
Piotr Kołpak 

Kult świętych patronów  
Królestwa Polskiego  
w czasach Jagiellonów

�

monografie
towarzystwa naukowego
societas vistulana
     





Kult świętych patronów  
Królestwa Polskiego  
w czasach Jagiellonów



monografie
towarzystwa naukowego
societas vistulana
   



Piotr Kołpak 

Kult świętych patronów  
Królestwa Polskiego  
w czasach Jagiellonów

Towarzystwo Naukowe
Societas Vistulana
 



Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Redaktorzy serii 
Andrzej Marzec 
Piotr Rabiej 

Recenzent
dr hab. Michał Tomasz Gronowski OSB

Opracowanie redakcyjne tomu 
Patrycja Wiencierz

Tłumaczenie streszczenia na język angielski 
Dorota Wąsik

Projekt graficzny i typograficzny serii 
Łukasz Dąbrowski 

Skład i łamanie 
Józef Paluch 

Opracowanie materiału ilustracyjnego
Tomasz Szatkowski

Na okładce Commune incliti Polonie Regni privilegiorum, Cracovie 1506

Copyright by Piotr Kołpak & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 
Kraków 2020

ISBN 978-83-65548-73-3 

Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” 
Redakcja: tel. 12 421 75 78; e-mail: redakcja@vistulana.pl 
Dystrybucja: tel. 793 867 434; e-mail: dystrybucja@vistulana.pl 
www.vistulana.pl



5

Wstęp

Dotychczas w polskiej historiografii pojęcie kultu świętych patronów Królestwa 
Polskiego zazwyczaj traktowano w sposób dogmatyczny. W znaku czterech orę-
downików państwa — który jest zasadniczym obiektem poniższego wywodu — 
dostrzegano niebagatelny potencjał semantyczny, jednak nigdy nie pokuszono się 
o monograficzne opracowanie zjawiska. Tymczasem pogłębione i wzbogacone 
o metody źródłoznawcze spojrzenie na przypadki wykorzystania w czasach jagiel-
lońskich tej grupy — złożonej ze świętych biskupów Stanisława ze Szczepanowa 
i Wojciecha Sławnikowica, księcia czeskiego Wacława oraz męczennika rzymskiego 
Floriana — odsłania wielowymiarową funkcjonalność owego znaku. 

W państwach środkowej Europy już na początku XIV w., na styku kultury re-
ligijnej i praktyki politycznej, rozpoczął się proces grupowania świętych w zespoły 
patronalne, które szybko zyskały uznanie dynastii panujących jako znak władzy słu-
żący do manifestowania sakralnej legitymizacji ich praw do tronu oraz demonstru-
jący łączność monarchów z ich świętymi poprzednikami — choć, oczywiście, par-
tykularne kulty dynastyczne i pierwsze próby kompilowania świętych państwowych 
miały o wiele dłuższą historię. Na ziemiach polskich sprawa wyglądała zupełnie 
inaczej. W tutejszej przestrzeni znaków i symboli władzy miejsce przeznaczone dla 
grupy patronalnej długo pozostawało puste, nie licząc nieśmiałych prób „swatania” 
świętych Wojciecha i Stanisława w pierwszej połowie XIV w. Jedną z zasadniczych 
przeszkód był fakt, że w dziejach Polski piastowskiej i jagiellońskiej nie doczekano 
się koronowanych władców wpisanych do katalogu świętych. Poza tym św. Woj-
ciech, choć według przekazów hagiograficznych i historiozoficznych uczestniczył 
w procesach państwotwórczych, nie był rodzimym świętym, a promowanie kultu 
św. Stanisława zawsze groziło przywoływaniem pamięci o niechlubnej roli polskiego 
króla w tragedii, która miała się dokonać na skałecznym wzgórzu. Okazję do zapeł-
nienia tej luki i spożytkowania znaku dla własnych potrzeb wykorzystał w pierwszej 
połowie XV w. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, a najstarszym uchwytnym 
świadectwem rodzącego się kultu pozostaje jedno z postanowień synodu diecezji 
krakowskiej w 1436 r. Na jego podstawie podniesiono ryt obchodów św. Floriana, 
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wpisując męczennika „między innych tego królestwa świętych patronów, czyli 
Wojciecha, Stanisława i Wacława męczenników”. 

Tak skomponowany znak patronalny na kolejne niemal dwa stulecia wszedł do 
kanonu narzędzi politycznych biskupów krakowskich, a potem także arcybiskupów 
gnieźnieńskich i przedstawicieli dynastii panującej. Jego nie do końca sformalizo-
wany charakter, astatyczna konstrukcja semantyczna oraz zróżnicowanie nośników 
utrudniają — choć nie uniemożliwiają — kompleksowe zdefiniowanie grupy pa-
tronalnej i naszkicowanie całokształtu jej wykorzystania. Dodatkową przeszkodę 
stanowi brak wypracowanych metod badawczych potrzebnych do analizy znaków 
religijno-państwowych w warunkach polskich w ich dziejowym kontekście. Z tego 
powodu pierwszy rozdział wywodu to rozbudowany wykład problematyki metodo-
logicznej i terminologicznej. Podjęto tu szeroko zakrojoną próbę uporządkowania 
metody i rozwiązania wątpliwości terminologicznych niezbędnych do właściwego 
zilustrowania analizowanego zjawiska, obecnego przecież w tak różnych obszarach 
jak liturgika, prawodawstwo kościelne, narracja historiograficzna, pieczęcie czy 
malarstwo, grafika i rzeźba. W tym też miejscu zakreślono wyjściowe problemy 
badawcze. W podrozdziale Stan badań nad kultami świętych patronów Królestwa 
Polskiego wskazano i pokrótce omówiono najważniejsze publikacje, których autorzy 
podjęli temat świętych orędowników. Uwagę zwrócono tu przede wszystkim na 
tezy odnoszące się do zespołu świętych, a omówienie starszych prac dotyczących 
partykularnych kultów stało się okazją do przypomnienia ich dziejów w Polsce 
przedjagiellońskiej. Rozdział Kulty patronów państwowych średniowiecznej Europy 
jest niezbędny do zarysowania rozległego krajobrazu analogicznych zjawisk w pań-
stwach ościennych — z jednej strony jako źródła, z którego czerpały (bądź nie) 
elity Królestwa Polskiego, z drugiej jako materiału porównawczego, na którego tle 
widać specyfikę kultu patronów polskich. Szczególnie pouczające jest spojrzenie na 
mechanizmy wykorzystania kultów świętych państwowych w praktyce politycznej 
dworu i duchowieństwa czeskiego, przede wszystkim w czasach panowania Ka-
rola IV Luksemburskiego, dlatego kult patronów Królestwa Czech potraktowano 
jako osobne studium przypadku.

Zasadniczy segment wykładu stanowi część analityczna. Omówiono tu wyniki 
badań nad wszystkimi zidentyfikowanymi metodami użycia grupy patronalnej 
w ramach chronologicznych określonych mianem „czasów Jagiellonów”. Początek 
kultu czterech patronów przypadł bowiem na okres panowania pierwszego przed-
stawiciela dynastii na polskim tronie, Władysława Jagiełły. Z kolei za końcowy, 
symboliczny akt utraty funkcjonalności znaku uznano druk dodatku do Brewiarza 
rzymskiego z tekstami oficjum o polskich patronach, do których grona zaliczono 
kilkudziesięciu świętych. Pierwsze egzemplarze owego dodatku ujrzały światło 
dzienne w 1596 r. — tym samym, w którym zmarła Anna Jagiellonka, ostatnia 
przedstawicielka dynastii panującej. 

Punkt wyjścia części analitycznej stanowi ustawodawstwo synodalne, gdyż 
postanowienia synodów diecezjalnych decydowały o kształcie partykularnej liturgii 
w diecezji, a co za tym idzie, były pierwszym formalnoprawnym krokiem inaugu-
rującym bądź zatwierdzającym kulty. Drugim etapem rozwoju kultu patronów, 
zaprezentowanym w kolejnym rozdziale, była jego recepcja w liturgice: kalendarzach 
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kościelnych, treści modlitw, obrzędach procesyjnych czy wezwaniach obiektów 
sakralnych. Równocześnie z włączaniem znaku do liturgiki w krakowskim środowi-
sku skupionym wokół Zbigniewa Oleśnickiego opracowywano nową wizję polskiej 
historiozofii, której wyrazicielem został współpracownik biskupa Jan Długosz. Jego 
koncepcje wyłożono w rozdziale Narracja Jana Długosza o patronach i tradycja 
historiograficzna — tutaj też znalazło się miejsce dla rozważań na temat trwało-
ści narracji o patronach (lub jej braku) w podługoszowej tradycji kronikarskiej. 
W dalszej kolejności omówiono przekazy wizualne: przedstawienia napieczętne, 
malarstwo, grafikę książkową czy rzeźbę. Każdy z powyższych nośników przeba-
dano w kontekście dziejowym, analizując związki genetyczne z innymi nośnikami 
znaku patronalnego, zwracając uwagę na możliwości transmisyjne oraz pytając 
o znaczenie danego komunikatu zarówno dla nadawcy, jak i odbiorców. 

Całość analizy wieńczy podsumowanie, w którym podjęto próbę zbudowania 
spójnego obrazu rozwoju kultu czterech patronów Królestwa Polskiego, począw-
szy od genezy wpisania poszczególnych świętych do zespołu, a skończywszy na 
dezaktualizacji znaku w końcu XVI w.

Częste cytowanie dłuższych passusów pochodzących ze źródeł niewydanych 
oraz opublikowanych ma na celu zebranie w jednym miejscu najważniejszych tek-
stów pomagających zrozumieć ideę świętego patronatu nad Królestwem Polskim 
w czasach jagiellońskich. W celu ułatwienia lektury zapis źródeł łacińskich został 
w miarę możliwości ujednolicony, a staropolskich uwspółcześniony.

* * *

Poniższy wykład bazuje na dysertacji doktorskiej obronionej w 2020 r. na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dlatego pierwsze słowa podziękowania 
kieruję w stronę szanownego promotora, profesora Zenona Piecha, który od se-
minarium magisterskiego otacza mnie naukową opieką. Serdeczne dzięki składam 
profesorowi Wojciechowi Drelicharzowi za podpowiadanie kierunków badawczych, 
a także profesorom Marii Koczerskiej i Henrykowi Wąsowiczowi, którzy podjęli 
się zadania zrecenzowania pracy doktorskiej. Profesorowi Markowi Walczakowi 
wyrażam wdzięczność za wsparcie na niwie nauk historyczno-artystycznych. Za 
nieprzeliczone godziny rozmów bardziej lub mniej uczonych z całego serca dziękuję 
moim przyjaciołom, szczególnie Andrzejowi Marcowi, który przeczytał, doradzał 
i poprawiał kolejne fragmenty pracy doktorskiej, a także Piotrowi Rabiejowi oraz 
Marcinowi Starzyńskiemu. Ponadto składam podziękowania Dobrosławie Horzeli 
i Józefowi Skrabskiemu, dzięki którym poznawałem i poznaję tajniki badań historii 
sztuki oraz sztuki pracy w projektach naukowych. Dziękuję moim przyjaciołom, 
Dominice Jasiak, Arturowi Karpaczowi, Jakubowi Rogulskiemu, a przede wszystkim 
Emilii Karpacz, która jako pierwsza podjęła się lektury dysertacji. Gorące podzię-
kowania za wsparcie kieruję w stronę mojej najbliższej rodziny, Rodziców Renaty 
i Piotra, siostrzyczki Zuzi i brata Przemysława. Najważniejsze słowo wdzięczności 
składam mojej małżonce Ewelinie, która zgodziła się wejść ze mną w związek 
małżeński, mimo że zbyt często przedkładałem pracę naukową nad życie osobiste. 
A także małemu Stanisławowi, który obronie pracy doktorskiej przysłuchiwał się 
jeszcze spod serca Matki i któremu dedykuję tę książkę.





91.1 Wokół pojęć

„O badaniach świadomości narodowej powiedziano żartobliwie, że przy pomocy 
obmyślonej w tym celu terminologii dokazują sztuki mijania się z tematem” — pisał 
na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Aleksander Gieysztor, doda-
jąc, że „zarzut ten wypływa z posługiwania się przez historyków terminami, które 
już na pierwszy rzut oka trącą anachronizmem” 1. Słowa te można wykorzystać 
w odniesieniu do wszystkich badań historycznych wychodzących poza analizy 
faktograficzne i posługujących się takimi pozornie oczywistymi terminami, jak 
„przestrzeń symboliczna”, „kultura historyczna”, „polityka historyczna”, „świadomość 
historyczna”, „pamięć historyczna”, „pamięć zbiorowa” czy „wspólnota pamięci”. 
Nakreślając problemy wynikające z używania zwrotów „państwo” czy „naród” 
w odniesieniu do dziejów ludów, które same się nimi nie posługiwały lub miały 
o nich zgoła odmienne pojęcie, A. Gieysztor uznawał ich funkcjonowanie w histo-
riografii za zabieg nieuchronny, lecz za każdym podejściem wymagający rozwagi 
i ostrożności, by nie obciążać źródeł treściami w nich nieobecnymi i nie rozmijać 
się z „prawdopodobieństwem historycznym”, które kształtuje lektura tekstów oraz 
ogólna kultura humanistyczna historyka 2.

Należy zatem przedstawić tu zarys problemów związanych z używaniem w his-
toriografii sformułowań potencjalnie użytecznych w analizie wybranych zagadnień 
i zastanowić się, które z nich pomogą jak najbardziej zbliżyć się do owego „prawdo-
podobieństwa historycznego”. Niezbędne w tym przypadku omówienie aspektów 
metodologicznych związane jest z brakiem analogicznych badań w historiografii 
polskiej i specyfiką procesów towarzyszących rozwojowi kultu świętych patronów 
państwa polskiego — procesów mocno odbiegających od tradycji innych państw 

1 A. Gieysztor, Więź narodowa i regionalna w polskim średniowieczu, w: Polska dzielnicowa 
i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 10.

2 Ibidem, s. 11.
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tej części kontynentu. Przegląd aparatury pojęciowej dotyczy szerokiego spektrum 
terminów wypracowywanych w ciągu ostatniego stulecia w historiografii — przede 
wszystkim w pracach mediewistycznych, ale również tych wkraczających w epokę 
późniejszą. Chwilę uwagi trzeba poświęcić próbie zdefiniowania grupy patronalnej, 
która niewątpliwie funkcjonowała jako zwarty komunikat (słowny, obrazowy czy 
rytualny), sytuujący się w określonej przestrzeni symbolicznej. Kontekst owego 
komunikatu zmusza z kolei do skoncentrowania się na jego roli społecznej: z jed-
nej strony w warstwie historiograficznej (pamiętanej, zapisanej, oglądanej czy 
odtwarzanej) cechującej kulturę elitarną, z drugiej w warstwie kultowej (pamię-
tanej, odtwarzanej czy słuchanej) skierowanej do części duchowieństwa lub całej 
chrześcijańskiej społeczności miejsca.

Punktem wyjścia jest tu uznanie grupy czterech orędowników Królestwa Pol-
skiego za pełnowartościowy znak uczestniczący w różnych sferach życia polityczne-
go oraz religijnego w roli komunikatu w pełni zrozumiałego dla nadawcy i odbiorcy. 
Rozpatrywanie grupy świętych orędowników jako znaku wychodzi również naprze-
ciw wiedzy o zróżnicowaniu nośników i mediów, w których się pojawiał. Z tego 
wynika wymóg przyjęcia mieszanych założeń teoretyczno-metodologicznych, które 
z jednej strony pozwolą na wieloaspektowe potraktowanie źródeł, z drugiej na osa-
dzenie ich w kontekście takich zjawisk jak: zmagania polityczne między dworem 
władcy a biskupami, spory o precedencję między hierarchami, krystalizowanie się 
narodu polskiego czy dewocja kręgów władzy. Włączenie kolejnych komunikatów 
czy znaków w konkretny kontekst, czyli całość kulturową, pozwoli zrozumieć jego 
obecność w przestrzeni semantycznej.

1.1.1 Symbol i znak

Pojawiająca się w przekazie słownym i obrazowym grupa patronów Królestwa 
Polskiego w czasach jagiellońskich stanowiła zwarty i powtarzający się komunikat, 
bazujący na postaciach kilku świętych: Stanisława ze Szczepanowa, Wojciecha 
Sławnikowica, księcia czeskiego Wacława oraz męczennika Floriana. Kontekst, 
w którym różne ośrodki czy osoby używały owego zespołu, nie pozostawia wąt-
pliwości, że jego znaczenie wykraczało daleko poza obszar dewocyjny i zasadzało 
się w działalności świadomej i zamierzonej — obliczonej na funkcjonowanie jako 
w pełni zrozumiały komunikat. Zespół patronów symbolizował nie tylko święty 
patronat nad państwem, lecz także — poprzez dobór orędowników różnych części 
kraju — jednolitość i nierozerwalność zjednoczonego państwa (a może nawet samo 
państwo); używano go w odniesieniu nie tylko do Królestwa Polskiego, ale również 
metropolii gnieźnieńskiej, dynastii panującej, a nawet samych Polaków.

Mnogość interpretacji zespołu świętych patronów pozwala więc na nazwanie 
go „znakiem”, którego podstawową strukturę podsumowuje pochodzące ze śre-
dniowiecznej scholastyki określenie aliquid stat pro aliquo 3. Jak łatwo się domy-
ślić, funkcjonujący w systemie komunikacji zespół patronów nie zawsze wyglądał 

3 A. Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, 
Poznań 2015, s. 64.
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identycznie, przydatne staje się zatem spojrzenie na semantykę spod znaku Jacques’a 
Derridy i Ludwiga Jägera. Pierwszy z nich skrytykował statyczną architekturę znaku 
i nadał mu cechy, można powiedzieć, relatywizujące, co niejako zgadza się z ideą 
świętego patronatu wykorzystywanego przez nadawców w zależności od sytuacji 
i intencji. Językoznawca L. Jäger w swojej analizie systemów komunikacji poszedł 
jeszcze dalej, twierdząc, że znaczenie nie jest żadną stałą jednostką, tylko mentalną 
i kulturową projekcją nadawcy. Komunikacja polega w ich mniemaniu na ścieraniu 
się różnych kulturowych projekcji, gdyż znaki, nie posiadając ustalonego raz na 
zawsze znaczenia, uzyskują je w zależności od aktualnej sytuacji komunikacyjnej 4. 
W ten sposób zespół czterech patronów wpisać można w ów „bogaty zapas symboli, 
znaków i pojęć, który może być wielokrotnie adaptowany i reaktualizowany” 5.

Teresa Michałowska założyła, że „w filozoficznej i teologicznej nomenklaturze 
średniowiecza słowo symbolum było synonimem znaku (signum), jednak znaku 
o ściśle określonych właściwościach. Był nim bowiem pozasłowny byt materialny, 
postrzegany zmysłami wzroku, słuchu, węchu i innych — sensibile” 6. W rozumie-
niu Mieczysława Wallisa „symbol” ustalony przez umowę lub zwyczaj (a jako taki 
należy przecież traktować przedstawienie grupy świętych) zbliża się do pojęcia 
„znaku umownego”. Wszak oba te terminy — dzięki umówionej analogii i pewnemu 
dalekiemu związkowi — wywołują myśl o czymś innym niż one same 7. Średnio-
wieczna scholastyka definiowała „symbol” jako materialny znak, kierujący umysł 
od tego, co pojmowane zmysłowo (visibilia), do tego, co boskie i nadzmysłowe 
(invisibilia). Język symboli stosowany zarówno w warstwie przekazów słownych, 
ikonograficznych czy architektonicznych opierał się na zgodnym rozumieniu jego 
słownika przez nadawców i odbiorców komunikatu 8. Pojawienie się grupy orę-
downików przedstawionych w sposób materialny i pozornie oczywisty w danym 
kontekście mogło kierować uwagę odbiorcy zarówno w stronę pojęć rzeczywistych 
i jak najbardziej namacalnych, jak i w stronę bytów abstrakcyjnych, stąd uznać 
można za usprawiedliwione wymienne określanie zespołu świętych jako „sym-
bolu” i „znaku”. Gábor Klaniczay słusznie więc nazwał świętych państwowych 
rzecznikami dynastycznego prestiżu odgrywającymi rolę autentycznego „symbolu 
narodowego” — symbolu, który (co ważne w przypadku polskich patronów) może 
się obrócić przeciw dynastii 9.

4 Ibidem, s. 66–67; L. Jäger, Die Medialität der Sprachzeichen. Zur Kritik des 
Repräsentationsbegriffs aus der Sicht des semiologischen Konstruktivismus, w: Kunst und 
Kommunikation. Betrachtungen zum Medium Sprache in der Romania. Festschrift zum 
60. Geburtstag von Richard Baum, hrsg. M. Lieber, W. Hirdt, Tübingen 1997, s. 199–220.

5 H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500–1700), 
Polonica leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego, t. 14, Kraków 2011, s. 12.

6 T. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza, Warszawa 2011, s. 801.
7 M. Wallis, Semantyczne i symboliczne pierwiastki architektury, w: idem, Wybór pism 

estetycznych, oprac. T. Pękala, Klasycy estetyki polskiej, Kraków 2004, s. 259–260; idem, 
Sztuka średniowieczna jako język. Próba zastosowania pojęć semiologicznych do historii 
sztuki, w: ibidem, s. 275.

8 T. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza, s. 800.
9 G. Klaniczay, Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Europe, 

Cambridge 2002, s. 367.
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W rozważaniach nad tymi pojęciami warto przywołać jeszcze opinię austriac-
kiego historyka sztuki, Ernsta Gombricha, który, odkładając na bok akademickie 
spory, przedstawiał symbole jako coś więcej niż tylko znak, pomimo że każdy owo 
„więcej” rozumieć może na swój sposób 10. A choć badacz przekonywał, że „wy-
myślanie odpowiednich symboli czy atrybutów było niegdyś ulubioną rozrywką 
dworzan i uczonych, których zadaniem było doradzać artystom co do sposobu 
wyrażania pewnych idei czy konceptów”, to jednak „przyjemność polowania na 
symbole sprawia, że zapominamy, iż większość obiektów w naszych kościołach 
i muzeach nie przedstawia tego typu zagadek” 11. Stąd studia nad funkcjonowa-
niem znaku muszą zakładać daleko posuniętą ostrożność, gdyż ostatecznie zespół 
patronalny nie zawsze mógł kierować uwagę odbiorcy na coś innego niż on sam. 
W zależności od kontekstu i domniemanej intencji autora rozróżnić więc należy 
funkcję symboliczną od kultowej — choć i ta ostatnia może stać się elementem 
chociażby warsztatu politycznego.

Powyższe założenia w daleko idący sposób wpływają na metodę analizy źró-
deł. Każdorazowe zidentyfikowanie grupy świętych jako zespołu patronalnego 
będzie wymagać dogłębnych studiów nie tylko nad komunikatem (jeśli znakiem, 
to elementami znaczącymi i znaczonymi) oraz nadawcą komunikatu — równie 
ważnym staje się zidentyfikowanie odbiorcy (odbiorców) i określenie możliwo-
ści odczytania przez niego znaczenia na podstawie kodu kulturowego. À propos 
nadawcy znaku, nie wolno zapomnieć, co podkreślał M. Wallis, że nie musi on 
być jego twórcą — może być jego użytkownikiem 12. Zasada ta jest fundamentalna 
dla badań mediewistycznych. Przy założeniu fluktuacyjności znaku istotne jest 
też odnalezienie pierwowzoru komunikatu i oszacowanie jego wpływu na kolejne 
komunikaty, co od wielu lat z powodzeniem praktykowane jest m.in. w badaniach 
źródłoznawczych. Sam jednak komunikat wraz z otaczającymi go nadawcą, od-
biorcą i kodem stanie się w pełni zrozumiały dopiero po wpisaniu go w konkretny 
kontekst: „chodzi o to, by skanonizowane na przestrzeni wieków (i tym samym, 
jak chce Aleida Assmann, automatycznie pozbawione kontekstu) teksty i artefakty 
próbować włączyć w większe całości kulturowe” 13.

O rzeczywistym znaczeniu komunikatu i pełnym sukcesie w dotarciu do odbior-
cy decyduje nośnik znaku i medium, którego użyto w procesie jego przekazu. Należy 
zadać sobie pytanie: co w obliczu badań nad kultem patronów Królestwa Polskiego 
i zróżnicowania jego elementów stanowić będzie „medium”? Za trzy interesujące 
nas sposoby przekazywania i rozpowszechniania znaku kultowego (a tym samym 
rozpowszechniania i utrwalania kultu) można przyjąć poziomy: pisany, obrazowy 
i rytualny. Dużą wagę w poniższych rozważaniach mają przemiany mediów po-
ziomu pisanego, czyli nośników początkowo ograniczonych do rękopiśmiennych 

10 E.H. Gombrich, Sztuka w studiach nad symboliką, w: idem, Pisma o sztuce i kulturze, 
oprac. R. Woodfield, Kraków 2011, s. 438.

11 Ibidem, s. 437–438.
12 M. Wallis, Sztuka z punktu widzenia semantycznego — nowa metoda estetyki, w: idem, 

Wybór pism estetycznych…, s. 242.
13 A. Artwińska, K. Różańska, Kulturoznawstwo Aleidy Assmann, w: A. Assmann, 

Wprowadzenie do kulturoznawstwa…, s. 13
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kodeksów zamkniętych w kościelnych i prywatnych księgozbiorach, które po wy-
nalezieniu druku w XV w. powszechniały w niezwykle szybkim tempie. Nośnikami 
na poziomie obrazowym pozostają zabytki malarstwa tablicowego oraz rzeźby (jako 
źródła o szerokim zasięgu) i ryciny książkowe oraz wizerunki napieczętne (o zasięgu 
ograniczonym). W przypadku poziomu rytualnego nieodzowne pozostaje przybli-
żenie miejsca, w którym odbywała się liturgia, przede wszystkim eucharystyczna 
(wnętrze sakralne) i procesyjna (wnętrze sakralne, przestrzeń miejska).

Jak zwykle w przypadku teoretycznych rozważań, tak i tutaj rzeczywistość nie 
daje się łatwo wpisać w założone kategorie — źródła bardzo często funkcjonują 
na kilku płaszczyznach jednocześnie. Obecność symbolu na danym nośniku czy 
w ramach pewnego medium nie była dziełem przypadku. Wiążą się z tym dwa 
przydatne pojęcia, które M. Wallis wyjaśniał z pozycji nielingwistycznej: „pole 
semantyczne” — jako układ (przestrzenny, czasowy, etc.), w którym pewien znak 
przybiera różne znaczenie w zależności od swego miejsca w układzie, i „enklawa 
semantyczna” — jako część pewnego dzieła, składającą się ze znaków innego ro-
dzaju niż znaki tworzące całe dzieło 14. Rozważania autora ukierunkowane były na 
ściślejsze wyjaśnienie aksjomatu dotyczącego pojmowania sztuki średniowiecznej 
jako języka: „obraz lub rzeźba średniowieczna stanowiła […] bogatą i złożoną 
polifonię. Za pomocą swoistego języka przemawiała ona nie tylko do wzroku, ale 
również do pamięci i intelektu, wywoływała skomplikowane reakcje intelektualne 
i emocjonalne […]. Język ten przemawiał nie tylko do uczonych, ale także, przy-
najmniej częściowo, do ludzi prostych” 15.

1.1.2 Pamięć i świadomość historyczna

Paul Ricoeur pisał, że na przeszłość mamy tylko jeden sposób i jest nim pamięć 16. 
Paradygmat pamięci stał się w ostatnich latach popularny wśród historyków, którzy 
wykorzystują go m.in. do „badań nad sposobami, w jaki społeczności (re)konstruują 
w symbolicznych formach pomników swoją przeszłość, tworząc ją na potrzeby 
współczesności i dostosowując do aktualnych orientacji przyszłości” 17.

Nie wzbudza wątpliwości, że kult patronów Królestwa Polskiego (których obec-
ność w grupie patronalnej determinowało przeświadczenie o uczestnictwie tych 
świętych lub ich relikwii w procesach państwotwórczych i integracyjnych) był 
istotnym elementem tego, co Maurice Halbwachs nazywał „pamięcią społeczną” czy 
„wspólnotą pamięci” — poddawaną swoistej „obróbce” przez środowiska zaintere-
sowane nadaniem jej konkretnego kształtu oraz stanowiącą istotę więzi i poczucia 
przynależności do danej społeczności 18. Francuski socjolog głosił, że pamięć kształ-
tuje się w procesach komunikacji poprzez opowiadanie, przyjmowanie i przyswajanie 

14 M. Wallis, Sztuka średniowieczna jako język…, s. 276.
15 Ibidem, s. 278.
16 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Horyzonty Nowoczesności, t. 54, Kraków 2012, 

s. 35.
17 A. Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa…, s. 261.
18 O zjawisku opisanym przez M. Halbwachsa zob.: K. Kończal, Bliskie spotkania z historią 

drugiego stopnia, w: Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, 
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wspomnień 19. A. Assmann wyjaśniła, że „za pomocą wspólnych i obowiązujących 
dla danej społeczności punktów odniesienia, społeczności tworzą w przekazach 
kulturowych jednocześnie tożsamość «my», która nie wynika wyłącznie ze wspól-
nego pochodzenia, ale powstaje w efekcie nauki, uczestnictwa w rytuałach, poprzez 
identyfikację i inne formy praktykowanej przynależności” 20. Autorka położyła nacisk 
nie na posiadanie, lecz na tworzenie pamięci przez wspólnoty — za pomocą mediów 
symbolicznych takich jak teksty, obrazy, pomniki, rocznice czy rytuały 21.

O wadze teoretycznych rozważań nad pojęciami „pamięci historycznej”, „pa-
mięci społecznej” czy „kultury historycznej” w badaniach mediewistycznych prze-
konywał niedawno Piotr Węcowski w monografii o roli początków Polski w pamięci 
historycznej późnego średniowiecza 22. Transponując popularne wśród socjologów, 
antropologów i historyków XX w. definicje i pojęcia, badacz uczciwie przyznał, 
że nie zawsze nadają się one do analizy średniowiecznych źródeł i należy raczej 
czerpać z nich inspiracje oraz wystrzegać się bezkrytycznego kalkowania metod, 
które nie zostały przeznaczone a priori dla badań mediewistycznych 23. Niemniej 
autor sądzi, że „istnieje pamięć zbiorowa jako zespół odniesień do przeszłości 
i wyznawanych w społeczeństwie wartości […], a wypowiedzi poszczególnych 
osób (zarówno późnośredniowiecznych historyków, hagiografów lub też świadków 
procesów polsko-krzyżackich) wynikają z oddziaływania ówczesnej tradycji oraz 
wpływu określonej wspólnoty na jednostkę” 24. Piotr Węcowski nie upierał się także, 
że istnieje jedna, „ogólnopolska” pamięć historyczna, a tylko niektóre jej elementy 
były wspólne wszystkim mieszkańcom Królestwa Polskiego: „Pamięć historyczna 
nie była więc (i nie jest) monolitem, lecz raczej konglomeratem różnych pamięci 
środowiskowych i grupowych” 25. Z kolei Kornelia Kończal, zastanawiając się nad 

red. A. Szpociński, Warszawa 2009, s. 208; B. Szacka, Pamięć społeczna, w: Encyklopedia 
socjologii, red. H. Domański et al., t. 3, Warszawa 2000, s. 54.

19 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969, passim; A. Assmann, 
Wprowadzenie do kulturoznawstwa…, s. 272–273.

20 A. Assmann, Wprowadzenie do kulturoznawstwa…, s. 273.
21 Ibidem.
22 P. Węcowski, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Monografie 

Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 2, Kraków 2014, s. 7–19. Ważne głosy 
w dyskusji nad używaniem tych pojęć w mediewistyce padły też w czasie prezentacji 
książki P. Węcowskiego na 199. zebraniu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego 14 maja 2015 r. Protokół z dyskusji znajduje się w archiwum oddziału 
w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. O pamięci 
historycznej w średniowieczu zob. też: P. Węcowski, Uwagi na temat początków Polski 
w pamięci historycznej w późnym średniowieczu, w: Symboliczne i realne podstawy 
tożsamości społecznej w średniowieczu, red. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa 2017, 
s. 283–312; T. Velička, Najnowsze czeskie badania nad pamięcią średniowieczną, w: ibidem, 
s. 83–101; M.R. Pauk, Wspólnota klasztorna jako „środowisko pamięci”. Konwent opactwa 
Petershausen i podstawy jego tożsamości w pierwszej połowie XII w., w: ibidem, s. 138–164; 
S. Zonenberg, Funkcja historii w zakonie dominikańskim oraz czynniki kształtujące pamięć 
historyczną dominikanina w średniowieczu, „Sensus Historiae” 9, 2012, z. 4, s. 119–142.

23 Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Protokół ze 199. zebrania 
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, s. nlb.

24 P. Węcowski, Początki Polski…, s. 18.
25 Ibidem, s. 19.
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zasadnością używania pojęcia „pamięć zbiorowa” w podobnym kontekście, propo-
nuje, by patrzeć na nią jak na weberowski typ idealny lub potraktować mówienie 
o niej w liczbie pojedynczej podobnie jak mówienie o historii, która „rozumiana 
krytycznie oznacza nie tyle historię, ile historie, czyli współobecność różnych 
narracji o przeszłości” 26. Założenia te uwidocznią się w związku z dostrzeżeniem 
rozbieżności między działalnością ośrodków krakowskiego i gnieźnieńskiego wy-
nikających z odmiennych dążeń i „pamięci historycznych”.

Paul Ricoeur traktował paradygmat pamięci zbiorowej nieco bardziej powściąg-
liwie, co staje się zrozumiałe w obliczu przyjęcia przezeń pozycji fenomenologicznej 
spod znaku Edmunda Husserla. Według filozofa fenomenologia pamięci skupia się 
wokół dwóch pytań: czego dotyczy wspomnienie (co?) i czyja jest pamięć (kto?). 
Stawiał on jednak szczególny akcent na tym drugim zagadnieniu i przypominał, że 
każda świadomość jest świadomością czegoś 27. Fenomenologia odrzuca założenia 
i domysły wobec istniejącej rzeczywistości i nawołuje do spojrzenia na świat tak, 
jak on sam się jawi — nic więc dziwnego, że powściągliwiej traktuje abstrakcyjne 
hasła pamięci zbiorowej czy pamięci historycznej: „negatywnym skutkiem pierw-
szeństwa od dawna przyznanego pytaniu «kto?» jest impas, w jakim znalazła się 
analiza zjawisk pamięciowych, gdy przyszło w niej uwzględnić pojęcie pamięci 
zbiorowej” 28. P. Ricoeur sądził, że zbyt daleko zaszło wykorzystywanie decyzji 
intelektualnej M. Halbwachsa, przypisującej pamięć bezpośrednio bytom zbioro-
wym. W rzeczywistości bowiem każda pamięć indywidualna wywodzi się z pamięci 
innych (nauczanie, środowisko), a każda pamięć zbiorowa jest konglomeratem 
pamięci indywidualnych 29. Warto już teraz podkreślić to znaczenie jednostki jako 
cząstki elementarnej pamięci zbiorowej i pamięci historycznej — jednostki, która 
ukierunkowuje pamięć zbiorowości, a przez to kształtuje pamięć historyczną i poli-
tykę historyczną. Podczas analizy kultu patronów Królestwa Polskiego miejsce owej 
jednostki zajmą chociażby przedstawiciel środowiska katedry krakowskiej biskup 
Zbigniew Oleśnicki czy reprezentant ośrodka gnieźnieńskiego prymas Jan Łaski. 
Przydatność pojęcia „pamięć historyczna” w odniesieniu do dawnych epok pozwala 
więc niejako zrezygnować z o wiele trudniejszej do określenia wiedzy historycznej 
(trzeciego po „pamięci indywidualnej” i „pamięci kolektywnej” elementu pamięci 
w myśli M. Halbwachsa) 30. 

26 K. Kończal, Bliskie spotkania z historią drugiego stopnia s. 208.
27 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, s. 13.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 158–159.
30 Choć P. Węcowski nie stawia historii (jako nauki i „uczonego” dyskursu) i pamięci 

w opozycji do siebie. Tę pierwszą traktuje jako element pamięci historycznej z prostego 
względu: w średniowieczu historia nie była samodzielnym przedmiotem refleksji 
naukowej, por. P. Węcowski, Początki Polski…, s. 15–16. Z drugiej jednak strony, pojmując 
„historię” jako próbę rekonstrukcji tego, czego już nie ma (żeby przywołać tylko Jana 
Długosza sięgającego do dawnych dokumentów i na ich podstawie rekonstruującego czasy 
zamierzchłe), trudno zestawić jej naukową stronę z pamięcią jako „życiem wiedzionym przez 
żywe społeczeństwa”, cechującą się „otwartością na dialektykę pamiętania i zapominania, 
nieświadomą swej sukcesywnej deformacji i podatną na manipulację i zawłaszczenie”, 
por. P. Nora, Między pamięcią i historią: Les Lieux de Mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”,  
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Z pamięcią historyczną wiążą się pewne elementy paradygmatu przydatne 
w badaniach nad kultem świętych patronów — miejsca pamięci i pamięć selektyw-
na. Można odnieść wrażenie, że z terminem „miejsce pamięci” (lieu de mémoire) 
współczesna historiografia nie uporała się jeszcze do końca. Andrzej Szpociń-
ski trafnie zauważył, że międzynarodowa kariera tego terminu doprowadziła do 
okreś lania nim wszelkich niemal form obecności przeszłości we współczesności 31. 
Pojęcie narodziło się w wyniku skonfrontowania przez przedstawiciela szkoły 
Annales Pierre’a Norę „pamięci” z „historią” (w rozumieniu niem. Historie) i zde-
finiowania „przyspieszenia historii” (w rozumieniu niem. Geschichte) jako procesu 
zrywania z tradycją, wrażenia, że wszystko może zniknąć i demokratyzacji historii 
jako takiej 32. Licząc raczej na wyczucie idei niż jej akademickie wytłumaczenie, 
francuski historyk nie zdefiniował pojęcia lieux de mémoire i określił je w sposób 
nieco zamglony: „rzeczywiście są one miejscami w trzech znaczeniach tego słowa: 
materialnym, symbolicznym i funkcjonalnym” 33. W takim rozumieniu nieistotne 
staje się znaczenie zwrotu „miejsce” w jego topograficznym ujęciu — miejscem 
pamięci może być de facto wszystko: w przypadku polskiego państwa Jagiellonów 
zarówno ołtarz św. Stanisława w katedrze wawelskiej, jak i imię św. Wojciecha, 
żywot św. Stanisława pióra Jana Długosza, adventus regis Kazimierza Jagielloń-
czyka czy Te Deum laudamus intonowane w czasie najważniejszych uroczystości 
państwowych. Choć intencją użycia przez P. Norę pojęcia lieu de mémoire było, jak 
się wydaje, nadanie konkretnych cech epoce „przyspieszenia historii”, to w naszych 
badaniach akcentuje ono o wiele bardziej emocjonalny niż naukowy stosunek do 
własnej przeszłości i kluczową rolę owych miejsc pamięci w procesie kreowania 
zespołu patronalnego. A. Szpociński akcentuje tu coś zupełnie innego: „nabieranie 
przez pewne przedmioty statusu «miejsc pamięci» sprawia, że w obszarze danej 

nr 2, 2009, s. 5 (oryginał: Between History and Memory: les lieux mémoire, „Representations” 
26, 1989, s. 7–24). P. Nora niejako utożsamia historię z pamięcią przez pokrewieństwo 
i pogłębianie tej drugiej przez tę pierwszą. W tym rozumieniu historia była pamięcią 
zweryfikowaną, por. Les Lieux de mémoire, dir. P. Nora, pars 3: Les France, vol. 3: De archive 
à l’emblème, Paris 1986, s. 997. Jako paradygmat coraz popularniejszy w badaniach 
mediewistycznych pamięć historyczna często pojawia się w sąsiedztwie terminów: 
„tożsamość”, „świadomość narodowa” czy „nacjonalizm”. Realizowany w latach 2013–2018 
w Faculty of History Uniwersytetu w Oksfordzie projekt badawczy The Jagiellonians: 
Dynasty, Memory and Identity in Central Europe nieprzypadkowo w podtytule stawiał 
obok siebie pamięć i tożsamość. Autorów projektu interesowała nie tyle pamięć dynastii, 
co pamięć o dynastii jagiellońskiej na całym terytorium ich panowania. Badacze akcentowali 
ogromne różnice pomiędzy pamięcią o Jagiellonach w Polsce (jako inicjatorach Złotego 
Wieku), na Litwie (jako zdrajcach) czy na Węgrzech (jako nieudolnych monarchach 
odpowiedzialnych za utratę części królestwa). Oksfordzcy naukowcy powzięli sobie 
za cel sprawdzenie, jak pamięć o dynastii wpływała na ewolucję tożsamości na terenie 
czterech władztw, dzielących się dziś na czternaście „nowoczesnych państw narodowych 
i nacjonalizmów”. Pojęcia memory studies i nationalism studies zestawione tu zostały 
jako wzajemnie od siebie zależne. Informacje o projekcie, por. http://www.jagiellonians.
com/#!questions/caiw (dostęp: 16 stycznia 2018).

31 A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Second Texts (Teksty Drugie)”, z. 4, 
2008, s. 11–20.

32 P. Nora, Między pamięcią i historią…, s. 4–12.
33 Ibidem, s. 9.
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kultury zaczyna funkcjonować reguła orzekająca o tym, iż przeszłość dana jest 
nam nie tylko w relacjach bezpośrednich świadków zdarzeń, lecz także pośred-
nio — poprzez znaki i symbole” 34. Konstatacja ta kieruje badacza do założenia, 
że „miejsca pamięci” nie są niczym innym, jak symbolami ukierunkowanymi na 
tworzenie pamięci narodu 35.

Kolejną kwestią wynikającą z powyższych pozostaje intencjonalność kreowania 
wizji przeszłości. Pamięć, jak twierdzi Robert Traba, jest dynamicznym procesem 
identyfikacji z selektywnie wybranymi fenomenami historycznymi: „proces ten za 
pomocą zdarzeń społecznych takich jak: polityczne rytuały, budowanie pomników 
czy edukacja szkolna, rozgrywa się w naszych głowach i zarazem w przestrzeni 
publicznej” 36. Badacz podkreśla istotną cechę pamięci zbiorowej — przeszłość 
w teraźniejszości zawsze odpowiada na ideowe zapotrzebowanie współczesności 37. 
Wymiar selektywny jest czymś naturalnym w konstruowaniu społecznych ram pa-
mięci i nikogo nie dziwi fakt przywoływania postaci św. Stanisława przez biskupów 
krakowskich, podczas gdy pasterze gnieźnieńscy sięgali raczej po św. Wojciecha. 
Postawienie obu świętych obok siebie stworzy zupełnie nową jakość w przestrzeni 
pamięci. Z kolei przypomnienie przez Zbigniewa Oleśnickiego w 1436 r. o zapo-
mnianym już kulcie św. Floriana i włączenie go do chóru patronów Królestwa wiąże 
się z mechanizmami opisanymi jako „pamięć aktywna” i „pamięć uśpiona” 38.

Pojęciem o szerszym znaczeniu niż „pamięć historyczna” i bardziej już zako-
rzenionym w historiografii, zakładającym przede wszystkim czynne i bierne uczest-
nictwo w procesie historycznym, jest „świadomość historyczna” 39. Środowisko za-
łożycieli czasopisma naukowego „Studia Źródłoznawcze” na jej określenie używało 
terminu „kultura historyczna”, tak definiowanego przez Brygidę Kürbis: „Rozumiem 
pod tym określeniem nie tylko wiedzę o faktach, lecz przede wszystkim formę, 
poprzez którą społeczeństwo wyraża swój stosunek do przeszłości i teraźniejszości. 

34 A. Szpociński, Miejsca pamięci…, s. 14.
35 Ibidem. A. Szpociński zwraca uwagę na jeszcze jedną, rzadko podejmowaną przez 

metodologów kwestię: „miejsca pamięci” rozumiane są przez P. Norę jako depozytariusze 
przeszłości, „badane w podobny sposób, w jaki Panofksy chciał badać dzieła sztuki 
(poziom analizy ikonologicznej). Intencją redaktora serii Les Lieux de mémoire było w tym 
wypadku uczulenie badaczy na to, że wokół nas istnieje wiele, na ogół niedostrzeganych, 
depozytariuszy (miejsc) przeszłości. Wystarczy tylko uruchomić wyobraźnię, by 
w kodeksach, kronikach, przepisach prawnych, nie mówiąc już o języku, sztuce, poezji 
dostrzec depozytariuszy (miejsca) pamięci o czasach, które minęły”, por.: ibidem; Les Lieux 
de mémoire, dir. P. Nora, pars. 1: La République, Paris 1984, s. XiX–XXi.

36 R. Traba, Dialogi pamięci. Rozważania wokół recepcji pamięci zbiorowej, „Sensus Historiae” 
15, 2014, z. 2, s. 114.

37 Ibidem; P. Węcowski, Początki Polski…, s. 16.
38 M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009, s. 139–167.
39 Ze starszych pozycji warto wspomnieć: N. Assorodobraj-Kula, „Żywa historia”. Świadomość 

historyczna: symptomy i propozycje badawcze, „Studia Socjologiczne” 2, 1963, s. 5–47; 
Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji, red. R. Heck, Prace Polsko- 
-Czechosłowackiej Komisji Historycznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978; 
Świadomość historyczna Polaków, red. J. Topolski, Łódź 1981; Świadomość historyczna 
jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno-dydaktycznych, 
red. J. Maternicki, Warszawa 1985; Studia nad świadomością historyczną Polaków, 
red. J. Topolski, Poznań 1994.
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A chodzi tu o współczesność rozumianą jako wynik wydarzeń przeszłych, o świa-
domość znajdowania się, jak to mówimy, «na zakręcie dziejowym», o dawanie 
wyrazu poczuciu, że mija stare, a rodzi się nowe — jednym słowem o samowiedzę 
historyczną człowieka” 40. Badaczka, poświęcając się w owym czasie studiom nad 
annalistyką wielkopolską i konfrontując ją z analogicznymi dziełami śląskimi oraz 
małopolskimi, doszła do wniosku, że dziejopisarstwo średniowieczne było przede 
wszystkim „bieżącą literaturą polityczną, przeznaczoną na użytek tych, co aktywnie 
uczestniczyli w walkach o władzę polityczną i władzę tę starali się w swoich rękach 
utrzymać” 41. Myśl mediewistki z czasem doprowadziła do świadomego dychoto-
micznego rozgraniczenia doświadczenia przeszłości: „To, co potocznie nazywamy 
świadomością historyczną, nie pochodzi z wiedzy, ale z przeżycia. Świadomość 
historyczna może być dwojako przeżywana: jako spotkanie z przeszłością i jako 
odczucie ciągłości rzeczy, zdarzeń, ludzi […]. Rola nauki jest w tym niezaprzeczalna, 
ale «świadomości historycznej» nie należy utożsamiać z «wiedzą»” 42.

Roman Heck uściślił tę starszą, mniej kategoryczną definicję B. Kürbis, pisząc, 
że istotą świadomości historycznej są wiadomości i pojęcia (którymi posługiwa-
ły się społeczności) o znaczeniu szerszym, związanym z dziejami wielkich grup 
i zbiorowisk, nie włączając w analizę badawczą tego problemu życia osobistego, 
rodzinnego i wydarzeń lokalnych, jeżeli nie uczestniczyły one w życiu większej 
zbiorowości 43. Badacz zaproponował pewną systematyzację środków przekazu, 
od których zależało dojrzewanie świadomości historycznej w społeczeństwie śred-
niowiecznej Polski. Na pierwszy plan wysunął oczywiście prace historiograficzne 
(które współistniały z utworami literatury pięknej), ostrożnie jednak oceniając, 
że nie miały one największego wpływu na świadomość historyczną przez wzgląd 
na ich hermetyczność. Za środek przekazu wiadomości historycznych przyjął 
dyplomy przechowywane w archiwach, do których czasem sięgali dziejopisarze. 
Zdecydowanie lepiej reprezentowane i mające większy wpływ na społeczeństwo 
były żywoty świętych — nie tylko te przechowywane w bibliotekach i kopiowane 
na „masową” skalę w środowiskach kościelnych, lecz również służące za podsta-
wę sztuki kaznodziejskiej, a przez to trafiające do gromadzącego się w świąty-
niach ludu. Kolejnym, abstrakcyjnym z punktu widzenia współczesnego badacza, 
„źród łem” pozostaje przekaz ustny, którego świadectwa obecne są w zabytkach 
pisanych. Obecność tradycji ustnej, z której czerpali historycy, a którą analizować 
jest zdecydowanie trudniej niż tradycję pisaną, badacz widział (poza fragmentami 
dzieł historiograficznych wyraźnie wskazującymi na przekaz ustny) w ówczesnym 
kaznodziejstwie 44.

Mediewiści dostrzegają szereg interesujących problemów związanych z ka-
zaniami — z jednej strony analizują zawartość i strukturę tekstów, ich atrybucję 

40 B. Kürbis, Ze studiów nad kulturą historyczną wieków średnich, Stud. Źródł. 3, 1958, s. 50.
41 Ibidem.
42 Eadem, O drogach zapisu i recepcji treści historycznych, w: Dawna świadomość historyczna…, 

s. 120.
43 R. Heck, Problemy świadomości historycznej średniowiecznego społeczeństwa polskiego, 

w: ibidem, s. 48.
44 Ibidem, s. 48–52.
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i transmisyjność, z drugiej pytają o osobę autora, kaznodziei i audytorium 45. Przy-
kładem nowatorskich studiów nad officium praedicationis jest doktorat Stanislavy  
Kuzmovej. Słowacka badaczka uznała kazania o świętych za integralną część hagio-
graficznego dyskursu, a kaznodziejstwo za środek interpretacji, powielania i roz-
powszechniania kultu w średniowieczu, jednocześnie nawiązując do słów Geor ge’a  
Ferzoca o wciąż zbyt małej uwadze poświęcanej kaznodziejstwu w studiach hagio-
graficznych 46. Co istotne dla rozwinięcia myśli R. Hecka, autorka zwróciła uwagę 
na odrębność manuskryptu jako nośnika pisanego od ustnej formy nauczania — za-
chowane teksty zawierają bowiem materiał kaznodziejski przygotowany nie zawsze 
do celów predykacyjnych, ale również do osobistej lektury czy studiów. Następnie 
powołała się na Davida d’Avraya, który postulował wykorzystanie tzw. teorii re-
cepcji w analizie średniowiecznych kazań — kaznodzieje w narracji sermones de 
sanctis nie tylko konstruowali wizerunek świętych, lecz sami znajdowali się pod 
przemożnym wpływem narracji konstruowanych przez autorów starszych kazań 
oraz oczekiwań audytorium wynikających z okoliczności historycznych 47.

Poza przekazami pisanymi i — jeśli można tak rzec — pisano-mówionymi 
R. Heck przywołał źródła ikonograficzne jako środki informacji historycznej. Nie 
ograniczył się przy tym jedynie do rzeźby i architektury, wskazując również wize-
runki władców i herby umieszczane na ich pieczęciach, które poza wszelką rolą 
prawną miały zostawić dla potomności propagandowy obraz władcy 48.

Rozważając problem świadomości historycznej w procesie dziejowym, Jerzy To-
polski założył, że człowiek działa racjonalnie, tzn. konsekwentnie wobec posiadanej 
wiedzy o warunkach działania i przyjętego systemu wartości, i w rzeczywistym dzia-
łaniu w większym lub mniejszym stopniu realizuje wyznaczone lub narzucone cele 49. 
Badacz tłumaczył, że „w założeniu o celowości jest, rzecz jasna, pewne przesunięcie 
akcentów w porównaniu z założeniem o racjonalności działającego”, co de facto 
oznacza „wysunięcie się na czoło chęci realizacji celu, a nie czysto konsekwentnego 
trzymania się wiedzy i systemu wartości, którego ewentualną modyfikację w toku 
działania dla uzyskania założonego celu w jakimś stopniu się zakłada” 50. Świado-
mość historyczna widziana jest tu jako znaczące poszerzenie wiedzy o warunkach 
działania, umożliwiające dokonanie wyboru spośród różnych wariantów aktywności, 

45 Kaznodziejstwo średniowieczne — Polska w tle Europy. Teksty, atrybucje, audytorium, 
red. K. Bracha, Warszawa 2014; S. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus. Medieval 
Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult, Warszawa 2013; P. Kołpak, 
[rec.] S. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus…, Stud. Źródł. 53, 2015, s. 229–231.

46 S. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus…, s. 13; G. Ferzoco, The Context of Medieval 
Sermon Collections on Saints, w: Preacher, Sermon and Audience, ed. C. Muessig, Leiden- 
-Boston-Cologne 2002, s. 279–280.

47 P. Kołpak, [rec.] S. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus…, s. 229; S. Kuzmová, Preaching 
Saint Stanislaus…, s. 16; D. d’Avray, Method in the Study of Medieval Sermons, w: Modern 
Questions about Medieval Sermons. Essays on Marriage, Death, History, and Sexuality, 
ed. N. Bériou, D. d’Avray, Spoleto 1994, s. 6–8.

48 R. Heck, Problemy świadomości historycznej…, s. 54.
49 J. Topolski, Miejsce świadomości historycznej w procesie historycznym, w: Studia nad 

świadomością historyczną…, s. 8.
50 Ibidem.
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„zwiększające zakres aktywności człowieka w procesie «tworzenia» historii” 51. Są to 
uwagi znamienne w badaniach nad procesem kształtowania grupy świętych patro-
nów Królestwa Polskiego i późniejszego jej wykorzystania. Wiążą się one z jednej 
strony z przeświadczeniem uczestnictwa tych świętych (a także ich wstawiennictwa 
oraz relikwii) w polskim procesie historycznym, a z drugiej z wykorzystaniem i mo-
dyfikowaniem tego przeświadczenia (wiedzy lub wiary) w dążeniu do realizowania 
lub legitymizowania działań konkretnych grup czy jednostek posiadających realny 
wpływ na kształt pamięci historycznej.

Jednym z założeń poniższej publikacji jest próba zidentyfikowania odbiorców 
poszczególnych komunikatów, lecz już teraz należy zaznaczyć, że świadomość ta 
cechowała przede wszystkim szeroko rozumiane ośrodki władzy — państwowej 
i kościelnej — i instytucje ściśle z nimi związane (jak uniwersytet), posiadające 
możliwości kreowania polityki, a w tym i polityki historycznej. Mówimy zatem 
przede wszystkim o dworze Jagiellonów, arcybiskupstwie gnieźnieńskim oraz bis-
kupstwie krakowskim i krakowskiej wszechnicy. W ramach tych kręgów działały, 
jak wyżej wspomniano, konkretne jednostki, których działalność stanowi właściwy 
obiekt analizy badawczej.

Jak pamięć historyczną uważa się za część składową świadomości historycz-
nej, tak tę ostatnią można traktować jako element świadomości narodowej. Warto 
pokrótce prześledzić karierę tego terminu we współczesnej historiografii polskiej, 
gdyż wnioski wyciągane w toku analizy źródeł mogą niejako uzupełnić wcześ-
niejsze spostrzeżenia. W XIX i na początku XX w. świadomość istnienia narodu 
przypisywano dawnym epokom bezrefleksyjnie i dopiero Kazimierz Dobrowolski 
postanowił bliżej sprecyzować ów problem. Jego próba, podjęta na IV Zjeździe 
Historyków Polskich w Poznaniu, bazowała na przypisaniu pewnych cech świado-
mości narodowej wszystkim etapom politycznego zjednoczenia wspólnoty 52. Naj-
donioślejszy dla K. Dobrowolskiego wpływ na wytworzenie się „całości duchowej 
z złączonych w jedno państwo ziem” miały wojny (łączące rycerstwo we wspólnej 
sprawie i pozwalającej poczuć odrębność wobec sąsiadów) szczególnie z „żywiołem 
germańskim” i organizacja kościelna z kultami świętych Wojciecha i Stanisława 53. 
Referat został skrytykowany przez Romana Grodeckiego, zarzucającego Kazi-
mierzowi Dobrowolskiemu krańcowe narzucenie „poczucia narodowego” Polsce 
doby piastowskiej 54. R. Grodecki definiował „zbiorowe uczucia narodowe” jako 
świadomość odrębności osiadłej na zwartym terytorium grupy etnicznej, posia-
dającej wspólny język oraz interesy moralne i materialne, które grupa jest w stanie 
bronić przed światem zewnętrznym. Najistotniejszym czynnikiem krystalizującym 
świadomość narodową miał być permanentny konflikt z Niemcami, co zapewne 

51 Ibidem, s. 10.
52 K. Dobrowolski, Zagadnienia świadomości narodowej w Polsce piastowskiej, w: Pamiętnik 

IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, cz. 1, Referaty, sekcja 5, Lwów 1925, s. 1: 
„Czynnikiem podstawowym dla powstania narodu był moment polityczny: zjednoczenie 
wszystkich plemion szczepu lechickiego przez dynastię Piastów w jedno państwo”.

53 Ibidem, s. 2.
54 R. Grodecki, Powstanie polskiej świadomości narodowej na przełomie XIII i XIV wieku, 

„Przegląd Współczesny” 14, 1935, s. 6–7.
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nie pozostawało bez związku z aktualną sytuacją geopolityczną. W toku narracji 
badacz wspomniał jednak, że ciągłe straty terytorialne, materialne i moralne Po-
laków oraz poczucie bezsilności wobec naporu niemieckiego w czasach rozbicia 
dzielnicowego „cofało pamięć do tych czasów, gdy Polska była jednolitym, silnym 
państwem, zdolnym do obrony przed najazdami Imperium rzymskiego, o czym 
pisały kroniki Galla i mistrza Wincentego” 55. Historyk poświęcił też trochę miej-
sca rodzącej się w XIII w. potrzebie posiadania własnego narodowego świętego, 
którym — wobec obcości świętych Wojciecha i Floriana — miał być polski biskup 
Stanisław ze Szczepanowa 56.

Już tutaj można powątpiewać w zasadność takiego rozumowania, zadając py-
tanie: czy cześć oddawana św. Stanisławowi faktycznie wyrosła na potrzebie całego 
narodu do posiadania swojego własnego, rodzimego świętego, czy stanowiła — 
przynajmniej w początkowej fazie rozwoju kultu — jedynie emanację krakowsko- 
-małopolskich ambicji? Ostatecznie nabożeństwo do św. Stanisława nie wyparło 
kultu św. Wojciecha w liturgii wielkopolskiej, ergo Wielkopolanom nie musiała 
przeszkadzać czeskość św. Wojciecha. Dopiero zestawienie obu świętych, do któ-
rych dołączyła śląska Jadwiga i jeszcze później litewski Kazimierz symbolizowało 
całość państwa (narodu) polskiego, a nie partykularne interesy części Królestwa. 
Nie bez przesady można więc stwierdzić, że znak zespołu świętych patronów wy-
pracowany w pierwszej połowie XV w. stanowi dowód funkcjonowania dojrzałej 
polskiej świadomości narodowej w czasach jagiellońskich.

Jak przedwojenni historycy widzieli kształtowanie się narodu polskiego w opo-
zycji do narodu niemieckiego, tak badacze okresu powojennego kształtowali pojęcie 
narodu w opozycji do niemieckiej historiografii. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte 
XX w. to przede wszystkim czas udowadniania słowiańskości ziem polskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem „ziem odzyskanych” 57. Kluczem do zrozumienia 
starszej historiografii staje się w dużym stopniu znajomość aktualnej sytuacji geo-
politycznej — co osobliwie nasuwa myśl o ciągłości świadomej i intencjonalnej 
kreacji pamięci historycznej w dziejach.

Problem poczucia narodowości, podobnie jak kultury historycznej, nadal zaj-
muje środowisko „Studiów Źródłoznawczych”. Sławomir Gawlas pisał o świado-
mości narodowej jako „poczuciu więzi łączącej zbiorowość ludzką, wyodrębnioną 
językowo, przekonaną o wspólnym pochodzeniu (a więc obdarzoną świadomo-

55 Ibidem, s. 26.
56 Ibidem, s. 26–29.
57 Zob. np. M. Friedberg, Kultura polska a niemiecka, t. i–ii, Poznań 1946; E. Maleczyńska, 

Ze studiów nad hasłami narodowościowymi w źródłach doby husyckiej, Przegl. Hist. 43, 
1952, s. 60–82; A.F. Grabski, Poczucie jedności słowiańskiej a świadomość narodowościowa 
w Polsce średniowiecznej, „Z Polskich Studiów Slawistycznych” 1, seria 3: Historia, 1968, 
s. 79–89; S. Urbańczyk, Ogólne warunki powstawania słowiańskich języków narodowych 
i literackich we wczesnym średniowieczu (na przykładzie polskim), „Z Polskich Studiów 
Slawistycznych”, seria 1, 1958, s. 7–23; S. Fertacz, Polska myśl słowiańska w okresie drugiej 
wojny światowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1870, Katowice 
2000.
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ścią historyczną) i dążącą do suwerenności politycznej — własnego państwa” 58. 
Słowa te warto uzupełnić akcentem, który postawił Benedykt Zientara opisujący 
„niepowtarzalne cechy zbiorowej psychiki narodu”: „właśnie wspólne losy, wspólna 
historia jest głównym sprawcą powstania i scentralizowania narodu: im dłuższa 
historia, tym trwalszy naród. Wspomnienia wspólnie przeżytych triumfów i wspól-
nie doznanych klęsk, ofiar złożonych wspólnie dla wspólnego dobra, pragnienie 
odzyskania dawnej wspólnej — prawdziwej czy legendarnej — świetności lub 
utrzymania obecnej potęgi — to najważniejszy element świadomości narodowej” 59. 
Pomimo wielu istotnych spostrzeżeń teoretycznych B. Zientara — co zarzucał mu 
S. Gawlas — zbyt łatwo przenosił wytworzone przecież przez dawnych intelektuali-
stów źródłowe świadectwa poczucia narodowego na całość narodu politycznego, 
co mogło skutkować zniekształceniem rzeczywistego obrazu poprzez nadanie 
przesadzonego znaczenia identyfikacji narodowej 60.

1.2 Kult świętych: obszary i problemy badawcze

Choć twierdzenie, że kult świętych stanowił jeden z pierwszoplanowych punktów 
odniesienia w średniowiecznej kulturze, zakrawa na truizm, to należy poświęcić 
mu kilka akapitów i zastanowić się nad jego miejscem w świadomości historycznej  
i świadomości narodowej 61. W średniowiecznej Europie kult świętych stał się ele-
mentem obecnym niemal w każdej dziedzinie życia — począwszy od kalendarzowe-

58 S. Gawlas, Świadomość narodowa Jana Długosza, Stud. Źródł. 27, 1983, s. 5; zob. też idem, 
„Verus heres”. Z badań nad świadomością polityczną obozu Władysława Łokietka w początku 
XIV w., Kwart. Hist. 95, 1988, s. 77–104.

59 B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze 
Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985, s. 14.

60 S. Gawlas, [rec.] B. Zientara, Świt narodów europejskich…, Kwart. Hist. 94, 1987, z. 2, s. 196.
61 Do najważniejszych prac dotyczących kultów świętych w Europie łacińskiej należą: B. Abou- 

-el-Haj, The Medieval Cult of Saints. Formations and Transformations, Cambridge 1994; 
P. Brown, Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, Kraków 2007; 
R. Pernoud, Les Saints au Moyen Âge: La sainteté d’hier existe-t-elle pur aujourd’hui?, 
Paris 1984; A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, 
d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome 1981. Zob. też 
zbiory: Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hrsg. J. Petersohn, Vorträge 
und Forschungen, Bd. 42, Sigmaringen 1994; Fonctions sociales et politiques du culte des 
saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et à l’époque moderne. Approches 
comparatives, dir. M. Derwich, M. Dmitriev, Wrocław 1999; Saints and Their Lives on 
the Periphery. Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000–1200), 
ed. H. Antonsson, I.H. Garipzanov, Turnhout 2010. Warto również zwrócić uwagę na 
międzynarodowe projekty ukierunkowane na analizę kultów świętych i publikacje będące ich 
pokłosiem, np. seria wydawnicza Bibliotheca Hagiotheca, w której ogłaszane są materiały 
pokonferencyjne inicjatyw Croatian Hagiography Society „Hagiotheca” oraz International 
Hagiography Society, zob.: Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, 
ed. A. Marinković, T. Vedriš, Bibliotheca Hagiotheca. Series Colloquia, t. 1, Zagreb 2010; 
Saintly Bishops and Bishops’ Saints, ed. J.S. Ott, T. Vedriš, Bibliotheca Hagiotheca. Series 
Colloquia, t. 2, Zagreb 2012; Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints’ Cults and the 
Dynamics of Regional Cohesion, ed. S. Kuzmová, A. Marinković, T. Vedriš, Bibliotheca 
Hagiotheca. Series Colloquia, t. 3, Zagreb 2014.



23

1.2 kult śWiętych: obszary i problemy badaWcze

go cyklu rocznego odmierzanego m.in. wspomnieniami kolejnych patronów, przez 
publiczne i prywatne zaangażowania i inicjatywy wyrażane w rytuałach i osobistej 
dewocji, po nadanie funkcji patronalnej świętym — patronom osobistym z chrztu, 
patronom miejsc, różnorakich zajęć czy opiekunom określonych spraw. Nic dziw-
nego, że podstawy tej kultury świętości bardzo szybko stały się inspiracją nie tylko 
dla bogatej aktywności artystycznej, lecz również dla działalności państwotwórczej, 
politycznej, a przez to i historiograficznej. Za coś typowego dla epoki traktuje się 
poszukiwanie oraz gloryfikowanie swoich orędowników przez każdą ówczesną 
społeczność. Wszechobecność kultu świętych stawia ich badaczy przed dużymi 
problemami, przede wszystkim niepomiernym zróżnicowaniem, rozdrobnieniem 
oraz rozproszeniem źródeł, które stoją u podstaw powtarzanego co jakiś czas apelu 
o spisanie syntetycznego obrazu kultu świętych w średniowiecznej Polsce 62.

Kult bazuje na trzech fundamentalnych i wchodzących w różne interakcje 
elementach, które wyznaczają ramy funkcjonowania i analizy badawczej: narracji 
o życiu świętego, ikonograficznej reprezentacji oraz rycie liturgicznym 63. Kon-
strukcja ta pozwala z kolei podzielić źródła na hagiograficzno-historiograficzne, 
ikonograficzne i liturgiczne. Ważne są tu ich możliwości transmisyjne. Zwykle słowo 
pisane stawało się punktem odniesienia dla autorów przekazów ikonograficznych, 
choć bywało też odwrotnie — w niektórych przypadkach to obrazy wpływały na 
przekaz pisany. Ponadto w ikonografii średniowiecznej często można się natknąć na 
współistnienie tekstu i obrazu, które, wzajemnie się uzupełniając, umożliwiają bądź 
ułatwiają właściwą interpretację przekazu — bez różnicy czy to słowo stanowiło 
enklawę semantyczną przedstawienia ikonograficznego, czy obraz został włączony 
w narrację tekstualną 64. Niemały kłopot może sprawić interpretacja rytuału, które-
go poprawne zrozumienie stanowiło ważny element kreacji pamięci historycznej 
lokalnej społeczności. Ryt liturgiczny i nierozerwalnie związany z nim kalendarz 
obchodów świątecznych wyznaczały rytm życia danej społeczności. Odnosi się to 
głównie do czasów przed soborem trydenckim, gdy lokalne Kościoły posługiwały 
się kalendarzami partykularnymi, podporządkowanymi zarówno tradycji Kościoła 
powszechnego, jak i miejscowej tradycji.

Rytuał związany z kultem świętych od najdawniejszych czasów skupiał się na 
czci oddawanej relikwiom. Wokół relikwii wznoszono świątynie, których patroci-
nium odwoływało się do osoby świętego, którego szczątki przechowywały. Kreo-
wano tam nowe kulty lokalne i organizowano ośrodki pielgrzymkowe. Niesiono 
je na czele procesji. Relikwie jako obiekt niezwykle cenny (a często cenniejszy 
o kosztowny relikwiarz) bywały dyplomatycznym podarunkiem, celem rabusiów 
i najzwyczajniejszym przedmiotem handlu. Problemem wtórnym dla badaczy jest 

62 E. Wiśniowski, Z problematyki kultu świętych, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia 
ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, 
red. U. Borkowska, C. Deptuła, R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004, s. 572; 
W. Schenk, Kult świętych w Polsce, Roczn. tk 13, 1966, z. 4, s. 79.

63 D. Williams, Cults of the Saints, w: Medieval Folklore. A Guide to Myths, Legends, Tales, 
Beliefs, and Customs, ed. C. Lindahl, J. McNamara, J. Lindow, Oxford 2002, s. 355.

64 E.H. Gombrich, Obraz wzrokowy: jego miejsce w komunikacji, w: idem, Pisma o sztuce…, 
s. 46.
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określenie autentyczności relikwii, gdyż już sam fakt wiary społeczności w tę auten-
tyczność stawał się podstawą tego, co najbardziej interesujące — kultu świętych 65. 
Znawca problemu, Patrick Geary, pisał, że najistotniejsze w analizie relikwii są 
jednostki, które wchodzą z nimi w kontakt, nadając szczątkom świętych wartość 
i przyswajając je do swojej historii 66.

Liturgiczna cześć oddawana relikwiom prowadzi bezpośrednio do miejsc, 
w których święci są poprzez swoje ziemskie szczątki fizycznie obecni — loca sanc-
torum 67. Z jednej strony te „groby” były miejscami szczególnego kultu ludowego, 
często stając się celem pątników, którzy szukali tam cudownego uzdrowienia; 
z drugiej — czego przykładem jest ołtarz św. Stanisława w krakowskiej katedrze — 
miejscem szczególnej wagi dla procesów państwotwórczych oraz spoiwem całego 
lokalnego Kościoła. Chociażby z tego powodu badacze geografii sakralnej zgłębiają 
dzieje rytu procesyjnego związanego z miejscami przechowywania relikwii. Obiekty 
sakralne wyznaczające początek i koniec procesji, ulice, którymi barwne pochody 
przemierzały miasta, oraz forma akcji organicznie związana z komponentami 
morfologicznymi były doskonale znane dawnym społecznościom. Sprzężenie ha-
giotoponimicznych elementów przestrzeni miejskiej z procesjami liturgicznymi 
nadawały geografii sakralnej specyficzną mobilną i dynamiczną „kondensację 
świętości”. Halina Manikowska w zaprojektowanym przez siebie modelu badań nad 
geografią sakralną zaakcentowała percepcję przestrzeni i czasu poprzez dostrze-
żenie przejawów „celebrowania jedności nieba i ziemi w precyzyjnie określonych 
miejscach — rzeczywistych, prawdziwych punktach konwergencji” 68.

Wgłębiając się w historię kultu świętych poprzez pryzmat badań nad geografią 
sakralną miasta, należy zdawać sobie sprawę z licznych pułapek. Bezsprzecznie 
zgodzić się jednak należy z podnoszonym od lat stwierdzeniem, że badania nad 
morfologią średniowiecznego miasta wymagają bardziej kontekstualnego spojrzenia 
i refleksji nad ideami oraz wartościami tych, którzy projektowali i zmieniali jego 
układ urbanistyczny 69. 

65 P.J. Geary, Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages, Princeton 1990, s. 3. 
W literaturze polskiej szczególnie istotne prace dotyczące kultu relikwii, zob.: M. Starnawska, 
Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, 
Warszawa 2008; eadem, Relikwie jako fundament ideowy wspólnoty w tradycji polskich 
przekazów średniowiecznych (św. św. Wojciech, Florian, Stanisław, Drzewo Krzyża Świętego 
na Łyścu), w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, red. A. Pieniądz- 
-Skrzypczak, J. Pysiak, Warszawa 2005, s. 261–277.

66 P.J. Geary, Furta Sacra…, s. 3.
67 G. Klaniczay, Using Saints. Intercession, Healing, Sanctity, w: The Oxford Handbook of 

Medieval Christianity, ed. J.H. Arnold, Oxford 2014, s. 217.
68 H. Manikowska, Sacred Geography of a Town, „Acta Poloniae Historica” 101, 2010, s. 52; 

eadem, Geografia sakralna miasta, w: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną 
na ziemiach polskich w średniowieczu, t. i: Struktury kościelno-polityczne, red. eadem, 
W. Brojer, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, t. 4, Warszawa 2008, s. 96. Tam też 
wyczerpująca bibliografia.

69 K.D. Lilley, Cities of God? Medieval Urban Forms and Their Christian Symbolism, 
„Transactions of the Institute of British Geographers. New Series” 29, 2004, no. 3, s. 298; 
D. Cosgrove, S. Daniels, The Iconography of Landscape, Cambridge 1988, s. 3–4; P. Kołpak, 
Rola patronów Królestwa Polskiego w geografii sakralnej późnośredniowiecznego Krakowa,  
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Nie można w końcu pominąć obecności kultów w świadomości narodowej: 
„w  religijnych społeczeństwach średniowiecza — pisał B. Zientara — kult świętych 
narodowych miał dla rozwoju świadomości narodowej znaczenie równorzędne, 
a nawet większe od tradycji historycznej, docierał bowiem do znacznie szerszych 
kręgów społeczeństwa” 70. Uczony podbudował tę tezę konkretnymi przykładami. 
Z jednej strony wskazał na brak kultów narodowych na terenach niemieckich oraz 
włoskich, gdzie liczne i silnie rozwinięte kulty lokalne miały sprzyjać partykulary-
zmom, z drugiej omówił rolę kultów św. Dionizego we Francji, św. Jakuba Apostoła 
w Leonie i Kastylii oraz kulty świętych władców: Stefana i Władysława na Węgrzech, 
Edwarda Wyznawcy w Anglii, Kanuta w Danii, Olafa w Norwegii, Eryka w Szwecji 
czy Wacława w Czechach. Przypomniał też o czci oddawanej na ziemiach polskich 
św. Wojciechowi w pierwszym okresie istnienia państwa oraz św. Stanisławowi 
w czasach jednoczenia królestwa 71. B. Zientara uwypuklił dwie kwestie ściśle zwią-
zane z kultem świętych patronów narodu (a de facto i państwa): pełne przekonanie 
o orędownictwie świętych w czasie bitew toczonych przez rycerstwo hołdującego 
im narodu oraz niezwykłą wagę relikwii (zarówno szczątków, jak i przedmiotów 
o cechach znaku wojskowego lub charakterze insygnium władzy) odgrywających 
z czasem coraz ważniejszą rolę uświęconych symboli narodowych 72.

1.2.1 Kult świętych patronów państwa

Powyższe refleksje o miejscu kultów świętych w przestrzeni semantycznej oraz 
pamięci historycznej niewątpliwie pozwalają włączyć analizę wybranych kultów 
w badania nad symbolami czy znakami państwa i władzy, na szeroką skalę za-
inicjowane przez Percy’ego Ernsta Schramma i z powodzeniem realizowane na 
gruncie polskiej historiografii — czego najlepszym przykładem dla badań nad 
epoką jagiellońską pozostaje publikacja Zenona Piecha o systemie symboli władzy 

śpp 10, 2014, s. 158–190; idem, Ambona Krakowa. Tradycja kaznodziejska elementem 
sakralizacji przestrzeni krakowskiego Rynku w świetle wybranych źródeł, w: Signa. 
Studia i szkice z nauk pomocniczych historii. Prace dedykowane Profesorowi Zenonowi 
Piechowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Marzec, M. Starzyński, Kraków 2014, 
s. 147–164. Powyższe prace transponują idee E. Panofskiego dotyczące rozumienia dzieła 
sztuki w jego kontekście historycznym na badania nad morfologią miast. K.D. Lilley 
podkreślił przydatność w badaniach mediewistycznych analizy układu przestrzennego 
w jego kontekście historycznym ze względu na chrześcijańskie „uduchowienie” rzeczy 
materialnych. Por. K.D. Lilley, Cities of God?…, s. 298; G.B. Ladner, Medieval and Modern 
Understanding of Symbolism: a Comparison, „Speculum” 54, 1979, z. 2, s. 226. Również 
H. Manikowska, używając wyrażenia „ideotopografia” i wiążąc je z okcydentalizacją 
symboliki chrześcijańskiej na ziemiach polskich, twierdzi, że to nie przypadkowość 
decydowała o kształcie topografii i geografii sakralnej miast średniowiecznych. Za 
nadmierne uproszczenie uważa również poglądy o rzekomym zanikaniu w późnym 
średniowieczu roli wyobraźni w konstruowaniu geografii sakralnej na rzecz pragmatycznej 
topografii sakralnej, por. H. Manikowska, Sacred Geography…, s. 79; eadem, Geografia 
sakralna…, s. 124.

70 B. Zientara, Świt narodów europejskich…, s. 349.
71 Ibidem, s. 350.
72 Ibidem, s. 350–351.
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dynastii panującej 73. Wielką wartością tych studiów pozostaje brak sztywnych ram 
określających przedmiot analizy. W czasach jagiellońskich propaganda symbolicz-
na stała się pierwszoplanowym elementem sprawowania władzy, niezbędnym do 
legitymizowania nowej dynastii na polskim tronie, stworzenia ideowych podwalin 
państwa ogromnego i silnie zróżnicowanego oraz usankcjonowania zmian praw-
no-ustrojowych 74. Zenon Piech do systemu znaków władzy Jagiellonów wliczył 
przede wszystkim wizerunki Orła, herby i zespoły heraldyczne nanoszone na tak 
zróżnicowane nośniki jak: pieczęcie, monety, nagrobki królewskie, grafika książ-
kowa, arrasy czy lufy dział. Badacz przyznał jednak, że „specyfiką jagiellońską było 
to, że manifestacja symboli władcy i państwa ograniczała się do bardzo wąskiego 
zakresu obiektów, przede wszystkim monet i pieczęci, brak było zabytków ilustru-
jących wydarzenia z historii i współczesności państwa, przedstawień władcy i jego 
działań, wizerunków członków dynastii. Natomiast ważną rolę odgrywały herby, 
które, tworząc programy heraldyczne, wyrażały treści związane ze statusem władcy 
i państwa, jego dokonaniami, a nieraz również aspiracjami” 75.

Pesymistyczne podsumowanie musi wynikać z rozczarowania ubogą sferą sym-
boliki władzy, jaką posługiwali się Jagiellonowie szczególnie w XV stuleciu. Wnioski 
te niezbyt dobrze świadczą o zdolnościach przedstawicieli litewsko-polskiej dy-
nastii do promowania idei władzy w obliczu chociażby konfliktów wewnętrznych 
z hierarchami krakowskimi, a także na tle akcji propagandowej Luksemburgów 
w Królestwie Czech oraz Andegawenów w Królestwie Węgier. Analiza kultów świę-
tych jako patronów państwowych może potwierdzić ich uczestnictwo w systemie 
znaków władzy nie tylko jako elementów towarzyszących oczywistym symbolom, 
ale również jako autonomicznych znaków, wprowadzających do pola semantycz-
nego nowe i unikatowe treści. 

G. Klaniczay przekonywał, że aby zrozumieć znaczenie kultów narodowych 
i poprawnie je zinterpretować w kontekście szeroko pojętej polityki, należy dobrze 
rozpoznać trzy sfery: bieżącą politykę wewnętrzną, strukturę dynastycznych, po-
litycznych i kościelnych relacji regulujących charakter kultu, a w końcu warunki 
powstania żywotów formułujących wzorzec osobowy chrześcijańskiego władcy 76. 
Model przedstawiony przez węgierskiego mediewistę z dwóch powodów nie może 
być bezrefleksyjnie wykorzystany w badaniach nad kultem świętych w państwie 
Jagiellonów. Sprawdza się on w warunkach węgierskiego kultu dynastycznych 
patronów narodowych, lecz nie pasuje do sytuacji w Polsce, w której ostatecznie 
nie kanonizowano żadnego władcy. Ponadto stawia przede wszystkim pytania 

73 P.E. Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom 
dritten bis zum sechzehnten Jahrhundert, Bd. i–iii, Schriften der Monumenta Germaniae 
Historica, Bd. 13, T. 1–3, Stuttgart 1954–1956; Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie 
symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003; o kulcie świętych w omawianym kontekście 
zob. H.-J. Becker, Der Heilige als Landesherr. Zur staatsrechtlichen Symbolbedeutung des 
Patrons im europäischen Bereich, „Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung” 6, 1982, 
s. 9–26.

74 Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby…, s. 343.
75 Ibidem.
76 G. Klaniczay, Königliche und dynastische Heiligkeit in Ungarn, w: Politik und 

Heiligenverehrung…, s. 351.
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o początki kultu patronów i warunki ich kanonizacji. Istota tego, co można wynieść 
ze skonstruowanego przez G. Klaniczaya modelu, dotyczy problematyki osadzenia 
w pełni rozwiniętego kultu — a nie tylko jego początków — w dobrze rozpoznanej 
bieżącej polityce wewnętrznej. W schemacie nieco przeformułowanym na potrzeby 
rozpoznania znaczenia kultu patronów na ziemiach polskich należałoby zapytać 
o: bieżącą politykę wewnętrzną, strukturę dynastycznych, politycznych i kościel-
nych powiązań w kontekście świętego patronatu, metody użycia symbolu świętych 
patronów Królestwa Polskiego.

Ten sam badacz, analizując problem „unarodowienia” kultów świętych w króle-
stwach Czech i Węgier, dostrzegł wieloaspektowość ich przemian w ciągu XIV i na 
początku XV w. — w tym okresie doszło do grupowania i kategoryzacji świę-
tych patronów państwowych. G. Klaniczay wyraźnie rozróżnił cześć oddawaną 
patronom w formie indywidualnej od grupowej 77. Opisane przez niego procesy 
zachodziły w podobnym czasie na różnych płaszczyznach narracji hagiograficznej 
w królestwach węgierskim, czeskim, skandynawskich oraz na terenach ruskich 
i poprzedziły podobną ewolucję form kultu w Królestwie Polskim. Zgrupowanie 
czterech świętych skategoryzowanych jako państwowi orędownicy nastąpiło tu 
w pierwszej połowie XV w., jednak w przeciwieństwie do krajów sąsiednich nie 
dotyczyło świętych dynastycznych (ewentualnie świętych władców), gdyż takich na 
ziemiach polskich po prostu nie było. Z tego względu polski przypadek nie został 
dogłębnie zanalizowany przez badacza kultów świętych.

W niektórych państwach europejskich święci partycypowali w drabinie hie-
rarchicznej struktur feudalnych. Widać to szczególnie w XII w., kiedy w państwach 
skandynawskich w czasie walk o tron zrodziła się idea „wiecznego króla” (rex 
perpetuus), któremu docześni władcy składali hołd lenny, a dopiero potem z jego 
rąk odbierali w zarząd królestwo. We Francji rolę zwierzchnika królewskiego od-
grywał św. Dionizy, pierwszy biskup Paryża, choć niebędący świętym władcą, to 
jednak odbierający hołd lenny od czasów Ludwika VI Grubego. Tylko nieco póź-
niej w Czechach zrodziła się idea „Korony św. Wacława”, a na Węgrzech „Korony 
św. Stefana”. Polskie elity, choć nieposiadające świętego władcy w chórze patronów 
państwowych, traktowały św. Wacława i przede wszystkim św. Stanisława jako sza-
farzy polskich insygniów koronacyjnych. Widać tu echa idei patronackiej własności, 
która w sposób analogiczny ewoluowała z określenia wezwania obiektu sakralnego 
(titulus ecclesiae) do patrocinium, czyli uznania patrona za rzeczywistego właści-
ciela i obrońcę kościoła 78. W historiografii przyjmuje się, że wezwania kościołów są 
najstarszą formą czci oddawanej świętym jako faktycznym patronom i orędowni-
kom, co ma bezpośrednie przełożenie na patronat państwowy 79. Biskup, ogłaszając 
tytuł konsekrowanego kościoła, uruchamiał mechanizm konsekwencji ideowych 
charakterystycznych dla średniowiecznej mentalności. Święty, który został wybrany 
i ogłoszony patronem obiektu sakralnego, stawał się jego właścicielem — nie tylko 
w sferze duchowej, lecz również w sferze materialnej. Tym sposobem orędownicy 

77 G. Klaniczay, Holy Rulers…, passim.
78 H.W. Wurster, Patrozinium, w: Theologische Realenzyklopädie, hrsg. G. Müller, Bd. 26, 

Berlin-New York 1996, s. 115.
79 J.B. Lehner, Patron, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8, Freiburg 1963, kol. 187.
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znaleźli się w hierarchicznej strukturze feudalnej, zostali posiadaczami pokaźnych 
dóbr ziemskich; patron nabywał praw własności i stawał się niemal podmiotem 
prawa. Paweł Sczaniecki, łącząc ten proces z feudalnym charakterem epoki i kon-
fliktem możnowładztwa z hierarchią kościelną, przekonywał, że było to mniej lub 
bardziej karkołomne usprawiedliwienie wielkiej własności Kościoła, które po-
nadto kwestionowało prawa świeckich feudałów do obiektów sakralnych 80. Wraz 
z rozwojem kultów i nagłym wzrostem liczby relikwii zarysowała się tendencja do 
uzupełniania tituli ecclesiae o nowe wezwania, czyli dodawania nowego wezwania 
obok tytułu pierwotnego. Takie wieloczłonowe patrocinia są świadectwem zmian 
kulturowych oraz nowych rodzajów pobożności 81. 

Współcześni polscy historycy do tej pory nie zdefiniowali terminu „patron 
państwa”, przyjmując jego pozorną jednoznaczność i nie zastanawiając się nad 
faktycznym znaczeniem pojęcia 82. Dopiero poprawne — to znaczy udokumento-
wane źródłowo — uchwycenie sensu tego zwrotu pomoże dojrzeć miejsce chóru 
państwowych patronów w wyobrażeniu jagiellońskiej państwowości. Kryteria 
determinujące patronat państwowy mogą się zamknąć w kilku punktach: 1) żywot 
świętego osadzony został na tle procesów państwotwórczych, a co za tym idzie, 
elementy hagiograficzne uczestniczyły w lokalnej historiografii; 2) kult świętego był 
wykorzystywany w oficjalnym ceremoniale państwowym; 3) w przedtrydenckich 
księgach i kalendarzach liturgicznych obchody wspomnienia świętego odbywały się 
w wysokim rycie; 4) kryterium ikonograficzne, wypracowane przez Zenona Piecha, 
określa takie elementy jak: a) obecność świętego w grupie innych świętych pojmo-
wanych jako patronowie państwa; b) ukazanie świętego pośród oficjalnych znaków 
państwowych; c) ukazanie świętego w towarzystwie władcy; d) przedstawienie 
świętego na oficjalnych przedmiotach związanych z funkcjonowaniem państwa 83; 
5) ostatnim kryterium wskazującym na patronat tego typu było określenie świętego 
expressis verbis patronem Kólestwa.

Zwrot ten implikuje jednak kolejne wątpliwości terminologiczne — patron 
królestwa, czyli kogo? Oczywiste jest, że patronatu państwowego w omawianym 
okresie nie można wiązać ze współczesnymi definicjami „państwa” czy „królestwa”, 
lecz z o wiele szerszymi zjawiskami pojmowanymi zarówno symbolicznie-duchowo, 
jak i fizycznie oraz politycznie. Jedno z podstawowych źródeł do analizy problemu, 
artykuł (De horis) statutów synodalnych diecezji krakowskiej z 1436 r., stanowił, 

80 P. Sczaniecki, Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie 
w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, 
Lublin 1979, s. 90–91; A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów 
katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 53. W dokumentach trzynastowiecznych można się 
zetknąć z określaniem kościoła imieniem fundatora — patron kościoła nazywany jest zaś jego 
panem i dziedzicem, zob. E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004, s. 26.

81 A. Witkowska, Titulus ecclesiae…, s. 55.
82 Problem ten poruszyłem już w publikacji P. Kołpak, Święci patroni Królestwa Polskiego 

w pobożności ostatnich Jagiellonów. Wybrane aspekty, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia 
królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, 
Studia Jagiellonica, t. 2, Kraków 2015, s. 379–392.

83 Z. Piech, Darstellungen des heiligen Stanislaus als Schutzheiligen des Herrschaft, des Staates 
und der Dynastie der Jagiellonen, w: Fonctions sociales et politiques…, s. 131–132.
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że obchody liturgiczne wspomnienia św. Floriana powinny zyskać wyższą rangę. 
W tekście statutu znajdują się słowa o zobowiązaniu do szczególnego nabożeństwa 
wobec świętych, których „wstawiennictwo przed tronującym Bogiem szczególnie 
odczuwamy, a skoro kościół nasz spomiędzy innych mieszkańców Nieba relikwiami 
ciała świętego męczennika Floriana został obdarowany, i dzięki jego wstawiennic-
twu u Boga całe to wzrastające w wierze Królestwo Polskie zostało umocnione, 
postanawiamy i nakazujemy wspomnianego męczennika i patrona naszego w całej 
diecezji czcią otaczać pomiędzy innymi Królestwa tego znakomitymi patronami, 
mianowicie Wojciechem, Stanisławem i Wacławem” 84.

We fragmencie tym, prócz wyjaśnienia duchowego sensu wspomożenia świę-
tych (umocnienie państwa w wierze, orędownictwo przed Bogiem), wskazano 
czterech patronów Królestwa Polskiego. Jan Długosz, nakreślając w Rocznikach 
obraz wydarzeń poprzedzających bitwę grunwaldzką, opisał rzekome słowa mo-
dlitwy Władysława Jagiełły: „do Niego się zwrócę jako do najsprawiedliwszego 
mściciela pychy, która jest nie do zniesienia, do Jego Rodzicielki Panny Marii oraz 
patronów moich i mojego królestwa: Stanisława, Wojciecha, Wacława, Floriana 
i Jadwigi” 85. Znamienny zwrot „patronos quoque meos et regni mei” świadczy 
o komplementarności świętego patronatu nad władcą i jego królestwem w świa-
domości reprezentowanego przez kronikarza środowiska krakowskiego. Owa 
dwoistość znaczeniowa wynika z tego, że kult świętych patronów państwa nie 
tylko służył interesom wspólnoty politycznej, spajając i warunkując jej społeczno- 
-narodową świadomość, ale był używany jako element sakralizacji i legitymizacji 
władzy monarszej 86.

W licznych dokumentach proweniencji kościelnej lub królewskiej wyżej wy-
mienionych świętych określano mianem patroni nostri. Interesujący i doprawdy 
rzadki przypadek włączenia świętego do arengi królewskiego dokumentu znajduje 
się w królewskim potwierdzeniu sprzedaży połowy czynszu na żupach wielickich 
przez Spytka z Melsztyna na rzecz paulinów z klasztoru św. Stanisława na Skałce. 

84 Tłum. własne; por. Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), 
oprac. S. Zachorowski, Stud. mat. synod., t. 1, Kraków 1915, s. 47: „Etsi, ut sanctorum 
patrum edocemur scripturis, dominum in sanctis suis laudare iubemur, illos tamen specialis 
devocionis titulo attollere et dignis magnificare preconiis merito tenemur, quos divina 
dispensacione speciales ante faciem sedentis in throno intercessores sentimus et gaudemus 
nos habere patronos. Sane cum ecclesia nostra inter aliorum celestium civium venerandas 
reliquias gloriossimi martyris beati Floriani venerando corpore dotata sit, eius quoque 
interventu et meritis apud Deum totum hoc regnum Polonie credat se crebrius communiri, 
de fratrum nostrorum Capituli Cracoviensis previa deliberacione et assensu statuimus et 
presentibus ordinamus prenominatum gloriosum martyrem et patronum nostrum per 
totam nostram diocesim inter ceteros regni huius patronos insignes, videlicet Adalbertum, 
Stanislaum, Wenceslaum martyres pari devocione in horis canonicis et officiis divinis 
attolendum, colendum et venerandum”.

85 J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 120; por. J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 102: „Ad quem velut 
iustissimum intolerande superbie vindicem, ad Eius quoque Genitricem Virginem Mariam, 
ad patronos quoque meos et Regni mei Stanislaum, Adalbertum, Venceslaum, Florianum 
et Hedvigim confugiam precaborque illos, ut in hostes tam superbos, tam impio”.

86 M.R. Pauk, Święci patroni a średniowieczne wspólnoty polityczne w Europie Środkowej, 
w: Sacrum. Obraz i funkcja…, 240.
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Kazimierz Jagiellończyk wspomniał wówczas o świetności Królestwa wyróżnionego 
męczeństwem św. Stanisława — wspomożyciela króla i jego ludu 87. Jost Ludwik 
Decjusz w Księdze o czasach króla Zygmunta nazwał świętego jeszcze inaczej, 
używając określenia patrius sanctus 88. W formularzach przedtrydenckich ksiąg 
liturgicznych funkcjonował podobny zwrot charakteryzujący tego patrona: pater 
patriae — „ojciec ojczyzny”, zaczerpnięty z tradycji rzymskiej poprzez Vita maior 
Wincentego z Kielczy. We wskazówkach do rubrycelli przemyskiej z 1415 r. tylko 
św. Stanisława nazwano chwalebnym męczennikiem i patronem całego Królestwa 
Polskiego („festum utrumque S. Stanislai martiris gloriosi, patroni tocius Regni 
Poloniae”) 89.

O równorzędności idei patronatu nad królem, królestwem, prowincją metro-
politalną oraz ludem świadczą też tytuły patronałów polskich, czyli lokalnych do-
datków do rzymskich ksiąg liturgicznych z czasów potrydenckich. Najstarsze takie 
wydawnictwo stanowią spisane przez Stanisława Sokołowskiego i wydrukowane 
w 1596 r. Officia propria patronorum provinciae Polonae 90. Dekadę później wydano 
dodatek z formularzami mszalnymi Missae propriae patronorum et festorum Regni 
Poloniae 91. Subtelna różnica w tytułach odnosi się do pertynencji świętych. Otóż 
w pierwszym wydaniu formularzy liturgii godzin wspomniano o „patronach polskiej 
prowincji” — w domyśle: metropolitalnej, podczas gdy autor późniejszego o kilka 
lat dodatku do Mszału rzymskiego posłużył się formułą „patronowie Królestwa 
Polskiego”. A jednak kalendarz obchodów oficjów S. Sokołowskiego widnieje pod 
tytułem Calendarium patronorum Regni Poloniae, podobnie jak kalendarz dodatku 
mszalnego, co z kolei świadczy o zbliżeniu ujęcia świętego patronatu nad prowincją 
gnieźnieńską i Królestwem Polskim. Można tu też przywołać renesansową okład-
kę księgi kapituły gnieźnieńskiej z lat 1536–1555, na której poniżej tytułu (ACTA 
VENERABILIS CAPITULI) w wytłoczonym prostokącie ze zdobionymi narożami 
umieszczono napis S. ADALBERTE REGNI PATRONI ADESTO SVECLESIE, 
a poniżej przedstawienie św. Wojciecha i herb Poraj — święty patron Królestwa 
zostaje tu wezwany do opieki nad swoim Kościołem 92.

Czasem świętych określano patronami Polaków. Znamiennym świadectwem 
z czasów poprzedzających kanonizację św. Stanisława jest fragment zaginionego 

87 Zbiór dokumentów zakonu Paulinów w Polsce, t. ii: 1464–1550, oprac. J. Zbudniewek, 
Warszawa 2004, nr 42: „Splendorem, quo regnum nostrum Polonie sanctimonia et insigni 
martirio beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi extat illustratum et multiplicia eius 
suffragia nobis et genti nostre prestita, frequencius animo rimati, ad singula, que in suum 
decus et gloriam ordinantur”.

88 J.L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1960, 
s. 69–70.

89 Rubricella dioecesis Premisliensis statuis synodalibus ex an. 1415 adnexa, w: Analecta ad 
historiam iuris canonici in dioecesi Premisliensi, ed. B. Ulanowski, akh 5, Cracoviae 1889, 
s. 419.

90 Officia propria patronorum provinciae Polonae per Stanislaum Socolovium, Cracoviae 1596.
91 Missae propriae patronorum et festorum Regni Poloniae. Ad normam Missalis Romani 

accommodatae, Cracoviae 1605.
92 aa Gniezno, acap. i, rkps b 19: Acta capituli metropolitani gnesnensis, 1536–1555: 

„in Gnezna infra octavam beati Adalberti episcopi et martyris patroni Polonorum”.
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dyplomu księcia wielkopolskiego Przemysła I, wystawionego w Gnieźnie w 1242 r., 
w oktawie wspomnienia św. Wojciecha biskupa i męczennika, w którym ten na-
zwany jest właśnie patronem Polaków 93. Z drugiej strony rocznikarz cysterskiego 
opactwa w Oliwie odnotował pod datą 4 września 1616 r. decyzję kapituły prowin-
cji o zrewidowaniu postanowień odnoszących się do odprawiania liturgii godzin 
o patronach Polaków — horarum patronorum Polonorum 94. Ponad sto lat później 
nieco bardziej kompleksowo zatytułował swój zbiór kazań o świętych patronach 
Jakub Paweł Radliński, nawiązując równocześnie do patronatu i nad Królestwem, 
i nad Polakami: Laureae Triumphales Sanctorum Martyrum, Confessorum, Vir-
ginum et non Virginum, Patronorum et Patronarum Regni Poloniae, Seu Elogia 
Eorundem Sanctorum Patronorum Polonorum Sermone 95. Wydaje się, że już to 
wstępne rozeznanie źródłowej terminologii uprawnia do stwierdzenia, że różne 
określenia stosowano do ujęcia tego samego patronatu państwowego — niezależ-
nie czy chodziło o opiekę nad całym Królestwem, nad prowincją metropolitalną, 
nad Polakami czy w końcu nad królem — a raczej nad tym, co Ernst Kantorowicz 
nazwałby „ciałem polskiego króla”. 

Specyfiką polskiego zespołu patronalnego był jego ściśle kościelny i stołeczny 
charakter, z czego oczywiście przez całe wieki zdawano sobie sprawę. W połowie 
XIX stulecia dobitnie sprawę tę wyłożył w swoich odręcznych notatkach księgarz 
i badacz dziejów Krakowa Ambroży Grabowski: „od najdawniejszych czasów lu-
dzie pobożni uważali za patronów i opiekunów Polski, a zatem i miasta Krakowa, 
mężów, którzy bogobojnością, cnotami, ostrym i świątobliwym życiem zjednali 
sobie u współczesnych i potomnych tę o sobie wiarę i opinię, iż jako prawdziwi 
słudzy Boga stali się uczestnikami wiecznego błogosławieństwa” 96.

1.3 Stan badań nad kultami świętych patronów Królestwa Polskiego

W przeglądzie stanu badań uwzględniono zarówno te prace, których autorzy do-
strzegli funkcjonowanie zespołu czterech świętych patronów w czasach jagielloń-
skich i włączyli go do analizy rozpatrywanych przez siebie zjawisk, jak i publikacje 
odnoszące się do partykularnych kultów patronów. Zabieg ten poza typowym 
zestawieniem literatury winien wskazać ów rys „państwowości” kultu świętego 
(nawet jeśli była to tylko jedna z kilku właściwości), który spowodował wpisanie go 
do chóru świętych orędowników. Dla utrzymania porządku wywodu nie pominięto 
kluczowych analiz faktograficznych odnoszących się do historyczności postaci 
świętych. Z tych jednak trzech poziomów — kultu zespołu, kultu świętego oraz 
„faktum” świętego — interesują nas przede wszystkim dwa pierwsze.

93 kdW, t. i, Poznań 1877, nr 232.
94 Annales Monasterii Olivensis Ord. Cist., ed. P. Czaplewski, fasc. 1, Toruni 1916, s. 245.
95 Laureae Triumphales Sanctorum Martyrum, Confessorum, Virginum et non Virginum, 

Patronorum et Patronarum Regni Poloniae, Seu Elogia Eorundem Sanctorum Patronorum 
Polonorum Sermone ligato, Proposita, per M. Jacobum Paulum Radlinski […], Cracoviae 1757.

96 ank, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, rkps 8 (dawna: e 16), Zbiór notatek i wiadomości do 
opisu miasta Krakowa, t. ii, s. 385.
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1.3.1 Zespół czterech patronów

Zespół patronalny opisał prawie sto lat temu Kazimierz Dobrowolski w pracy po-
święconej kultowi św. Floriana na ziemiach polskich. Autor nie miał wątpliwości, 
że kult „pocztu głównych patronów Polski” zainicjował biskup krakowski Zbigniew 
Oleśnicki artykułem De horis zamieszczonym w statutach synodalnych z 1436 r., 
nakazując czcić św. Floriana na równi z „pozostałymi świętymi patronami króle-
stwa” 97. Tak badacz wyjaśniał genezę zespołu orędowników:

Szereg ich otwiera jasna postać św. Wojciecha, najstarszego orędownika, potem 
idzie św. Stanisław, którego kult w społeczeństwie prześcignął cześć apostoła 
Prusaków i stał się najbardziej narodowym, z kolei św. Wacław, niezbyt po-
pularny, zawdzięczający dostojne swe stanowisko jedynie okoliczności, że 
był tytulatem najpotężniejszej po Gnieźnie katedry. Do tej trójcy przystaje 
św. Florian 98.

Spójny znak czterech patronów był dla badacza „koncepcją Oleśnickiego, która po-
zyskała w wysokim stopniu serca społeczeństwa. Czasy jej największej popularności 
przypadają na początki ery polskiego humanizmu” 99. Wydaje się, że K. Dobrowol-
ski jako pierwszy powiązał statut synodalny z 1436 r. z początkami kultu czterech 
świętych jako komplementarnego zespołu patronalnego. Badacz bardzo konkretnie, 
choć nie rozwodząc się szeroko nad problemem, nazwał grupę orędowników „kon-
cepcją” i wskazał inicjatora interesującego nas kultu w osobie biskupa krakowskiego 
Zbigniewa Oleśnickiego. Był w końcu przekonany o silnym oddziaływaniu znaku 
w szeroko pojętym społeczeństwie i związał go przede wszystkim z rodzącym się 
na przełomie XV i XVI stulecia polskim renesansem — rzecz ciekawa, gdyż w for-
mie i treści rzadko ów znak wychodził poza tradycyjne, gotyckie ramy. Pogląd ten 
wzmocnił Wacław Schenk w niewielkiej publikacji z 1966 r. często traktowanej jako 
punkt wyjścia do badań nad kultami świętych w Polsce, traktując „ustalenie listy 
czterech patronów Królestwa Polskiego” w 1436 r. jako jednoznaczną kodyfikację 100. 
W opinii badacza statut był „biskupa Zbigniewa Oleśnickiego koncepcją czterech 
głównych patronów Królestwa Polskiego” 101.

W najnowszej historiografii zespołowi patronalnemu przyjrzał się Zenon Piech 
chociażby w artykule o przedstawieniach ikonograficznych św. Stanisława jako 
świętego patrona dynastii. Badacz przekonuje o ostatecznym ukształtowaniu się 
w czasach jagiellońskich zespołu czterech patronów Królestwa Polskiego — świę-
tych Stanisława, Wojciecha, Wacława i Floriana 102. Dowodami dla Z. Piecha są tak 
zróżnicowane przykłady, jak przekaz Długosza o modlitwie Jagiełły przed bitwą pod 

97 K. Dobrowolski, Dzieje kultu św. Floriana w Polsce do połowy XVI w., rhtnW 2, z. 2, 
Warszawa 1923, s. 93.

98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 W. Schenk, Kult świętych…, s. 85.
101 Ibidem, s. 85, 87, 88.
102 Z. Piech, Darstellungen des heiligen Stanislaus…, s. 125–145.
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Grunwaldem, kwatera tryptyku Świętej Trójcy na Wawelu, drzeworyt na karcie Com-
mune incliti Poloniae Regni privilegium Jana Łaskiego, kwatery pentaptyku z kościoła 
pw. św. Zygmunta w Szydłowcu czy kwatery tryptyku z kościoła pw. św. Walentego 
w Krempachach. Badacz omówił obiekty zawierające przedstawienie samej tylko 
najpopularniejszej pary świętych patronów: Stanisława i Wojciecha. W przypadku 
ujęć partykularnego kultu świętego biskupa krakowskiego wpisał zebrany materiał 
ikonograficzny w szeroki kontekst, uzupełniając go źródłami pisanymi, co pozwoliło 
uzyskać obraz św. Stanisława jako patrona: państwa (najważniejszego w zespole 
patronalnym), władcy, stołecznego Krakowa, Uniwersytetu Krakowskiego, biskupa 
krakowskiego, katedry wawelskiej oraz diecezji krakowskiej. Posługując się wypra-
cowanymi przez siebie kryteriami determinującymi święty patronat państwowy na 
poziomie przedstawień ikonograficznych, Z. Piech doliczył się około 30 wyobrażeń 
św. Stanisława w roli patrona państwa, władcy czy dynastii 103.

Również historyk sztuki Marek Walczak w publikacjach o działalności fun-
dacyjnej biskupa Zbigniewa Oleśnickiego przywołał kilka charakterystycznych 
przykładów występowania zespołu patronalnego: statut De horis z 1436 r., wi-
zję mieszczki Weroniki w narracji Jan Długosza i pieczęć biskupią Oleśnickiego. 
W opinii autora wskazane przykłady promowania kultu stanowiły „próby zako-
rzenienia w świadomości wiernych dewocyjnego schematu czterech patronów 
państwa” 104. Spostrzeżenie to jest znaczące dla poniższej analizy, gdyż zakłada 
schematyczność — a więc powtarzalność — uchwytnego źródłowo znaku. Autor 
wpisuje pojawienie się zespołu patronów w szeroki kontekst polityczny i akcentuje 
jego krakowski charakter, wynikający m.in. z historycznego już wówczas sporu 
o precedencję między arcybiskupem gnieźnieńskim a biskupem krakowskim 105. 
Również M. Walczak wskazuje osobę biskupa Zbigniewa Oleśnickiego jako ini-
cjatora i głównego propagatora omawianego „schematu” oraz zwraca uwagę na 
szczególną rolę, jaką pełnił w systemie propagandowym hierarchy jego święty 
poprzednik, biskup Stanisław ze Szczepanowa. Interesujące jest pytanie, które 
badacz zostawia bez odpowiedzi: czy, mając na uwadze tradycję prezentowania 
ludowi relikwiarza głowy i ręki św. Stanisława z galerii katedralnej, możemy założyć, 
że z owego „balkonu relikwiarzowego” pokazywano również relikwie pozostałych 
świętych patronów Królestwa Polskiego? 106 Marek Walczak poświęcił ponad-
to osobną publikację zróżnicowanym aspektom promowania kultów świętych 

103 Ibidem, s. 132. Ponadto wskazać trzeba pozostałe publikacje autora, który do 
problematyki kultu św. Stanisława sięgał bardzo często: Z. Piech, Pieczęć Leszka 
Czarnego z przedstawieniem św. Stanisława. Próba interpretacji, An. Crac. 15, 1983, 
s. 331–343; idem, Święty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad 
średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa, Roczn. Krak. 57, 1991, s. 5–17; idem, Typus 
fundationis Academiae Cracoviensis. Interpretacja obrazu z kaplicy grobowej Władysława 
Jagiełły, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne dedykowane Brygidzie Kürbis, 
red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 355–393; idem, Orzeł i Święty Stanisław w herbie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater” 152–153, 2012–2013, s. 59–65.

104 M. Walczak, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa 
Oleśnickiego. Część II, Fha 30, 1994, s. 78.

105 Ibidem, s. 80.
106 Ibidem, s. 78.
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„jagiellońskich” 107. W tym ważnym przeglądzie kultów związanych z interesem 
państwowym lub partykularnym znalazło się miejsce dla grona czterech patronów. 
Badacz przekonuje, że choć to św. Stanisław pozostawał od drugiej połowy XIII w. 
głównym patronem narodowym, to w XV stuleciu chór orędowników został po-
szerzony, czego przykładami były: mowa Władysława Jagiełły poprzedzająca bitwę 
pod Grunwaldem, statut De horis z 1436 r., pieczęć większa biskupa Oleśnickiego, 
retabulum ołtarza głównego w katedrze wawelskiej, a w końcu i ryciny w drukach 
z czasów biskupa krakowskiego Jana Konarskiego 108. Analizując promowanie tych 
oraz innych kultów czasów jagiellońskich, M. Walczak rozróżnia dwie drogi rozwoju 
kultów politycznych: z jednej strony poprzez związek z interesem historycznym 
oraz ambicjami biskupów krakowskich i kapituły katedralnej krakowskiej, z drugiej 
strony przez dwór królewski — przede wszystkim w czasach Zygmunta Starego 109. 
Z założenia tego wynika charakterystyczna właściwość zespołu patronalnego jako 
znaku, którym z premedytacją operowały elity władzy, osobistości uświadomione 
historycznie oraz posiadające ambicje polityczne. Czynnik dewocyjny (chociaż de 
facto niemierzalny) schodzi tu na drugi plan.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o publikacjach siostry Urszuli Bor-
kowskiej OSU, której spuścizna naukowa stanowi punkt wyjścia do badań nad kul-
turą religijną epoki 110. We wstępie do tej publikacji autorka zamieściła kluczowe dla 
współczesnych naukowców słowa jej własnej motywacji: „Zbyt długo w stosunku 
do Jagiellonów w polskiej — a jeszcze bardziej litewskiej — historiografii panowała 
stara zasada retoryczna, nakładająca na historyka obowiązek pogrobowego «sędzie-
go», który obok pochwał musiał stosować surowe nagany (laudare et vituperare). 
Przebijanie się przez nagromadzone w ciągu wieków osądy nie ułatwia zadania 
komuś, kto odważy się pisać o okresie jagiellońskim. Motywem podjęcia jeszcze 
jednej takiej próby była m.in. chęć przedstawienia znanych z lektury historycznej 

107 M. Walczak, „The Jagiellonian Saints”: Some Political, National and Ecclesiastical 
Aspects of Artistic Propaganda in Jagiellonian Period, w: Die Jagiellonen. Kunst und 
Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hrsg. D. Popp, R. Suckale, 
Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Bd. 21, 
Nürnberg 2002, s. 139–149.

108 Ibidem, s. 140–142
109 Ibidem, s. 147. Autor porusza problem patronów w kontekście przemian architektonicznych 

katedry wawelskiej — przede wszystkim w koncepcji arkady przy kaplicy św. Mikołaja, 
jako miejsca kultu św. Stanisława i, być może, św. Floriana, zob. M. Walczak, Przemiany 
architektoniczne katedry krakowskiej w pierwszej XV wieku i ich związek z działalnością 
fundacyjną kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, Stud. Waw. 1, 1992, s. 25–27.

110 U. Borkowska, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, 
Lublin 1983; eadem, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów 
(XV i początek XVI wieku), Lublin 1999. Do innych ważnych publikacji należą m.in. eadem, 
Rachunki królewskie jako źródło poznania praktyk religijnych Jagiellonów, w: Peregrinatio 
ad veritatem…, s. 47–63; eadem, The Jagiellonians as Founders of Ecclesiastical Institutions 
in the Grand Duchy of Lithuania and Poland, w: Die Jagiellonen…, s. 123–130; eadem, 
Pobożność rodziny Kazimierza Jagiellończyka, An. Crac. 16, 1984, s. 23–40; eadem, Regnum 
i sacerdotium w pismach Jana Długosza, Stud. Źródł. 26, 1981, s. 3–21; eadem, Dynastia 
Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.
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postaci królów w nieco innym niż zazwyczaj kontekście” 111. Siostra U. Borkowska, 
szukając owego kontekstu, opracowała modelowy warsztat badań nad problemem 
kultury religijnej na dworze władców epoki jagiellońskiej, opierając kwestionariusz 
badawczy na źródłach narracyjnych, rachunkach królewskich, prywatnych modli-
tewnikach oraz traktatach pedagogicznych. W związku z pielęgnowaniem kultu 
polskich świętych na dworze Jagiellonów badaczka zauważała „pewną monotonię 
wyboru wizerunków świętych na zachowanych do połowy XVI wieku przedmiotach 
pochodzących z fundacji królowych Zofii i Elżbiety, a także Zygmunta I. W rzeźbie, 
malarstwie, haftach na antepediach, ornatach i kapach liturgicznych, opisanych 
w inwentarzu katedry z 1563 roku, wśród motywów hagiograficznych najczęściej 
powtarzają się postacie świętych Stanisława, Wojciecha, Wacława i Floriana” 112. 
W swojej rozprawie habilitacyjnej wskazała również na modlitewnik Bony Sforzy, 
w którym litanię do Wszystkich Świętych uzupełniono wpisanymi wśród męczen-
ników imionami świętych Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana, co podług 
badaczki świadczyło nie tylko o krakowskiej proweniencji zabytku, lecz także 
o zaaprobowaniu przez królową kultu świętych patronów Królestwa Polskiego 113. 
Dla U. Borkowskiej powyższe świadectwa oraz fakt uczestnictwa Jagiellonów w nie-
których procesjach podczas uroczystości patronów państwa niezbicie świadczył, że 
władcy włączyli się w określone ryty i zwyczaje lokalnego Kościoła 114. W końcu ba-
daczka zwróciła uwagę na fragment Roczników Jana Długosza, w którym kronikarz 
wyjaśnił sens patronatu państwowego św. Stanisława jako potężnego patrona „sto-
jącego ustawicznie przed obliczem Boga i błagającego o zbawienie ludu polskiego 
wraz z innymi świętymi: Wacławem, Florianem i Wojciechem” 115. W publikacjach 
U. Borkowskiej dostrzegamy raczej intuicyjne zestawienie czterech patronów obok 
siebie w pewnym porządku — nie ma tu natomiast mowy o funkcjonowaniu zespołu 
patronalnego (jak u Z. Piecha) czy powielaniu skonkretyzowanego schematu (jak 
u M. Walczaka). Podobnie problem ten ujmowali inni badacze.

Maria Goetel-Kopffowa zauważyła, że formularze liturgiczne obchodów ku czci 
świętych Wojciecha, Wacława, Floriana i Stanisława (w takiej kolejności wymienio-
nych przez badaczkę i nazwanych polskimi patronami) w krakowskich mszałach 
i brewiarzach z czasów biskupa Jana Konarskiego zostały opatrzone rozbudowanymi 
modlitwami 116. W opinii autorki teksty te stały się zaczątkiem w pełni rozwiniętej 
liturgii, przede wszystkim krakowskiej, w czasie obchodów wspomnień owych 
świętych. Autorka powiązała działalność biskupa Konarskiego nie tylko z treścią 
(czy doborem) tekstów w formularzach o świętych patronach — uważała także, że 
„musimy traktować i ich drzeworytniczą ilustrację jako przejaw tej samej polityki 

111 U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów…, s. 11.
112 Ibidem, s. 461.
113 Eadem, Królewskie modlitewniki…, s. 146.
114 Ibidem, s. 201–202.
115 Eadem, Św. Stanisław w koncepcji historii narodowej Jana Długosza, „Znak” 31, 1979, nr 4–5 

(298–299), s. 350.
116 M. Goetel-Kopffowa, Mecenat kulturalny Jana Konarskiego (1447–1525), Kraków 1964, s. 66.



36

rozdział 1 metodologia i stan badań

biskupa, który wszystkimi środkami zmierzał do propagowania i ugruntowania 
kultu patronów Krakowa i całej Polski” 117.

O kulcie świętych patronów diecezji krakowskiej i Polski pisze również Maria 
Koczerska 118. Autorka wśród nośników symbolu zespołu patronalnego wymieniła: 
pieczęć większą biskupią hierarchy ze świętymi Stanisławem, Wacławem i Flo-
rianem, dokument fundacyjny kolegiaty nowosądeckiej z 4 października 1448 r. 
oraz postanowienia synodalne z 1436 r. 119 Badaczka wzięła na warsztat zjawisko 
porównywania się Zbigniewa Oleśnickiego z jego świętym poprzednikiem, Sta-
nisławem ze Szczepanowa, oraz problem św. Stanisława jako wzorca osobowego 
w historiozoficznym ujęciu Jana Długosza 120.

Popularyzowany przez Jana Długosza i Jana Elgota kult orędowników Królestwa 
Polskiego pokrótce opisała też Maria Starnawska, zwracając uwagę na objawienie 
się mieszczce Weronice świętych Wojciecha, Wacława, Stanisława i Floriana jako 
czterech patronów królestwa — objawienie zastanawiająco zbieżne z zaleceniami 
statutów biskupa Zbigniewa Oleśnickiego z 1436 r. 121 Badaczka przywołała też 
przykład relikwiarza z Małej Oleśnicy, którego listę świętych szczątków otwie-
rał św. Piotr, po którym następowali święci Wacław, Stanisław, Wojciech i Floren-
cjusz [sic!] 122.

W końcu problem zespołu patronalnego pojawił się w publikacjach dotyczących 
ikonograficznego ujęcia kultu św. Stanisława. Krzysztof Czyżewski swobodnie po-
służył się zwrotem „czterej główni patronowie Polski” w artykule o świadectwach 
artystycznych kultu biskupa w krakowskiej katedrze — chociażby w przypad-
ku średniowiecznego retabulum ołtarza głównego, z którego zachowały się dwa 
skrzydła ze świętymi Stanisławem i Wojciechem: „w tym miejscu przypomnijmy 
tylko, że na parze skrzydeł ruchomych i nieruchomych znaleźli się niewątpliwie 
wszyscy czterej główni patroni Polski (prócz Wojciecha i Stanisława również Flo-
rian i Wacław)” 123.

117 Ibidem, s. 69, 186.
118 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu  

(1423–1455), Warszawa 2004, s. 158–160.
119 Ibidem, s. 160.
120 Ibidem, s. 271; zob. też: eadem, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, 

Stud. Źródł. 15, 1971, s. 123–125; eadem, Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego, 
Stud. Źródł. 24, 1979, passim; J. Nikodem, Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, 
Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego pau, t. 94, Kraków 2001, s. 39–57.

121 M. Starnawska, Świętych życie po życiu…, s. 359.
122 Ibidem, s. 139.
123 K.J. Czyżewski, Kult św. Stanisława w katedrze krakowskiej — świadectwa artystyczne 

(zarys problematyki), w: Święty Stanisław Biskup Męczennik. Sprawa świętego Stanisława, 
biografia, legenda, kult, ikonografia, polemika z Gerardem Labudą, red. I. Platowska- 
-Sapetowa, Rzeszów-Łańcut 2005, s. 402; idem, Biskupa Piotra Gembickiego dary i fundacje 
artystyczne dla katedry krakowskiej, w: Katedra krakowska w czasach nowożytnych  
(XVI–XVIII w.), red. D. Nowacki, Kraków 1999, s. 63. O retabulum przede wszystkim 
J. Gadomski, Późnogotyckie retabulum ołtarza głównego w katedrze na Wawelu, Kraków 
2001. K.J. Czyżewski wspomniał również o płycie nagrobnej Fryderyka Jagiellończyka, 
na której przedstawieni święci Wojciech i Stanisław mieli występować jako patronowie 
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Obecność znaku czterech patronów Królestwa Polskiego w świadomości pol-
skich badaczy stoi zatem u podstaw hipotetycznych dociekań o domniemanej 
obecności ich przedstawień w miejscach ważnych i związanych z ideą państwowo-
ści. Poza wyżej wspomnianym założeniem o ewentualnym porządku wizerunków 
nastawy ołtarza głównego katedry krakowskiej K. Czyżewski przytacza fragment 
inwentarza katedry krakowskiej z 1563 r. z informacjami o dwóch chorągwiach 
zielonych, sprawionych przez Zygmunta I, oraz dwóch czerwonych, z daru Elżbiety 
Rakuszanki. W opinii badacza „niewykluczone, że przedstawiały one głównych 
patronów Królestwa: świętych Stanisława, Wojciecha, Floriana i Wacława” 124. 
Hipoteza ta została wsparta przywołaniem decyzji kapituły katedralnej z 4 lutego 
1755 r., która zleciła wykonanie chorągwi procesyjnych z tymi właśnie świętymi 
orędownikami — miałoby to stanowić nawiązanie do dawnej tradycji 125. Rów-
nież M. Walczak, rozpatrując program ikonograficzny krużganków krakowskiego 
klasztoru Franciszkanów na podstawie szesnastowiecznego opisu Giovanniego 
Caputa, domyśla się ulokowania obrazu św. Stanisława w przęśle wschodniego 
skrzydła krużganków, pośrodku zaś skrzydła południowego (zgodnie z odkryciami 
konserwatorów) — obrazu św. Wojciecha. W związku z tym: „już tylko wyobraźnia 
podpowiada nam, że w pozostałych skrzydłach mogły się znajdować wizerunki 
świętych Floriana i Wacława, podporządkowując program ikonograficzny dekoracji 
malarskiej krużganka idei intercesji czterech świętych patronów Królestwa” 126.

Poza sferą domniemań pozostaje przedstawienie figur czterech patronów Kró-
lestwa Polskiego w retabulum ołtarza głównego w kościele parafialnym w Bieczu, 
którego analizą artystyczną zajął się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
Zbigniew Bielamowicz 127. Badacz poświęcił publikację wyłącznie cechom formal-
no-stylowym przedstawień i nie wpisał charakterystycznie ujętej grupy świętych 
Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana w kontekst kultu świętych orędowników 
państwa. Dostrzegł jednak narodowy rys takiego zestawienia „szczególniejszych 
patronów Polski, bardzo często występujących w polskiej plastyce średniowiecz-
nej” 128. Z wniosków Z. Bielamowicza nie wynika jednak, że owa czwórka męczen-
ników stanowiła zwartą grupę patronalną, choć, badacz zidentyfikował odartą 
z charakterystycznych atrybutów postać św. Wojciecha poprzez zestawienie ze 
świętymi Wacławem, Florianem i Stanisławem — „w układzie znanym z wielu 
polskich obiektów sakralnych” 129.

Z powyższego przeglądu wynika kilka ważnych konstatacji dla dziejów ba-
dań nad kultem świętych patronów Królestwa Polskiego: 1) zespołem czterech 

archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji krakowskiej — zarządzanych przez kardynała 
(K.J. Czyżewski, Kult św. Stanisława w katedrze krakowskiej…, s. 405).

124 K.J. Czyżewski, Kult św. Stanisława w katedrze krakowskiej…, s. 445.
125 Ibidem.
126 M. Walczak, Kanonizacja św. Stanisława jako temat historyczny w sztuce Krakowa, 

Stud. Waw. 11–12, 2002–2003, s. 19; idem, „The Jagiellonian Saints”…, s. 142. Badacz wskazał 
w przypisie, że domysł o dekoracji krużganka zawdzięcza Pani Helenie Małkiewiczównie.

127 Z. Bielamowicz, Cztery późnogotyckie rzeźby w ołtarzu głównym kościoła farnego w Bieczu, 
w: Teka konserwatorska. Polska południowo-wschodnia, Rzeszów 1985, s. 136–149.

128 Ibidem, s. 148.
129 Ibidem, s. 143.
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orędowników zajmowano się dotąd niejako na marginesie innych badań, mających 
na celu analizę różnych zjawisk z pogranicza kultury religijnej i państwowej epoki 
Jagiellonów; 2) funkcjonowanie schematu opartego na zestawieniu czterech świę-
tych patronów potraktowano jako aksjomat. We wspomnianych publikacjach czterej 
patronowie nie stanowili jednak najważniejszego problemu badawczego, więc ich 
autorzy nie skupiali się zanadto ani na genezie zespołu patronalnego jako symbo-
lu, znaku czy właśnie schematu, jego recepcją, ani na szerokim funkcjonowaniu 
w przestrzeni semantycznej; 3) obecność zespołu patronalnego dostrzegano przede 
wszystkim w warstwie ikonograficznej, podczas gdy wykorzystanie źródeł pisanych 
(narracyjnych czy normatywnych) ograniczało się przede wszystkim do wzmocnie-
nia wniosków oraz wskazania początków zespołu patronalnego w postaci artykułu 
statutów synodalnych z 1436 r.

1.3.2 Kulty poszczególnych patronów

Szczególnym zainteresowaniem od początków polskiej nauki historycznej cieszą 
się tematy żywotów i kultów dwóch najpopularniejszych patronów polskiej pań-
stwowości, biskupów Stanisława i Wojciecha 130, a dzieje historiograficznych sporów 
podejmowanych w tym zakresie, w których głos zabierali najwięksi rodzimi (i nie 
tylko) badacze, zasługują na osobną i z pewnością pokaźną monografię 131.

Już Marian Plezia zauważył, że problem factum św. Stanisława jest tak stary, jak 
polskie tradycje badawcze i zaczyna się odnalezieniem przez Tadeusza Czackiego 
Kodeksu Sędziwoja, zawierającego piętnastowieczny odpis kroniki Galla Anonima 
z najbardziej zbliżoną do oryginału narracją zatargu między Bolesławem Śmia-
łym i biskupem Stanisławem ze Szczepanowa — różnym od dotychczas znanego 
i zaczerpniętego z Żywotu Tradunt ustępu z Kodeksu Heilsberskiego 132. Konflikt 

130 Symptomatycznie wygląda pod tym względem tom zatytułowany Średniowieczne żywoty 
i cuda patronów Polski (przeł. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1987) mający 
przedstawiać przetłumaczone na język polski średniowieczne żywoty „patronów Polski”, 
czyli (w domyśle inicjatorów publikacji) — św. Wojciecha (Pasja z Tegernsee, Żywot Tempore 
illo i cuda św. Wojciecha) oraz św. Stanisława (Żywot mniejszy, cuda św. Stanisława i Żywot 
większy): „Z tego obfitego pokłosia hagiograficznej literatury Xiii wieku wybieramy tutaj 
zabytki najbardziej reprezentacyjne o tyle, że odnoszą się do świętych, którzy już wtedy, 
a potem przez stulecia i aż do dni dzisiejszych uznani byli za patronów całego kraju i narodu, 
tzn. do Wojciecha i Stanisława” (ibidem, s. 9).

131 Wartość porządkującą literaturę dotyczącą życia i kultu św. Stanisława mają publikacje: 
S. Bełch, Św. Stanisław Biskup Męczennik Patron Polaków, Londyn 1977; Z. Jakubowski, 
Polityczne i kulturowe aspekty kultu biskupa krakowskiego Stanisława w Polsce i Czechach 
w średniowieczu, Kraków 1988, s. 15–25; A. Lis, „Sprawa św. Stanisława” w aspekcie 
historyczno-prawnym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 11, 2010, z. 2, s. 56–62.

132 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, An. Crac. 11, 1979, 
s. 253–254; idem, Z zamierzeń edytorskich Tadeusza Czackiego, Stud. Źródł. 8, 1963, 
s. 151–154. Marian Plezia przywołał list Tadeusza Czackiego do księcia Adama Kazimierza 
Czartoryskiego z 1810 r. — z jego treści wynika, że autor zdawał sobie sprawę z wagi 
problemu factum dla odwiecznych tradycji narodu polskiego, choć sam nie do końca 
zrozumiał odnaleziony przekaz, zob. idem, Dookoła sprawy św. Stanisława…, s. 254: „mam 
ja ten sam rękopism (Galla), z którego Lengnich drukował, lecz w nim są te wszystkie bajki, 
które czynią rękopism niewiele użytecznym. Znalazłem dawniejszy manuskrypt: nie masz 
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rozgorzały po tych rewelacjach M. Plezia streścił w kilku zdaniach: „Przez cały wiek 
XIX trwały polemiki pomiędzy tymi historykami, którzy za wszelką cenę usiłowali 
ratować tradycyjny obraz konfliktu króla z biskupem, taki mniej więcej, jak przed-
stawił Długosz, a tymi, którzy zasadniczo go kwestionowali w oparciu o relację Galla 
[…]. Wysunięto w tym względzie kilka hipotez, łącząc tragedię krakowską z 1079 r. ze 
współczesną walką między cesarstwem a papiestwem, już to z rywalizacją obrządku 
łacińskiego i słowiańskiego w Polsce, bądź też z ówczesną sytuacją społeczną u nas, 
przy czym jedni zwracali uwagę na konflikty pomiędzy ludem a warstwą szlachecką, 
a inni na napięcia pomiędzy możnowładztwem a królem” 133.

Następnie M. Plezia przedstawił główne założenia kolejnych prac oscylujących 
wokół sprawy św. Stanisława pióra Joachima Lelewela 134, Franciszka Stefczyka 135, 
Kazimierza Szkaradka-Krotoskiego 136, Franciszka Buczysa 137, a w końcu i Tadeusza 
Wojciechowskiego, którego publikacje na nowo roznieciły burzę narodowej histo-
riografii 138. Cień rzucony na postać świętego przez T. Wojciechowskiego stał się 
powodem bardziej lub mniej merytorycznego sporu, w którym opowiedzenie się za 
świętością lub „zdradą” krakowskiego biskupa „stawało się nieomal automatycznie 
legitymacją świadczącą o stanowisku politycznym i światopoglądowym” 139.

W dwudziestoleciu międzywojennym i zaraz po drugiej wojnie światowej bada-
cze starali się poszerzyć bazę źródeł pochodzących z ginących w mrokach dziejów 
początków kultu św. Stanisława, biorąc na warsztat chrzcielnicę z Tryde 140, list 

w nim bajek o mnichostwie Kazimierza, wieści Gedkona żołnierza o św. Stanisławie nie mają 
miejsca. Św. Stanisław wystawiony jest za zdrajcę kraju. Miał zmowę z Czechami”.

133 Idem, Dookoła sprawy św. Stanisława…, s. 256.
134 J. Lelewel, Bolesława Szczodrego czyli Śmiałego upadek, w: Polska wieków średnich czyli 

Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia, t. ii, Poznań 1847, 
s. 215–311.

135 F. Stefczyk, Upadek Bolesława Śmiałego, „Ateneum” 1 (38), 1885, z. 1, s. 62–87; z. 2,  
s. 279–301; z. 3, s. 443–476.

136 K. Szkaradek-Krotoski, Św. Stanisław biskup krakowski w świetle historiografii nowożytnej, 
Toruń 1902; idem, Św. Stanisław biskup w świetle źródeł. Rozbiór krytyczny źródeł 
odnoszących się do kwestii św. Stanisława biskupa, Kraków 1902; idem, Św. Stanisław biskup 
i jego zatarg z królem Bolesławem Śmiałym, Lwów 1905.

137 F. Buczys, Św. Stanisław biskup krakowski, Kraków 1902.
138 T. Wojciechowski, Szkice historyczne jedynastego wieku, Kraków 1904.
139 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława…, s. 262.
140 Z. Batowski, Śladem szwedzkich badaczy dzieł sztuki. Nowe przyczynki dla nauki 

polskiej, Warszawa 1921; W. Semkowicz, Sprawa św. Stanisława w świetle nowego źródła 
ikonograficznego, w: Księga pamiątkowa ku czci O. Balzera, Kraków 1925, s. 389–439; 
M. Gębarowicz, Początki kultu św. Stanisława i jego średniowieczny zabytek w Szwecji, 
Lwów 1927. Ostatecznie po publikacjach J. Umińskiego (W sprawie zatargu św. Stanisława 
z Bolesławem Szczodrym, Przegl. Hist. 37, 1948, s. 138–152), M. Plezi (Dookoła sprawy 
św. Stanisława…, s. 269–274) oraz G. Labudy (Św. Stanisław, biskup krakowski, patron 
Polski. Śladami zabójstwa — męczeństwa — kanonizacji, Publikacje Instytutu Historii 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, t. 39, Poznań 2000, s. 149–156) zrezygnowano z łączenia 
szwedzkiego zabytku z kultem biskupa krakowskiego; zob. też M. Walczak, O chrzcielnicy 
w Tryde raz jeszcze. Kilka uwag na marginesie artykułu Jana Svanberga, The Legend of Saint 
Stanislaus and King Boleslaus on the 12th Century Font in Tryde Sweden, Fha, seria nowa, 7, 
2001, s. 107–111.
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papieża Paschalisa II 141, płaskorzeźbę z opactwa św. Wincentego na Ołbinie 142, 
wierszowany napis z grobu świętego biskupa na Wawelu czy jego domniemaną czasz-
kę 143. Wówczas też istotną uwagę o narodowościowym ładunku kultu św. Stanisława 
zamieścił Aleksander Brückner, pisząc, że „tego kultu, tak charakterystycznego dla 
Kościoła i literatury, nie stworzył Wincenty Kadłubek; on rzucił tylko hasło w świat 
polski, wyraził niby niepokój dręczący sumienie narodu, który tylko obcych patro-
nów posiadał, Wacława i Wojciecha” 144.

Przekazami dotyczącymi factum św. Stanisława zajął się w obszernej analizie 
M. Plezia, dzieląc źródła na „rzekome i wątpliwe” (chrzcielnica z Tryde, płasko-
rzeźby wrocławskie, fresk z Asyżu, list Paschalisa II, list do Wratysława czeskiego, 
historia Dubrawskiego), „naczelne” (czaszka wawelska, narracja Galla, epigram 
nagrobny, Kronika Wincentego, roczniki polskie) i „pochodne” (żywoty trzynasto-
wieczne, tradycja Długoszowa) 145. W tym jeszcze dziś pomocnym przewodniku 
po źródłach i literaturze badacz wysunął wiele ważnych wniosków. Według niego 
najstarszym, lecz tylko pośrednim dowodem czci oddawanej krakowskiemu bisku-
powi jest jego czaszka, w 1963 r. poddana ekspertyzie zleconej przez wikariusza 
kapitulnego archidiecezji krakowskiej Karola Wojtyłę specjalistom w dziedzinie 
medycyny sądowej 146. Wyniki badań dały podstawy do opisania czaszki jako nale-
żącej do mężczyzny w wieku czterdziestu lub więcej lat. Zmiany struktury kostnej 
pozwoliły stwierdzić, że przez nieokreślony czas leżała w ziemi, a obecne w niej 
wgniecenia są charakterystyczne dla zmian spowodowanych uderzeniami narzę-
dziem tępokrawędzistym 147. Na podstawie wyników badań M. Plezia przekony-
wał, że translacja ciała biskupa została przeprowadzona około 1150 r. do nowo 
wzniesionej katedry tzw. Hermanowskiej i wiązała się ze skomplikowaną sytuacją 
polityczną — uchyleniem przez papieża Eugeniusza III klątwy rzuconej przez 
polski episkopat na Władysława Wygnańca i rzuceniem ekskomuniki na książąt 

141 M. Gębarowicz, Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu Paschalisa II, J.-L., nr 6570, 
Kwart. Hist. 51, 1937, z. 3, s. 513–553; G. Labuda, List papieża Paschalisa II do niewiadomego 
arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. Przyczynek do dyskusji nad faktum biskupa 
krakowskiego Stanisława, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 26, 1971, s. 415–434.

142 P. Bohdziewicz, Zjazdy łęczyckie XII w. a powstanie kultu św. Stanisława Biskupa, 
Roczn. Human. 2–3, 1950–1951, s. 237–267; M. Morelowski, Studia nad architekturą i rzeźbą 
na wrocławskim Ołbinie, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, nr 7, 
1952, dodatek 1, 1955, s. 24, 34; W. Sawicki, Zapoznane źródło ikonograficzne do dziejów 
i ustroju Polski piastowskiej, „Zeszyty Naukowe kul” 8, 1965, z. 1, s. 21–36.

143 W. Semkowicz, Sprawa św. Stanisława…, s. 389–439; M. Gębarowicz, Początki kultu 
św. Stanisława…, passim.

144 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. i, wyd. 2, Warszawa 1939, s. 257.
145 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława…, passim. Po M. Plezi całościowym problemem 

faktum św. Stanisława zajęli się J. Banaszkiewicz, a później T. Wasilewski — choć ten 
ostatni w znacznie węższym stopniu, bo ograniczonym do kilku wątpliwości związanych 
z przekazami Galla, mistrza Kadłubka i polskich roczników, zob.: J. Banaszkiewicz, Czarna 
i biała legenda Bolesława Śmiałego, Kwart. Hist. 88, 1981, nr 2, s. 353–390; T. Wasilewski, 
Factum świętego Stanisława w świetle roczników polskich, Kwart. Hist. 96, 1989, z. 3–4, 
s. 15–30.

146 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława…, s. 295–296.
147 Ibidem, s. 295.
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juniorów. Jak pisał badacz: „w tych okolicznościach dokonanie uroczystej translacji 
zwłok biskupa, który przed 70 laty zginął z rozkazu czy z ręki stryjecznego dziada 
Władysławowego, króla Bolesława II, wygnanego następnie przez młodszego brata, 
mogło mieć aktualną wymowę jako argument za tezą, że w pewnych szczególnych 
wypadkach młodsi przedstawiciele dynastii wraz z możnowładztwem świeckim 
i duchownym mają prawo usunąć z kraju legalnego władcę” 148. Autor stwierdził tym 
samym, że w połowie XII w. istniała pamięć o umęczonym przez władcę biskupie 
krakowskim Stanisławie, który spoczywał w powszechnie znanym wtedy grobowcu 
w kościele św. Michała na Skałce. 

W opinii badacza bardziej konkretnym i wyrazistym dowodem ówczesnego 
kultu pozostaje przekazany przez Jana Długosza napis na grobie świętego: 

Tumba Stanislai cineres tegit ista beati.
Regis Boleslai quia non favit impietati,
Martirio meritas celi migravit ad edes.
Felix, cui deitas merces, cui sidera sedes 149.

Według M. Plezi tekst musiał powstać między translacją a wystawieniem bulli 
papieża Innocentego IV z 26 maja 1252 r., w której ojciec święty polecał Jakubowi 
z Velletri przyjrzeć się m.in. epitafium Stanisława. Ponadto z pewnością nie wyszedł 
spod pióra mistrza Wincentego Kadłubka, na co wskazuje analiza stylistyczna 150. 
Autor był przekonany, że tekst na nagrobku to niezaprzeczalny dowód na istnienie 
„pamięci o zatargu pomiędzy królem a biskupem” w krakowskim środowisku ducho-
wieństwa katedralnego być może jeszcze przed podjęciem zabiegów o wyniesienie 
biskupa na ołtarze. Natomiast fakt translacji przeprowadzonej prawdopodobnie 
przez Małopolan, biskupa Mateusza i arcybiskupa Jana, oraz narracja mistrza 
Wincentego Kadłubka wskazują, że na temat tragicznych wydarzeń 1079 r. „w ziemi 
krakowskiej utrzymywała się własna, odmienna od Gallowej, wersja” 151.

Dużo miejsca badacz poświęcił kronice mistrza Wincentego, wnikliwie ana-
lizując rzetelność i styl kronikarza 152. Interesującym dla problematyki świętego 
patronatu nad ziemiami polskimi była analiza motywu akwilarnego w narracji 
Wincentego — topos ciała męczennika strzeżonego przez orły mogły dostarczyć 
kronikarzowi np. legendy św. Floriana czy św. Wojciecha (orzeł pilnował zwłok we-
dług narracji ikonograficznej Drzwi Gnieźnieńskich i pisanej w Pasji z Tegernsee 153). 
Cudowne zrośnięcie się ciała obecne jest z kolei w historii translacji św. Wacława, 
patrona krakowskiej katedry 154. Dla M. Plezi pozostawały one wyłącznie konwen-

148 Ibidem, s. 300; idem, Epitafium św. Stanisława w katedrze krakowskiej, „Eos” 57, 1969, z. 2, 
s. 312.

149 Cyt. za: idem, Dookoła sprawy św. Stanisława…, s. 327.
150 Ibidem; idem, Epitafium św. Stanisława…, s. 314–315.
151 Idem, Dookoła sprawy św. Stanisława…, s. 329.
152 Ibidem, s. 330–353.
153 Passio s. Adalperti martiris, wyd. A. Bielowski, mph i, Lwów 1864, s. 156.
154 Vavřince, mnicha sv. Benedikta, Utrpení sv. Vaclava, ed. J. Truhlář, Frb i: Vitae sanctorum 

et aliorum quorundam pietate insignium, Praha 1873, s. 188.
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cjonalnymi wątkami wędrownymi, jednak nie sposób nie zwrócić uwagi na ich — 
być może przypadkową — zbieżność z ideą świętego patronatu nad państwem 
polskim. Konkludując rozdział poświęcony narracji mistrza Wincentego, badacz 
podkreślił wyraźną polemiczność kronikarza wobec narracji Galla, niezbyt przy-
chylnej dla biskupa krakowskiego: „temu ujęciu, które nazwać można dworskim, 
przeciwstawia on własne, wywodzące się z kręgu krakowskiego duchowieństwa 
katedralnego” 155.

Sięgając do związanej z kanonizacją św. Stanisława twórczości Wincentego 
z Kielczy, M. Plezia podkreślił doniosłość aktu wyniesienia biskupa na ołtarze 
w kontekście krystalizowania się narodu polskiego:

Posiadanie wspólnego patrona-rodaka łączyło wszystkich Polaków ponad gra-
nicami księstw dzielnicowych, budząc ich świadomość narodową, a wyraźne 
powiązanie cudu zrośnięcia się porąbanego ciała świętego z oczekiwanym 
połączeniem się w jedno partykularnych dzielnic stawiało obudzonym aspi-
racjom konkretny cel polityczny 156.

Strukturalny podział źródeł na naczelne i mniej istotne dla badań faktograficznych 
oraz wnikliwa analiza czynią z pracy M. Plezi materiał nad wyraz pouczający. Ba-
dania krakowskiego mediewisty ułatwiły rozeznanie i zrozumienie niezbyt oczy-
wistych początków kultu św. Stanisława i pozwoliły spojrzeć na nie przez pryzmat 
rzeczywistości politycznej epoki piastowskiej, bez czego trudno byłoby pojąć genezę 
znaku czterech patronów Królestwa Polskiego, na czele którego często stawiano 
biskupa krakowskiego. 

Do ważnych publikacji powojennych zaliczyć wypadnie artykuł W. Schen-
ka o obchodach świątecznych ku czci św. Stanisława na Śląsku oraz pracę tegoż 
autora o całościowym ujęciu kultu liturgicznego świętego na Śląsku 157. Na niwie 
historiografii polskiej była to pierwsza praca tak kompleksowo traktująca o kulcie 
liturgicznym św. Stanisława. Dokonany przez autora podział materiału źródłowego 
na moduły tematyczne: obchody ku czci świętego, formularze mszalne, oficjum 
brewiarzowe, litanie do Wszystkich Świętych (również ołtarze i relikwie), stał 
się wzorcową systematyzacją materiału liturgicznego w badaniach nad kultami 
świętych.

Prawdziwy urodzaj publikacji o św. Stanisławie przyniósł rok 1979, w którym 
obchodzono 900. rocznicę śmierci biskupa. W liście apostolskim Jana Pawła II 
do polskich hierarchów, który otwierał jubileuszowy tom „Znaku”, papież nazwał 
św. Stanisława głównym obok św. Wojciecha patronem Polski 158. Jerzy Kłoczowski 

155 M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława…, s. 352–353.
156 Ibidem, s. 366.
157 W. Schenk, Z dziejów kultu liturgicznego św. Stanisława bpa na Śląsku. Święta ku czci 

św. Stanisława, Roczn. tk 4, 1957, z. 3, s. 53–81; idem, Kult liturgiczny św. Stanisława 
biskupa na Śląsku w świetle średniowiecznych rękopisów liturgicznych. Studium historyczno- 
-liturgiczne, Lublin 1959.

158 Jan Paweł ii, List apostolski do czcigodnych braci: Stefana kardynała Wyszyńskiego 
arcybiskupa-metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego prymasa Polski, Franciszka 
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w artykule o umacnianiu polskiej świadomości narodowej w XIII w. zauważył, że na 
tle europejskich panteonów narodowych świętych, wypełnionych kanonizowanymi 
władcami, dynastia Piastów stanowi zaskakujący wyjątek — żaden z jej wielkich 
władców nie został wyniesiony na ołtarze 159. Z kolei sam obraz św. Stanisława 
„zawierał w skondensowanej, prostej formie, dostępnej dla bardzo szerokich krę-
gów ludności, jakby syntezę dziejów kraju i wykład ich sensu zarazem” 160. Alicja 
Karłowska-Kamzowa zajęła się wówczas treściami narracyjnymi kultu biskupa 
krakowskiego w zabytkach sztuki, przedstawiając również obiekty związane z ze-
społem patronalnym: drzeworyt Statutu Łaskiego czy druki tłoczone w pierwszej 
połowie XVI w. (m.in. druk Legende Sanctorum […] Regni Poloniae Patronorum). 
Z dozą ostrożności należy podchodzić jednak do twierdzenia autorki, że „właści-
wy rozwój przedstawień św. Stanisława jako patrona biskupstwa krakowskiego, 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (wespół ze św. Wojciechem) i Królestwa Pol-
skiego miał miejsce jednak dopiero w pierwszej połowie XVI wieku” 161. Również 
rocznicowy tom „Analecta Cracoviensia” jest bogaty w cenny materiał. Tadeusz 
Ulewicz podkreślał tam: „Zauważyć się musi od razu, że czołowi w Polsce badacze 
dziejów kultury, głównie syntetycy-komparatyści, z całym naciskiem uwydatniali 
zawsze podstawowe — co krok! — znaczenie kulturotwórcze oraz ogromną rolę 
historyczno-ideową św. Stanisława w rozwoju zwłaszcza duchownym polszczyzny, 
tak w zakresie zagadnień ideowo-politycznych (m.in. więc dla sprawy rozwoju 
świadomości narodowej), jak również i dla wczesnych u nas tradycji językowych 
czy piśmienniczych” 162.

Kolejne pokolenie akademików w dużej mierze wykorzystuje dawny warsztat 
badawczy, lecz równie często szeroko komentuje różnowartościową spuściznę 
swoich poprzedników, chwaląc lub krytykując rozwiązania metodologiczne oraz 
wyciągane na przestrzeni dekad wnioski. Jednocześnie wartości nowym publi-
kacjom przydaje sięgnięcie po interdyscyplinarne rozwiązania warsztatowe oraz 
uczestnictwo dyskursu akademickiego w światowej historiografii, pozwalające 
poprzez konfrontację z zagranicznymi narracjami odświeżyć pojmowanie pro-
blematyki kultów na ziemiach polskich i włączyć je w struktury łacińskiej Europy. 
Wśród nowszych publikacji należy wymienić pracę Agnieszki Rożnowskiej-Sadraei 

Macharskiego arcybiskupa metropolity krakowskiego, wszystkich biskupów polskich i całego 
Kościoła w Polsce z okazji jubileuszu dziewięćsetnej rocznicy śmierci świętego Stanisława, 
biskupa i męczennika, „Znak” 31, 1979, nr 4–5 (298–299), s. 306.

159 J. Kłoczowski, Święty Stanisław a umacnianie polskiej świadomości narodowej i religijnej 
w XIII wieku, „Znak” 31, 1979, nr 4–5 (298–299), s. 311.

160 Ibidem, s. 317.
161 A. Karłowska-Kamzowa, Treści kultu św. Stanisława w plastyce średniowiecznej 

i renesansowej, „Znak” 31, 1979, nr 4–5 (298–299), s. 355. Spod pióra badaczki wyszło 
również studium kultu św. Jadwigi Śląskiej jako patronki Królestwa Polskiego, której 
wizerunek niejednokrotnie umieszczano obok pozostałych świętych opiekunów państwa, 
Stanisława i Wojciecha, zob. eadem, Święta Jadwiga patronka Królestwa Polskiego, w: Księga 
Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulturze 
Śląska”, Wrocław-Trzebnica 21–23 września 1993, red. K. Bobowski et al., Wrocław 1995, 
s. 357–370.

162 T. Ulewicz, Św. Stanisław ze Szczepanowa w kulturze umysłowo-literackiej dawnej Polski, 
An. Crac. 11, 1979, s. 462–463.
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o czci oddawanej św. Stanisławowi jako patronowi polskich królów 163. Książka 
ma charakter w dużej mierze porządkujący wiedzę o kulcie świętego, dzieląc jego 
dzieje na: wczesny okres, okres pokanonizacyjny-zjednoczeniowy, czasy ostatnich 
Piastów, interludium andegaweńskie i okres jagielloński — w tym ostatnim akcent 
został położony niemal wyłącznie na dwóch wielkich postaciach pierwszej połowy 
XV w.: królu Władysławie Jagielle i biskupie krakowskim Zbigniewie Oleśnickim, 
którego śmiercią autorka właściwie zamyka swoje rozważania.

Wykorzystanie tradycji św. Stanisława badaczka rozpatrywała w kategoriach 
sporów politycznych, które regularnie wybuchały między dworem Jagiełły a oto-
czeniem potężnego krakowskiego hierarchy. A. Rożnowska-Sadraei przypomniała 
słowa U. Borkowskiej o historiozoficznym kluczu do dziejów Polski obecnym 
w narracji Jana Długosza w Vita Sanctissimi Stanislai Cracoviensis Episcopi. We-
dług Długosza konsekwencją grzechów Piastów, a przede wszystkim mordu do-
konanego na biskupie Stanisławie, stało się translatio regni, przeniesienie władzy 
z panów naturalnym (domini veris czy domini naturales) na przybyszów (peregrini) 
w osobach władców dynastii andegaweńskiej i, przede wszystkim, jagiellońskiej 164. 
Pomimo zmiany na tronie, łańcuch win nie został przerwany, czego najmocniej-
szym przejawem miał być piętnastowieczny porządek koronacyjny z pielgrzymką 
ekspiacyjną na Skałkę w przeddzień koronacji nowego króla 165. Z drugiej strony 
kult św. Stanisława był władcy potrzebny jako narzędzie propagandowe w sporze 
z zakonem krzyżackim — wiązało się z tym podjęte na masową skalę królewskie 
przedsięwzięcie chrystianizacji Litwy pod szyldem właśnie świętego biskupa 166.

W opinii A. Rożnowskiej-Sadraei biskup Oleśnicki, mąż stanu i wybitny gracz 
na scenie politycznej, przewidywał przyszłą potęgę swojej ojczyzny jako wspólnoty 
jednoczącej Królestwo Polskie i Litwę pod opieką świętych Stanisława, Wojciecha, 
Floriana i Wacława, a krokiem ku realizacji tej wizji stał się artykuł De horis statutów 
synodalnych z 1436 r. — jej emanacją z kolei m.in. wizerunki napieczętne krakow-
skiego hierarchy 167. Pozostałe poruszone kwestie związane z kultem św. Stanisława 
w kontekście postaci Oleśnickiego dotyczą porównywania się biskupa ze świętym, 

163 A. Rożnowska-Sadraei, Pater Patriae. The Cult of Saint Stanislaus and the Patronage of 
Polish Kings (1200–1455), Kraków 2008.

164 Ibidem, s. 292; U. Borkowska, Uniwersalizm i regionalizm w Rocznikach Jana Długosza, 
w: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Średniowiecze – początek czasów nowożytnych, red. eadem, Lublin 1996, s. 12; eadem, 
Św. Stanisław w koncepcji historii narodowej…, s. 344–351. U. Borkowska przypomniała, 
że Długosz napisał żywot św. Stanisława w latach 1461–1463 w warunkach wygnania 
z Krakowa i pobytu na zamku Melsztyńskich, w którym schronił się przed gniewem króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Powodem wygnania było poparcie niemiłej władcy kandydatury 
Jakuba z Sienna na krakowski tron biskupi, zob. ibidem, s. 344. W tej samej pracy autorka 
wykazała, że Długoszowa narracja o św. Stanisławie wpisywała się w szeroki europejski 
kontekst pogłębiania świadomości narodowej, m.in. poprzez promowanie kultu narodowych 
świętych. Kult św. Stanisława stał się „elementem jednoczącym i wzmacniającym narodową 
wspólnotę”, zob. ibidem, s. 351.

165 A. Rożnowska-Sadraei, Pater Patriae…, s. 293. 
166 Ibidem, s. 296. Autorka wiązała chrystianizację Litwy z procesem refundacji uniwersytetu 

w Krakowie również pod patronatem świętego, zob. ibidem, s. 298.
167 Ibidem, s. 319–323.
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rozpisania porządku koronacyjnego dla Władysława III, obecności patrona w nar-
racji kronikarskiej i fundacji artystycznych.

Problematyki kultów świętych Stanisława i Wojciecha dotknął również Woj-
ciech Drelicharz, rozkładając na czynniki pierwsze wątki narracyjne związane z ideą 
zjednoczenia monarchii 168. Badacz wziął pod lupę przekonania średniowiecznych 
elit o uczestnictwie obu świętych w procesach państwotwórczych i w próbach 
zjednoczenia Królestwa Polskiego oraz omówił ich żywoty na tle odradzającego 
się państwa. W. Drelicharz nie zajął się wprost funkcjonowaniem znaku czterech 
patronów Królestwa Polskiego, jednak jego uwagi i wnioski stanowią niebagatelny 
wkład do zrozumienia genezy kultów dwu najważniejszych orędowników Królestwa 
Polskiego. Wpisując poszczególne treści w szeroki kontekst towarzyszący procesom 
powstawania tekstów dziejopisarskich, autor przypomniał słowa B. Kürbis o ideowej 
rywalizacji elit wielkopolskich, małopolskich i śląskich. Areną tej walki miała być 
m.in. historiografia 169. Analogiczne zabiegi przeprowadzano również na poziomie 
liturgicznym, żeby wspomnieć tylko postanowienie arcybiskupa Jakuba Świnki 
z synodu 1285 r. o konieczności posiadania przez wszystkie kościoły katedralne 
i konwentualne egzemplarza „historii św. Wojciecha” i zalecenie, aby wszędzie był 
on sumiennie wykorzystywany 170. Spośród wielu przekazów, których analizy podjął 
się krakowski historyk, dla badań nad kultem św. Stanisława kluczowe są: Kronika 
polska mistrza Wincentego Kadłubka, Vita minor sancti Stanislai, znak pielgrzymi 
ze św. Stanisławem, Vita maior sancti Stanislai, Żywot Tradunt, Komentarz Jana 
z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego, V Katalog biskupów krakowskich, Kata-
log biskupów krakowskich pióra Jana Długosza oraz tegoż autorstwa Roczniki i Vita 
sanctissimi Stanislai. Niezaprzeczalną wartość publikacji W. Drelicharza stanowi 
przegląd stanu badań nad każdym z tych zabytków i erudycyjne ustosunkowanie się 
do nich na podstawie własnych rozważań poprzedzonych skrupulatną analizą.

Żywoty św. Stanisława przypisywane Wincentemu z Kielczy są w opinii W. Dre-
licharza dziełami komplementarnymi. W powstałym przed kanonizacją Żywocie 
mniejszym została nakreślona koncepcja historiozoficzna, której głównym za-
łożeniem była kara wyginięcia domu Bolesława za męczeństwo św. Stanisława 
i upadek (pomniejszenie) całego Królestwa. Brakowało tam nadziei na przyszłość, 
którą miał przynieść Żywot większy 171. W tym ostatnim pojawił się nowy element 
narracyjny — porównanie poćwiartowanego ciała świętego do podzielonego Kró-
lestwa Polskiego, którym rządziło wielu książąt, jednak „cudowne zespolenie ciała 
męczennika w interpretacji autora Żywota większego jest symboliczną zapowiedzią 
zjednoczenia ziem polskich. Ramą tego zjednoczenia będzie odnowione Królestwo 
Polskie” 172. Przy okazji omawiania zabiegów kanonizacyjnych badacz zwrócił uwagę 
na wydarzenie, którego rola dla zrozumienia świadomości krakowskiego ducho-
wieństwa wydaje się nie do przecenienia. Chodzi o podarowanie relikwii ramienia 

168 W. Drelicharz, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, 
Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 1, Kraków 2012.

169 Ibidem, s. 241; zob. B. Kürbis, Ze studiów nad kulturą historyczną…, s. 51.
170 W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, s. 261.
171 Ibidem, s. 129.
172 Ibidem, s. 167.
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św. Stanisława królowi czeskiemu Przemysłowi Ottokarowi II przez biskupa kra-
kowskiego Prandotę w październiku 1253 r. Kontakty hierarchy z czeskim władcą 
„zapewne spowodowały w kręgu duchowieństwa katedry wawelskiej poszerzenie 
horyzontów politycznych i poczucie możliwości aktywnego wpływania na politykę 
w większym niż dotychczas wymiarze” 173. Rola Krakowa i jego katedry została 
podkreślona również w samym Żywocie większym w słowach o woli Boga, dzięki 
któremu to właśnie w skarbcu katedry w Krakowie spoczywają insygnia czekające 
na przyszłego odnowiciela państwa 174.

Z tej historiozoficznej wizji prosta droga prowadziła do określenia św. Stanisła-
wa „szafarzem korony Królestwa Polskiego”. Początkowo podobna idea przyświecała 
postaci św. Wacława, pierwszego patrona wawelskiej katedry. Wymownym dowo-
dem na istnienie pamięci o św. Wacławie jako orędowniku katedry i miasta w XIV w. 
była pieczęć radziecka mniejsza miasta Krakowa, przedstawiająca całopostaciowy 
wizerunek czeskiego księcia 175. W. Drelicharz pokazał również ciekawy i bardzo 
wczesny motyw łączenia w parę patronalną świętych Wojciecha i Stanisława: 

Obok funkcji stricte politycznych podania te miały na celu propagowanie 
kultu św. Stanisława i św. Wojciecha, konstruując niejako równolegle alterna-
tywne koncepcje widzące szafarza korony polskiej raz w gnieźnieńskim, a raz 
w krakowskim męczenniku, co pozwalało hagiografom na dodanie splendoru 
w zależności od kontekstu postaci św. Wojciecha lub św. Stanisława 176.

Święty Stanisław stał się również obiektem badań słowackiej badaczki S. Kuzmo-
vej 177. Kilka słów o zastosowanej przez nią metodzie badawczej powiedziano już 
wyżej. Przypomnieć tylko wypada, że autorka uznała kazania za integralną część 
hagiograficznego dyskursu, a kaznodziejstwo za środek interpretacji, powielania 
i rozpowszechniania kultu w średniowieczu. W tak kompleksowej publikacji nie 
mogło zabraknąć rozważań o patronacie nad państwem. Autorka zauważyła, że idea 
patronatu świętego nad dynastią panującą nie jest uchwytna w kazaniach — w prze-
ciwieństwie do orędownictwa nad Królestwem, państwem, a nawet narodem. Za-
bytki wyraźnie uwypuklają cechy narodowościowe i osobistą dewocję, która z nich 
wynikała, czego przykładem są chociażby zapiski przy kazaniu Jana z Dąbrówki: 
„Item, quia noster Polonus est et apud nos, debemus eum diligere ex reverencia”. 
Nieobecność patronatu nad dynastią wynika raczej z braku (niezachowania?) ka-
zań głoszonych przed przedstawicielami dynastii niż z braku idei patronatu nad 

173 Ibidem, s. 150.
174 Ibidem, s. 170.
175 A. Chmiel, Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca 

XVIII wieku, Roczn. Krak. 11, 1909, s. 96–97; Z. Piech, Święty Stanisław…, s. 6; H. Seroka, 
Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 30; W. Drelicharz, Idea 
zjednoczenia…, s. 346–347.

176 W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, s. 460.
177 S. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus…, Warszawa 2013; zob. też eadem, The Pastor 

Bonus: Saint Stanislaus of Cracow in Sermons and Bishop-Saints as Exemplars in the Late 
Middle Ages, w: Saintly Bishops…, s. 253–273.
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nią 178. Spośród najważniejszych przekazów przytoczonych przez S. Kuzmovą nie 
wolno pominąć kazania o św. Wojciechu Vidi alterum angelum z kolekcji kazań 
Jana z Dąbrówki, którego konstrukcją stała się paralela między postaciami św. Woj-
ciecha i św. Stanisława, porównanymi do dwóch aniołów. Obaj są wielbieni jako 
patronowie dwóch polskich centrów, Krakowa oraz Gniezna, i w przeciwieństwie do 
spierających się o precedencję arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskiego 
nie rywalizują ze sobą, a uzupełniają w patronacie nad państwem 179. Na kartach 
publikacji przewija się również pogląd o istnieniu zespołu czterech patronów — 
w słowach o częstym dodawaniu św. Stanisława do grupy „pozostałych świętych 
patronów (Wojciecha, Floriana i Wacława) Krakowa oraz Polski” 180.

Przy okazji obchodów tysiąclecia męczeństwa św. Wojciecha w 1997 r. poz-
nański mediewista Gerard Labuda zebrał w jednym tomie najważniejsze prace 
polskiej historiografii dotyczące św. Wojciecha 181. Badacz w krótkich słowach zawarł 
istotę ewolucji kultu świętego: „Wiedza o życiu, o legendzie i kulcie św. Wojciecha 
powstawała i rozwijała się w ciągu wielu wieków z różnym nasileniem i z różnym 
zrozumieniem ich ideowego przesłania. Od samego początku w kształtowaniu tych 
elementów główną rolę odgrywały środowiska kościelne […]. Równie zaintereso-
wane kultem św. Wojciecha były od samego początku czynniki polityczne […]. Już 
na początku XII wieku uznawano w nim patrona państwa” 182. 

We wspomnianym tomie znalazł się m.in. esej Tadeusza Silnickiego, który 
wymienił kolejne kamienie milowe rozwoju kultu świętego w epoce piastowskiej: 
zjazd gnieźnieński w 1000 r., uprowadzenie relikwii świętego do Czech w 1038 r., 
konsekracja katedry gnieźnieńskiej i napad Pomorzan (powstrzymany przez jeźdź-
ca na siwym koniu, w którym upatrywano św. Wojciecha) w 1097 r., pielgrzymka 
Bolesława Krzywoustego do grobu świętego i fundacja złotego relikwiarza w 1113 r., 
odnalezienie rzekomej głowy świętego w katedrze gnieźnieńskiej w 1127 r., powsta-
nie drzwi gnieźnieńskich, a w końcu i postanowienie arcybiskupa Jakuba Świnki 
z synodu łęczyckiego w 1285 r. o obowiązku posiadania i recytowania legendy 
świętego we wszystkich kościołach katedralnych i konwentualnych 183.

Sam G. Labuda opublikował w antologii swój przegląd źródeł narracyjnych, 
począwszy od pasji Est locus, żywota Nascitur pióra Brunona z Kwerfurtu, Pasji 
z Tegernsee, poprzez legendę Tempore illo, Miracula sancti Adalberti, aż po późno-
średniowieczne przekazy drukowane. Co bardzo symptomatyczne, badacz zakładał, 
że spisane między 1260 a 1295 r. cuda św. Wojciecha (Miracula sancti Adalberti) 
można potraktować jako odpowiedź duchowieństwa wielkopolskiego na rozpo-
wszechnianie analogicznego dzieła małopolskiego, czyli cudów św. Stanisława (Mi-

178 S. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus…, s. 280–296; P. Kołpak, [rec.] S. Kuzmová, 
Preaching Saint Stanislaus…, s. 231.

179 S. Kuzmová, Preaching Saint Stanislaus…, s. 293–294.
180 Ibidem, s. 295.
181 Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej, wyd. G. Labuda, Warszawa 1997, s. 19.
182 G. Labuda, Wstęp, w: Święty Wojciech w polskiej tradycji…, s. 7.
183 T. Silnicki, Św. Wojciech — człowiek i święty oraz jego działalność na tle epoki, w: Święty 

Wojciech w polskiej tradycji…, s. 207–208 (pierwodruk w: Święty Wojciech, 997–1947. 
Księga pamiątkowa, red. Z. Bernacki, F. Jordan, K. Sosnowski, M. Suchocki, Gniezno 1947, 
s. 23–71).
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racula sancti Stanislai) 184. Jako kolejny element tej rywalizacji wskazał oczywiście 
wspomniane postanowienia arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki 185.

Przegląd licznych przejawów kultu na przestrzeni dziejów zaprezentował Jó-
zef Nowacki. Znalazło się tu miejsce dla zwięzłego, a dzięki temu posiadającego 
wartość systematyzującą, omówienia dbałości o trumnę patrona w gnieźnieńskiej 
świątyni i wywożenia jego relikwii do Uniejowa w czasach niepokojów wojennych. 
Podkreślono ponadto zainteresowanie kolejnych władców miejscem pochów-
ku świętego — szczególnie w latach zagrożenia. Przykładem posłużył dokument 
Zygmunta Starego z 14 lutego 1511, w którym „na wstępie wyraża król myśl, iż 
w trosce o uwolnienie kraju od najazdów tureckich woli nie liczyć na pomoc in-
nych narodów i szczęście wojenne, lecz polecić się orędownictwu św. Wojciecha, 
patrona Królestwa Polskiego” 186. Ponadto J. Nowackiemu zawdzięczamy przegląd 
patrociniów Świętowojciechowych na ziemiach polskich oraz krótką analizę tek-
stów liturgicznych.

Rudymentarną publikacją odnoszącą się do kultu liturgicznego pierwszego 
polskiego męczennika pozostaje książka Wojciecha Danielskiego także wydana 
w tysiąclecie męczeństwa 187. Znalazł się tu nawet osobny rozdział o wotywnych 
formach kultu liturgicznego św. Wojciecha jako patrona Królestwa Polskiego 188. 
Badacz podzielił materiał źródłowy na: 1) wotywne formularze mszalne i oficja 
brewiarzowe; 2) wotywne wspomnienia — suffragia; oraz 3) wezwania w litanii 
do Wszystkich Świętych. Na podstawie przytoczonych przezeń wypisów oraz 
cytowanych modlitw nietrudno dojść do wniosku, że każdorazowe pojawienie się 
w przedtrydenckich księgach liturgicznych zespołu patronów polskich w liturgii 
Kościoła partykularnego należy rozpatrywać w kontekście miejscowej tradycji 
liturgiczno-hagiograficznej — w litaniach do Wszystkich Świętych św. Wojciech 
„wyprzedza innych trzech patronów Polski” (zwrot znamienny, który potwier-
dza, że również W. Danielski widział w czterech omawianych patronach państwa 
jednolity zespół) w Gnieźnie, Wrocławiu, Poznaniu, Płocku, Przemyślu i na War-
mii; we Wrocławiu dopiero w drukowanych księgach przed św. Wojciechem wy-
mieniano świętych Stanisława i Wacława. Kraków zaś zasadniczo umieszczał ich 
przed św. Wojciechem 189. Przekształcenie podstawowych zasad liturgii z narracji 
partykularnych do jednolitego kształtu formularzy z dodatkami (ale dodatkami 
na poziomie państwowym bądź metropolitalnym, a nie diecezjalnym) pod koniec 

184 G. Labuda, Św. Wojciech w literaturze i legendzie średniowiecznej, w: Święty Wojciech 
w polskiej tradycji…, s. 219 (pierwodruk w: Święty Wojciech, 997–1947…, s. 89–112).

185 Cyt. za: ibidem; por. kdW i, nr 551; Jacobus archiepiscopus Gneznensis. Synodus incerti 
loci a. 1285, w: Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, ed. R. Hube, 
Petropoli 1856, s. 168.

186 J. Nowacki, Z dziejów kultu św. Wojciecha w Polsce, w: Święty Wojciech w polskiej tradycji…, 
s. 237 (pierwodruk w: Święty Wojciech, 997–1947…, s. 133–177).

187 W. Danielski, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg 
liturgicznych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prace 
Wydziału Teologicznego, t. 117, Lublin 1997.

188 Ibidem, s. 271–287.
189 Ibidem, s. 286–287.
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XVI w. stanie się jednym z najważniejszych punktów zwrotnych funkcjonowania 
kultu patronów polskich. 

We wspomnianej już publikacji P. Węcowskiego poświęconej początkom Polski 
w pamięci historycznej późnego średniowiecza poczesne miejsce znalazł problem 
pamięci o działalności św. Wojciecha w Polsce 190. Punktem wyjścia dla autora — po-
dobnie jak dla innych badaczy — stały się statuty synodalne Zbigniewa Oleśnickiego, 
wymieniające św. Wojciecha jako jednego z czterech głównych patronów. Autor 
przywołał tu również inne przejawy kultu św. Wojciecha w kontekście patronatu 
państwowego: akt fundacyjny kościoła kolegiackiego w Nowym Sączu w 1448 r. 
czy nadanie odpustów kolegiacie sandomierskiej przez Oleśnickiego. Historyk 
wspomniał ponadto o rycinie ze Statutu Łaskiego oraz o tajemniczych wersach 
przypisanych przez Marka Janickiego nieistniejącej już dziś tablicy z krakowskiej 
katedry 191. W dalszej kolejności P. Węcowski zwrócił uwagę na przejawy wspólnego 
kultu św. Wojciecha i św. Stanisława, podając przykład mszy wotywnej i oficjum 
z brewiarza poznańskiego z 1513 r. („in commemoratione Patronorum Poloniae 
Adalberti et Stanislai”) oraz karty tytułowej Mszału gnieźnieńskiego z 1523 r. Później 
historyk skupił się już tylko na jednostkowych przejawach kultu św. Wojciecha i jego 
obecności w narracjach późnego średniowiecza, zauważając, że „najtrudniej było 
w późnym średniowieczu pogodzić dwa poglądy na rolę św. Wojciecha w chrystia-
nizacji Polski”, gdyż z jednej strony w świętym upatrywano apostoła Polski, z drugiej 
przekonywano, że „jedynie umacniał na polskiej ziemi wiarę chrześcijańską, a nie 
ją wprowadził” 192.

Autorzy publikacji poświęconych św. Stanisławowi i św. Wojciechowi koncen-
trowali się w szczególności na próbach zrekonstruowania historycznych żywotów 
obu patronów na podstawie przekazów hagiograficznych. W badaniach nad kul-
tem orędowników akcent kładziono natomiast, co naturalne, na ich doniosłej roli 
w polskim procesie dziejowym, wplatając przekazy o czci oddawanej św. Wojcie-
chowi w kontekst początków państwa polskiego i metropolii gnieźnieńskiej, a kult 
św. Stanisława ukazując na tle epoki zjednoczeniowej. Wielu badaczy zauważało 
„spór hagiograficzny” toczony od XIII w. pomiędzy duchowieństwem ośrodka 
gnieźnieńskiego i duchowieństwem katedralnym krakowskim. Wartość zespolenia 
obu kultów w propagowaniu idei spójnego Królestwa Polskiego dostrzegą hierar-
chowie dopiero później, a czymś zupełnie zaskakującym stanie się przywołanie 
postaci św. Wojciecha na pierwszym miejscu zespołu patronalnego w statutach 
diecezjalnych krakowskich z 1436 r.

Do najdawniejszych wydawnictw o kulcie św. Wacława na ziemiach polskich na-
leży publikacja Jana Nepomucena Fijałka z końca XIX stulecia, w której autor skupił 
się na problemie zabójstwa św. Wacława, jednak przy tej okazji powiązał pamięć 

190 P. Węcowski, Początki Polski…, s. 297–321.
191 Ibidem, s. 297; zob. też J. Wiesiołowski, Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. 

Przyczynki do dziejów poezji polsko-łacińskiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 15, 1979, 
s. 248; M. Janicki, Inskrypcja w przestrzeni publicznej — przykład Krakowa i Małopolski 
w XIV–XV wieku. Uwagi historyczne i metodologiczne, w: Historia społeczna późnego 
średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa 2011, s. 268–269.

192 P. Węcowski, Początki Polski…, s. 321.



50

rozdział 1 metodologia i stan badań

o księciu z początkami państwowości polskiej 193. Według niego kult św. Wacława 
w naturalny sposób wiążę się z misją chrystianizacyjną Dobrawy: „Powiedziano już 
dawno: sanguis martyrum est semen Christianorum. Sprawdziło się to i przy chrzcie 
Polski za czasów Mieszkowych. Ta, która wniosła pełne światło Chrystusowej wiary 
do Polski, łącząc ją z Rzymem, była córką księcia czeskiego Bolesława I, zabójcy 
włas nego brata, Wacława, odtąd patrona Czech i Polski” 194. J. Fijałek, pisząc, że „krew 
męczeńska św. Wacława stała się posiewem chrześcijaństwa w Czechach i okolicznej 
Polsce”, ma na myśli krzepnięcie struktur kościelnych w Czechach i pobożność po-
tomków Bolesława I Srogiego oraz założenie biskupstwa poznańskiego na ziemiach 
polskich i chrzest Mieszka, dokonany za pośrednictwem Dobrawy 195. 

Wacław Schenk zaliczył świętego do kategorii „kultów rodzimych” i opisał jego 
kult po św. Wojciechu, Pięciu Braciach Męczennikach, św. Florianie i przed św. Sta-
nisławem 196. Już w X w. cześć oddawana księciu czeskiemu miała promieniować na 
graniczącą z Morawami ziemię krakowską, a jej najważniejszym przejawem w Kra-
kowie było nadanie Świętowacławowego patrocinium kościołowi na wawelskim 
wzgórzu, który po 1000 r. pełnił funkcję świątyni katedralnej 197. Ciekawe jednak, 
że badacz nie sięgnął po opublikowany kilka lat wcześniej esej Zofii Kozłowskiej- 
-Budkowej o wezwaniu katedry wawelskiej 198. Autorka wyszła naprzeciw dawnej 
tezie Tadeusza Wojciechowskiego, który na przełomie XIX i XX w. przekonywał, 
że pierwotnym patrocinium wawelskiej świątyni był Salwator, a imię św. Wacława 
dołączono do niego nieco później 199. Twierdził on, że skoro we wszystkich polskich 
katedrach pierwszym wezwaniem było patrocinium chrystologiczne lub maryjne, 
to dlaczego inaczej miałoby być w Krakowie. Ponadto wskazał, że w 1001 r. data 
poświęcenia kościoła była zbieżna z drugą niedzielą okresu Wielkanocy, zwaną 
Quasimodo, co dodatkowo mogłoby przemawiać za realizacją postanowień ubie-
głorocznego synodu gnieźnieńskiego 200. Tadeusz Wojciechowski podsumował 
swój wywód stwierdzeniem, że: „tytuł Salwatora sczeznął na rzecz św. Wacława 
[…] zapewne wtenczas, kiedy budowla Chrobrego, w większej połowie drewniana, 
ustąpiła na rzecz kamiennej romańskiej z XII wieku. Był też św. Wacław bliższy 
ludziom aniżeli Salwator, tak samo, jak i w Gnieźnie, już na początku XII wieku 
modlili się więcej do św. Wojciecha, aniżeli do Matki Bożej” 201. 

Z. Kozłowska-Budkowa rozbroiła teorię krakowskiego historyka i podniosła 
kilka ważkich uwag, umiejscawiając cześć, jaką święty książę odbierał w katedrze, 

193 J. Fijałek, Śmierć świętego Wacława 28 września 935 r. (ustęp z dziejów Kościoła), Lwów 1893.
194 Ibidem, s. 4.
195 Ibidem, s. 4–5.
196 W. Schenk, Kult świętych…, s. 88–89.
197 Ibidem, s. 88.
198 Z. Kozłowska-Budkowa, Wezwanie katedry wawelskiej, w: eadem, Studia z dziejów 

kultury średniowiecznego Krakowa, oprac. S. Szczur, bkrak., t. 161, Kraków 2015, s. 54–58 
(pierwodruk: Który Bolesław?, w: Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi 
Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 81–89).

199 T. Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, s. 54–55.
200 Ibidem, s. 58.
201 Ibidem, s. 61.
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w kontekście bieżącej polityki zagranicznej. Kult księcia czeskiego musiał być ak-
tywnie wspierany przez jego „zimnego wnuka”, Bolesława Chrobrego, który: 

miał wszelkie dane, aby podjąć ten kult, uczynić z Wacława patrona swego, 
swego rodu i swego księstwa, a przede wszystkim swych pretensji do spadku 
po Przemyślidach, pretensji, którym dał wyraz, sięgając po Pragę w r. 1003. Tak 
jak zapoczątkował cześć św. Wojciecha, wykupując jego ciało, tak też pierwszy 
wybudował ku czci św. Wacława kościół katedralny 202. 

Może zbyt słabo pod piórem mediewistki wybrzmiał polityczny rys potencjalnego 
wykorzystania kultu świętego przez księcia polskiego. Na tle ówczesnej kultury 
politycznej tej części Europy wzywanie imienia świętego przodka stało się już waż-
nym narzędziem warsztatu politycznego i służyło uprawomocnieniu władzy oraz 
sakralnej legitymizacji podejmowanych działań. W interesie własnym Bolesława 
Chrobrego było powoływanie się na związki genealogiczne ze świętym, czym nie 
mogli się pochwalić skonfliktowani z księciem młodsi synowie Mieszka I. W czasie 
wojen Bolesława Krzywoustego, a jeszcze mocniej w latach jednoczenia państwa 
przez Władysława Łokietka napięte stosunki polsko-czeskie musiały negatywnie 
wpłynąć na kult czeskiego patrona, a złożenie ciała św. Floriana w przestrzeni ka-
tedry wawelskiej i kanonizacja św. Stanisława niemal całkowicie zaćmiły pamięć 
o św. Wacławie 203. W opinii Z. Kozłowskiej-Budkowej również włączenie świętego 
do chóru patronów Królestwa Polskiego przez Zbigniewa Oleśnickiego w 1436 r. 
miało kontekst polityczny:

Husyckie Czechy sprzeniewierzyły się swoim patronom. Polska podejmuje 
ich kult, jakby pragnąc przejąć opiekę nad czeskim katolicyzmem, zwłaszcza 
że otwierały się widoki na koronę czeską 204.

W. Schenk nie sięgnął po te wnioski, a choć przywołał kilka ważnych przekazów 
liturgicznych, to jednak zrobił to dosyć bezrefleksyjnie. Mimo to podkreślił, że 
brak imienia świętego w wykazach statutów synodalnych biskupa krakowskiego 
Nankera z 1320 r. świadczy o spadku popularności związanym z „niemiłą pamięcią 
krakowskich rządów biskupa Muskaty i króla Wacława” 205.

Wracając do problemu metryki wezwania kościoła katedralnego, należy uznać, 
że kult św. Wacława na przełomie X i XI stulecia musiał być w otoczeniu Bolesława 
Chrobrego stosunkowo silny, o czym świadczy emisja monet z napisem VENCIE-
ZLAVVS w latach 995–997 206. Ponadto patrocinium Świętowacławowe poświad-
czają: kalendarz wpisany wraz z modlitewnikiem księżnej Gertrudy do Psałterza 
Egberta w latach 1068–1077 (pod datą 30 września: „festum dedicationis ecclesiae 

202 Z. Kozłowska-Budkowa, Wezwanie katedry…, s. 57.
203 Ibidem, s. 56.
204 Ibidem, s. 58.
205 W. Schenk, Kult świętych…, s. 88.
206 S. Suchodolski, Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce, „Wiadomości 

Numizmatyczne” 42, 1998, nr 1–2, s. 11; zob. też P. Kołpak, Rola patronów…, s. 162.
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s[ancti] Venceslai”) 207, inwentarz skarbca katedralnego z 1110 r. („in erario sancti 
Uencezlai”) oraz inne dokumenty i zapiski rocznikarskie 208.

Zabytki ikonograficzne związane z kultem św. Wacława zebrał i omówił Ry-
szard Knapiński, a najważniejszym wnioskiem płynącym z jego rozważań jest to, 
że wizerunki świętego w polskiej sztuce wiążą się przede wszystkim z przestrzenią 
krakowskiego kościoła katedralnego oraz tutejszymi księgami liturgicznymi 209. 
Święty czczony był też jako patron samego Krakowa, o czym bezspornie świadczy 
miniatura w krakowskim Kodeksie Baltazara Behema z początku XVI w., przed-
stawiająca podtrzymywany przez lwy herb Krakowa, na którym widnieli stojący na 
wieżach święci Wacław i Stanisław — obaj trzymający tarcze herbowe z polskim 
orłem 210. Funkcję patronalną nad miastem omówił wyczerpująco Z. Piech, podkre-
ślając jednocześnie aspiracje stołeczno-zjednoczeniowe Krakowa, wyrażone m.in. 
w ikonografii pieczęci miejskich 211.

Święty Florian był głównym bohaterem artykułu De horis statutów synodalnych 
z 1436 r. jako święty formalnie włączany do grona patronów Królestwa Polskiego. 
Mimo to nie poświęcono mu zbyt wiele miejsca w polskiej historiografii — do-
czekał się jednak monograficznego opracowania w postaci publikacji Kazimierza 
Dobrowolskiego pt. Dzieje kultu św. Floriana w Polsce do połowy XVI wieku. Choć 
dosłownie wiekowa praca czasem wydaje się przestarzała, to w wielu aspektach 
pozostaje aktualna i stanowi znakomity punkt wyjścia do badań nad kultem św. Flo-
riana. Autor podkreślił wagę translacji ciała do Krakowa w 1184 r. jako wydarzenia 
istotnego dla ówczesnych elit, o czym niezbicie świadczy fakt uwzględnienia go 
w niemal wszystkich zachowanych rocznikach polskich, w których podkreślano, 
że dzieła dokonał biskup krakowski Gedko pospołu z księciem krakowskim Kazi-
mierzem Sprawiedliwym 212. Raczej intuicyjnie K. Dobrowolski wskazał, że szczątki 
rzymskiego męczennika miałyby już wówczas walor patronalny w stosunku do ca-
łego państwa: „Umysł średniowieczny wierzył, że święty, którego bezcenne zwłoki 
na jakiemś miejscu spoczywały, nadal tamże mieszka, że jest pośrednikiem między 
Bogiem i ludźmi i chroni kraj przed nieszczęściami, zsyła powodzenia i dobrodziej-
stwa” 213. Autor opisał szeroki kontekst sprowadzenia ciała i skojarzył go z zabiegami 
biskupów krakowskich o prymat w polskim Kościele, sprowadzającym się do starań 
o podniesienie Krakowa do rangi arcybiskupstwa. Do przejawów kultu zaliczył 
wezwania kościołów (na czele z fundowanym w tym czasie opactwem w Koprzyw-
nicy oraz kolegiatą na Kleparzu), popularność imienia wśród niektórych rodów 

207 Z. Kozłowska-Budkowa, Wezwanie katedry…, s. 55.
208 Wypis wzmianek źródłowych zob. J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 

2002, s. 25.
209 R. Knapiński, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych 

w Polsce, Warszawa 1999, s. 473–484.
210 Ibidem, s. 483.
211 Z. Piech, Święty Stanisław…, s. 14.
212 K. Dobrowolski, Dzieje kultu św. Floriana…, s. 8–9. W tym samym roku badacz opublikował 

artykuł o kulcie św. Stanisława w austriackim St. Florian, ukazując w typowy dla siebie, 
wnikliwy sposób, przepływ kultów między ośrodkami, zob. K. Dobrowolski, Kult 
św. Stanisława w St. Florian w średnich wiekach, Roczn. Krak. 19, 1923, s. 116–133.

213 Ibidem, s. 19.
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rycerskich (Awdańców czy Jelitczyków), popularność w liturgii diecezji krakowskiej, 
a następnie także powstanie miejscowych legend oraz wyobrażenie św. Floriana 
przede wszystkim jako patrona chroniącego przed pożarami. Kazimierz Dobrowolski 
sporo miejsca poświęcił obecności świętego w chórze orędowników państwowych, 
o czym pokrótce już wyżej wspomniano. Wychodząc naprzeciw twierdzeniu wy-
dawcy statutów z 1436 r. o braku większego wpływu artykułu De horis na życie 
kościelne, trzeźwo ocenił: „Zrównanie kościelnego kultu św. Floriana z tak wysoko 
postawioną czcią św. Stanisława włączało bez wątpienia święto 4 maja w rząd festa 
duplicia. Realne tego potwierdzenie znajdujemy wprawdzie dopiero w kalendarzu 
z 1484 roku, ale nie ulega wątpliwości, że odzwierciedlał on stan rzeczy nastały 
po statucie” 214. Z kolei samą koncepcję Zbigniewa Oleśnickiego, która „pozyskała 
w wysokim stopniu serca społeczeństwa”, wyprowadzał z „pragnienia pomnożenia 
wyrosłych z Polski świętych orędowników i zapewnienia krajowi wydatniejszej 
pomocy ze strony liczniejszych patronów” 215. Badacz pośrednio zwrócił tu uwagę, 
żeby nie traktować kultów państwowych orędowników wyłącznie jako elementów 
gry politycznej — trzeba bowiem pamiętać o trudniejszej do dostrzeżenia zwykłej 
pobożności i dewocyjnej skłonności do otaczania się świętymi patronami spraw 
wszelakich.

W podobnym czasie ukazał się artykuł Kazimiery Furmankiewiczówny w spo-
sób przeglądowy traktujący o zabytkach krakowskich związanych z kultem św. Flo-
riana 216. Autorka, choć niezbyt dokładnie zadatowała główne źródła do dziejów 
kultu, a niektóre wątki prostował jeszcze K. Dobrowolski, zaakcentowała uczest-
nictwo czci świętego w patronacie państwowym: 

Sprowadzenie z Rzymu z taką pompą relikwii św. Floriana, czyli, jak go u nas 
nazwano św. Tworzyjana, odbiło się głośnym echem po kraju […]. Ogłoszony 
przez papieża wielkim patronem Polski od razu za takiego uznany i jako taki 
czczony. Kult jego rozszerzył się i w krajach polskich, w których stał się jed-
nym z najpopularniejszych świętych […]. Nie ma prawie wioski, gdzieby nie 
wznosiła się ręką wiejskiego snycerza lub kamieniarza z grubsza obrobiona 
figura przydrożna św. Floriana 217. 

Uwagi te sugerują, że świadomość o patronacie państwowym świętego sięgnęła 
najgłębiej w struktury społeczeństwa średniowiecznego Królestwa Polskiego. Teza 
badaczki zakrawa na anachronizm. Nie ma tu ani wątku elitarności pojęcia naro-
du, ani rozgraniczenia między orędownictwem państwowym i wstawiennictwem 
w opiece przed pożarem, ani problemu zaniku kultu państwowego w obliczu ka-
nonizacji św. Stanisława. Niewątpliwą zasługą K. Furmankiewiczówny było spo-
rządzenie przeglądu krakowskich zabytków ściśle związanych z kultem świętego. 
Analiza niewątpliwie pozostaje doskonałym punktem wyjścia do dalszych badań nad 

214 Ibidem, s. 92.
215 Ibidem, s. 93–94.
216 K. Furmankiewiczówna, Święty Floryan w zabytkach Krakowa, Roczn. Krak. 18, 1922, 

s. 81–115.
217 Ibidem, s. 88.
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przedstawieniami św. Floriana, tym bardziej że wiele z opracowanych przekazów 
dotyczy całościowego wizerunku grupy świętych patronów Królestwa Polskiego.

Problematyką pochodzenia i identyfikacji relikwii świętego zajął się Jerzy 
Wyrozumski pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. 218 Badacz przypomniał, 
że sprowadzenie relikwii nie było zasługą wyłącznie biskupa krakowskiego, lecz 
także księcia Kazimierza Sprawiedliwego i zapewne wiązało się z potencjalnym 
poczuciem obcości wobec gnieźnieńskiego kultu św. Wojciecha:

Jako panujący, który właśnie niedawno osiągnął władzę zwierzchnią w całym 
państwie, chciał on mieć w Krakowie własnego świętego. Wymagał tego prestiż 
siedziby wielkoksiążęcej. Św. Florian miał więc być patronem Polski. Dotych-
czasowy bowiem patron, św. Wojciech, związany był z Gnieznem, zresztą jego 
ciało zostało w 1039 roku wywiezione z Gniezna przez Czechów 219. 

Wyróżnienie miasta i katedry ciałem świętego rzymskiego męczennika miało się 
odbyć na dwóch poziomach: książęcym, dla odróżnienia i ideowego wyniesienia 
ponad ośrodek władzy w Gnieźnie, oraz episkopalnym, ustawiającym rolę biskupa 
krakowska w stosunku do arcybiskupa gnieźnieńskiego i związanym ze staraniami 
o podniesienie rangi Krakowa do arcybiskupstwa. A jednak w powolnym rozwoju 
kultu świętego pojawiła się przeszkoda nie do pokonania w postaci kanonizacji 
św. Stanisława: 

Na miejsce zatem św. Floriana wchodził święty rodzimy, bliski, trafiający 
w ideowe potrzeby państwa. Wprowadzony bowiem do jego legendy element 
zrośnięcia się ciała po dokonanym z wyroku monarszego obcięciu członków 
symbolizował dążenie do zjednoczenia rozbitej politycznie Polski […]. Kult 
św. Floriana, nie dość jeszcze rozwinięty w Polsce, musiał odejść w cień 220.

Autor słusznie podważył wczesną datację opublikowanej przez Wojciecha Kę-
trzyńskiego legendy Translatio i przypisał ją czasom Jana Długosza, po czym na 
podstawie jej i innych źródeł dociekał genezy kultu świętego. Ostatecznie stwierdził 
za K. Dobrowolskim, że najbardziej prawdopodobnym wydaje się trop legendy 
bolońskiej o biskupie bolońskim św. Petroniuszu, który w V w. sprowadził ciała mę-
czenników z Ziemi Świętej, a wśród nich szczątki św. Floriana. Relikwie znaleziono 
w kościele św. Stefana w 1141 r., co wiązało się z odnowieniem kultu męczenników, 
a ówczesne podróże Polaków na studia do Bolonii miałyby pośrednio decydujący 
wpływ na wybór św. Floriana 221.

218 J. Wyrozumski, Skąd pochodził św. Florian?, Roczn. Krak. 64, 1998, s. 53–58.
219 Ibidem, s. 53.
220 Ibidem, s. 54.
221 Ibidem, s. 55–58. Spośród publikacji dotyczących kultów świętych, których patronat 

łączono z patronatem państwowym, wymienić należy również: H. Kapiszewski, Cztery 
źródła do historii Żywota św. Świrada, np 19, 1964, s. 5–32; idem, Tysiąclecie eremity 
polskiego. Świrad nad Dunajcem np 8, 1958, s. 45–81; A. Ciesielski, Dokumentacja kultu 
św. Benigny, w: idem, Dziedzictwo cystersów. Prace wybrane, wyd. M. Starzyński, M. Zdanek, 
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Podsumowując międzynarodową konferencję dotyczącą relacji między kultem świę-
tych a dynamiką regionalnych procesów integrujących społeczności, G. Klaniczay 
zapytał, jak to się stało, że kulty niektórych świętych stały się dominującymi w kon-
kretnych regionach, społeczeństwach czy narodach 222. W udzielonej odpowiedzi 
badacz przekonywał, że pokonywanie kolejnych barier kanałami regionalnymi, 
narodowymi, a następnie europejskimi i „uniwersalnymi” umożliwiały kultom wiel-
kie ruchy społeczne oraz niektóre mniejsze zjawiska — z jednej strony rozwój sieci 
klasztornych, ruch krucjatowy, wytyczanie nowych szlaków handlowych, z drugiej 
dynastyczne sojusze, a w końcu i procesy państwotwórcze 223. Transformacja kultu 
partykularnego w kult państwowy czy narodowy w każdym przypadku przebiegała 
nieco inaczej, a proces ten był głęboko zakorzeniony w specyfice lokalnych struktur 
państwowo-kościelnych. 

Po upadku imperium rzymskiego archaicznym tradycjom plemiennym za-
częła zagrażać ofensywa Kościoła rzymskiego, a chrzest króla Franków Chlodwi-
ga I (zm. 511) w Reims w 496 r. rozpoczął okres odchodzenia od idei władcy pocho-
dzącego od bogów na rzecz władzy pochodzącej od Boga 224. Monarchowie musieli 
teraz znaleźć nowy pierwiastek legitymizujący królewskie panowanie i prawa do 

Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta, t. 1, Kraków 2013, s. 257–292; W. Kucharski, 
Beatus Ceslaus Natione Polonus. Dzieje kultu błogosławionego Czesława, Studia i źródła 
Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 10, Kraków 2012; M. Derwich, 
Bł. Czesław — życie i rozwój kultu. w: Błogosławiony Czesław patron Wrocławia, t. i: 
Średniowiecze i czasy nowożytne, red. idem, Wrocław-Warszawa 2006, s. 15–26; J.A. Spież, 
Średniowieczne świadectwa życia i kultu błogosławionego Czesława, w: Dominikanie 
w środkowej Europie w XIII–XV wieku. Aktywność duszpasterska i intelektualna, 
red. J. Kłoczowski, J.A. Spież, Studia nad historią dominikanów w Polsce, t. 3, Poznań 2002, 
s. 87–108; I. Polkowski, Cześć śś. Cyryla i Metodego w Polsce według ksiąg liturgicznych 
i legend do końca XIII wieku, Kraków 1885; S. Zdanowicz, Zarys historyczny liturgicznego 
kultu św. Jadwigi, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 5, 1953, s. 102–115; A. Zajchowska, Rozwój 
przedkanonizacyjnego kultu świętego Jacka, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, 
red. M. Zdanek, Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, 
t. 2, Kraków 2007, s. 11–28; A. Nocoń, Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem 
Polski, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 40, 2007, z. 1, s. 97–113; Z. Obertyński, 
Dzieje kanonizacji św. Jacka, „Prawo Kanoniczne” 4, 1961, nr 1–4, s. 79–170; K. Dobrowolski, 
Żywot św. Jacka. Ze studiów nad polską hagiografią średniowieczną, Roczn. Krak. 20, 
1926, s. 20–39; H. Wyczawski, Błogosławiony Jan z Dukli. Życie i cześć pośmiertna, Kraków 
1957; S. Maslauskaitė-Mažylienė, Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. 
Między ikonografią a tekstem, Wilno 2013. O św. Kazimierzu cały tom An. Crac. 16, 1984; 
F. Niewiero, Dzieje kultu św. Kazimierza w kraju i za granicą, np 33, 1970, s. 61–124; 
K. Falkiewicz, Święty Kazimierz patron Polski, wyd. 3, Lwów 1911; M.H. Witkowska, Vita 
Sanctae Kyngae Ducisse Cracoviensis jako źródło hagiograficzne, Roczn. Human. 10, 1961, 
z. 2, s. 41–166; B. Kürbis, Żywot bł. Salomei jako źródło historyczne, w: Studia Historica. 
W 35-lecie pracy naukowej H. Łowmiańskiego, red. A. Gieysztor et al., Warszawa 1958, 
s. 145–154; B. Włodarski, Salomea, królowa halicka, np 5, 1957, s. 61–83; B. Ulanowski, 
Szkice historyczne z XIII wieku. Kilka słów o żywocie św. Salomei, Kraków 1887.

222 G. Klaniczay, Sainthood…, w: Cuius patrocinio…, s. 447.
223 Ibidem.
224 H.-J. Becker, Der Heilige als Landesherr…, s. 10–11.
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tronu, a dawne elity pogańskie potrzebowały sił „pozaziemskich” sakralizujących ich 
przewodnią rolę w kształtowaniu struktur chrześcijańskich państw. Z tego powodu 
pierwsi święci czczeni w królestwie Franków wywodzili się z arystokratycznych 
szeregów, jak św. Marcin z Tours (zm. 397), patron dynastii Merowingów, św. Re-
migiusz z Reims (zm. około 533), który chrzcił Chlodwiga, a w Bawarii: św. Em-
meram z Ratyzbony (zm. 652), św. Rupert z Salzburga (zm. 718) czy św. Korbinian 
(zm. około 720–730) 225. Nieco później pojawił się nowy typ świętego, którego można 
już wstępnie nazwać orędownikiem państwowym — święty władca. Ten model 
świętości wyrósł z potrzeb czasów i nie miał zbyt wiele wspólnego z pełnymi niu-
ansów i tchnącymi pobożnością pierwszych chrześcijan legendami o starożytnych 
męczennikach. Jeśli władca nie miał tyle szczęścia i nie zginął męczeńską śmiercią 
w czasie walk z poganami, to jego życiorys musiał być pełen czynów pobożnych, 
takich jak fundacje klasztorów oraz inicjowanie i wspomaganie misji chrystianiza-
cyjnych. Najwcześniejszy reprezentant tego typu św. Zygmunt król Burgundów nie 
dość, że zginął z rąk Franków w 523 r., to jeszcze pochowano go w kościele św. Mau-
rycego przy klasztorze w Agaune, który sam założył 226. Wyniesiony został na ołtarze 
jako pierwszy król w dziejach chrześcijaństwa dzięki ścisłym kontaktom i dobrym 
stosunkom łączącym ostatnich władców burgundzkich z rzymskimi hierarchami. 
Po latach panowania frankijskiego Burgundia w pewnym stopniu odzyskała nieza-
leżność pod rządami Guntrama, którego szczątki po śmierci w 592 r. również stały 
się obiektem czci. Nie miał jednak tyle szczęścia co św. Zygmunt, którego relikwie 
w XII w. przeniesiono do Płocka, zaszczepiając tym samym jego kult na ziemiach 
polskich, a dwa stulecia później większe partykuły translokowano do Pragi, gdzie 
rozwój kultu świętego jako patrona cesarza i cesarstwa nabrał szybkiego tempa.

Spośród merowińskich władców na ołtarze wyniesiono Sigisberta III (zm. 656), 
zamordowanego w wyniku spisku fundatora wielu kościołów i klasztorów (m.in. Mal-
medy i Cugnon), oraz jego syna Dagoberta II (zm. 679), fundatora kolejnych opactw 
(m.in. w Surbourgu i Wissembourgu), w młodym wieku wyświęconego na mnicha 
i także zamordowanego w czasie walk o tron. Majordomowie z rodu Arnulfingów 
(Karolingów), po przejęciu władzy w państwie, stanęli przed problemem, z którym 
borykać się będą przedstawiciele najwybitniejszych rodów królewskich przez całe 
średniowiecze — sakralnej legitymizacji praw do tronu odebranego innym „poma-
zańcom”. Dorastający w klasztorze Saint-Denis Pepin Krótki (zm. 768) po dojściu 
do władzy propagował kult św. Dionizego, apostoła Galów i pierwszego biskupa 
Paryża, jako patrona dynastii panującej; akcentował zasługi swego ojca Karola 
Młota (zm. 741) w powstrzymaniu islamskiego pochodu i sam podłożył podwaliny 
pod nowe państwo kościelne (patrimonium sancti Petri), pokonując Longobardów 
i oddając ich ziemie biskupom Rzymu. Nie dziwi więc, że papież Stefan IV pisał do 
Karola Wielkiego (zm. 814), że jest potomkiem „plemienia Franków, które jaśnieje 
ponad wszystkie narody”, a Alkuin określał dynastię mianem beata gens 227. Kult 
św. Dionizego jako protektora godności i osoby króla Francji z czasem nabierał coraz 

225 Ibidem, s. 11; zob. też F. Prinz, Heiligenkult und Adelsherrschaft im Spiegel merowingischer 
Hagiographie, „Historische Zeitschrift” 204, 1967, z. 3, s. 529–544.

226 B. Zientara, Świt narodów europejskich…, s. 104.
227 Ibidem, s. 94.
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większego znaczenia i urósł do tego stopnia, że w 1124 r. w obliczu zbliżającej się 
angielskiej armii Henryka V król Francji Ludwik VI Gruby (zm. 1137) zjednoczył 
panów francuskich pod sztandarem św. Dionizego i złożył patronowi hołd lenny 228. 
Wydarzenie to (i jemu podobne w innych państwach Europy) było świadectwem 
znaczenia, jakie święty orędownik królestwa miał w przestrzeni semantycznej 
państwa i władzy.

Analogiczną rolę, choć w mniejszym stopniu, odgrywał w Anglii kult kanonizo-
wanego w 1161 r. króla Edwarda (zm. 1066), którego w odróżnieniu od św. Edwarda 
Męczennika nazywano Wyznawcą. W historiografii brytyjskiej zauważono ciekawą 
zależność: tam, gdzie struktury monarchii feudalnej były słabe, żywo interesowano 
się rozwojem kultu świętego patrona państwa i króla (jak w przypadku francuskiego 
kultu św. Dionizego), z kolei tam, gdzie silną władzę monarchy ugruntowała tra-
dycja i scentralizowane królestwo, tam kulty świętych nie stanowiły tak istotnego 
elementu propagandy i obiektu czci władców 229. Poza św. Edwardem Wyznawcą 
z wysp na kontynent regularnie płynęły liczne przykłady świętych królów-męczen-
ników poległych w czasie zmagań najpierw z poganami, a potem z chrześcijański-
mi najeźdźcami: św. Oswalda (zm. 642), chrystianizatora i władcy Northumbrii, 
św. Edmunda Męczennika (zm. 869 lub 870), który miał polec od duńskich strzał, 
a w końcu wspomnianego, podstępnie zasztyletowanego św. Edwarda Męczennika 
(zm. 978). Uznanie ich świętości nie wynikało z ascetycznego życia czy osobistej, 
wybijającej się pobożności, lecz samego faktu sprawowania władzy oraz wspierania 
wspólnot klasztornych.

Wyrazistym i złożonym wykorzystaniem świętych dynastycznych w budowaniu 
idei państwa i władzy charakteryzował się kult świętych patronów Królestwa Węgier. 
Warto poświęcić kilka akapitów temu zagadnieniu, będącemu potencjalnym źró-
dłem inspiracji dla elit polskich. Założenie uczestnictwa orędowników narodowych 
w kształtowaniu się struktur państwowych w tym przypadku dotyczy nie tylko 
późniejszych ideowych podań czy koncepcji hagiograficznych, lecz faktycznego 
ich udziału w początkach monarchii. Spośród przedstawicieli arpadzkiej dynastii 
w poczet świętych zostali zaliczeni: pierwszy król i chrystianizator Węgrów Ste-
fan wraz z synem Emerykiem, król Władysław I Święty oraz księżniczka Elżbieta 
z Turyngii, córka Andrzeja II i Gertrudy z Meran, siostry św. Jadwigi Śląskiej 230. 
W tym samym szeregu stanął — podobnie jak w Polsce i Czechach — św. Wojciech. 
Współcześnie podważa się stanowisko kronikarzy przekonujących o zasadniczej 
roli praskiego biskupa w chrystianizacji kraju, a tym samym deprecjonujących wagę 
wcześniejszych misji 231. Niewielki wkład biskupa w głoszenie Ewangelii w pań-
stwie Gezy potwierdził Bruno z Kwerfurtu we współczesnym przekazie Żywota 

228 J. Ehlers, Politik und Heiligenverehrung in Frankreich, w: Politik und Heiligenverehrung…, 
s. 2–5.

229 Zob. np. P. Binski, Westminster Abbey and the Plantagenets. Kingship and the Representation 
of Power, New Haven-London 1995, s. 52.

230 H. Fros, Les culte des saints en Europe Centrale (Bohème, Pologne, Hongrie) et son rôle socio- 
-politique du Xe au XIIe siècles, w: Fonctions sociales et politiques…, s. 107.

231 G. Györffy, Święty Stefan I. Król Węgier i jego dzieło, Warszawa 2003 (oryginał: István király 
és műve, Budapest 1977), s. 97; zob. też ibidem, s. 187.
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św. Wojciecha. Dziejopis twierdził, że przed podjęciem wyprawy do Rzymu w 995 r. 
Wojciech wysłał do Węgrów swoich posłów, a następnie sam tam wyruszył — nie 
zatrzymał się jednak na dłużej w państwie Arpadów 232. Niemniej czeski misjonarz 
zapisał się w pamięci Węgrów jako apostoł ich kraju, na co niewątpliwy wpływ miał 
sam król Stefan, który postarał się o relikwie męczennika dla katedry Najświętszej 
Marii Panny i św. Wojciecha w Ostrzyhomiu oraz poddał jego opiece założoną 
przez siebie kolegiatę w Győr 233.

Stefan prowadził szeroko zakrojoną i nie zawsze miłosierną akcję chrystiani-
zacyjną wśród węgierskich plemion, rozprawiając się w ten sposób z udzielnymi 
książętami. Ostatecznie w 1000 r. uzyskał zgodę na założenie odrębnej metropolii 
węgierskiej w Ostrzyhomiu i został koronowany na króla za zgodą papieża Sylwe-
stra II oraz cesarza Ottona III 234. Niebawem po koronacji Stefana I urodził się mu 
syn Emeryk, przyszły święty. Opiekunem młodego następcy tronu król uczynił 
wenecjanina Gerarda, późniejszego biskupa Csanád i świętego męczennika. 

Po śmierci Stefana w 1038 r. na Węgrzech wybuchły zamieszki spowodowane 
reakcją pogańską i ambicjami dynastycznymi. Niestabilną sytuację uporządkował 
dopiero Władysław, trzeci z grona węgierskich świętych władców dynastii Arpa-
dów. Króla zapamiętano jako stronnika Kościoła, wzmacniającego jego struktury 
pomimo trudności piętrzących się w niewygasłych ogniskach pogaństwa. W takim 
kontekście oraz w obliczu walki o utrzymanie tronu, którą toczył z krewniakiem 
Salomonem, rozpatrywać można starania Władysława o sakralną legitymizację 
swojego panowania 235. W 1083 r. za zgodą papieża Grzegorza VII dokonał pod-
niesienia relikwii najpierw eremitów Świerada-Andrzeja i jego ucznia Benedykta 
(16 i 17 lipca), potem biskupa i męczennika Gerarda (25 lipca), po poście i mo-
dłach trwających kilka dni Stefana I (20 sierpnia), a na koniec królewskiego syna 
Emeryka (4 listopada) 236. Nieco upraszczając, można powiedzieć, że w ciągu nie-
spełna półrocza Władysław na potrzeby bieżącej walki politycznej stworzył grupę 
patronów Królestwa Węgier. W powszechnej opinii władca, który doprowadził 
do politycznego spokoju i poprawienia stanu gospodarczo-ekonomicznego, miał 
być kontynuatorem linii programowej króla Stefana, o którym pamięć stała się 

232 N. Mika, Postać św. Wojciecha w europejskiej historiografii wieków średnich — prezentacja 
wybranych wzmianek źródłowych, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, 
red. A. Barciak, Katowice 1998, s. 52–53; Brunona żywot ś. Wojciecha, mph i, s. 203. 
Błędną informację o chrzcie udzielonym synowi Gezy przez biskupa praskiego Wojciecha 
rozpowszchnił w późnośredniowiecznej Europie Marcin Polak z Opawy za sprawą swojej 
Kroniki, zob. Martini Oppaviensis Chronicon pontificum et imperatorum, ed. L. Weiland, 
mgh ss, XXii, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1872, s. 465. O chrzcie z rąk biskupa Brunona 
przekonywał interpolator francuskiej kroniki Ademara z Chabannes, zob. Ademari 
historiarum libri III, ed. G. Waitz, mgh ss iV, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1841, s. 130.

233 K. Dola, Drogi rozwoju kultu świętego Wojciecha, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo…, 
s. 206.

234 Niewątpliwe zasługi monarchy w procesie jednoczenia i kształtowania królestwa na wzór 
europejski uzupełniają przypisywane mu Decreta, czyli zarys prawnego funkcjonowania 
państwa, oraz tradycja fundowania przez niego wielu kościołów — z najważniejszą katedrą 
w Székesfehérvár na czele.

235 G. Klaniczay, Königliche und dynastische Heiligkeit…, s. 352.
236 Ibidem, s. 350.
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zwornikiem idei węgierskiej monarchii 237. Kult chrystianizatora państwa i zało-
życiela chrześcijańskiej dynastii oferował Władysławowi i jego następcom szereg 
instytucjonalnych i ceremonialnych środków pomocnych w rozwijaniu struktury 
państwowo-kościelnej: relikwii, tronu, Korony św. Stefana, ceremonii korona-
cyjnej, dnia sądowego (roki królewskie organizowano w dzień śmierci Stefana, 
czyli 15 sierpnia) czy prawa i wolności „otrzymanych” od świętego 238. Starając się 
o kanonizację grupy świętych Węgrów i osób z Węgrami związanych, Władysław 
miał już przetarte szlaki. W Pradze rozkwitał kult dynastyczny św. Wacława wraz 
z rozwiązaniami ceremonialno-instytucjonalnymi, na których wzorował się węgier-
ski dwór, a w Kijowie dekadę wcześniej uznano za świętych Borysa i Gleba, synów 
wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego. Z Polski promieniował 
kult św. Wojciecha rozwijający się tam o wiele szybciej niż na Węgrzech — dawał on 
silne podstawy do promowania kultu biskupa Gerarda zamordowanego w 1046  r. 
w czasie pogańskiego powstania Vaty. 

Przed 1083 r. Władysław polecił spisać historię króla Stefana — powstały wów-
czas Legenda mniejsza i Legenda większa św. Stefana 239. Faktyczna kanonizacja 
monarchy została sfinalizowana prawdopodobnie dopiero na synodzie w Guastalli 
w 1106 r. dzięki staraniom króla Kolomana Uczonego, który imieniem świętego 
poprzednika ochrzcił swojego syna i następcę — Stefana II 240. Koloman polecił 
ponadto biskupowi Hartwikowi z Győr spisać nowy żywot Stefana I 241. Według 
owych autorów naród węgierski u swego zarania tonął w błędach pogaństwa i do-
piero Bóg zesłał Stefana, który, przyjmując i szerząc wśród ludu chrześcijaństwo, 
stał się światłem rozpraszającym ciemności 242. W Legendzie większej, legendzie 
Hartwika i w czerpiącej z obu Kronice węgiersko-polskiej opisano też zasługi bis-
kupa Wojciecha, który, dowiedziawszy się o nawróceniu Gezy, miał przybyć na 
dwór węgierskiego władcy, gromadzić i chrzcić „naród nieugłaskany i obrońców 
ojczyzny” oraz zakładać kościoły w różnych miejscach 243. Utwory te przekazały 
wątek cudownych objawień czy to anioła, czy samego św. Szczepana męczennika, 
przepowiadających nadejście świętego męża w osobie św. Wojciecha oraz narodziny 

237 G. Györffy, Święty Stefan I…, s. 461–464.
238 L. Péter, The Holy Crown of Hungary. Visible and Invisible, „The Slavonic and East European 

Review” 81, 2003, z. 3, s. 421–510; G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 123; idem, Königliche und 
dynastische Heiligkeit…, s. 352.

239 G. Györffy, Święty Stefan I…, s. 464.
240 Ibidem, s. 470–471.
241 D. Bagi, Papieskie przysłanie korony dla św. Stefana w legendzie św. Stefana pióra biskupa 

Hartwika, w: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, 
red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno 2011, s. 177.

242 Legenda minor, w: Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis. Ad fidem codicum seculi 
XII, XIII, et XIV-I recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas 
adiecit, ed. M. Florianus, Lipsiae 1881, s. 2.

243 Legenda maior, w: Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis…, s. 13–14. Zob. też 
Hartvici episcopi Vita sancti Stephani regis, w: Vita sanctorum Stephani regis et Emerici 
ducis…, s. 36–37; N. Mika, Postać św. Wojciecha…, s. 52. Wyjątek o chrzczeniu „narodu 
nieugłaskanego i obrońców ojczyzny” za: Kronika węgierska, w: Kronika węgierska na 
początku wieku XII. Kronika czeska na początku wieku XI tudzież ziemopismo Bedy 
wieku VIII, list popa Jana wieku XIII z rękopismów różnych bibliotek, Warszawa 1823, s. 25.
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świętego króla, któremu należy nadać imię pierwszego chrześcijańskiego męczen-
nika — połączyły też obu świętych patronów Węgier w obrządku chrztu, którego 
św. Wojciech miał udzielić Stefanowi 244. 

Hartwik wprowadził do swej kroniki historię otrzymania korony przez księcia 
węgierskiego Stefana 245. Otóż w podobnym czasie na papieskim dworze pojawili 
się węgierscy i polscy posłowie z analogiczną misją, mającą na celu wystaranie 
się o koronę z jednej strony dla arpadzkiego Stefana, z drugiej dla piastowskiego 
Mieszka. Ojciec święty szykował insygnium koronacyjne dla tego drugiego, lecz 
w przeddzień przekazania korony objawił mu się archanioł i polecił oddać ją posłom 
węgierskim. Następnego dnia ci przybyli na papieski dwór i opowiedzieli o czynach 
swojego władcy. Papież postanowił wysłać koronę Stefanowi, mówiąc: „ja jestem 
tylko apostołem, on zaś, nawróciwszy ku chwale Chrystusowi takie mnóstwo ludzi, 
prawdziwie jest apostolskim wysłannikiem Chrystusa” 246. W spisanej najpewniej 
w latach 1221–1234 Kronice węgiersko-polskiej rozwinięto wątek dwóch poselstw 
do papieża — niewiarygodny, lecz ciekawy z punktu widzenia aktualnej sytuacji na 
ziemiach polskich, czyli rozbicia dzielnicowego traktowanego jako roztrwonienie 
dziedzictwa piastowskiego 247. W narracji kronikarza ojciec święty, uproszony przez 
biskupa krakowskiego Lamberta, rozkazał przygotować insygnia koronacyjne dla 
polskiego księcia. W przeddzień przekazania korony we śnie nawiedził papieża 
anioł, polecając przekazanie jej władcy węgierskiemu przez wzgląd na jego cnotliwe 
życie i ukoronowanie narodu, który odrzucił bestialstwo pogańskie, a nie Mieszko-
wi, którego zdeprawowany ród „bardziej umiłuje lasy rosnące niż winnice, bardziej 
osty rosnące i trawy obfite niż owoce i bujne zboża, bardziej zwierzynę leśną niż 
owce i polne bydło, bardziej psy niż ludzi, bardziej nieprawość niż sprawiedliwość, 
bardziej zdradę niż zgodę, bardziej tyranię niż miłość. I będą niczym potwory 
pożerające ludzi i zwierzynę i niczym plemię żmijowe gryzące serce swojej ziemi 
odwrócą się od Pana, swojego Stwórcy, wierząc w swoją głupią potęgę, a nie wierząc 
w świętych proroków mówiących, że ja, Pan Bóg potężny ukarzę ich do czwartego 
i piątego pokolenia i poniżę mnie poniżających, i nie zniknie u Mnie zło bezkarne 
i dobro nie wynagrodzone. Potem litując się zlituję się nad następnym ich pokole-
niem, i je wywyższę, i ukoronuję królewską koroną” 248. Pomimo nieprzychylnej dla 
dynastii piastowskiej decyzji papieża w narracji trzynastowiecznej kroniki polski 
książę i świeżo koronowany węgierski król zawiązali ścisłą współpracę, którą przy-

244 Legenda maior, s. 14–15; Hartvici episcopi Vita…, s. 38.
245 P. Węcowski, Początki Polski…, s. 323–340; W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, s. 93–112; 

D. Bagi, Papieskie przysłanie korony…, s. 175–186.
246 Cyt. za: G. Györffy, Święty Stefan I…, s. 188. Zob. też Hartvici episcopi Vita…, s. 44–45.
247 W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, s. 100. O obecności w żywotach i rocznikach polskich 

motywu poselstw węgierskiego i polskiego po koronę do Stolicy Apostolskiej zob. R. Grzesik, 
Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych 
w średniowieczu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk 
Społecznych. Prace Komisji Historycznej, t. 56, Poznań 1999, s. 98–125.

248 Żywot św. Stefana króla Węgier czyli Kronika węgiersko-polska, wyd. R. Grzesik, Warszawa 
2003, s. 71–72; Kronika węgiersko-polska, wyd. S. Pilat, mph i, s. 502.
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pieczętowali spotkaniem w ostrzyhomskiej katedrze zbudowanej ku czci „świętego 
męczennika Wojciecha apostoła Polaków i Węgrów” 249.

Narracja ta, zdobywszy popularność w dziełach historyczno-hagiograficznych 
polskiego średniowiecza, była przyjmowana — choć rzadko bezrefleksyjnie — przez 
dawniejszych badaczy jako prawdopodobna 250, lecz dziś uważana jest za przekaz 
fantazyjny i anachronizujący 251. Ostatnio dużo miejsca poświęcili jej W. Drelicharz 
i P. Węcowski 252. Na potrzeby tego opracowania wystarczy przywołać dwie uwagi 
kronikarza Jana Długosza, który przypominał o historycznym podłożu dobrych 
relacji polsko-węgierskich oraz kwestionował narrację o cudownym śnie papieża: 
„Węgrzy zmyślili sobie i wymarzyli widzenie anielskie, aby tym uroczystszym 
uczynić przysłanie im przez papieża Benedykta korony. Jeszcze dzisiaj nazywają 
niesłusznie tę koronę świętą” 253. Długosz, twierdząc, że historia widzenia anielskiego 
to historia wymyślona przez Węgrów, staje się w naszych oczach krytycznym gło-
sem elit polskich, które nie zgadzały się na poniżanie polskiego władcy. Z drugiej 
strony dziejopis przekonywał, że ten sam papież, obawiając się, że wywyższenie 
jednego księcia ponad drugiego zaważy na wzajemnych stosunkach, napominał, 
„aby zachowywali nienaruszony pokój i miłość, umocnioną węzłem pokrewieństwa 
i sąsiedztwa i pod żadnym pozorem i w żadnym wypadku nie pozwolili go naruszyć, 
w przeciwnym razie tego, który naruszy pokój, dotknie kara klątwy” 254. 

Obecne w historycznym przysłowiu „Polak, Węgier, dwa bratanki” przekonanie 
o bliskich więzach łączących oba narody ma głębokie uzasadnienie i poniekąd — 
gdyby zignorować fakt powstania powiedzenia znacznie później niż starania o ko-
ronę — mogłoby się również odnosić do rzekomych nieudanych zabiegów o koronę 
dla piastowskiego księcia. Zdaniem autora Kroniki węgiersko-polskiej polski poseł po 
nieudanej misji zdobycia korony otrzymał list od ojca świętego: „Niech więc nigdy 
między wujem a siostrzeńcem, między wojskiem Polaków a Węgrów nie zrodzi 
się zarzewie nienawiści i wrogości, a podstawą tego jest Pan Bóg. Ustanawiamy 
i potwierdzamy: pod ekskomunikę i niełaskę świętych apostołów Piotra i Pawła 
poddajemy tych, którzy pierwsi powstaną, czy to Polacy przeciwko Węgrom, czy 
to Węgrzy przeciwko Polakom, dopóki pozostają w oddaniu Kościołowi i w czystej 

249 Żywot św. Stefana…, s. 80.
250 Na przykład R. Grodecki sądził, że to Bolesław Chrobry wysłał na przełomie 1000 i 1001 r. 

poselstwo z Astrykiem-Anastazym na dwór papieski — duchowny miał przejść na stronę  
poselstwa węgierskiego i doprowadzić do zdobycia korony dla Stefana, za co otrzymał 
od nowo koronowanego władcy arcybiskupstwo ostrzyhomskie, zob. R. Grodecki, 
S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, Kraków 2011 (wyd. i: 1926), s. 101.

251 Historia trafiła do np. Żywota większego św. Stanisława, Rocznika kapituły krakowskiej, 
Rocznika kamienieckiego, Rocznika Traski, zob. P. Węcowski, Początki Polski…, s. 324–339.

252 P. Węcowski, Początki Polski…, s. 323–340; W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, s. 93–112.
253 J. Długosz, Roczniki, ks. ii, s. 291; por. J. Długosz, Annales, lib. ii, s. 220: „sed apparicionem 

angelicam ab Hungaris, quo missio corone eis a Benedicto papa facta foret celebrior, 
confictam et sompniatam esse, quam eciam in hanc diem parum iusta appellacione sanctam 
vocant”.

254 J. Długosz, Roczniki, ks. ii, s. 291; por. J. Długosz, Annales, lib. ii, s. 220: „ut pacem, 
caritatemque et affinitatis et vicinitatis iure contractam indissolubiliter observent, 
custodiant et nullo respectu aut occasione labefactari permittant; per utrum stetisset, quo 
minus pax servaretur, eum se anatematis censura censuraturum”.
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wierze chrześcijańskiej” 255. Następnie polski poseł z tak brzmiącym wyrokiem 
udał się w drogę powrotną na dwór swojego władcy 256. Cała ta historia jest mało 
prawdopodobna, więc trudno utrzymywać, że faktycznie istniał list ze wskazówkami 
papieża dotyczącymi wiecznego sojuszu Polaków z Węgrami. Wojciech Kętrzyński 
był przekonany, że na owej narracji bazował mistrz Wincenty Kadłubek, kiedy 
pisał o polsko-węgierskiej ugodzie z 1192 r. 257 W jego relacji rokowania dotyczące 
zawarcia porozumienia w sprawie ziemi halickiej prowadzili wówczas biskup kra-
kowski Pełka i wojewoda krakowski Mikołaj. W opisie Wincentego pojawiło się 
przy okazji ciekawe odniesienie do umowy zawartej między świętymi Stefanem 
i Wojciechem:

Ten sam, którego obwiniano również o zerwanie przymierza z królem węgier-
skim, to jest pierwszy dostojnik, komes dworu Mikołaj, z często wspominanym 
biskupem krakowskim Pełką odnawia je według postanowień świętych, miano-
wicie błogosławionego króla Stefana i najświętszego patrona Polski Wojciecha: 
„aby wspólnie pielęgnowano przyjaźń między obydwoma królestwami, aby 
wspólnie zwalczano nieprzyjaciół jednego i drugiego: w chwilach pomyślności 
wspólne odnosić będą korzyści, a w ciężkim położeniu bezzwłocznie pospieszą 
sobie na pomoc” 258. 

Trudno stwierdzić, skąd kronikarz zaczerpnął narrację o pokoju polsko-węgierskim 
ustanowionym przez obu świętych. W opinii W. Kętrzyńskiego mistrzowi Wincen-
temu chodziło o rzekomy list papieża wspominany w Kronice węgiersko-polskiej, 
„a że cytuje z pamięci, więc wmieszał tu św. Wojciecha, który z tą sprawą nie ma 
nic wspólnego” 259. Trudno jednak, aby mistrz Wincenty cytował kronikę spisaną 
najpewniej dwie albo trzy dekady później. Analiza porównawcza nie wykazuje 
podobieństwa leksykalnego obu tekstów, nie można więc potwierdzić współzależ-
ności ani obu tych przekazów, ani innej narracji hagiograficznej o św. Stefanie, choć 
nie ulega wątpliwości, że polski kronikarz mógł znać starsze żywoty węgierskiego 
władcy. Dla R. Grodeckiego powołanie się na obu świętych patronów nadawało 
zawartemu kompromisowi „sankcję moralną w znamienny dla epoki sposób” 260. 
Trop wydaje się już właściwy, choć wniosek wciąż budzi niedosyt. Według póź-
niejszych badaczy wspomnienie św. Wojciecha i tak mocne podkreślenie jego wagi 
wśród Polaków (sanctissimus Polonorum patronus) mogło być zainspirowane przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra Łabędzia, przyjaciela mistrza Wincentego 261. 

255 Żywot św. Stefana…, s. 75; Kronika węgiersko-polska, s. 503–504.
256 Kronika węgiersko-polska, s. 504.
257 W. Kętrzyński, O kronice węgiersko-polskiej (Vita sancti Stephani, regis Ungariae, ungarico- 

-polona), „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności 
w Krakowie” 34, 1897, s. 391–392.

258 Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. B. Kürbis, Kraków-Diepholz 2010 (wyd. 1: 
1996), s. 229–230; por. Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, 
mphns Xi, Cracoviae 1994, s. 165–166 (lib. 4, cap. 18).

259 W. Kętrzyński, O kronice węgiersko-polskiej…, s. 392.
260 R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, s. 204.
261 Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, s. 230, przyp. 216.
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Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by sam kronikarz postanowił wykorzystać 
imię świętego męczennika w celu uświęcenia polsko-węgierskiego przymierza 
„w znamienny dla epoki sposób”. Przywołanie św. Stefana dla strony węgierskiej 
wydaje się zupełnie naturalne. Po polskiej stronie układu nie mógł pojawić się 
biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa, gdyż Kraków musiał czekać jeszcze 
pół wieku na uznanie jego świętości — przełom XII i XIII w. nie był jeszcze czasem 
historiozoficznego konfliktu między Gnieznem promującym kult św. Wojciecha 
a Krakowem podkreślającym prymat św. Stanisława w niebiańskim orędownictwie 
nad Królestwem Polskim. I z tego względu mistrz Wincenty związany z możno-
władztwem małopolskim scholastyk w katedrze krakowskiej i kapelan książąt 
krakowskich nie miał oporów, przypisując św. Wojciechowi „najświętszy patronat 
nad Polakami” 262.

Wracając po tym długim ekskursie do narracji autora Kroniki węgiersko-pol-
skiej, warto jeszcze zwrócić uwagę na obraz ostatnich chwil życia króla Stefana. 
Kronikarz odnotował, że na łożu śmierci monarcha zawierzył opiece Najświętszej 
Panny Maryi wszystkie stany swojego królestwa, a zarysowany opis tego zdarze-
nia przywodzi na myśl ikonograficzne przedstawienia władców klęczących przed 
tronującą Matką Bożą i wznoszących modły za swoim władztwem: „To rzekłszy, 
podniósłszy ręce i oczy ku niebu, tak się modlił: «Królowo nieba i Władczyni zie-
mi, i sławna Orędowniczko! Twojemu patronatowi, pod skrzydłami Twojej opieki 
zostawiam Kościół święty z biskupami i klerem, królestwo i dzieci z możnymi 
i ludem»” 263. Scena wydaje się dobrze przemyślanym zwornikiem między ziemskim 
żywotem króla-apostoła — który położył ideowe i materialne fundamenty pod 
rozwój Królestwa Węgier — a wyobrażeniem o jego trwaniu przed obliczem Boga 
i niebiańskim orędowaniu za swoim ludem. Można by wzniośle powiedzieć, że tak 
właśnie rodzili się patronowie średniowiecznych królestw.

Sam Władysław dołączył do grona świętych orędowników w 1192 r., co w wy-
raźny sposób wzmocniło przekonanie o świętości całej dynastii; w tym też czasie, 
na przełomie XII i XIII w., ukształtowała się ostatecznie koncepcja prawomocnej 
koronacji przy grobie św. Stefana w Székesfehérvárze z wykorzystaniem insygnium 
przysłanego przez papieża na koronację pierwszego króla Węgier 264. Niewątpliwą 
zasługą Władysława i jego otoczenia był sam fakt, że doprowadził do unarodowienia 
jednego z filarów Kościoła, w tym wypadku Kościoła młodego, który nie posiadał 
swoich unikatowych orędowników, dając przy okazji podwaliny dla idei świętości 
dynastii. Na Węgrzech XIII stulecie ze swym nagłym zwrotem pobożnościowym 
było świadkiem przesunięcia pola ciężkości ze świętych władców na świątobliwe 
niewiasty opuszczające dwory królewskie — chodzi tu przede wszystkim o Elżbietę 

262 Nader znamienne jest to, że Jan z Dąbrówki, profesor krakowskiej wszechnicy w pierwszej 
połowie XV w., biorąc na warsztat Kronikę Polaków i cytując stosowny fragment, zrezygnował  
z użycia sformułowania „najświętszy patron Polaków” i ograniczył się do określenia: 
„sanctorum Adalberti et Stephani patronorum utriusque regni”. Zob. Commentum in 
Chronicam Polonorum magistri Vincentii dicti Kadłubek, ed. M. Zwiercan, mphns XiV, 
Cracoviae 2008, s. 257.

263 Żywot św. Stefana…, s. 93; Kronika węgiersko-polska, s. 510.
264 M.R. Pauk, Święci patroni…, s. 244.



64

rozdział 1 metodologia i stan badań

z Turyngii i Małgorzatę Węgierską, które zasiliły grupę określaną jako „błogo-
sławiony szczep”, czyli „święty ród” (beata stirps). Bela IV i Stefan V mówili już 
o „nostri sancti reges Hungariae”, przywołując swoich poprzedników i krewnych 
jako grupę orędowników 265.

Po śmierci Andrzeja III wygasła dynastia arpadzka, a w czasie walk preten-
dentów do tronu ujawniło się, jak ważną rolę odgrywały odwołania do węgierskich 
świętych. W pierwszym akcie dramatu koronowany na króla Węgier w 1301 r. czeski 
książę Wacław przyjął imię Władysława V 266. Niechętni Przemyślidzie oligarchowie 
i hierarchowie kościelni doprowadzili do wygnania władcy, który wycofał się z Budy, 
zabierając ze sobą insygnia koronacyjne oraz… najświętszą węgierską relikwię, pra-
wicę św. Stefana 267. Szczególne znaczenie kult świętych patronów zyskał w chwili 
objęcia tronu przez obcą dynastię Andegawenów. W 1309 r. legat papieski kardynał 
Gentilis di Particino da Montefiori tłumaczył panom węgierskim, że Karol Robert 
to znakomity kandydat na sukcesora dynastii arpadzkiej ze względu na płynącą 
w jego żyłach arpadzką krew (po babce Marii Węgierskiej, córce króla węgierskiego 
Stefana V) 268. Uzasadnienie to wynika wprost z idei „błogosławionego szczepu” 
i świadczy o pogłębionej znajomości idei tronu węgierskiego. Mowa pozostaje 
ponadto świetną wykładnią rządów „świętych królów” w pamięci historycznej 
początku XIV w. Ich władanie miały charakteryzować płodność, umiłowanie pokoju 
oraz „jedność ducha”, a do najważniejszych zalet dopisać jeszcze trzeba specjalne 
związki łączące świętego króla z Bogiem, gwarantujące państwu dobrobyt 269.

Grupowanie świętych orędowników Węgier w jeden, samodzielny znak władzy 
miało swój początek na przełomie XIII i XIV stulecia, w czasie panowanie ostatniego 
arpadzkiego króla Andrzeja III (który m.in. zamówił w weneckim warsztacie bogato 
zdobiony dyptyk z wizerunkami świętych Stefana, Emeryka, Władysława i Elżbie-
ty) oraz na początku rządów Andegawenów poszukujących kolejnych narzędzi 

265 G. Klaniczay, Königliche und dynastische Heiligkeit…, s. 357–360.
266 P. Engel, The Realm od St Stephen. A History of Medieval Hungary. 895–1526, London-New 

York 2001, s. 129.
267 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 322–323; J.M. Bak, Sankt Stefans Armreliquie im Ornat König 

Wenzels von Ungarn, w: Festschrift Percy Ernst Schramm zu seinem siebzigsten Geburtstag 
von Schülern und Freunden zegeeignet, Bd. i, hrsg. P. Classen, P. Scheibert, Wiesbaden 1964, 
s. 175–188.

268 Acta legationis cardinalis Gentilis, ed. V. Fraknói, Monumenta Vaticana Historiam regni 
Hungariae, t. i, pars 2, Budapestini 1885 (reprint: Budapestini 2000), s. 269: „Sane, per 
divinam providentiam, regno Hungarie reges catholici prefuerunt, quorum primus, sanctus 
rex Stephanus, et alii nonnulli sanctorum cathalogo meruerunt ascribi, relinquentes ex se 
legitimos successores, sub quorum felici regimine regnum ipsum fertilitate floruit, obtinuit 
pacis dulcedinem, et inter ipsius incolas viguit unitas animarum. Ex quo non regnum 
ipsum reges exteri usurpabunt, fertilitati sterilitas, pacis dulcedini tempestatis fremitus, 
et concordibus animis dissensio detestanda successit. Nos itaque ad eiusdem regni statum 
reformationem per sedem apostolicam destinati, cupientes super his omnibus salubre 
remedium adhibere, prelatorum, baronum et nobilium convocavimus generale concilium, 
in quo prelati et barones iidem communiter magnificum principem dominum Carolum, 
ex primorum sanctorum vera progenie propagatum, recognoverunt verum et legitimum 
regem Hungarie ac eorum dominum naturalem”. Zob.: G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 1; 
idem, Königliche und dynastische Heiligkeit…, s. 343.

269 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 1–2.
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legitymizujących ich prawa do węgierskiego tronu. W ich dziedzicznym Neapolu 
w 1293 r. dotkliwe trzęsienie ziemi w znacznym stopniu zniszczyło konwent Santa 
Maria di Donnaregina, a środki na budowę nowego kompleksu wyłożyła babka 
Karola Roberta, Maria Węgierska, żona Karola II Andegaweńskiego 270. Pochodząca 
„ex familiis antiquitate”, jak wspomniano na jej sarkofagu 271, Maria Węgierska nie 
zapomniała o węgierskich korzeniach i przed 1320 r. poleciła Pietrowi Cavallinie-
mu wykonać na północnej ścianie cykl przedstawiający żywot swojej krewniaczki 
św. Elżbiety Węgierskiej kanonizowanej w 1253 r. 272 Za malowidłem tym widoczne 
jest następne interesujące przedstawienie. Pod freskiem obrazującym zstąpienie 
Ducha Świętego autor ukazał trzy koronowane postaci identyfikowane ze świętymi 
Władysławem, Stefanem i Emerykiem 273. Jak zauważa G. Klaniczay, takie utożsamie-
nie bohaterów fresku pozostaje refleksem nowo ustalonej ikonograficznej konwencji 
grupowania świętych patronów 274. Wizerunek wpisywał się ponadto w kształto-
waną wówczas koncepcję pochodzenia młodej dynastii Andegawenów „ex triplice 
francorum sunt tres canonizati, ex triplice Ungarie” — zrodzonej z trzech świętych 
francuskich i trzech świętych węgierskich — która ideowo uprawomocniała prawa 
Karola Roberta do Korony św. Stefana 275. 

Niewiele później w rzymskiej bazylice św. Piotra królowa Elżbieta Łokietków-
na, wdowa po Karolu Robercie i siostra polskiego króla Kazimierza Wielkiego, 
ufundowała ołtarz o znamiennym programie ikonograficznym 276. W nastawie 
ołtarza — w inwentarzu z 1361 r. nazwanej „nową” — pośród Matki Bożej i świętych 
Piotra i Pawła znalazła się cała grupa świętych andegaweńsko-arpadzkich: „Item 
unum aliud dossale pro dicto altari de syndone violato, ornatum de novem yma-
ginibus, videlicet, cum nostra domina in medio et a dextris ejus sanctus Paulus, 
sanctus Stephanus Rex Ungarie, Sanctus Erricus Dux Ungarie et sanctus Lodoycus 
et a sinistris sanctus Petrus et sanctus Ladislaus Rex Ungarie, sancta Helisabet filia 
regis Ungarie, et sancta Margarita filia regis Ungarie” 277. W XIV stuleciu doszło 

270 E. Carelli, S. Casiello, Santa Maria di Donnaregina a Napoli, Napoli 1975, passim; E. Bertaux, 
Santa Maria de Donna Regina e l’arte senese a Napoli nel secolo XIV, Documenti per la storia 
e per le arti e le industrie delle provincie Napoletane, nuova serie, vol. 1, Napoli 1899, s. 10–19.

271 E. Bertaux, Santa Maria de Donna Regina…, s. 19.
272 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 313; E. Bertaux, Santa Maria de Donna Regina…, s. 50–52.
273 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 313. E. Bertaux w związku z „łagodnym obliczem” trzeciej 

z przedstawionych postaci identyfikował ją ze św. Elżbietą Węgierską, zob. E. Bertaux, Santa 
Maria de Donna Regina…, s. 52.

274 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 313.
275 Ibidem, s. 316; zob. też De S. Ludovico episcopo Tolosano. Sermo magistri Francisci de 

Mayronis, w: Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capucinorum, t. Xiii, Romae 1897, 
s. 305–315 — w kazaniu z początku XiV w. Franciszek z Meyronnes opisywał świętość 
dynastii Andegawenów, wywodzących się od św. Ludwika oraz (przez Marię Węgierską) 
od świętych Stefana, Emeryka, Władysława oraz jedynej kanonizowanej kobiety w rodzie, 
Elżbiety.

276 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 337–338.
277 Ibidem, s. 338, przyp. 147; zob. E. Müntz, A.L. Frothingham, Il Tesoro della Basilica di 

S. Pietro in Vaticano dal XIII al XV secolo con una scelta d’inventari inediti, „Archivio della 
Società Romana di Storia Patria” 6, 1883, s. 14. Elżbieta była niedościgłą propagatorką grupy 
patronów. Podczas pompatycznego i dewocyjnego tournée węgierskich Andegawenów 
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więc do skrystalizowania motywu sancti reges Hungariae — Stefana, Emeryka 
i Władysława — jako świętej grupy wykorzystywanej w ikonografii, dziejopisarstwie 
czy wezwaniach obiektów sakralnych. Porównując ten wątek z przypadkami skan-
dynawskimi, gdzie w podobnym okresie zaczęto posługiwać się „triadą” świętych 
władców (Olafa, Kanuta i Eryka), G. Klaniczay doszedł do wniosku, że widocznie 
używanie dynastycznych kultów w celach propagandowych w XIV w. naturalnie 
prowadziło do procesu grupowania i klasyfikacji 278.

Do zespołu patronów węgierskich, funkcjonującego od XIV w. jako jednoli-
ty znak, odwoływali się również przedstawiciele kościelnej hierarchii: w 1343 r. 
proboszcz ostrzyhomski Mikołaj Vásári zamówił kodeks Decretales, na którego 
karcie tytułowej w czterech kwaterach przedstawiono żywot św. Stefana oraz — 
w rozdzielającym owe kwatery pasie — wizerunki świętych Stefana, Emeryka 
i Władysława; biskup Pécsu Mikołaj w erygowanej w 1355 r. w biskupim zamku 
kaplicy Najświętszej Panny Marii zadedykował trzy z ośmiu ołtarzy świętym Stefa-
nowi, Emerykowi i Władysławowi; Demetriusz Futaki, biskup Wielkiego Waradynu 
(węg. Várad/Nagyvárad, dziś Oradea w Rumunii), w latach 1360–1365 zamówił trzy 
brązowe figury świętych królów i umieścił je przy swojej katedrze 279. Po owe znaki 
władzy sięgali także węgierscy magnaci, a swego rodzaju symboliczną inwersją 
można określić przysięgę, którą arystokratyczni spiskowcy węgierscy i przeciwnicy 
Zygmunta Luksemburskiego składali w 1402 r. przed relikwiami św. Władysława 
w Nagyvárad 280. Wydarzenia te wyraźnie ukazują przeniesienie ciężkości patronatu 
z przedstawiciela dynastii dążącej do „odziedziczenia” orędownictwa na węgierski 
naród arystokratyczny. Przysięga buntowniczych oligarchów była częścią szerszego 
procesu zachodzącego w pierwszej połowie XV w. — przemiany dynastycznych 
władców w „symbole narodowe” 281.

Wydaje się, że do tego momentu wyraźnie też rozgraniczano „dynastycznych” 
świętych patronów Węgier w osobach Stefana, Emeryka i Władysława, od „kościel-
nego” świętego patrona Węgier — Wojciecha. Przemiany zachodzące na przełomie 
XIV i XV w. uwidaczniają się chociażby w wyobrażeniach napieczętnych kapituły 
i arcybiskupów ostrzyhomskich. Średniowieczna pieczęć kapitulna wpisywała się 
w tradycje pieczęci kapitulnych tej części Europy i przedstawiała patrona kapituły 
św. Wojciecha in pontificalibus z paliuszem, mitrą, prawą dłonią wzniesioną w ge-
ście błogosławieństwa oraz pastorałem i księgą trzymanymi w lewej 282. Z kolei  

i czeskich Luksemburgów w 1357 r. ruszyła u boku cesarza Karola iV najpierw do katedry 
w Akwizgranie — w której ufundowała węgierską kaplicę obdarowaną później przez jej syna 
relikwiami świętych Stefana, Emeryka i Władysława — a potem do katedry w Kolonii — 
w której znowuż ufundowała i sowicie uposażyła kaplicę dedykowaną świętym Stefanowi, 
Emerykowi i Władysławowi, zob. G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 341–342.

278 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 339–342.
279 Ibidem, passim.
280 Ibidem, s. 392.
281 Ibidem, s. 393; zob. też E. Marosi, Der heilige Ladislaus als ungarischer Nationalheiliger 

bemerkungen zu seiner Ikonographie im 14.-15. Jh., „Acta Historiae Artium Academiae 
Scientiarum Hungaricae” 33, 1987–1988, No. 3–4, s. 211–256.

282 M. Glejtek, Sv. Vojtech v ikonografickej skladbe cirkevnej pečate v Ostrihomskej arcidiecéze, 
w: Svätý Vojtech — svätec, doba a kult, ed. J. Nemeš, R. Kožiak, Bratislava 2011, s. 150–151.
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arcybiskupi od XIII w. wzorowali swoje pieczęcie na odciskach rzymskich kar-
dynałów, zapożyczając typ ostroowalny z trójstopniowym podziałem: najwyższy 
segment dedykowano przedstawieniu maryjnemu lub chrystologicznemu, środkowy 
przeznaczano świętym pańskim, a najniższy właścicielowi pieczęci. Początkowo 
jednak hierarchowie nie wprowadzali do środkowych części świętych, którzy two-
rzyliby zespół patronów Królestwa Węgier. Arcybiskup Bolesław Piast (1321–1328) 
w środkowej niszy gotyckiej konstrukcji architektonicznej wypełniającej pole pie-
częci umieścił Matkę Bożą, po jej prawicy patrona katedry św. Wojciecha, po lewicy 
z kolei niezidentyfikowaną świętą; arcybiskup Tomasz Telegdi (1368–1375) zamienił 
świętą na św. Pawła; dopiero arcybiskup Jan Kanizsai (1387–1418) w centralnej ni-
szy położył św. Wojciecha flankowanego przez świętych Stefana i Władysława 283. 
Pieczęć arcybiskupa Tomasza Bakócza (1497–1521) zostanie omówiona w rozdziale 
poświęconym pieczęci wielkiej arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego. Zatem 
już pod koniec XIV w. w systemach sfragistycznych arcybiskupów ostrzyhomskich 
do świętego patrona katedry dołączono obu świętych królów.

Pouczającymi przypadkami w kontekście kreowania, a następnie politycznego 
wykorzystania kultów świętych są niewątpliwie trzy skandynawskie królestwa — Da-
nia, Norwegia i Szwecja — które jako jedne z ostatnich weszły na drogę chrześcijań-
stwa wprost z i pogańskiej epoki wikingów. W tym żmudnym i krwawym procesie 
przekształcania państw w ramy znane łacińskiej Europie Skandynawowie czerpali 
inspiracje z dwóch źródeł: brytyjskiego i kontynentalnego 284. Badacze dziejów 
europejskiego chrześcijaństwa zwracają też uwagę, że państwach skandynawskich 
procesy inicjowane w celu pozyskania świętych władców przypominały analogiczne 
działania podejmowane np. w Królestwie Węgier 285. Na dalekiej Północy kult wład-
ców wyrósł w przedłużającym się okresie chrystianizacji plemion skandynawskich, 
związanym z historiograficznym konstruktem zwanym „germańską kontynuacją”. 
Koncepcja ta tłumaczy zachowanie pogańskich wyobrażeń i instytucji plemien-
nych w schrystianizowanej formie, a jednym z istotnych elementów „germańskiej 
kontynuacji” miałby być sakralny charakter władzy królewskiej (Sakralkönigtum) 
w ramach akceptowalnych dla Kościoła 286. Wedle historyków podejmujących to 
zagadnienie chrześcijaństwo pozbawiło królów przekonania o ich boskim pocho-
dzeniu i tę genealogiczną pustkę miała za zadanie wypełnić świętość protoplasty 
rodu, „pierwszego króla” 287. 

W Norwegii rolę tę pełnił Olaf II Haraldsson z dynastii Ynglingów mających 
siedzibę w Starej Uppsali na terenie dzisiejszej Szwecji. Olaf w 1015 r. namówił 

283 Ibidem, s. 152.
284 M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka w średniowiecznej Szwecji, Kwart. Hist. 100, 1991, 

z. 1, s. 3.
285 Zob. np. G. Klaniczay, Sainthood…, s. 444–445; M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, 

s. 3; B. Zientara, Świt narodów europejskich…, s. 350.
286 O. Höfler, Der Sakralcharakter des germanischen Königtums, w: Das Königtum. Seine 

geistigen und rechtlichen Grundlagen, red. T. Mayer et al., Vorträge und Forschungen, Bd. iii,  
Sigmaringen 1973, s. 75–104; A. Closs, Die Heiligkeit des Herrschers, „Anthropos” 56, 1961,  
z. 3–4, s. 474–476; J. de Vries, Das Königtum bei den Germanen, „Saeculum” 3, 1956, 
s. 292–302.

287 M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 4–5.
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norweskich jarlów do zbuntowania się przeciwko władzy duńskiego króla Kanuta 
Wielkiego wyruszającego na podbój Anglii. Adam z Bremy, piszący w Hamburgu 
w drugiej połowie XI w., określał Olafa „beatissimus rex” i „christianissimus rex” 
oraz usprawiedliwiał jego działania zbrojne przeciw Kanutowi — Duńczycy wal-
czyli bowiem dla zdobycia władzy, natomiast Norwegowie bili się o wolność 288. 
Olaf uczynił z chrystianizacji podstawę ideową walki o władzę, zapraszając czte-
rech angielskich biskupów misyjnych z Grimkelem na czele, i kontynuował dzieło 
nawracania Norwegów zapoczątkowane kilkanaście lat wcześniej przez Olafa 
Tryggvasona 289. Narracja Adama z Bremy o działalności chrystianizacyjnej władcy 
i misyjnej biskupów przypomina opowieści o głoszeniu Ewangelii wśród dzikich 
i zanurzonych w pogańskich tradycjach Węgrów. Można przypuszczać, że żyjący 
na rubieżach Europy Norwegowie przyjmowali chrzest bardziej opieszale, a nisz-
czenie ich świątyń i nawracanie siłą mogło przysporzyć Olafowi wielu wrogów 290. 
Poparcie Kościoła okazało się niewystarczające i władca w 1028 r. był zmuszony 
zbiec przed oddziałami Kanuta Wielkiego na kijowski dwór swojego krewnego 
Jarosława Mądrego. Próba powrotu na norweski tron skończyła się śmiercią Olafa 
w bitwie pod Stiklestad w 1030 r., a dziejopis hamburski nie wahał się nadać tym 
wydarzeniom cech pasji i męczeństwa 291.

Po tragicznej śmierci króla i męczennika („rex et martyr”) jego ciało miano 
złożyć w królewskim mieście Nidaros (dzisiejsze Trondheim), w którym wkrótce 
zasłynęło za sprawą licznych cudów i uzdrowień 292, a już w czasach Adama z Bremy 
„wspomnienie pasji na wieczną pamiątkę obchodzą wszystkie północne ludy oce-
anu: Norwedzy, Szwedzi, Goci, Duńczycy i Słowianie” 293. Jest to świadectwo tego, 
jak szybko — bo w ciągu niespełna pół wieku — pamięć o królu Norwegów stała 
się wiodącym kultem całej Skandynawii. Już rok po śmierci Olafa biskup Grimkel 
wyniósł jego ciało na ołtarze, kanonizując tym samym pierwszego skandynawskiego 

288 Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, wyd. B. Schmeidler, 
w: mgh srg, ii, Hannoverae-Lipsiae 1917, s. 117.

289 S. Bagge, The Making of Missionary King. The Medieval Accounts of Olaf Tryggvason and 
the Conversion of Norway, „The Journal of English and Germanic Philology” 105, 2006, 
No. 4, s. 473–513; P. Sawyer, Ethelred II, Olaf Tryggvason, and the Conversion of Norway, 
„Scandinavian Studies” 59, 1987, No. 3, s. 299–307; E. Hoffmann, Politische Heilige in 
Skandinavien und die Entwicklung der drei nordischen Reihe und Völker, w: Politik und 
Heiligenverehrung…, s. 280–281; G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 96–97.

290 Magistri Adam Bremensis Gesta…, s. 117–118, zob. też Passio et miracula beati Olavi, 
ed. F. Metcalfe, Oxford 1881, s. 67–68.

291 Magistri Adam Bremensis Gesta…, s. 120.
292 Okoliczności cudów i wydarzeń zaszłych po śmierci władcy do złudzenia przypominają 

zjawiska obecne w żywotach świętych władców anglosaskich, co daje się łatwo wytłumaczyć 
dawnymi powiązaniami między wyspiarzami i Skandynawami (nie tylko militarnymi), 
a przede wszystkim faktem, że odpowiedzialnym za rozwój kultu Olafa w jego pierwszej 
fazie był angielski biskup Grimkel, zob. E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 281; 
G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 98.

293 Magistri Adam Bremensis Gesta…, s. 122; zob. też G. Iversen, Transforming a Viking 
into a Saint: The Divine Office of St. Olav, w: The Divine Office in the Late Middle Ages. 
Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography. Written in Honor of 
Professor Ruth Steiner, ed. M.E. Fassler, R.A. Baltzer, Oxford 2000, s. 401–429.
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władcę. Według niektórych podań w ceremonii elevatio wzięli udział młodociany 
Swen Knutsson, syn Kanuta Wielkiego, osadzony przez ojca na tronie norweskim 
po zwycięskiej bitwie pod Stiklestad i jego matka, regentka Aelgifu z Northamp-
ton 294. Zawiedzione duńskimi rządami elity norweskie postanowiły przywrócić 
tron dynastii Ynglingów i ściągnąć z Rusi syna świętego króla, Magnusa Olafssona. 
Kult władcy umocnił się wówczas na podłożu politycznym i w pierwszej fazie roz-
woju wiązał się z eksponowaniem różnic między rządami Aelgifu, „pod którymi 
jedliśmy paszę i korę, jak kozy, a czasami, gdy krajem władał Olaf i każdy mąż 
cieszył się wielkimi kopami zboża” 295. Z drugiej strony anonimowy duński poeta 
nakłaniał młodego Swena Knutssona do modłów nad grobem świętego władcy, 
co byłoby widocznym aktem uznania jego świętości i stawiało Duńczyka w roli 
następcy św. Olafa: „Módl się do Olafa, który obdarzył cię tym terytorium, on jest 
człowiekiem Boga, on zapewni pokój i dobrobyt całemu ludowi” 296. Duńczycy nie 
powstrzymali więc rozwoju kultu św. Olafa u jego początków, a wręcz przeciwnie, 
sami starali się o wystarczająco demonstracyjne uznanie świętości swojego przeciw-
nika. Na niewiele się to zdało, gdyż powracający z wygnania Magnus, powołując się 
na pamięć o ojcu, zasiadł na tronie w 1035 r. Największym beneficjentem powrotu 
Ynglingów do Norwegii został przyrodni brat św. Olafa, Harald Hårdråde (zm. 
1066), który po bezpotomnej śmierci Magnusa w 1045 r. sam sięgnął po władzę. 
Ród Haralda rządził do 1184 r., a symptomatycznym jest fakt, że większość jego 
przedstawicieli nosiła imiona Olaf lub Magnus 297.

Od samego początku kult św. Olafa był mocno osadzony w realiach walki 
politycznej. Już w najstarszych narracjach hagiograficznych podkreślano cechy 
Olafa charakterystyczne dla ogólnoeuropejskiego typu świętego władcy jako apo-
stoła oraz obrońcy Kościoła i państwa zmarłego w czasie krzewienia wiary 298. 
W przeciwieństwie jednak do wielu analogicznych tradycji państwowych norwe-
ski kult zyskał szczególnie ważną sankcję prawną. W latach trzydziestych XII w. 
Norwegia stała się areną wieloletniej wojny domowej między pretendentami do 
tronu. W 1163 r. doszło do pierwszej koronacji królewskiej (w rozumieniu łacińskiej 
tradycji zachodnioeuropejskiej) małoletniego Magnusa V Erlingssona (zm. 1184) 
dokonanej przez arcybiskupa Nidaros. Zanim do tego doszło jarl Erling Skakke, 
ojciec Magnusa rządzący w jego imieniu, zawarł porozumienie z arcybiskupem 
Eysteinem Erlendssonem, którego rezultatem stał się tzw. Akt sukcesyjny 1163 r., 
na mocy którego Magnusa nazwano wasalem otrzymującym Norwegię jako len-

294 J. Morawiec (Cnut the Great’s Conquest of Norway and Beginnings of Cult of St. Olaf, „Studia 
z Dziejów Średniowiecza” 18, 2014, s. 159) powołał się na trzynastowieczne źródła: sagę 
Snorriego Sturlusona oraz katalog królów norewskich z około 1220 r.; zob. też Fagrskinna. 
Nóregs kononga tal, ed. F. Jónsson, København 1902–1903, s. 183.

295 Fragment jednej z licznych historycznych strof zapisywanych na luźnych kartach 
(lausavísur), cyt. za: J. Morawiec, Cnut the Great’s Conquest…, s. 163.

296 Cyt. za: ibidem, s. 165; zob. też E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 281; G. Klaniczay, Holy 
Rulers…, s. 98.

297 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 98.
298 K. Gorski, Le roi-saint: Un problème d’idéologie féodale, „Annales. Histoire, sciences 

sociales” 24, 1969, No. 2, s. 371–372.
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no od św. Olafa 299. Nawiązanie do świętego wynikało przede wszystkim z tego, 
że nowo koronowany władca po kądzieli pochodził z dynastii Ynglingów, czyli 
szczepu patrona Norwegii. Od tej pory każdy norweski król wstępował na tron 
jako wasal św. Olafa, a każdorazowa koronacja była formą składania hołdu lennego. 
Zapewne odwołując się do tego aktu, anonimowy mnich, autor spisanej w drugiej 
połowie XII w. Historia Norwegiae, nazwał Olafa wiecznym królem Norwegii („rex 
perpetuus Norvegiae”) 300. Określenie to nabrało szczególnego znaczenia dewocyj-
no-prawnego i na stałe przylgnęło do świętego. Tym sposobem orędownik stał się 
państwowym cudotwórcą, wstawiennikiem i strażnikiem praw 301.

Nieco dłużej czekały na swojego świętego orędownika elity Danii, choć tam 
proces konsolidacji państwa i chrystianizacji rozpoczął się najwcześniej w całej 
Skandynawii. Już w 965 r. Harald Sinozęby, przyjmując chrzest, zainicjował proces 
chrystianizacji kraju, jednak jego następcy, Swen Widłobrody (zm. 1014) oraz Ka-
nut II Wielki (zm. 1035), na pierwszy plan swojej działalności wysunęli rozbudowę 
morskiego imperium anglo-skandynawskiego 302. Szeroko zakrojoną współpracę 
z Kościołem podjął dopiero Swen II Estrydsen (zm. 1076). Doprowadził on do końca 
organizowanie struktur kościelnych i podjął bliską współpracę z Adalbertem, paste-
rzem archidiecezji bremeńsko-hamburskiej utworzonej w celu chrystianizacji Skan-
dynawii 303. Drugi z jego synów, Kanut IV — po kanonizacji nazywany Świętym — 
kontynuował politykę ojca, opierając się na duchowieństwie misyjnym i czyniąc 
wiele darowizn na rzecz Kościoła 304. Autor najstarszego dzieła hagiograficznego 
świętego króla, spisanego na początku XII w., przekonywał, że władca ukochał 
kapłanów i biskupów oraz wspomagał ich pracę dobrą radą, pocieszeniem, pomocą 
i beneficjami, a ponadto położył fundamenty pod ośrodki diecezjalne w Roskilde, 
Lundzie i Dalby 305. Rygorystyczna polityka fiskalna Kanuta doprowadziła jednak 
do buntu największych rodzin Jutlandii i Fionii, na których czele stanął brat władcy  
Olaf I Głód (zm. 1095). Kanut został zamordowany w kościele św. Albana w Odense 
w 1086 r., a Olaf zasiadł na duńskim tronie. Dopiero następca Olafa, Eryk I Zawsze 
Dobry (zm. 1103), doprowadził w 1101 r. do podniesienia szczątków Kanuta IV i jego 

299 G. Klaniczay, Holy Rulers…, s. 98; M.R. Pauk, Święci patroni…, s. 240.
300 Historia Norvegiae, w: Monumenta Historica Norvegiae, Latinske kildeskrifter til Norges 

historie i middelalderen, ed. G. Storm, Kristiania 1880, s. 109.
301 Podejmowano też nieskuteczne próby wyniesienia na ołtarze innych władców, których 

imiona mogłyby stać się użyteczne na arenie politycznej, np. Haralda Gille (zm. 1136), 
Eysteina ii (zm. 1157), Haakona V Długonogiego (zm. 1319) oraz pierwszego władcę 
z dynastii Folkungów Magnusa Erikssona (zm. 1374). Zob. E. Hoffmann, Politische Heilige…, 
s. 284. Do grona świętych patronów Norwegii dołączono za to św. Sunnivę, mityczną 
dziedziczkę Irlandii zbiegłą na wyspę Selje w czasach pogańskich rządów Haakona 
Sigurdssona (zob. żywot Acta sanctorum in Selio, w: Monumenta Historica Norvegiae…, 
s. 145–152) oraz św. Hallvarda, patrona Oslo, przedstawionego w polu pieczęci stołecznego 
miasta (żywot zob. Acta sancti Halvardi, w: Monumenta Historica Norvegiae…, s. 153–158).

302 E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 284.
303 Idem, Knut der Heilige und die Wende der Dänischer Geschichte im 11. Jahrhundert, 

„Historische Zeitschrift” 218, 1974, h. 3, s. 533.
304 Ibidem, s. 540–545.
305 Passio sancti Kanuti regis et matiris, w: Vitae sanctorum Danorum. Novam editionem 

criticam, ed. M.C. Gertz, København 1908–1912, s. 64–65.
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kanonizacji, ufundował klasztor benedyktyński przy kościele w Odense z misją 
szerzenia kultu św. Kanuta oraz złożył wizytę papieżowi Paschalisowi II, który 
uznał kult świętego króla i uniezależnił duński Kościół od arcybiskupów bremeń-
sko-hamburskich, powołując arcybiskupstwo w Lundzie 306. Zaangażowanie Eryka 
Zawsze Dobrego w krzewienie kultu św. Kanuta miało związek nie tyle z osobistą 
pobożnością władcy, ile z chęcią złamania zwyczajowego porządku spadkowego 
i przeniesienia praw do korony ze swojego brata Nielsa na swoich synów 307. W tym 
czasie spod piór mnichów opiekujących się relikwiami św. Kanuta wyszły pierwsze 
żywoty „protomęczennika”, w których wykorzystano figury i toposy znane z dzieł 
opiewających anglosaskich władców i św. Olafa 308. Hagiografowie opisywali Kanuta 
IV Świętego zwrotami znanymi z hagiografii świętych królów: „vir christianissimus, 
qui inter cetera suae liberalitatis beneficia ecclesiam hanc a fundamentis levavit 
et regali munificienta donnavit” oraz „orphanorum pater, defensor viduarum et 
patronus advenarum ab omni eos iniuria defendebat, omnes omnino, quos poterat, 
ad cultum religionis et iusticie convertebat”, a w końcu „rex pius sanctorum” 309. 
Modlono się zaś słowami: „Ave martir precipue, ave rex insignissime | Kanute, 
cum princibus triumphans iam celestibus. | […] Miles Christi gloriose, Kanute 
sanctissime […]. | Stirpe regali editus Kanutus puer inclitus” 310.

Swojego świętego króla i patrona w osobie św. Eryka IX doczekała się również 
Szwecja, której elity najdłużej opierały się pełnej chrystianizacji. Aż do XII w. na te-
renie dwóch największych prowincji, Swealandu i Götalandu, rywalizowały ze sobą 
dwie misje chrześcijańskie: anglosaska w charakterze prywatnych przedsięwzięć 
misjonarskich oraz niemiecka prowadzona pod zwierzchnictwem arcybiskupów 
bremeńsko-hamburskich 311. Działalność misjonarzy wyspiarskich zwykle kończyła 
się ich męczeńską śmiercią z rąk pogańskich Szwedów i wkrótce misje te zostały 
wyparte przez lepiej zorganizowane duchowieństwo niemieckie; niemniej w póź-
nośredniowiecznym oficjum brewiarzowym ku czci świętych patronów Szwecji 
wspominano m.in. czterech świętych mnichów angielskich: opata Dawida, Eskila, 
Sigfrida, który miał ochrzcić pierwszego chrześcijańskiego władcę Szwecji Olafa 
Skötkonunga (zm. około 1021), i biskupa Uppsali Henryka oraz Botwida, Szweda, 
który przyjął chrzest w czasie podróży do Anglii 312. Pierwsze wieki szwedzkiej poli-
tyki wyglądały tu podobnie jak w innych krajach skandynawskich. Wraz ze śmiercią 

306 E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 285–286.
307 Ibidem, s. 286.
308 Ibidem, s. 286–287.
309 De sancto Kanuto rege et martyre. Ex libris memorialibus capituli Lundensis, w: Vitae 

sanctorum Danorum…, s. 148.
310 Historia sancti Kanuti regis. Ex breviariis, w: ibidem, s. 149–150; zob. też: Elogium s. Kanuti 

regis et martyris, auctore anonymo coaevo, w: Scriptores rerum Danicarum medii aevi, 
partim hactenus inediti, partim emendatius editi, ed. J. Langebek, t. iii, Hafniae 1774,  
s. 317–322; Historia martyrizationis sancti Kanuti regis, auctore anonymo coaevo,  
w: ibidem, s. 322–325; Aelnothi monachi historia ortus, vitae, et passionis s. Canuti regis 
Daniae, w: ibidem, s. 325–390; Legendae aliquot de sancto Canuto Danorum rege et 
protomartyre, w: ibidem, s. 390–422.

311 A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 46.
312 M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 6, 20–21.
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ostatniego męskiego potomka dynastii Ynglingów (tej samej, która wydała na świat 
św. Olafa) około 1060 r. rozpoczęły się trwające dwa stulecia krwawe i przeciągające 
się walki o tron między pretendentami. Sto lat później, około 1161 r. zmarł Eryk 
Jedvardsson. Niestety nie można nic pewnego powiedzieć o życiu przyszłego, 
choć nigdy formalnie nieogłoszonego świętym, patrona państwa, a zdecydowana 
większość informacji pochodzi dopiero z czternastowiecznych żywotów 313.

W walce o władzę Eryk mógł odwoływać się do pochodzenia swojej matki 
Cecylii, zapewne córki króla Swena Blota (zm. 1087), i być może około 1150 r. 
został obwołany królem Swealandu — równocześnie w Götalandzie miał rzą-
dzić Swerker I Starszy 314. Gdy ten ostatni zmarł w 1156 r., Eryk zdobył pełnię 
zwierzchnictwa nad plemionami i rodzinami szwedzkimi, jednak cieszył się nią 
krótko, gdyż został napadnięty i zamordowany przez oddział Duńczyka Magnusa 
Henrikssona w Östra Aros (Nowa Uppsala) 315. Tam też króla pochowano. Mag nus 
władał tylko rok, ponieważ stracił tron na rzecz Karola VII, syna Swerkera I; z ko-
lei Karol VII został zabity w 1167 r. z rozkazu Kanuta I, syna Eryka. Tak wyglądał 
początek walk między Erykidami (potomstwem Eryka IX Świętego) oraz Swerke-
rydami (pochodzącymi od Swerkera I Starszego) 316. W czasach rządów Karola, 
w 1164 r., utworzono arcybiskupstwo w Starej Uppsali, co uniezależniło Szwecję 
od duńskiego arcybiskupa Lundu 317. W tym kontekście widać wyraźnie zapotrze-
bowanie na sakralną legitymizację praw pretendentów do monarchii i nie może 
dziwić, że jednym z pierwszych kroków Kanuta Erikssona było przeniesienie ciała 
ojca z Östra Aros do Starej Uppsali zapowiadające podjęcie starań o kanonizację. 
Maja Gąssowska za literaturą skandynawską stwierdziła, że pośpiech mógł być 
spowodowany analogicznymi próbami rodu Swerkerydów, których protoplasta nie 
dość, że zginął śmiercią męczeńską, to jeszcze za życia aktywnie wspierał lokalne 
struktury kościelne. Skądinąd inne przesłanki wskazują, że Eryk nie żył w zgodzie 
ze szwedzkim duchowieństwem: „tak więc nie osobista pobożność czy zasługi na 
rzecz szerzenia nowej wiary przyczyniły się do wyniesienia go na ołtarze — była 
to świadoma akcja jego syna i z pewnością jego długie — prawie trzydziestoletnie 
panowanie, a tym samym poparcie dla kultu własnego ojca, miało decydujące 
znaczenie dla jego początkowego rozwoju” 318. Badaczka trafnie streściła tu proces 
politycznego generowania kultu charakterystyczny dla kończącej się epoki świętych 
królów czasów chrystianizacji europejskich rubieży.

Hierarchowie szwedzcy nie byli przeciwni krzewieniu kultu „świętego” władcy 
Eryka, gdyż przy okazji zyskiwali ważnego, lokalnego patrona dla młodej archidie-
cezji uppsalskiej. Z równie dużą dozą pewności można stwierdzić, że Swerkerydzi 

313 E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 314–315.
314 A. Kersten, Historia Szwecji, s. 52; M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 7–8.
315 Fakt zabójstwa Eryka w czasie walki o władzę potwierdził papież Celestyn iii w bulli 

z końca Xii w. skierowanej do królewskiego syna: „Postmodum vero clarae memoriae 
N. Patre suo ab inimicis occiso, cum (per bellorum adversitatem) undique premeretur” 
(Svenskt Diplomatarium, ed. J.G. Liljegren, t. i: 817–1285, Stockholm 1829, nr 825); 
por. M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 9.

316 A. Kersten, Historia Szwecji, s. 63–64.
317 Ibidem, s. 51.
318 M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 10–11.
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przeszkadzali w propagowaniu czci założyciela konkurencyjnej dynastii i nie cofali 
się od interweniowania w Stolicy Apostolskiej. W 1208 r. papież Innocenty III, nie-
uznający świętości Eryka IX, nakazał jego wnukowi Erykowi Knutssonowi oddanie 
korony prawowitemu władcy Swerkerowi II Młodszemu 319. Niemniej najstarszym 
pewnym świadectwem lokalnego kultu w liturgii szwedzkiej pozostaje datowany na 
1198 r. zapis w kalendarzu liturgicznym klasztoru w Vallentunie niedaleko Sztok-
holmu, informujący, że 18 maja wypadało wspomnienie „Herici regis” 320.

W połowie XIII w. zmarł Eryk XI Eriksson, ostatni przedstawiciel dynastii po-
chodzącej od świętego władcy. W 1250 r. ster władzy przejął Waldemar Birgersson 
(zm. 1302), założyciel dynastii Folkungów, spowinowacony w linii żeńskiej z Eryki-
dami 321. W 1258 r. duchowieństwo uzyskało zgodę papieża na przeniesienie siedziby 
arcybiskupa ze Starej Uppsali (gdzie katedra spłonęła kilkanaście lat wcześniej) do 
Östra Aros, czyli miejsca męczeństwa świętego patrona, a w wydanej 10 lat później 
bulli nadającej odpusty na wspomnienie św. Eryka papież przyznał, że „grób błogo-
sławionego króla Eryka, którego ciało spoczywa w waszym kościele, ściąga mnóstwo 
pobożnego ludu” 322. W czasie walk o tron, które toczyli między sobą Folkungowie 
na przełomie XIII i XIV w., został spisany żywot św. Eryka, jednak trudno wskazać, 
z której ze stron wyszła ta, mająca niewątpliwie charakter polityczny, inicjatywa 323. 
Wątki przewijające się w legendzie w przeważającej mierze znane są z innych przy-
kładów literatury hagiograficznej o anglosaskich i skandynawskich władcach: Eryk 
szerzył chrześcijaństwo, dokończył budowę katedry w Starej Uppsali, skodyfikował 
prawa, sprawiedliwie szafował wyroki, a w końcu wyprawił się do Finów z misją 
niesienia wiary poganom 324. Jak znowuż trafnie zauważa M. Gąssowska: „wtórność 
tej legendy może być jednak dowodem na istnienie konkretnego zapotrzebowa-
nia na rodzimego patrona — króla-męczennika” 325. Święty doczekał się określeń 
znanych już wcześniej z literatury hagiograficznej: „princeps iustus”, „sanctus rex 
noster” czy „rex illustrissimus” 326. 

Koronacja Eryka Pomorskiego na króla najpierw Norwegii, a potem Danii 
i Szwecji oraz zawarcie w 1397 r. między trzema skandynawskimi królestwami for-
malnej unii zwanej kalmarską miały przemożny wpływ nie tylko na dzieje polityczne 
północnych monarchii, ale również na charakter kultów ich świętych patronów: 
Olafa Haraldssona norweskiego, Kanuta IV duńskiego i Eryka IX szwedzkiego. 
Nowa jakość charakteryzująca piętnastowieczne przedstawienia tych świętych 

319 Svenskt Diplomatarium i, nr 135; por. M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 11–12.
320 Liber ecclesiae Vallentunensis, ed. T. Schmid, Stockholm 1945, s. 38; por. M.J. Gąssowska, 

Rozwój kultu św. Eryka…, s. 12; E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 316.
321 A. Kersten, Historia Szwecji, s. 65–66.
322 Svenskt Diplomatarium i, nr 435; por. M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 12.
323 E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 317.
324 Vita Sancti Erici regis et martyris. Latine et svetice, w: Scriptores rerum Svecicarum medii 

aevi, ed. E.M. Fant, t. ii, Stockholm 1828, s. 270–277 — w tym samym tomie hagiografia 
świętych Ansgara (s. 173–269), Henryka (s. 331–343), Sigfrida (s. 344–376), Botwida (s. 377– 
–388), Eskila (s. 389–404) i Dawida opata (s. 405–412); por. M.J. Gąssowska, Rozwój kultu 
św. Eryka…, s. 17–18.

325 M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 18.
326 Vita Sancti Erici…, s. 272–276.
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była efektem unii trzech państw. W kolejnych obiektach sakralnych pojawiały się 
wizerunki świętej triady orędującej nie za każdym królestwem z osobna, lecz za całą 
unią 327. Choć najsilniejszą czcią w Skandynawii tradycyjnie otaczano św. Olafa, to 
w tym okresie ciekawe procesy zachodziły również w kultach pozostałych patronów. 
Do św. Eryka odwoływali się szwedzcy buntownicy — Engelbrekt Engelbrektsson 
w latach trzydziestych XV w. i Karol Knutsson Bonde w połowie XV w. — szuka-
jący sakralnego usankcjonowania rebelii wymierzonej w unię kalmarską 328. W ten 
ciekawy sposób św. Eryk szwedzki z jednej strony pełnił funkcję niebiańskiego 
gwaranta uczestnictwa Szwecji w wielkim projekcie unii, z drugiej legitymizował 
oddolne ruchy buntowników mających za cel uniezależnienie Szwecji od pozo-
stałych państw. Święci „współpracowali” wówczas ze sobą na niwie militarnej. 
Autor Nowej kroniki rymowanej opisał oblężenie Wyborga przez oddziały ruskie 
w 1495 r.: ówczesny regent szwedzki Sten Sture poprosił arcybiskupa Uppsali o prze-
chowywaną w skarbcu kościoła katedralnego „chorągiew św. Eryka”, która miała 
wspomóc wojska szwedzkie. Kronikarz zapewniał, że odstąpienie wojska ruskiego 
spod Wyborga było efektem wstawiennictwa świętych Eryka i Olafa, widniejących 
na chorągwiach oddziałów szwedzkich 329.

Już skrótowe uchwycenie charakteru czci, którą otaczani byli święci Olaf, Kanut 
i Eryk pozwala na ukazanie charakteru orędownictwa państwowego. Patroni kró-
lestw północnych obecni byli również w dewocji ludowej, skupionej wokół dorocz-
nych ceremoniałów kościelnych oraz zwyczajów i praktyk towarzyszących pracom 
rolnym. A jednak ich główna rola rozgrywała się na scenie politycznej — począwszy 
od pierwszych oznak kultów, kiedy pobratymcy i potomkowie podnosili ich reli-
kwie z grobów, domagając się uznania świętości swoich protoplastów. Z imionami 
świętych królów na ustach uczestniczyli w krwawych waśniach jako pretendenci 
do tronu, stojący na czele ledwo co schrystianizowanych plemion. Początkowa faza 
każdego z trzech skandynawskich kultów charakteryzuje się wyjątkowo mocnym 
zakorzenieniem w normańskich tradycjach zmagań o władzę. Nie może dziwić więc 
niechęć papieży do kanonizowania św. Eryka w czasach, kiedy Stolica Apostolska 
wreszcie wypracowała normy kanonizacyjne i monopol na ogłaszanie świętości. 
Niemniej przez całe średniowiecze święci królowie pełnili ważną funkcję znaku 
władzy oraz twardego narzędzia tzw. realpolitik, legitymizującego rację osoby, 
która powoływała się na ich poparcie.

327 T.R. Sands, Saints and Politics During the Kalmar Union Period: The Case of Saint Margaret 
in Tensta, „Scandinavian Studies” 80, 2008, No. 2, s. 141–166; M.J. Gąssowska, Rozwój 
kultu św. Eryka…, s. 22; E. Hoffmann, Politische Heilige…, s. 319. G. Klaniczay wskazał, że 
wizerunki trzech skandynawskich królów z okresu unii kalmarskiego nawiązują do dawnej 
triady ze skandynawskiej mitologii: Thora, Odyna i Freja, por. G. Klaniczay, Holy Rulers…, 
s. 341.

328 M.J. Gąssowska, Rozwój kultu św. Eryka…, s. 22–23.
329 Ibidem, s. 24–25.
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1.4.1 Studium przypadku: Królestwo Czech

Jako modelowe, a jednocześnie terytorialnie najbliższe Polsce, należy potraktować 
procesy zachodzące w sferze wykorzystania wątków hagiograficznych w progra-
mach ideowych na dworze czeskim — szczególnie w czasach cesarza Karola IV 
Luksemburskiego, który wyjątkowo umiejętnie pożytkował potencjał propagando-
wy i dewocyjny drzemiący w znaku władzy, jakim była grupa świętych patronów 
państwowych.

Pochodzący z rodu Przemyślidów książę Wacław został zamordowany przez 
stronników swego brata Bolesława I Srogiego w Starym Bolesławcu 28 września 
929 lub 935 r. W czasie swojego krótkiego panowania miał ugruntować chrześci-
jaństwo na ziemiach czeskich oraz wznieść rotundę w miejscu późniejszej katedry 
praskiej, a jego śmierć szybko wpisano w narrację o rywalizacji umacniającego się 
chrześcijaństwa z silnie zakorzenionym wśród czeskich możnych pogaństwem 330. 
Obrosła legendą postać św. Wacława z jednej strony znakomicie pasowała więc 
do szerszego już wówczas modelu świętości władców-męczenników 331, z drugiej 
stała się ideałem czeskiego władcy, symbolicznym uzasadnieniem roszczeń Prze-
myślidów do hradczańskiego tronu, probierzem historycznych praw do korony 
dla kolejnych dynastii rządzących krajem, a przez to wszystko pierwszorzędnym 
materiałem na najważniejszego patrona dynastii, narodu i państwa. Początki kultu 
przypadły na końcówkę lat sześćdziesiątych X w. i wiązały się z podjętymi przez 
samego bratobójcę Bolesława Srogiego (który wcześniej przeniósł relikwie do 
rotundy św. Wita 332) staraniami o powołanie diecezji praskiej, a tym samym unie-
zależnienie jego władztwa od biskupa ratyzbońskiego 333. Jeszcze większy wpływ 
na rozprzestrzenianie kultu poza granice państwa czeskiego miał biskup praski 
Wojciech Sławnikowic, który zamówił żywot świętego na dworze cesarskim na 
początku lat osiemdziesiątych X w. 334

330 P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, Praha 2011, s. 125; A. Witkowska, Titulus ecclesiae…, 
s. 229; J. Hošna, Kníže Václav, „Listy filologické/Folia philologica” 106, 1983, č. 2, s. 70–78. 
Żywoty św. Wacława, zob. m.in. Život svatého Václava, ed. F. Dvorník, Praha 2001 (wyd. 1: 
Praha 1929); Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile, 
ed. J. Vajs, Praha 1929; M. Hutský z Křivoklátu, Historické obrazy života a umučení svatého 
Václava, knížete českého, překl. Z. Uhlíř, ed. B. Hodek, Praha 1997; Legenda Christiani. 
Vita a Passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae Ave eius (Kristiánova legenda: Život 
a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily), ed. J. Ludvíkovský, Praha 1978; 
Gumpoldův život Václava knížete českého, ed. F.J. Zoubek, Frb i, s. 146–166.

331 Charakterystyczne są tu utyskiwania matki Wacława, poganki Drahomiry, w legendzie 
Crescente fide z drugiej połowy X w. (w redakcji jedenastowiecznej). Drahomira miała 
twierdzić, że jej syn zamiast księciem był raczej przekabaconym przez duchownych 
mnichem („perversus est a clericis, et est ut monachus”), zob.: Život sv. Václava, 
wyd. J. Truhlář, Frb i, s. 183; P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 132.

332 Kosmas datował translację na 932 r., zob. Cosmae Pragensis Chronica Boemorvm, 
ed. B. Bretholz, mgh srgns ii, Berolini 1923, s. 38.

333 D. Třeštik, K založení pražského biskupství v letech 968–976: pražska a řezenská tradice, 
w: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný Josefu Petráňovi, 
ed. J. Pánek, Praha 2004, s. 179–196; P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 137.

334 P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 138.



76

rozdział 1 metodologia i stan badań

Znamiennym przykładem wczesnego wykorzystania Świętowacławowego pa-
tronatu dynastycznego jest karta tytułowa Legendy św. Wacława — wpisanej przed 
1006 r. do kodeksu z Wolfenbüttel — pióra biskupa mantuańskiego Gumpolda. 
Przedstawiono tu koronowanego przez Chrystusa Wacława, u którego stóp w akcie 
czci i skruchy upada księżna Emma, żona Bolesława II i właścicielka kodeksu 335. 
Trudno nie odnieść tego gestu adoracji do prośby o przebłaganie grzechu bratobój-
stwa, jakiego dopuścił się na Wacławie Bolesław Srogi, teść Emmy. Kolejni władcy 
czescy coraz ściślej wiązali swój przekaz ideowy z osobą świętego. O ile czymś zgoła 
typowym było jednak użycie podobizny i imienia Wacława na monetach wybija-
nych od czasów książąt Jaromira i Brzetysława I, o tyle sporządzenie wyobrażenia 
napieczętnego Władysława II pomaga lepiej zrozumieć ideę świętego patronatu nad 
władcą i jego państwem. Książę w latach czterdziestych XII w. sporządził pieczęć 
z napisem PAX S[ancti] WENCEZLAI IN MANU DUCIS WLADIZLAI — tym 
samym postawił samego siebie w roli pierwszorzędnego obrońcy dziedzictwa 
wiecznego monarchy czeskiego św. Wacława. Po koronacji królewskiej w 1158 r. 
Władysław polecił wykonać nowy tłok pieczętny, na którym napis uległ diametralnej 
reorientacji: PAX REGIS WLADISLAI IN MANU S[an]CT[i] WENCEZLAI 336. 
Ów zwracający uwagę zabieg świadczy o pogłębionej refleksji na temat idei władzy 
na czeskim dworze w połowie XII w. — po akcie koronacji Władysław przejął od 
swego świętego poprzednika zadanie utrzymania pokoju i dobrobytu w królestwie, 
jednak miał świadomość, że realizacja tej misji będzie możliwa tylko w zawierzeniu 
się św. Wacławowi jako realnemu i nadprzyrodzonemu obrońcy.

Pojmowanie św. Wacława jako zwierzchnika oraz orędownika dynastii było 
wówczas wyraźnie ugruntowane, o czym przekonywał piszący na początku XII w. 
kronikarz praski Kosmas: 28 września 1092 r. nowo wybrany książę Brzetysław II 
świętował wspomnienie „swojego patrona” św. Wacława, a w 1110 r. również jego 
brat Władysław I wraz z „całym ludem czeskim” z radością i wdziękiem wychwa-
lali „swojego patrona” św. Wacława 337. W tym drugim passusie Kosmas poszerzył 
semantyczne pole patronatu z osoby władcy i dynastii na „cały lud czeski”. Badacze 
mniej więcej na ten okres datują finalne przemodelowanie imago św. Wacława 
z ascetycznego monarchy-mnicha, męczennika i króla-kapłana („rex sacerdotus”) 
na obraz wojownika, świętego rycerza, wiecznego władcy i patrona Czechów („rex 
perpetuus”) 338.

Z żywotem męczennika związani byli kolejni święci, którzy zasilili chór orę-
downików Czech. Ludmiła, babka Wacława (matka jego ojca Wratysława I), któ-
ra zdaniem hagiografów wychowywała przyszłego patrona, była skonfliktowana 

335 M.R. Pauk, Święci patroni…, s. 241. Zapewne to właśnie ten żywot związany jest z pobytem 
św. Wojciecha na dworze cesarskim, zob. P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 125, 129, 138.

336 A. Gieysztor, Politische Heilige im hochmittelalterlichen Polen und Böhmen, w: Politik und 
Heiligenverehrung…, s. 340; J. Kalousek, Obrana knížete Vaclava svatého. Proti smyšlenkám 
a křivým úsudkům o jeho povaze, Praha 1901, s. 124; M.R. Pauk, Święci patroni…, s. 241–242.

337 Cosmae Pragensis Chronica Boemorvm, s. 160, 206.
338 M. Homza, Imago sanctae Ludmilae in the Homily Factum est, an Attempt on Analysis, 

„Quaestiones Medii Aevi Novae” 14, 2009, s. 67; B.N. Florja, Václavská legenda a borisovsko- 
-glebovský kult. Zhody a rozdíly, „Československý časopis historický” 26, 1978, s. 89.
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z matką Wacława, Drahomirą, stronniczką dawnych elit pogańskich. W rezultacie 
15 września 921 r. Drahomira rozkazała zabić swoją teściową — ta została ponoć 
uduszona chustą, która stała się atrybutem ikonograficznym świętej 339. Śmierć 
Ludmiły również została włączona w narrację o walce światłego chrześcijaństwa 
z pogańskimi siłami drzemiącymi w narodzie. W 925 r. Wacław, już jako książę, miał 
doprowadzić do translacji szczątków babki z zamku Tetín do praskiego kościoła 
św. Jerzego — w nim zatem hagiografowie widzieli inicjatora kultu Ludmiły 340. 
W opinii współczesnych badaczy takie wyjaśnienia mają oczywiście zbyt wątłe 
podstawy. Wskazuje się raczej na misję księżniczki Mlady, córki Bolesława I, która 
w 967 r. przebywała na dworze papieskim Jana XIII w celu uzyskania zgody na 
utworzenie biskupstw w Pradze i Ołomuńcu oraz założenie żeńskiego klasztoru 
przy hradczańskim kościele św. Jerzego. Na erygowanie struktur diecezjalnych 
trzeba było czekać do zmiany biskupa ratyzbońskiego, jednak papież wydał zgodę na 
fundację klasztoru z Mladą jako pierwszą przeoryszą 341. Nowy klasztor potrzebował 
wyrazistego patrona, a pochowana w kościele Ludmiła mogła posłużyć z jednej 
strony jako patronka zakonnic rekrutujących się z elit społecznych, z drugiej zaś 
jako orędowniczka dynastii 342. Ten drugi aspekt w wysokim stopniu koresponduje 
z misją klasztoru powołanego do tworzenia i rozwijania pamięci o świętości i świet-
ności Przemyślidów — tutaj też urządzono miejsce ich pochówku 343. Przed końcem 
X w. musiał też powstać prototyp legendy o św. Ludmile oraz kilka tekstów znanych 
z późniejszych odpisów, w tym szczególnie interesująca Legenda mnicha Krystiana 
(Vita et passio Sancti Wenceslai et Sanctae Ludmilae ave eius), której autor włączył 
księżną w strukturę patronatu nad czeskim państwem — obok świętych Wacława 
oraz Cyryla i Metodego 344.

Później pamięć o Ludmile zdecydowanie straciła na znaczeniu, choć książę 
Wratysław II dał jednej ze swoich córek (zmarłej po 1100 r.) imię świątobliwej 
antenatki 345. Dopiero w połowie XII w. kult Ludmiły dał o sobie znać ze zdwojoną 
siłą, kiedy stał się jednym z elementów sporu duchowieństwa praskiego; wtedy też 
ostatecznie staraniem biskupa praskiego Daniela uznano świętość babki Wacława, 
zezwolono wpisać obchody natalis (16 września) do diecezjalnych kalendarzy litur-
gicznych i uznano ją za patronkę Czech 346. Na początek XIII w. datuje się homilię  

339 P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 81. Żywoty św. Ludmiły, zob. m.in. Fuit in provincia  
Bohemorum, w: Prameny X. století o svatém Václavu a svaté Ludmile, ed. V. Chaloupecký, 
Praha 1939, s. 459–481; Utrpení sv. Lidmily, Frb i, s. 140–145; Život sv. Lidmily, 
wyd. J. Truhlář, ibidem, s. 191–198.

340 P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 83; Proložní legendy o sv. Lidmile a o sv. Václavu, 
ed. N.J. Serebrjanskij, w: Sborník staroslovanských literárních památek…, s. 65; M. Hutský 
z Křivoklátu, Historické obrazy…, k. 25.

341 P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 104–105.
342 Ibidem, s. 105.
343 M. Homza, Imago sanctae Ludmilae…, s. 65–66; zob. też D. Třeštik, Počátky Přemyslovců. 

Vstup Čechů do dějin (530–935), Praha 1997, s. 411.
344 M. Homza, Imago sanctae Ludmilae…, s. 58, 81.
345 Ibidem, s. 63.
346 P. Kubín, Sedm Přemyslovských kultů, s. 106–112; A. Kuźmiuk-Ciekanowska, Święty 

i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana, Kraków 
2007, s. 113–129.
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Factum est o św. Ludmile, której anonimowy autor pochodzący z kręgu Agnieszki, 
księżniczki i ksieni klasztoru św. Jerzego, dwukrotnie nazwał bohaterkę kazania 
patronką Czechów („patrona Bohemorum”) i raz pierwszą patronką chrześcijan 
na ziemiach czeskich („prima patrona fidelium Christi in terra Bohemie”), sta-
wiając ją tym samym u boku czeskich orędowników — świętych Wacława, Wita 
i Wojciecha 347.

Hagiografowie Wacława wspominają ponadto, że książę sprowadził z saskie-
go opactwa Corvey do Pragi relikwie św. Zygmunta burgundzkiego oraz szczątki 
ramienia św. Wita męczennika wczesnochrześcijańskiego i wystawił romańską 
rotundę pod jego wezwaniem w praskim grodzie 348. Rzymski męczennik znalazł 
się później w gronie świętych patronów Królestwa Czeskiego, co wskazuje na 
mechanizm podobny do tego, który zadziałał w Krakowie — tam pierwszy patron 
kościoła katedralnego (właśnie św. Wacław) zasilił grupę orędowników państwo-
wych z racji użyczenia swego imienia patrocinium jednej z najważniejszych świątyń 
w Królestwie. W południowej apsydzie obiektu pochowano Wacława, a sama świą-
tynia po powołaniu biskupstwa praskiego w 973 r. stała się kościołem katedralnym. 
Tutaj też złożono zrabowane w 1038 r. z Gniezna relikwie św. Wojciecha, a w całej 
tej historii, dokładnie opisanej przez Kosmasa, przebija wielokrotnie powtarzane 
określenie świętego terminem „patronus noster”, podkreślającym „naszość-cze-
skość” św. Wojciecha i usprawiedliwiającym jego „powrót” do rodzimej katedry. 
Dopiero od zawłaszczenia relikwii można mówić o właściwym kulcie św. Wojciecha 
jako patrona Czech 349. Imiona owej trójki świętych — Wita, Wacława i Wojcie-
cha — składały się w opinii Kosmasa na patrocinium praskiej katedry; pisał o nim: 
„principalem ecclesiam sanctorum martirum Viti, Wencezlai atque Adalberti” 350. 
Tak złożone wezwanie zakorzeniło się w świadomości Czechów i funkcjonowało 
w późniejszych przekazach źródłowych. W narracji praskiego kronikarza znalazł się 

347 M. Homza, Imago sanctae Ludmilae…, s. 75. Autor zwrócił uwagę na prawdopodobieństwo 
powiązania tekstu z ogólnoeuropejskim trendem rozwoju kultu świętych księżnych 
i księżniczek, m.in. Jadwigi Śląskiej, Elżbiety, Kunegundy, Jolenty Heleny, Salomei, a później 
Agnieszki czeskiej, zob. ibidem, s. 66.

348 M. Hutský z Křivoklátu, Historické obrazy…, k. 23.
349 Cosmae Pragensis Chronica Boemorvm, s. 85; zob. H. Fros, Le culte des saints en Europe 

Centrale (Bohème, Pologne, Hongrie) et son rôle socio-politique du Xe au XIIe siècles, 
w: Fonctions sociales et politiques…, s. 104–105.

350 Cosmae Pragensis Chronica Boemorvm, s. 108, 228; zob. też: w kontynuacji kroniki 
Kosmasa spisanej przez kanonika wyszehradzkiego (Kanovník Wyšehradský, ed. J. Emler, 
Frb ii: Cosmae Chronicon Boemorum cum continuatoribus, Praha 1874, s. 220: „in ecclesia 
sanctorum martyrum Viti, Venceslai atque Adalberti”), w różnych pomniejszych czeskich 
kronikach (np. Wyprawowání o zlých létech po smrti krále Přemysla Otakara II, Frb ii, 
s. 341: „in ecclesia Pragensi, continentem ccXX libras cerae, ad honorem et laudem 
beatorum martyrum Viti, Wenceslai atque Adalberti”), w kronice Giovanniego di Marignolli 
mówi się o kościele świętych Wita i Wacława (Chronicae de rebus Bohemicis gestis; Kronika 
Jana z Marignoly, ed. J. Emler, Frb iii, Praha 1882, s. 532: „qui eciam ecclesiam sancti Viti 
et Wenceslai in cathedralem erexit” — jest to oczywiste, gdyż narrator opisuje czasy przed 
sprowadzeniem ciała św. Wojciecha), w kronice Beneša Krabice z Weitmile (Kronika Beneše 
z Weitmile, ed. J. Emler, Frb iV, Praha 1884, s. 482: „in honore trium patronorum ecclesie 
Pragensis, sanctorum videlicet Viti, Wenceslai atque Adalberti”).
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również opis cudownego uwolnienia więźniów politycznych w 1091 r. przez „nostri 
patroni, videlicet sanctus Wencezlaus et sanctus Adalbertus” — święci rozbili dyby 
i przekazali skazanym, że dotąd nie pomagali ojczyźnie ze względu na bratobójczą 
wojnę domową. Teraz jednak miłosierdzie Boże okazało łaskę, a uwolnieni powinni 
rozgłaszać, że to święci Wacław i Wojciech uwolnili ich i przynoszą pokój czeskiej 
ziemi 351. Być może w tej parze patronów ówcześni odbiorcy narracji mieli do-
strzec obraz współpracy dynastii panującej (reprezentowanej przez św. Wacława) 
z Kościołem czeskim (uosobionym przez św. Wojciecha), czyli dwóch czynników 
odgrywających decydującą rolę w kierowaniu państwem. Jak widać, już w począt-
kach czeskiej państwowości podejmowano próby kreowania kultów „narodowych” 
zbudowanych na solidnych fundamentach historiograficznych i hagiograficznych 
oraz łączono w pary lub grupy świętych uznanych za czeskich patronów.

Po śmierci Wacława III Przemyślidy w 1306 r. do czeskiego tronu swoje pre-
tensje zgłosili małżonkowie dwóch sióstr zmarłego władcy: Henryk z Karyntii i Jan 
Luksemburski, który ostatecznie w 1310 r. sięgnął po koronę. Wychowany na dworze 
paryskim i nieznający języka oraz tradycji czeskiej Jan musiał wykreować brakujące 
nici łączące go z hradczańskim tronem. Wybór imienia świętego patrona Królestwa 
Czech dla swojego pierworodnego syna i prawowitego następcy wydaje się logiczną 
rekompensatą za brak powiązań z lokalnym obyczajem oraz ukłonem w stronę 
czeskich panów — tym bardziej w perspektywie wskazania syna jako sukcesora 
czeskich władców 352. Nie była to ostatnia próba legitymizacji luksemburskich praw 
do korony św. Wacława przez wykorzystanie imienia orędownika. Jan nadał je także 
jednemu z kolejnych synów, urodzonemu w 1337 r., kiedy pierworodny potomek 
używał już imienia Karol (przyjął je w czasie bierzmowania na francuskim dworze 
Karola IV Pięknego 353). Także pierworodny syn Karola IV urodzony w 1350 r. dostał 
imię Wacława — zmarł jednak rok później, więc władca tak samo nazwał drugiego 

351 Cosmae Pragensis Chronica Boemorvm, s. 154.
352 B. Nagy, Saints, Names and Identities. The Case of Charles IV of Luxemburg, w: Promoting 

the Saints. Essays in Honor of Gábor Klaniczay for His 60th Birthday, ed. O. Gecser, 
J. Laszlovszky, B. Nagy, M. Sebők, K. Szende, Budapest-New York 2010, s. 165–166; 
M. Bláhová, Der Kult des heiligen Wenzel in der Ideologie Karls IV, w: Fonctions sociales 
et politiques…, s. 227. Pomysł nadania imienia Wacława pierworodnemu synowi mógł 
podsunąć Janowi doradca króla i ekspert w sprawach czeskich Piotr z Aspeltu, zob. F. Kavka, 
Karel IV. Historie života velkého vladaře, Praha 2016, s. 21.

353 Czeski kronikarz, opisując pobyt młodego Wacława na francuskim dworze królewskim, 
specjalnie podkreślił, że syn Jana został ochrzczony w Pradze imieniem św. Wacława 
i dopiero francuski król Karol, który bardzo przejął się nałożonymi nań obowiązkami 
opiekuńczymi, nadał mu swoje imię na bierzmowaniu, zob. Kronika Beneše z Weitmile, 
s. 498. František Kavka (Karel IV…, s. 30) przekonywał, że młody Karol przestał używać 
imienia Wacław z przyczyn bardzo praktycznych i przyziemnych, Francuzi mieli 
bowiem problem w wymówieniem jego imienia chrzestnego. Wkrótce imię Karol stało 
się symbolem jego panowania oraz programu politycznego, zob. też: M. Bláhová, Der 
Kult des heiligen Wenzel…, s. 229–230; J. Spěváček, Der Name, seine Tradition und die 
Herrscherintitulationen in den machtpolitischen Aspirationen Karls IV, „Folia Diplomatica” 
2, 1976, s. 131.



80

rozdział 1 metodologia i stan badań

syna, powitego w 1361 r. 354 Ten ostatni został następcą ojca na tronach niemieckim 
oraz czeskim i rządził jako Wacław IV Luksemburski.

Niemniej to właśnie panowanie Karola IV przyniosło zupełnie nową jakość. 
Otóż wrócił on do Pragi w wieku siedemnastu lat, wówczas ojciec przekazał mu 
rządy w Czechach. Mentorem władcy został biskup praski Jan z Dražic, który 
zapewne dokładnie wyłuszczył późniejszemu cesarzowi ideę przemyślidzkiego 
państwa, historię czeskich ziem i diecezji praskiej, a także hagiograficzne tradycje 
świętych Wacława, Wita, Wojciecha i Ludmiły 355. Władca potrafił bezbłędnie spo-
żytkować postacie czeskich patronów na potrzeby swojej polityki legitymizacyjnej. 
Działania te były niezbędne, gdyż czescy panowie długo jeszcze stawiali opór Karo-
lowi, ograniczając jego faktyczną władzę w zakresie sądowniczym, prawodawczym 
i finansowym 356. Trzeba jednak powiedzieć, że skojarzenie predylekcji do wyko-
rzystywania świętych wyłącznie z wyrachowanym zapotrzebowaniem propagan-
dowym byłoby oceną tylko połowicznie zgodną z prawdą i zapewne w pewnym 
stopniu krzywdzącą. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że Karol IV Luksem-
burski, nazwany później najpobożniejszym z cesarzy („imperator religiossimus”), 
był władcą religijnym, codziennie odmawiającym liturgię godzin, ceniącym sobie 
towarzystwo duchownych i co krok podejmującym się nowych fundacji na rzecz 
Kościoła 357. Szczególną estymą miał oczywiście darzyć św. Wacława: „dominus 
imperator specialem habens devocionem ad sanctum Wenczeslaum, protectorem 
et adiutorem suum precipuum” 358. Sięganie po postaci świętych oraz skłonność 
do publicznego, ostentacyjnego okazywania pokory mogły być zdeterminowane 
celami politycznymi, wiele jednak przemawia za tym, że monarcha istotnie należał 
do ludzi religijnych i gorliwie uczestniczących w praktykach kościelnych 359.

W 1346 r., czyli jeszcze za życia swojego ojca, Karol jako margrabia morawski, 
powodowany pobożnością i czcią dla św. Wacława („ob devotionem et reverentiam 
S. Wenceslai” 360), ufundował nową zdobioną koronę Świętowacławską, którą miał 

354 B. Nagy, Saints, Names and Identities…, s. 166–167.
355 F. Kavka, Karel IV…, s. 71. Sam zresztą biskup, jak twierdził Beneš Krabice, dla wzmocnienia 

kultu trzech patronów praskiej diecezji — świętych Wita, Wacława i Wojciecha — 
ufundował na nowo i uposażył trzy prebendy z kanoniami w katedrze, zob. Kronika Beneše 
z Weitmile, s. 482.

356 E. Schlotheuber, Drugi Salomon i „Mądry król”. „Teologia władzy” i praktyka władania 
cesarza Karola IV (zm. 1378), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 141, „Prace 
Historyczne”, 2014, z. 3, s. 624.

357 A. Filipek-Misiak, Karol IV Luksemburski jako ideał władcy w Catalogus abbatum 
Saganensium Ludolfa z Żagania (koniec XIV wieku), „Historie — otázky — problémy” 7, 
2015, č. 1, s. 81; Catalogus abbatum Saganensium, ed. G.A. Stenzel, w: Scriptores rerum 
Silesiacarum oder Sammlung schlesicher Geschichtsschreiber, Bd. i, Breslau 1835, s. 210–211.

358 Kronika Beneše z Weitmile, s. 527. O szczególnym kulcie, jakim Karol darzył św. Wacława, 
przed Benešem Krabice pisał Franciszek Praski, zob. Kronika Františka Pražského, 
w: Frb iV, s. 447.

359 F. Kavka, Karel IV…, s. 43; E. Schlotheuber, Drugi Salomon…, s. 631–632; B. Drake Boehm, 
Charles IV: The Realm of Faith, w: Prague. The Crown of Bohemia. 1347–1437, ed. B. Drake 
Boehm, J. Fajt, New York-London 2005, s. 23–31.

360 Codex iuris Bohemici, t. ii, pars 1: Documenta juris publici saec. XIVmi (1306–1378), 
ed. H. Jireček, Pragae-Lipsiae 1896, nr 253, s. 263.
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się koronować w niedalekiej przyszłości. Poza ceremoniałem intronizacyjnym, 
zgodnie z treścią bulli papieża Klemensa VI, insygnium spoczywało na relikwiarzu 
z czaszką świętego patrona, co czyniło zeń relikwię kontaktową, a jednocześnie 
dodawało splendoru sakralnego pomazania nowo koronowanemu władcy 361. Ge-
nealogiczne więzy łączące Karola ze świętym władcą Królestwa Czech poprzez 
matkę Elżbietę, zostały wzmocnione uświęconym namaszczeniem koronacji po-
błogosławionym insygnium. Ceremoniał koronacyjny według Ordo ad coronandum 
regem Boemorum zredagowanego przez samego Karola omówił chociażby Paul 
Crossley — tutaj wystarczy tylko wspomnieć, że do litanii do Wszystkich Świętych 
odmawianej w czasie rozbudowanej koronacji władca dopisał imiona świętych 
patronów Królestwa Czech: Wita, Wacława, Wojciecha, Prokopa i Ludmiły 362. 
Ta inicjatywa wyraźnie wskazuje, w jakim kierunku będzie podążać działalność 
programowa władcy, z jednej strony determinowana przez powszechnie znaną 
pobożność, z drugiej zorientowana na wykreowanie propagandowego przekazu 
o sakralnym i faktycznym uprawomocnieniu nowej dynastii na czeskim tronie, 
otrzymanym przecież od Boga i św. Wacława. Z ideą patronatu św. Wacława Ka-
rol powiązał także założone z własnej inicjatywy praskie studium generale mające 
na celu kształcić elity czeskie, o czym bezspornie świadczy pieczęć uniwersytetu, 
której przedstawienie obrazuje króla klęczącego przed stojącym świętym patro-
nem (sygnowanym literą W umieszczoną pod chorągwią) i wręczającego mu akt 
fundacyjny uczelni z przywieszoną pieczęcią. Misternie zdobiony typariusz był 
zapewne dziełem norymberskiego złotnika wykonanym około 1350 r., więc wkrótce 
po założeniu uniwersytetu 363.

Regularne wykorzystywanie postaci św. Wacława w początkach panowania 
Karola miało na celu również zbudowanie w odbiorcach przekonania o sakralnej 
władzy monarszej oraz legitymizacji tej władzy na ziemiach należących — jak tłu-
maczyły legendy trzynastowiecznych pieczęci — do świętego patrona: „tocius terre 
s. Wenceslai ducis Boemorum” 364. W historiografii panuje też przekonanie, że przy-
najmniej w okresie, gdy na praskim biskupstwie zasiadał Jan z Dražic, w przestrzeni 
hradczańskiej katedry rozgrywała się manifestacyjna rywalizacja między Karo-
lem IV faworyzującym kult św. Wacława władcy a biskupem Janem wzmacniającym 
kult św. Wojciecha biskupa praskiego 365. Zmagania te były naturalnie symbolicznym 

361 Ibidem, s. 262–264; M. Bláhová, Korunovace Karla IV, w: Gnieźnieńskie koronacje…, 
s. 289; eadem, Der Kult des heiligen Wenzel…, s. 232; A. Gieysztor, Politische Heilige…, 
s. 341; M.R. Pauk, Święci patroni…, s. 243–244; F. Kavka, Karel IV…, s. 93–94, 110; J. Šusta, 
Karel IV. Otec a syn. 1333–1346, České dějiny, t. 2, č. 3, Praha 1946, s. 348, 480–481; 
zob. Kronika Beneše z Weitmile, s. 515.

362 P. Crossley, Bohemia Sacra and Polonia Sacra. Liturgy and History in Prague and Cracow 
Cathedrals, Fhans, 7, 2001, s. 77.

363 Pečetidlo Univerzity Karlovy, w: Císař Karel IV. 1316–2016. Průvodce výstavou, ed. J. Fajt, 
H. Dáňová, Praha 2016, č. 03.03, s. 38–39; F. Kavka, Karel IV…, s. 129.

364 M. Bláhová, Der Kult des heiligen Wenzel…, s. 229; A. Gieysztor, Politische Heilige…, s. 340; 
J. Kalousek, Obrana knížete Vaclava…, s. 133–134; J. Čarek, O pečetech českych knižat a kralů 
z rodu Přemyslova, „Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy” 8, 1938, s. 54.

365 M.in. zob.: A. Karłowska-Kamzowa, Kult św. Wojciecha w twórczości artystycznej (sztuki 
plastyczne), w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo…, s. 221; J. Fajt, Charles IV: Toward a New 
Imperial Style, w: Prague. The Crown of Bohemia…, s. 4.
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odbiciem współzawodnictwa rozgrywającego się na arenie politycznej. Król nie 
zapominał jednak o pozostałych orędownikach państwa, umiejętnie wykorzy-
stując poszczególnych świętych w ramach zespołu patronów, który umieszczano 
w zróżnicowanej przestrzeni semantycznej. Większość z tych przekazów wiąże się 
w pewnym stopniu z próbami wzmocnienia prestiżu Luksemburgów — dynastii 
stosunkowo młodej na europejskiej scenie politycznej — oraz sakralnego usank-
cjonowania ich roszczeń do tronów czeskiego i rzymsko-niemieckiego 366.

Niewykluczone, że wpływ na całościowe ujęcie grupy patronów miał przebywa-
jący na cesarskim dworze Giovanni di Marignolli (Jan Marignola), biskup Bisignano, 
który w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XIV w. na polecenie Karola spisał dzieje 
Czechów  367. Florentczyk w dłuższym passusie rozpoczynającym historię czeską 
podał wykładnię patronatu nad Królestwem Czech, przekonując, że Zbawiciel 
wybrał biedny czeski lud, aby ciemności, w których spoczywa, rozświetliły dwie 
wielkie pochodnie Kościoła, mianowicie książę Wacław i biskup Wojciech, sławni 
męczennicy. Ponadto dwie błyszczące gwiazdy rozpędziły ciemności grzechu, a były 
nimi Ludmiła męczennica, żona pierwszego chrześcijańskiego księcia Borzywoja, 
i Mlada, córka pobożnego księcia Bolesława, która przyjęła imię Marii oraz wsła-
wiła się misją założenia żeńskiego klasztoru przy hradczańskim kościele 368. Autor 
sięgnął zatem, co zrozumiałe, po świętych czeskich, pomijając św. Wita patrona 
praskiej katedry i św. Zygmunta promowanego przez Karola IV do roli czeskiego 
orędownika. Dla Florentczyka właściwa narracja czeskiej historii rozpoczynała się 
od wejścia narodu na drogę chrześcijaństwa, a wejście na drogę chrześcijaństwa 
stało się możliwe dzięki biskupowi Wojciechowi oraz przedstawicielom dynastii 
Przemyślidów: Wacławowi, Ludmile i Mladzie, którzy wskazali Czechom słuszny 
kierunek i wciąż orędują za swoimi podopiecznymi. Nie ma powodów, by wątpić, 
że władca zapoznał się z utworem swojego dworzanina, a choć sam autor w du-
żej mierze bazował na dawnych kronikach i tak naprawdę nie wymyślił niczego 
nowego w koncepcji świętego patronatu państwowego, to jednak zebrał najważ-
niejszych orędowników w grupę patronalną, czyniąc z niej jeden z fundamentów 
czeskiej historiozofii 369. Sam Karol sięgał najczęściej po księcia-męczennika, lecz

366 W. Drelicharz, „Filiastra sancti Sigismundi”. Z badań nad podaniami genealogicznymi 
w dziejopisarstwie wieków średnich, w: Cracovia. Polonia. Europa. Studia z dziejów 
średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin 
i czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Bukowski, K. Ożóg, F. Sikora, S. Szczur, Kraków 
1995, s. 479; F. Machilek, Privatfrömmigkeit und Staatsfrömmigkeit, w: Kaiser Karl IV. 
Staatsmann und Mäzen, hrsg. F. Seibt, München 1978, s. 87–101; J. Spěváček, Der Name…, 
s. 131–134.

367 Praga, Národní knihovna České republiky, rkps i.d. 10, Chronicae de rebus bohemicis gestis; 
Kronika Jana z Marignoly, s. 485–604.

368 Kronika Jana z Marignoly, s. 521.
369 Nie można zapomnieć, że najprawdopodobniej w tym samym czasie, kiedy Marignola 

spisywał swoje dzieło, czyli na początku drugiej połowy XiV w., swoją wersję żywota 
św. Wacława napisał sam Karol iV, czerpiąc szeroko z legend Crescente fide, żywotów 
pióra Krystiana i Gumpolda czy kronik Kosmasa i Dalimila, zob. Hystoria nova de sancto 
Wenceslao martyre, duce Bohemorum, per dominum Karolum, imperatorem Romanorum, 
regem Bohemie, compilata, w: Die St. Wenzelslegende Kaiser Karls IV. Einleitung, Texte, 
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wielokrotnie wykorzystywał albo całą grupę, albo parę wybranych patronów — 
na przykład w prezbiterium budowanej w latach 1355–1362 cesarskiej świątyni 
Najświętszej Marii Panny w Norymberdze polecił ustawić m.in. rzeźby świętych 
Wacława i Ludmiły 370.

W kręgu zainteresowań władcy pozostawali też święci Wit, Zygmunt, Prokop 
oraz Cyryl i Metody. Reaktywacja kultu dwóch misjonarzy słowiańskich odbyła 
się na kilku płaszczyznach zapewne jako odwołanie do tradycji Wielkich Moraw, 
a więc najstarszej chrześcijańskiej części Słowiańszczyzny 371. Z dziedzictwem cy-
rylo-metodiańskim Karol zetknął się jeszcze jako margrabia morawski, a świadczy 
o tym spektakularna fundacja praskiego ośrodka liturgii cerkiewnosłowiańskiej 
bezzwłocznie po koronacji na króla czeskiego, dokonana na podstawie przywileju 
papieża Klemensa VI z 9 kwietnia 1346 r., czyli jeszcze za życia Jana Luksembur-
skiego. Klasztor zwany Na Slovanech czy Emaus zlokalizowany na praskim Nowym 
Mieście początkowo mieścił się przy kościele św. św. Kosmy i Damiana, choć od 
początku w patrocinium konwentu Benedyktynów przybyłych z Dalmacji i Serbii 
wymieniano obok Panny Marii świętych (w różnej kolejności) Hieronima, Cyryla 
i Metodego, Wojciecha i Prokopa 372. Można tylko domniemywać, że nowemu cze-
skiemu królowi przyświecała idea oddania w tituli ecclesiae całości ziem królestwa, 
złożonego przecież z właściwych Czech, pozostających pod patronatem świętych 
Wojciecha i Prokopa, oraz Moraw — pod patronatem świętych Cyryla i Metode-
go 373. Słowiański klasztor byłby wówczas symbolicznym centralnym spoiwem obu 
prowincji, stojącym na straży nielicznych już, gdzieniegdzie tylko występujących 
śladów liturgii cerkiewnosłowiańskiej, a przez to lokalnego patriotyzmu i słowiań-
skiego ducha.

Czterech świętych patronów Czechów wzmiankował kanonik praskiej kapituły 
katedralnej Beneš Krabice z Weitmile, kronikarz pozostający na usługach Karola IV, 
w incipicie czwartej księgi utworu Chronica ecclesiae Pragensis, spisanej „ku chwale 
Boga Wszechmogącego, Matki Bożej i naszych patronów świętych męczenników 
Wita, Wacława, Wojciecha i Zygmunta”. Dziejopis w oryginalny sposób dowodził, 
że słusznym jest ulokowanie najważniejszej części kroniki na czwartym miejscu, 
gdyż w tej właśnie księdze, sławiącej wielkość Czech i chwałę św. Zygmunta, mowa 
będzie o przeniesieniu do Pragi relikwii świętego króla Burgundów, który rozświetlił 
swymi niezliczonymi cnotami i cudami Królestwo Czeskie, a z tego powodu nale-
życie nazywany jest czwartym patronem Czechów 374. Kanonik wyraźne zgrupował 

Kommentar, hrsg. A. Blaschka, Prag 1934, s. 64–80; M. Bláhová, Der Kult des heiligen 
Wenzel…, s. 232–233.

370 F. Kavka, Karel IV…, s. 178.
371 W. Drelicharz, „Filiastra sancti Sigismundi”…, s. 480–481.
372 Ibidem, s. 480; H. Rothe, Das Slavenkloster in der Prager Neustadt bis zum Jahre 1419. 

Darstellung und Erläuterung der Quellen. Teil 1, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, 
Neue Folge 40, 1992, h. 1, s. 22–25; E. Popp, Die Patrozinien de böhmischen Länder in 
vorhussitischer Zeit, „Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischer Länder” 13, 
1972, h. 1, s. 47.

373 H. Rothe, Das Slavenkloster…, s. 23.
374 Kronika Beneše z Weitmile, s. 497: „Ad honorem Dei omnipotentis et beate virginis Marie, 

genitricis Domini nostri Ihesu Christi, atque sanctorum martirum Witi, Wenceslai, 
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tu świętych patronów czeskich w czteroosobowe grono o ściśle hierarchicznym 
porządku, na czele z pierwszym patronem praskiej katedry św. Witem i zamyka-
jącym je św. Zygmuntem, którego relikwie dopiero co przybyły do Pragi 375. Choć 
Karol IV otaczał czcią postać św. Zygmunta wcześniej, to właśnie translacja czaszki 
patrona z klasztoru Saint Maurice w Agaune do Pragi po koronacji Karola na króla 
Burgundii otworzyła nowy rozdział historii tego kultu 376.

Relikwie znalazły swoje miejsce w północnej kaplicy św. Zygmunta w katedrze 
św. Wita, zamykając tym samym topograficzny sakralny krzyż świątyni, odzwier-
ciedlony przez relikwie św. Wita w prezbiterium, ciało św. Wacława w kaplicy 
południowej i ciało św. Wojciecha w części zachodniej. Nie dziwi więc wyko-
rzystanie dokładnie tych czterech świętych w incipicie czwartej księgi kroniki 
Beneša Krabice. Na przecięciu ramion owego krzyża, w samym środku świątyni, 
zlokalizowano ołtarz Panny Marii oraz grobowiec przeznaczony dla cesarza, jego 
syna Wacława oraz dwóch żon: Blanki de Valois i Anny Wittelsbach 377. Analo-
giczny ideogram, tym razem wertykalny, skomponowano w powstałym w latach 
1375–1385 wystroju rzeźbiarskim prezbiterium na trzech poziomach: kaplic oraz 
dolnego i górnego tryforium. Program jest dziełem Piotra Parlera i rzemieślników 
z jego warsztatu 378. Popiersie władcy oraz członków cesarskiej rodziny znalazły 
się na przecięciu pionowej i poziomej osi założenia, wyznaczając pozycję między 
czeską przeszłością symbolizowaną popiersiami Przemyślidów na poziomie kaplic 
a niebiańską przyszłością na zwieńczeniu grupy rzeźbiarskiej 379. W tym najwyższym 
poziomie założenia figurują: Chrystus i Panna Maria oraz święci patronowie Kró-
lestwa Czech zgrupowani parami: Wit i Zygmunt oraz Cyryl i Metody (po stronie 
Chrystusa), a także Wacław i Ludmiła oraz Wojciech i Prokop (po stronie Marii). 
Patroni czescy czeskiego pochodzenia znaleźli się po tej samej stronie w opozycji do  
pozostałych orędowników 380. Spojrzenie na cały program ikonograficzny wystroju 

Adalberti et Sigismundi, patronorum nostrorum, incipit liber quartus cronice ecclesie 
Pragensis. Et merito hic liber sortitur locum [quartum], quia in ipso tractatur de allacione 
corporis sancti Sigismundi, regis Burgundie, qui suis gloriosis virtutibus atque miraculis 
regnum Boemie adeo illustravit, quod eiusdem sancti fama et regni Boemie magnificencia 
per universum mundum divulgatur. Unde gloriosus hic martir digne quartus Boemorum 
patronus attestantibus signis et prodigiis innumeris, esse perhibetur”.

375 Kronikarz wspominał, że translacja miała miejsce w sierpniu 1365 r. i od tamtego 
czasu w zakrystii prowadzono książeczkę („specialis tractatus vel libellus in sacristia”) 
z rejestrem cudów, zob. ibidem, s. 534. Z dużym prawdopodobieństwem uznać można 
wskazaną książeczkę za przechowywaną w Bibliothèque nationale de France, Départment 
des Manuscrits (rkps nal 1510) Miracula sancti Sigismondi martiris, per ipsum in 
sanctam Pragensem ecclesiam manifeste demonstrata i wydane w: Catalogus codicum 
hagiographicum latinorum antiquorum saeculo XVI qui asservantur in Bibliotheca 
Nationali Parisiensi, t. iii, Bruxellis 1892, s. 462–469, zob. W. Drelicharz, „Filiastra sancti 
Sigismundi”…, s. 482.

376 W. Drelicharz, „Filiastra sancti Sigismundi”…, s. 481.
377 P. Crossley, Bohemia Sacra…, s. 51–52; W. Drelicharz, „Filiastra sancti Sigismundi”…, s. 483.
378 F. Kavka, Karel IV…, s. 285; P. Crossley, Bohemia Sacra…, s. 52.
379 P. Crossley, Bohemia Sacra…, s. 52. 
380 K. Benešovská, I. Hlobil, Peter Parler and St. Vitus’s Cathedral. 1354–1399, Prague 1999, 

s. 103.
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daje możliwość wielorakiej interpretacji, lecz tu wystarczy zwrócić uwagę, że naj-
wyższe miejsce, z którego promienieje chwała Nieba, wyznaczają święci patroni 
królestwa ukazani jakby w świętym zgromadzeniu wokół Chrystusa i Panny Marii. 
W hradczańskiej katedrze, sakralnym centrum stolicy, zespół czeskich patronów 
został wykorzystany w sposób wyrafinowany i doskonale wkomponowany w całą 
przestrzeń semantyczną świątyni — symbolizując tym samym ideę i podwaliny 
królestwa oraz uczestnicząc w ceremoniale państwowym, począwszy od koronacji 
króla aż do jego pogrzebu. Podobnie jak w początkach historii Czechów Giovannie-
go di Marignolli mroki grzechu rozświetlili święci patronowie, tak w materialnych 
fundamentach katedry spoczywają relikwie tych właśnie świętych. Bogactwo inter-
pretacji sakralnej przestrzeni wnętrza praskiego tumu jest doprawdy zdumiewające. 
Nie dziwi też, że Karol potraktował budowę nowej gotyckiej katedry jako sprawę 
pierwszorzędną. Już w 1344 r. wraz z ojcem położył pod nowy kościół kamień wę-
gielny, a potem wybierał architektów w osobach kolejno Macieja z Arras i Piotra 
Parlera do wzniesienia najbardziej monumentalnego obiektu sakralnego w tej części 
Europy, nie szczędząc na to ani środków, ani wysiłków 381.

Jeszcze przed podjęciem przez warsztat Parlera prac w tryforium, w latach 
1370–1371 wykonano mozaikę z przedstawieniem Sądu Ostatecznego nad południo-
wym wejściem do hradczańskiej katedry (znanym dziś jako Złota Brama, il. 1) 382. 
Centralna scena dzieła to fenomenalne i sugestywne zobrazowanie idei państwa 
i władzy na styku sfer ziemskiej i niebiańskiej. Poniżej tronującego w mandorli 
Chrystusa sprawującego sąd nad światem klęczy konsylium sześciu patronów 
Królestwa Czech. Aby nie było żadnych wątpliwości, oranci zostali podpisani — 
po prawicy Chrystusa święci klęczą w kolejności: Wit („sanctus Vitus”), Zygmunt 
(„sanctus Sigismundus”) i Prokop („sanctus Procopyus”); po lewicy natomiast: 
Wacław („sanctus Wenceslaus”), Ludmiła („sancta Lodomilla”) i Wojciech („sanc-
tus Adalbertus”). Z kolei pod nimi również w klęczącej pozycji ukazano cesarza 
Karola IV Luksemburskiego (pod grupą św. Wita) i cesarzową Elżbietę pomorską 
(pod grupą św. Wacława). Para władców wznosi błagalnie oczy ku patronom, któ-
rzy trwają w modlitwie, spoglądając na tronującego Zbawiciela. Nie można też nie 
wspomnieć o płycie kommemoracyjnej pochodzącej z końca XIV w., zainstalowanej 
na południowo-wschodnim filarze południowej wieży katedry i upamiętniającej 
najważniejsze daty związane z jej budową. Wacław z Radče, kanonik kapituły 
i kierownik „fabryki” katedralnej już po śmierci Karola, dyktując kamieniarzowi 
obszerną treść tablicy, wspomniał, że kościół poświęcono „in honore visitacionis 
sancte Marie et sanctorum Wenceslai, Viti, Adalberti, Sigismundi et aliorum Boemie 
patronorum” 383. Nie wchodząc zatem w szczegóły dotyczące „pozostałych świętych 

381 P. Crossley, Bohemia Sacra…, s. 49. Ponadto Beneš Krabice z Weitmile przekonywał, że 
książęca fundacja kolegium mansjonarzy przy praskiej katedrze w 1344 r. odbyła się m.in. dla 
uczczenia świętych patronów praskiej świątyni: Wita, Wacława i Wojciecha (Kronika Beneše 
z Weitmile, s. 493); zob. też J. Šusta, Karel IV…, s. 161.

382 W. Drelicharz, „Filiastra sancti Sigismundi”…, s. 483–484.
383 K. Benešovská, I.Hlobil, Peter Parler…, s. 149–150. Tekst z płyty pojawił się również 

w starodruku z 1721 r. poświęconym czeskim świętym patronom (Sanctae divi martyris Viti 



86

rozdział 1 metodologia i stan badań

patronów czeskich”, przytoczeni zostali ci święci, których patrocinia wyznaczały 
dwie osie krzyżujące się w przestrzeni kościoła.

Patroni Królestwa Czech zostali ukazani również w innej ważnej świątyni 
praskiego wzgórza zamkowego, w bazylice św. Jerzego, pomyślanej od czasów 
misji księżniczki Mlady w drugiej połowie X w. jako miejsce pamięci o począt-
kach dynastii Przemyślidów i ich pierwsza nekropolia. Pochowanej w kościele 
św. Ludmile wystawiono kunsztowną tumbę — konstruowaną najpewniej w dwóch 
etapach (w połowie i w latach siedemdziesiątych XIV w.) — z płasko rzeźbionymi 
figurami patronów czeskich na bokach: po stronie południowej Wojciecha, Urszuli, 
Benedykta, błogosławionej Mlady oraz Hieronima, po stronie północnej natomiast 
mnicha (Prokopa?), Wacława, Katarzyny, Jerzego oraz Zygmunta 384.

Mniej więcej w czasie, gdy Beneš Krabice z Weitmile redagował ostatnią księgę 
swojej kroniki, grupę patronów państwowych umieszczono w bogatym znaczenio-
wo programie ikonograficznym wschodniej ściany praskiej staromiejskiej wieży 
mostowej, zbudowanej w latach 1374–1378 i wiodącej ze Starego Miasta przez 
Most Karola na Małą Stranę i Hradczany 385. Z całą mocą podkreślić tu wypada, 
że lokalizacja przedstawienia została wybrana znakomicie — znajduje się przy 
najbardziej ruchliwym szlaku łączącym Pragę ze wzgórzem zamkowym, czeskiej 
via regia, którą poza codziennymi przechodniami przemierzały orszaki władców 
i gości przybywających na Hradczany. Brama mostowa zapewne kojarzyła się 
z rzymskimi łukami triumfalnymi, a skojarzenie to wydaje się uprawdopodabniać 
program ikonograficzny ściany 386. Ponad szeregiem herbów ziem pozostających 
pod władzą Luksemburgów widnieje figura pierwszego patrona czeskiej katedry, 
św. Wita, flankowanego przez pochylone w ukłonie heraldycznym herby Cesarstwa 
Rzymskiego i Królestwa Czeskiego. Za herbem cesarskim położono postać tronu-
jącego cesarza rzymskiego Karola IV; za herbem czeskim z kolei — tronującego 
króla rzymskiego Wacława IV. Ponad nimi twórca programu zlokalizował herb 
dynastii Przemyślidów, symbolizujący być może św. Wacława 387, na samej górze 

in Prageno s. Wenceslai monte metropolitanae corporibus ss. regni patronorum, plurimisque 
cimeliis sacris dotate, Vetero-Pragae 1721, s. 29–30).

384 Ostatnio szeroko o nagrobku, zob. M. Grzęda, O inscenizacji przeszłości w czasach 
cesarza Karola IV Luksemburskiego. Uwagi o nagrobku św. Ludmiły w bazylice św. Jerzego 
w Pradze, w: Historyzm — tradycjonalizm — archaizacja. Studia z dziejów świadomości 
historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym, red. M. Walczak, Studia z Historii Sztuki 
Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 5, Kraków 2015, 
s. 127–138. Tam też literatura.

385 P. Crossley, Z. Opačić, Prague as a New Capital, w: Prague. The Crown of Bohemia…, s. 59; 
J. Bažant, Karel IV., Staroměstská mostecká věž a „pons animarum”, „Listy filologické” 120, 
1997, z. 1–2, s. 46; Socha Karla IV. z průčelí Staroměstské mostecké věže Karlova mostu, 
w: Císař Karel IV…, č. 01.06, s. 21.

386 Inicjatorem budowy nowego mostu, zbudowanego przez warsztat Piotra Parlera w miejscu 
zniszczonego przez powódź Mostu Judyty, był także Karol iV, który wmurował kamień 
węgielny w 1357 r. (J. Vítovský, Stavitel Karlova mostu mistr Ota — k otázce vztahů mezi 
stavební činností Jana IV. z Dražic a Karla IV., „Zprávy památkové péče” 54, 1994, s. 1–2).

387 Być może to tłumaczyłoby wątpliwości artykułowane przez W. Drelicharza w kwestii 
zadziwiającego braku św. Wacława w programie ikonograficznym wieży (W. Drelicharz, 
„Filiastra sancti Sigismundi”…, s. 485).
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z kolei statuy świętych Wojciecha i Zygmunta. Kluczem do pełnej i prawidłowej 
interpretacji wizerunku miała być widoczna z daleka rzeźba umieszczona na wieży 
od strony rzeki — dziś zaginiona i znana wyłącznie z dawnych rycin. Dzieło przed-
stawiało najpewniej personifikację sprawiedliwości, co wraz z mieczem w prawicy 
cesarza i rzeźbą lwa ponad herbem Przemyślidów symbolizuje jedną z najważniej-
szych cech czternastowiecznego władcy, czyli właśnie sprawiedliwość 388. I tak jak 
mozaika Złotej Bramy ukazuje Chrystusa jako sędziego, tak w przypadku wieży 
to Karol, jako namiestnik Chrystusa, niesie sprawiedliwość w swoim władztwie. 
Pomimo niezachowania kluczowego składnika wystroju, rozkład poszczególnych 
elementów heraldycznych, hagiograficznych i portretowych nadal niesie ze sobą 
prawdziwą obfitość interpretacji. Nietrudno dostrzec tu znaczną rangę świętego 
patronatu nad monarchami oraz ziemiami zarządzanymi przez nich. Ponadto relacje 
między poszczególnymi modułami programu tworzą z niego wyraźny dykcjonarz 
idei władzy w czternastowiecznej Europie i jednocześnie teokratyczną koncepcję 
monarchii promowaną na wielu polach przez Karola IV. Zarówno w programie 
staromiejskiej wieży mostowej, jak i w koncepcji ideowej kroniki kanonika Beneša 
upatrywać można ingerencji lub co najmniej inspiracji samego cesarza 389. Można 
też zastanowić się nad porządkiem, w jakim patroni zostali ustawieni. Jeśli założyć, 
że czytanie komponentów hagiograficznych na ścianie wieży powinno się odbywać 
z dołu do góry (podobnie jak czytanie kwater witraży gotyckich), a herb Przemyśli-
dów symbolizuje św. Wacława (a trudno, żeby tego patrona pominięto w przypadku 
przedstawienia pozostałych), to kolejność świętych odpowiada porządkowi Beneša: 
Wit, Wacław, Wojciech (z prawej heraldycznej, więc ważniejszej) i Zygmunt.

Karol IV Luksemburski miał na swoich usługach kronikarzy, rzeźbiarzy i ar-
chitektów, których umiejętności potrafił spożytkować w sposób wzorcowy tak, aby 
całkowicie wykorzystać potencjał propagandowy drzemiący w znakach władzy, 
w tym w grupie świętych patronów. Widać też wyraźnie, że ta działalność progra-
mowa była głęboko przemyślana, a wieloznaczność semantyczna poszczególnych 
przekazów we wspólnym mianowniku zawierała narrację o konstrukcji państwa oraz 
legalności rządów odwołujących się sakralnego namaszczenia przez czeskich patro-
nów — służyła tym samym skanalizowaniu wątpliwości panów czeskich w kwestii 
„czeskości” luksemburskiej dynastii. 

Niewątpliwym propagatorem kultu świętych patronów czeskich był też ar-
cybiskup praski Jan Očko z Vlašimi (arcybiskup w latach 1364–1378). 15 czerwca 
1371 r. hierarcha w swoim zamku Roudnice nad Łabą konsekrował nową kaplicę 
zadedykowaną Najświętszej Marii Pannie oraz świętym Witowi, Wacławowi, Woj-
ciechowi i Zygmuntowi 390. Zapewne dla tej kaplicy Jan Očko zamówił u nieznanego 
artysty obraz wotywny przedstawiający w górnej kwaterze tronującą Matkę Bożą 
z Dzieciątkiem, po której prawicy klęczy cesarz polecany przez św. Zygmunta,  

388 J. Bažant, Karel IV.…, s. 48–49; J. Vítovský, K datování, ikonografii a autorství Starom ěstské 
mostecké věže, „Průzkumy památek” 2, s. 23.

389 Choć rzeźby świętych Wojciecha i Zygmunta datuje się na około 1385 r., to założenie mogło 
być starsze, zob. J. Vítovský, K datování, ikonografii…, s. 18.

390 Kronika Beneše z Weitmile, s. 544; zob. B. Drake Boehm, J. Fajt, Wenceslas IV, w: Prague. 
The Crown of Bohemia…, s. 92–93; D. Popp, Die Patrozinien…, s. 111.
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a po lewicy Wacław Luksemburski, za którym stoi jego patron chrzestny św. Wa-
cław (il. 2) 391. Obok cesarza widnieje tarcza z herbem cesarstwa nachylona w ukło-
nie heraldycznym w stronę Matki Bożej, podobnie jak herb Królestwa Czech przy 
osobie króla Wacława. W dolnej części obrazu widać samego zleceniodawcę, Jana 
Očka, w pozycji klęczącej, który zgodnie z ceremoniałem prawa lennego przyj-
muje praskie arcybiskupstwo z rąk św. Wojciecha. Za fundatorem obrazu stoi 
i wspiera go patron praskiej katedry św. Wit. Towarzyszą im pozostali patronowie 
królestwa: Prokop za Wojciechem i Ludmiła za Witem 392. W. Drelicharz podkreś-
lił kolejność ukazania czeskich orędowników z godnym odnotowania oddaniem 
pierwszeństwa św. Zygmuntowi 393. Widocznie św. Zygmunt z różnych przyczyn 
bardziej nadawał się na oddanie mu cesarskiego orędownictwa. Ponadto z obrazu 
wotywnego w wyraźny sposób wyłania się schemat państwa czeskiego 394. Trzy 
klęczące postaci doczesne uosabiają trzy trony, zależne jednak od ich niebiańskich 
rzeczników. W widocznej tu narracji ikonograficznej święci, stojąc za cesarzem, 
królem i hierarchą, konfirmują strukturę panowania w kraju i legitymizują osoby 
sprawujące najważniejsze funkcje.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kto był fundatorem czternastowiecznego 
wizerunku zdobiącego ołtarz św. Wacława w rzymskiej bazylice św. Piotra. Pod-
czas przerabiania południowej nawy w czasie barokowej przebudowy świątyni 
w 1605 r. zburzono ołtarz św. Erazma, za którego drewnianym panelem ukazało 
się, zapewne jako malowidło ścienne, niezachowane do dziś przedstawienie z daw-
nego ołtarza św. Wacława. Jego wygląd znany jest m.in. dzięki drukowi De sacris 

391 Votivní obraz pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, w: Císař Karel IV…, č. 05.10, s. 58.
392 Do przykładów wykorzystania świętych patronów Królestwa Czeskiego w gotyckim 

malarstwie tablicowym i rzeźbiarstwie dodać należy: 1) obraz wotywny z samego końca 
XiV w. być może z kręgu Mistrza Ołtarza z Trzeboni. Podzielone na cztery kwatery dzieło 
niewiadomego pochodzenia z czasem znalazło się w kościele św. Piotra w praskim Dubeč. 
W pierwszej kwaterze (górna lewa) przedstawiony został donator klęczący przed swoim 
patronem św. Andrzejem, obok którego stoi św. Wojciech, w drugiej kwaterze święci 
Wacław i Wit, w trzeciej (dolna lewa) święci Metody (?) i Zygmunt, w czwartej natomiast 
święci Prokop i Ludmiła, zob. np. M. Hamsík, Technika české malby po Třeboňském 
mistru: Epitaf Jana z Jeřené, Deska z Dubečka, „Umění” 21, 1976, s. 436–444; 2) drewniana 
rama obrazu Madonny z katedry św. Wita w Pradze, podobnie jak wizerunek pochodząca 
z około 1400 r., ozdobiona została dwunastoma rzeźbionymi medalionami po dwa na 
każdy bok — nie licząc czterech medalionów z aniołami na rogach obrazu. Dwa medaliony 
górnej belki przedstawiają świętych Jana Ewangelistę i Jana Chrzciciela, medaliony lewej 
belki świętych Wacława i Zygmunta, prawej świętych Wita i Wojciecha, dolnej belki 
św. Prokopa i klęczącego dostojnika kościelnej, tradycyjnie kojarzonego z arcybiskupem 
praskim Janem z Jenštejna, zob. np. A. Kutal, České gotické um ění, Praha 1972, s. 129; 
3) rama obrazu z motywem vera icon z okresu około 1400–1410 albo 1430–1440 r.: 
na prawo od chusty z odbiciem twarzy Chrystusa święci Wit, Wojciech i Ludmiła, na 
lewo Wacław, Prokop i Zygmunt. Wizerunek z pewnością zdobił przestrzeń praskiej 
katedry, zob. Ch.T. Little, Vera Icon with the Patron Saints of Bohemia, w: Prague. The 
Crown of Bohemia…, nr 149, s. 314; 4) kwatera niewiadomej proweniencji z około 1490 r. 
z przedstawieniem św. Wacława flankowanego przez świętych Zygmunta i Wita, wystawiona 
w galerii klasztoru św. Agnieszki w Czeskiej w Pradze.

393 W. Drelicharz, „Filiastra sancti Sigismundi”…, s. 486.
394 Votivní obraz…, č. 05.10, s. 58.



89

1.4 kulty patronóW państWoWych średnioWiecznej europy

aedificiis a Constantino Magno constructis z 1693 r. Giovanniego Giustino Ciam-
piniego (il. 3) 395. W zwieńczeniu ołtarza znajdowała się półokrągła luneta z wize-
runkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem, poniżej z kolei zasadnicze przedstawienie: 
w polu centralnym św. Wacław z typowym zestawem atrybutów, czyli mitrą i cho-
rągwią z czarnym orłem Przemyślidów i mieczem wspartym o ziemię w lewej 
ręce. Po jego prawej stronie klęczał cesarz polecany przez św. Prokopa, po lewej 
widniała nieco mniejsza klęcząca postać arcybiskupa lub kardynała polecanego 
przez św. Wojciecha. Ciampini utożsamił orantów z Karolem IV oraz biskupem 
ołomunieckim Jindřichem (Hynkonem) Berką z Dubé (biskup w latach 1326–1333), 
uważanym za fundatora przedsięwzięcia — wizerunek musiałby w takim wypadku 
być nieco późniejszy niż wystawienie ołtarza 396. Włoch nie potrafił zidentyfiko-
wać obu świętych, lecz wydawało mu się, że są to patronowie Królestwa Czech: 
„quina sint isti duo episcopi ignoro, reor tamen eiusdem Bohemiae regni patronos 
esse” 397. Peter Cornelius Claussen stwierdził, że należy rozdzielić fundację ołtarza 
i powstanie obrazu, gdyż to nie biskup Hynko klęczy po lewicy św. Wacława, lecz 
najprawdopodobniejszy w jego opinii fundator ołtarza arcybiskup praski Jan Očko 
z Vlašimi 398. Już włoski antykwariusz Francesco Maria Torrigio opisujący ołtarz  
w pierwszej połowie XVII w. identyfikował klęczącą postać z Janem Očkiem, dopa-
trując się u niej elementów stroju kardynalskiego 399. Jeśli Torrigio istotnie dostrzegł 
strój kardynalski u hierarchy polecanego przez św. Wojciecha, to powstanie wize-
runku można datować między kreacją kardynalską Jana Očki 17 września 1378 r. 
a śmiercią obecnego na obrazie cesarza Karola IV 29 listopada tego samego roku. 
Dedykowanie ołtarza św. Wacławowi stało się pretekstem do ukazania zespołu 
trzech patronów Królestwa Czeskiego, na czele z głównym orędownikiem, i dwóch 

395 Johannes Ciampini, De sacris aedificiis a Constantino Magno constructis, Romae 1693, s. 66, 
Il. 21: „A tergo iconis ligneae s. Erasmi, picta erat antiqua imago, praefati s. Vincislai regis 
Bohemiae”. W 1574 r. ołtarz św. Erazma przeniesiono z północnej nawy bocznej, połączono 
z ołtarzem św. Bartłomieja i tak umieszczono na miejscu ołtarza św. Wacława (J. Fajt, 
Charles IV…, s. 8; P.C. Claussen, Der Wenzelsaltar in Alt St. Peter: Heiligenverehrung, Kunst 
und Politik unter Karl IV, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 43, 1980, s. 281–282).

396 Johannes Ciampini, De sacris aedificiis…, s. 66: „Ubi in medio visitur s. Vincislaus imperiali 
habitu indutus, dextera vexillum, in cuius medio nigra aquila, in albi coloris area, expressa 
erat; sinistra vero gladium et clypeum tenens: ad dexteram Carolus iV imperator rex 
Bohemiae, ad sinistram idem Hyricon episcopus indutus cappa rubra supra rocchetum 
cum cruce archiepiscopali, ambo genuflexi. Post hos, duo stant viri, quorum unus in habitu 
regulari, dexteram super dexterum humerum praefati Caroli imperatoris apponit, ac sinistra 
baculum pastoralem sustentat; alter vero episcopali indumento conspicuus, sinistram 
tenet super caput Hyriconis episcopi, in eiusque dextera baculus pariter episcopalis 
apparet”. Z identyfikacją biskupa ołomunieckiego Hynkona zgadzali się także kolejni włoscy 
autorzy, którzy przywoływali zapiski o aktach dobroczynności czeskiego hierarchy wobec 
kapituły bazyliki św. Piotra, a także część współczesnych historiografów, zob. Středověký 
oltář sv. Václava v bazilice sv. Petra ve Vatikánu založený Karlem IV. v roce 1355, w: Císař 
Karel IV…, č. 05.13, s. 58; P.C. Claussen, Der Wenzelsaltar…, s. 284.

397 Johannes Ciampini, De sacris aedificiis…, s. 66.
398 P.C. Claussen, Der Wenzelsaltar…, s. 286.
399 Francesco Maria Torrigio, Le sacre grotte Vaticane, Roma 1639, s. 140–141. Torrigio 

jednocześnie utożsamiał świętego w habicie z Wojciechem, a świętego w szatach biskupich 
z biskupem ołomunieckim Janem iii.
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najważniejszych osób państwa oddających mu pokłon — głowy królestwa w osobie 
władcy i arcybiskupa praskiego w roli zwierzchnika Kościoła w Czechach.

Syn cesarza Wacław IV zmarł w 1419 r., kiedy Czechy były już pogrążone 
w bratobójczych wojnach husyckich. Niedługo po śmierci władcy powstała satyra 
na husytów, której autor opłakiwał porównanego do lwa Wacława IV i błagał jego 
brata Zygmunta Luksemburskiego, przedstawionego jako orła, by rozpędził pano-
szące się po Czechach stado gęsi, czyli heretyków. Na koniec utworu anonimowy 
satyryk wzniósł modły do świętych orędowników Wacława, Wojciecha, Zygmunta 
i Prokopa z prośbą o pomoc w oczyszczeniu ziem czeskich, aby Czesi mogli znów 
służyć Bogu i czcić patronów jak dawniej 400. Taboryci, radykalny odłam husytów, 
poza żądaniami bezwzględnej sekularyzacji majątku rzymskiego Kościoła, powrotu 
do ewangelicznego ubóstwa duchownych oraz odrzucenia manifestacyjnych oznak 
liturgii, domagali się wprowadzenia dogłębnych zmian dogmatycznych — odrzuce-
nia wiary w czyściec i w boskość hostii, a przede wszystkim zrezygnowania z kultu 
świętych 401. Gorzkie świadectwo wystawił wówczas Czechom Jan Długosz, który 
nie omieszkał wypomnieć sąsiadom skandalicznego traktowania relikwii świętych 
patronów Królestwa Czeskiego:

I kiedy zaraza herezji rozlała szeroko swą truciznę, Królestwo Czeskie, z wy-
jątkiem nader nielicznych miast, ogarnęła heretycka zaraza. Jakby zaś herezja 
Wiklefa, którą się skalał naród czeski, była niewystarczająca, dla dopełnienia 
szaleństwa, które ogarnęło umysły Czechów, popadł naród czeski w inną, 
haniebniejszą, która nosiła nazwę pikardytów. […] Niemal wszystkie inne 
klasztory oraz miejsca święte i związane z kultem tak w Pradze, jak i w całym 
Królestwie Czeskim zostały ograbione, zburzone i doprowadzone do ruiny. 
Wszystkich zakonników i ludzi związanych z Kościołem, którzy nie przyjęli 
herezji, spalono, wymordowano lub wygnano. Relikwie świętych, a szczególnie 
patrona Czech św. Wacława oraz św. Wita i św. Ludmiły wyrzucono z relikwia-
rzy i z ich miejsc i zdeptano 402.

Dochodzące do Krakowa pogłoski o wydarzeniach mających miejsce w Czechach 
budziły niepokój w całym polskim środowisku kościelnym, a szczególnie wśród 
duchowieństwa krakowskiego, którego głosem był Jan Długosz. Niewyobrażalne dla 
kronikarza wieści o pohańbieniu relikwii świętych patronów Królestwa Czeskiego 

400 V. Nebeský, Dvě staré satyry (z první čtvrti XV století), „Časopis českého Museum” 26, 1852, 
z. 2, s. 79–80: „Pane bože! Rač dáti, | Matko božie, jeho máti, | I všichni světí proroci, | 
Račtež již králi spomoci. | Prosmež svatého Václava, | Jenž jest české hlava, | K tomu svatého 
Vojtěcha, | At husy vžene do měcha. | Svatý Zigmunde, Prokope, | České země slavný pope! 
| Račtež sě již přičiniti, | Českú zemi vyčistiti, | Bychom bohu poslúžili | A vás v České 
zemi ctili, | Jako jsme to dříve činili, | Potom sě bohu dostali. Amen”. Zob. też K. Brušák, 
Reflections of Heresy in Czech Fourteenth- and Fifteenth-Century Rhymed Compositions, 
„The Slavonic and East European Review” 76, 1998, No. 2, s. 260.

401 K. Brušák, Reflections of Heresy…, s. 255; H. Kaminsky, Pius Aeneas among the Taborites, 
„Church History” 28, 1959, No. 3, s. 290; E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach 
i w Polsce, Warszawa 1959, s. 436.

402 J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 111; J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 106–107.
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były wystarczającym dowodem na barbarzyństwo husytów zasługujących wyłącznie 
na potępienie. Zdumienie Długosza musiało być ogromne w obliczu jego wszędzie 
podkreślanego uwielbienia dla św. Stanisława, a z pewnością napawało go prze-
rażeniem wyobrażenie, że ktoś mógłby podobnie potraktować relikwie świętego 
biskupa krakowskiego i orędownika kraju.

Po latach wojennej zawieruchy i niekończących się sporów zebrani w Kutnej 
Horze w 1471 r. panowie czescy wybrali na króla Władysława II Jagiellończyka, 
zawierzając litewsko-polskiej dynastii odnowę królestwa. W ramach programo-
wego renovatio regni władca ten, a potem jego syn Ludwik II, dążyli do odświe-
żenia dawnej czeskiej pobożności („pietas Bohemiae”), czerpiąc wzorce zarówno 
z propagandowej praktyki dynastycznej sprawdzonej na ziemiach polskich, jak 
i narodowej tradycji ikonograficzno-ideowej Karola IV Luksemburskiego, a jed-
nym z żywotnych punktów działalności dworu stało się przywrócenie świetności 
kultu czeskich patronów narodowych 403. Do najczęściej przywoływanych fundacji 
Władysława II należy wzbogacenie programu polichromii kaplicy św. Wacława 
w praskim kościele katedralnym w latach 1506–1509, ukazującej sceny z żywota 
świętego czeskiego patrona i przypisywanej Mistrzowi Ołtarza z Litoměřic, oraz 
sprawienie brązowego monumentalnego świecznika z warsztatu Piotra Vischera 
Starszego z figurą św. Wacława 404. Ponadto w ostatnich latach XV stulecia król za-
mówił srebrne popiersia relikwiarzowe trzech patronów katedry: św. Wita w latach 
1484–1486 oraz świętych Wacława i Wojciecha w latach 1497–1500 405. Wyraźne 
są tu echa utyskiwań Jana Długosza, który oskarżał czeskich husytów o niszczenie 
relikwiarzy świętych patronów Królestwa Czech — w takim kontekście fundacje 
Władysława II można odczytać jako próby odbudowywania czeskiej państwowo-
ści poprzez przywrócenie relikwii świętych orędowników państwa na należne im 
miejsce.

Wyżej wymienione przykłady działalności artystycznej z czasów Władysława II 
realizowanej w przestrzeni katedry praskiej w wysokim stopniu korespondują z pro-
gramem rzeźbiarskim wykonanym w latach dziewięćdziesiątych XV w. w kaplicy 
Trójcy Świętej na zamku królewskim w Křivoklácie przez warsztat mistrza Hansa 
Spiessa 406. Figury świętych patronów królestwa nieprzypadkowo szły tu w parze 
z zamówionymi u sławnego witreatora Piotra Hemmela kwaterami dużego okna 
dopełniającymi ikonograficzny program świętego orędownictwa nad państwem 

403 J. Royt, Renovatio regni. Zum Charakter der Kunst in Böhmen unter den Jagellonen 
Wladislaw II. und Ludwig II, w: Die Jagiellonen…, s. 228–231; M. Bartlová, Panel Painting 
in Bohemia during the Last Third of the Fifteenth Century. The Question of Continuity, 
w: ibidem, s. 245–250; T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich 
Jagiellonów, Poznań 1985, s. 28.

404 J. Royt, Renovatio regni…, s. 228–229.
405 Ibidem, s. 229; D. Stehlíková, Svatovojtěšské památky uměleckého řemesla X.–XV. věku 

v Čechách, w: Środkowoeuropejskie dziedzictwo…, s. 255.
406 J. Royt, Renovatio regni…, s. 229; V. Kotrba, Baukunst und Baumeister der Spätgotik am 

Prager Hof. Kurt Bauch zum siebzigsten Geburtstag, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 31, 
1968, h. 3, s. 192–197.
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i dynastią. Do dziś zachowały się tylko dwie z wykonanych na przełomie XV i XVI w. 
kwater, przedstawiające św. Jerzego i św. Wacława 407.

Do najciekawszych fundacji Władysława II niewątpliwie należy wystawienie 
nowej wieży prochowej w miejscu bramy św. Ambrożego prowadzącej do Stare-
go Miasta. Budowę rozpoczęto wmurowaniem przez króla kamienia węgielnego 
w 1475 r., po czym roboty powierzono mistrzowi Wacławowi, a po nim Matyášowi 
Rejskowi z Prostějova 408. Program ikonograficzny wieży prochowej nawiązuje do 
wystroju rzeźbiarskiego staromiejskiej wieży mostowej Karola IV: pośród prze-
myślanie rozlokowanego dużego zespołu herbów dynastycznych, ziemskich oraz 
miejskich, czeskich i morawskich zostały umieszczone grupy rzeźbiarskie. Na 
zachodniej fasadzie widać całopostaciowe figury tronujących Przemysła Otto-
kara II i Karola IV, ponad nimi grupę aniołów, następnie świętych Piotr i Pawła, 
nad głowami których postać błogosławiącego Chrystusa flankowanego po prawej 
przez świętych Cyryla oraz Wojciecha i po lewej przez świętych Metodego i Pro-
kopa. Wschodnia fasada prezentuje podobne rozlokowanie postaci: królów Jerzego 
z Podiebradów i Władysława II, nad aniołami Adama i Ewę, ponad którymi postać 
Matki Bożej z Dzieciątkiem flankowanej po prawej stronie przez świętych Wacława 
i Wita oraz po lewej przez świętych Ludmiłę i Zygmunta. Wielowątkowy program 
ikonograficzno-heraldyczny odnosi się do całego spektrum aspektów, dotyka-
jąc chociażby roli mieszczan praskich na mapie politycznej królestwa czy prawa 
Władysława II Jagiellończyka do czeskiego tronu w kontekście trwającej wojny 
z Maciejem Korwinem uzurpującym sobie prawo do zasiadania na Hradczanach 409. 
Gdy rozpoczynano budowę wieży, dyplomacja papieska prowadziła rokowania 
z Krzyżakami przeciw Czechom i Polsce, a szala zwycięstw w czesko-węgierskiej 
wojnie przechylała się na stronę oddziałów Macieja Korwina. Osadzenie figury 
Władysława jako czwartego spośród przedstawionych władców czeskich miało na 
celu uzasadnienie roszczeń Jagiellończyka do tronu jako prawowitego spadkobiercy 
Przemyślidów, Luksemburgów i Podiebradów. Zespół ośmiu świętych patronów 
Królestwa Czeskiego oznacza natomiast zarówno akt wiary w ich orędownictwo 
czy sakralną legitymizację tronujących pod nimi królów, jak i powrót do manife-
stacyjnych form kultów rzymskokatolickich, w tym uznania świętych patronów 
państwa i narodu czeskiego po długim okresie wojen husyckich.

Także z czasów Władysława Jagiellończyka pochodzi tzw. Mszał św. Wacła-
wa drukowany w 1498 r. Najprawdopodobniej z inicjatywy monarchy Bohuslav 
Litovský ze Svinař podarował księgę liturgiczną ufundowanemu w 1367 r. przez 
Karola IV Luksemburskiego ołtarzowi św. Wacława w katedrze akwizgrańskiej 410. 

407 Święty Jerzy i św. Wacław z warsztatu Petera Hemmela von Andlau, w: Europa Jagellonica. 
1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Przewodnik po 
wystawie, red. J. Fajt, Warszawa 2012, s. 63, nr i.34.

408 J. Royt, Renovatio regni…, s. 229; do początku XViii w. wieżę określano jako „nową” — 
nazwa „prochowa”, nawiązująca do funkcji wieży jako miejsca składowania prochu jest 
notowana od 1715 r., zob. też V. Kotrba, Baukunst…, s. 182–183; J. Mocker, Prašná věž 
v Praze, Praha 1889, s. 3.

409 Autor inskrypcji umieszczonej na zachodniej fasadzie określił Pragę jako URBS ANTIQUA, 
CAPUT, DECUS ET GLORIA REGNI, zob. J. Mocker, Prašná věž…, s. 6.

410 Mszał św. Wacława z Akwizgranu, w: Europa Jagellonica…, s. 65, nr i.37.
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Podstawę liturgii mszalnej stanowił kalendarz i teksty pochodzące z praskiego 
mszału katedralnego, lecz to, co od razu przykuwa uwagę, to drzeworyt karty tytu-
łowej, którego rozwiązanie ikonograficzne przypomina późniejsze karty tytułowe 
m.in. polskich ksiąg liturgicznych. Przewodnim motywem jest tu przedstawienie 
czterech świętych patronów Królestwa Czeskiego, od lewej: świętych Wojciecha, 
Zygmunta, Wita i Wacława. Pomimo typowej atrybucji świętych — mając zapewne 
na uwadze, że księga była przeznaczona dla duchowieństwa niekoniecznie znają-
cego panteon czeskich orędowników — ponad drzeworytem nadpisano imiona 
kolejnych świętych.

W pełni ukształtowany, choć zmienny w zależności od intencji narratora czy 
twórcy znak zespołu patronów Królestwa Czeskiego przetrwał zawieruchę wo-
jen religijnych XV w. Niebagatelny wkład w przywrócenie należnego mu miejsca 
w przestrzeni symbolicznej miał nie kto inny, jak przedstawiciel litewsko-polskiej 
dynastii Jagiellonów, Władysław, syn Kazimierza Jagiellończyka. Świadomość wagi 
zespołu patronalnego w działalności manifestacyjno-propagandowej i legitymi-
zacyjnej brała się u króla po trosze z doświadczeń dynastycznych w Królestwie 
Polskim, a zdecydowanie bardziej z tradycji politycznej Karola IV Luksembur-
skiego, do której się odwoływał. Tak mocne zakorzenienie się kultu patronów 
w świadomości elit, duchowieństwa i zapewne pozostałych wiernych nie mogło 
jednak bazować wyłącznie na fundacjach artystycznych. Począwszy od panowania 
Luksemburgów, na masową skalę przepisywano, a potem drukowano kolejne księgi 
liturgiczne i hagiograficzne dedykowane wyłącznie świętym patronom Królestwa 
Czeskiego 411. Do najciekawszych nowożytnych druków świadczących o wciąż sil-
nym w XVII i XVIII stuleciach kulcie patronów należą Sanctae divi martyris Viti 
in Prageno s. Wenceslai monte metropolitanae corporibus ss. regni patronorum, 
plurimisque cimeliis sacris dotatei oraz kolejne wydania czeskich dodatków do 
rzymskich mszałów i brewiarzy. Rytownik ilustracji karty tytułowej drukowanego 
w Wiedniu w 1643 r. potrydenckiego Proprium sanctorum s. Pragensis ecclesiae 
patronorum przedstawił św. Wita flankowanego przez świętych Wojciecha i Wacła-
wa, czyli tych orędowników, którzy od czasów Kosmasa pojawiali się w wezwaniu 
katedry praskiej. W kalendarzu tego samgo dodatku wymieniono wielu świętych 
czeskich i męczenników Kościoła powszechnego, jednak podkreślono, że naj-

411 Wśród wielu manuskryptów przechowywanych w praskiej Bibliotece Narodowej warto 
wymienić: Praga, Národní knihovna České republiky, rkps i.c. 25, Legendae sanctorum 
patronorum Bohemiae Wenceslai, Adalberti, Quinque Fratrum, Procopii atque Elisabeth de 
Thuringia (częściowo z 1377 r.); rkps XiV.g. 46, Antiphonarium monasterii sancti Georgii 
in castro Pragensi notis musicis instructum continens imprimis historias sanctorum 
patronorum Bohemiae (XiV w.); rkps X.b. 12 (y.i. 4n. 38), Passionale auctum vitis sanctorum 
patronorum Bohemiae (XiV–XV w.); rkps Xi.d. 3, Officia quorundam sanctorum praecipue 
patronorum Bohemiae (około 1469); zob. też M. Kozinová, Mešní officium ke sv. Prokopovi 
v českých středověkých rukopisech, „Hudební věda” 37, 2000, z. 1–2, s. 87–101; eadem, 
Officium svaté Ludmily v českých středověkých rukopisech, „Hudební věda” 35, 1998, z. 4, 
s. 342–359; J. Kozina, M. Kozinová, Svatováclavské mešní officium u tepelských premonstrátů 
v pozdním středověku, „Hudební věda” 35, 1998, z. 1, s. 46–67; D. Patier, Un office rythmique 
tchèque du XIVème siècle, „Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae”, 12, 1970, 
s. 41–121.
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bardziej uroczysty ryt duplex primae classis należy zachować w dni poświęcenia 
kościoła katedralnego oraz świętych Wojciecha, Wita i Wacława — w nieco tylko 
skromniejszym rycie duplex secundae classis duchowieństwo sprawowało liturgię 
świętych Zygmunta i Ludmiły 412.

412 Proprium sanctorum Pragensis ecclesiae patronorum, Viennae Austriae 1643, s. 11.



95Ustawodawstwo synodalne (legackie, prowincjonalne i diecezjalne) zajmuje poczes-
ne miejsce nie tylko w badaniach nad prawem kościelnym. Postanowienia podej-
mowane na zjazdach i spotkaniach wyższego duchowieństwa niewątpliwie można 
potraktować jako interesujące zwierciadło lokalnych i regionalnych stosunków spo-
łecznych oraz ważny przekaz pozwalający wgłębić się w zagadnienia mentalności, 
obyczajów, oświaty czy kultury 1. Inspirowane globalnymi przemianami Kościoła 
oraz lokalnymi potrzebami społeczeństwa i władzy synody miały niebagatelny 
wpływ na praktykę duszpasterską, narrację liturgiczną, eksponowanie konkretnych 
wątków hagiograficznych czy dogmatycznych. Działania te kształtowały z kolei 

1 W. Góralski, Synody w historii Kościoła w Polsce. Szkic do dziejów ustawodawstwa 
synodalnego, „Studia Płockie” 27, 1999, s. 147. Apele o stworzenie zespołów badawczych 
opracowujących ten pokaźny materiał źródłowy pojawiły się już na przełomie XiX i XX w., 
zob. m.in.: I. Polkowski, O ile do poznania ustawodawstwa kościoła w Polsce potrzebne 
jest zupełne wydanie statutów synodalnych tak prowincyjonalnych jak dyjecezalnych 
i jakie warunki rzeczonemu wydawnictwu ustanowićby należało?, w: Pamiętnik pierwszego 
zjazdu historycznego polskiego im. Długosza odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę 
jego śmierci, Scriptores rerum Polonicarum, t. 6, Kraków 1881, s. 129–131; B. Ulanowski, 
O pracach przygotowawczych do historyi prawa kanonicznego w Polsce, Kraków 1887, 
s. 3–5; W. Abraham, Stan ustawodawstwa Kościoła polskiego w chwili wybuchu reformacji, 
w: Pamiętnik Zjazdu historyczno-literackiego im. Mikołaja Reja dnia 1–4 lipca 1906 roku, 
red. W. Czermak, Kraków 1910, s. 150; idem, Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych 
synodów prowincjonalnych Kościoła polskiego, Stud. mat. synod., t. 5, Kraków 1917. O wadze 
badań nad statutami synodalnymi pisał również T. Gromnicki (Statuty prowincjonalne 
oraz czynności niektórych funkcjonariuszów apostolskich w Polsce do r. 1357, Kraków 1885, 
s. 10–11): „wartość mają one dla badacza przeszłości, osobliwie tej przeszłości, która tak 
świetnie zapisała się na kartach dziejów kościoła […], uchwały synodów prowincjonalnych 
ukazują stan kościoła w prowincji, jego braki lub potrzeby, stopniowe miejscowe zmiany 
w liturgii zaprowadzane, oraz zmiany, jakie zachodziły pod różnymi względami tak 
u duchowieństwa, jak u ludu, wreszcie zdarzenia bądź w powszechnym kościele, bądź 
w prowincji kościelnej mające miejsce”. Wśród pozycji dotyczących zgromadzeń synodalnych 
zob. też publikacje z tomu Partikularsynoden in späten Mittelalter, hrsg. N. Kruppa, 
L. Zygner, Studien zur Germania Sacra, Bd. 19, Göttingen 2006.
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dewocję i świadomość kultową społeczności, a w przypadku akcentowania kultu 
świętych poczucie przynależności regionalnej bądź narodowej.

Pierwszą trudnością metodologiczną w badaniach nad ustawodawstwem sy-
nodalnym była nieregularność zwoływania zgromadzeń. Pomimo starań legatów 
papieskich z różnych powodów nie udawało się usankcjonować systematyczności 
zebrań synodów prowincjonalnych i diecezjalnych 2. Z tego względu wnioski wy-
ciągane z analizy tego materiału źródłowego mają charakter częściowy i muszą być 
uzupełniane o inne przekazy. Do kolejnych problemów należy pytanie o decyzyjność 
ciała uchwałodawczego, choć zakłada się, że faktycznym decydentem na synodzie 
diecezjalnym był sam biskup, a nie kolektywne grono duchowieństwa 3. Już Udal-
ryk Heyzmann mocno akcentował prawodawczą rolę biskupów, precyzujących 
i wcielających w życie (extra synodum lub in synodo) prawo partykularne w ramach 
kościelnego prawa powszechnego 4. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na 
postać hierarchy zwołującego synod i przejmującego inicjatywę w podejmowaniu 
decyzji. Obowiązki ciała kolegialnego ograniczały się do zabrania głosu doradczego 
(consilium) lub wyrażenia aprobaty (approbatio consensus) dla postulatów biskupa. 
Zasada ta obowiązywała zarówno na synodzie diecezjalnym, jak i na zgromadze-
niach kapituły generalnej. W związku z powyższym Jakub Sawicki określił biskupa 
jako „materialne źródła prawa” zebrań uchwałodawczych 5.

Analiza treści hagiograficzno-państwowych w postanowieniach synodalnych 
nie wykazuje szerokiego zainteresowania kultem świętych patronów Królestwa 
Polskiego przez uczestników zgromadzeń diecezjalnych i prowincjonalnych, choć 
niektóre zarządzenia były kluczowe dla omawianego zagadnienia. W polu zaintere-
sowań pozostają statuty od końca XIV do przełomu XVI i XVII w. Najstarsze posta-
nowienia synodów metropolii gnieźnieńskiej z lat 1233–1406 doczekały się wydania 
przez Romualda Hubego już w 1856 r. 6, zaś szesnastowieczne synody prowincjonalne 
zostały w dużej części opracowane i wydane przez Bolesława Ulanowskiego pod 
koniec XIX w. 7 W czasach powojennych synodami archidiecezji gnieźnieńskiej i ich 
statutami zajął się Jakub Sawicki 8. W ramach serii wydawniczej „Concilia Poloniae” 
badacz opublikował ponadto materiały do dziejów synodów diecezji wileńskiej, 
łuckiej, poznańskiej, przemyskiej, chełmskiej i wrocławskiej 9.

2 W. Góralski, Synody…, s. 153–154; M. Morawski, Synod prowincjonalny prowincji 
gnieźnieńskiej w dawnej Polsce, Włocławek 1935, s. 15–17.

3 Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku, wyd. J. Sawicki, 
Stud. mat. synod., t. 8, Kraków 1945, s. 4.

4 Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis 
typis mandata additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis, ed. U. Heyzmann, 
„Starodawne prawa polskiego pomniki”, t. iV, Cracoviae 1875, s. Vi.

5 Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego…, s. 4–5.
6 Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, ed. R. Hube, Petropoli 1856.
7 Materyały do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce w w. XVI, wyd. B. Ulanowski, 

Archiwum Komisji Prawniczej, t. 1, 1895, s. 325–556.
8 Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty, wyd. J. Sawicki, cp 5, Warszawa 1950.
9 Synody diecezji wileńskiej i ich statuty, wyd. idem, cp 2, Warszawa 1948; Synody diecezji 

łuckiej i ich statuty, wyd. idem, cp 3, Warszawa 1949; Synody diecezji poznańskiej i ich 
statuty, wyd. idem, cp 7, Warszawa 1952; Synody diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 
i ich statuty, wyd. idem, cp 8, Warszawa 1955; Synody diecezji chełmskiej obrządku 



97

rozdział 2 śWięci patroni W ustaWodaWstWie synodalnym

Najwięcej miejsca w historiografii przedwojennej (gdyż to wówczas najczęściej 
podejmowano ten temat) poświęcono statutom diecezji krakowskiej. Ich zbioro-
wym wydaniem zajął się najpierw Udalryk Heyzmann, publikując w 1875 r. statuty 
synodów diecezji krakowskiej z lat 1320–1459 oraz postanowienia synodu prowincji 
gnieźnieńskiej z 1420 r. (tzw. statutów wieluńsko-kaliskich) 10. Bolesław Ulanowski 
uzupełnił ten porządek m.in. o postanowienia synodu diecezji krakowskiej z 1394 r. 
i synodu diecezji płockiej z 1398 r. 11 Autor opublikował również statuty synodu 
diecezji krakowskiej z 1408 r. 12 Po wojnie Piotr Bober podjął badania nad synodami 
diecezji krakowskiej i uzupełnił wiadomości do statutów z lat 1320–1593 13. Statuty 
synodalne z pierwszej połowy XV w. stały się obiektem zainteresowania Stanisława 
Zachorowskiego, który najpierw opublikował konstytucje synodu diecezji krakow-
skiej z 1436 r. 14, a potem wydał uzupełnienia do zgromadzeń diecezji poznańskiej, 
płockiej i wrocławskiej z 1423, wrocławskiej z 1427 oraz prowincjonalnego z 1422 r. 15 
Zapowiadał wówczas, że ma zamiar ogłosić drukiem osobną pracę poświęconą 
statutom diecezji krakowskiej na podstawie analizy wszystkich znanych rękopisów, 
jednak nagła śmierć zniweczyła jego zamiar już w rok po publikacji tych słów 16. 
Statuty synodów diecezji włocławskiej i pomorskiej z lat 1402–1641 opublikował 
w 1890 r. Zenon Chodyński 17, a synody diecezji poznańskiej z długiego okresu 
1252–1738 wziął na warsztat dopiero niedawno Józef Nowacki 18. Z kolei postano-
wienia synodów diecezji przemyskiej z lat 1415–1529 oraz synodów kapitulnych 
przemyskich z okresu 1452–1533 wydał Bolesław Ulanowski 19.

Kilka słów należy poświęcić metodom i możliwościom transmisji uchwał, gdyż 
to właśnie ten aspekt pozwala odpowiedzieć na pytanie o ich recepcję w szerokim 
gronie duchowieństwa na wszystkich szczeblach hierarchii. Pierwszy etap rozprze-
strzeniania statutów charakteryzowała oddolna odpowiedzialność duchownych, 
których zobowiązywano do zdobycia i przepisania postanowień. W przeciwnym 
wypadku mogły na nich spaść kary przewidziane przez synod. W ostatnim ar-
tykule (De recepcione constitucionum) wydanych w 1320 r. konstytucji biskupa 
krakowskiego Nankera zarządzono, że dziekan krakowskiego kościoła katedral-
nego, prepozyci wszystkich kolegiat oraz pozostali archidiakoni i dziekani w ciągu 

łacińskiego z XVI–XVIII wieku i ich statuty, wyd. idem, cp 9, Warszawa 1957; Synody diecezji 
wrocławskiej i ich statuty. Na podstawie materiałów przysposobionych przy udziale Alfreda 
Sabischa, wyd. idem, cp 10, Warszawa 1963.

10 Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium…, passim.
11 B. Ulanowski, O pracach…, passim.
12 Idem, Kilka uwag o statutach synodów diecezjalnych krakowskich z XIV-go i XV stulecia, 

akh 5, Kraków 1889, s. 21–28.
13 P. Bober, Z dziejów synodów dawnej diecezji krakowskiej w XIV, XV i XVI w., Roczn. tk 3, 

1956, s. 75–117.
14 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), oprac. S. Zachorowski, 

Stud. mat. synod., t. 1, Kraków 1915.
15 S. Zachorowski, Studya z historyi prawa kościelnego i polskiego, Kraków 1917.
16 Ibidem, s. 82.
17 Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeranie, ed. Z. Chodyński, Varsaviae 1890.
18 J. Nowacki, Synody diecezji poznańskiej w latach 1252–1738, Poznań 2004.
19 Analecta ad historiam iuris canonici in dioecesi Premisliensi, ed. B. Ulanowski, akh 5, 

s. 359–436.
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dwóch miesięcy od zakończenia synodu powinni nabyć poprawnie skopiowane 
(„de verbo ad verbum”) egzemplarze statutów. Z kolei plebani kościołów parafial-
nych mieli kolejne trzy miesiące na postaranie się o kopie u swoich dziekanów 20. 
W przeciwnym razie na opornych duchownych nakładano kary dwóch grzywien. 
Łatwo zatem obliczyć, że w myśl krakowskiego hierarchy w ciągu pięciu miesięcy 
od ogłoszenia jego konstytucje miały znaleźć się w zbiorach wszystkich kościo-
łów parafialnych diecezji krakowskiej. Kolejni biskupi krakowscy utyskiwali na 
opieszałość dziekanów i plebanów, którym owe pięć miesięcy nie wystarczyły na 
przepisanie postanowień.

Dystrybucja poprawiła się w czasach biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnic-
kiego. Aby usprawnić system rozpowszechniania statutów synodalnych, hierarcha 
wprowadził nowe zasady — z powodu tego, że system polegający na obowiązkowym 
robieniu odpisów przez plebanów, sprawiał, że kopie roiły się od błędów, biskup po-
lecił wikariuszowi generalnemu, aby statuty dyktowano i przepisywano w kolegium 
kanonistów 21. Pomimo nowych metod kopiści statutów synodalnych Oleśnickiego 
również nie ustrzegli się przed popełnianiem błędów. Trudno też stwierdzić, ile 
kopii miało powstać w kolegium na podstawie dostarczonego oryginału; ponadto 
wszystkie znane odpisy pochodzą z kodeksów kompilacyjnych, a nie odrębnych 
jednostek zawierających wyłącznie wskazane statuty. Warto też dodać, że w myśl 
postanowień z 1436 r. duchowni mieli odczytywać statuty cztery razy w roku, z kolei 
dziesięć lat później liczbę czytań zmniejszono do dwóch 22.

Rewolucja zaczęła się w pierwszych dziesięcioleciach XVI w., kiedy drukowane 
statuty trafiły na półki oficyn drukarskich i księgarskich. W przeciwieństwie do 
mocno zindywidualizowanych rękopisów, które niejednokrotnie zawierały błędy 
i omyłki pisarskie spowodowane nieuważnym kopiowaniem, druki cechowała 
spójność treściowa i — w przypadku drzeworytów — ikonograficzna. Tym samym 
pojawiła się możliwość odgórnego kreowania symbolicznego komunikatu, którego 
pomysłodawcą był sam biskup. Te zupełnie nowe możliwości wykorzystał biskup 
Jan Konarski podczas synodu diecezji krakowskiej z 13 lipca 1509 r., polecając 
krakowskiemu drukarzowi Janowi Hallerowi wydrukowanie zarządzeń w formie 
plakatu o wymiarach 313 × 445 mm. Tekst zredukowano do minimum, aby operację 
przeprowadzić jak najszybciej. Statuty Konarskiego nie mogły stracić na aktualności 
z powodu rozpoczynającej się właśnie wojny z hospodarem mołdawskim. Pomimo 

20 Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., 
wyd. J. Fijałek, Stud. mat. synod., t. 3, Kraków 1915, s. 63. J. Fijałek, analizując 
podobne artykuły późniejszych postanowień, usiłował nakreślić obraz drugiego etapu 
rozpowszechniania postanowień biskupa Nankera, biorąc pod uwagę trzy możliwości: 
1) dziekani sami doręczali proboszczom kopie, które otrzymali w kurii; 2) dziekani doręczali 
proboszczom kopie, które otrzymali od archidiakonów; 3) proboszczowie sami odpisywali 
kopie z egzemplarza dziekańskiego. Badacz założył, że najbardziej prawdopodobna wydaje 
się opcja pierwsza — przy założeniu, że tam, gdzie nie było dziekanów, kopie dostarczali 
plebanom archidiakoni, por. ibidem, s. X–XX.

21 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 32: „ut per solicitudinem vicarii 
nostri predicte ordinaciones et statuta, quanto cicius id fieri poterit, per aliquem huic operi 
idoneum publice in Collegio iuris canonici scribere volentibus pronuncientur”.

22 Ibidem.
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plakatowej formy druku zlecenie przedstawione drukarzowi z pewnością było nie-
bagatelne, skoro duchowieństwo całej diecezji krakowskiej właśnie od niego miało 
dostać kopię postanowień 23. Statuty te kapłani, zgodnie z panującym zwyczajem, 
umieszczali na tablicach zawieszonych obok ołtarza głównego, jednak ich ulotna 
forma przyczyniła się do ograniczonego stanu zachowania 24. Zdezaktualizowanymi 
drukami posługiwano się jako makulaturą do uzupełniania okładzin ksiąg — tak 
było w przypadku jedynego znanego egzemplarza przechowywanego w Bibliotece 
Jagiellońskiej.

W 1459 r. zobowiązaniom duchowieństwa do posiadania statutów poświęcił 
osobny artykuł (De habendis et legendis statuis) biskup krakowski Tomasz Strzę-
piński. Już we wstępie nałożył na plebanów diecezji krakowskiej obowiązek dyspo-
nowania postanowieniami synodalnymi swoich poprzedników oraz odczytywania 
ich w określonych porach, aby regularnie przypominali sobie, jak w odpowied-
ni sposób sprawować posługę duszpasterską i udzielać sakramentów świętych. 
W związku z tym i na podstawie dostrzeżonych zaniedbań („tamen id videmus 
usquemodo neglectum”) hierarcha orzekł, że każdy archidiakon, na którego barkach 
spoczywa obowiązek wizytacji kościelnej, oraz każdy kapłan sprawujący pieczę nad 
duszami w ciągu sześciu miesięcy od dnia opublikowania statutu ma zaopatrzyć 
się się w postanowienia synodalne biskupów Nankera, Floriana z Mokrska, Jana 
Grotowica, Piotra Wysza, Wojciecha Jastrzębca, Zbigniewa Oleśnickiego i obecne 
(Tomasza Strzępińskiego). Ponadto dwa razy w roku duchowni powinni je starannie 
czytać albo ich słuchać 25. Trudno nie dostrzec, jak istotnym problemem dla kurii 
była indolencja kapłanów, nie tylko najniższego stopnia administracji kościelnej. 
Wnioski wynikające z analizy postanowień synodalnych muszą więc cechować się 
pewną dozą ostrożności, gdyż wprowadzenie przepisu o obowiązku zaopatrzenia 
się w zarządzenia przez kapłanów nie oznaczało, że faktycznie po upływie obo-
wiązujących sześciu miesięcy duchowieństwo diecezji sprostało nałożonemu nań 
wyzwaniu. Wizytatorzy odwiedzający poszczególne parafie regularnie stwierdzali 
brak starszych i aktualnych postanowień synodalnych, co w pewnym stopniu obniża 
wartość transmisyjną zawartych w nich treści. 

Większego zaangażowania i środków wymagały metody rozpowszechniania 
statutów prowincjonalnych. Arcybiskup Jan Łaski nakazał złożyć statuty z 1511 r. 
w archiwum kościoła metropolitalnego zaraz po ich ogłoszeniu. Opatrzony pieczę-
cią odpis postanowień prymas rozesłał do wszystkich hierarchów i zarządził, aby 
udostępniono go dziekanom i plebanom, których z kolei zobowiązano do przesła-
nia obiegowego egzemplarza na sąsiednią plebanię 26. Przed soborem trydenckim 
wstępne formalności odbywały się stosunkowo szybko, gdyż pomimo przepisu 

23 Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego…, s. 49: „istos articulos, quos circa 
bibliopolam Haller invenire poterint impressos Cracoviae”.

24 Najstarsze statuty…, s. XXiV.
25 Statuta Thomae Strzępiński episcopi Cracoviensis Ann. MCCCCLIX, w: Statuta synodalia 

episcoporum Cracoviensium…, s. 113–114.
26 J. Fijałek, Pierwszy synod prowincjonalny prymasa Jana Łaskiego w Piotrkowie w listopadzie 

1510 i z początkiem r. 1511. Sprawy jego i statuty, w: Księga pamiątkowa ku czci Władysława 
Abrahama, t. i, red. P. Dąbkowski et al., Lwów 1930, s. 226.
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o obowiązku przedłożenia uchwał synodalnych w Stolicy Apostolskiej faktycznie 
zarządzenia dorywczo zatwierdzał legat papieski, a nawet sam arcybiskup, który, 
mając pełnomocnictwo papieża, uznawał statuty za obowiązujące w całej prowincji. 
Dopiero w drugiej połowie XVI w. na mocy postanowień ojców soborowych wszyst-
kie statuty synodalne niezwłocznie po zakończeniu obrad miały być wysyłane do 
papieża, a hierarcha zabierał je ze sobą i trzymał w tajemnicy do momentu uznania 
przez Stolicę Apostolską 27.

2.1 Ustawodawstwo kościelne czasów przedjagiellońskich

W artykule De celebratione festorum statutów synodu diecezji krakowskiej biskupa 
Nankera z 1320 r. wskazano zasady obchodów najważniejszych świąt liturgicz-
nych — wśród nich obu związanych ze św. Stanisławem (dies natalis oraz trans-
latio), „pasterzem trzody Pańskiej i szlachetnym męczennikiem, którego żywot, 
męczeństwo, znaki i cuda w niezwykły sposób uświetniły nasze miasto i diecezję 
krakowską” 28. Tak więc we wszystkich kościołach miasta i diecezji wspomnienia 
świętego patrona miały być obchodzone w rycie podwójnym (duplex) po wszyst-
kie czasy. W dalszej części biskup precyzował stopień uroczystości świętowanych 
w diecezji. Zadziwiająca nieobecność św. Wacława, patrona katedry krakowskiej, 
wynikała zapewne z niechęci samego biskupa i ośrodka władzy do tradycji cze-
skiej promowanej przez poprzednika Nankera na krakowskim tronie biskupim, 
Jana Muskatę, stronnika Przemyślidów 29. W rycie semiduplex polecono obcho-
dzić liturgię chronologicznie przywołanych wspomnień: Agnieszki, Nawrócenia 
św. Pawła, Agaty, Piotra, Wojciecha i Jerzego, Floriana, Małgorzaty, Marii Mag-
daleny, Wawrzyńca, Ścięcia św. Jana, świętych Dominika, Franciszka, Marcina, 
Cecylii, Klemensa, Katarzyny, Mikołaja i Łucji 30. Choć w konstytucjach Nankera 
nie wspomniano o świętym patronacie nad państwem, to w wymowny sposób 
położono akcent na rolę kultu św. Stanisława w całej diecezji. Duchowieństwo nie 
mogło mieć żadnych wątpliwości, że to święty biskup krakowski był najważniej-
szym patronem stolicy odradzającego się Królestwa Polskiego. Na początku tego 
samego roku w zgliszczach katedry wawelskiej arcybiskup Janisław włożył koronę 

27 M. Morawski, Synod prowincjonalny…, s. 94–95.
28 Najstarsze statuty…, s. 24: „Dominicique gregis pastoris et martiris preciosi, beati 

Stanislai, qui vita, passione, signis, miraculis (et) prodigiis nostram civitatem et dyocesim 
Cracoviensem mirifice decoravit, festum utrumque sub officio duplici per universas civitas 
et dyocesis ecclesias annis singulis perpetuis futuris temporibus solempniter celebrentur”; 
podobnie korzystający z mniej dokładnego przekazu U. Heyzmann, zob. Statuta synodalia 
episcoporum Cracoviensium…, s. 13. Poza odpisami, z których do tej pory korzystali 
wydawcy statutów Nankera, warto wymienić piętnastowieczny kodeks z rozprawami 
Tractatus de quattuor novissimis et tribus necesariis oraz Tractatus de oratione, po których 
kopista klasztoru mogilskiego w 1441 r. wpisał statuty Nankera, zob. buWr, rkps i.Q.74, 
k. 167v. W kodeksie tym statuty Nankera wpisane zostały po statutach Wojciecha Jastrzębca 
z 1423 r.

29 W. Schenk, Kult świętych w Polsce, Roczn. tk 13, 1966, z. 4, s. 88.
30 Najstarsze statuty…, s. 26; Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium…, s. 13–14. 

W kodeksie buWr, rkps i.Q.74 (k. 168–168v) kopista przez omyłkę pisarską zamienił 
św. Jerzego na św. Grzegorza (Adalberti et Gregorii) oraz pominął wspomnienie św. Dominika.
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królewską na skronie Władysława Łokietka, a wydarzenie to było z pewnością 
postrzegane jako jeden ze „znaków i cudów, które uświetniły nasze miasto”. W tym 
kontekście należy postrzegać decyzję biskupa, który uroczystość św. Wojciecha 
zaliczył do świąt pośledniejszych (choć wciąż obchodzonych w wysokim rycie), 
a pierwszego patrona swojej katedry, św. Wacława, pominął bardzo znaczącym 
milczeniem. Szafarzem korony, dzięki któremu najważniejszy akt zjednoczenia 
państwa Piastów odbył się w Krakowie, mógł być tylko i wyłącznie św. Stanisław. 
Zasad dotyczących celebry uroczystości liturgicznych nie zmienili następcy Nan-
kera: ani Jan Grotowic, w którego statutach synodalnych z 23–24 lipca 1331 r. nie 
ma ani słowa o obchodach wspomnień świętych Pańskich, ani Florian z Mokrska, 
który także nie podjął tematu w konstytucjach z 3 lipca 1373 r. 31

2.2 Statuty synodalne diecezji krakowskiej z 1394 roku

Pierwsze statuty synodalne biskupa krakowskiego Piotra z Radolina zwanego Wy-
szem opublikował B. Ulanowski w 1887 r., posługując się tekstem pochodzącym 
z kodeksu nr 2658 przechowywanym w Bibliotece Jagiellońskiej 32. Wydawca wy-
tknął przy okazji U. Heyzmannowi, że ów pominął omawianą kopię konstytucji, 
opracowując na podstawie tego samego kodeksu wiślickie statuty Piotra Wysza 
z 29 października 1396 r. 33 We wstępie do tych ostatnich pisarz synodalny odno-
tował słowa biskupa: 

eademque nostris constitucionibus et statutis, Cracovie in alia Synodo per nos 
eciam facta ac celebrata promulgatis, non immerito per modum supplementi 
et declaracionis, novis cupientes moribus obviare, proposuimus incorporanda 
et eciam adiungenda 34. 

Tym samym na synodzie diecezjalnym w Wiślicy zapowiedziano, że konstytucje 
uchwalone na innym, wcześniejszym synodzie wymagały uzupełnienia i jako doda-
tek zostaną dołączone do nowych postanowień. Pozwoliło to zadatować pierwsze 
zgromadzenie z czasów episkopatu Piotra Wysza na okres od 4 grudnia 1392 r. 
(ingres) do 29 października 1396 r. (synod diecezjalny w Wiślicy), a dopiero S. Za-
chorowski wskazał obecność formuły datacyjnej w kopii statutów w kodeksie 
z Biblioteki Baworowskich: „de anno Domini milessimo CCCo nonagesimo quarto 

31 Statuta Joannis IV. Grot episcopi Cracoviensis Ann. MCCCXXXI, w: Statuta synodalia 
episcoporum Cracoviensium…, s. 34–44; Statuta Floriani Mokrski episcopi Cracoviensis 
Ann. 1373, w: ibidem, s. 46–50.

32 B. Ulanowski, O pracach…, s. 31. Poza wspomnianym kodeksem z BJ, w przypadku tych 
i kolejnych statutów będę korzystał również z nieznanego szerzej kodeksu ze zbiorów 
Ks. Ciesz., rkps dd V 7, k. 185–192.

33 B. Ulanowski, O pracach…, s. 31.
34 Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium…, s. 53; w kodeksie z Ks. Ciesz., rkps dd V 7, 

k. 192v: „eademque nostris constitucionibus et statutis Cracoviensibus in alia synodo per nos 
eciam facta et celebrata promulgatis non immerito per modum supplementi et declaracionis 
novis cupientes moribus obviare proposuimus incorporanda et eciam adiungenda”. 
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in crastino sancti Remigii” 35. Zarówno U. Heyzmann, jak i B. Ulanowski wskazali 
na Kraków jako miejsce zgromadzenia diecezjalnego z 1394 r. na podstawie frag-
mentu: „statutis Cracovie in alia Synodo per nos eciam facta”. A jednak, posiłkując 
się piętnastowieczną kopią zachowaną w rękopiśmiennym kodeksie o sygnaturze 
DD V 7 z Książnicy Cieszyńskiej, kluczowe sformułowania można zinterpretować 
jako „statutis Cracoviensibus”. Lekcja oznacza nie tyle miejsce zgromadzenia sy-
nodalnego, ile raczej określenie jego postanowień krakowskimi, a ściślej: statutami 
diecezji krakowskiej. Niestety, żaden ze znanych tekstów postanowień z 1394 r. nie 
zawiera danych o miejscu przeprowadzenia synodu.

Pierwsze statuty synodalne Piotra Wysza zachowały się w kopii spisanej we 
wspomnianym kodeksie z połowy XV w., który do 1790 r. wchodził w skład księgo-
zbioru dominikanów, najpierw krakowskich, potem cieszyńskich (stąd niżej nazy-
wany będzie kodeksem dominikańskim), a obecnie jest przechowywany w Książnicy 
Cieszyńskiej 36. Kodeks zatytułowany Joannis Aegidii Opus sermonum copiosum 
(tytuł pochodzi z Repertorium Codicum Manuscriptorum in caes. reg. Bibliotheca 
Scherschnickiana Teschinii) to kompilacja tekstów o różnej proweniencji, spisanych 
przez kilku kopistów, m.in. kazania i traktaty franciszkanina Jana Idziego Zamory, 
akta prawa magdeburskiego, Pasję Chrystusa oraz konstytucje zgromadzeń sy-
nodów diecezji krakowskiej. Część obejmująca statuty została spisana jedną ręką 
i zawiera postanowienia synodalne: 1) Nankera z 1320 r. (k. 157–174v); 2) Jana Gro-
towica z 1331 r. 37 (k. 174v–183); 3) Floriana z Mokrska z 1373 r. (k. 183–185); 4) Piotra 
Wysza z 1394 r. (k. 185–192); 5) Piotra Wysza z 1396 r. (k. 192–196); 6) Wojciecha 
Jastrzębca z 1423 r. (k. 196–210); 7) Zbigniewa Oleśnickiego z 1436 r. oraz trzy 
artykuły ze statutów z 1446 r. (k. 210–213). Fakt chronologicznego zestawienia 
statutów synodalnych oraz spisania zarządzeń Zbigniewa Oleśnickiego jako ostat-
nich pozwala datować tę część kodeksu na lata od 1446 (najmłodsze statuty) do 
1459 (kolejne zgromadzenie nieujęte w kodeksie). Datację potwierdza krój pisma 
osadzony w rękopiśmiennej tradycji piętnastowiecznej.

Artykuł dotyczący obchodów świąt roku liturgicznego w statutach z 1394 r. 
został umieszczony jako jeden z ostatnich i chronologicznie (choć nie zawsze) wy-
mieniono w nim najważniejsze wspomnienia świętowane w rycie podwójnym: Boże 
Narodzenie, Szczepana, Jana Ewangelisty, Młodzianków, Obrzezania Pańskiego, 
Zmartwychwstania z dwoma kolejnymi dniami, Wniebowstąpienia, Pięćdziesiąt-
nicy z dwoma kolejnymi dniami oraz Zwiastowania, Nawiedzenia, Wniebowzięcia, 
Narodzenia i Oczyszczenia Panny Marii, Narodzenia św. Jana Chrzciciela, oba 
święta Świętego Krzyża, Michała, oba święta Stanisława, Dwunastu Apostołów, 
Wawrzyńca, poświęcenia katedry krakowskiej św. Wacława i wspomnienie Flo-
riana tylko w mieście Krakowie („dedicacionis ecclesie sancti Venczeslaii, sancti 
Floriani tantum in civitate Cracoviensi”), Mikołaja, Marcina, Wojciecha, Marii 

35 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 9.
36 Ks. Ciesz., rkps dd V7. Więcej o kodeksie w: Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy 

Cieszyńskiej, oprac. M. Zwiercan, Wrocław 2003, s. 49–69.
37 Statuty synodalne biskupa Jana Grotowica w kodeksie dominikańskim występują 

w wersji bardziej rozbudowanej, niż te wydane przez U. Heyzmanna w Statuta synodalia 
episcoporum Cracoviensium…, s. 35–44.
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Magdaleny, Wszystkich Świętych, Katarzyny, Małgorzaty i Agnieszki. Wszystkie 
wyżej wymienione uroczystości obowiązywały zarówno duchowieństwo, jak i lud, 
który powinien wówczas wstrzymać się od pracy (festum fori). Z kolei wspomnienia 
czterech ewangelistów, a także czterech doktorów Kościoła: Grzegorza Wielkiego, 
Augustyna, Ambrożego i Hieronima powinny być obchodzone w rycie duplex przez 
duchowieństwo (festum chori) 38.

Z niewiadomego powodu w kodeksie dominikańskim zabrakło wspomnienia 
św. Floriana („dedicationis ecclesie sancti Wenceslai tantum in civitate Cracovien-
si”) 39. Wydaje się, że w podstawie wydania B. Ulanowskiego mowa o ograniczeniu 
do Krakowa wyłącznie kultu rzymskiego męczennika, jednak w kontekście treści 
kopii z kodeksu dominikańskiego należy zadać pytanie: czy w takim wypadku za-
mknięcie obchodów liturgicznych wspomnienia kleparskiego patrona w granicach 
miasta dotyczyło tylko św. Floriana, czy również dedykacji katedry krakowskiej? Tę 
pierwszą możliwość wyjaśniałoby błędne skopiowanie tekstu przez pisarza, który 
przez nieuwagę pominął wezwanie rzymskiego męczennika. W drugim przypadku 
pominięcie orędownika nie zmieniało tak bardzo znaczenia dyrektywy narzucającej 
również zawężenie obchodów wspomnienia poświęcenia kościoła. Mogłoby się 
wydawać, że doszło jednak do popełnienia omyłki pisarskiej i błędnego odnie-
sienia słów „tantum in civitate” do uroczystości katedralnej, gdyż w przeciwnym 
wypadku również wcześniej wymienione wspomnienia odnosiłyby się do polecenia 
zawężenia obchodów do samego tylko Krakowa. Niewykluczone jednak, że objęcie 
św. Wacława powyższą instrukcją było elementem kontynuowanej przez Piotra 
Wysza polityki hagiograficznej Nankera, który w ogóle nie wpisał imienia czeskiego 
świętego w poczet najważniejszych wspomnień roku liturgicznego. Ostatecznie 
odpowiedź przynoszą statuty z 1396 r., na mocy których podtrzymano zawężony do 
granic Krakowa charakter uroczystości świętych Wacława, Wojciecha i Floriana.

2.3 Statuty synodalne diecezji krakowskiej z 1396 roku

Zarządzenia synodu diecezji krakowskiej przeprowadzonego 29 października 1396 r. 
w Wiślicy przez biskupa krakowskiego Piotra Wysza zostały opublikowane przez 
U. Heyzmanna na podstawie kodeksu puławskiego przechowywanego w Biblio-
tece Kórnickiej oraz wyżej przywoływanego kodeksu z Biblioteki Jagiellońskiej 40. 
W ostatnim artykule statutów ściślej niż poprzednio uregulowano obchody roku 
liturgicznego w diecezji krakowskiej, dokonując chronologicznego (mniej lub bar-
dziej) przeglądu całego kalendarza. Warto przytoczyć tutaj cały zapis dla zorien-
towania się w polityce hagiograficznej biskupów krakowskich oraz zarysowania 

38 B. Ulanowski, O pracach…, s. 39–40.
39 Ks. Ciesz., rkps dd V7, k. 191.
40 Statuta Petri II. Vissi de Radolin episcopi Cracoviensis Ann. MCCCLXXXXVI, w: Statuta 

synodalia episcoporum Cracoviensium…, s. 52–59; bk, rkps 816, s. 128–132; bj, rkps 2658. 
Dodać tu należy również kopię statutów z kodeksu dominikańskiego, zob. Ks. Ciesz., 
rkps dd V 7, k. 192–196.



rozdział 2 śWięci patroni W ustaWodaWstWie synodalnym

problemu regulacji obchodów świętych, którzy pojawiali się w obecności patronów 
królestwa w ikonografii oraz przekazach pisanych 41: 

Boże Narodzenie oraz wspomnienia świętych Szczepana, Jana Ewangelisty 
i Młodzianków powinny być obchodzone w sposób uroczysty przez duchowieństwo 
i lud („ab ecclesia clero et populo sollempniter celebrari”), co oznacza, że parafia-
nie są zwolnieni z pracy fizycznej (festum fori) — podobnie obchody Obrzezania, 
Objawienia i Ofiarowania Pańskiego (Oczyszczenia Panny Marii), Zwiastowania 
Panny Marii, Zmartwychwstania (z dwoma następnymi dniami), Wniebowstąpie-
nia i Pięćdziesiątnicy (z dwoma następnymi dniami), Bożego Ciała, Nawiedzenia 
Panny Marii, Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Wniebowzięcia i Narodzenia Panny 
Marii, Podniesienia Krzyża Świętego, Niepokalanego Poczęcia oraz wspomnienia 
Agnieszki, Macieja, Filipa, obu Jakubów, Małgorzaty, Marii Magdaleny, Katarzyny, 
Wawrzyńca, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Judy, Wszystkich Świętych, Marcina, 
Andrzeja, Mikołaja i Tomasza. 

Wyłącznie przez duchowieństwo („ab ecclesia tantummodo venerari”) wspomi-
nano świętych Tomasza biskupa, Sylwestra, Feliksa, Marcelego, Pryskę, Sebastiana, 
Fabiana, Wincentego, Nawrócenie św. Pawła, Błażeja, Agatę, Dorotę, Scholastykę, 
Walentego, Katedrę św. Piotra, Grzegorza, Augustyna, Ambrożego, Hieronima, 
Marka, Łukasza, Gertrudę, Benedykta, Jerzego, Witalisa, Jana w Bramie Łacińskiej, 
Jana i Pawła, Procesjusza, Prokopa, Kiliana, Siedmiu Braci, Rozesłanie Apostołów, 
Aleksego, Arnulfa, Praksedę, Apolinarego, Piotra w Okowach, papieża Stefana, 
znalezienie relikwii św. Szczepana, Sykstusa, Donata, Tyburcjusza, Hipolita, Aga-
pita, Tymoteusza, Barnabę, ścięcie św. Jana Chrzciciela, Idziego, Feliksa i Adaukta, 
Maurycego, Kosmę i Damiana, Michała Archanioła, Franciszka, Leo narda, Ber-
narda, Kaliksta, Jadwigę, Elżbietę, Gala, Seweryna, Jedenaście Tysięcy Dziewic, 
Brykcjusza, Klemensa, Cecylię, Chryzogona, Barbarę i Łucję.

Ściślej określono dni świętych Wacława, Wojciecha, Floriana i Stanisła-
wa. Wspomnienia dnia (dies natalis) i translacji (dies translationis) św. Stanisława 
(„utrumque festum sancti Stanislai tamquam patroni gloriosi tam a clero quam a po-
pulo debet celebrari”) zostały potraktowane w sposób szczególny na tle wspomnień 
pozostałych świętych nie tylko z powodu podtrzymania charakteru festum fori, 
lecz również przez wymienienie obu świąt, podczas gdy wspomnienia pozostałych 
orędowników ograniczono wyłącznie do dies natalis. Ponadto to właśnie świętego 
biskupa krakowskiego określono mianem „sławnego patrona” (patroni gloriosi). 

Nieco inaczej skategoryzowano święta Wacława, Wojciecha i Floriana obcho-
dzone przez duchowieństwo i lud, ale tylko w kościołach Krakowa i jego przedmieść 
(„beatorum Venceslai et Adalberti, Floriani, tam ab ecclesia, quam a clero quam 
a populo solummodo in civitate Cracoviensi et in suburbiis eiusdem”). Trudno 
jednoznacznie ocenić, czy wysoka ranga festum fori w granicach wyłącznie Krakowa 
i jego przedmieść była — jak chciał K. Dobrowolski — ograniczeniem kultu św. Flo-
riana 42. Już w statutach Nankera wspomnienie świętego zaliczono do uroczystości 

41 Statuta Petri II. Vissi de Radolin…, s. 58–59; bk, rkps 816, s. 131–132; Ks. Ciesz., rkps dd V 7, 
k. 195–196.

42 K. Dobrowolski, Dzieje kultu św. Floriana w Polsce do połowy XVI w., rhtnW 2, z. 2, 
Warszawa 1923, s. 74.
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semiduplicia, co oznacza skromniejszy charakter wysokiego rytu liturgicznego, gdy 
lud powinien wstrzymywać się od pracy. W statutach Piotra Wysza nie okreś lono 
charakteru rytu, choć zaliczono dzień rzymskiego męczennika do świąt ważniej-
szych, obowiązujących zarówno duchowieństwo, jak i społeczność miejsca — fak-
tem jest jednak, że z jakiegoś powodu prawodawca synodalny podkreślił ograni-
czenie natury festum fori do Krakowa i jego przedmieść. Należało czekać jeszcze 
niemal pół wieku, nim biskup Zbigniew Oleśnicki przypomniał o uczestnictwie 
św. Floriana w grupie świętych patronów Królestwa Polskiego, co tłumaczyłoby, 
dlaczego wysoki ryt wspomnienia św. Floriana w statuach z 1394 i 1396 r. ujęto 
w miejskie granice. Interesująco wygląda jednak zestawienie św. Floriana ze świę-
tymi Wojciechem i Wacławem w jednej grupie obchodów liturgicznych. Świętego 
Wacława zabrakło w artykułach statutów synodalnych biskupa Nankera, choć waga 
jego kultu w średniowiecznym Krakowie nie budzi wątpliwości. Zastanowienie 
wzbudza to, że pomysłodawca i uczestnicy zebrani na synodzie w Wiślicy w 1396 r., 
kładąc obok siebie imiona świętych opiekunów w porządku chronologicznym, prze-
sunęli św. Wacława z późniejszych wersów (dies natalis przypadało 28 września) 
do porządku kwietniowo-majowego (23 kwietnia to dies natalis św. Wojciecha, 
4 maja — św. Floriana).

Szczególnie w kontekście kreowania znaku grupy świętych orędowników 
państwa takie zgrupowanie trzech patronów wygląda równie frapująco, co pod-
kreślanie, że wysoki ryt liturgiczny ich wspomnień ograniczono tylko do aglome-
racji krakowskiej. Czy ów zabieg można uznać za pierwszą próbę skonstruowania 
zespołu świętych patronów Królestwa Polskiego na wzór istniejących już w tym 
czasie zespołów orędowników czeskich, węgierskich oraz skandynawskich? Czy 
dla biskupa Piotra Wysza zamknięcie wysokiej rangi tych uroczystości do granic 
Krakowa było wyeksponowaniem stołeczności królewskiego miasta? A jednak 
zestawienie nie ograniczyło się do świętych Wacława (patrona kościoła katedral-
nego) i Floriana (patrona kleparskiej kolegiaty), lecz zostało rozszerzone o imię 
św. Wojciecha. Rozwiązanie podsuwają poprzednie statuty synodalne Piotra Wysza 
z 1394 r. Określono w nich wspomnienie św. Wacława jako obchody poświęcenia 
kościoła św. Wacława, czyli krakowskiej katedry, przypadające na 20 kwietnia. 
W chronologicznie uporządkowanych uroczystościach krakowskiego kalendarza 
liturgicznego „wspomnienie św. Wacława” (20 kwietnia) rozpisano przed świętymi 
Wojciechem (23 kwietnia) i Florianem (4 maja). Nic więc nie uprawnia do sfor-
mułowania wniosku, że w latach 1394–1396 zaczęła się krystalizować idea zespołu 
świętych patronów Królestwa Polskiego.

2.4 Statuty synodalne diecezji krakowskiej z 1436 roku

Statutom synodalnym z czasów episkopatu Zbigniewa Oleśnickiego należy poświę-
cić więcej miejsca, gdyż, jak pisał M. Walczak, były one jedną z prób „zakorzenienia 
w świadomości wiernych dewocyjnego schematu czterech patronów państwa” 43. 

43 M. Walczak, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa 
Oleśnickiego. Część II, Fha 30, 1994, s. 78.
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Nieporadne i chaotyczne przepisywanie zarządzeń przez kopistów stało u podstaw 
poważnych różnic w dostępnych wersjach, które wywołały dyskusję w polskiej histo-
riografii już w XIX stuleciu. Jako pierwszy statuty z 1436 r. wydał U. Heyzmann na 
podstawie kodeksów puławskiego (BK, rkps 816) i jagiellońskiego (BJ, rkps 2658) 44. 
Kolejny wydawca statutów, S. Zachorowski, sięgnął ponadto do rękopisów z Bi-
blioteki Batthyánych w Gyulaféjérvár (rkps II 150) oraz Biblioteki Baworowskich 
(rkps 1016) 45. Następne kodeksy zawierające kopię konstytucji Oleśnickiego wskazał 
P. Bober: rękopis z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie (rkps 1444) oraz 
drugi kodeks z Biblioteki Jagiellońskiej (BJ, rkps 3452), o którym S. Zachorowski 
wiedział, lecz nie wykorzystał go w swojej edycji 46. Piątą odmianę zawiera kodeks 
dominikański (Ks. Ciesz., rkps DD V 7).

Omawiając zgromadzenia synodalne, B. Ulanowski nie dostrzegł w statutach 
Oleśnickiego z 1436 r. znamion synodu diecezjalnego i stwierdził, że „są to raczej 
wydane przez biskupa na kapitule jeneralnej postanowienia, które oczywiście obo-
wiązują duchowieństwo, w ten sam zupełnie sposób jak diecezjalne statuty, ale ze 
względu na swoje pochodzenie nie mogą być z niemi identyfikowane” 47. Badacz 
nie doprecyzował okoliczności owego pochodzenia, które miałyby uniemożliwiać 
identyfikowanie konstytucji z 1436 r. ze statutami synodalnymi. Rozważając sta-
nowisko B. Ulanowskiego, S. Zachorowski przywołał fragment żywota biskupa 
Oleśnickiego pióra Jana Długosza w brzmieniu: „statuta reformationem dioecesis 
Cracoviensis concernentia condidit”. W opinii wydawcy passus ten, choć istot-
ny, nie może ostatecznie świadczyć o synodalnym charakterze ustaw 48. Jednak 
w dalszej kolejności S. Zachorowski przytoczył obecną w kodeksach węgierskim 
i jagiellońskim (BJ, rkps 3452) zapiskę dowodzącą, że 9 stycznia 1436 r. uroczyście 
celebrowano synod zwołany z inicjatywy biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleś-
nickiego: „edite et publicate sunt hee constituciones per reverendum in Christo 
patrem et dominum dominum Sbigneum dei gracia Episcopum Cracoviensem in 
sinodo anni domini MoCCCCoXXXoVI feria secunda post festum Epiphanie Cracovie 
solemniter celebrata” 49. Nieco inaczej fragment brzmi w kodeksie dominikańskim, 
jednak nie różni się zbytnio w zasadniczym brzmieniu i tylko potwierdza auten-
tyczność zapisu zacytowanego przez wydawcę 50. S. Zachorowski, przytaczając 

44 Statuta Sbignei Oleśnicki episcopi Cracoviensis. Ann. MCCCCXXXVI, w: Statuta synodalia 
episcoporum Cracoviensium…, s. 88–92.

45 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 4–5. Autor przekazał ponadto, że 
w kolekcji Biblioteki Petersburskiej znajdują się rękopisy Lat. i.Q.93 oraz Lat. i.Q.94, również 
zawierające statuty synodalne Oleśnieckiego, zob. ibidem, s. 5; A. Blumenstok, Wiadomość 
o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie 
z poszukiwań, akh 6, Kraków 1981, s. 417.

46 P. Bober, Z dziejów synodów…, s. 82; Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa 
Oleśnickiego…, s. 3.

47 B. Ulanowski, Kilka uwag…, s. 18.
48 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 3.
49 Ibidem.
50 Ks. Ciesz., rkps dd V7, k. 212v: „hec sunt constituciones reverendissimi in Christo patris 

domini ac domini Sbignei episcopi Cracoviensi edite anno Domini mocccco tricesimo sexto 
in synodo Cracoviensi feria secunda post festum Epiphanie solemniter celebrata”.
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niekonwencjonalne zwroty rozpoczynające chociażby artykuł De horis, doszedł do 
wniosku, że synod istotnie odbył się w styczniu 1436 r., lecz do statutów będących 
jego efektem hierarcha wciągnął starsze dyrektywy osobiste lub zarządzenia pod-
jęte podczas zgromadzenia kapituły generalnej krakowskiej w latach 1424–1435 51. 
Z hipotezą zgodził się P. Bober, który do argumentacji dodał swobodne przerabianie 
przez kopistów statutu 13. oraz nieuwzględnienie go przez Jana Długosza w opisie 
rozporządzeń synodalnych. W opinii obu historyków prawa kościelnego statut 
13. wraz ze statutem 4. powstały i funkcjonowały już w okresie poprzedzającym 
zwołanie synodu 52.

Już piętnastowieczni kopiści łączyli konstytucje synodu z 1436 r. z późniejszymi 
o dekadę decyzjami (zapewne również synodalnymi) z 1446 r. Zgodnie z tą praktyką 
również S. Zachorowski połączył te statuty w jedno wydanie, ściśle jednak rozróż-
niając zarządzenia młodsze od starszych. Przyjmując numerację artykułów synodal-
nych zaproponowaną przez wydawcę, kolejność postanowień w części statutowej 
kodeksu dominikańskiego (spisanej najpóźniej w 1459 r.) wygląda następująco: 1, 2, 
5, 6, 7, 3, 8, 9, 10, 11, 4, 1 z 1446 r., 2 z 1446 r., 3 z 1446 r., explicit statutów z 1436 r., 
4 z 1446 r. bez datacji. Brakuje zatem artykułów 12. oraz 13., który jednak meryto-
rycznie pokrywał się ze statutem 3. z 1446 r. 53 Statut 4. od statutów z 1446 r. dzieli 
w kodeksie dominikańskim glosa „hoc dictum indiget gloza”, co świadczy o tym, że 
kopista był świadomy odrębności dalszego tekstu. Gdyby nie skompilował statutów 
obu synodów krakowskich ze sobą, to układ konstytucji Oleśnickiego pokrywałby 
się ze schematem obecnym w kodeksie jagiellońskim (BJ, rkps 3452), który wy-
gląda następująco: 1, 2, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 10, 11, 4. W części kodeksu jagiellońskiego, 
zawierającej statuty synodów diecezji krakowskiej, znalazły się statuty Oleśnic-
kiego z 1436 r., Nankera z 1320 r., Jana Grotowica z 1331 r. i Wojciecha Jastrzębca 
z 1423 r. 54 Statuty Oleśnickiego otwierają tę część kodeksu jako najnowsze, po czym 
kopista chronologicznie spisał starsze postanowienia — zasada ta była praktyko-
wana w komponowaniu układu statutów synodalnych spisywanych w kodeksach. 
S. Zachorowski, opracowując statuty Oleśnickiego, korzystał przede wszystkim 
z kodeksu jagiellońskiego (BJ, rkps 2658), którego część statutową otwierały rozpo-
rządzenia synodu Tomasza Strzępińskiego z 1459 r. — kopia ta jest zatem młodsza 
od tekstów w kodeksach dominikańskim (Ks. Ciesz., rkps DD V 7) i jagiellońskim 
(BJ, rkps 3452), a co za tym idzie, zapewne odbiega od pierwowzoru bardziej, niż 
kopie w obu wspomnianych księgach. U. Heyzmann w swojej edycji wykorzystał ko-
pię pochodzącą z rękopisu kórnickiego, którego część synodalną również otwierają 
statuty Tomasza Strzępińskiego. Wynika z tego, że kolejna edycja statutów biskupa 
krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego powinna bazować na kodeksach jagielloń-
skim (BJ, rkps 3452) i dominikańskim (Ks. Ciesz., rkps DD V 7) jako przekazach 
starszych, więc zapewne najbliższych oryginałowi. Nawiasem mówiąc, fakt daleko 
posuniętej różnorodności kopii statutów w kodeksach późnośredniowiecznych 
może pośrednio świadczyć o pewnej niejednorodności kształtu liturgii i kalendarzy 

51 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 7.
52 P. Bober, Z dziejów synodów…, s. 87.
53 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 31.
54 bj, rkps 3452, k. 131–165.
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liturgicznych nawet w obrębie jednej diecezji, a bezpośrednio o fiasku wprowadzonej 
przez Oleśnickiego nowej metody rozpowszechniania rozporządzeń.

Wśród statutów z 1436 r. znalazł się artykuł 4. (De horis), który w polskiej 
historiografii uchodzi za formalny początek kultu czterech świętych patronów 
Królestwa Polskiego w czasach jagiellońskich. Wobec braku starszych przesłanek 
pozostaje również punktem wyjścia do poniższej analizy, zatem warto przytoczyć 
jego treść z niepublikowanej dotąd, a być może najstarszej, kopii z kodeksu domi-
nikańskiego (il. 4):

Sbigneus Dei gratia episcopus Cracoviensis, etsi ut sanctorum patrum edo-
cemur scripturis dominum in sanctis suis laudare iubemur illos tum specialis 
tum devocionis tytulo attolere et dignis magnificare preconiis merito tenemur 
quos divina dispensacione speciales ante faciem sedentis in throno interces-
sores sentimus et gaudemus nos habere patronos. Sane cum ecclesia nostra 
inter aliorum celestium civium venerandas reliquias gloriosissimi martiris 
beati Floriani venerando corpore dotata sit, eius quoque interventu et me-
ritis apud Deum totum hoc regnum Polonie credat se crebrius communiri 
de fratrum nostrorum capituli Cracoviensis previa deliberacione et assensu, 
statuimus et presentibus ordinavimus prenominatum gloriosum martirem 
et patronum nostrum per totam nostram dyocesim inter ceteros huius regni 
patronos insignes videlicet Adalbertum, Stanislaum et Venceslaum martires 
pari devocione in horis canonicis et officiis divinis attollendum et venerandum 
necnon colendum, quodque de ipso huiusmodi officium [feria 55] quarta, de 
sancto Venceslao tertia, de sancto Adalberto secunda, de sancto Stanislao 
quinta feriis per totam nostram dyocesim fiat et observetur temporibus per-
petuis duraturum 56.

Nietypowa dla statutów synodalnych formuła tytulacyjna otwierająca wskazany 
artykuł potwierdza, że powstał on przez rozpoczęciem zgromadzenia synodal-
nego w 1436 r. Jest także dowodem na to, że szczególną rolę w kreowaniu lokal-
nego ustawodawstwa kościelnego odgrywały indywidualne decyzje hierarchy, 
a nie zgromadzenia synodalnego czy kapituły katedralnej. Zbigniew Oleśnicki 
wytłumaczył we wstępie, że „zgodnie z pismami świętych ojców jesteśmy zobowią-
zani do oddawania czci Bogu przez jego świętych, szczególnie naszych patronów, 
orędujących przed Jego obliczem w naszych sprawach”. Refleksja hierarchy mieści 
się w ogólnych zasadach redagowania areng dewocyjnych, zawierających religijną 
motywację dla dyrektywy, a jednocześnie odczytywana mogła być jako odbicie 
aktualnych trendów i sporów z husytami, którzy zasadniczo odrzucali lub mocno 
ograniczali kult świętych. 

W związku z powyższym — przekonywał biskup Oleśnicki — skoro kościół 
katedralny został obdarowany relikwiami ciała św. Floriana, który oręduje u Boga 
w sprawach Królestwa Polskiego, po uprzednich rozważaniach i za zgodą kapituły 

55 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 47.
56 Ks. Ciesz., rkps dd V 7, k. 211v–212.
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krakowskiej postanowiono, aby wspomnianego męczennika i „naszego” patrona 
(„gloriosum martirem et patronum nostrum”) w całej diecezji czcić tak samo, 
jak innych sławnych patronów tego królestwa, mianowicie świętych Wojciecha, 
Stanisława i Wacława („inter ceteros huius regni patronos insignes videlicet Adal-
bertum, Stanislaum et Venceslaum martires”) 57. Artykuł zamyka doprecyzowanie 
pojęcia „równego kultu”. Każdemu z czterech orędowników przypadł jeden dzień 
tygodnia, w którym — jeśli akurat nie wypadało ważne święto — odprawiano litur-
gię wotywną przypadającą na wspomnienie patrona: poniedziałki dedykowano 
św. Wojciechowi, wtorki św. Wacławowi, środy św. Florianowi i czwartki św. Sta-
nisławowi. S. Zachorowski zauważył, że przepis ten odnosił się „wyłącznie do sfery 
wewnętrzno-kościelnej; wpływu na życie społeczne nie wywarł on żadnego” 58. 
Nie zgodził się z nim K. Dobrowolski, twierdząc, że „zrównanie kościelnego kultu 
św. Floriana z tak wysoko postawioną czcią św. Stanisława włączało bez wątpienia 
święto 4 maja w rząd festa duplicia” 59. Niewątpliwie rację należy przyznać temu 
ostatniemu, a choć w samym tekście explicite nie ma mowy o podniesieniu stopnia 
rytu liturgicznego obchodów św. Floriana, to sugeruje go już „zrównanie kultu” 
z obchodami pozostałych świętych. Formalnie postanowienia dotyczyły diecezji 
krakowskiej, jednak, mając na uwadze aspiracje biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, 
nie sposób nie odnieść wrażenia, że treść statutu odzwierciedlała poważniejsze 
zamiary propagowania kultu patronów — określonych tu przecież nie patronami 
Krakowa czy diecezji, lecz patronami całego królestwa. Niewątpliwie nie trzeba 
było długo czekać na realizację zarządzeń synodalnych. Wysoka ranga festum fori 
dnia św. Floriana w rycie podwójnym (duplex) charakteryzująca się m.in. zapi-
sem obchodów kolorem czerwonym widoczna była w kalendarzach liturgicznych 
z drugiej połowy XV stulecia 60. Zapewne też w związku z powyższymi decyzjami 
Filippo Buonaccorsi zwany Kallimachem, autor żywota Oleśnickiego, wspominał, 
że biskup Oleśnicki „uświetnił nabożeństwa, dodawszy kilka bardziej uroczystych 
i pobożnych ceremonii” 61.

W artykule 13. postanowień z 1436 r., którego nie przepisał kopista kodeksu 
dominikańskiego, również uwzględniono interesujące pouczenia. W tym punkcie 
głównym zamysłem hierarchy było unormowanie właściwego nabożeństwa bre-
wiarzowego, a właściwie zabronienie duchownym odmawiania godzin o świętych 
(De sanctis), kiedy powinni oni śpiewać nieco bardziej wymagające godziny o świę-
tach (De feria), co zdarzać się miało regularnie i z premedytacją w czasie Wielkiego  

57 W niedatowanym liście do kolegium kardynałów z prośbą o beatyfikację Jacka Odrowąża 
Zbigniew Oleśnicki określił św. Stanisława w sposób analogiczny: „Ex eo tempore, quo 
inclitus regni huius Polonie patronus, beatus Stanislaus, glorioso martirio coronatus est et 
sanctorum catalogo auctoritate sedis apostolice insertus” (Codex epistolaris saeculi decimi 
quinti, t. iii, ed. A. Lewicki, Cracoviae 1894, Dodatek, nr 89).

58 Ibidem, s. 17. 
59 K. Dobrowolski, Dzieje kultu św. Floriana…, s. 92.
60 M.in. Missale Cracoviense, Moguntiae 1484, k. 3.
61 Philippi Callimachi Vita et mores Sbignei cardinalis, ed. I. Lichońska, Varsaviae 1962, 

s. 42–43: „Sacrorum solennia multo augustiora effecit additis quibusdam sanctioribus 
magisque religiosis caerimoniis”.
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Postu 62. Biskup zastrzegł, że do wyjątków od tej zasady należały wspomnienia: 
translacji św. Wacława, świętych Tomasza z Akwinu, Perpetui i Felicyty, Czter-
dziestu Męczenników, Cyryla i Metodego wyznawców, patronów i apostołów tego 
królestwa („Ciruli et Metudi confessorum patronorum et apostolorum huius regni”), 
Longina, Gertrudy, Benedykta, Grzegorza i Marii Egipcjanki. Podkreślenie roli 
świętych Cyryla i Metodego jako „patronów i apostołów tego królestwa” obecne 
jest w redakcjach statutów wydanych przez U. Heyzmanna i S. Zachorowskiego. 
W kopii z kodeksu Biblioteki Książąt Czartoryskich (rkps 1444) kopista ograniczył 
się do zapisu: „item Ciruli et Metudi confessorum” 63. Jak przekonywał P. Bober, 
artykuł 13. również nie był owocem zgromadzenia synodalnego z 1436 r. i został 
wciągnięty do postanowień podobnie jak artykuł 4. (De horis).

W czytaniach liturgicznych na dzień wspomnienia świętych Cyryla i Metodego 
w najstarszych polskich brewiarzach i mszałach rękopiśmiennych Ignacy Polkowski 
odnalazł modlitwę w brzmieniu:

Omnipotens piissime Deus, qui nos beatos pontifices et confessores tuos no-
strosque apostolos et patronos Cirulum et Metudium, ad credulitatem fidei 
christianae vocare dignatus es, praesta quaesumus, ut qui eorum festivitate in 
praesenti gloriamur, eorum etiam gloriam aeternam consequi mereamur. 

Począwszy od Brewiarza krakowskiego z 1443 r. z modlitwy zniknęły słowa o „na-
szych apostołach i patronach” 64 i zapisano je jeszcze tylko — według I. Polkow-
skiego — w Viaticum Posnaniense z 1513 r. W Diurnale Cracoviense badacz miał 
odnaleźć inną redakcję tej modlitwy:

Deus, qui hanc sacratissimam diem nobis in beatorum Ciruli et Methudii 
pontificum tuorum et patronorum nostrorum celebritatem venerabilem fecisti, 
per quos fidei sumpsimus exordium 65. 

Oracja zawierająca sformułowanie „nostrosque apostolos et patronos” wystąpi-
ła kilkukrotnie w liturgicznej tradycji poznańskiej, a oprócz wskazanego przez 
I. Polkowskiego Viaticum Posnaniense, można dodać również Mszał poznański 
z 1524 r. z identyczną tytulacją słowiańskich świętych 66. Co ciekawe, wspomnień 

62 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego…, s. 16, 50. W. Schenk bezpodstawnie 
założył, że jeśli święci Cyryl i Metody nie zostali wymienieni w tekście statutu 4. 
(De horis) — w którym mowa o świętych patronach królestwa — to statut, w którym 
występują pochodzi zapewne z 1446 r., zob. W. Schenk, Kult świętych…, s. 92, przyp. 98.

63 P. Bober, Z dziejów synodów…, s. 84.
64 Nie ma mowy o świętych Cyrylu i Metodym jako „naszych patronach i apostołach” 

np. w: Liber horarum secundum veram rubricam sive notulam ecclesie Cracoviensis, 
Cracoviae 1508 czy w Breviarium secundum ritum insignis Ecclesie Cracoviensis noviter 
emendatum, Venetiis 1538.

65 I. Polkowski, Cześć śś. Cyryla i Metodego w Polsce według ksiąg liturgicznych i legend do 
końca XIII wieku, Kraków 1885, s. 34–35.

66 Missale dioeceseos Posnaniensis, Cracoviae 1524, k. 18–18v: „Piissime Deus, qui nos per 
beatos confessores atque pontifices tuos, nostrosque apostolos et patronos, Cirulum 
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o świętych Cyrylu i Metodym nie odnotowywano w kalendarzach liturgicznych 
diecezji wrocławskiej 67.

Ten pobieżny przegląd występowania określenia „patronowie i apostołowie 
tego królestwa” przy imionach świętych Cyryla i Metodego w kontekście sięgnięcia 
po nie przez Zbigniewa Oleśnickiego mnoży pytania i wątpliwości. Niełatwo od-
gadnąć, czy hierarcha zaczerpnął określenie z tradycji liturgicznej, czy sam dał ku 
temu asumpt redaktorom kościelnych ksiąg. Chyba tylko w 13. statucie zwrot „nasi 
patronowie” został doprecyzowany przez odwołanie do patronów Królestwa Pol-
skiego, przez co wyeksponowano polityczno-państwowy charakter kultu. Otwarte 
pozostają pytania o nawiązania do ówczesnych prób rozciągnięcia władzy papieskiej 
nad Kościołem obrządku wschodniego poprzez projekt unii Kościołów, którą po 
wielu latach sporów zawiązano w 1439 r. we Florencji. Być może poprzez pryzmat 
tych wydarzeń należy postrzegać wyeksponowanie politycznej czy narodowej roli 
świętych Cyryla i Metodego, niezbyt popularnych na ziemiach polskich, a szybką 
rezygnację z tak dostojnej tytulacji patronów Słowiańszczyzny w liturgii krakowskiej 
z fiaskiem wielkiego projektu połączenia obu obrządków. 

2.5 Statuty synodalne diecezji krakowskiej z 1509 roku

Uczestnicy synodu diecezji krakowskiej zwołanego przez biskupa Jana Konarskiego 
na 13 lipca 1509 r. nie podjęli tematu obchodów roku liturgicznego, a w statuach 
synodalnych nie wymieniono imion świętych patronów Królestwa Polskiego, mimo 
to jedno z zarządzeń ściśle koreluje z kultem orędowników, który przeżywał wów-
czas swój renesans. Konstytucje Jana Konarskiego opublikował J. Sawicki w 1945 r. 
na podstawie plakatowego druku wydanego w oficynie Jana Hallera, dziś znajdują-
cego się w zasobach Biblioteki Jagiellońskiej (BJ Cim. vol. 5) 68. Skrupulatna analiza 
zewnętrza i wewnętrzna zabytku pozwoliła badaczowi wyciągnąć szereg ważnych 
wniosków i przypuszczeń. Wskazał przede wszystkim, że krakowski warsztat Hallera 
musiał wypuścić wiele kopii jeszcze późnym latem lub wczesną jesienią 1509 r., aby 
treść statutów nie zdezaktualizowała się — biskup podczas synodu zapowiadał, że 
kolejne zgromadzenie zwoła niebawem, gdy czasy będą nieco spokojniejsze 69.

Konieczność zachowania aktualności statutów wynikała z polityki propagan-
dowej towarzyszącej wojnie polsko-mołdawskiej, spowodowanej najazdem wojsk 
hospodara Bogdana Jednookiego na terytorium Korony 70. Choć przygotowania do 
konfliktu czyniono już w kwietniu, to — jak przekonywał Jost Ludwik Decjusz — na 
początku lipca 1509 r. doniesiono królowi, że hospodar wtargnął na Ruś Czerwoną 

et Metudium, ad credulitatem fidei christiane vocare dignatus es, presta, ut qui eorum 
festivitate in presenti gloriamur, eorum etiam gloriam eternam consequi mereamur”.

67 E. Mateja, Śląski kalendarz liturgiczny świętych. Geneza i rozwój do czasu reformy papieża 
Piusa X, Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 85, Opole 2006, s. 16.

68 Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego…, s. 31–43. Ten jedyny znany dziś 
egzemplarz postanowień synodalnych został wyciągnięty ze starodruku, do którego trafił 
jako makulatura wypełniająca okładzinę książkową.

69 Ibidem, s. 39.
70 Z. Spieralski, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 70.
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i Podole, „gdzie napełnia wszystko rzezią i pożogą” 71. Naturalne więc, że w statutach 
synodu diecezji krakowskiej, odbywającego się w dynamicznej atmosferze przygoto-
wań do wyprawy wojennej, znalazł się artykuł 22. (według numeracji J. Sawickiego), 
bezpośrednio nawiązujący do kampanii. Biskup zarządził, aby w poniedziałki, środy 
i piątki (o ile nie wypadnie akurat ważne święto) odbywały się uroczyste procesje dla 
„dobra tego królestwa i aby Pan pozwolił powrócić naszym w zdrowiu i w chwale 
zwycięstwa, dopóki On sam nie przywróci pokoju”. Hierarcha napomniał także 
duchowieństwo, aby w kazaniach pouczali lud o potrzebie wznoszenia modłów do 
Boga przez świętych, „zwłaszcza naszych patronów”. Wszyscy uczestnicy procesji 
mogli zaś uzyskać czterdzieści dni odpustu po odmówieniu trzech „Ojcze nasz” 
i trzech „Zdrowaś Mario” 72.

Nic dziwnego, że J. Sawicki pisał o powyższym zarządzeniu jako „dyspozycjach 
tchnących najwyższą aktualnością” 73. Przywołani w passusie „nasi święci patroni” 
z pewnością oznaczają świętych patronów Królestwa Polskiego, na co wskazuje 
państwowy, wręcz patriotyczny charakter omawianego artykułu. W tym samym 
czasie biskup Jan Konarski reformował krakowskie księgi liturgiczne, poświęcając 
sporo miejsca na ich kartach czterem orędownikom państwowym, a w malarstwie 
ołtarzowym wielokrotnie sięgano wówczas po ich wizerunki. Decjusz odnotował, 
że król Polski, przygotowując się do wyprawy przeciw Bogdanowi, przeprowadził 
we Lwowie przegląd wojsk i oddał dowództwo wojewodzie krakowskiemu i hetma-
nowi wielkiemu koronnemu Mikołajowi Kamienieckiemu. Następnie „sam uczynił 
śluby Najlepszemu i Najwyższemu Bogu i świętemu Stanisławowi, polskiemu 
świętemu, aby ta wojna przybrała dobry obrót dla samego króla i narodu polskie-
go. Śluby te później, po odniesieniu zwycięstwa, wypełnił jak najsumienniej” 74. 
Po trzech latach władca w podzięce za pomyślnie ukończoną kampanię wołoską 
„wypełnił śluby złożone Bogu i św. Stanisławowi za pomyślnie zakończoną wojnę 
wołoską i ufundował temu patronowi ojczyzny srebrne figury podobno za wiele 
tysięcy złotych i wykonane z wielkim artyzmem i starannością przez Alberta Glima 
w Norymberdze, które wszyscy teraz oglądają u grobu świętego” 75. Drogocenne 
obrazy przedstawiające sceny z żywota i męczeństwa św. Stanisława ozdobiły jego 
konfesję w przestrzeni katedry wawelskiej, stając się obiektem zachwytu często 
opisywanym w przekazach z XVI i pierwszej połowy XVII stulecia 76. Jak infor-

71 J.L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1960, s. 41.
72 Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego…, s. 49: „Item processiones pro 

bono statu Regni huius, et ut Deus nostros sanos cum victoria reducere dignaretur, secunda, 
quarta, sexta feriis, si festum aliquod non impediverit, more solito tam diu faciant donec 
Deus omnipotens misericordiam suam in nos ostenderit et pacem tranquillam concesserit, 
frequenterque hortentur in sermonibus et admoneant homines, ut pro hoc speciales fundant 
ad Deum orationes, suffragia sanctorum, praesertim patronorum nostrorum implorantes. 
Et nos quadraginta dies indulgentiarum omnibus dictis processionibus interessentibus et 
trinum Pater Noster et totidem Ave Maria orantibus praesentibus concedimus”.

73 Ibidem, s. 38.
74 J.L. Decjusz, Księga o czasach…, s. 42.
75 Ibidem, s. 69–70.
76 A. Bochnak, Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, Studia do 

Dziejów Wawelu, t. 2, 1960, s. 135–136.
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mował Bernard Wapowski, zaraz po zwycięskiej bitwie nad Dniestrem stoczonej 
4 października 1509 r. król Zygmunt wprowadził zwycięskie wojsko do Krakowa, 
gdzie wypełnił śluby złożone wcześniej „św. Stanisławowi męczennikowi, patronowi 
swego królestwa” i złożył kosztowne dary w „najdostojniejszej jego świątyni” 77. 
Kampanii wojennej towarzyszyła zatem rozbudowana kampania propagandowa, 
której oś narracyjną wyznaczało orędownictwo św. Stanisława. Król polski, przy-
gotowując się do wyprawy mołdawskiej w 1509 r., mógł zwrócić się z prośbą do 
biskupa krakowskiego Jana Konarskiego o pomoc w rozbudzaniu patriotycznych 
nastrojów oraz zawierzyć opiece Boga i św. Stanisława wojska idące na wojnę ze 
„schizmatyckim” hospodarem 78.

2.6 Statuty prowincjonalne metropolii gnieźnieńskiej z 1512 roku

Równocześnie na poziomie metropolitalnym działalność prymasa Jana Łaskiego 
charakteryzowała daleko idąca potrzeba ujednolicenia i usystematyzowania liturgii 
oraz prawa. Śladami kroków podejmowanych przez prężnego hierarchę pozostają 
drukowane statuty metropolitalne wydawane w sposób chaotyczny i świadczący 
o niezdecydowaniu w doborze formy prezentacji zunifikowanych przepisów. Zarzą-
dzenia prowincjonalne w zasadzie nie pojawiały się jako samodzielne komponenty 
szeroko zakrojonej akcji Łaskiego, lecz współwystępowały wraz ze statutami synodu 
prowincjonalnego wieluńsko-kaliskiego arcybiskupa Mikołaja Trąby z 1420 r. B. Ula-
nowski zauważył, że zbiór statutów z synodów odprawianych za swoich własnych 
rządów Łaski zawsze traktował jako uzupełnienie statutów Mikołaja Trąby 79.

Uchwały synodu metropolitalnego rozpoczętego 11 listopada 1510 r. w Piotr-
kowie i dokończonego po przerwie na początku 1511 r. zachowały się w łączonym 
wydaniu statutów diecezjalnych wrocławskich i prowincjonalnych gnieźnieńskich 
Statuta sinodalia et provincialia drukowanym w norymberskiej oficynie Hieronima 
Höltzla w maju 1512 r. oraz w kolejnych kompilacjach statutów prowincjonalnych 80. 
Pierwsza, zasadnicza część druku została poświęcona aktualnie obowiązującym 
dekretom — statutom synodów diecezji wrocławskiej Jana Rotha z 1497 r. oraz 
Jana Thurzona z lat 1509–1510, a także archidiecezjalnym, piotrkowskim statutom 
prowincjonalnym Jana Łaskiego z 1510 r. Na kolejnych kartach wytłoczono chro-
nologicznie ułożone, historyczne statuty diecezji wrocławskiej: biskupów Tomasza, 
Henryka z Wierzbna, Nankera, Wacława legnickiego, Konrada Starszego, Piotra 
Nowaka i Rudolfa z Rüdesheim. Następna część druku to statuty prowincjonalne. 
Wydrukowano tu statuty synodu wieluńsko-kaliskiego arcybiskupa Mikołaja Trąby 

77 Chronicorum Bernardi Vapovii partem posteriorem 1480–1525, ed. J. Szujski, Scriptores 
rerum Polonicarum, t. 2, Kraków 1874, s. 90–91: „ex Lepopoli movens victorem solvit 
exercitum, et Cracoviam ad regiam Poloniae veniens, vota, quae pro victoria nuncupaverat 
Stanislao martyri regni sui patrono, exolvit: et donaria preciosa in eius augustissimum 
templum intulit”.

78 Tak określił hospodara Bernard Wapowski („Schismaticus ritus Graecanici”), zob. ibidem, 
s. 91.

79 Materyały do historyi ustawodawstwa…, s. 328.
80 Statuta sinodalia et provincialia, Nuremberg 1512.
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z 1420 r., a po nich uchwały prowincjonalne „nowe” arcybiskupa Jana Łaskiego, 
czyli statuty w kształcie zatwierdzonym po dokończeniu synodu prowincjonalnego 
w 1511 r. Ostatnia już część starodruku to przywileje i nadania dla duchowieństwa 
udzielone przez władców i papieży.

Niektóre z artykułów konstytucji synodalnych z lat 1510–1511 bezpośrednio 
nawiązywały do wspomnianego zwycięstwa nad Dniestrem, a choć nie dotyczyły 
zespołu patronów Królestwa Polskiego, to jednak korelowały z „państwowymi” 
obchodami kultów świętych. Krótki wywód na temat synodu piotrkowskiego należy 
poprzedzić problemowi domniemanego synodu diecezji krakowskiej po zwycię-
stwie nad wojskami hospodara, na którym kontynuowano (zgodnie z zapowiedzią 
obecną na plakacie z 1509 r.) obrady rozpoczęte przez biskupa Jana Konarskiego. 
P. Bober, szukając dowodów na odbycie tego zgromadzenia, przywołał fragment 
katalogu biskupów krakowskich z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 
w którym zarządzono wdrożenie w 1510 r. przez biskupa Jana Konarskiego uroczy-
stości Poczęcia Panny Marii i św. Leonarda „de Nogarellis”, a ponadto: „post bellum 
Valachium, primum admisit anno Domini 1510 secundum decretum synodi instituit 
festum sancti Francisci Confessoris IV nonas Octobris” 81. Pochodzący z pierwszej 
połowy XVI w. katalog wskazuje, że to biskup Jan Konarski jako pierwszy podniósł 
rangę wspomnienia św. Franciszka i bezpośrednio powiązał je ze zwycięstwem nad 
Dniestrem. Artykuły 1. i 2. uchwał synodu prowincjonalnego zwołanego przez Jana 
Łaskiego na dzień 11 listopada 1510 r. do Piotrkowa odniosły się właśnie do obu 
tych kwestii: pierwszy — zaprowadzenia uroczystych obchodów świąt Poczęcia 
Panny Marii i św. Leonarda „Nagaroli”; drugi — podniesienia rangi obchodów 
dnia św. Franciszka w prowincji gnieźnieńskiej i polecenie, aby wspomnienie było 
świętowane przez wszystkich chrześcijan, którzy winni tego dnia powstrzymać się 
od wykonywania wszelkich prac 82. Do kalendarza świątecznych obchodów związa-
nych ze zwycięstwami polskiego oręża prymas Jan Łaski za biskupem krakowskim 
dodał wspomnienie św. Franciszka jako pamiątkę po pokonaniu wojsk hospodara 
mołdawskiego Bogdana 83. Choć praktyka upamiętniania zwycięskich bitew za 

81 P. Bober, Z dziejów synodów…, s. 93.
82 Materyały do historyi ustawodawstwa…, s. 347: „Item festivitatem sancti Francisci deinceps 

perpetuis temporibus celebrem esse et a cunctis Christianis celebrari, ab omni servili opere 
abstineri et sub observantia et praecepto comprehendi eadem Sinodus decrevit et voluit”. 
Postanowienie zostało potwierdzone na zebraniu kolejnego synodu prowincjonalnego, 
zwołanego do Piotrkowa na dzień 6 stycznia 1511 r. (ibidem, s. 351); zob. też J. Fijałek, 
Pierwszy synod…, s. 207. Druk np. w: boss XVi 1595, k. 6v, 103.

83 Na marginesie warto dodać, że Jan Łaski postąpił podobnie po bitwie pod Wiśniowcem, 
w której wojska polskie pod komendą Mikołaja Kamienieckiego i Konstantego Ostrogskiego 
pokonały o wiele liczniejsze zastępy Tatarów Mengliego i Gireja. Podczas synodu 
prowincjonalnego zwołanego do Łęczycy na dzień 10 sierpnia 1512 r. arcybiskup polecił, 
aby wspomnienie św. Witalisa obchodzono w rycie duplex w całej prowincji gnieźnieńskiej 
z powodu zwycięstwa nad Tatarami, odniesionego właśnie w dzień jego wspomnienia, 
czyli 28 kwietnia. Zalecił również, aby przez jeden rok w każdą środę odprawiać modły 
i procesje z litaniami i mszami pro pace, aby Bóg zesłał pokój na „nas i cały Kościół”, por. 
Materyały do historyi ustawodawstwa…, s. 364: „Item constituimus festum s. Vitalis sub 
duplici tenendum in tota provincia ratione victoriae super Tartaros in hoc festo habitae, et 
ut Deus omnipotens ecclesiae universali et nobis pacem, principibus christianis concordiam 
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pomocą podniesienia rangi święta obchodzonego w dniu wiktorii była o wiele star-
sza, to rezultatem tzw. awantur mołdawskich z czasów Zygmunta Starego stało się 
silniejsze niż zazwyczaj wpisanie kultów świętych do polityki propagandowej dworu 
władcy i episkopatu prowincji gnieźnieńskiej. Ideowym centrum tej polityki był 
Wawel, co widać nie tylko w fundacji nowego wystroju konfesji św. Stanisława, ale 
również w postanowieniach synodalnych biskupa Jana Konarskiego, który zapewnił 
dewocyjną otoczkę kampanii wołoskiej, a potem zainicjował kulty bezpośrednio 
nawiązujące do zwycięstwa wojsk polskich nad Dniestrem.

2.7 Statuty prowincjonalne metropolii gnieźnieńskiej z 1589 roku

Jan Łaski dzięki swojej działalności unifikacyjnej mimowolnie przygotował polski 
Kościół do ujednolicenia liturgii przeprowadzonej w ramach reform soboru try-
denckiego (1545–1563). Partykularne dotąd obrzędy zostały mocą bulli papieskich 
Piusa V z lat 1566–1570 zastąpione ujednoliconym rytem rzymskim 84. Tym samym 
odmawiane od wieków lokalne oficja i msze o miejscowych orędownikach znala-
zły swoje miejsce w osobnych księgach, zwanych patronałami. Brewiarz rzymski 
zreformowany w 1568 r. i Mszał rzymski z 1570 r. formalnie zagościły w Polsce 
mocą postanowień synodu piotrkowskiego z 1577 r., lecz poszczególne diecezje 
przyjmowały stosowne zarządzenia jeszcze przez wiele lat: Wrocław w 1580 r., 
Płock w 1586 r., a Kraków i Gniezno dopiero w 1593 r. 85

Synod prowincjonalny zwołany na 2 października 1589 r. do Piotrkowa odbywał 
się w atmosferze niegasnących sporów z częścią szlachty pozostającą pod wpływem 
ruchów protestanckich, zagrażającego Polsce niebezpieczeństwa tatarsko-turec-
kiego oraz wciąż nieuregulowanych stosunków między władcami elekcyjnymi 
a Kościołem 86. Spośród wielu ważnych postanowień hierarchowie zdecydowali, że 
sami pokryją koszty wydania drukiem mszału i brewiarza z patronałem polskim 
u krakowskiego drukarza i architypografa kościelnego Jana Januszowskiego oraz 
bezzwłocznie zajmą się ich dystrybucją w diecezjach. Synod wyznaczył dwóch kra-
kowskich kanoników, Stanisława Sokołowskiego i Hieronima Powodowskiego, do 
ułożenia oficjum i mszy na wspomnienia świętych patronów Królestwa Polskiego 
i kościołów katedralnych 87.

concederet, omni feria quarta, aut si esset festum, tunc alio die competenti illius septimanae 
ad unius anni decursum supplicationes seu processiones cum letaniis missamque pro pace 
fieri et decantari instituimus”.

84 Zob. np. P. Sczaniecki, Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy św., Poznań-Warszawa- 
-Lublin 1966, s. 127–148.

85 A. Rojewski, Recepcja ksiąg liturgicznych soboru trydenckiego w archidiakonacie 
dobrzyńskim w latach 1597–1609, „Studia Płockie” 7, 1979, s. 187; por. Constitutiones 
synodi dioecesanae Cracoviensis, die XX nona mensis Martii celebratae anno Domini MD 
nonagesimo tertio, Cracoviae 1593, s. 5, 11.

86 O synodzie zob. M. Morawski, Synod piotrkowski w roku 1589, Włocławek 1937.
87 Constitutiones et decreta condita in provinciali synodo Gnesnensi, Pragae 1590, s. 42: 

„Reverendissimi domini lociordinarii, ut spontem receperunt se sumptus subministraturos, 
pro commoditate suarum dioecesum ad imprimenda breviaria, missalia cum officio 
patronorum regni et ecclesiarum cathedralium, per Joannem Janussevium Cracoviensem, 
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Wybór pochodzącego z Krakowa Stanisława Sokołowskiego, jednego z naj-
ważniejszych polskich teologów drugiej połowy XVI w., jest nad wyraz zrozumiały. 
Jako teolog był autorem m.in. traktatu dedykowanego królowi polskiemu Stefanowi 
Batoremu De verae et falsae Ecclesiae discrimine (1583), w którym przekonywał, 
że jedną z wykładni prawdziwego Kościoła musi pozostać publiczne wyznawa-
nie, wytrwałe rozważanie oraz obrona wspomnień świętych poprzez sięganie do 
tekstów commune sanctorum 88. Sokołowski przypominał o miejscu świętych i ich 
relikwii w mistycznym ciele Kościoła oraz potrzebie ich obrony w obliczu herety-
ków odrzucających, zwalczających i wyszydzających kult świętych — sami bowiem 
innowiercy nie mogli się pochwalić ani świętością wiary, ani świętością obyczajów, 
ani świętością swych pobratymców 89. W kazaniach, z których do najważniejszych 
należały zbiory Orationes ecclesiasticae septem (1587) oraz Nuntius salutis (1588), 
Stanisław Sokołowski rzadko nawiązywał do żywotów świętych, skupiając się na 
objaśnianiu Pisma Świętego oraz odniesieniach do tekstów antycznych. Spod jego 
pióra wyszły pisma ascetyczno-liturgiczne, wśród których można wymienić: Justus 
Joseph, przewidziany jako podręcznik do rozważań dla króla, nieznany dziś zbiór 
modlitw dla żołnierzy Officium militare (1589) oraz Officia propria patronorum 
provinciae Polonae (1596) i zredagowane najprawdopodobniej na życzenie króla 
Zygmunta III Wazy Officia propria sanctorum patronorum regni Sueciae (1618) 90. 
Przekonanie o patriotycznym nastawieniu krakowskiego teologa jest od dawna 
obecne w polskiej historiografii: „stał Sokołowski na straży nie tylko Kościoła, ale 
i dobra swej ojczyzny: gromił wady narodowe, ukazywał zasady właściwego ustroju 
państwowego, bronił powagi monarszej przed zarzutami” 91. Wielokrotnie z dzieł 
Stanisława Sokołowskiego płynęły słowa troski o naród i Rzeczypospolitą, wyrzucał 
wady nadużywającej wolności szlachcie, gromił pychę narodową, oskarżał inno-
wierców o działalność antypaństwową i rozważał granice posłuszeństwa władzy. 
W liście do prymasa Stanisława Karnkowskiego z 21 lipca 1587 r. pisał: 

Znane są tu twe znakomite usiłowania, które wielkodusznie podejmujesz 
dla dobra Rzeczpospolitej i Kościoła Bożego […]. Bezkrólewie jest to czas 
na jednoczenie Rzeczpospolitej, nie na targanie jej; czas, byśmy króla obrali, 

quem in architypographum ecclesiasticum elegerunt, ita ut quamprimum praestent operam 
debunt”. Pominięto tu nazwiska Sokołowskiego i Powodowskiego, zob. M. Morawski, Synod 
piotrkowski…, s. 62.

88 De verae et falsae Ecclesiae discrimine. Ad serenissimum Stephanum I Poloniae regem. 
Stanislai Socolovii libri tres, Cracoviae 1583, s. 154: „Dicimus igitur octavo, veram Ecclesiam 
communionem sanctorum profiteri, firmiterque tueri ac defendere”; o dziele zob. F. Bracha, 
Nauka Stanisława Sokołowskiego o znamionach prawdziwego Kościoła, np 2, 1947, s. 107– 
–134; o Stanisławie Sokołowskim zob. L. Grzebień, Sokołowski (Socolovius) Stanisław, psb, 
t. 40, Warszawa-Kraków 2000–2001, s. 183–189.

89 De verae et falsae Ecclesiae…, s. 158–159: „Ab ea igitur tali communione sanctorum, cum 
huius seculi haeretici remotissimi sint, eamque impugnent, rideant etiam. Illud quasi tacite 
indicantes, se et fidem et mores alios esse secutos, quam sancti Dei sint secuti et ideo nihil 
se commune cum coelesti illa Hierusalem, nihil cum sanctis Dei habere, ex alia denique 
civitate, ex alio ovili, ex alio coetu esse”.

90 A. Usowicz, Poglądy moralno-polityczne ks. Stanisława Sokołowskiego, np 1, 1946, s. 98–99.
91 Ibidem, s. 100; zob. też F. Bracha, Nauka Stanisława Sokołowskiego…, s. 103–105.
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a nie byśmy Rzeczpospolitę wtrącali w przepaść. Należy związać szalonych 
sterników, zwłaszcza kiedy grozi burza i zatonięcie okrętu 92. 

W trakcie synodu piotrkowskiego polemizował z prymasem oraz biskupem wło-
cławskim Hieronimem Rozdrażewskim, którzy planowali zatrudnić we wszechnicy 
krakowskiej jezuitów w celu podniesienia poziomu uczelni. Pomysł wydał się Soko-
łowskiemu niezbyt szczęśliwy. Niemniej poproszony przez synod o zredagowanie 
oficjum brewiarzowego o polskich patronach szybko zabrał się do pracy i jeszcze 
w tym samym roku spisał modlitwy do świętych Stanisława i Floriana 93. Ukończony 
zbiór wysłał w 1592 r. kardynałowi Jerzemu Radziwiłłowi, który przebywał wówczas 
w Rzymie 94. Officia propria patronorum provinciae Polonae po raz pierwszy ukazały 
się w krakowskiego Oficynie Łazarzowej kosztem kardynała Radziwiłła w 1596 r., 
trzy lata po śmierci Sokołowskiego.

Zgodnie z postanowieniami hierarchów obowiązek zredagowania dodatku 
polskiego do Mszału rzymskiego spoczął na barkach kanonika Hieronima Powo-
dowskiego, kolejnego znanego teologa czasów posoborowych, autora Catechismu 
Koś cioła Powszechnego (drugie wydanie, 1581) i podręcznika dla spowiedników 
Brevis et methodica instructio confessionum (1577) 95. Jako kaznodzieja był czynny 
szczególnie w okresie sejmów, uczestniczył w obradach Trybunału Koronnego 
w Lublinie oraz sejmu elekcyjnego, a wówczas nieraz dawał wyraz swoim patrio-
tycznym uczuciom. Mimo zaangażowania politycznego nie malała jego aktywność 
na polu liturgicznym — w grudniu 1582 r. nuncjusz Alberto Bolognetti wysłał do 
Rzymu jego Consilium de officio divino ad ritum Romanam in provincia Gnesnen-
sia conformando, quatuor sequentibus punctis explicatur 96. W memorandum tym 
Hieronim Powodowski wyraził potrzebę dostarczenia duchowieństwu metropolii 
gnieźnieńskiej nowych ksiąg, zwracał uwagę na odrębności realiów metropolii 
gnieźnieńskiej, choćby na typowo polski rozkład perykop, śpiewy właściwe dla 
prowincji oraz melodie, do których przyzwyczaili się polscy kapłani i społeczeń-
stwo 97. Kanonik, jako słyszalny w Stolicy Apostolskiej głos polskiego duchowień-
stwa, został wytypowany przez hierarchów do zredagowania polskiego patronału 
zapewne jeszcze przed obradami synodu piotrkowskiego. Tym bardziej że sam, 
często pisząc po polsku, odwoływał się do istoty kultów świętych: 

I indziej do Koryńczykow pisze: Bądźcie naśladowcami mymi, jako ja też 
Chrystusowym. Jako tedy my Chrześcianie powinniśmy ustawicznie rozmy-
ślać ku naśladowaniu żywot Pana Chrystusów, jako głowej naszej i sprawy 

92 Cyt. za: A. Usowicz, Poglądy…, s. 107.
93 L. Grzebień, Sokołowski (Socolovius) Stanisław, s. 188.
94 Ibidem.
95 M. Korolko, Powodowski Hieronim, psb, t. 28, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 

1984–1985, s. 282.
96 Ibidem, s. 282–283; idem, Poglądy polityczne i społeczne Hieronima Powodowskiego, 

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 12, 1967, s. 87–97; P. Sczaniecki, Służba Boża…, 
s. 142–143.

97 P. Sczaniecki, Służba Boża…, s. 143.



118

rozdział 2 śWięci patroni W ustaWodaWstWie synodalnym

jego zbawieniu naszemu należące: tak nie mamy też przepominać przykła-
dów znaczniejszych członków i świętych jego: których tym snadniej nam 
jest naśladować, im też oni w krewkości nam podobniejszymi byli. I dlategoć 
pismo święte nie z mniejszą pilnością przekłada nam żywoty i przykłady ludzi 
świętych, jako i sprawy samego Pana Boga, abyśmy pamiętali i w pożytek sobie 
obracali ten związek ciała Pana Chrystusowego do wybudowania Kościoła jego 
nam wystawiony i pokazany 98.

W 1606 r., już po wydaniu polskiego dodatku mszalnego, w krakowskiej oficynie 
Mikołaja Scharfenberga ukazały się drukiem Modlitwy kościelne, których przy 
mszach świętych y inszey chwale Bożey y wszelkim nabożeństwie przez rok Kościół 
używa. Powodowski zebrał tu i zredagował w języku polskim także modlitwy 
na wspomnienia polskich patronów: 23 kwietnia „świętego Woyciecha biskupa 
y męczennika patrona polskiego” 99, 4 maja „świętego Floryana męczennika, pa-
trona krakowskiego [sic!]” 100, 8 maja „świętego Stanisława patrona Polskiego” 101, 
27 września „przeniesienia świętego Stanisława męczennika y patrona polskiego” 102,  

98 Hieronim Powodowski, Żywot pobożnych y świątobliwych cnot człowieka slachetnego 
Thomasza Zieleńskiego, Poznań 1644, s. 4–5.

99 Idem, Modlitwy kościelne, których przy mszach świętych y inszey chwale Bożey y wszelkim 
nabożeństwie przez rok Kościół używa, Kraków 1606, s. 213–214: „Przy początku Mszey 
iedna y na Godziny: Prosimy Panie, aby twoie zlitowanie błogosławiony Woyciech biskup 
i męczennik nam uprosił: żebyś y występki nasze miłościwie odpuścił y dobrodzieystw 
pożądanych abyś nas nadarzył. Przy kończeniu teyże Mszey modlitwa iednasz: 
Będąc otrzeźwieni uczestnictwem daru świętego, prosimy Panie Boże nasz, żebyśmy 
błogosławionego Woyciecha męczennika twego y biskupa, którego święto odprawuiemy 
doznali skutku y pomocy. Przez Pana naszego amen”.

100 Ibidem, s. 222–223: „Przy początku Mszey iedna y na Godziny pierwsza: Boże, który nas 
błogosławionego Floryana męczennika swego święceniem uweselasz: zdarz miłościwie, iż 
którego wielebny tryumph święcimy na ziemi jego towarzystwa y radości, abyśmy dostąpili 
w niebie. Przez Pana naszego Jezusa amen”. Potem modlitwa do św. Moniki, po której: „Przy 
kończeniu teyże Mszey modlitwa pierwsza: Będąc otrzeźwieni uczestnictwem daru świętego, 
prosimy Panie Boże nasz, aby świętego Floryana męczennika twego, którego święto 
odprawuiemy, poczuliśmy y pomoc skuteczną. Przez Pana naszego Jezusa amen”. Po czym 
następuje druga modlitwa przez wstawiennictwo św. Moniki.

101 Ibidem, s. 224: „Przy początku Mszey y na Godziny y przez oktawę iego: Boże, za którego 
chwałę, błogosławiony Stanisław biskup mieczami niezbożników poległ: zdarz prośimy, aby 
wszyscy, którzy iego pomocy wzywaią, pośby swey zbawienney skutek odnieśli. Przez Pana 
naszego amen. Przy kończeniu teyże Mszey modlitwa: Będąc otrzeźwieni uczestnictwem 
daru świętego, prosimy Panie Boże nasz, aby błogosławionego Stanisława biskupa, którego 
święto odprawuiemy, uznaliśmy przytym pomoc skuteczną. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystua amen”.

102 Ibidem, s. 305: „Przy początku Mszey y na Godziny modlitwa sama: Lud swóy prosimy 
Panie, za przyczyną błogosławionego Stanisława wielebnego męczennika twego y biskupa, 
mocy swey władzą racz sczyćić y świątość maiestatu twego, nie odwróconym umysłu 
naszego pozorem, day nam w chwale swey oględać. Przez Pana naszego Jezusa amen. 
Przy kończeniu teyże Mszey modlitwa: To nas spolne prziymowanie sakramentu Panie 
niech oczyśći od grzechu, a za przyczyną błogosławionego Stanisława twego męczennika 
y biskupa, niebieskiego lekarstwa niech uczyni uczestnikami. Przez Pana naszego amen”.
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2.7 statuty proWincjonalne metropolii gnieźnieńskiej z 1589 roku

28 września „świętego Wacława męczennika, patrona krakowskiego [sic!]” 103, 
20 października „przeniesienia świętego Woyciecha patrona polskiego” 104. Choć 
ów polskojęzyczny zbiór należy już do innej epoki, to jak w zwierciadle odbiła się 
w nim tradycja kultu czterech patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiello-
nów. Wielkopolski autor nazwał świętych Stanisława i Wojciecha orędownikami 
polskimi, powielając tym samym topos polskiej pary patronalnej, z kolei Floriana 
i Wacława okrasił epitetem „krakowski”, jakby wielkopolskie korzenie nie pozwalały 
mu włączyć „krakowskich” patronów do panteonu Królestwa Polskiego. Żaden inny 
święty w druku Powodowskiego nie został zaszczycony ani jednym, ani drugim 
mianem.

103 Ibidem, s. 305–306: „Przy początku Mszey y na Godziny modlitwa iednasz: Boże, któryś 
błogosławionego Wacława slachectwo w lepsze przemienił dostoienstwo y przez koronę 
męczennicą onego do chwały niebieskiey raczyłeś przeprowadzić: racz nas za iego prośbami 
od wszelkich przeciwności wybawić y wieczney chwały radości nas nabawić. Przez Pana 
naszego amen. Przy kończeniu teyże Mszey modlitwa: Będąc otrzeźwieni uczestnictwem 
daru świętego, prosimy Panie Boże nasz, aby świętego Wacława męczennika twego, którego 
święto odprawuiemy, poczuliśmy y pomoc skuteczną. Przez Pana naszego Jezusa amen”.

104 Ibidem, s. 314–315: „Msza y z modlitwami właśnie tak iako w święto męczennictwa iego dnia 
dwudziestego trzeciego kwietnia”.





121121Rozporządzenia statutów synodalnych poszczególnych jednostek administracyj-
nych Kościoła określały kształt i charakter liturgii. Sam ryt liturgiczny — zgodnie 
ze swym etymologicznie określonym zadaniem — upowszechniał usankcjono-
waną rzeczywistość we wspólnocie wiernych: „termin «liturgia» obejmuje całość 
oficjalnego kultu sprawowanego przez wspólnotę chrześcijańską. Urzeczywistnia 
ona każdy aspekt tego kultu, a więc strukturę, układ, tekst, muzykę, gesty, szaty 
i naczynia liturgiczne, określając także ich związek z poświęconymi budowlami, 
w których była sprawowana” 1. Liturgista John Harper rozpatrywał zasady liturgiczne 
na trzech poziomach: obrządku (rytu), ceremonii i zwyczaju. Dwa pierwsze po-
wiązał z szeroko rozumianym życiem liturgicznym europejskiego chrześcijaństwa: 
rytem rzymskim i towarzyszącym mu ceremoniałem. Zwyczaj natomiast charak-
teryzował lokalną odrębność, a więc na tym poziomie szukać należy przejawów 
kultu partykularnych świętych i patronów państwowych. Ponadto, co ważne dla 
dalszego wywodu, J. Harper przyznał biskupom pierwszorzędną rolę w inicjowaniu 
praktyk religijnych w kościele katedralnym, na którego zwyczajach wzorowały się 
poszczególne parafie w diecezji 2.

Dostosowywanie zasad liturgicznych do wymagań Stolicy Apostolskiej, 
wprowadzanie nowych obchodów i wspomnień, podejmowanie zmieniających 
się trendów oraz aktualizacja narracji oficjum należały więc do zadań hierarchy, 
którego narzędziem uchwałodawczym był synod diecezjalny, a głównym adre-
satem i użytkownikiem duchowieństwo świeckie: kanonicy, plebani i pozostali 
członkowie administracji kościelnej. Zmiany zachodzące w zwyczaju liturgicznym 
często przewartościowywały pole semantyczne oraz nadawały nowe znaczenie 
elementom utrwalonego systemu wyobrażeniowego i dewocyjnego. Komunikaty 
będące autonomicznym przekazem hierarchy, uprawomocnione przez approbatio 

1 J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku. Wprowadzenie historyczne 
i przewodnik dla studentów i muzyków, Kraków 2002, s. 30.

2 Ibidem, s. 43.
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consensus zgromadzenia synodalnego, płynęły do kapłanów, którzy mieli za zadanie 
wprowadzić zmiany w liturgii i utrwalać je sobie poprzez regularne odczytywa-
nie dawnych i aktualnych statutów synodalnych. Za odbiorców przekazu trudno 
natomiast uznać większość laikatu (z wyjątkiem sfer elitarnych czy dworskich), 
nieznającego łaciny ludu, pobożnego, lecz biernego uczestnika Eucharystii.

Liturgia związana z uroczystościami wspomnień poszczególnych czterech 
patronów Królestwa Polskiego zasługuje na cztery odrębne i z pewnością bardzo 
obszerne monografie, których pole badawcze wykracza daleko poza ramy przyjęte 
w poniższej pracy, poświęconej znakowi zespołu świętych orędowników. Zasad-
niczo w tekstach ksiąg eucharystycznych nie sięgano po jednolity symbol grupy 
patronów jagiellońskiego królestwa — z wyjątkiem niektórych modlitw i litanii 
do Wszystkich Świętych, w których wzywano ich imiona w pewnym określonym 
porządku, oraz tygodniowego cyklu mszy wotywnych o patronach Królestwa Pol-
skiego. W sferze liturgicznej pozostaje także zróżnicowany obrzęd procesyjny, 
choć podzielony na partykularne obchody, to w stołecznym Krakowie tworzący 
charakterystyczny model urbanistyczno-hagiograficzny wiążący świętych opie-
kunów królestwa, symbolicznie przeniesiony do programowej narracji Długosza 
o wizji mieszczki Weroniki. Ponadto dla porządku wywodu w rozważaniach nad 
wykorzystaniem kultu patronów w liturgii należy przynajmniej pobieżnie spojrzeć 
na problematykę kalendarzy liturgicznych i mszy wotywnych.

3.1 Kalendarz liturgiczny

Instrumentem organizującym cały rok życia Kościoła był kalendarz liturgiczny 
z ustaloną agendą nadającą indywidualne znaczenie poszczególnym dniom i okreś-
lającą ich charakter jako powszedni lub świąteczny. Podstawowy podział kalendarza 
wyznaczały dwa skomponowane ze sobą cykle: temporale (cykl okresów liturgicz-
nych), częściowo zmienny ze względu na zwyczaj obliczania daty Wielkanocy 
i upamiętniający przede wszystkim najważniejsze momenty życia Chrystusa, oraz 
mniej skomplikowany sanctorale (cykl dni świątecznych) z obchodami przypisanymi 
konkretnym dniom w roku, np. Bożemu Narodzeniu czy upamiętnieniu świętych. 
Do sanctorale, poza uroczystościami celebrowanymi przez Kościół powszechny, 
wpisywano święta miejscowe, różnicujące charakter liturgiczny regionów i wspólnot 
oraz świadczące o bogactwie lokalnych tradycji 3. Na przestrzeni dziejów kalen-
darze były zapełniane nazwami wspomnień dogmatycznych, imionami kolejnych 
świętych i oktawami ważniejszych świąt — czasem do tego stopnia, że na przykład 
Mszał rzymski z 1474 r. przewidywał tylko sześć dni niemających charakteru świą-
tecznego 4. Podstawową klasyfikacją rangi celebry był podział na dwie kategorie 

3 H. Wąsowicz, Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16. wieku. Studium 
chronologiczno-typologiczne, Lublin 1995, s. 313–314; J. Harper, Formy i układ liturgii…, 
s. 70–71; E. Mateja, Śląski kalendarz liturgiczny świętych. Geneza i rozwój do czasu reformy 
papieża Piusa X, Opolska Biblioteka Teologiczna, t. 85, Opole 2006, s. 6.

4 J. Harper, Formy i układ liturgii…, s. 72.
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świąt: niższą simplex (ryt zwyczajny) 5 oraz wyższą duplex (ryt zdwojony) 6. Pod-
kategorie zależały od schematu przyjętego w diecezji, lecz najczęściej, również na 
ziemiach polskich, dzieliły się na: festum principale duplex (ryt zdwojony I klasy), 
duplex (ryt zdwojony II klasy), semiduplex (ryt półzdwojony), simplex IX lectiones 
(ryt zwyczajny z dziewięcioma czytaniami w Matutinum), simplex III lectiones (ryt 
zwyczajny z trzema czytaniami w Matutinum).

W kalendarzu liturgicznym, ze względu na jego sztywną konstrukcję, nie było 
miejsca na grupowanie świętych, z wyjątkiem par uznanych powszechnie za we-
zwania zdwojone (Piotr i Paweł czy Feliks i Adaukt), więc ten typ źródła nie należy 
do pierwszorzędnych przekazów w analizie przedmiotu rozprawy. Niemniej pewien 
komentarz może okazać się przydatny, szczególnie w kontekście pytań o relacje mię-
dzy zidentyfikowanymi wystąpieniami zespołów patronalnych a rangą obchodów 
wspomnień świętych Stanisława, Wojciecha, Wacława i Floriana w danym miejscu 
i czasie. Najbardziej interesujące jest spojrzenie na kalendarz liturgiczny diecezji 
krakowskiej, gdyż to tutejsi hierarchowie przodowali w posługiwaniu się znakiem 
grupy orędowników, a zadanie ułatwia studium chronologiczno-typologiczne Hen-
ryka Wąsowicza, który zanalizował strukturę kalendarzy liturgicznych Krakowa do 
połowy XVI w. Badacz omówił stopień uroczystości czterech patronów Królestwa 
Polskiego (grupując ich w podrozdziale zatytułowanym Patroni Krakowa) i wskazał 
trzy podstawowe powody nadawania danym uroczystościom wyższej rangi, które 
w pewnym stopniu pokrywają się z kryteriami patronatu państwowego: 1) ścisły 
związek tradycji hagiograficznej (życia i cudów świętego) z miejscem kultu; 2) wy-
stępowanie znacznych relikwii świętego w miejscu kultu; 3) obecność patrociniów 
przekładająca się na aniwersaria patronów miejscowych obiektów sakralnych lub 
osobistych patronów panujących 7.

Począwszy od XIII w., fundamentalnym elementem pamięci historycznej Kra-
kowa był kult biskupa Stanisława ze Szczepanowa. W miejscowych kalendarzach 
zapisywano dwie daty dies natalis: nawiązującą do dawnej tradycji o śmierci świę-
tego 11 kwietnia, odnotowaną w najstarszych kalendarzach kapitulnych jako Occisio 
sancti Stanislai 8 oraz bardziej popularną 8 maja, ustaloną bullą kanonizacyjną 
z 1253 r. (być może z powodu chęci przeniesienia obchodów poza okres wielkanoc-
ny) 9. Od wyniesienia biskupa na ołtarze święto 8 maja wprowadzano do wszystkich 

5 Rozpoczynało się nieszporami dnia poprzedniego (a nie Matutinum, jak dzień powszedni), 
a kończyło noną (nieszpory w tym dniu odprawiano już z dnia powszedniego); Matutinum 
miało trzy lekcje towarzyszące psalmom z dnia powszedniego, podczas gdy pozostałe 
godziny czerpano z układu świątecznego.

6 Rozpoczynało się nieszporami dnia poprzedniego i kończyło nieszporami dnia świątecznego.
7 H. Wąsowicz, Kalendarz…, s. 365–366.
8 Ibidem, s. 369; por. Rocznik kapituły krakowskiej oraz Kalendarz krakowski, 

w: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, mphns V, 
Warszawa 1978, s. 51, 139.

9 W. Schenk, Liturgiczny kult św. Stanisława Biskupa w Polsce, An. Crac. 11, 1979, s. 587– 
–590; H. Wąsowicz, Kalendarz…, s. 369; por. Innocenty pp. iV, Bulla kanonizacyjna 
św. Stanisława, wyd. R. Zawadzki, ibidem, s. 36–39: „Quocirca uniuersitati uestre per 
apostolica scripta districte precipiendo mandamus, quatinus Viii Idus Maij, die uidelicet, 
quo mortis absolutus uinculo uicturus perenniter ad fontem superne prodijt uoluptatis, 



rozdział 3 zespół patronóW królestWa polskiego W liturgii

krakowskich kalendarzy jako festum fori (wspomnienie kwietniowe umieszcza-
no rzadko i to w kategorii festum chori). Uroczystość rychło rozprzestrzeniła się 
w niemal całej metropolii gnieźnieńskiej również jako festum fori — we Wrocławiu 
i Gnieźnie już w XIII w.; na Śląsku w XV w. obchodzono ją w wysokim stopniu 
triplex (czyli z trzema kantorami inicjującymi invitatorium) 10. Między innymi 
popularnością tradycji hagiograficznej świętego biskupa poza granicami Królestwa 
Polskiego należy tłumaczyć wpisanie jego święta do kalendarzy w Ostrzyhomiu 
(festum chori), Pécsu (na czerwono, więc jako uroczystość), Pradze i Ołomuńcu 
(III lectiones) 11. Translację świętego upamiętniano 27 września początkowo jako 
festum chori wyłącznie w katedrze, potem w całej diecezji, a decyzją biskupa kra-
kowskiego Piotra Wysza podjętą na synodzie w 1396 r. jej ranga stała się równa 
natalitium (8 maja) 12.

Aniwersarium św. Wojciecha przypadło na dzień jego męczeństwa, które zgod-
nie z przekazami źródłowymi miało miejsce 23 kwietnia. W tym dniu jednak Kościół 
powszechny od dawna wspominał kapadockiego męczennika św. Jerzego, co stało 
u podstaw długiego procesu kształtowania się wzajemnego stosunku obu świąt 13. 
W statutach synodalnych biskupa krakowskiego Nankera obchody świętych Woj-
ciecha i Jerzego zaliczono do uroczystości w stopniu semiduplex celebrowanych 
tylko przez duchowieństwo. Z czasem zaczęto zapisywać je jako obowiązujące 
również lud (festum fori), co znalazło potwierdzenie w statutach Piotra Wysza 
z 1394 r. 14 W statutach włocławskich z 1402 r., przemyskich z 1415 r. oraz poznań-
skich z 1420 r. hierarchowie zarządzili obchodzenie wspomnienia św. Wojciecha 
publicznie, choć nie zawsze jako ważniejszego od kapadockiego męczennika — 
natomiast we Wrocławiu i w Płocku święto św. Jerzego przesunięto na 24 kwietnia, 
oddając pierwszeństwo gnieźnieńskiemu patronowi 15. Na terenie metropolii gnieź-
nieńskiej wspomnienie św. Wojciecha ogłoszono najuroczystszym i obchodzonym 

festum eiusdem prout miranda ipsius meritorum magnitudo exigit, celebretis et faciatis 
sollempniter celebrari”.

10 H. Wąsowicz, Kalendarz…, s., s. 370; W. Schenk, Liturgiczny kult…, s. 589–590; idem, Kult 
świętych…, s. 90.

11 H. Wąsowicz, Kalendarz…, s. 370.
12 Ibidem, s. 370–371; W. Schenk, Liturgiczny kult…, s. 590–592.
13 I. Skierska, Wojciech, Jerzy i Marek — trzej święci sąsiedzi w średniowiecznym kalendarzu 

polskim, Roczn. Hist. 63, 1997, s. 18–58. Czasem, podobnie jak w Pradze i Ostrzyhomiu, 
23 kwietnia oddawano pierwszeństwo św. Wojciechowi, a wspomnienie św. Jerzego 
przenoszono na dzień następny, w Ołomuńcu z kolei utrzymano obchody św. Jerzego 
w przypadającym mu dniu, a św. Wojciecha celebrowano 22 kwietnia (W. Danielski, 
Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prace Wydziału 
Teologicznego, t. 117, Lublin 1997, s. 41).

14 H. Wąsowicz, Kalendarz…, s. 372; por. Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa 
Nankera z 2 października 1320 r., wyd. J. Fijałek, Stud. mat. synod., t. 3, Kraków 1915, s. 26; 
B. Ulanowski, O pracach przygotowawczych do historyi prawa kanonicznego w Polsce, 
Kraków 1887, s. 39–40.

15 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 44. We Wrocławiu na początku XV w. wprowadzono 
najwyższy stopień święta w postaci rytu triplex i nadano je m.in. obchodom święta 
św. Wojciecha (E. Mateja, Śląski kalendarz…, s. 45–46).
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3.2 msze i oFicja WotyWne

jako festum fori na mocy statutów synodalnych Mikołaja Trąby z 1420 r., a formułę 
tę dwadzieścia lat później przyjęto w metropolii lwowskiej 16. W kalendarzach kra-
kowskich do drugiej połowy XV w. święto celebrowano czasami w randze festum fori 
na drugim miejscu po św. Jerzym; częściej jednak gnieźnieńskiemu orędownikowi 
oddawano pierwszeństwo, a w formularzu mszalnym o św. Wojciechu dodawano 
commemoratio św. Jerzego 17. Co ciekawe, w XV i XVI w. w Krakowie nie przewi-
dywano oktawy św. Wojciecha, jednak w krakowskich mszałach drukowanych 
w ramach akcji reformatorskiej biskupa Jana Konarskiego podawano wskazówki 
jej obchodzenia — jak przypuszczał Wojciech Danielski — dla tych diecezji, które 
korzystały z licznych wydań Mszału krakowskiego 18. 

Wspomnienie dies natalis św. Wacława, pierwszego patrona wawelskiej katedry, 
zostało wpisane pod dniem 28 września do najdawniejszych kalendarzy krakowskich 
w stopniu duplex i w tej wysokiej kategorii przetrwało do końca średniowiecza, 
choć biskup krakowski Nanker nie wspomniał o patronie w statutach synodalnych 
z 1320 r. 19 Ponadto w niektórych kalendarzach krakowskich ksiąg liturgicznych 
obchody świętego wymieniono jako festum chori 20. Na terenie diecezji wrocław-
skiej rozbudowany kult świętego wynikał z procesu włączania Śląska do Królestwa 
Czech — wspomnienie celebrowano jako festum fori uświetnione w brewiarzach 
śląskich czeskimi oficjami o świętym władcy 21.

Kult św. Floriana miał charakter uniwersalny jeszcze przed sprowadzeniem 
relikwii do Krakowa w 1184 r., choć uważa się, że 4 maja obchodzona była uroczy-
stość innego św. Floriana, czczonego w niemieckim Lorch 22. W średniowiecznych 
kalendarzach diecezji krakowskiej utrzymało się dies natalis pod tym właśnie dniem 
w rycie festum fori, co niejako stoi w sprzeczności z konstytucjami synodalnymi 
biskupa Piotra Wysza z 1394 i 1396 r., w których obchody ograniczono do Krakowa 
i jego przedmieść 23. Nową jakość przyniósł artykuł De horis statutów synodalnych 
Zbigniewa Oleśnickiego, w którym „zrównano” kult patrona z czcią, którą cieszyli 
się najważniejsi patroni państwa. Dla Erwina Matei obecność św. Floriana — po-
dobnie jak św. Stanisława — w kalendarzach śląskich była odzwierciedleniem 
przynależności diecezji wrocławskiej do metropolii gnieźnieńskiej 24.

3.2 Msze i oficja wotywne

W liturgii średniowiecznego Kościoła praktykowano tygodniowe serie specjalnych 
intencji, a wśród nich regularny cykl mszy wotywnych. Wprowadzone w czasach 

16 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 41, 47; W. Schenk, Kult świętych w Polsce, Roczn. tk 13, 
1966, z. 4, s. 85; por. J. Fijałek, A. Vetulani, Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja 
Trąby z r. 1420, Kraków 1915, s. 38.

17 H. Wąsowicz, Kalendarz…, s. 372.
18 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 51.
19 W. Schenk, Kult świętych…, s. 88.
20 H. Wąsowicz, Kalendarz…, s. 366.
21 E. Mateja, Śląski kalendarz…, s. 76–77.
22 H. Wąsowicz, Kalendarz…, s. 367–368.
23 Ibidem, s. 368; W. Schenk, Kult świętych…, s. 87.
24 E. Mateja, Śląski kalendarz…, s. 50–51.
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reform karolińskich miały za zadanie wypełnić kalendarz eucharystyczny w okre-
sach mniejszego zapełnienia uroczystymi obchodami. Zawierały wtedy msze ku czci 
Świętych Aniołów, Krzyża Świętego, Ducha Świętego czy Trójcy Świętej z prośbami 
o mądrość czy miłosierdzie. Z kolei w późnym średniowieczu wotywy przybrały 
charakter zdecydowanie bardziej lokalny 25.

W statutach synodalnych biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego 
z 1436 r. każdemu z czterech patronów Królestwa Polskiego przypadł jeden dzień 
tygodnia, w którym odśpiewywano elementy liturgii ze wspomnienia patrona. 
Istnienie tej praktyki i przypisanie jej inicjatywie Zbigniewa Oleśnickiego potwier-
dził już Jan Długosz w Katalogu biskupów krakowskich 26. Zgodnie z założeniem 
w brewiarzu krakowskim z 1507 r. w konkretne dni okresu zwykłego, jeżeli akurat 
nie przypadało święto w rycie duplex, nakazano duchowieństwu odmawiać lek-
cje o świętych patronach: w poniedziałek o św. Wojciechu z antyfoną Per merita 
sancti Adalberti, we wtorek o św. Wacławie z antyfoną Gloriose dei martyr, w środę 
o św. Florianie z antyfoną Stola iocunditatis, w końcu w czwartek o św. Stanisławie 
z antyfoną Vir inclite 27.

Podobne zwyczaje obowiązywały już wcześniej. W rubrycelli z 1415 r. dołączonej 
do statutów synodu diecezji przemyskiej zalecono, aby w okresie od oktawy Bożego 
Ciała do adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Środy Popielcowej (jeśli 
w dany dzień nie wypadnie inne święto obchodzone w diecezji) obowiązywały: 
w poniedziałki czytania o św. Wojciechu, we wtorki o św. Janie Chrzcicielu, w środy 
o św. Mikołaju, natomiast w czwartki o św. Stanisławie 28. Bardzo ciekawym, choć 
dotyczącym tylko pary patronalnej, były msza (odnotowana w mszałach z lat 1505 

25 J. Harper, Formy i układ liturgii…, s. 66, 164.
26 Katalog Długosza, w: Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, mphns X, cz. 2, 

Warszawa 1974, s. 221: „Ut ecclesia et vniuersa diocesis Cracouiensis feria secunda de sancto 
Alberto, de sancto Wenceslao tercia, de sancto Floriano quarta, de sancto Stanislao quinta, 
officia agant, si ipsi dies vacanti fuerint”. Także w Ordo Cracoviensis prawdopodobnie 
z końca XV w. potwierdzono ów zwyczaj, dodając, że wcześniej tygodniowa wotywa 
przewidywała msze o św. Wacławie we wtorki i o św. Stanisławie w środy, por. Warszawa, 
Biblioteka Narodowa, rkps zam. 109, Collectarium et Ordo Cracoviensis, k. 90: „Feria iii 
de s. Venceslao, f. iV de s. Stanislao tenendum est. Sed hec posicio seu rubrica est antique 
consuetudinis. Nunc enim Ecclesia nostra Cracoviensis tenet: f. ii de s. Adalberto, f. iii 
de s. Venceslao, f. iV de s. Floriano, f. V de Stanislao, dummodo isti dies aliqua non 
occupantur”, cyt. za: W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 272–273.

27 Breviarium secundum usum insignis ecclesiae Cracoviensis, Cracoviae 1507, k. 22: „Post 
octavas epyphaniarum usquae ad cinerum exclusive. Et post octavas corporis christi usquae 
ad adventum Domini. Quando ecclesia cathedralis cracoviensis non habet festa duplicia 
nonem aut trium lectionum occurrentia, tunc feria sexta feria tenetur”.

28 Rubricella dioecesis Premisliensis statuis synodalibus ex an. 1415 adnexa, w: Analecta ad 
historiam iuris canonici in dioecesi Premisliensi, ed. B. Ulanowski, akh 5, Cracoviae 1889, 
s. 422: „Notandum de Patronis, quod ab octava Corporis Christi usque ad adventum et ab 
octava Epiphanie usque ad diem Cinerum iuxta ordinem ecclesie Premisliensis secundis 
feriis tenetur de sancto Adalberto, terciis feriis tenetur de S. Johanne Baptista, feria quarta 
de S. Nicolao et feria quinta de s. Stanislao et hoc generaliter observatur, nisi in aliquem 
istorum dierum cadet festum iX vel trium leccionum, seu occurat octava alicuius festivitatis 
aut omelia dominicalis cum suis capitulis et collecta seu eciam aliqua hystoria de tempore sit 
imponenda aut occurrat aliqua vigilia tenenda”.
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i 1513) i oficjum wotywne (w brewiarzu z 1513 r.) ku czci wspólnej świętych Wojcie-
cha i Stanisława patronów Polski („patronorum Poloniae Adalberti et Stanislai”), 
odprawiane od początku XVI w. w diecezji poznańskiej 29. W formularzu mszalnym, 
częściowo opartym na Commune plurimorum martyrum, znalazły się modlitwy 
z błaganiem o wstawiennictwo obu świętych zaczerpnięte z tekstów o świętych 
Feliksie i Adaukcie: 

Maiestatem tuam, Domine, supplices exoramus:
vt sicut nos iugiter sanctorum martirum tuorum
et pontificum: Adalberti et Stanislai
commemoratione letificas:
ita semper (eorum) supplicatione defendas 30.

Później w diecezji poznańskiej w poszczególne dni tygodnia przewidywano wotywy 
mszalne lub brewiarzowe o świętych orędownikach dwóch kluczowych prowincji 
Królestwa Polskiego, którym towarzyszyła św. Jadwiga, patronka zależnej od me-
tropolity gnieźnieńskiego diecezji wrocławskiej. W Brewiarzu poznańskim z 1530 r. 
widniał zapis o wotywie o świętych Piotrze i Pawle w poniedziałki, św. Wojciechu 
we wtorki, św. Jadwidze w środy i św. Stanisławie w czwartki 31. Praktyki wotywne 
diecezji poznańskiej na początku XVI w., które należy przypisać inicjatywie biskupa 
poznańskiego Jana Lubrańskiego, były głęboko przeniknięte dewocyjnym patrioty-
zmem, charakteryzującym ówczesną działalność m.in. biskupa krakowskiego Jana 
Konarskiego oraz prymasa Jana Łaskiego.

3.3 Sufragia mszalne i brewiarzowe

W mszale rękopiśmiennym odnalezionym na przełomie XIX i XX w. w Cesarskiej 
Bibliotece Publicznej w Petersburgu Józef Korzeniowski zidentyfikował szereg 
modlitw dedykowanych świętym patronom katedry wawelskiej i na tej podstawie 
określił krakowską proweniencję księgi. Z kolei modlitwa pro rege z passusem 
„ut famulus rex noster J[oannes] qui tua miseracione suscepit regni gubernacula” 
dała badaczowi asumpt do przypisania mszału Fryderykowi Jagiellończykowi 32. 
O krakowskiej metryce księgi świadczy ponadto modlitwa Propitiare, będąca 
częścią kolekty z formularza o Wszystkich Świętych (kończącej obrzędy wstępne, 

29 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 274–275.
30 Cyt. za: ibidem, s. 275.
31 Breviarium dioecesis Posnaniensis iterum diligentissime revisum et emendatum, Lipsiae 

1530, k. 23.
32 J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu 

i innych bibliotek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891–1892 
i w 1907 r., Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 11, Kraków 1910, nr 8. 
Wcześniej mszał przypisywano arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Maciejowi Drzewickiemu 
z powodu wywodu genealogicznego Drzewickich z Drzewicy wynotowanego „ex libris 
ecclesiae parochialis Drzevicensis” na pierwszej karcie kodeksu oraz obecności herbu Ciołek 
w bordiurze karty tytułowej, zob. Spominki o Ciołkach i rodowód Ciołków na Drzewicy 
1251–1518, wyd. A. Bielowski, mph iii, Lwów 1878, s. 270.



128

rozdział 3 zespół patronóW królestWa polskiego W liturgii

intonowanej przed pierwszym czytaniem), rozpoznana również w mszałach die-
cezji krakowskiej z lat 1487, 1492 (Mszał gnieźnieńsko-krakowski), 1502–1505, 1509, 
1515 oraz 1532: 

Propitiare nobis, quesumus, Domine, famulis tuis per sancte Dei Genitricis 
Virginis Marie et beatorum apostolorum Petri et Pauli, sanctorumque mar-
tyrum Wenceslai, Stanislai, Floriani, Adalberti necnon et omnium sanctorum 
merita gloriosa, ut eorum pia et assidua intercessione ab omnibus semper 
protegamur adversis 33.

W Propitiare kolekty z formularza o Wszystkich Świętych w rękopiśmiennym 
Mszale krakowskim z końca XV w. oraz mszale drukowanym w 1484 r. zabrakło 
św. Floriana, a kapłan wymieniał świętych w kolejności: Wacław, Stanisław, Woj-
ciech 34. Dodanie rzymskiego męczennika do modlitwy było więc dziełem jeszcze 
biskupa Jana Rzeszowskiego, który jako pierwszy hierarcha krakowski drukował 
swoje mszały — dwa wydrukowane w latach 1484 i 1487 wyszły spod tłoków mo-
gunckiej oficyny Piotra Schöffera. Proweniencja diecezjalna tłumaczy sekwencję 
orędowników, w której na czoło wysunięto patronów wawelskiej katedry (z odda-
niem pierwszeństwa najstarszemu patrocinium), na trzecim miejscu ulokowano 
patrona kleparskiej kolegiaty i dopiero na czwartym św. Wojciecha. Nawiązano 
tym samym do funkcjonującego w przestrzeni liturgicznej, chociażby w cyklu 
tygodniowych nabożeństw wotywnych oraz litaniach do Wszystkich Świętych, 
znaku świętych patronów Królestwa Polskiego ustalonego pół wieku wcześniej 
przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Grupowe wezwanie czterech świętych 
w kolekcie z formularza o Wszystkich Świętych przejął najpierw kardynał Fryderyk 
Jagiellończyk, który umieścił je w Mszale gnieźnieńsko-krakowskim, tym samym 
rozszerzając pole oddziaływania na archidiecezję gnieźnieńską, a następnie biskup 
krakowski Jan Konarski w mszałach drukowanych na początku XVI w.

W związku z ogólnopolską dystrybucją drukowanych krakowskich ksiąg litur-
gicznych w pierwszej połowie XVI w. oracja mogła trafić do wielu parafii na zie-
miach polskich, lecz nie przeniesiono jej do ksiąg kościelnych pozostałych diecezji. 
Częściej korzystano tam z wiekowej, gnieźnieńskiej modlitwy A cunctis, w której 
po imieniu Panny Marii najczęściej wzywano świętych Michała, apostołów Piotra 
i Pawła, od końca XIII w. również św. Wojciecha, któremu od początku kolejnego 
stulecia towarzyszył św. Stanisław: „Petro et Paulo atque Andrea et gloriosis mar-
tiribus atque pontificibus tuis Adalberto atque Stanislao, et omnibus sanctis” 35. 
Wydaje się, że połączenie świętych orędowników Gniezna i Krakowa w tekście 
oracji można skojarzyć z nową zjednoczeniową propagandą dworską i kościelną, 
zainicjowaną około 1320 r. przed lub po koronacji Władysława Łokietka na króla 

33 Missale Cracoviense iussu Friderici Jagellonidis, archiepiscopi Gnesnensis, episcopi 
Cracoviensis, Cracoviae [po 1493], k. 300; zob. też W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, 
s. 276–277.

34 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 276–277.
35 Gniezno, Biblioteka Kapitulna, ms 147, Missale Gnesnense, około 1300, cyt. za: W. Danielski, 

Kult św. Wojciecha…, s. 276.
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Polski. Wyraźnym świadectwem tej polityki była chociażby narracja o pomocy 
udzielonej przez świętych Wojciecha i Stanisława wojskom polskim pod Płowcami. 
W krakowskiej wersji A cunctis zrezygnowano z odnotowania świętych Wojciecha 
i Floriana, ograniczając się do wspomnienia patronów katedry wawelskiej, z wy-
jątkiem rękopiśmiennego mszału datowanego na około 1500 r., w którym odśpie-
wywano imiona czterech patronów państwa: „beatis martiribus tuis Venceslao, 
Adalberto, Floriano et Stanislao pontifice glorioso” 36.

Świętych orędowników królestwa wzywano również w sufragiach brewiarzo-
wych, przyjmujących formę dodatkowego wspomnienia (commemoratio) jako: 
1) suffragia maiora w pierwszych nieszporach i laudesach oficjum świątecznego, 
2) suffragia minora w laudesach niedziel zwykłych i po nieszporach poprzedza-
jących je sobót, 3) suffragia communia w święta najniższego rytu III lectionum 37. 
W. Danielski, analizując księgi liturgiczne, rozpoznał regionalne zróżnicowanie 
sekwencji kommemoratywnej w liturgii godzin, w której w zależności od centrum 
diecezjalnego akcentowano patronów właściwych kościołowi katedralnemu. Często 
sufragia te przyjmowały patriotyczny (lub metropolitalny) charakter, jak w Gnieźnie: 
Wojciech, Stanisław, Jadwiga; w Krakowie: Wacław, Stanisław, Wojciech, Florian, 
Jadwiga, Katarzyna, Małgorzata; w Poznaniu: Andrzej, Wojciech, Stanisław, Jadwiga; 
we Włocławku: Wojciech, Stanisław, Witalis, czy w Przemyślu: Wojciech, Rozesłanie 
Apostołów, Stanisław. Innym razem przyjmowały koloryt lokalno-dewocyjny, jak 
we Wrocławiu: Jan Ewangelista, Wojciech, Wincenty, święci męczennicy, Marcin, 
Magdalena, Jadwiga; w Płocku: Wojciech, Stanisław, Zygmunt, Wawrzyniec, Mar-
cin, Magdalena, czy w Lubuszu: Jan Ewangelista, Wojciech, Wawrzyniec, święci 
męczennicy, Marcin, święty wyznawca, Magdalena, Katarzyna, Jadwiga 38.

Po soborze trydenckim przyszedł czas na zupełnie nową jakość w liturgii o pol-
skich orędownikach. Okoliczności zredagowania dodatków polskich do Mszału 
i Brewiarza rzymskiego przez Stanisława Sokołowskiego i Hieronima Powodowskie-
go zostały omówione wyżej. Polskie patronały, będące owocem pracy obu teologów 
i kaznodziejów, należały już do innej epoki, w której partykularną liturgię zastąpiły 
ramy ściśle wyznaczone przez kurię rzymską. Grupę patronów Królestwa Polskiego, 
której stabilnym członem przez ponad 150 lat było grono czterech świętych męczen-
ników, zgodnie z potrzebami nowej epoki rozbuchanego baroku rozszerzono do 
chóru kilkudziesięciu orędowników 39. Tym samym niewspółmiernie wzbogacono 
możliwości skonstruowania komunikatu poprzez dobór konkretnych świętych, 
którzy od tej pory otrzymali określenie „patronów polskich”. Bezcelowa byłaby tu 
dokładna analiza owych patronałów, jednak jako zjawisku zamykającemu dobę 
czterech patronów państwowych warto mu się chociaż pobieżnie przyjrzeć.

36 boss, rkps 373/ii, Missale Cracoviense; cyt. za: W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 276.
37 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 277–278.
38 Ibidem, s. 278–279.
39 Z. Wit, Officia propria dioecesium Poloniae, ek, t. 14, Lublin 2010, kol. 107–108; idem, 

Liturgia mszy świętej w Mszale św. Piusa V, w: Jedna wiara, jedna Msza. Od Mszału 
Piusa V do Mszału Pawła VI, red. C. Krakowiak, B. Migut, Lublin 2009, s. 13; H. Wąsowicz, 
Kalendarz…, s. 43–44.
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Spisane przez kanonika Stanisława Sokołowskiego i wydane po raz pierwszy 
w 1596 r. formularze brewiarzowe na obchody polskich patronów (Officia propria 
patronorum provinciae Polonae) otwiera inwokacja Ad Poloniam, której słowami 
kapitalnie wyrażono wiarę w orędownictwo świętych nad ziemią polską „rodzącą 
kolejnych mieszkańców Nieba i dzierżącą ich święte szczątki”:

Ne dubites, limen caeli tibi, terra Polona,
Atquae piis natis posse patere tuis.
En tot caelestes divos, quos ipsa tulisti,
Vel quorum felix ossa beata tenes.
Hos imitare duces, sacros venerare patronos:
Haud procul a summo est ora Polona polo 40. 

Pierwsze wydanie formularzy liturgii godzin wydrukowano w 1596 r. w Oficynie 
Łazarzowej Jana Januszowskiego za zgodą biskupa krakowskiego kardynała Jerzego 
Radziwiłła, wszakże bez wzmianki o (niezbędnym w tym wypadku) zatwierdzeniu 
przez Świętą Kongregację Rytu. Inicjatywa krakowskiego pasterza nie dziwi, skoro 
to właśnie Kraków był w owym czasie niekwestionowaną stolicą polskiego dru-
karstwa, a sam Radziwiłł nosił kapelusz kardynalski. Kolejne wydania dzieła opa-
trzono zgodą papieskich urzędników, a nadto uzupełniono o interesujące oficjum 
dziękczynne za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. 41 Opracowanie 
zbioru formularzy mszy na obchody patronów Królestwa Polskiego spadło na barki 
Hieronima Powodowskiego 42. Wydrukowaną po raz pierwszy w Krakowie w 1605 r. 
kompilację zatytułowano Missae propriae patronorum et festorum Regni Poloniae, 
przenosząc znaczenie topograficzne z prowincji (w tytule patronału Sokołowskiego) 
na Królestwo Polskie 43. Interesująco dla badań nad kultem świętych na ziemiach 

40 Officia propria patronorum provinciae Polonae per Stanislaum Socolovium, Cracoviae 1596, 
s. 2.

41 Bez potwierdzenia Kongregacji wydano jeszcze Officia propria patronorum Provinciae 
Polonae drukowane w Wenecji w 1599 r. Na synodzie zwołanym przez arcybiskupa Bernarda 
Maciejowskiego do Piotrkowa w 1607 r. postanowiono zwrócić się do Stolicy Apostolskiej 
o zatwierdzenie tekstów oficjów ku czci patronów polskich, por. Concilium provinciale 
Regni Poloniae quod Paulo V Pontifice, Bernardus Macieiowski […] habuit Petricoviae Anno 
Domini M.DC.VII., Cracoviae 1630, k. C2: „Curabunt Reverendissimi Domini Episcopi, ut 
officia patronorum provinciae, per Socolovium conscripta, a Sede Apostolica confirmentur”. 
Z potwierdzeniem i oficjum o zwycięstwie pod Chocimiem wydrukowano dopiero Officia 
propria patronorum Regni Poloniae, Antverpiae 1637 i kolejne wydania.

42 Z. Wit, Missae propriae dioecesium Poloniae, w: ek, t. 12, Lublin 2008, kol. 1256–1257.
43 Missae propriae patronorum et festorum regni Poloniae. Ad normam Missalis Romani 

accommodatae, Cracoviae 1605. Następne wydania wzbogacano o formularze na obchody 
kolejnych świętych. Od XVii w. patronały polskie współoprawiano ze szwedzkimi, 
a w następnym stuleciu wydawano w jednym tomie: Missae propriae ss. Regni Poloniae 
et Sueciae Patronorum, Leopoli 1759. W XiX w. wydawano z kolei wspólne patronały dla 
kościołów cesarstwa i zamieszczano je w Missale Romanum (przy czym polski dodatek 
nadał łączono ze szwedzkim) jako Missae propriae SS. patronum Germaniae, Hungariae, 
Poloniae, Sueciae, Styriae, Carintiae, Moraviae, Silesiae, partim Italiae, nec non aliarum 
provinciarum. 
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polskich wyglądałaby dokładna analiza patronałów polskich na przestrzeni od 
końca XVI do końca XVIII stulecia. W najstarszych, drukowanych w Krakowie 
wydaniach dodatków ujęto nieco ponad czterdzieści wspomnień świętych. Mniej 
więcej do połowy zredukowano ich liczbę w drukach antwerpskich począwszy od 
1611 r. Trudno jednak, aby tak liczna grupa z powodzeniem funkcjonowała jako 
nośnik pewnych idei.

3.4 Litanie do Wszystkich Świętych

Zgodnie ze znaczeniem słowa „litania” (gr. lite, łac. litanea), ta szczególna forma 
modlitwy stanowi wyrażane prywatnie lub publicznie błaganie, składające się 
z szeregu inwokacji (skierowanych do osób boskich lub świętych) z powtarzanymi 
odpowiedziami 44. Litania do Wszystkich Świętych (Litania sanctorum) ma ten 
szczególny charakter, że jako jedyna otrzymała trwałe miejsce w obrzędach litur-
gicznych 45. Ponadto nieskomplikowana forma i oczywisty przekaz musiały czynić 
tę formę modlitwy przystępniejszą, wręcz bliższą sercom laikatu, a powtarzalność 
wezwań utrwalać imiona przyzywanych świętych w wyobraźni dewocyjnej ludu.

W średniowiecznej Europie łacińskiej prośby zanoszone do świętych w formie 
litanii były przewidziane dla śród i piątków, czyli dni pokutnych, szczególnie w okre-
sie Wielkiego Postu oraz Dni Krzyżowych (wspomnienie św. Marka oraz określone 
dni poprzedzające Wniebowstąpienie Pańskie), dni błagalnych (dies rogationum), 
powrotu procesji w kościele stacyjnym, w okresach głodu, suszy, wojny czy w czasie 
burzy 46. W. Danielski opisał okoliczności odmawiania na ziemiach polskich litanii 
do Wszystkich Świętych, analizując obecność w nich wezwania św. Wojciecha. 
Badacz wskazywał, że odśpiewywano je we wszystkich kościołach parafialnych 
i katedralnych podczas popielcowej procesji pokutnej, obrzędu poświęcenia wody 
w Wielką Sobotę, w wigilię Zesłania Ducha Świętego, oraz we wspomniane święto 
św. Marka i Dni Krzyżowe. Ponadto litania była obecna w brewiarzach, gdyż kapłani 
odmawiali ją w pewnych okolicznościach razem z siedmioma psalmami pokutnymi 
oraz w agendach przy sakramencie namaszczenia chorych 47. W księgach liturgicz-
nych metropolii gnieźnieńskiej z XV i XVI w. dają się zauważyć dwa podstawowe 
rodzaje litaniae sanctorum: krótszą i rozbudowaną. Wersja krótsza — od 15 do 
32 (choć czasem do 60) wezwań — zwykle towarzyszyła obrzędowi poświęcenia 
wody w Wielką Sobotę i dlatego najczęściej pojawiała się w mszałach i niektórych 
agendach. Wersję rozbudowaną zaś — od 30 do nawet 95 wezwań — redaktorzy 
ksiąg rytualnych (agend) zamieszczali zwykle w obecności siedmiu psalmów przy 
sakramencie namaszczenia chorych, ale także podczas procesji w Środę Popielcową 
i w dniu św. Marka. Obie kategorie zostaną omówione oddzielnie.

Wacław Schenk zauważył, że imię św. Stanisława „występuje poza kalenda-
rzami, formularzami mszalnymi oraz oficjum brewiarzowym najczęściej w litanii 

44 J. Duchniewski, Litania, w: ek, t. 10, Lublin 2004, kol. 1169; J. Harper, Formy i układ…, 
s. 154.

45 J. Duchniewski, Litania, kol. 1169.
46 J. Harper, Formy i układ liturgii…, s. 154–155.
47 W. Schenk, Liturgiczny kult…, s. 598; W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 282.
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do Wszystkich Świętych — w polskich źródłach zwykle w sąsiedztwie świętych 
Wojciecha, Wacława i Floriana”, a Wojciech Danielski dostrzegł, iż „grupę czterech 
głównych patronów polskich” umieszczano w litaniach w części poświęconej świę-
tym męczennikom 48. Autor studium o kulcie liturgicznym św. Wojciecha — powo-
łując się na badania Victora Leroquaisa, który traktował kolejność występowania 
świętych w litanii jako kryterium pochodzenia rękopisu — podkreślił, że sekwencja 
występowania orędowników państwowych miała niebagatelne znaczenie 49. Z tego 
względu badacza nie interesowała wyłącznie obecność św. Wojciecha w litaniach, 
lecz za każdym razem osadzał wezwanie patrona w kontekście sąsiadujących z nim 
świętych. 

Kluczem do budowy litanii wielkosobotniej (krótszej) był dobór po trzech 
najważniejszych przedstawicieli kolejnych kategorii świętości: aniołów i archanio-
łów, apostołów i ewangelistów, męczenników, wyznawców i zakonników, dziewic 
i wdów. Ta triadyczna, mocno ograniczająca struktura zaczerpnięta z mszałów 
kurii rzymskiej wymagała z jednej strony odniesienia się do rzymskiego porządku 
świętych, z drugiej zamieszczenia akcentów charakteryzujących lokalne trady-
cje hagiograficzne 50. Czasem jednak zalecaną potrójną strukturę danej kategorii 
świętości zmniejszano, ale częściej powiększano, aby zachować imiona najważ-
niejszych świętych Kościoła powszechnego, a jednocześnie przemycić wezwania 
miejscowych orędowników. Potrójnej sekwencji skrupulatnie trzymał się redaktor 
wydanych z inicjatywy Fryderyka Jagiellończyka Mszału gnieźnieńsko-krakowskiego 
(drukowanego w Moguncji w 1492 r.) i Mszału krakowskiego (prawdopodobnie 

48 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 283.
49 Ibidem; por. V. Leroquais, Les Bréviaires manuscrits des bibliothėques publices de France, 

vol. i, Paris 1934, s. lXiii–lXXXiii.
50 W Mszale rzymskim z 1492 r. po Matce Bożej wzywani byli aniołowie i archaniołowie 

(Michał, Gabriel, Rafał), Jan Chrzciciel, apostołowie (Piotr, Paweł, Jan, Andrzej), męczennicy 
(Szczepan, Wawrzyniec, Wincenty), wyznawcy (Grzegorz, Augustyn, Hieronim, Ambroży, 
Marcin, Franciszek, Antoni, Dominik) i święte Pańskie (Agnieszka, Agata, Klara), 
zob. Missale secundum consuetudinem Romanae curiae, 1492, k. 105v–106. O wiele bardziej 
rozbudowaną była litania do Wszystkich Świętych w Mszale rzymskim z 1502 r., w którym 
po Matce Bożej wymieniono aniołów i archaniołów (Michała, Gabriela, Rafała), św. Jana 
Chrzciciela, aż ośmiu apostołów (Piotra, Pawła, Andrzeja, Jana, Jakuba, Tomasza, Łukasza, 
Marka), pięciu męczenników (Szczepana, Wawrzyńca, Wincentego, Fabiana, Sebastiana), 
sześciu wyznawców (Sylwestra, Grzegorza, Marcina, Augustyna, Hieronima, Ambrożego), 
czterech zakonników (Benedykta, Franciszka, Antoniego, Dominika) i pięć kobiet (Marię 
Magdalenę, Agnieszkę, Agatę, Monikę, Klarę), zob. Missale secundum consuetudinem 
Romanae curiae noviter impressum, Trino 1502, k. 92v. W Mszale rzymskim z 1510 r. można 
zaobserwować powrót do triadycznej struktury, podobnej do tej z 1492 r. — z tą różnicą, 
że redaktor nie zamieścił imienia archanioła Rafała, a przed Agnieszką, Agatą i Klarą dodał 
Marię Magdalenę, zob. Missale Romanum nuper impressum cum omnibus aliis missis 
ceteris missalibus carentibus [ca. 1510], k. 96v. Układ ten, z mniejszymi lub większymi 
modyfikacjami, przetrwał cały XVi w. Kolejność wezwań w litanii posoborowego Mszału 
rzymskiego Piusa V z 1570 r. wyglądała następująco: Matka Boża, aniołowie i archaniołowie 
(Michał, Gabriel, Rafał), św. Jan Chrzciciel, apostołowie (Piotr, Paweł, Jan), męczennicy 
(Szczepan, Wawrzyniec, Wincenty), wyznawcy (Sylwester, Grzegorz, Augustyn), zakonnicy 
(Benedykt, Dominik, Franciszek), święte Pańskie (Maria Magdalena, Agnieszka, Agata, 
Anastazja), zob. Missale Romanum, 1570, s. 214–215.
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z 1494/1495 r.). Po wezwaniu Matki Bożej zostali wymienieni archaniołowie: Michał, 
Gabriel, Rafał; apostołowie: Piotr, Paweł, Andrzej; męczennicy: Szczepan, Waw-
rzyniec, Wojciech; wyznawcy: Sylwester, Marcin, Mikołaj; święte: Felicyta, Agata, 
Maria Magdalena 51. Analogiczny kształt litanii sformułowano w rękopiśmiennym 
Mszale krakowskim pochodzącym z drugiej połowy XV w. 52 Grupa męczenników 
przypomina tę przedstawioną w Mszale rzymskim z 1492 r. z wyjątkiem zastąpienia 
św. Wincentego wezwaniem św. Wojciecha, patrona Królestwa Polskiego. Autorem 
litanii gnieźnieńsko-krakowskiej kierowała potrzeba uwzględnienia państwowego 
orędownika, przy jednoczesnej niechęci do zaburzenia triadycznej struktury mo-
dlitwy. Układ skopiował redaktor Mszału płockiego z 1520 r. 53, czerpali zaś z niego 
kompilatorzy Mszałów gnieźnieńskich arcybiskupów Macieja Drzewickiego i Miko-
łaja Dzierzgowskiego. W rękopiśmiennym mszale Drzewickiego (z lat 1531–1535) ko-
pista dopisał wezwanie św. Jana Chrzciciela po archaniołach i przed męczennikami 
oraz zmienił układ w grupie wyznawców (Sylwester, Grzegorz, Marcin) i niewiast 
(Maria Magdalena, Agnieszka, Agata) 54. Z kolei w litanii w mszale Dzierzgowskiego 
z 1555 r. znowuż zrezygnowano z imienia św. Jana Chrzciciela i wrócono do kształtu 
litanii z mszałów Fryderyka Jagiellończyka, z wyjątkiem kategorii wyznawców, którą 
pozostawiono w kształcie znanym z mszału Drzewickiego (Sylwester, Grzegorz, 
Marcin) 55. Jeszcze raz należy podkreślić, że charakterystyczną cechą tej grupy litanii 
była niechęć redaktorów do naruszenia tradycyjnej, triadycznej struktury modlitwy 
przy potrzebie zamieszczenia wezwania św. Wojciecha jako pierwszego patrona 
Królestwa Polskiego. Nie jest zaskoczeniem, że konstrukcja ta została wykorzystana 
przede wszystkim w księgach związanych z arcybiskupim środowiskiem gnieźnień-
skim, które zwyczajowo promowało kult swojego świętego patrona, wysuwając go 
na czoło chóru orędowników państwa polskiego.

W bardzo interesujący sposób rozwiązał układ litanii wielkosobotniej biskup 
krakowski Jan Konarski (lub autor zatrudniony przez hierarchę do tego zadania) 
w Mszale krakowskim drukowanym u Jana Hallera w 1509 r. Do modlitwy skon-
struowanej na zasadzie potrójnej sekwencji zostali dopisani czterej święci patroni 
Królestwa Polskiego oraz trzy popularne na ziemiach polskich święte niewiasty. 
Po wezwaniu Matki Bożej, trzech archaniołów i Jana Chrzciciela wzywano trzech 
apostołów zgodnie z wcześniejszymi wersjami: Piotra, Pawła, Andrzeja; trzech 
męczenników zgodnie z tradycją rzymską: Szczepana, Wawrzyńca, Wincentego, 
a dodatkowo patronów państwowych: Wacława, Stanisława, Wojciecha, Floriana; 
następnie trzech wyznawców zgodnie z wcześniejszymi polskimi wersjami: Sylwe-
stra, Marcina, Mikołaja oraz trzy niewiasty również zgodnie ze starszymi wersjami, 
choć w innej kolejności: Marię Magdalenę, Felicytę, Agatę, a dodatkowo: Katarzynę, 

51 Missale Gnesnense et Cracoviense, Moguntiae 1492, k. 80; Missale Cracoviense, Cracoviae 
[ca. 1494], k. 93.

52 boss, rkps 44/iii, Missale Cracoviense, k. 106–106v.
53 Missale dioecesis Plocensis, Cracoviae 1520, k. 98.
54 Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkps 3305 iii, k. 67v–68.
55 Missale ecclesiae et provinciae Gnesnensis. Cum gratia et privilegio, ad decennium, 

Moguntiae 1555, k. 104v–105.



134

rozdział 3 zespół patronóW królestWa polskiego W liturgii

Małgorzatę i Agnieszkę 56. Dodanie czterech patronów do triadycznej struktury 
litanii wymownie świadczy o funkcjonowaniu grupy świętych patronów Królestwa 
Polskiego w świadomości duchowieństwa krakowskiego — patroni nie zastąpili 
bowiem św. Wincentego, jak uczyniono w przypadku św. Wojciecha w mszałach 
arcybiskupich, lecz stanowili zwarty zespół wymieniony po trzech zwyczajowych 
przedstawicielach grupy męczenników. Zabieg wpisuje się w całokształt działalności 
liturgicznej biskupa Jana Konarskiego. Kolejnością wzywania orędowników akcen-
towano rolę katedry wawelskiej, poprzez wysunięcie na czoło jej świętych patronów 
(z pierwotnym wezwaniem św. Wacława na pierwszym miejscu). Uwzględnienie 
św. Wojciecha było niezbędne w celu podkreślenia ogólnopaństwowego charakteru 
grupy, a obecność św. Floriana na ostatnim miejscu kieruje uwagę w stronę tradycji 
zainicjowanej jeszcze przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który włączył patrona 
kleparskiej kolegiaty do grona orędowników państwowych. Identyczny układ całej 
modlitwy został zachowany w pozostałych mszałach krakowskich z czasów Konar-
skiego z lat 1510 i 1515 oraz Mszale krakowskim Piotra Tomickiego z 1532 r. 57

Duchowni korzystający z agend kapłańskich, odmawiając litanię wielkosobot-
nią, również wzywali czterech patronów państwa. Ta forma modlitwy towarzysząca 
obrzędowi poświęcenia wody w przeddzień Paschy była o wiele bardziej rozbudowa-
na. Litania Agendy gnieźnieńskiej drukowanej w Krakowie w 1512 r. z inicjatywy Jana 
Łaskiego miała 52 wezwania świętych z 11 przedstawicielami kategorii męczeńskiej. 
Po świętych Szczepanie, Klemensie, Wawrzyńcu i Wincentym wymieniano w niej 
patronów Królestwa Polskiego w kolejności: Wojciech, Stanisław, Wacław, Florian, 
po których następowali kolejni męczennicy: Krzysztof, Fabian i Sebastian 58. Układ  
wykorzystali twórcy litanii wielkosobotnich w Agendzie płockiej z 1554 r. (il. 5) 
i Agendzie krakowskiej z 1575 r. Były one niemal identyczne w liczbie wezwań świę-
tych oraz ich kolejności, z paroma wyjątkami. Redaktor Agendy płockiej wprowadził 
niewielką, lecz gatunkowo ważną zmianę, umiejscawiając imię św. Zygmunta za 
Wojciechem i Stanisławem, a przed Wacławem i Florianem 59. Rozbicie zespołu 
czterech patronów wygląda nieprzypadkowo i może sugerować świadomość od-
rębności pary patronalnej złożonej z opiekunów dwóch najważniejszych ośrodków 
państwowo-kościelnych (Gniezna i Krakowa) od dwóch patronów kojarzonych 
wyłącznie z Krakowem. Intencją nadawcy było uzupełnienie chóru orędowników 

56 Missale Cracoviense, Cracoviae 1509, k. 107.
57 Missale Cracoviense, Strasburg 1510, k. 16v; Missale Cracovienses dyocesis, Cracoviae 

1515, k. 98–98v; Missale secundum ritum insignis ecclesie cathedralis Cracoviensis 
noviter emendatum, Venetiis 1532, k. 96v. W. Danielski zauważył, że we wcześniejszych, 
piętnastowiecznych mszałach krakowskich wymieniano świętych Szczepana, Wawrzyńca 
Wacława, Stanisława i Wojciecha, a później również i Floriana, zob. W. Danielski, Kult 
św. Wojciecha…, s. 283–284; por. akkk, rkps 3, Missale Cracoviense; bj, rkps 4247, Missale 
speciale Cracoviense (około 1450). Natomiast wyjątkowo w mszale dominikanów krakowskich 
św. Wojciech został umieszczony na czele grupy polskich patronów, zob. W. Danielski, Kult 
św. Wojciecha…, s. 284; appd, rkps 6, Breviarium fratrum Praedicatorum (XV w.).

58 Agenda sive obsequiale secundum rubricam ecclesie metropolitane Gneznensis, Cracoviae 
1512, k. 80–83.

59 Agenda ecclesiae cathedralis Plocensis cum dubiorum et casuum resolutionibus, Cracoviae 
1554, k. 144v–146v; zob. W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 284.
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Królestwa Polskiego o św. Zygmunta jako trzeciego spośród wielkich, ogólnopol-
skich opiekunów państwa, narodu i króla. Z kolei autor wielkosobotniej litanii Agen-
dy krakowskiej z 1575 r. pozostawił bez zmian kategorię apostołów i ewangelistów, 
w grupie męczenników dodał św. Anakleta i przepisał czteroosobową grupę patro-
nalną (Wojciech, Stanisław, Wacław, Florian); wśród wyznawców dodał św. Domi-
nika i mocno rozbudował grupę świętych niewiast. Łącznie ta bardzo rozwinięta 
litania wielkosobotnia składała się z 59 wezwań świętych 60. Warto zapamiętać, że 
mimo krakowskiej proweniencji nie przeniesiono imienia św. Stanisława przed 
św. Wojciecha. Podobny układ miały poprzedzające Agendę gnieźnieńską z 1512 r. 
dwie Agendy wrocławskie z czasów biskupów Jana Rotha (1499) i Jana Thurzona 
(1510), choć ograniczono w nich część patronalną do świętych Wojciecha, Stanisła-
wa i Wacława, rezygnując ze św. Floriana. Mimo tego uszczerbku i ewentualnego 
potraktowania św. Wacława jako patrona czeskiego, najpierw Bawarczyk Jan Roth, 
a za nim krakowianin węgierskiego pochodzenia Jan Thurzo, w podręczniku dla 
wrocławskiego duchowieństwa ujęli polską parę orędowników, nie uciekając od 
tradycji prowincji gnieźnieńskiej, której częścią była ich diecezja 61.

Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, na której litanii wzorowali się redaktorzy 
Mszału poznańskiego biskupa Piotra Tomickiego z 1524 r. oraz Agendy poznańskiej 
Jana Latalskiego z 1533 r. W obu drukach modlitwa towarzysząca obrzędowi wielko-
sobotniego poświęcenia wody rozpoczynała się od Matki Bożej, potem wzywano ar-
chaniołów: Michała, Gabriela, Rafała; św. Jana Chrzciciela; apostołów: Piotra, Pawła, 
Andrzeja, Jana Ewangelistę; męczenników: Szczepana, Wawrzyńca, Stanisława, 
Wojciecha, Wacława; wyznawców: Sylwestra, Marcina, Mikołaja; niewiasty: Marię 
Magdalenę, Małgorzatę, Katarzynę, Dorotę i Barbarę 62. W Agendzie poznańskiej 
znalazła się ponadto litania do Wszystkich Świętych odmawiana w czasie obrzędu 
poświęcenia ognia, w czasie której wierni wzywali po Matce Bożej trzech archanio-
łów: Michała, Gabriela, Rafała; św. Jana Chrzciciela; czterech spośród apostołów 
i ewangelistów: Piotra, Pawła, Andrzeja, Jana Ewangelistę; czterech męczenników: 
Szczepana, Wawrzyńca, Stanisława, Wojciecha; trzech wyznawców: Sylwestra, 
Marcina, Mikołaja i tylko dwie święte: Marię Magdalenę i Katarzynę 63. W obu 
typach, poświęcenia wody oraz ognia, liczba patronów państwa została zreduko-
wana. Ponadto, choć nadal wyraźnie zgrupowani, znowu zastąpili św. Wincentego 
w sekwencji męczenników i nie stanowili tak wyraźnie odseparowanej grupy, jak 
wtedy, gdy zestawieni zostali po triadzie męczenników wspominanych przez kurię 
rzymską. Redaktorzy obu ksiąg, a szczególnie Agendy poznańskiej z 1533 r., najwy-
raźniej nie widzieli potrzeby promowania świętych związanych z Krakowem, choć 

60 Agenda seu ritus sacramentorum, Cracoviae 1575, s. 131–134.
61 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 284; por. Agenda Vratislaviensis, Strasbourg 1499; 

Liber agendarum rubrice dioecesis Wratislaviensis emendatus, Argentinae 1510.
62 Missale dioeceseos Posnaniensis, Cracoviae 1524, k. 96–97; Agenda secundum cursum et 

rubricam ecclesie cathedralis Poznaniensis ad ritum metropolitane Gnesnensis quam potuit 
vicinius reducta, Lipsiae 1533, k. 30v–32.

63 Agenda secundum cursum…, k. 26v–27. W. Danielski twierdził, że w litanii Agendy 
poznańskiej z 1533 r. podczas święcenia ognia spośród patronów wzywano jedynie świętych 
Wojciecha i Wincentego [sic!], a podczas poświęcenia wody — świętych Stanisława 
i Wojciecha, zob. W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 284.
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jednocześnie wysuwali św. Stanisława przed św. Wojciecha. Poza tym w księdze 
z 1533 r. zredukowano ostatnią kategorię do dwóch niewiast — święte Katarzyna 
i Maria Magdalena na terenie całej średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej były 
najpopularniejszymi wśród świętych niewiast patronkami obiektów sakralnych.

Parę najważniejszych orędowników państwa odnotował w litanii redaktor 
posoborowej Agendy metropolitalnej z 1591 r. Poza tym całość została praktycznie 
skopiowana z Mszału rzymskiego papieża Piusa V: po Matce Bożej, trzech archa-
niołach i Janie Chrzcicielu wierni wzywali trzech apostołów: Piotra, Pawła, Jana; 
trzech męczenników: Szczepana, Wawrzyńca, Wincentego, a dodatkowo dwóch 
patronów państwa: Wojciecha i Stanisława; trzech wyznawców: Sylwestra, Grze-
gorza, Augustyna; trzech zakonników: Benedykta, Dominika i Franciszka oraz pięć 
niewiast: Marię Magdalenę, Annę, Agatę, Agnieszkę i Jadwigę — w odróżnieniu od 
czterech obecnych w mszale Piusa V: Marii Magdaleny, Agnieszki, Agaty, Anasta-
zji 64. Późniejsze wielkosobotnie litanie wyglądały już bardzo podobnie. Przykła-
dem służy Agenda warmińska z 1617 r. Jej redaktor dopisał św. Andrzeja w grupie 
apostołów (między Pawłem i Janem), św. Antoniego (przed Benedyktem) i nieco 
zmienił wygląd grupy niewiast, w której wzywano Marię Magdalenę, Agnieszkę, 
Cecylię, Agatę i Anastazję 65. Grupa męczenników pozostała w tym przypadku bez 
zmian — jako patronów Królestwa Polskiego i męczenników nadal wymieniano 
świętych Wojciecha oraz Stanisława.

Litanie brewiarzowe oraz te, które kapłan intonował w czasie udzielania sakra-
mentu namaszczenia chorych, w czasie procesji popielcowej i w dniu św. Marka 
były o wiele bardziej rozbudowane niż modlitwy wielkosobotnie. Z tego powodu 
nie wydaje się dziwne, że często w kategorii świętych męczenników wzywano 
czterech opiekunów państwa. Należy z całą mocą podkreślić, że niemal w każdej 
litanii orędownicy, podobnie jak w przypadkach litanii wielkosobotnich, zostali 
ściśle zgrupowani i wymieniani po trójce świętych męczenników znanych z ksiąg 
kurii rzymskiej (Szczepan, Wawrzyniec, Klemens) uzupełnionych świętymi pa-
pieżami. Dopiero po patronach królestwa kapłan intonował imiona pozostałych 
męczenników. Redaktorzy rozumieli więc znaczenie grupowania całego zespołu 
patronów państwowych jako ważnych orędowników, często ważniejszych od sta-
rochrześcijańskich świętych czczonych w całym Kościele powszechnym.

W zasadzie wszystkie litanie brewiarzowe i sakramentalne ksiąg liturgicznych 
diecezji krakowskiej w XVI w. zawierały grupę czterech patronów w sekwencji 
znanej z przywołanych wyżej mszałów krakowskich: Wacław, Stanisław, Woj-
ciech, Florian. W drukach krakowskich od czasów biskupa Jana Konarskiego byli 
przywoływani w kategorii świętych męczenników po świętych Szczepanie, Linu-
sie, Anaklecie, Klemensie, Wawrzyńcu, Wincentym i przed świętymi Tomaszem 
z Canterbury, Maurycym z Towarzyszami, Dionizym z Towarzyszami, Gereonem 
z Towarzyszami, Kosmą i Damianem, Fabianem i Sebastianem, Hilarym, Ignacym 
i 10 000 Męczennikami. Tak skomponowaną grupę wzywali duchowni korzystający 

64 Agenda seu ritus caeremoniarum ecclesiasticarum ad uniformem ecclesiarum per universas 
provincias Regni Poloniae usum, Cracoviae 1591, s. 142–145.

65 Agenda ceremonialia ecclesiae Varmiensis, 1617, s. 106–111.
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z brewiarzy krakowskich z lat 1507, 1508, 1514, 1538 (tutaj św. Hilary został zastąpiony 
przez św. Walentego, a świętych Sykstusa i Donata umieszczono po św. Ignacym) 
i Agendy krakowskiej z 1517 r. (w której św. Linusa zastąpił św. Lucjusz, a św. Walen-
tego wzywano między świętymi Damianem i Fabianem) 66. W. Danielski wskazywał, 
że również późne czternastowieczne, piętnastowieczne i szesnastowieczne rękopisy 
krakowskie podają litanię brewiarzową z grupą patronów Królestwa Polskiego 
w różnym układzie, podobnie jak wzorujące się na nich Brewiarz przemyski oraz 
księgi augustianów i benedyktynów 67.

Zrozumiałe było zarówno umieszczanie świętych Wacława i Stanisława na 
czele grupy patronalnej w krakowskich księgach liturgicznych, jak i podkreślanie 
roli św. Wojciecha w litaniach o proweniencji gnieźnieńskiej. W modlitwie zamiesz-
czonej w Agendzie metropolitalnej z 1512 r., według informacji z kolofonu będącej 
przedrukiem agendy Fryderyka Jagiellończyka, w kategorii świętych męczenników 
zawarto nieco mniej wezwań niż w ówczesnych drukach Konarskiego. Po świętych 
Szczepanie, Klemensie, Wawrzyńcu i Wincentym kapłan wzywał świętych patro-
nów Królestwa Polskiego: Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana, po nich zaś 
Krzysztofa, Erazma, Walentego, Fabiana i Sebastiana 68. Drukowana dwa lata później 
Agenda metropolitalna (1514) należała już do innej tradycji niż Agenda gnieźnieńska 
Fryderyka Jagiellończyka i księgi wrocławskie z początku XVI w., gdyż w zasadniczo 
zbieżnym wyglądzie kategorii, zaszło wiele jednostkowych zmian, dodano nowych 
świętych, a stare wezwania ułożono w innych sekwencjach. Niemniej grupę czterech 
patronów pozostawiono w takim kształcie, w jakim nakazał wzywać ich kardynał 
Fryderyk Jagiellończyk: Wojciech, Stanisław, Wacław, Florian 69. Być może z tej 
tradycji czerpał duchowny, który litanię do Wszystkich Świętych w prywatnym 
modlitewniku Bony Sforzy uzupełnił wpisanymi wśród męczenników imionami 

66 Breviarium secundum usum…, k. 86v–87v; Liber horarum canonicarum secundum veram 
rubricam sive notulam ecclesiae Cracoviensis, Cracoviae 1508, k. 207v–208v; Diurnale ad 
horas canonicas tam de tempore quam de sanctis secundum rubricam ecclesie cathedralis 
Cracoviensis verissime revisum feliciter incipit, Cracoviae 1514, k. 75–76v; Agenda secundum 
rubricam ecclesiae cathedralis Cracoviensis, Cracoviae 1517, k. 20–21v; Breviarium 
secundum ritum insignis ecclesie Cracoviensis noviter emendatum, Venetiis 1538, k. 67–67v. 

67 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 285; por. akkk, rkps 55, Collectarium ecclesiae 
cathedralis Cracoviensis (1534); rkps 57, Collectarium ecclesiae cathedralis Cracoviensis 
(1526); rkps 27, Breviarium Cracoviense (1390/1400); rkps 32, Breviarium Cracoviense 
(1390/1400); rkps 38, Psalterium Cracoviense (1390/1400); rkps 34, Psalterium cum officiis 
votivis Cracoviense (1390/1400); rkps 29, Breviarium Cracoviense (1436/1450); rkps 30, 
Breviarium viaticum Cracoviense (1443); rkps 37, Psalterium cum hymnis Cracoviense 
(początek XVi w.); rkps 50, Psalterium cum hymnis Cracoviense, (początek XVi w.); bj, 
rkps 1255, Breviarium Cracoviense (1399/1405); bczart., rkps 2780, Breviarium ecclesie 
castrensis Cracoviensis (około 1500); Kielce, Biblioteka Seminarium Duchownego, rkps 6, 
Breviarium ordinis sancti Benedicti (1459/1475); rkps 7, Breviarium Premisliense (1455/1492); 
bk, rkps 36, Breviarium erem. s. Augustini (1454); Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 
rkps 3.2.14, Breviarium ordinis sancti Benedicti (1569/1596).

68 Agenda sive obsequiale…, k. 12v–13v.
69 Agenda latino et vulgari sermone Polonico videlicet et Alemanico illuminata incipit feliciter, 

Cracoviae 1514, k. 40v–43.
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świętych Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana 70. W drukach metropolital-
nych inaczej więc rozkładano akcenty pomiędzy patronów katedry krakowskiej. 
Podczas gdy księgi Konarskiego lokowały św. Wacława przed św. Stanisławem, bez 
wątpienia mając na względzie przypomnienie pierwotnego patrocinium wawelskiej 
świątyni, tak w litaniach Fryderyka Jagiellończyka (a później również i Jana Łaskie-
go) zepchnięto imię świętego księcia czeskiego na trzecie miejsce, po Wojciechu 
i Stanisławie. Z pewnością zaważyły tu względy praktyczne — św. Stanisław cieszył 
się ogólnonarodową sławą i w przeciwieństwie do św. Wacława nie musiał od razu 
kojarzyć się wyłącznie z Wawelem.

Sekwencję orędowników z ksiąg Fryderyka Jagiellończyka i Jana Łaskiego 
wykorzystał redaktor litanii do Wszystkich Świętych w obrzędzie nawiedzenia 
chorych w Agendzie poznańskiej z 1533 r. (tam, gdzie w liturgii wielkosobotniej 
rozróżniono dwie litanie: w czasie poświęcenia wody ze świętymi Stanisławem, 
Wojciechem i Wacławem, oraz benedykcji ognia ze Stanisławem i Wojciechem). 
Zgodnie z treścią rubryki w przypadku prośby wiernego o udzielenie sakramentu 
ostatniego namaszczenia kapłan najpierw odmawiał nad nim rozbudowaną litanię 
do Wszystkich Świętych, wzywając przy tym w kategorii męczenników świętych 
Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana 71. W litanii wielkosobotniej wykazano 
wyżej obecność świętych Stanisława i Wojciecha jako orędowników państwo-
wych — w litanii sakramentalnej została wymieniona już grupa czterech patronów, 
jednak na pierwsze miejsce wysunięto św. Wojciecha. Wydaje się więc, że obie 
litanie miały osobne pierwowzory.

Kształt zespołu patronalnego przewartościowano w rozszerzonych litaniach 
z terenów Śląska. W Agendzie wrocławskiej z 1499 r. sekwencja świętych męczenni-
ków w litanii sakramentu namaszczenia chorych była identyczna jak w litanii Fry-
deryka Jagiellończyka i Jana Łaskiego z wyjątkiem grupy patronalnej zredukowanej 
o wezwanie św. Floriana do układu: Wojciech, Wacław, Stanisław 72. Analogicznie 
potraktowano tę grupę w litanii brewiarzowej w Wiatyku wrocławskim z 1501 r. 
w której wzywano siedmiu męczenników: Szczepana, Klemensa, Wawrzyńca, 
Wincentego, Wojciecha, Wacława i Stanisława, oraz w Agendzie wrocławskiej 
z 1510 r. 73 Odwrócona kolejność odzwierciedlała wagę poszczególnych kultów 
w katedrze wrocławskiej. Pomimo rozbieżności granic politycznych, diecezja była 
zależna od metropolity gnieźnieńskiego, zatem na pierwszym miejscu chóru pa-
tronów redaktorowi wypadało umieścić św. Wojciecha, patrona Gniezna. Z ko-
lei przeniesienie św. Wacława przed św. Stanisława bez wątpienia nie dotyczyło 
podniesienia rangi katedry wawelskiej, lecz wiązało się z popularnością patrona 
czeskiego w kręgach czeskich, które uczestniczyły w liturgii wrocławskiej. Można 

70 U. Borkowska, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów  
(XV i początek XVI wieku), Lublin 1999, s. 146.

71 Agenda secundum cursum…, k. 105–106.
72 Liber agendarum rubrice dioecesis Wratislaviensis per Martinum Pauldorff vicarium et 

vicedecanum maioris ecclesie Wratislaviensis ex libris diversis diligentissime collectus, 
Argentinae 1499.

73 Viaticum Wratislaviense, Venetiis 1501, k. 237v–238; Liber agendarum rubrice dioecesis 
Wratislaviensis emendatus, k. 10–11.
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śmiało stwierdzić, że biskupi wrocławscy w ten sposób umiejętnie lawirowali 
w przestrzeni semantycznej prowincji gnieźnieńskiej oraz Królestwa Czech, którego 
byli przecież poddanymi.

Najpopularniejszą sekwencję orędowników państwowych wykorzystywaną 
w księgach prowincjonalnych, gnieźnieńskich i poznańskich przeniesiono do lita-
nii odmawianych podczas procesji popielcowej i w dniu św. Marka w Agendzie 
metropolitalnej z 1591 r. zredagowanej przez kanonika krakowskiego Hieronima 
Powodowskiego na zlecenie synodu piotrkowskiego. Kategoria świętych męczen-
ników przedstawiała się następująco: Szczepan, Wawrzyniec, Wincenty, Wojciech, 
Stanisław, Wacław, Florian, Fabian i Sebastian, Jan i Paweł, Kosma i Damian, Gerwa-
zy i Protazy 74. Pod względem całości modlitwa przypominała litanię z sakramentu 
namaszczenia chorych w Agendzie metropolitalnej z 1579 r., z wyjątkiem zespołu 
patronów Królestwa Polskiego. W tej starszej księdze przywołano kategorię świę-
tych męczenników w układzie: Szczepan, Wawrzyniec, Wincenty, Fabian, Sebastian, 
Jan i Paweł, Kosma i Damian, Maurycy, Wojciech, Stanisław 75. Nie dość zatem, że 
pomimo rozbudowanego charakteru litanii sakramentalnej (która w większości 
szesnastowiecznych przypadków pozwala ująć całą grupę czterech patronów) re-
daktor w osobie biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego ograniczył się do 
wezwania tylko dwóch świętych, to jeszcze umieścił ich na samym końcu kategorii 
świętych męczenników. Hieronim Powodowski, redagując Agendę metropolitalną, 
zaczerpnął całokształt modlitwy z agendy Karnkowskiego, jednak przywrócił czte-
roosobową grupę patronów Królestwa Polskiego na należne im miejsce. W dru-
ku Powodowskiego z 1601 r. przy namaszczeniu chorych wspominano kategorię 
świętych męczenników w wezwaniach jedynie Szczepana, Wawrzyńca, Wojciecha, 
Stanisława, Wacława, Floriana. Jak widać, pomimo daleko idącej redukcji zespół 
czterech opiekunów państwa wymieniono w kształcie znanym ze starszych dru-
ków 76. Identyczny układ całej modlitwy (z wyjątkiem trzech usuniętych wezwań 
w grupie świętych niewiast) zawierała litania sakramentalna w Agendzie inflanckiej 
drukowanej w Braniewie w 1622 r. 77 

Ciekawego zabiegu dokonano w czasie konstruowania litanii na Popielec i ob-
chody św. Marka w Agendzie warmińskiej z 1617 r. Od modlitwy z agendy Powo-
dowskiego różniło ją tylko (a może aż) zrezygnowanie z wezwania św. Floriana 
i przesunięcie trzech opiekunów państwa polskiego — Wojciecha, Stanisława 
i Wacława — na sam koniec sekwencji męczenników 78. Świętych patronów Króle-
stwa Polskiego na samym końcu kategorii umieścił wcześniej redaktor litanii sakra-
mentalnej w Agendzie płockiej z 1554 r. Modlitwa ta jednak jest wyjątkowo krótka 

74 Agenda seu ritus caeremoniarum…, s. 21–24, 160.
75 Agendorum ecclesiasticorum liber, in usum provinciae Gnesnensis conscriptus, Coloniae 1579, 

s. 64–66.
76 Agenda seu ritus sacramentorum ecclesiasticorum ad uniformem ecclesiarum per universas 

provincias Regni Poloniae, Cracoviae 1601, s. 124–126.
77 Agenda parva in commodiorem usum sacerdotum provinciae Livoniae conscripta, 

Brunsbergae 1622, k. nlb.
78 Agenda caeremonialia ecclesiae Varmiensis, 1617, s. 20–24. Niewielkie różnice między 

oboma drukami dotyczyły również sekwencji świętych kobiet.
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w porównaniu z wyżej omawianymi, gdyż zawiera jedynie 28 wezwań świętych, 
w tym 7 świętych męczenników: Szczepana, Klemensa, Wawrzyńca, Wincentego, 
Wojciecha, Stanisława i Zygmunta 79. Wygląda to o tyle ciekawie, że wielkosobotnia 
litania, zwykle krótsza od sakramentalnej, w księdze płockiej była bardziej obszerna 
i zawierała, o czym wspomniano wyżej, wszystkich czterech patronów w towarzy-
stwie św. Zygmunta. Natomiast litanię sakramentalną mocno ograniczono, także 
poprzez skrócenie listy patronów państwa do dwóch najważniejszych świętych 
z dodatkiem płockiego patrona.

Rozważania o obecności św. Wojciecha w polskich litaniach W. Danielski 
skwitował stwierdzeniem, że święty był wzywany we wszystkich wersjach tej specy-
ficznej modlitwy, nawet w jej najkrótszych formach 80. Po analizie problemu można 
dodać, że do przeważającej liczby litanii polskich XV i XVI stulecia włączono cały 
zespół czterech patronów. Na reprezentatywną grupę wybranych 35 litanii przy-
padało: 19 wymieniających czterech patronów, 7 zawierających trzech patronów 
(grupa najczęściej zredukowana o św. Floriana), 4 z dwoma patronami i 5 litanii 
z imieniem jednego patrona — św. Wojciecha. Grupę czterech patronów moż-
na dostrzec w litaniach m.in. ksiąg gnieźnieńskich, krakowskich, poznańskich, 
płockich. Należy podkreślić to, co zasygnalizowane zostało wyżej: układ grupy 
patronalnej zamieszczanej w kategorii świętych męczenników wyraźnie wskazywał 
na obecność schematu czterech patronów Królestwa Polskiego w świadomości 
duchowieństwa ziem polskich. Świadczy o tym przywoływanie orędowników pań-
stwowych bezpośrednio po sobie, w litaniach wielkosobotnich po trzech męczen-
nikach wymienianych w księgach kurii rzymskiej, a w litaniach rozszerzonych po 
tych samych trzech męczennikach przeplatanych świętymi papieżami, natomiast 
przed pozostałymi męczennikami. Z kolei zmiany w sekwencjach grupy patronalnej 
były spowodowane zróżnicowaną charakterystyką środowisk, z których wywodzili 
się redaktorzy litanii.

Sposób rozprzestrzeniania się modelu modlitwy jest dostrzegalny dla większej 
części omawianego zbioru. Redaktorzy czy kopiści najczęściej korzystali z litanii 
kurii rzymskiej, uzupełniając je o grupę patronów Królestwa Polskiego w kategorii 
męczenników oraz o popularne na ziemiach polskich patrocinia kobiece w grupie 
świętych niewiast. Spójny układ grupy wystąpił w krakowskich księgach drukowa-
nych, związanych z szeroko zakrojoną akcją reformatorską biskupa krakowskiego 
Jana Konarskiego. Mszały i brewiarze drukowane w jego czasach posiadały bar-
dzo „krakowski” chór orędowników, kładący akcent na patronów katedry wawel-
skiej i oddziaływały na kolejne krakowskie druki (bo tylko w nich święci Wacław 
i Stanisław wyprzedzali św. Wojciecha). Z kolei układ „gnieźnieński”, wysuwający 
św. Wojciecha na pierwsze miejsce i wycofujący się z katedry wawelskiej poprzez 
przeniesienie św. Wacława na trzecie miejsce (z wyjątkiem Agendy gnieźnieńskiej 
z 1512 r. będącej przedrukiem agendy Fryderyka Jagiellończyka), charakteryzuje 
oczywiście druki liturgiczne kręgu prymasowskiego. Do jednej rodziny redakcji lita-
nii należy wpisać modlitwy z druków Jana Łaskiego, obliczonych na zunifikowanie 

79 Agenda ecclesiae cathedralis Plocensis…, k. 85v–86.
80 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 286.
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liturgii na terenie całej metropolii, oraz litanie kręgu wrocławskiego — choć w tych 
ostatnich nie wymieniano św. Floriana, a św. Wacława przesuwano na drugie miej-
sce, czego powodem były raczej wpływy czeskie, niż chęć dopasowania litanii do 
stylu krakowskiego.

3.5 Obrzędy procesyjne

Procesja jest jednym z najbardziej charakterystycznych obrzędów uzupełniających 
celebrację oficjum i mszy 81. Często teatralna w formie, wzbogaca życie duchowe 
wspólnoty, która w określonym porządku opuszcza główny obszar liturgii i udaje 
się w miejsce docelowe, rozważając przy tym tajemnice wiary czy kultywując pa-
mięć o miejscowych świętych. Miejscem rozgrywającego się obrzędu czy spektaklu 
procesyjnego mogła być zarówno przestrzeń świątyni, pola rozciągające się między 
wioskami, jak i ulice aglomeracji miejskich. W ciągu roku liturgicznego wspólnota 
uczestniczyła w mniej więcej stu procesjach, począwszy od tych najprostszych 
w formie, kiedy celebrans ze służbą liturgiczną opuszczał chór i udawał się do jed-
nego z ołtarzy, aż po wysoce rozbudowane procesje przecinające ulice miast, któ-
rym towarzyszyły barwne inscenizacje oraz dramatyczny przekaz przypominający 
tragiczne wydarzenia. W procesjach celebrowanych w Boże Ciało albo w drodze 
z katedry do relikwii świętych, których wspomnienie obchodzono, dochodziło 
do sczepiania wspólnoty z elementami morfologicznymi, a dynamika obrzędu 
ożywiała poszczególne komponenty geografii sakralnej. Należy tu przypomnieć 
słowa H. Manikowskiej, dla której percepcja przestrzeni i czasu akcji liturgicz-
nej to osobliwe „celebrowanie jedności nieba i ziemi w precyzyjnie określonych 
miejscach — rzeczywistych, prawdziwych punktach konwergencji” 82. Omówienie 
krakowskich procesji na wspomnienia świętych Stanisława i Floriana na pierwszy 
rzut oka może sprawić wrażenie podjęcia tematu partykularnych kultów, lecz 
faktycznie dotyczy obecności czterech świętych patronów w przestrzeni miejskiej 
stołecznego miasta i całej aglomeracji krakowskiej 83.

3.5.1 Procesje na dzień św. Stanisława

Krakowska tradycja na podstawie trzynastowiecznych przekazów związała historię 
męczeństwa św. Stanisława z kościołem pw. św. św. Michała Archanioła i Stanisława 

81 J. Harper, Formy i układ liturgii…, s. 145–148.
82 H. Manikowska, Sacred Geography of a Town, „Acta Poloniae Historica” 101, 2010, s. 52; 

eadem, Geografia sakralna miasta, w: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną 
na ziemiach polskich w średniowieczu, t. i: Struktury kościelno-polityczne, red. eadem, 
W. Brojer, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, t. 4, Warszawa 2008, s. 96.

83 Fragmenty poniższych podrozdziałów zostały opublikowane w: P. Kołpak, Ad placandam 
iram dei fierent in ecclesiis processiones. Święci patronowie Królestwa Polskiego w procesjach 
późnośredniowiecznego Krakowa, w: Miasto — wieś — rezydencja. Przestrzeń determinująca 
dzieje człowieka — człowiek kształtujący przestrzeń, red. J. Rogulski, Kraków 2014, s. 87–104; 
idem, Rola patronów Królestwa Polskiego w geografii sakralnej późnośredniowiecznego 
Krakowa, śpp 10, 2014, s. 158–190.
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na skałecznym wzgórzu 84. Nie ma wątpliwości, że lud i elity piętnastowiecznego 
Królestwa Polskiego były przekonane, że to właśnie na Skałce doszło do największe-
go, według historiozoficznej koncepcji Długosza, dramatu w dziejach narodu 85.

Położone na geologicznie płaskiej terasie zalewowej miasta Kazimierza wzgórze 
skałeczne stanowiło kolejny po wzgórzu wawelskim wyraźny punkt orientacyjny 
aglomeracji krakowskiej 86. Wznosiła się na nim świątynia, której tytuł św. Michała 
Archanioła uzupełniono o wezwanie św. Stanisława w okresie pomiędzy krakow-
skimi obchodami kanonizacyjnymi w maju 1254 r. a 25 stycznia 1380 r., kiedy 
w dokumencie rektora kościoła na Skałce wystawca sam siebie określił mianem 
„rector ecclesie sancti Stanislai in Rupella de Kazimiria” 87. Zawężenie tego długiego 

84 Autor Rocznika krótkiego pod 1088 r. odnotował: „Sacrum corpus beati Stanislai Lambertus 
episcopus et canonici Cracovienses transtulerunt ad ecclesiam maiorem cum debita 
reverencia de Rupella et de ecclesia protunc sancti Michaelis” (Najdawniejsze roczniki…, 
s. 235). W twórczości hagiograficznej Wincentego z Kielczy (Vita minor i nieco późniejszy 
Vita maior) wyraźnie wskazano na Skałkę jako miejsce męczeństwa biskupa, z kolei we 
wcześniejszym przekazie Kroniki Wincentego Kadłubka (Magistri Vincentii dicti Kadłubek 
Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, mphns Xi, Cracoviae 1994, s. 57–58, [lib. 2, cap. 20]) 
autor niejednoznacznie określił miejsce pochówku: „Pedetentim accedunt, corpus 
integerrimum, etiam sine cicatricum notamine reperiunt, tollunt, absportant, aput minorem 
sancti Michaelis basilicam, diuinis conditum aromatibus recondunt”. Na podstawie tej 
ostatniej wzmianki oraz braku wyraźnych śladów archeologicznych świadczących o istnieniu 
kościoła św. Michała na Skałce w Xi w. w literaturze pojawiły się głosy przekonujące, że 
do zabójstwa (z premedytacją lub przypadkowego) św. Stanisława mogło dojść na wzgórzu 
wawelskim, w pobliżu kościoła św. Michała, gdzie czasem odprawiano sądy książęce, 
zob. J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998, 
s. 342–345; G. Labuda, św. Stanisław, biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa — 
męczeństwa — kanonizacji, Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 
t. 39, Poznań 2000, s. 14; T. Węcławowicz, Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. 
Funkcje i możliwości interpretacji, Kraków 2005, s. 157. Jerzy Rajman, choć uznał za 
niewiarygodne zabicie biskupa przy ołtarzu, to jednak przyjął, że rzecz miała miejsce na 
Skałce, zob. J. Rajman, Kraków. Zespół osadniczy-proces lokacji-mieszczanie do roku 1333, 
Kraków 2004, s. 118–119.

85 Vita sanctissimi Stanislai cracoviensis episcopi, w: Opera omnia, t. i, ed. I. Polkowski, 
Ż. Pauli, Cracoviae 1887, s. 62–68. O potrzebie rozróżnieniu hagiografii od historiografii 
zob. M. Walczak, Czy hagiografia jest gatunkiem historycznym? Kilka uwag metodologicznych, 
w: Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu — uczniowie, Kraków 2001, s. 399–410.

86 M. Krasnowolska, I. Kmietowicz-Drathowa, Krakowska Skałka: topografia i zabudowa, 
Stud. Clar. 17, 1997, s. 209–210.

87 kdm iii, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1887, nr 914. Chyba mylił się M. Spórna, gdy cofał 
podwojenie wezwania do trzeciej ćwierci Xiii w. na podstawie zapiski z Rocznika Traski 
mówiącej o wielkim wylewie Wisły, która zalała w 1270 r. połacie przestrzeni pod górą 
św. Stanisława (Rocznik Traski, wyd. A. Bielowski, mph ii, Lwów 1872: „totum campum 
et spacium a monte sancti Stanislay”), zob. M. Spórna, Kult św. Stanisława w diecezji 
krakowskiej w świetle patrociniów do 1529 r., „Folia Historica Cracoviensia” 7, 2000, s. 56. 
Wzgórze było w XiV w., czyli w czasie spisywania rocznika, z pewnością trwale osadzone 
w świadomości mieszkańców Krakowa jako miejsce zabójstwa św. Stanisława i naturalną 
koleją rzeczy byłoby określenie go imieniem świętego męczennika. Bezpodstawne wydaje 
się jednak rozciągnięcie stanisławowego onimu na patrocinium kościoła. Tym bardziej że 
jeszcze w pierwszej połowie XiV w. występowało pojedyncze wezwanie św. Michała, podczas 
gdy imię Stanisława w tytule pojawiło się dopiero we wspomnianym dokumencie rektora 
skałecznej świątyni.
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okresu może przynieść informacja Długosza pod 1370 r., w której kanonik wśród 
chwalebnych czynów zmarłego Kazimierza Wielkiego wymienił fundację kościo-
ła na Skałce 88. Reorganizacja, powiększenie czy odnowienie obiektu sakralnego 
w średniowiecznej praktyce liturgicznej było odpowiednim momentem do zmiany 
lub rozszerzenia tituli ecclesiae. Zagadką pozostaje dokładne umiejscowienie owej 
„fundacji” w czasie długiego panowania Kazimierza. W Rocznikach kronikarz 
ustosunkował się do patrocinium kościoła: podczas gdy w Liber beneficiorum 
pierwszym wezwaniem katedry wawelskiej określił patrocinium św. Wacława z cza-
sem podwojone o imię św. Stanisława, tak skałeczny kościół miał nosić przede 
wszystkim wezwanie biskupa krakowskiego. Dla Długosza Skałka była miejscem 
szczególnym, wsławionym chwalebnym męczeństwem św. Stanisława, związanym 
z Krakowem — stolicą diecezji oraz królestwa, w końcu mistyczną strefą dotknię-
tą hańbą i czcią równocześnie 89. Kanonik skupił się na swojej fundacji klasztoru 
Paulinów na Skałce w 1472 r. 90 Wtedy też monasterium erygowano „in honorem 
altissimi et Matris Domini nostri Jesu Christi, et Sanctorum Michaelis Archangeli 
et Stanislai pontificis et martyris gloriosi” 91.

Poza patrocinium świątyni i nazwaniem wzgórza imieniem świętego przez 
rocznikarza Traskę to miejsce szczególnej teofanii określały inne hagiotoponimy 
związane z postacią biskupa-męczennika. W późnośredniowiecznej tradycji hagio-
graficznej pojawił się wątek sadzawki zlokalizowanej nieopodal kościoła, już w po-
czątkach XV stulecia określanej imieniem św. Stanisława 92. Autor wydanych przez 
Wojciecha Kętrzyńskiego Notae cracovienses na 1426 r. datował cudowną przemianę 
wody w sadzawce („in lacu circa ecclesiam sancti Stanislai”) w krew i powiązał to 
wydarzenie z narodzinami zmarłego po kilku miesiącach drugiego syna Jagiełły, 
Kazimierza 93. Motyw sadzawki rozwinął Długosz, wprowadzając do hagiografii 
świętego legendę etiologiczną, zapewne na podstawie podobnego wątku w żywocie 

88 J. Długosz, Roczniki, ks. iX, s. 443; J. Długosz, Annales, lib. iX, s. 350.
89 Por. lb 3, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, s. 114: „Et locum ipsum quem Beatissimus 

Stanislaus praefatus felici glorificavit martyrio et Cracoviensem, quae Polonorum et 
metropolis et regia est, honoraturi urbem, indignum rati tam celebri loco, divino et humano 
consensu nobilitato”.

90 A. Włodarek w interesujący sposób tonował informacje o działalności fundatorskiej 
Długosza, zarzucając mu nadmierne podkreślanie swoich zasług, zob. A. Włodarek, 
Jan Długosz — fundator, menadżer czy aferzysta?, w: Artifex doctus, t. i, Kraków 2007, 
s. 267–275. O dawnych dziejach skałecznej świątyni zob. T. Krauze, Zarys dziejów kościoła 
śś. Michała i Stanisława w Krakowie na Skałce do 1472 roku, Stud. Clar. 17, 1997, s. 275–306.

91 lb 3, s. 114. W części poświęconej uposażeniu kościołów parafialnych Liber beneficiorum 
dioecesis Cracoviensis kanonik użył podwójnego patrocinium z wezwaniem św. Stanisława 
na drugim miejscu: „Ecclesia Sancti Michaelis et Stanislai de Rupella, regulares ordinis Beati 
Pauli primi heremitae habens in se fratres, quam in monasteriis descripsimus”, por. lb 2, 
ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, s. 21.

92 Księga ławnicza kazimierska 1407–1427, wyd. B. Wyrozumska, Fontes Cracovienses, t. 4, 
Kraków 1996, nr 580; W. Skiernia, Sadzawka św. Stanisława bpa na Skałce, Stud. Clar. 17, 
1997, s. 595–625; M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na 
ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 126.

93 Notae Cracovienses, ed. W. Kętrzyński, mph V, Lwów 1888, s. 906.
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św. Wojciecha 94. Podczas rozczłonkowywania ciała biskupa palec wskazujący prawej 
ręki wpadł do sadzawki, w której partykułę połknęła ryba, w końcu złowiona przez 
rybaków. Przez kontakt ze świętym ciałem (sacri corporis) woda z jeziorka stała się 
de facto wtórną relikwią i uzyskała cudowną moc uzdrawiania 95.

W źródłach czternastowiecznych była już mowa o ulicy św. Stanisława (platea 
s. Stanislai), zidentyfikowanej przez Stanisława Tomkowicza z prowadzącą wprost 
do kościoła skałecznego ulicą o tej samej nazwie widoczną na tzw. planie kołłąta-
jowskim z 1785 r. 96 Co ciekawe, w spisach zamieszczonych w księgach radzieckich 
miasta Kazimierza wymieniono również bramę św. Stanisława (valva sancti Sta-
nislai) 97, most św. Stanisława (pons sancti Stanislai) 98, a także platea minor sancti 
Stanislai, która zapewne łączyła ulicę św. Stanisława z bramą Skawińską (bramą 
św. Stanisława) 99. Ulica św. Stanisława to bez wątpienia dzisiejsza ul. Skałeczna, 
a most i brama to zlokalizowane w pobliżu Skałki Brama Skawińska i most, który 
u stóp wzgórza umożliwiał przekroczenie Zakazimierki, czyli odnogi Wisły 100. 
Zatem całą północno-zachodnią część późnośredniowiecznego Kazimierza śmiało 
można nazwać hagiotoponimiczną strefą św. Stanisława, której elementy składowe, 
począwszy od świątyni, poprzez wzgórze i sadzawkę, a skończywszy na ulicy, bramie 
i moście określano imieniem świętego biskupa krakowskiego.

Będąca sakralnym sercem miasta Kazimierza Skałka, w swej toponimii upa-
miętniająca postać św. Stanisława, była połączona ze wzgórzem wawelskim zróż-

94 A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą 
religijną, Lublin 1984, s. 83–84; M. Starnawska, Świętych życie po życiu…, s. 93.

95 Vita sanctissimi Stanislai…, s. 73–74. Na fundowanym przez Piotra Kmitę ornacie z początku 
XVi w. widnieje pływająca w sadzawce i oznaczona świecą ryba, zob. A. Karłowska-Kamzowa, 
Wyobrażenia męczeństwa biskupa Stanisława szczepanowskiego (do połowy XVI wieku), 
w: Interpretacja dzieła sztuki. Studia i dyskusje, Warszawa-Poznań 1976, s. 34; o cudach 
związanych z sadzawką w żywocie pióra Długosza, por. Vita sanctissimi Stanislai…, s. 161–162, 
167–168.

96 S. Tomkowicz dopuszczał również możliwość identyfikacji ul. św. Stanisława z późniejszą 
ul. Skawińską, zob. S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy 
i zmiany postaci, bkrak., t. 63–64, Kraków 1926, s. 218; idem, Kołłątajowski plan Krakowa 
z roku 1785, Roczn. Krak. 9, 1907, s. 149–176. S. Tomkowicz nie znał czternastowiecznych 
wzmianek z kazimierskich ksiąg radzieckich, datując najstarsze informacje 
o ul. św. Stanisława na XV w., por. Księgi radzieckie kazimierskie 1369–1381 i 1385–1402, 
wyd. A. Chmiel, Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. 2, Kraków 
1932: „platea sancti Stanislai” z lat 1369–1396: s. 14, 88, 165 (tu wymienione domy „plebani 
de Rupella”), 184, 206, 253, 368.

97 Księgi radzieckie kazimierskie…, s. 154, 156 (1385), 177 (1386).
98 Ibidem, s. 254 (1380).
99 Ibidem; M. Krasnowolska, I. Kmietowicz-Drathowa, Krakowska Skałka…, s. 237.
100 J. Laberscheck przekonywał, że opływające Kazimierz od południa i zachodu koryto 

odnogi Wisły Zakazimierki, pierwotnie zwanej Niecieczą, zostało utworzone w czasach 
Kazimierza Wielkiego w trakcie wznoszenia obwarowań miejskich, co ułatwia datację 
obiektów, zob. J. Laberschek, Krakowski zespół osadniczy w wiekach XIII–XVI. Rozwój 
terytorialny, Roczn. Krak. 71, 2005, s. 20; idem, Kraków i okolice w drugiej połowie XVI w., 
w: Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Część II, 
red. H. Rutkowski, Warszawa 2008, s. 144.
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nicowanym rytem procesyjnym 101. Dokładne odtworzenie kształtu dorocznych 
procesji odprawianych w oktawie wspomnienia św. Stanisława w maju i w czasie 
wrześniowego święta translacji z Wawelu na Skałkę jest możliwe dopiero dla po-
czątków XVI stulecia dzięki księgom liturgicznym Jana Konarskiego i kolejnych 
biskupów krakowskich 102. Pomimo późnych informacji o obu procesjach trudno 
sobie wyobrazić, aby nie miały one miejsca już w czasach Zbigniewa Oleśnickiego, 
skrupulatnie dbającego o ceremoniał związany z patronami królestwa oraz Jana 
Długosza, który w usta św. Wojciecha wkładał słowa o potrzebie odprawiania 
procesji 103.

„In die competenti infra octavam sancti Stanislai” po uroczystej mszy w ka-
tedrze formowała się procesja łącząca dwa wzgórza, a jednocześnie dwa miejsca 
kultu świętego Stanisława: pierwsze o charakterze państwowym, drugie „ludowym”. 
Przy śpiewie responsoriów o Krzyżu i Trójcy Świętej przekraczano Bramę Grodzką, 
przedmieście Stradom, oraz Bramę Glinianą, by w okolicy kościoła św. Katarzyny 
wkroczyć w ową hagiotoponimiczną strefę św. Stanisława, w której poszczególne 
elementy przestrzeni tworzyły spójny przekaz narracyjny. Jednocześnie w świa-
domości wiernych żywe musiało być przekonanie, że sami uczestniczą w historii 
męczeństwa, pokonując trasę, która w ich wyobrażeniu była ostatnią drogą świętego 
biskupa. Tędy Stanisław musiał uciekać przed gniewem Bolesława z wawelskiej kurii 
do kościoła św. Michała. Procesja w końcu wkraczała do kościoła, w którym miało 
dojść do tragedii, która położyła się cieniem na całej historii narodu. Uczestnictwo 
w majowej procesji stanowiło zatem zarówno przedstawienie dramatu, którego 
sceną było historyczne tło upamiętnianych wydarzeń, jak i historyczną ciągłość 
identyfikującą i spajającą w swym kommemoratywnym charakterze lokalną spo-
łeczność 104. W wytycznych liturgicznych zwraca uwagę określenie patrocinium 
skałecznego kościoła w brzmieniu „ecclesia sancti Stanislai in Rupella”, choć w samej 
świątyni śpiewano antyfony o obu patronach obiektu: zarówno o św. Stanisławie, 
jak i św. Michale, a także, co ciekawe, o św. Wojciechu. W drodze powrotnej wstę-
powano do kościoła św. Katarzyny, a następnie św. Jadwigi na Stradomiu z pieśnią 
Hedvigis sancta inclita oraz modlitwą Da pacem. Zgodnie z praktyką obrzędową 
krakowskich procesji ku czci świętym, po powrocie do kościoła katedralnego koń-

101 O krakowskich procesjach związanych z kultem św. Stanisława zob. m.in. M. Jagosz, Procesje 
ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę w okresie przedrozbiorowym, An. Crac. 11, 1979, 
s. 603–614; idem, Przedrozbiorowe procesje wawelskie ku czci św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, Stud. Clar. 17, 1997, s. 39–126.

102 Missale Cracoviense, Cracoviae 1509, k. 227v; Missale Cracoviense, Strasbourg 1510, 
k. 195v; Missale Cracoviensis dyocesis, Cracoviae 1515, k. 205; Missale Cracoviensis dyocesis, 
Cracoviae 1516, k. 195v; Missale Cracoviense, 1528, k. 200v; Missale secundum ritum…, 
k. 226.

103 M. Goetel-Kopffowa na podstawie druków Konarskiego doszła do wniosku, że dopiero 
w początkach XVi w. wykształciła się odrębna liturgia kościelnych świąt poświęconych 
polskim patronom, zob. M. Goetel-Kopffowa, Mecenat kulturalny Jana Konarskiego 
(1447–1525), Kraków 1964, s. 66.

104 O formach dramatycznych średniowiecznych procesji, zob. R. Reynolds, The Drama 
of Medieval Liturgical Processions, „Revue de Musicologie” 86, 2000, No. 1, s. 127–142 
(zwł. 135–138).
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czono uroczystość modlitwą za wstawiennictwem św. Wacława pieśnią Beatus vir 
Wenceslaus. Obecność w powyższym rycie oprócz św. Stanisława także świętych 
Wojciecha i Wacława jawi się jako element strategii patronalnej kształtowanej 
od czasów biskupa Oleśnickiego. Bardzo interesujący pozostaje punkt związa-
ny z kościołem św. Jadwigi; trudno jednak odpowiedzieć na pytanie, czy był on 
wprowadzony do rytu z zamysłem dopełnienia grona patronów Królestwa przez 
śląską orędowniczkę, jak sugerowałaby chociażby obecność Jadwigi wśród po-
zostałych czterech patronów w modlitwie Jagiełły przed bitwą grunwaldzką 105. 
Oba fundowane przez Kazimierza Wielkiego kazimierskie kościoły, św. Jadwigi 
i św. Katarzyny, umożliwiają wyznaczenie terminus post quem rytu procesyjnego 
na koniec XIV stulecia (ostatecznie kościół św. Jadwigi konsekrowano po śmierci 
fundatora 106). W takim przypadku ich obecność w programie uroczystości wiąza-
łaby się z upamiętnieniem władcy-fundatora.

W procesjach majowej i wrześniowej brali udział mieszkańcy całej aglomera-
cji krakowskiej, traktując święto 8 maja jako jeden z najważniejszych dni w roku 
liturgicznym. Dominik z Prus, wspominając lata studiów w Krakowie na początku 
XV stulecia, pisał, że Polacy w wigilię wspomnienia św. Stanisława poszczą, a świę-
tując, zakładają najlepsze stroje. Stawało się to powodem docinek ze strony Niem-
ców sugerujących, że Polacy uważają św. Stanisława za swego Boga 107. Czerpiący 
informacje być może od Konrada Celtisa Hartmann Schedel pod koniec XV w. 
również przekonywał, że przeniesione do katedry św. Wacława ciało św. Stanisława 
(„divus Stanislaus vir magne apud Deum auctoritatis tocius Sarmacie patronus et 
signifer”) było tłumnie odwiedzane i czczone przez lud 108. Słowa te dobrze korelują 
z uchwalonym 11 maja 1534 r. zakazem wynoszenia przez wikariuszy relikwiarza na 
głowę świętego biskupa z zakrystii katedralnej do całowania wiernym 109. Kanonicy 

105 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 102; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 120.
106 lb 3, s. 29; S. Tomkowicz, Kościół szpitalny św. Jadwigi, Roczn. Krak. 22, 1929, s. 60 i n.; 

A. Witkowska, Przestrzeń sakralna późnośredniowiecznego Krakowa, w: Ecclesia et civitas. 
Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, 
Warszawa 2002, s. 40.

107 Z.H. Nowak, Kraków i jego uniwersytet w świetle wspomnień kartuza Dominika z Prus  
(1384–1460), w: Cracovia. Polonia. Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane 
Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie 
pracy naukowej, red. W. Bukowski, K. Ożóg, F. Sikora, S. Szczur, Kraków 1995, s. 64; 
A. Rożnowska-Sadraei, Pater Patriae. The Cult of Saint Stanislaus and the Patronage of 
Polish Kings (1200–1455), Kraków 2008, s. 311–312.

108 Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Nürnberg 1493, k. 269: „Tandem in numerum 
sanctorum relatus ut premissum est in arcem regiam ad templum divi Wentzeslai deductus 
in aurea tumba multis miraculis coruscat, quem populus multo thure ac precibus in 
dies veneratur”; zob. K. Pieradzka, Kraków w relacjach cudzoziemców X–XVII wieku, 
Roczn. Krak. 28, 1937, s. 191.

109 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 
1534–1535, wyd. B. Przybyszewski, Źr. Waw., t. 11, cz. 3, Kraków 1987, nr 1093: „Consueverunt 
vicarii in festis et sub octavis sancti Stanislai in mayo et autumno reliquias sanctorum in 
tabernaculis argenteis de sacristia efferentes, unusquique eorum aliquando duo et tria capita 
sanctorum ad osculandum accipere, ubi in tali portitura, et reverencia debita sanctis non 
exhibetur et argentea tabernacula conpressionibus [compressionibus] infringuntur. Ideo 
domini distincte mandant, ne vicarii de cetero id facere audeant, sed quilibet uno capite 
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zwrócili uwagę na uciążliwe i nielicujące z należną czcią ludowe formy uwielbienia, 
skoro kierowali się tym, by „i chwała świętego była zachowana i uszczerbek na 
srebrze niedopuszczony”. Kapituła generalna postanowiła wówczas, że relikwie ze 
skarbca wynosić mogą jedynie „znakomite osoby” i to tylko w obecności prałatów 
i kanoników, a w czasie trwania uroczystości z okazji wspomnienia św. Stanisława 
i jego oktawy powinien zostać wyznaczony strażnik strzegący głowy patrona 110. 
Tłum pięknie wystrojonych krakowian mógł zatem w swej pobożności stanowić 
pewne zagrożenie dla zachowania świętości miejsca. Relikwiarze św. Stanisława 
musiały też stanowić poważną pokusę dla potencjalnych złoczyńców. Już w dwa lata 
po wydaniu powyższych rozporządzeń ze skarbca kościoła na Skałce skradziono 
figurę św. Stanisława, w której przetrzymywano część partykuł krakowskiego bi-
skupa 111. Doroczne obchody organizowała naturalnie kapituła katedry krakowskiej, 
rozprowadzając jubileuszowe druki, np. odpisy żywotów św. Stanisława. 21 kwietnia 
1536 r. zapłacono jednego florena za wydrukowanie 150 odpisów z okazji majowego 
święta 112. Uroczystości mobilizowały mieszkańców całej aglomeracji i stawały się 
okazją do świętowania, w którego trakcie liturgia przypominała o ogólnonarodo-
wym charakterze patronatu świętego i ważkiej roli Krakowa. Sama zaś procesja, 
łącząc dwa krakowskie wzgórza, tworzyła specyficzny szlak świętości, ożywiany 
w trakcie miejskiej peregrynacji, przywołującej i upamiętniającej żywot świętego 
patrona.

delato ad aliud recipiendum in sacristiam revertatur, ut sic et reverencia sanctis exhibetur et 
damnum in argenteo evitetur”.

110 Ibidem, nr 1094: „Reliquias sanctorum et alia in thezauro ecclesie contenta ne cuipiam 
vicecustodes ostendant, preterquam insignibus personis et hoc sub presencia dominorum 
prelatorum et canonicorum, domini mandaverunt thezaurum ecclesie non cuivis 
ostendandum. […] Pro festo sancti Stanislai et sub octavis quisdam solus divisor caput 
eiusdem patroni custodiat. Sique cum ad moram modicam abire contingat, ob reverenciam 
tanti sancti, presbiterum honeste vestitum et superpelliciatum constituat et non scolarem 
aut aliquem secularem”.

111 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 
1536–1538, wyd. B. Przybyszewski, Źr. Waw., t. 12, cz. 1, Kraków 1989, nr 6: „Instigatoris 
officii ad proposicionem occasione furti commissi rerum multarum utpote imaginis 
argentee sancti Stanislai, ampularum viginti marcarum pecunie, vestium et aliarum rerum 
de testudine seu thezauro ecclesie sancti Stanislai in Rupella anno proxime lapso de feria 
secunda festi s. Joannis apostoli on feriam tertiam festi sanctorum Innocentum ex eius data 
occasione petentis Joannem Ba[n]thkowski, tunc in Rupella campanatorem ob huiusmodi 
furtum puniri in pena iuris”.

112 Ibidem, nr 32: „Item feria sexta ante Conductum Pasche impressori ab impressione 
150 transsumptorum anni iubilei publicandi ad festum sancti Stanislai in mayo. Datus est 
florenus unus”. O odkładaniu na kolejny dzień obowiązków związanych z organizowaniem 
procesji na Skałkę, por. Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych 
i kurialnych krakowskich 1542–1545, wyd. B. Przybyszewski, Źr. Waw., t. 12, cz. 3, Kraków 
1997, nr 1513: „Negotia alia capitularia propter processionem ad edem sancti Stanislai 
pontificis et martiris, gloriosissimi patroni nostri, quotannis peragi ad Rupellam solitam, 
in crastinam diem ex decreto dominorum sunt [ad] tractandum reiecta”.
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3.5.2 Procesje ekspiacyjne królów polskich

Analogiczną drogę przemierzali od początku XVI stulecia królowie-elekci według 
przypisywanego Zbigniewowi Oleśnickiemu porządku koronacji (Ordo coronan-
di regis Poloniae) 113. Znaczenie tego ceremoniału, wyczerpująco omówionego 
w historiografii, było zgoła odmienne od uroczystości majowych 114. Podczas gdy 
doroczne obchody przez swój dynamiczny i kommemoratywny charakter ożywiały 
historię świętego, tak procesja ekspiacyjna królów polskich z Wawelu na Skałkę 
w przeddzień koronacji nosiła znamiona pielgrzymki pokutnej, inicjacyjnej, choć 
także i kommemoratywnej, ale w innym znaczeniu niż przejścia majowe; miała 
również głęboki sens społeczny. Poprzez ekspiacyjną pielgrzymkę dawano ludowi 
możliwość uczestniczenia w inicjalnym etapie królewskiego rytu przejścia, zmie-
niając dotąd zamknięty akt koronacji w prawdziwie publiczny akt wspólnoty 115. 
Ryt przejścia wyznaczał początek monarszej przemiany duchowej ze świeckiego 
dziedzica do namaszczonego Namiestnika Chrystusa. Była to żałobna podróż 
prowadząca do mrocznej przeszłości polskiego narodu i jego monarchii 116. Przy-
szły król podążał przecież nie tylko szlakiem, którym św. Stanisław zbiegał przed 
gniewem króla. Tą samą drogą w wyobrażeniu uczestników ceremonii podążał 
jego zabójca i zarazem poprzednik elekta — Bolesław Szczodry 117. Tym razem 
droga prowadziła nie do zbrodni, lecz do ukorzenia się przed majestatem święte-
go biskupa. To ważkie przypomnienie historii i jej symboliczne odwrócenie było 
perfekcyjnie wyreżyserowanym przedstawieniem, mającym na celu przypomnienie 
przyszłemu monarchy zbrodni ciążącej nad „ciałem polskiego króla” i wyznacza-
jącym pożądany porządek relacji króla wobec polskiego, a ściślej rzecz ujmując, 
krakowskiego episkopatu 118. Kantorowicza koncepcja „dwóch ciał króla” dosko-
nale koreluje z historiozoficznym ujęciem dziejów hagiografów św. Stanisława, 
a przede wszystkim samego Długosza, o niezmywalnym grzechu zakodowanym 
w polskiej monarchii — nawet mimo zmiany dynastii. Dlatego Jagiellonowie byli 
w podwójnie trudnej sytuacji wobec propagandy dworu Oleśnickiego — nie dość, 

113 Ordo coronandi Regis Poloniae, ed. S. Kutrzeba, akh 11, Kraków 1909–1913.
114 Ostatnio świetne podsumowanie przez A. Rożnowska-Sadraei, Pater patriae…, s. 325–334; 

zob. też: A. Gieysztor, Spektakl i liturgia — polska koronacja królewska, w: Kultura elitarna 
a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław-Warszawa- 
-Kraków 1978, s. 13–14; idem, Gesture in the Coronation Ceremonies of Medieval Poland, 
w: Coronations. Medieval and Early Modern Monarchic Ritual, ed. J.M. Bak, Berkeley- 
-Los Angeles-Oxford 1990, s. 152–164; P. Crossley, Bohemia Sacra and Polonia Sacra. 
Liturgy and History in Prague and Cracow Cathedrals, Fhans 7, 2001, s. 61–64; idem, 
„Ara Patriae”. Saint Stanislaus the Jagiellonians and the Coronation Ordinal for Cracow 
Cathedral, w: Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa, ed. J. Fajt, M. Hörsch, Studia 
Jagellonica Lipsiensia, vol. 1, Ostfildern 2006, s. 103–122.

115 A. Gieysztor, Spektakl i liturgia…, s. 14; A. Rożnowska-Sadraei, Pater patriae…, s. 329.
116 A. Rożnowska-Sadraei, Pater patriae…, s. 329.
117 Mogło o tym przypominać niesienie przed elektem relikwiarza na głowę św. Stanisława. 

W tym znaczeniu pochód przybierał prawdziwie dramatyczną formę spektaklu.
118 Na co nie zgodził się Kazimierz Jagiellończyk, zapewne odmawiając udziału w procesji 

ekspiacyjnej przez wzgląd na konflikt z kardynałem Oleśnickim i brak zgody na jego potężne 
wpływy, zob. A. Rożnowska-Sadraei, Pater patriae…, s. 34.
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że jako „przybysze” zastąpili piastowskich „panów naturalnych” z powodu zbrodni 
tych ostatnich, to jeszcze sami za ten grzech musieli pokutować. Stąd zapewne 
wynikała wielka cześć dla św. Stanisława wśród przedstawicieli dynastii, począwszy 
od Władysława Jagiełły.

3.5.3 Procesje na dzień św. Floriana

Powodów rozszerzenia przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego grupy patronów 
o św. Floriana niewątpliwie było wiele i trudno wskazać wśród nich decydujący. 
Na cześć, jaką hierarcha żywił wobec męczennika, musiało wpłynąć zajmowane 
przezeń w latach 1418–1423 stanowisko prepozyta kleparskiej kolegiaty 119. Być może 
wtedy w umyśle ambitnego polityka narodziła się myśl reaktywacji kultu, który 
bezskutecznie usiłował zaszczepić biskup Gedko. Po objęciu biskupstwa w 1423 r. 
nawiązanie do polityki kościelnej dwunastowiecznego poprzednika stało się jeszcze 
bardziej zasadne, a przypomnienie jego zasług dla krakowskiego Kościoła było 
z pietyzmem podkreślane przez podopiecznego biskupa, Jana Długosza. Kronikarz 
z uznaniem opisywał translację z 1184 r. i nieco powściągliwiej przedstawił ją w Ka-
talogu biskupów krakowskich, wymieniając jednak to wydarzenie jako pierwsze spo-
śród wielu zasług Gedki. W tym ostatnim dziele kronikarz akcentował jeszcze jeden 
charakterystyczny rys Gedki, który, widząc ucisk podatkowy i opresje spadające na 
lud pod panowaniem Mieszka III, stanął w obronie uciśnionych, naśladując swojego 
świętego poprzednika Stanisława ze Szczepanowa 120. Rola krakowskiego biskupa 
została podkreślona poprzez porównanie go do świętego przeciwstawiającego się 
ciemiężącej lud władzy świeckiej; w sposób analogiczny biskup Oleśnicki nieraz 
będący w otwartym konflikcie z jagiellońskimi władcami lubił porównywać się do 
św. Stanisława 121. Odnowienie kultu św. Floriana było więc zarazem osobistym 
zadaniem wynikającym z pełnienia w przeszłości funkcji prepozyta kolegiaty, jak 
i, co wydaje się istotniejsze, zwieńczeniem dzieła rozpoczętego przez opiewanego 
poprzednika Gedkę — dzieła recepcji kultu św. Floriana na ziemiach polskich. W grę 
wchodził zapewne trzeci powód, a mianowicie jeszcze dobitniejsze zaakcentowanie 
roli stołecznego Krakowa w zespole świętych patronów Królestwa Polskiego. Można 

119 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 98; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 101; Vita Sbignei cardinalis 
et episcopi Cracoviensis, w: Opera omnia t. i, ed. I. Polkowski, Ż. Pauli, Cracoviae 1887, 
s. 555; P. Rabiej, Uczeni uniwersyteccy w służbie i otoczeniu Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa 
krakowskiego, w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, 
Kraków 2000, s. 207; M. Dzieduszycki, Zbigniew Oleśnicki, przez autora „Piotr Skarga i jego 
wiek”, t. i, Kraków 1853, s. 188.

120 Jan Długosz, Catalogus episcoporum Cracoviensium, w: Opera omnia, t. i, wyd. I. 
Polkowski, Ż. Pauli, Kraków 1887, s. 394: „Qui cum Myeszkonem alias Myeczslaum Ducem 
Cracoviensem et monarcham Polonie videret in pauperum et subditorum oppressiones, 
exactiones et gravamina assidue grassari, ac novis taliis, tributis, datiis et exquisitis oneribus 
per se ipsum et officiales atque capitaneos affligi et expilari: apostolico fretus pectore, 
et praedecessorem suum Stanislaum expressurus, ex adverso ascendit, et se murum pro 
oppressis et gravatis intrepidus opposuit”.

121 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 102–103, 207–209; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 106–107, 
218–220.
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odnieść wrażenie, że po wawelskim wzgórzu i kazimierskiej Skałce przyszedł czas 
na trzeci człon aglomeracji, czyli zlokalizowany na północ od Krakowa Kleparz.

Uposażona przez biskupa Gedkę i Kazimierza Sprawiedliwego kolegiata od 
samego początku nosiła patrocinium św. Floriana i pełniła funkcję dominanty 
krajobrazowej w przestrzeni osady 122. Skupione wokół niej kleparskie suburbium 
oraz elementy przestrzeni miejskiej stworzyły kolejną, analogiczną do skałecznej, 
strefę hagiotoponimiczną, zlokalizowaną tym razem po północnej stronie miasta. 
Ewolucja nazwy osady była ściśle powiązana z wezwaniem kolegiaty. W dokumencie 
Bolesława Wstydliwego datowanym na maj 1258 r. ziemie na północ od Krakowa 
miały zostać zakupione od klasztoru tynieckiego i przyłączone do miasta. Obszar, 
widocznie nieposiadający jeszcze nazwy własnej, został określony poprzez patro-
cinium kościoła: „terre, que circa ecclesiam beati Floriani” 123. W podobny sposób 
osadę nazywali wystawcy dokumentów z pierwszej połowy XIV stulecia 124. Wydany 
przez Kazimierza Wielkiego 25 czerwca 1366 r. akt lokacyjny był kolejnym krokiem 
onomastycznej ewolucji. Od tej pory z woli władcy suburbium położone obok 
kościoła św. Floriana określano nazwą Florencja (Florentia), genetycznie związaną 
z wezwaniem świątyni 125. Otoczenie władcy musiało forsować nową nazwę już od 
jakiegoś czasu, gdyż w potwierdzeniu przywilejów miasta Krakowa wystawionym 
przez Kazimierza w 1358 r. wymieniono onim florencia, który zdefiniowano: „hoc 
est circa sanctum florianum” 126. Zapewne niedługo po lokacji miasta powstała 
kleparska pieczęć ławnicza z przedstawieniem relikwiarza na partykułę św. Floria-
na w kształcie ręki i z napisem w otoku: S[igillum] SCABINORUM DE SANCTO 
FLORIANO, a choć znane jest jej odbicie dopiero z 1485 r., to wydaje się, zgodnie 
z wnioskami Adama Chmiela, że określenie „de sancto floriano” nie przeczy no-
wej nazwie, lecz świadczy o przywiązaniu do nazwy pierwotnej, w gruncie rzeczy 
wyrażającej to samo 127. Godło pieczęci ławniczej wydaje się uszczerbieniem cało-

122 J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 81; M. Reinhard-Chlanda, 
Rola kościoła św. Floriana w krajobrazie miejskim Kleparza, w: Studia z dziejów kościoła 
św. Floriana w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2007, s. 108.

123 Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka, t. i, Lwów 
1875, nr 21. O fakcie przyłączenia ziemi do Krakowa zob. J. Dzikówna, Kleparz do 1528 roku, 
bkrak., t. 74, Kraków 1932, s. 13. Autorka powołała się również na późniejszy dokument 
Bolesława Wstydliwego z 1272 r., w którym kościół nazwano „ecclesie nostre beati Floriani 
martiris in Cracouia”, por. kdm i, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876, nr 82.

124 A. Chmiel, Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do 
końca XVIII wieku, Roczn. Krak. 11, 1909, s. 149; J. Dzikówna, Kleparz…, s. 15. Na podstawie 
dwóch zapisek z ksiąg miejskich krakowskich datowanych odpowiednio na lata 1321 i 1343 
i wspominających istnienie alta civitas i wójta de alta civitas J. Rajman (Kraków. Zespół 
osadniczy…, s. 228–229) dopuścił możliwość przedkazimierzowskiej lokacji osady. Z kolei 
J. Laberscheck (Krakowski zespół osadniczy…, s. 12) odrzucił tę hipotezę i zasugerował, że 
zapiski dotyczą raczej rzemieślniczo-usługowego charakteru osady i posiadania przez nią 
instytucji wójtostwa, a niekoniecznie dowodzą wcześniejszej lokacji.

125 kdmk i, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1879, nr 37: „Civitatem nostram, que alias locata fuit in 
Suburbio Civitatis Cracoviensis circa Ecclesiam Sancti floriani sitam, de novo exposuimus et 
tenore presencium exponimus ad locandum. Quam exnunc Florencia volumus nominari et 
eam muro circumdare ac nunquam destruere promittimus per presentes”.

126 Ibidem, nr 32.
127 A. Chmiel, Pieczęcie…, s. 150–151.
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postaciowych przedstawień na pozostałych pieczęciach „florenckich”. Hagiograficz-
ny typ wyobrażeń na pieczęci mniejszej i większej radzieckiej i pieczęci wójtowskiej 
był jasny: św. Florian jako zwrócony na wprost rycerz w zbroi i płaszczu, z mitrą na 
głowie, trzymający drzewce proporca w prawej i tarczę z krzyżem w lewej ręce to 
patron kolegiaty i miasta 128. Wiadomości o obu pieczęciach radzieckich pochodzą 
dopiero z XV stulecia, a napisy w otoku: S[igillum] FLORENCIE MINUS oraz SI-
GILLUM CIVITATIS FLORENCIE MAIUS […] dowodzą, że w tym okresie nadana 
przez Kazimierza nazwa przyjęła się w miejskiej kancelarii 129.

Przesunięcie kultu z Wawelu (gdzie pierwotnie złożono relikwie świętego) 
na Kleparz nie musiało oznaczać chęci jego umniejszenia, podobnie jak w przy-
padku wycofania ludowego kultu św. Stanisława z katedry na Skałkę. Może wręcz 
dowodzić głębszej idei związania aglomeracyjnej topografii z kultem patronów 
królestwa. Świadczy o tym przekaz pierwszej redakcji Translatio sancti Floriani. 
Według źródła spisanego zapewne w środowisku biskupa Zbigniewa Oleśnickiego 
witany przed murami miasta, w miejscu późniejszego Kleparza, wóz z relikwiami 
świętego męczennika miał się cudownie zatrzymać, a sam Florian wygłosić słowa 
tłumaczące decyzję o chęci pozostania właśnie tu w celu ochrony miasta przed 
najeźdźcami:

Ego a Prutenis hanc partem civitatis tuebor; veniet enim adhuc patronus huius 
regni, qui in ecclesia sue sedis requiescet et ipse ab alia parte a paganis ac aliis 
nacionibus defendat hanc civitatem 130.

Nie wdając się w pytania, kto miał zagrażać miastu od północy, ważne pozostaje 
wyznaczenie osi nie tylko sakralnej, lecz także rzeczywistej ochrony miasta. Sakralny 
wymiar reprezentowali obaj święci patroni aglomeracji poprzez zlokalizowaną na 
południu w okolicach kazimierskiej Skałki hagiotoponimczną strefę św. Stanisława 
oraz podobną strefę św. Floriana na północy. Oba centra kultowe konstytuowały 
oś ochrony, wzdłuż której rozkładała się miejska aglomeracja. Wymiar rzeczywisty 
był bardziej prozaiczny: i na Kleparzu i na Kazimierzu koncentrowały się drogi pro-
wadzące później do samego Krakowa, więc oba miasta stanowiły strefy buforowe, 
pierwszą linię obrony przed napastnikami.

Hagiotoponimiczna strefa św. Floriana, poza nazwą miasta, zawierała jeszcze 
przynajmniej dwa komponenty. Pierwszy, mieszczący się w koncepcji ochrony 
miasta, to Baszta Floriańska wraz z bramą, wzmiankowaną już od 1307 r. 131 Od 

128 O kultowym wymiarze przedstawień na pieczęciach miejskich zob. H. Manikowska, Le culte 
des saints patrons de villes dans l’archidiocèse de Gniezno au bas Moyen Âge, w: Fonctions 
sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et 
à l’époque moderne. Approches comparatives, dir. M. Derwich, M. Dmitriev, Wrocław 1999, 
s. 161–181 (o pieczęciach kleparskich zob. s. 166).

129 A. Chmiel, Pieczęcie…, s. 152–154.
130 Translatio sancti Floriani, wyd. W. Kętrzyński, mph iV, Lwów 1884, s. 758.
131 Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, wyd. F. Piekosiński, J. Szujski, 

Kraków 1878, nr 47: „In dem selben Iare Elzbete Bratchen Styftochyter gab auf eynen halben 
hof bi der porten sente florians irrer muter Boguslauen”; zob. też: J. Muczkowski, Dawne 
warownie krakowskie, Roczn. Krak. 13, 1911, s. 32; S. Tomkowicz, Ulice i place…, s. 42–43.
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bramy w kierunku krakowskiego Rynku prowadziła jedna z najważniejszych arterii 
miejskich, ulica św. Floriana (platea s. Floriani), dopełniając strefę świętości 132. 
Podobnie jak doroczne procesje ku czci św. Stanisława zmierzały od grobu świętego 
w wawelskiej katedrze kazimierską ulicą św. Stanisława ku kościołowi pw. św. Sta-
nisława, tak 4 maja procesje ku czci św. Floriana rozpoczynały się przy grobie 
świętego w katedrze, by po przebyciu krakowskiego Rynku udać się ul. Floriańską 
przez Bramę św. Floriana i wkroczyć do kościoła św. Floriana w podkrakowskiej 
Florencji. W drodze powrotnej korowód wstępował do kościoła Mariackiego, po 
czym udawał się na wzgórze wawelskie, na którym tradycyjnie odśpiewywano 
pieśń Beatus vir Venceslaus 133.

Wszystkie zanalizowane wyżej wątki to instrumenty komunikacji, które w końcu 
składają się na obraz złożonej strategii narracyjnej, konstruowanej w długim trwaniu 
przez kolejnych biskupów krakowskich. Kod semantyczny obrazu aglomeracji został 
zbudowany z konkretnych obiektów, ich rozmieszczenia i toponimii, dwukrotnie 
tworząc zespoły, które można nazwać hagiotoponimicznymi strefami świętości. 
Tak rozumiany plan miasta pełnił funkcje użytkowo-orientacyjną i kommemora-
tywną o ważkiej wartości historycznej. Dopiero jednak funkcja intencjonalna oraz 
stosunek użytkowników (mieszkańców i przybywających) dopełniały przekazu 
semantycznego. Niektóre źródła hagiograficzne stoją u podstaw krakowskiego kodu 
toponimicznego (np. żywoty św. Stanisława pióra Wincentego Kadłubka i Wincen-
tego z Kielczy), a niektóre z niego wynikają (chociażby opis translacji św. Floriana). 
Uczestnictwo w cyklicznych i okazjonalnych procesjach prócz funkcji kultowych 
wyobrażało historyczną ciągłość, czasem przez przedstawienie „dramatu”, jak ce-
remonia przejścia króla-elekta na Skałkę. Przywołaniem przeszłych wydarzeń było 
już samo przejście przez miejsca kojarzone z historią świętych, a miejska struktura 
stanowiła scenę owego „dramatu”. Mieszkańcy, przemierzając ścieżki nieprzy-
padkowo obrane przez organizatorów, mogli pełniej identyfikować się z pewnym 
terytorium oraz jego władzami: zarówno kościelnymi, jak i państwowymi. Procesje 
w końcu spajały krakowską aglomerację, raz po raz przekraczając bramy i mosty 
dzielące poszczególne człony miejskie, lecz zawsze była w nich obecna przestrzeń 
katedry wawelskiej, w której dochodziło do punktu kulminacyjnego ceremonii. 
Stołeczność Krakowa oraz poczesne miejsce, jakie w procesjach zajmowali święci 
patronowie państwa, nasuwają ideę spójności Królestwa, tym bardziej że w majo-
wej procesji na Skałkę uczestnicy wstępowali do kościoła dedykowanego śląskiej 
patronce, a na przykład 4 maja w drodze na Kleparz i z powrotem mijali kościół 
św. Wojciecha. Zalecenie św. Wojciecha w wizji Weroniki, ażeby odprawiać procesje 
do kościołów 134, dowodzi głębokiego sensu programu środowiska katedralnego 
w XV w. Długosz wraz z Oleśnickim zdawali sobie sprawę z tego, jak ważny dla 
mieszczańskiej pobożności jest ryt procesyjny i w jaki sposób go spożytkować.

132 S. Tomkowicz, Ulice i place…, s. 42.
133 Missale Cracoviense, Cracoviae 1509, k. 224; Missale Cracoviense, Strasbourg 1510, k. 192; 

Missale Cracoviensis dyocesis, Cracoviae 1516, k. 202–202v; Missale secundum ritum…, 
k. 224.

134 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 195–196; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 219.
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Jeszcze jednym aspektem wartym poruszenia jest kompleksowe spojrzenie na 
topograficzną lokalizację obiektów. Wyraźnie wyznaczają one bowiem aglomera-
cyjną oś północ-południe i pokrywają się z główną drogą wiodącą przez miasto. 
Wjeżdżając do Krakowa od północy, nie sposób było nie przejechać przez Floren-
cję, przed św. Florianem, bramą i ulicą Floriańską wjechać na Rynek, przy którym 
kazania miał głosić św. Wojciech i gdzie stała dedykowana mu niewielka świątynia. 
Udając się na południe ulicą Grodzką, mijano wawelską katedrę pw. św. św. Wacła-
wa i Stanisława, kolejnych patronów królestwa, by po przekroczeniu odnogi Wisły 
znaleźć się nieopodal miejsca męczeństwa świętego krakowskiego biskupa. Drogę 
od św. Floriana na Wawel przemierzały również uroczyste wjazdy do stołecznego 
miasta, czy monarsze korowody pogrzebowe, co czyniło z niej bodaj najważniejszy 
propagandowo szlak oficjalnych ceremonii 135. Topografia sakralna aglomeracji 
umożliwiała przejeżdżającym przez Kraków na osi północ-południe gościom, 
kupcom czy pielgrzymom zapoznanie się z grupą patronów królestwa. 

3.5.4 Procesje na dzień Rozesłania Apostołów

Kult patronów Królestwa Polskiego związał się również z uroczystą celebrą święta 
Rozesłania Apostołów zainaugurowaną po grunwaldzkim zwycięstwie oręża pol-
skiego nad Krzyżakami 15 lipca 1410 r. Jan Długosz, o którego roli w promowaniu 
kultu orędowników i kreowaniu narracji grunwaldzkiej będzie mowa w innym 
miejscu, przekonywał, że po zakończeniu kampanii pruskiej w 1411 r.: „sanctitum 
autem tunc fuit et universali decreto a Wladislao rege ab omnibus statibus eccle-
siasticis et secularibus concordi sentencia et consensu institutum, ut Divisionis 
Apostolorum dies solenni agatur et feriata in universo Regno Polonie celebritate 
doceantque patres suos filios, nepotes, pronepotes et successores, ut diem illum 
observent colantque memoria sempiterna, in qua benignitas Dei misericordiam 
suam cum Polonorum nacione et stirpe magnificasset; et ut singule ecclesie tam 
urbane quam vicane per universum Polonie Regnum constitute et celebritate sin-
gulari et missarum processionumque officiis diem tanti triumphi cum plebibus suis 
recolant et agant ingentes Deo pro beneficio Polonorum genti impenso graciarum 
acciones” 136.

Dla krakowskiego kronikarza spisującego dzieło swego życia w trzeciej ćwierci 
XV w. uroczyste obchody upolitycznionego święta Rozesłania Apostołów były nie 
tylko elementem konstrukcji narracyjnej, opiewającej bitwę i usprawiedliwiającej 

135 J. Chrościcki, „Viae Regiae” w środkowowschodniej Europie w XVII i XVIII wieku, „Rocznik 
Historii Sztuki” 16, 1986, s. 280.

136 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 187; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 213: „Król Władysław 
i wszystkie stany duchowne i świeckie zgodnym postanowieniem i decyzją zatwierdziły 
obowiązującą powszechnie uchwałą, by dzień Rozesłania Apostołów był obchodzony 
uroczyście jako święto w cały Królestwie Polskim i by ojcowie uczyli swoich synów, wnuków 
i prawnuków oraz następców, żeby po wieczne czasy zachowali w pamięci ten dzień, 
w którym łaska Boża okazała swe miłosierdzie wobec narodu i ludu polskiego, by wszystkie 
kościoły w całym Królestwie Polskim tak miejskie, jak wiejskie czciły ze swym ludem 
szczególnie uroczyście mszami i procesjami dzień tak wielkiego triumfu i by składały Bogu 
ogromne dzięki za dobrodziejstwo udzielone narodowi polskiemu”.
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wojującego z chrześcijanami Jagiełłę, stanowiły wręcz narodowy punkt honoru. 
W tekście Długosza brzmi poruszająco passus o potrzebie przypominania kolejnym 
pokoleniom o wadze wydarzeń, które rozegrały się w święto Rozesłania Apostołów 
w 1410 r. Według słów dziejopisa po powrocie do Krakowa król oraz przedstawiciele 
„wszystkich stanów duchowych i świeckich” postanowili o powszechnym obowiąz-
ku uroczystego obchodzenia święta 15 lipca w Królestwie Polskim. Za szczególny 
wyraz kultu uznano sprawowanie uroczystej mszy świętej oraz organizowanie 
procesji dziękczynnej.

Przywołując informacje z wybranych kalendarzy ksiąg liturgicznych, Tadeusz 
Lalik zasugerował, że Długosz wyraźnie wspomniał o uchwale synodalnej, choć 
trudno na podstawie przywołanego fragmentu jednoznacznie stwierdzić, że taki 
synod się odbył 137. Kiedy kronikarz opisywał w Żywotach biskupów krakowskich 
statuty synodu z 1436 r., odnotował: „statuta reformationem dioecesis Cracoviensis 
concernentia condidit” 138. W opisie ustanowienia uroczystych obchodów święta 
Rozesłania Apostołów nie sposób dopatrzyć się tak ewidentnego potwierdzenia 
okoliczności wydania postanowienia; nie ma tu mowy ani o synodzie prowin-
cjonalnym, ani synodzie krakowskim. Badacz słusznie sygnalizował jednak, że 
nie zawsze obecność podniesionego rytu święta w kalendarzu liturgicznym była 
rezultatem domniemanego synodu czy pamięci o bitwie, gdyż w kilku przypadkach 
wysoki stopień celebry święta Rozesłania Apostołów był stosowany na długo przed 
wiktorią grunwaldzką 139.

Procesje upamiętniające zwycięstwo oręża polskiego z pewnością miały miejsce 
w katedrze krakowskiej, co Długosz potwierdził wpisem o obowiązkach kantora 
w Liber beneficiorum redagowanym w latach 1470–1480. Prałat był zobowiązany 
ukarać tych proboszczów kościołów parafialnych Krakowa, Kazimierza i ich przed-
mieść, którzy zaniedbywali powinność stawienia się na procesjach m.in. w dni 
błagalne oraz w czasie święta Rozesłania Apostołów i obchodów wspomnienia 
św. Marka 140. Choć nie zachowało się zbyt wiele przekazów opisujących ryt proce-
syjny na święto Rozesłania Apostołów, to gdzieniegdzie poświadczono, że w litur-
gii tego wydarzenia znalazło się miejsce na motyw pomocy świętych patronów 
w bitwie grunwaldzkiej.

W kalendarzu liturgicznym Agendy płockiej z 1554 r. (tej samej, w której wymie-
niono czterech świętych patronów wraz ze św. Zygmuntem w litanii wielkosobotniej) 
nazwa święta Divisionis apostolorum została odciśnięta rubryką, a jego ryt okreś-
lono jako duplex processio solennis 141. Liturgista przewidywał więc dzień 15 lipca 

137 T. Lalik, O patriotycznym święcie Rozesłania Apostołów w Małopolsce XV wieku, 
Stud. Źródł. 26, 1981, s. 23.

138 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), oprac. S. Zachorowski, 
Stud. mat. synod., t. 1, Kraków 1915, s. 3.

139 T. Lalik, O patriotycznym święcie…, s. 23–24.
140 Ibidem, s. 25; por. lb 1, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, s. 27: „Item cantor Cracoviensis 

habet de iure statuto et consuetudine, poenandi omnes ecclesiarum parochialium in 
Cracovia, Casimiria et suburbiis earum rectores, qui ad processiones diebus dominicis 
rogationum, divisionis Apostolorum, sancti Marci et aliis, ad ecclesiam Cracoviensem pro 
processionibus mittere negligunt”.

141 Agenda ecclesiae cathedralis Plocensis…, k. nlb.
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jako wolny od pracy i świętowany przez duchowieństwo oraz lud; wówczas miała 
się też odbyć uroczysta procesja ku pamięci wielkiego zwycięstwa króla polskiego 
nad Krzyżakami dokonanego dzięki pomocy Boga i św. Stanisława: „Ordo proces-
sionis in festo Divisionis Apostolorum: quae sit ob memoriam magni conflictus et 
victoriae per Regem Poloniae de Pruthenis post longa bella habite: quae tali die, 
potentia Dei, et auxilio, atquae patrocinio sancti Stanislai evenerat foeliciter” 142. Po 
uroczystej mszy świętej w katedrze płockiej formowano procesję w porządku podob-
nym do procesji na święto św. Marka 143, po czym udawano się do kościoła farnego 
pw. św. Bartłomieja. Tam rektorzy intonowali kolejne pieśni, wśród których znalazła 
się antyfona nieszporna Per merita Sancti Adalberti z dnia natalitium, pochodząca 
z trzynastowiecznego pełnego oficjum rymowanego Benedic regem cunctorum 144. 
W kontekście pamięci o wielkiej bitwie jej werset brzmi bardzo wymownie:

Per merita Sancti Adalberti Christe, nos exaudi atque eius precibus nobis 
succure miseris, alleluia 145.

Bezpośrednio po niej rektor intonował antyfonę własną o św. Stanisławie Vir inclite 
Stanislae z dnia natalis, z której również przebija niezbita wiara w ochronę i święte 
orędownictwo „dobrego pasterza”:

Vir inclite Stanislae vita, signis, passione, plebem tuam pastor bone fove be-
nedictione guberna protectione salva sancta intercessione, alleluia 146. 

Następnie (zgodnie z kolejnością przyjętą w obu litaniach Agendy płockiej) wzywano 
św. Zygmunta, odśpiewując antyfonę O beate Sigismunde z błaganiem lokalnego 
orędownika o zachowanie od niebezpieczeństw:

O beate Sigismunde tuas preces cristo funde pro cristiano populo te sancte rex 
flagitamus corde voce propulsamus serva nos a periculo, alleluia 147.

Po odśpiewaniu antyfony z liturgii obchodów wspomnienia Wszystkich Świętych 
intonowano werset o sugestywnym w tym dniu incipicie Da nobis pacem. Nastę-
pujące po antyfonach modlitwy miały podobny porządek. W tej części znalazła się 
kolekta z dnia natalis św. Wojciecha:

142 Ibidem, k. 174v. Na obecność rytu procesyjnego w płockiej agendzie zwrócił uwagę S. Kujot, 
Wojna, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 17: Rok 1410, Toruń 1910, s. 369.

143 Najpierw wicekustosz kapituły katedralnej miał obowiązek wystawić na wielkim ołtarzu 
relikwiarz z głową św. Zygmunta. Po sumie uroczyście zdejmowano relikwiarz z ołtarza 
i wynoszono z katedry — za nim dopiero ustawiali się kanonicy płoccy i lud, zob. Agenda 
ecclesiae cathedralis Plocensis…, k. 159v–160.

144 Ibidem; W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 203.
145 Cyt. za: ibidem.
146 Zob. m.in. Kraków, Klasztor Ojców Karmelitów na Piasku, rkps 12, k. 373; Officia propria…, 

Cracoviae 1596, s. 32.
147 P. Wiśniewski, Oficjum rymowane o św. Zygmuncie w antyfonarzach płockich z przełomu  

XV/XVI wieku. Studium historyczno-muzykologiczne, Lublin 2006, s. 118.



rozdział 3 zespół patronóW królestWa polskiego W liturgii

Quam nobis indulgentiam quesumus domine sanctus Adalbertus Episcopus 
et martyr imploret: ut desyderata beneficia concedas 148.

Następnie kapłan modlił się słowami oracji z mszy natalis o św. Stanisławie:

Populum tuum quesumus domine intercedente beato Stanislao glorioso mar-
tyro tuo atque pontifice dextera tuae virtutis potenter defende: et solem tuae 
maiestatis irreuerberato mentis radio glorianter intueri concede 149.

Po wezwaniu przychodziła kolej na kolektę z dnia wspomnienia św. Zygmunta. 
Uroczystości w kościele św. Bartłomieja kończył hebdomadariusz, intonując Te 
Deum laduamus, po czym znowuż formowano procesję, która wracała do katedry 
płockiej.

Poza przykładem płockim trudno odnaleźć liturgiczne i literalne powiązanie 
celebry Rozesłania Apostołów z kontekstem orędownictwa świętych patronów. Nie 
tylko w Płocku świąteczny ryt procesyjny 15 lipca wzorowano na liturgii św. Marka, 
nie konstruując osobnych zasad uświetniających wspomnienie zwycięstwa. W zre-
dagowanej przez Hieronima Powodowskiego Agendzie metropolitalnej z 1591 r. 
podkreślono, że choć święto Rozesłania Apostołów nie znajduje się w oficjalnych 
wykazach kurii rzymskiej, to na ziemiach polskich jest szczególnie czczone przez 
pamięć o zwycięstwie Polaków nad Prusakami i Krzyżakami [sic!], z tego powodu 
urządza się procesje na kształt rytu przewidzianego na dzień św. Marka: „Hoc 
festum quamuis in officio Romano non ponatur, fortasse ideo, quia eius historia 
certa et vniuersali traditione non firmatur. Tamen quia prorsus obscura non est, 
retineatur eiusdem festi celebritas, vbi est consuetudo: maxime vero in nostra 
prouincia propter memorabilem victoriam per Polonos ex Pruthenis et Cruciferis 
eo die reportatam” 150.

148 Agenda ecclesiae cathedralis Plocensis…, k. 175; por. np. Missale ecclesiae et provinciae 
Gnesnensis, k. 200; Officia propria…, Cracoviae 1596, s. 3.

149 Agenda ecclesiae cathedralis Plocensis…, k. 175; por. np. Missale secundum ritum…, k. 225v; 
Officia propria patronorum provinciae Polonae…, s. 27. W Płocku identyczne kolekty ku 
świętym patronom odmawiano w podobnym porządku w czasie procesji na św. Marka, 
zob. Agenda ecclesiae cathedralis Plocensis…, k. 161–161v.

150 Agenda seu ritus caeremoniarum…, s. 182.
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157Nie będzie przesady w twierdzeniu, że idea patronatu świętych nad Królestwem 
Polskim obecna w kulcie czterech patronów nie zyskałaby tak wymownego uza-
sadnienia, gdyby nie dziejopisarstwo Jana Długosza i jego historiozoficzna wizja 
polskich dziejów. Jako bliski współpracownik biskupa Zbigniewa Oleśnickiego 
kronikarz szukał uzasadnienia dla promowanej przez swego zwierzchnika kreacji 
hagiograficzno-państwowej, wyczerpująco i wybornie konstruując jej wykładnię. 
Może jednak dziwić, że podjęte w Rocznikach próby promocji znaku czterech 
patronów nie znalazły odzewu i kontynuacji u następców Długosza. Spod pióra 
dziejopisa wyszły dzieła jak na swoje czasy nowoczesne i będące fundamentem dla 
późniejszych kronikarzy. 

Annales czyli Roczniki albo Kroniki sławnego Królestwa Polskiego są najbogat-
szym i najważniejszym źródłem narracyjnym pochodzącym z czasów jagiellońskich. 
Pracując nad dziełem swojego życia, Długosz wyznaczył nowe kierunki rozwoju 
metod poznania zamierzchłych dziejów, konfrontując ze sobą przekazy ustne z do-
kumentami oraz lepiej lub gorzej wartościując prawdopodobieństwo sprzecznych 
wobec siebie przekazów 1. Kanonik rozpoczął prace nad Rocznikami zapewne jesz-
cze przed 1455 r., zapełniając równocześnie ruchomą kartotekę chronologiczną 2. 

1 W najnowszej literaturze przede wszystkim zob. W. Drelicharz, Miejsce excerpta ex fontibus 
incertis w warsztacie historiograficznym Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415–1480). Życie 
i dzieła, red. L. Korczak, M.D. Kowalski, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 71–86; ciekawe uwagi 
o metodzie i warsztacie pracy Jana Długosza zob. np. A. Dąbrówka, Nasza najpiękniejsza 
katedra, w: Odczytywanie Długosza, red. K. Janus, B. Łukarska, E. Hak, Częstochowa 2016, 
s.13–21.

2 P. Dymmel, Uwagi nad historią tekstu w autografie „Annales” Jana Długosza, w: Venerabiles, 
nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, 
A. Suproniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 467–476; A. Perzanowska, Wiadomości 
źródłowe o życiu i działalności Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne 
w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza: Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej 
sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 roku, red. S. Gawęda, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego” 562, „Prace Historyczne”, z. 65, 1980, s. 322; J. Dąbrowski, 
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Nowatorska metoda pracy wynikała z rozwiniętego zmysłu krytycznego (choć 
autor nie powstrzymał się od manifestowania osobistych poglądów czy stosowania 
jawnych przekłamań). Jednocześnie jak mało kto wówczas łączył w swoim pisar-
stwie średniowieczną wrażliwość z renesansowym stylem. W końcu szóstej dekady 
XV w. kontynuował gromadzenie materiałów, zlecając równocześnie spisywanie 
notatek zarówno dla czasów najdawniejszych, jak i współczesnych 3. W połowie lat 
sześćdziesiątych począł wprowadzać do spisywanego dzieła poprawki i uzupełnie-
nia — ten etap w polskiej nauce nazywa się redakcją drugą. Redakcja trzecia objęła 
jedynie część dzieła, przerabianego pod koniec życia Długosza.

Podstawa źródłowa Roczników zgodnie z duchem dawnej historiografii dzieliła 
się na trzy typy: to, co zobaczone, co zasłyszone i to, co przeczytane. Każda z tych 
kategorii niosła za sobą odpowiedni ładunek prawdopodobieństwa. Na większą 
uwagę współczesnych badań wciąż zasługuje problem źródeł wykorzystywanych 
przez kronikarza, szczególnie aktów normatywnych 4. Za najwiarygodniejszy typ 
źródeł uznawano naoczne świadectwo, co w przypadku Długosza staje się o tyle 
ważne, o ile osobiście uczestniczył on w ważnych wydarzeniach swoich czasów. 
U. Borkowska dodała, że „osobiste świadectwo Długosza miało swoje ważne prze-
dłużenie w przeszłość o czas jednego jeszcze życia ludzkiego i ludzkiej pamięci 
poprzez Zbigniewa Oleśnickiego, którego wielki autorytet czynił to świadectwo 
tym ważniejszym” 5. Dziejopis nierzadko powoływał się też na przekaz ustny, często 
czerpany od bezpośrednich świadków zdarzeń. Niemniej historiograf nie stronił 
od manipulowania treścią swoich źródeł, jeśli nie odpowiadały głównej linii nar-
racyjnej Roczników.

Problem recepcji dzieł Jana Długosza pozostaje istotny na dwóch przenika-
jących się poziomach: kręgu odbiorców, do którego docierały narracje kanonika 
oraz stopniu ich wykorzystania przez późniejszych autorów w tekstach zarówno 
historycznych, jak i liturgicznych. Dedykowanie pracy nad Rocznikami nieżyjącemu 
już Zbigniewowi Oleśnickiemu jest zrozumiałe w kontekście wpływu hierarchy na 
dziejopisa, ale poniekąd wskazuje też na całe środowisko katedralne krakowskie 
jako to, które powinno zapoznać się z największą ówczesną syntezą polskiej historii. 
W zakończeniu Roczników Długosz zwrócił się także do grona uniwersyteckiego, 
które nie tylko winno rozczytywać się w kartach kroniki i rozważać dzieje państwa, 

Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 216; 
W. Semkowicz-Zarembina, Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza, Kraków 
1952, s. 49–57; W. Drelicharz, Miejsce excerpta ex fontibus incertis…, s. 72–73; P. Węcowski, 
Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Monografie Towarzystwa 
Naukowego Societas Vistulana, t. 2, Kraków 2014, s. 109.

3 P. Węcowski, Początki Polski…, s. 109.
4 R. Jaworski, O potrzebie badań nad kwerendami archiwalnymi Jana Długosza, w: Ecclesia, 

regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, 
red. S. Gawlas et al., Warszawa 2014, s. 735–741.

5 U. Borkowska, Historiograficzne poglądy Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne 
w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 
702, „Prace Historyczne”, z. 76, 1985, s. 64–65; zob. też P. Kołpak, Czy Jan Długosz słuchał 
kazań Jana Kapistrana na krakowskim Rynku? Osobiste doświadczenie jako źródło 
kreowania pamięci historycznej, w: Odczytywanie Długosza, s. 91–100.
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ale również wyznaczać godnych kontynuatorów kronikarza. Pozostałe utwory ka-
nonik także poświęcał przedstawicielom polskiego Kościoła, zawsze przekonując 
o potrzebie zapoznania się adresata z zadedykowanym dziełem 6. Ponadto, o czym 
sam pisał, miał nadzieję na włączenie Roczników do programu trivium w ramach 
zajęć z gramatyki oraz chciał, aby z jego pracy czerpali wiedzę oraz natchnienie 
wszyscy rządzący i dostojnicy trzymający w rękach stery władzy 7. O niezaprze-
czalnie dużym znaczeniu twórczości Długosza, szczególnie Roczników, świadczą 
przede wszystkim liczba kopii rękopiśmiennych oraz stopień ich wykorzystania 
w dziełach późniejszych historiografów 8.

Według Michała Bobrzyńskiego i Stanisława Smolki, autorów pierwszej mono-
grafii Jana Długosza, to we wpływie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego 
na osobowość kronikarza można wypatrywać genezy zainteresowań historycznych 
dziejopisa: „jego to również namowy zachęciły Długosza do pracy dziejopisarskiej 
i wskazały mu ten cel życia, który go postawił w szeregu pierwszorzędnych w piś-
miennictwie naszym postaci, choć na pozór z głównym kierunkiem jego zajęć 
i uzdolnienia nie miał żadnego związku. Mając bowiem około siebie liczne grono 
«doktorów» i uczonych, nikogo z nich nie nakłaniał biskup do spisania dziejów 
narodowych, tylko Długosza zachęcał do tej pracy, tego sekretarza swojego” 9.
Według autorów tylko umysł chłonny, skupiający się na praktyce działalności 
administracyjnej, wyszukiwaniu dokumentów potrzebnych do rozwikłania wąt-
pliwości skarbowych, a w końcu nieuczestniczący w bujnym życiu akademickim 
XV stulecia mógł stworzyć narrację tak syntetyczną, a jednocześnie dotykającą 
sedna życia politycznego państwa. 

O fenomenie pisarstwa Jana Długosza zwykło się mówić, że stanął w pół drogi 
między średniowieczem a humanizmem: „Długosz poznał się z humanizmem już 
jako człowiek dojrzały, wytrawiony wśród innego porządku myśli i rzeczy i zrósł 
się był z tym starym światem zbyt silnie, żeby mógł stanąć w szeregu prawdziwych 
humanistów z przekonań i ducha. Czytał więc chciwie pisma starożytnych autorów, 
rozkoszował się ich pięknościami […], ale przekonań swych i poglądu na świat 
pod ich wpływem nie zmienił […]. Wrodzona religijność głęboka nie pozwoliła 
mu nigdy myśli świata klasycznego podnieść […]. Nareszcie gorąca miłość kraju 
stanęła nieprzełamaną zaporą pomiędzy nim a kosmopolitycznym kierunkiem 

6 U. Borkowska, Historiograficzne poglądy…, s. 60.
7 Ibidem, s. 61.
8 Nad tym problemem od połowy XiX w. trwa akademicka dyskusja, która zaowocowała dużą 

liczbą publikacji, zob. np.: P. Dymmel, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza, 
Warszawa 1992; S. Cynarski, Uwagi nad problemem recepcji „Historii” Jana Długosza 
w Polsce XVI i XVII wieku, w: Dlugossiana. […] Referaty…, s. 281–292; E. Majkowski, 
Dlugossiana w dziale rękopisów Biblioteki Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 5, 
1955, s. 197–198; W. Budka, Zaginiony rękopis historii Długosza, Kraków 1925; A. Białecki, 
Rękopisma Długosza w petersburskich bibliotekach, Petersburg 1860; J. Muczkowski, 
Wiadomości o rękopismach „Historii” Długosza i jego „Banderia Pruthenorum” tudzież 
„Insignia seu Clenodia Regni Poloniae”, Kraków 1851; A. Batowski, Niektóre rękopisma 
księgozbioru Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, Lwów 1844.

9 M. Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz. Jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 
1893, s. 49.
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humanizmu” 10. Widoczna w tym dosadnie wybrzmiałym głosie M. Bobrzyńskiego 
i S. Smolki charakterystyka postawy dziejopisa staje się ważna w kontekście badań 
nad kultem świętych patronów Królestwa Polskiego jako ideą osadzoną zarówno 
zarówno w pogłębionej religijności, jak i umiłowaniu ojczyzny.

We współczesnej historiografii polskiej problematyka mentalności i religijności 
Jana Długosza doczekała się wielu ważnych studiów. M. Koczerska swoje rozwa-
żania o mentalności kronikarza wpisała w popularny w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych w historiografii Europy Zachodniej nurt badań skupionych 
na psychicznej kondycji jednostki i zbiorowości 11. W opinii badaczki filozoficzną 
postawę Długosza determinowała jego religijność oraz zaczerpnięty z Liwiusza 
pogląd, że dziejami ludzkości kieruje siła nadludzka — dlatego w jego twórczości 
to „Bóg nie tylko kieruje dziejami rodu ludzkiego, lecz także karze każde, choćby 
najbłahsze naruszenie przykazań, pomagając tam, gdzie siła człowieka nie wystar-
cza” 12. Przekonanie to stało u podstaw niektórych koncepcji historiozoficznych 
Długosza, z bodaj najciekawszą o tragicznych dla państwa następstwach zabójstwa 
biskupa Stanisława oraz zmazania win za zasługi św. Kingi, a także ideą transla-
tionis regni, czyli przeniesienia władzy z rodzimej dynastii piastowskiej na obcych 
władców litewskich z powodu ucisku duchownych 13.

M. Koczerska podkreśliła również inny doniosły aspekt Długoszowej narracji, 
a mianowice ujęcie w ramy kultu patriotycznego umiejętnie sprzężonych ze sobą 
świętych Stanisława i Kingi: „Eksponowaną przez Długosza cechą świętych jest ich 
patriotyzm. Biskup krakowski marzy o męczeństwie dla zbawienia króla i wolności 
narodu polskiego, św. Kinga prosi Boga o zbawienie Królestwa Polskiego karanego 
za zabójstwo św. Stanisława” 14. Święty Stanisław na kartach dzieł kronikarza od-
grywał rolę wzorca osobowego hierarchów prowincji gnieźnieńskiej, natomiast 
typ złego biskupa odzwierciedlał dokładnie zbiór cech przeciwstawnych ideałowi 
św. Stanisława 15. Kolejnym punktem odniesienia dla badań nad kultem patronów 
było świadome uczestnictwo Długosza w konkretnych wspólnotach komunikatyw-
nych. Chodzi tu o wspólnotę terytorialną (polską i krakowską) oraz środowiskową 
(duchowieństwo polskie). To Kraków u kronikarza „zajmuje miejsce najpocześniej-
sze, ponieważ jest siedzibą królów polskich i miejscem ich wiecznego spoczynku, 
stolicą biskupią, miastem uświęconym relikwiami wielu świętych” 16. Wszystkie 

10 Ibidem, s. 63–64.
11 M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, Stud. Źródł. 15, 1971, 

s. 109–140.
12 Ibidem, s. 113. W liście do Marcina z Przemyśla z października 1449 r. Długosz prosił, by 

biskup waradyński Jan pożyczył mu dzieło Tytusa Liwiusza, zob. Codex epistolaris saeculi 
decimi quinti, t. i, pars 2, ed. J. Szujski, Cracoviae 1876, s. 87.

13 U. Borkowska, Uniwersalizm i regionalizm w Rocznikach Jana Długosza, w: Uniwersalizm 
i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze – początek 
czasów nowożytnych, red. eadem, Lublin 1996, s. 11–12.

14 M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza…, s. 115; również U. Borkowska (Uniwersalizm 
i regionalizm…, s. 20) dostrzegła, że kronikarz wielokrotnie i w różnych miejscach swoich 
dzieł podkreślał swoją głęboką miłość ojczyzny, nie stroniąc od określania jej pojęciem 
patria.

15 M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza…, s. 123.
16 Ibidem, s. 130.
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wskazane tutaj elementy budowania narracji przez dziejopisa — dewocyjna histo-
riozofia, eksponowanie w niej roli św. Stanisława, patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, 
uznanie czołowej roli Krakowa — stworzą ścisłą otulinę dla znaku czterech świętych 
patronów Królestwa Polskiego.

Z kolei U. Borkowska, analizując poglądy Długosza na istotę dziejopisarskiej 
pracy, sięgnęła do listów dedykacyjnych i prologów do dzieł kanonika 17. Rozpoznała 
wśród nich wiele sformułowań świadczących o świadomości wagi i obowiązku, jaki 
w mniemaniu kronikarza spoczywał na barkach historyka: „wzorem zaś i autoryte-
tem najwyższym były dla Długosza Annały Liwiusza i tak on nazwał swoje dzieło, 
ponieważ podobnie jak ów dziejopis starożytny, powiązał opis tego, co działo się 
w przeszłości, z opisem czasów sobie współczesnych, Wynik takiego połączenia 
nazwie Długosz corpus perpetue historie co zgodnie z regułami retoryki jest prze-
ciwstawieniem opisu fragmentu dziejów” 18. Doniosłość sformułowania corpus 
perpetue historie dotyczy zarówno uzmysłowienia sobie stałej obecności przeszłości 
w teraźniejszości poprzez identyfikowanie związków przyczynowo-skutkowych (jak 
wspomniane grzechy piastowskie, które spowodowały, że na tronie zasiadła obca 
dynastia), jak i utylitarnej wiedzy, przydatnej w wielu aspektach życia: „Wszystkimi 
więc siłami należy dążyć do nauczenia się tego wszystkiego, z czego przychodzi nam 
niemały pożytek i dla wyćwiczenia umysłu, i dla właściwego rządzenia państwem” 19. 
Z drugiej strony w pisarstwie kanonika należy dostrzec obecność teraźniejszości 
w przeszłości. Jego praca nie była bowiem historyczną monografią, mającą na celu 
wyłącznie przekazanie wiedzy — sam przecież przekonywał, że nie kierowała nim 
ani chęć zyskania sławy, ani nadzieja korzyści, a „miłość ojczyzny, abym ją wszelką 
ozdobą, na jaką mnie stać do zbytku obdarzył i obficie obsypał, oraz miłość bliź-
niego, który ma zbudować się moją pracą” 20. W tym przypadku celowość zakłada 
świadomą ingerencję, niezbędną, by nadać narracji walor edukacyjno-moraliza-
torski. Możemy więc za Antonim Prochaską napisać, że Długoszowi zdarzało się 
po prostu „przyjmować odmienną wersję faktu” 21.

17 U. Borkowska, Historiograficzne poglądy…, s. 45–69. Autorka podzieliła te fragmenty 
na trzy typy wstępów: prologi bez konkretnego adresata (takie jak wstęp do Katalogu 
biskupów krakowskich oraz Insignia seu clenodia Regni Poloniae); listy dedykacyjne 
napisane niezależnie od prologu (jak list do Sędziwoja z Czechla dołączony do Żywota 
św. Stanisława); oraz prologi dedykacyjne, czyli listy z adresem, stanowiące jednocześnie 
przedmowę do dzieła, zob. ibidem, s. 47.

18 Ibidem, s. 51.
19 J. Długosz, Roczniki, List dedykacyjny, s. 65. Mniej istotne dla problemu kultu świętych 

patronów fragmenty dzieł Długosza podawał będę w dostępnym tłumaczeniu — ważniejsze 
zaś w oryginale wydawniczym z ewentualnymi odmianami różnych rękopisów przez wzgląd 
na istotę uchwycenia niuansów leksykalno-stylistycznych, którymi kronikarz posługiwał się, 
opisując orędowników Królestwa Polskiego.

20 J. Długosz, Roczniki, List dedykacyjny, s. 65.
21 A. Prochaska, Długosz a Cronica conflictus o grunwaldzkiej bitwie, Kwart. Hist. 24, 1910, 

nr 3–4, s. 417.
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4.1 Roczniki: List dedykacyjny

Wątek orędownictwa świętych patronów nad Królestwem Polskim pojawił się 
już w liście dedykacyjnym Roczników w słowach skierowanych do św. Stanisława 
i nieżyjącego już wówczas biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego:

Unde omnis spes atque defensa in solo celesti presidio et in superis, qui nostre 
regioni et urbibus president, ponenda michi est: quo pietate Agni celestis et 
beatissimi Stanislai patroni et prothomartyris Polonie, episcopi Cracouiensis, 
tuaque intercessione, quem Divinitate propicia et operum merito, exutum 
corpore concreto et mortali et in celicolarum numerum translatum et cum 
Creatore suo cumque angelis eius ac beatis glorificatorum hominum spiritibus 
letum agere et tranquillum ewm reor, obtento nullas invidorum et obtrectato-
rum calumpnias pertimescam, sperans vos erratibus meis, que me humanitas 
non potuisse in hoc opere evitare profiteor, veniam aput clementissimum 
Deum, simulque recte scribendi iustam et fidelem supellectilem, atque men-
tem in divinum honorem patriumque decus et amplitudinem, proximorum 
vero instruccionem et profectum redundantem facile impetraturos, simulque 
pudori meo probe consulturos, qui opus proprium ac severitatem censorum 
reformidans, vos in tutissimos patronos censoresque accepit 22.

Passus dobrze oddaje charakterystyczny rys państwowego orędownictwa w pisar-
stwie Długosza. Zwrot praesidium nie kieruje czytelnika wyłącznie w stronę idei 
wstawiennictwa, lecz kojarzy się raczej z wojskowym garnizonem, realnie strzegą-
cym (defensa) samego kronikarza oraz danego terytorium, w tym wypadku dobitnie 
sprecyzowanego odniesieniem do „naszych ziem i miast” (nostre regioni et urbibus). 
Abstrahując od manifestacji patriotycznej w akcentowaniu „naszości” ziem i miast, 
ten ciekawy zabieg retoryczny czynił ze świętych niemal namacalnych strażników 
realnego obszaru — nie odnosił się tylko do orędowania przed obliczem tronującego 
Boga, jak w przypadku statutów Oleśnickiego z 1436 r. Drugim interesującym zabie-
giem dokonanym tu przez Długosza było przejście od patronatu państwowego do 
patronatu osobistego kronikarza, który, obierając sobie za opiekunów św. Stanisława 

22 J. Długosz, Annales, Litterae dedicatoriae, s. 57–58; J. Długosz, Roczniki, List dedykacyjny, 
s. 71–72: „Dlatego całą moją nadzieję i obronę pokładam tylko w opiece nieba i świętych, 
którzy strzegą naszej ziemi i miast, a tę pozyskawszy za łaską Baranka Niebieskiego i za 
wstawiennictwem św. Stanisława patrona i pierwszego polskiego męczennika, biskupa 
krakowskiego, oraz Twoim (który, sądzę, dzięki łasce Bożej i przez zasługi, wyzuty 
z ciała śmiertelnego przeniesiony w poczet niebian, ze Stwórcą swoim, z jego aniołami 
i błogosławionymi duchami ludzi zbawionych, wiedziesz żywot radosny i spokojny) 
żadnych potwarzy, oszczerców i zazdrosnych nie będę się lękał, w tej nadziei, że Wy, 
dla błędów moich, których w tej pracy po ludzku nie mogłem uniknąć, wyjednacie mi 
u najmiłosierniejszego Boga z łatwością zarówno tak zdolność sprawiedliwego i rzetelnego 
pisania, jak i myśli, aby płynęły obficie ku chwale Bożej i ku ozdobie i pomnożeniu ojczyzny, 
ku pouczeniu zaś i pożytkowi bliźnich. A zarazem będziecie doświadczonymi opiekunami 
mojej skromności; mnie, który lękając się własnego dzieła i surowo oceniających, Was za 
najpewniejszych patronów i sędziów przyjąłem”.
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4.1 roczniki: list dedykacyjny

i Zbigniewa Oleśnickiego, poświęcił się rzetelnej pracy dla swojej ojczyzny. Kanonik 
wpisał tym samym swoje dziejopisarstwo w działalność patriotyczną, a jednocze-
śnie zestawił zmarłego opiekuna biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego 
ze św. Stanisławem, ufając, że Oleśnicki dostąpił już chwały świętości i wespół ze 
swoim wyniesionym na ołtarze poprzednikiem patronuje historiograficznemu 
przedsięwzięciu. W zamyśle Długosza również Oleśnicki, wstawiając się przed 
obliczem Boga za swoim podopiecznym, odgrywał rolę świętego patrona.

Najważniejszym punktem odniesienia pozostawał jednak święty (a w zasadzie 
„najświętszy” — beatissimi) Stanisław, ideał Długosza, nazwany tu patronem, 
pierwszym polskim męczennikiem i biskupem krakowskim (patron, prothomar-
tyr Polonie, episcopus Cracoviensis). Określenie patron jest w danym kontekście 
wystarczającym odniesieniem do orędownictwa państwowego, warto natomiast 
zwrócić uwagę na drugi epitet: protomęczennik (czy też pierwszy męczennik) 
Polski. Miano prothomartyr od najdawniejszych czasów przysługiwało św. Szcze-
panowi diakonowi, pierwszemu męczennikowi chrześcijaństwa — tak określali go 
za dawniejszymi przekazami już Beda Czcigodny i Alkuin 23. Niektórzy teologowie 
(np. Honoriusz z Autun i Sykard z Cremony) nazywali protomęczennikiem także 
starotestamentowego Abla, będącego archetypem nowotestamentowego św. Szcze-
pana 24. Figurę protomęczennika wykorzystano również w zestawieniu z postacią 
św. Tomasza z Canterbury (z którego męczeństwem porównywano śmierć św. Sta-
nisława) w dwunastowiecznych wypisach jednego z brytyjskich kodeksów oraz 
św. Albana, nazwanego przez Orderyka Vitalisa „protomęczennikiem Anglików” 25.  
Zwrotu używano w średniowieczu niezwykle rzadko w odniesieniu do innych 

23 Zob. m.in. Beda, Historia ecclesiastica, lib. 5, cap. 14, w: pl XcV, kol. 254: „Beatus 
protomartyr Stephanus passurus mortem pro veritate”; Alcuinus, Carmina, lib. iV, w: pl ci, 
kol. 751: „Nobilis hac Stephanus colitur protomartyr in ara”. Wśród późniejszych autorów 
można wymienić antypapieża Anastazego Bibliotekarza (Scriptura de translatione sancti 
Stephani de Jerusalem in urbem Byzantium, w: pl Xli, kol. 819–822), Hrabana Maura 
(Rabani Carmina, 28: Ad Irmingildum, w: pl cXii, kol. 1605; Commentaria in Cantica, 
Canticum Habacuc propherae, w: pl cXii, kol. 1126), Piotra Damianiego (Sancti Petri 
Damiani opera omnia, t. i, sermo 62: De s. Stephano protomartyre, w: pl cXlXiV, kol. 853) 
czy Piotra Abelarda (Petri Abaelardi abbatis Rugensis opera omnia, t. i, Epistolae, epistola 7: 
Quae est rursum Petri ad Heloissam. De origine sanctimonialium, w: pl clXXViii, kol. 232; 
Expositio in Epistolam Pauli ad Romanos, lib. 4, cap. 12, w: pl clXXViii, kol. 942).

24 Honorii Augustodunensis, Gemma animae, lib. 4, cap. 107, w: pl clXXii, kol. 731: 
„Evangelium, in quo de Abel agitur, ideo sancto Stephano legitur, quia sicut Abel in 
Veteri Testamento protomartyr fuit, ita Stephanus in Novo protomartyr exstitit”; 
Sicardi Cremonensis episcopi Mitrale sive Summa de officiis ecclesiasticis, lib. 9, cap. 6, 
w: pl ccXiii, kol. 408: „In hac die [wspomnienie św. Szczepana] legitur evangelium 
de occisione prophetarum, in quo dicitur: A sanguine Abel iusti; sicut enim ille fuit 
protomartyr in Veteri Testamento, sic iste in Novo; vel quia ibi dicitur: Lapidas eos qui 
ad te missi sunt. Stephanus autem legitur lapidatus”. Beda z kolei w egzegetycznym opisie 
stworzenia świata opisał Abla jako protomęczennika bez odniesień do św. Szczepana, 
zob. Venerabilis Bedae opera omnia, t. ii, Hexaemeron, lib. 1, w: pl Xci, kol. 12. 

25 Sanctae Thomae Cantuariensis archiepiscopi et martyris, Excerptum e Cod. Reg. Musei 
Britan. 13 E VI, w: pl cXc, kol. 433: „Quoties inter archiepiscopos Cantuarienses tibi 
Thomas protomartyr in Anglia Normannorum temporibus inter legendum occuerit”; 
Orderici Vitalis Angligenae coenobii Uticensis monachi Historia ecclesiastica, lib. 4, 



rozdział 4 narracja jana długosza o patronach i tradycja historiograFiczna

świętych, co tylko podkreśla jego doniosłość; definiuje bowiem przedwiecznego 
męczennika, którego krew jako pierwsza użyźniła ziemię, siejąc ziarno wiary 26. 
Rozszerzenie na św. Stanisława idei „protomęczeństwa” — jako elementu swego 
rodzaju mitu założycielskiego — czyniło z niego tego świętego, który jako pierwszy 
w Polsce dostąpił chwały męczeństwa, ergo najważniejszego w chórze rodzimych 
patronów.

Długosz nie był pierwszym, który przypisał ów tytuł św. Stanisławowi. List 
kardynała Jana z Gaety do biskupa krakowskiego Prandoty, przedrukowany sine 
data et loco przez Franciszka Piekosińskiego pomiędzy dokumentami z 1253 r., 
był wyrazem radości rzymskiego hierarchy z powodu szczęśliwego finału proce-
su kanonizacyjnego biskupa Stanisława ze Szczepanowa 27. Podstawą przedruku 
nie był jednak oryginalny dokument, lecz kopia z księgi kapitulnej i fragment 
Roczników Długosza, który „często oglądał ów list, złożony w skrzyniach katedry 
krakowskiej” („in pergameno scriptam, per nos frequencius visam et contrectam, 
in scriniis ecclesie Cracowiensis repositam”) 28. Nie ma powodów, by nie wierzyć 
Długoszowi, że istotnie widział pismo Jana z Gaety i umieścił je w opisie pro-
cesu kanonizacyjnego. Wcześniej Wincenty z Kielczy dwukrotnie wykorzystał 
list kardynała, spisując ostatnie rozdziały Żywota większego św. Stanisława: po 
raz pierwszy w miejscu, co wskazał już Wojciech Kętrzyński, w którym polecił 
Kościołowi krakowskiemu cieszyć się z kanonizacji swego pasterza. Po raz drugi 
w rozdziale o uzdrowieniu późniejszego papieża Aleksandra IV w słowach o po-
trzebie uczynienia jeszcze jednego cudu przez kandydata na ołtarze 29. Długosz za 
Janem z Gaety nazwał św. Stanisława protomęczennikiem polskim: „O iucundum 
Divine pietatis indicium, quod Boleslaus vincendo vincitur, dum ex eius crudeli 
ministerio prothomartir Polonis egregius mirifice ministratur” 30. Zwrotem tym 
posłużył się jeszcze Wincenty z Kielczy we fragmencie niezależnym od epistoły 
kardynała, pisząc o chorągwi z wizerunkiem biskupa użytej w czasie kanonizacji 
„apparuit coram eo decens vexillum, habens nomen et impressum imaginem beati 

cap. 23: Miracula ad tumbam Guallevi, w: pl clXXXViii, kol. 367: „in ecclesia s. Albani 
protomartyris Anglorum”.

26 Autorzy Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce (t. Vii, red. K. Weyssenhoff-Brożkowa, 
Kraków 1992–2001, kol. 1458) zacytowali za Peregrynem z Opola: „primo fuerunt 
protomartyres Christi, quia omnes martyres praecesserunt”.

27 kdkk i, Kraków, 1874 nr 37, s. 46–48.
28 J. Długosz, Annales, lib. Vii, s. 85; J. Długosz, Roczniki, ks. Vii, s. 106.
29 Vita maior, ed. W. Kętrzyński, mph iV, Lwów 1884, s. 340; zob. też: J. Długosz, Annales, 

lib. Vii, s. 86: „Nos vero finaliter stupefacti de tanta congerie probacionum non admissa, 
preposito procuratori diximus quasi parabolice: «Necessarium habet sanctus vester unum 
finaliter operari miraculum, quod discordantes in miraculis mirabiliter faciat concordare»”; 
Vita maior, s. 434–435: „Tunc stupefactus Iohannes presbiter cardinalis, qui erat datus 
auditor cause beati Stanislai martiris, quod non esset admissa tanta congeries miraculorum 
cum tanta nube testium, dixit ad magistrum Iacobum ecclesie Cracoviensis nuncium: 
«Necessarium habet sanctus vir finale operari miraculum, quod discordantes cardinales in 
miraculis mirabiliter faciat concordare in unum»”.

30 J. Długosz, Annales, lib. Vii, s. 85; J. Długosz, Roczniki, ks. Vii, s. 106: „O cóż to za pomyślny 
osąd Bożego miłosierdzia, że Bolesław zwyciężając zostaje pokonany, gdy z jego okrutnego 
postępku otrzymują Polacy w cudowny sposób pierwszego męczennika!”.
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4.2 Wojny z krzyżakami

Stanislai protomartiris Polonorum” 31. Czy kardynał Jan z Gaety jako pierwszy 
mianował św. Stanisława protomęczennikiem Polski, a za nim Wincenty z Kielczy 
protomęczennikiem Polaków? Trudno wskazać starszy przekaz, którego autor użył 
wobec krakowskiego biskupa tego zwrotu, jednak zarówno pod piórem kardynała, 
jak i dominikanina-hagiografa sens pozostawał niedwuznaczny: św. Stanisław był 
pierwszym polskim męczennikiem. Niewątpliwie dało to podstawę narracji Dłu-
goszowej, w której święty biskup krakowski posiadał wszelkie predyspozycje, by 
stanąć na czele grupy świętych orędowników Królestwa Polskiego. 

4.2 Wojny z Krzyżakami

Po raz pierwszy w narracji Jana Długosza grupa świętych patronów Królestwa 
Polskiego została wykorzystana w kontekście wielkiej bitwy z Zakonem krzyżackim 
pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Zanim obie armie rozpoczęły walkę, przed obli-
czem króla polskiego Władysława Jagiełły stanęli krzyżaccy wysłańcy przynoszący 
w poselstwie dwa nagie miecze i zuchwałe słowa, co jest historią powszechnie zna-
ną. W tej dramatycznej scenie pełen pokory władca przyjął złośliwy dar i według 
kronikarza miał zwrócić się do Boga słowami:

Ad quem velut iustissimum intolerande superbie vindicem, ad Eius quoque 
Genitricem Virginem Mariam, ad patronos quoque meos et Regni mei Stani-
slaum, Adalbertum, Venceslaum, Florianum et Hedvigim confugiam preca-
borque illos, ut in hostes tam superbos, tam impios, qui nulla equitate, nulla 
humilitate, nulla oblacione mea, nisi sanguinem fundant, viscera lanient, 
iugulum cervici admoveant, placari pacificarique possunt, iras suas vertant. 
In certissimo Dei et sanctorum Eius presidio et illorum suffragio et pietate 
fiducia mea collocata, quod illi me populumque meum suis viribus suaque 
intercessione protegent et non permittent me populumque meum succumbere 
tam immanibus hostibus 32.

W dalszym ciągu perory Długosz dokonał erudycyjnego zabiegu poszerzenia spek-
trum sił, które miały pomagać polskim oddziałom: po Bogu, Pannie Marii oraz świę-
tych patronach o zwycięstwie decydowałby los wyznaczony na ów dzień (presentis 
diei fortuna) oraz „prosty i sprawiedliwy sędzia wojny Mars” (mars communis belli 

31 Vita maior, s. 437; Wincenty z Kielc, Żywot większy św. Stanisława, przeł. J. Pleziowa, 
An. Crac. 11, 1979, s. 212: „podniosła się naprzeciw niego piękna chorągiew z umieszczonym 
na niej imieniem i wizerunkiem św. Stanisława, pierwszego męczennika wśród Polaków”.

32 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 102–103; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 120: „Do Niego się 
zwrócę jako do najsprawiedliwszego mściciela pychy, która jest nie do zniesienia, do jego 
Rodzicielki Panny Marii oraz patronów moich i mojego królestwa: Stanisława, Wojciecha, 
Wacława, Floriana i Jadwigi i będę ich prosił, by obrócili swój gniew na wrogów równie 
pysznych co niegodziwych, których nie można ułagodzić i doprowadzić do pokoju żadnym 
godziwym sposobem, żadną skromnością, żadnymi moimi prośbami, jeżeli nie rozleją krwi, 
nie poszarpią wnętrzności i nie stępią miecza na [naszych] karkach. Położywszy mą ufność 
w najpewniejszej obronie Boga i jego świętych oraz w ich niezawodnej pomocy, pewien, że 
oni swą mocą i swym wstawiennictwem osłonią mnie i mój lud i nie pozwolą, bym ja i mój 
lud uległ przemocy tak straszliwych wrogów”.
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et equus iudex) 33. Szczególnie uwypuklona została jednak rola świętych patronów 
Królestwa Polskiego. Wymienieni opiekunowie — w kolejności: Stanisław, Woj-
ciech, Wacław, Florian, Jadwiga — byli tu patronami nie tylko państwa, ale i samego 
króla (patronos quoque meos et regni mei), a w następnej kolejności także szeroko 
pojętego ludu, nad którym władzę sprawował monarcha (populum meum). Zatem 
pięcioosobowy skład patronalny odnosił się nie tylko do państwa jako takiego, 
ale i do najważniejszych jego składowych: władcy, terytorium oraz wspólnoty. 
Powtórzyły się tu sformułowania: praesidium (certissimum), czyli obrony, którą 
zapewnić miał władcy Bóg i jego święci, oraz suffragio, czyli ich wstawiennictwa 
rozciągniętego nad królem i jego ludem.

Święci Stanisław i Wojciech byli najpopularniejszymi orędownikami Królestwa 
Polskiego, a ponadto głównymi patronami sprawy polskiej w zmaganiach z Zako-
nem krzyżackim. Nie mogło ich zabraknąć w narracji grunwaldzkiej, przy czym 
św. Stanisław wysunięty został na czoło zespołu orędowników. Następujący po nich 
święci Wacław i Florian dopełnili grupę czterech patronów, jednak po nich Jagiełło 
miał wzywać św. Jadwigę, symbolizującą zapewne polskie pretensje do Śląska. Wy-
kładnia tego fragmentu perory włożonej przez Długosza w usta Jagiełły wydaje się 
oczywista: na czele kolegium świętych patronów stoją krakowski św. Stanisław, a za 
nim św. Wojciech, patroni promowani przez środowiska dwóch najważniejszych 
dzielnic państwa; grupę uzupełnili święci Wacław i Florian zgodnie z założeniami 
artykułu De horis statutów synodalnych z 1436 r. Wśród orędowników król miał 
przywołać też św. Jadwigę Śląską, przedstawicielkę polskiej dzielnicy, która nie 
leżała już wówczas w granicach państwa. Taki skład w przestrzeni semantycznej 
kreowanej przez Oleśnickiego i Długosza wyrażał nie tylko reprezentację najważ-
niejszych politycznych członów Królestwa Polskiego: Małopolski ze stołecznym 
Krakowem i Wielkopolski z metropolitalnym Gnieznem, ale również aspiracje 
terytorialne i pamięć o dawnym, piastowskim kształcie państwa.

Dziejopis nie miał jakichkolwiek wątpliwości, dzięki komu bitwa pod Grun-
waldem przerodziła się ostatecznie w zwycięstwo polskiego oręża:

Conspectus autem sub prelii tempore fuit in aere a nonnulis viris devotis 
et timoratis et quibus in videre propiciacio Divina conesserat, vir quidam 
pontificalibus amictus persona egregiam representans Polonicum exercitum 
iugiter et donec pugnaretur et Polonis cederet victoria benedicens, beatissi-
mus Stanislaus Cracoviensis episcopus Polonorum patronus et prothomartyr 
creditus, cuius intercessione et suffragio tam celebrem victoriam constat 
Polonis provenisse 34.

33 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 103; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 120.
34 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 115; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 134: „Pewni pobożni ludzie 

i czcigodni mężowie, którym Boskie Miłosierdzie dozwoliło to oglądać, widzieli w czasie 
bitwy w powietrzu jakiegoś znakomitego męża odzianego w szaty biskupie, błogosławiącego 
ustawicznie wojsko polskie, jak długo walczono i zwycięstwo było po stronie Polaków. 
Panowało przekonanie, że był to biskup krakowski św. Stanisław, patron Polaków i pierwszy 
męczennik, dzięki którego wstawiennictwu i pomocy Polacy, jak wiadomo, odnieśli tak 
sławne zwycięstwo”.
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Podsumowując walkę, Długosz przekazał krążącą w przekazie ustnym tradycję 
o objawieniu się świętego biskupa bezustannie sekundującego polskiemu wojsku 
w czasie bitwy, akcentując znaczenie tego obrazu przez odpowiedni dobór środków 
erudycyjnych. Świętego Stanisława, z którym powszechnie identyfikowano postać 
biskupa wspomagającego wojsko Jagiełły, nazwał patronem Polaków (Polonorum 
patronus) i znowuż ich protomęczennikiem (prothomartyr). Kronikarz nie konty-
nuował zainicjowanego w perorze Jagiełły wątku pięciu opiekunów jego królestwa 
i ludu, czuwających nad powodzeniem polskich rycerzy. Zamiast tego, kończąc 
narrację, powołał się na obiegową tradycję o pomocy udzielonej przez św. Stani-
sława patrona Polaków. Zabiegiem tym Długosz wyraźnie ustawił krakowskiego 
orędownika na pozycji szczególnej w stosunku do pozostałych świętych, kierując 
polską pamięć historyczną po sprytnie przeprowadzonym torze — jak się bowiem 
okazało, kronikarze czerpiący z narracji Roczników sięgnęli nie po motyw grupy 
patronów z mowy Jagiełły, ale po spisane wspomnienia rycerzy przekonanych 
o obecności św. Stanisława nad grunwaldzkim polem.

Interesujące wnioski może przynieść prześledzenie tradycji dziejopisarskiej na  
dwóch przenikających się płaszczyznach: 1) obecności motywów związanych z orę-
downikami królestwa jako patronami zmagań z Zakonem w przekazach przed- i po-
długoszowych, co powinno wskazać miejsce narracji kronikarza w szerokim kontek-
ście pamięci historycznej; 2) odtworzeniu, o ile tylko to możliwe, wątków faktycznie 
obecnych w mowie Jagiełły, aby ocenić rzetelność kronikarską autora Roczników 
w tym zakresie lub wskazać elementy przezeń dodane 35.

Już według czternastowiecznej tradycji świętym Stanisławowi i Wojciechowi 
polecał siebie i swoje oddziały Władysław Łokietek, kiedy w 1331 r. zbliżał się 
pod Płowcami do krzyżackich zastępów w dniu translacji św. Stanisława. Pamięć 
o tym przekazał prawie współczesny bitwie płowieckiej autor ostatniego wpisu 
uzupełniającego Rocznik kapituły krakowskiej. Rocznikarz przekonywał, że król 
Władysław Łokietek, napadnięty wbrew Bogu i prawu przez zuchwałych Krzyża-
ków, pokonał ich wojska z pomocą św. Stanisława i przy wsparciu św. Wojciecha 36. 
Oddanie pierwszeństwa krakowskiemu biskupowi było zrozumiałe w środowisku, 

35 O samej bitwie grunwaldzkiej zob. m.in.: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, 
S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 
2010; S. Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, Kraków 2010 (por. idem, 
Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchungeni, Bd. i: Einführung und 
Quellenlage, Berlin 1982); A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990; idem, 
Rozważania o Grunwaldzie, Kwart. Hist. 87, 1980, nr 2, s. 447–457; S.M. Kuczyński, Wielka 
wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Warszawa 1987 (wyd. 1: Warszawa 1955).

36 Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, mphns V, 
Warszawa 1978, s. 105: „Sub anno Domini mocccXXXi rex Wladislaus dictus Loketko, 
dominus Cracouie et tocius Polonie regni, per temerarios fratres et rabidos, fratres 
Thorunenses Cruciferos invasus temere contra Deum et iusticiam, terram suam occupare 
volentes, nationes septem exteras contra eundem Wladislaum regem congregatas, conantes 
exterminare ydyoma Polonicum, inierunt congressum contra eundem animo pertinaci. 
Valida manu, brachio extento circa Brestcz habuerunt feria sexta in die sancti Stanislai 
conflictum. Ac quibus ceciderunt, divina potencia annuente sancti Stanislai presidio, 
quadraginta milia, certo numero sunt computati. Et devicti a paucis hominibus, videlicet 
a Cracouitis et Polonis nec non Sandomiritis, qui eciam per opitulamen beati Adalberti 
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w którym notę spisano. W narracji Rocznika Traski to właśnie ci święci („beatis 
Adalberto et Stanislao sacris pontificibus et martiribus”) pomagali w walce zbroj-
nej zwycięskiemu wojsku Łokietka 37. Oba przekazy nie wykazują zbieżnych cech 
stylistyczno-leksykalnych, co pozwala sądzić, że powstały niezależnie od siebie — 
świadczą tym samym o istnieniu w powszechnej opinii przeświadczenia o asyście 
udzielonej wojskom Łokietka przez obu męczenników.

Ponad sto lat później Długosz rozwinął opis kampanii z 1331 r., wspomniawszy 
już tylko jednego świętego jako pomocnika polskich oddziałów pod Płowcami:

Divini muneris nullus ambigat presentem victoriam benignitate et beatissimi 
Stanislai patroni et prothomartiris Polonie suffragiis et meritis provenisse, 
cum et in dicata sancto translacionis die mirificus ille triumphus acciderit, 
et tam pauci ex Polonis ceciderint […]. Sed militum Polonie furiosus animus, 
a iusta ira cohortus, assistente illis propiciacione Divina et beatissimi presidio 
Stanislai facile omnia eorum machinamenta contrivit et dissolvit 38.

Wspomożenie w bitwie kronikarz ograniczył do św. Stanisława, po raz kolejny 
nazywając go protomęczennikiem Polski, choć istniała wówczas tradycja łączenia 
wiktorii płowieckiej z oboma patronami. Długosz zapewne znał wyżej przytoczone 
przekazy i czerpał z nich informacje do swojej kroniki. Przypisanie zwycięstwa 
nad krzyżackim wojskiem wspomożeniu wyłącznie św. Stanisława wydaje się tu 
zabiegiem nieprzypadkowym, deprecjonującym rolę św. Wojciecha w zestawieniu 
ze świętym biskupem krakowskim. Według kronikarza nikt nie powinien wątpić, że 
zwycięstwo możliwe było dzięki orędownictwu pierwszego polskiego męczennika, 
w którego uroczystość translacji miała miejsce bitwa.

sunt adiuti. Et ex eorum primitiva audacia, qua fulti fuerunt et functi usque ad filium suum 
dictum”.

37 Rocznik Traski, wyd. A. Bielowski, mph ii, Lwów 1872, s. 856: „Veniens igitur rex post ipsos 
in Cuyaviam circa Plowecz villam ultra Radzyeow sitam deo et beatis Adalberto et Stanislao 
sacris pontificibus et martiribus se et suos recommendans, in translacione beati Stanislai 
cum ipsis conflixit et deo et suis sanctis sibi adiuvantibus tanta fuit in ipsos cede debachatus 
ut 20 milia de ipsis prostraverit, ut ipsemet rex fatetur et omnes alii”. Relacja ta powtórzona 
została prawie dokładnie w redakcjach Rocznika małopolskiego z lat dwudziestych XV w., 
zapisanych w kodeksach Szamotulskiego i Kuropatnickiego, por. Rocznik małopolski, 
wyd. A. Bielowski, mph iii, Lwów 1878, s. 194; zob. też: M. Janicki, Grunwald w tradycji 
polskiej od wieku XV do XVII, w: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem, katalog wystawy, Zamek Królewski na Wawelu, 15 lipca – 30 września 
2010, red. D. Nowacki, t. i: Studia, Kraków 2010, s. 107; W. Drelicharz, Annalistyka 
małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 
2003, s. 462–463.

38 J. Długosz, Annales, lib. iX, s. 169–172; J. Długosz, Roczniki, ks. iX, s. 211–214: „Niech nikt 
nie wątpi, że wspomniane zwycięstwo było darem dobroci Bożej i udało się dzięki pomocy 
i zasługom patrona i pierwszego męczennika Polski św. Stanisława, ponieważ ten cudowny 
triumf przypadł na uroczystość Przeniesienia świętego i dlatego tak mało Polaków padło 
[…]. Ale gwałtowny atak rycerzy polskich, który miał swe źródło w słusznym gniewie, 
z pomocą Bożą i św. Stanisława łatwo unicestwił całkowicie wszelkie ich podstępne 
poczynania”.
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Próba przeniesienia ciężkości z patrona gnieźnieńskiego na krakowskiego 
w sprawach związanych z aktywnością polską na terenie państwa Zakonu krzy-
żackiego zyskała specjalne znaczenie w kontekście głęboko zakorzenionej pamięci 
o pierwszej próbie chrystianizacji Prus przez św. Wojciecha. W narracji Długosza 
św. Stanisław miał lepsze predyspozycje do reprezentowania interesów polskich 
w walkach z Zakonem, lecz kronikarz nie odbierał zasług św. Wojciechowi, pod-
kreślając przecież, że poprzez jego osobę Polacy zainicjowali projekt chrystianizacji 
Prus, przez co mieli do tych ziem szczególne prawa 39. Można tu zidentyfikować 
kolejny ślad chirurgicznych cięć wykonanych na pamięci historycznej przez Jana 
Długosza, który intencjonalnie — i z pełnym przeświadczeniem o niebagatelnym 
wpływie swego dzieła na pracę przyszłych historiografów (o czym świadczą niektó-
re passusy zakończenia Roczników) — dezawuował rolę gnieźnieńskiego patrona 
w kontekście zmagań polsko-krzyżackich w najprostszy możliwy sposób, czyli 
po prostu go pomijając. Nie może budzić wątpliwości, że Długosz zdawał sobie 
sprawę z dziejowo uwarunkowanej roli kultu św. Wojciecha w Prusach. Z tego 
powodu tym chętniej wykreślał go z tradycji dziejopisarskiej, akcentując pozycję 
św. Stanisława jako orędownika sprawy pruskiej. Aby przekonać się o szczególnej 
roli Długosza w tym procesie, warto prześledzić starsze przekazy o mowie Jagiełły 
przed bitwą grunwaldzką.

Historia o dwóch nagich mieczach nie była konfabulacją, czego dowodzi nie 
tylko obecność tego propagandowego motywu w pamięci społecznej drugiej po-
łowy XV w. 40 Potwierdził ją sam Władysław Jagiełło w listach do królowej Anny 
Cylejskiej, arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego, biskupa poznańskiego Wojciecha 
Jastrzębca oraz możnowładcy czeskiego Henryka z Rozembergu. Z pisma do kró-
lowej datowanego na 16 lipca 1410 r., spisanego jeszcze na polu bitwy (na którym, 
zgodnie z dawnym zwyczajem, zwycięzca miał przebywać trzy dni po triumfie), 
władca przekonywał, że w trakcie przygotowań do ostatecznej potyczki zakonni 
heroldowie przynieśli jemu i Witoldowi dwa miecze, żądając jednocześnie wyzna-
czenia pola walki. Król z pokorą odrzekł: „Gladios, quos nobis direxistis, recepimus 
et in Christi nomine, qui cervices conterit superborum, conflictum vobiscum facie-
mus; sed locum prelii et conflictus nescimus vobis dare nec volumus; quem autem 
omnipotens deus largire nobis dignabitur, vobiscum conflictum deducemus” 41. 
W zwięzłych słowach władcy nie pojawiło się zawierzenie swoich wojsk świętym 
patronom — odniesienia dewocyjne król ograniczył do wystąpienia w imieniu 

39 W. Bielak, Chrystianizacja Prus według Kroniki Jana Długosza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 94, 2010, s. 7.

40 Miecze te przechowywano jako grunwaldzkie trofeum w skarbcu koronnym, a o świadomości 
ich symbolicznej rangi wymownie świadczy fakt, że trzymano je razem ze Szczerbcem, 
zob. Z. Spieralski, O mieczach krzyżackich spod Grunwaldu, „Zapiski Historyczne” 39, 
1974, z. 2, s. 23–29 (tam wymienione inwentarze skarbca i archiwów koronnych, w których 
wspominano dwa „pruskie” miecze).

41 König Wladislaus von Polen berichtet seiner Gemahlin, der Königin Anna…, hrsg. E. Strehlke, 
w: Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit, 
hrsg. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Bd. iii, Leipzig 1866, s. 425–426. List przedrukował 
E. Strehlke na podstawie zniszczonego w trakcie działań drugiej wojny światowej rękopisu 
z Frankfurter Stadtarchiv; zob. też M. Janicki, Grunwald…, s. 93–94 oraz przyp. 32 na s. 94.
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Chrystusa, który zgina karki pyszałkom (motyw biblijny znany z narracji Długosza) 
oraz zdania się na wolę Boga.

Epistoły słane do hierarchów były bardzo podobne w treści. W liście do Woj-
ciecha Jastrzębca, również z 16 lipca 1410 r. Jagiełło przekonywał, że zwrócił się do 
posłów słowami: „Gladios nobis per vos missos suscepimus et suscipere volumus: 
vobiscum invocato Christi nomine volumus per conflictum decertare; locum autem 
certaminis vobis indicare nolumus neque scimus, sed omnipotens deus, qui cuncta 
regit et disponit universa, locum, in quo vobiscum pugnaturi sumus, iam nobis pre-
paravit” 42. Lapidarne słowa skierowane do wysłanników wielkiego mistrza według 
pierwszych doniesień z pola bitwy nie były więc tak rozbudowane jak w Rocznikach, 
zapewne z powodu zwięzłego charakteru pisanych na dogorywających grunwaldz-
kich polach listów, których celem było przecież jak najszybsze poinformowanie 
królowej i dostojników o wyniku starcia, Jagiełło przekazał wydarzenia w sposób 
najbardziej treściwy i lapidarny.

Z kolei 11 listopada 1410 r. król wysłał z Inowrocławia list do możnowładcy 
czeskiego Henryka z Rozembergu, donosząc o triumfie nad krzyżackimi wojskami 
i prosząc, aby adresat nie wierzył w oszczercze plotki o rzekomej pomocy udzie-
lonej mu przez pogan. List opublikował Anatol Lewicki na podstawie oryginału 
dziś znajdującego się w archiwum w czeskim Trzeboniu; najprawdopodobniej na 
jego podstawie wykonano też dziewiętnastowieczny (?) odpis na zachowanym 
w fatalnym stanie bifolium papierowym, od listopada 2009 r. będącym własnością 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 43. Władca najpierw przypomniał 
Henrykowi o rozejmach wiążących Królestwo Polskie z państwem zakonnym i ubo-
lewał, że Krzyżacy zdecydowali się, paląc i grabiąc, napaść na jego ziemie. Tym 
samym przekonywał, że przystąpienie do wojny przeciw Zakonowi wyczerpywało 
znamiona wojny sprawiedliwej. Kiedy zaś miało dojść do ostatecznej walki: „Tunc 
enim duos gladios vibratos nobis direxetunt inquientes: «Tolle moram, accelera 
velocius ad conflictum, ecce tibi duos gladios dirigimus in succursum, ut se nobis 
tutius valeas defensare»; quos in mansuetudine animi suscepimus et cum ipsis ad 

42 König Wladislaus von Polen berichtet dem Bischofe Albrecht von Posen…, hrsg. E. Strehlke, 
w: Scriptores rerum Prussicarum…, Bd. iii, s. 426–427; również i ten list E. Strehlke 
wydał na podstawie zniszczonego, frankfurckiego kodeksu — podobnie zresztą jak pismo 
Wojciecha Jastrzębca z 29 lipca 1410 r. do duchownych swojej diecezji, w którym autor 
zawarł odpisy listów od władcy do siebie i od siebie do papieża (ibidem, s. 427–429). 
Wcześniej epistołę wydał, bazując na odpisie z Dopełnienia szamotulskiego, Ł. Gołębiowski 
(Panowanie Władysława Jagiełły, Warszawa 1846, s. 510–511); por. Dopełnienie szamotulskie, 
wyd. A. Bielowski, mph ii, s. 865–867. Wskazany fragment listu nieco różni się od 
kopii drukowanej przez Ł. Gołębiowskiego, jednak nie wpływa zbytnio na jego warstwę 
znaczeniową. M. Janicki (Grunwald w tradycji…, s. 94) słusznie zauważył, że „zachowanie 
się tych listów w piętnastowiecznych kopiariuszach z terenu Rzeszy, w tym zaś listu do 
Mikołaja Kurowskiego także we współczesnym tłumaczeniu na język niemiecki, a listu 
do Wojciecha Jastrzębca w zabytku lokalnej, wielkopolskiej historiografii, Dopełnieniu 
szamotulskim, świadczy niewątpliwie o ich randze propagandowej i potencjalnym zasięgu 
oddziaływania”.

43 Státní oblastní archiv v Třeboni, Historica Třeboň l. 1216–1659 (1696), rkps 133/114; agad, 
Zbiór dokumentów papierowych, dypl. 4610; Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. iii, 
ed. A. Lewicki, Cracoviae 1894, Aneks, nr 2, s. 498–500.
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reprimendas 44 tam graves iniurias, non sine nimio fletu et emisione lacrymarum, 
que nobis magne stragis occasionem imminebant 45, ad prelium dei invocato auxilio 
processimus, ex quo tam 46 a preliis non potuimus supportari, que semper cum 
christianis vitavimus” 47. Władca przyznał więc, że ze łzami w oczach podjął dwa 
nagie miecze, aby powstrzymać najeźdźców i zwrócił się do Boga o pomoc w walce 
jako ten, który walki z chrześcijanami zawsze unika. Już wtedy Jagiełło retorycznie 
usprawiedliwiał zwycięstwo nad Zakonem przed chrześcijańskim światem.

Choć także w liście do Henryka nie było ani słowa o świętych orędownikach, 
to możemy sądzić, że wątek patronów w mowie Jagiełły jednak się pojawił, lecz 
raczej nie w kształcie zapisanym przez Długosza. Monarcha wierzył w opatrzność 
przynajmniej dwóch najważniejszych patronów swego królestwa, świętych Wojcie-
cha i Stanisława, czego bezsprzecznie dowodzi list do biskupa pomezańskiego Jana 
Reimanna, wysłany spod Malborka 16 września 1410 r., w którym król wyraził wolę 
wzniesienia na polach grunwaldzkich (Grunevelt) klasztoru Brygidek 48. Konwent 
miałby charakter wotum za zwycięstwo nad Zakonem (jako taki posiadałby wszel-
kie predyspozycje, by stać się jednym z ważniejszych sanktuariów jagiellońskich) 
i zostałby dedykowany „Wszechmogącemu Bogu i Najświętszej Trójcy, Najświętszej 
Marii Pannie i Dwunastu Apostołom, świętemu Wojciechowu, świętemu Stanisła-
wowi męczennikom, a także świętej Brygidzie i Wszystkim Świętym” 49. Oddanie 
pierwszeństwa św. Wojciechowi było w pewnej mierze refleksem świadomości 
historyczno-dewocyjnej władcy i jego najbliższego otoczenia. Być może miał też 
rację Emil Schnippel, twierdząc, że zamierzona fundacja stanowiła realizację dążeń 
duchowieństwa polskiego, autorem zaś listu miałby być ówczesny sekretarz kró-
lewski Zbigniew Oleśnicki, stawiający pierwsze kroki w wielkiej polityce 50.

44 Reprimendum, agad, Zbiór dokumentów papierowych, dypl. 4610.
45 Innuebant, ibidem.
46 Iam, Státní oblastní archiv v Třeboni, Historica Třeboň l. 1216–1659 (1696), rkps 133/114; 

agad, Zbiór dokumentów papierowych, dypl. 4610.
47 Codex epistolaris…, t. iii, s. 499.
48 T. Nyberg odnalazł odpis listu Jagiełły do biskupa pomezańskiego w znajdującym się 

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali kopiarzu Jana Hildebrandiego, kanonika z Linköping, 
żyjącego w pierwszej połowie XV w., zob.: T. Nyberg, Pierwsze dokumenty Władysława Jagiełły 
dla polskiego klasztoru brygidek, „Zapiski Historyczne” 39, 1974, z. 4, s. 69; M. Anderson- 
-Schmitt, M. Hedlund, Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala: 
Katalog über die C-Sammlung, Bd. i: Handschriften C I–IV, 1–50, Acta Bibliothecae 
R. Universitatis Upsaliensis, Stockholm 1988, V. 26, s. 68: Codex C6, Liber epistularis 
monasterii Vastenensis des Johannes Hildebrandi, k. 8v. S. Kamińska (Klasztory brygidek 
w Gdańsku, Elblągu i Lublinie. Założenie i uposażenie, Gdańsk 1970, s. 158–160) przekonywała, 
że Jagiełło już przed bitwą musiał znać przepowiednię św. Brygidy o porażce Zakonu, zapewne 
rozpowszechnioną w Polsce przez Mateusza z Krakowa oraz praskich i polskich studentów.

49 Cyt. za: M. Janicki, Grunwald…, s. 96; por. T. Nyberg, Pierwsze dokumenty…, s. 72: 
„in honorem Omnipotentis Dei et Sancte Trinitatis sanctissimeque Virginis Marie et 
duodecim apostolorum, sancti Adhalberti, sancti Stannizlai martirum et in honorem sancte 
Birgitte et sanctorum omnium decrevimus erigendum”; zob. też E. Piotrkowska, Brygidki 
w polskiej tradycji monastycznej i kulturze, „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 5, 2005, s. 135.

50 E. Schnippel, Das „Kloster von Grünfelde” und die Kapelle „auf dem Streitplatze” bei 
Tannenberg, „Oberländische Geschichtsblätter” 12, 1910, h. 3, s. 163; S. Kamińska, Klasztory 
brygidek…, s. 161, przyp. 11.
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Ostatecznie brygidki nigdy nie trafiły do Grunwaldu 51, a dwa lata po bitwie 
Jagiełło fundował im klasztor w Lublinie. Nie uległo przy tym zmianie patrocinium 
fundacji, choć w datowanym na 13 listopada 1412 r. akcie rezygnacji prebendarza 
Marcina Stoegnera z kaplicy Panny Marii na rzecz prokuratora brygidek rzuca się 
w oczy odwrócony porządek pary patronów poprzez umiejscowienie św. Stanisława 
przed św. Wojciechem 52. Jeśli nie był to błąd lub przeoczenie kopisty, to zmianę 
szyku może tłumaczyć ingerencja biskupa krakowskiego, który musiał wyrazić 
zgodę na utworzenie klasztoru na terenie swojej diecezji. Jan Długosz w Liber 
beneficiorum opisał okoliczności lubelskiej fundacji dość szczegółowo, lecz chyba 
nie znał wyżej wymienionych pism, gdyż pewnie nie omieszkałby wspomnieć 
o dwóch najważniejszych patronach Królestwa Polskiego obecnych w wezwaniu 
świątyni, którą tytułował wyłącznie patrocinium Matki Bożej i św. Brygidy 53. Nie 
można się temu zresztą dziwić. Dokument fundacyjny został wystawiony przez 
władcę dopiero 1 kwietnia 1426 r. i chyba zapomniano już o roli świętych patronów, 
gdyż wezwanie ograniczono do Najświętszej Panny Marii, Wszystkich Świętych, 
Rozesłania Apostołów oraz św. Brygidy 54. Naturalnie, inicjatywa zachowała kró-
lewsko-patriotyczny charakter. W dokumencie Stoegnera podkreślono, że dzieło 
ma na celu przechowanie wiecznej pamięci o królu, jego poprzednikach oraz tych, 
którzy polegli w bitwie z Krzyżakami („ut perpetua memoria antedicti domini 
regis et suorum predecessorum et in conflictu cum Cruciferis de Prussia comisso 
defunctorum habeatur”) 55. W czasie fundacji podkreślano zaś, że Jagiełło zwyciężał 
Krzyżaków, walcząc za ojczyznę i swój lud („pro patria et gente nostra”) 56.

Niedługo po bitwie spisano na Wawelu („consripta in castro Cracovie”) 52-wer-
sowy, sławiący triumf Jagiełły utwór o incipicie „Anno milleno quadringentesimo 

51 Konsekrowaną w 1412 r. kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii Krzyżacy 
ufundowali rok wcześniej na pobojowisku w intencji wszystkich poległych w bitwie, 
zob. M. Janicki, O pewnych dogmatach i kontrowersjach historiografii grunwaldzkiej. Miejsce 
postoju Władysława Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem a miejsce obozowania po niej 
w świetle „Cronica conflictus” i „Annales” Jana Długosza, śpp 6, 2014, s. 211; S. Kwiatkowski, 
O zapomnianym programie ideowym kaplicy grunwaldzkiej w latach 1410–1411, „Studia 
Grunwaldzkie” 1, 1991, s. 57–63; S. Kujot, Wojna, Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, t. 17: Rok 1410, Toruń 1910, s. 358–362; por. Jahrbücher Johannes Lindenblatts 
oder Chronik Joannes von der Pusilie Officials zu Riesenburg, hrsg. J. Voigt, F.W. Schubert, 
Königsberg 1823, s. 261.

52 T. Nyberg, Pierwsze dokumenty…, s. 73: „ad honorem individue Trinitatis et beatissime 
Virginis Marie, duodecim apostolorum divisionem, ac sanctorum martyrum Stanislai 
et Adalberti et sancte Brygitte et omnium sanctorum”. Dokument wydał wcześniej 
J.A. Wadowski na podstawie siedemnastowiecznych przekazów, zob. J.A. Wadowski, 
Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 416–417 (odpis 
wykonany przez autora w Bibliotece pan w Krakowie, rkps 2354, nr 14).

53 lb 3, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, 302.
54 J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie…, s. 419, przyp. 1: „et honore Beatae Mariae virginis 

gloriosae, omnium sanctorum, ac diuisionis apostolorum et beatae Brygitte” (fragmenty 
dokumentu zostały opracowane na podstawie oblaty z 1632 r. przechowywanej w Archiwum 
Diecezjalnym w Lublinie, vol. 22); o trudnościach związanych z doprowadzeniem do końca 
fundacji lubelskiej zob. S. Kamińska, Klasztory brygidek…, s. 163–175.

55 T. Nyberg, Pierwsze dokumenty…, s. 73.
56 J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie…, s. 419, przyp. 1.
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deno” 57. Barwnie opisana i odnosząca się do wątków biblijnych scena wręczenia 
dwóch nagich mieczy królowi polskiemu kończyła się apelem do polskiego rycer-
stwa, aby ruszyło na wroga ufne w pomoc św. Stanisława: „In nomine domini, pre-
cibus sancti Stanislai armis iusticie confortati procedamus” 58. Rękopis ofiarowany 
Jagielle po jego triumfalnym powrocie do Krakowa był wyraźnym świadectwem 
akcentowania roli św. Stanisława w wiktorii grunwaldzkiej przez krakowskie śro-
dowisko katedralno-uniwersyteckie.

Wątków patronalnych nie przytoczył autor odpisu współczesnego wydarzeniom 
przekazu prymarnego (pochodzącego od świadka bitwy) znanego jako Cronica 
conflictus. Została w nim zamieszczona odpowiedź króla dana krzyżackim posłań-
com oraz przemowa do wojsk, w której Jagiełło usprawiedliwiał zbrojne wystąpie-
nie przeciw Krzyżakom od dłuższego czasu dopuszczającym się świętokradztwa, 
przemocy i zbrodni 59. Długosz nie wspomniał o mowie skierowanej do swoich 
rycerzy, choć zawarł w słowach Jagiełły podobny motyw neutralizujący zarzut 
walki z chrześcijańskim Zakonem. Już od blisko stulecia badacze usiłują wskazać 
zależność między znanym współczesnej historiografii skrótem kórnickim owej 
„kroniki sporu” a oryginałem opisu bitwy, nieco dłuższym, z którego mógł korzy-
stać Długosz 60. Nie ma jednak wątpliwości, że wszystkie wyżej przytoczone listy, 
plany czy opisy bitwy stanowiły ściśle ze sobą powiązane elementy wielkiej machiny 
propagandowej, która po wiktorii grunwaldzkiej ruszyła ze zdwojoną siłą.

57 Opublikowany w Scriptores rerum Prussicarum…, Bd. iii, s. 441; zob. T. Michałowska, 
Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 674; J.P. Hashold, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano 
Bogurodzicę?, czyli duchowa rywalizacja między Krzyżakami a Polakami, „Pamiętnik 
Literacki” 96, 2005, z. 2, s. 47.

58 Scriptores rerum Prussicarum…, Bd. iii, s. 441 (w. 24–25).
59 Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum cruciferis anno Christi 1410, ed. Z. Celichowski, 

Posnaniae 1911, s. 23–24: „Auxilium dei principale et hos similiter gladios in subsidium nobis 
recipimus et cum magistro pugnare volumus […]. O milites mei, amici et incliti! Constat 
vobis, qualibus molestiis et injuriis nos et nostros praedecessores hii, quos intuetur oculus 
vester, elata mente insectabantur, quae et quanta facebiant terris nostris, quomodo ecclesias 
dei violabant et personas deo dicatas struprabant; sacrilegia, violentias, crimina et molestias, 
quae nondum longo tempore elapso patrarunt, advertatis”; zob. też: Kronika konfliktu 
Władysława króla Polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, przeł. J. Danek, A. Nadolski, 
Olsztyn 1984; bk, rkps 1506. 

60 A. Prochaska (Długosz a Cronica…, s. 413) był przekonany, że oryginał kroniki bitewnej 
musiał powstać jeszcze w 1410 r. Do starszych argumentów o nieznajomości przez autora 
dziełka dokumentów spornych z 1416 r. dodał swój, wychodząc z naiwnego założenia, że 
gdyby nie naoczna i najświeższa pamięć o bitwie, autor nie przedstawiłby na przykład 
przemowy władcy do rycerzy. Rok po artykule A. Prochaski wydawca rękopisu kórnickiego 
(Z. Celichowski, Wstęp, w: Cronica conflictus…, s. 12) sugerował, że oryginał musiał powstać 
po powrocie naocznego świadka do domu, gdyż nie mógł być spisywany „wśród szczęku 
oręża” — przetrwały do dziś odpis był więc dziełem kopisty z drugiej połowy XV w. Ostatnio 
M. Janicki przyznał, że, istotnie oryginał kroniki powstał najpóźniej na początku 1411 r. 
i zapewne spisał go sam Zbigniew Oleśnicki, którego aktywnie wspierał Mikołaj Trąba. 
Natomiast znaną dziś kopię sporządzono w pierwszej połowie XVi w. w celach pomocy 
kaznodziejskiej. Badacz nie zgodził się jednak z dawnym poglądem, jakoby rękopis kórnicki 
nosił cechy ułomności wobec pierwotnej redakcji, zob. M. Janicki, O pewnych dogmatach…, 
s. 203, przyp. 1; idem, Grunwald w tradycji…, s. 98–99.
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O pomocy orędowników nie wspomniał Jan z Dąbrówki, który w latach trzy-
dziestych XV w. porównywał zwycięską kampanię Władysława Jagiełły z narracją 
Wincentego Kadłubka o zwycięstwach Bolesława Chrobrego. Mistrz Jan ograniczył 
się do stwierdzenia, że Polacy „zabili pokornie przyjętymi mieczami z pomocą 
Boga wielkiego mistrza i marszałka z komturami a ponadto innych współwinnych 
w liczbie stu trzydziestu tysięcy i czterdziestu” 61. Z Komentarza Dąbrówki być 
może korzystał (lub pamiętał wydarzenia roku 1410) autor kazania De magna strage, 
pochodzącego z połowy XV w. i zachowanego w kodeksie kórnickim 62. Kaznodzieja 
ubarwił motyw skrwawionych mieczy, dodając, że Krzyżacy pragnęli, by „miecze ich 
spłynęły krwią króla i polskich panów, a całą tę ziemię polską zniszczą do korzeni 
i w popiół obrócą. Następnie król najpomyślniejszy wzniósł oczy ku niebu, z pokorą 
i łzami podniósł miecze i zawierzył się wszechmogącemu Bogu, Matce Bożej i świę-
tym apostołom oraz patronowi chwalebnemu św. Stanisławowi i św. Wacławowi” 63. 
Kazanie De magna strage jest być może zabytkiem starszym niż narracja Długosza 
o bitwie grunwaldzkiej, a z pewnością mniej obfitym w szczegóły. W bardzo esen-
cjonalnym opisie Jagiełłowej mowy narrator nie wymienił świętych Wojciecha, 
Floriana i Jadwigi, lecz, w przeciwieństwie do Długosza, uzupełnił ją o zawierzenie 
się króla świętym apostołom, co korelowało z obchodami świątecznymi 15 lipca. 
Wymienienie świętych patronów katedry wawelskiej należy potraktować jako 
świadectwo pochodzenia autora i jego przynależności do krakowskiego środowiska 
katedralnego. Z drugiej strony przekaz kaznodziei wydaje się bardziej odpowiadać 
rzeczywistości z powodu nieuwzględnienia św. Floriana, o którego miejscu w chórze 
patronów przypomniał biskup Zbigniew Oleśnicki dopiero w 1436 r. 

Ten sam artykuł De horis statutów Oleśnickiego daje podstawę do uznania 
wątku patronalnego z przemowy Jagiełły za anachronizujący konstrukt Długo-
sza. Nawet jeśli historię poselstwa krzyżackiego i mowy króla Długosz znał od 
uczestniczącego w bitwie Zbigniewa Oleśnickiego czy tradycji ustnej, to trudno 

61 Przekł. własny za P. Kołpak, Wizja państwa i początki państwa polskiego w Komentarzu 
Jana z Dąbrówki, w: Spór o początki państwa polskiego. Historiografia — tradycja — mit — 
propaganda. red. W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski, Kraków 2017, s. 206; zob. Commentum 
in Chronicam Polonorum magistri Vincentii dicti Kadłubek, ed. M. Zwiercan, mphns XiV, 
Cracoviae 2008, s. 76 (lib. 2, cap. 28): „Ipsi vero humiliter acceptis gladiis in auxilium 
Deo assumpto magistrum generalem cum marsalcone ac commendatoribus nec non aliis 
ipsorum complicibus centum milia XXX milia et quadringeta occiderunt”.

62 bk, rkps 52, k. 164–166v; De magna strage a. 1410, ed. W. Kętrzyński, mph iV, Lwów 1884, 
s. s. 44–48; J. Wiesiołowski, Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV–XV w., 
Wrocław 1967, s. 95; M. Błaziak, „De magna strage” kazaniem bernardyńskim czy 
uniwersyteckim?, Stud. Źródł. 36, 1997, s. 67.

63 Przekł. własny za P. Kołpak, Wizja państwa…, s. 206; por. bk, rkps 52, k. 165v–166: „Regi 
insuper praenominato duos direxerunt cruentatos gladios insinuantes quod suos in 
sanguine regis et suorum nobilium vellent cruentare gladios et totam terram polonorum 
radicitus extirpare et in favillam redigere. Rex benignissimus elevatis oculis in celum cum 
humilitate et lacrimis gladios suscepit et omnipotenti deo matri gloriose et sancte apostolis 
atque stanislao patrono glorioso et wenceslao commendavit se”. M. Błaziak (Miscellanea 
grunwaldzkie, w: Uniwersalizm i regionalizm…, s. 226) słusznie zauważyła, że powołanie się 
na świętych Stanisława i Wacława wskazuje na to, że autor kazania pochodził ze środowiska 
katedry krakowskiej.
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uwierzyć, że oddał ją słowo w słowo. Nie ma też raczej mowy o działaniu zwrot-
nym, polegającym na ewentualnym podniesieniu rangi wspomnienia św. Floriana 
w 1436 r. przez wzgląd na pamięć o obecności rzymskiego męczennika w tradycji 
grunwaldzkiej. Wszystko wskazuje na to, że skład grupy patronalnej w Długoszo-
wej przemowie grunwaldzkiej był wtórny w stosunku do statutów synodalnych 
Zbigniewa Oleśnickiego.

W rocznikarstwie i kronikarstwie piętnastowiecznym znajduje się więcej prze-
kazów potwierdzających pamięć o świętych Wojciechu i Stanisławie jako orędow-
nikach strony polskiej w konflikcie z Zakonem krzyżackim. Niektóre utwierdzają 
w przekonaniu, że symbolika tradycji grunwaldzkiej została mocno osadzona 
w pamięci o wiktorii płowieckiej, jak przekaz Spominków krakowskich wydanych 
przez Augusta Bielowskiego i grupujących luźne notki towarzyszące Kronice Galla 
Anonima w kodeksach Zamoyskich i Sędziwoja. Najstarsza z nich — wpisana do 
kodeksu Zamoyskich i po 1434 r. skopiowana do Kodeksu Sędziwoja — dotyczyła 
zwycięstwa grunwaldzkiego:

Anno domini 1410 die divisionis Apostolorum in campo Grunwald rex Wladi-
slaus cum Cruciferis conflictum inierunt, ubi d e o  e t  b e a t i s  A d a l b e r t o 
e t  S t a n i s l a o  p o n t i f i c i b u s  e t  m a r t i r i b u s  eidem suffragantibus 
t a n t a  f u i t  i n  i p s o s  c e d e  d e b a c h a t u s, u t  multa m i l i a  d e  i p s i s 
p r o s t r a v i t 64.

Powyższy przekaz, choć bardzo lapidarny, pozostaje interesujący z dwóch powodów. 
Po pierwsze: wbrew Długoszowej tradycji, z której czerpali późniejsi kronikarze, po-
mocy w walce z Krzyżakami na polu grunwaldzkim mieli udzielać święci Wojciech 
(jako pierwszy) i Stanisław, podobnie jak w czasie bitwy pod Płowcami. Z tą zaś 
bitwą wiąże się drugi problem: wydana przez A. Bielowskiego notka bezsprzecznie 
została skonstruowana na podstawie wzmianki o bitwie płowieckiej w Roczniku 
Traski, zapisanej również w Kodeksie Sędziwoja 65. W zasadzie powtórzona została 
cała druga część notki o bitwie grunwaldzkiej, włącznie ze wskazaniem świętych 
wspomożycieli. Świadectwo to sygnalizuje zarówno praktykę kopiowania starszych 
tekstów i wykorzystywania ich do opisu bieżących wydarzeń, jak i istnienie pamięci 
historycznej o uczestnictwie obu patronów w zmaganiach polsko-krzyżackich.

Innym dowodem przekonania o świętym orędownictwie nad sprawą polską 
w Prusach był przytoczony przez Długosza dokument króla Kazimierza Jagielloń-
czyka, potwierdzający akt inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego (datowany 
w Krakowie 6 marca 1454 r.), w którym władca przekonywał, że

ad honorem Omnipotentis Dei Eiusque Genitricis Sancte Marie Virginis, sancti 
Adalberti martyris, sancti Stanislai prothomartyris Polonie et tocius hierarchie 
celestis, […] omnium incolarum terrarum Prussie, Culmensis, Pomeranie 

64 Spominki krakowskie, wyd. A. Bielowski, mph iii, s. 240. Fragmenty zaznaczone 
rozstrzelonym drukiem wskazują sformułowania zaczerpnięte z opisu bitwy pod Płowcami 
w Roczniku Traski.

65 Por. przyp. 289; zob. też M. Janicki, Grunwald…, s. 107.
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et Michaloviensis in terra marique sitarum […] obedienciam accepimus as-
sumpsimus tenoreque presencium non per errorem aut improvide sed de 
certa nostra sciencia et voluntate, in Dei nomine assumimus et acceptamus, 
terras predictas et dominia predicta Regno Polonie reintegramus, reunimus, 
invisceramus et incorporamus 66.

Nie ma powodu, by nie wierzyć, że Długosz w miarę dokładnie przytoczył dokument 
inkorporacyjny, który zapewne widział na własne oczy 67. Spośród dwóch patronów 
królestwa to św. Wojciech został wymieniony na pierwszym miejscu, a władca (i za 
nim Długosz) określił go mianem męczennika (martyris); podobnie mógł uczynić 
ze św. Stanisławem, a jednak zdecydował się podkreślić jego rolę, nazywając go 
protomęczennikiem Polski (prothomartyris Polonie). Trudno nie odnieść wrażenia, 
że zwyczajowo przyjęte umiejscowienie gnieźnieńskiego patrona przed krakowskim 
biskupem zostało tu w pewien sposób zneutralizowane poprzez nawiązanie do 
trzynastowiecznej tradycji nadawania św. Stanisławowi miana pierwszego polskiego 
męczennika. Pomijając chwilowo zawiłą problematykę prymatu świętych w grupie 
patronalnej, należy odnotować, że z dokumentu przebijają analogiczne wątki, z któ-
rych korzystał później arcybiskup Jan Łaski w działaniach zmierzających do zunifi-
kowania liturgii w metropolii gnieźnieńskiej. Kazimierz Jagiellończyk przekonywał 
bowiem, że przyłączane ziemie pruskie „scala na nowo” (reintegro) i „jednoczy na 
powrót z Królestwem Polskim” (reunio) m.in. na cześć św. Wojciecha męczennika 
i św. Stanisława protomęczennika Polski. Akcja reunifikacyjna — propagandowo 
skierowana zatem na zjednoczenie ziem, które pierwotnie należały i należeć powinny 
do państwa polskiego 68 — jako czynność prawna była przeprowadzana w obliczu 
dwóch najważniejszych orędowników tego państwa, świętych Wojciecha i Stani-
sława, reprezentujących dwa najważniejsze ośrodki Królestwa Polskiego.

Analizując wątek świętego orędownictwa nad polskimi zmaganiami z Zakonem 
i udziału Jana Długosza w kreowaniu narracji dziejowej, nie sposób pominąć mil-
czeniem powstałego w kręgu katedry krakowskiej tekstu uchodzącego za memoriał 

66 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 190; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 216: „Na cześć 
wszechmogącego Boga i Jego Rodzicielki, świętej Marii Dziewicy, świętego Wojciecha 
męczennika, pierwszego męczennika Polskie świętego Stanisława i całej hierarchii 
niebieskiej, przyjęliśmy i ogarnęliśmy […] wszystkich mieszkańców ziem: pruskiej, 
chełmińskiej, pomorskiej i michałowskiej, położonych na lądzie i morzu. Rządy nad nimi 
[…] w imię Boże przyjmujemy i ogarniamy, nie przez pomyłkę albo nierozważnie, ale przy 
pełnej naszej świadomości i woli; wspomniane ziemie i wspomniane posiadłości scalamy na 
nowo i jednoczymy na powrót z Królestwem Polskim, wcielamy i przyłączamy na nowo do 
niego”.

67 Dokument opublikował E. Weise na podstawie zaginionego pergaminu z Torunia, zob. Die 
Staatsvertäge des Deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert, hrsg. E. Weise, Bd. ii, 
Marburg 1955, nr 292, s. 130. Wskazany fragment przepisanego przez Długosza dokumentu 
był zbieżny z dokumentem toruńskim.

68 Zabiegi propagandowe Długosza na tym polu widoczne były w dokumentach inkorporacji 
i poddania się Prus Polsce z 6 marca 1454 r. Kronikarz przytoczył pisma, dokonując wielu 
przeróbek, oraz przestawił je, stwarzając wrażenie, że inkorporowane ziemie należały 
do Polski nie z powodu poddania się stanów pruskich, lecz z tytułu dawnego prawa, 
zob. J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 211, przyp. 94.
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skierowany do papieża: De origine Cruciferorum Ordinis Beatae Mariae Hospitalis 
Almanorum et quomodo in Poloniam et Prussiam sunt suscepti et de bellis eorun-
dem 69. Jarosław Wenta sądził, że materiały do utworu przygotował sam Długosz, 
korzystając z własnej kartoteki obrotowej i źródeł zebranych podczas pracy nad 
Rocznikami (w tym z Kroniki oliwskiej), a całość zredagował inny autor, być może 
Mikołaj Czepiela lub któryś z polskich posłów do Rzymu w 1478 r. 70 Świadectwem 
krakowskiej proweniencji De origine Cruciferorum pozostaje obecne w narracji 
zawierzenie się Bogu i św. Stanisławowi przez Władysława Jagiełłę przed bitwą 
(„rex Deo se commendans et diuo Stanislao”) 71. Kiedy redagowano utwór, istniał 
już na pewno rocznikowy opis bitwy grunwaldzkiej z wezwaniem pięciu patronów 
królestwa, jednak sumaryczny charakter memoriału wymagał skróconej narracji, 
mieszczącej w sobie sedno sprawy — nie musiano by wymieniać wszystkich orę-
downików, skoro i tak wedle koncepcji dziejowej Długosza to wyłącznie św. Sta-
nisław ostatecznie wspomagał swoich rodaków w walce z rycerzami zakonnymi. 
Ta konstrukcja narracyjna stała się najbardziej rozpowszechnioną w dziełach his-
toriograficznych kolejnych stuleci.

Także Jan z Wiślicy, autor patriotycznej parenezy w formie trzyczęściowego 
poematu, ograniczył opiekę nad wojskami polskimi i królem Władysławem Jagiełłą 
wyłącznie do św. Stanisława. Poświęcone Zygmuntowi Staremu Bellum Prutenum 
zaczął pisać zapewne zaraz po dotarciu do Krakowa wieści o zwycięstwie pod 
Orszą nad moskiewskimi wojskami w 1514 r. Dziełko wydrukował Jan Haller dwa 
lata później 72. Wydawca polskiego tłumaczenia podkreślał patriotyczne pobudki, 
które stały u podstaw sięgnięcia po temat bitwy pod Grunwaldem: „poeta, dobry 
syn ojczyzny i dumny ze swej przynależności państwowej, bolał nad tem, że wie-
kopomny czyn oręża polskiego nie miał do jego czasów istotnie żadnego piewcy, 
godnego tak wzniosłej i niezapomnianej treści” 73. Nie wgłębiając się w ogólną za-
wartość bogatej w symbole narracji Jana z Wiślicy (na której piętno odcisnęła raczej 
szeroka znajomość tradycji ustnej niż sumienne wykorzystanie źródeł pisanych 74), 
należy podkreślić, że jego dzieło stanowi dowód na zredukowanie w pamięci spo-
łecznej orędownictwa świętych w czasie bitwy grunwaldzkiej do św. Stanisława 
z charakterystycznym dla środowiska krakowskiego pominięciem św. Wojciecha. 

69 Wydał je J. Wenta, bazując na kodeksie Ms. Theol. 207 z Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen, zob. J. Wenta, Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim 
w Oliwie na tle porównawczym, Studia Gdańskie, t. 7, Gdańsk-Oliwa 1990, s. 164–189.

70 Ibidem, s. 37; M. Janicki, Grunwald…, s. 122.
71 J. Wenta, Dziejopisarstwo…, s. 187.
72 J. Smereka, Wstęp, [w:] Jan z Wiślicy, Wojna pruska, przeł. idem, Zbiór pisarzy polsko- 

-łacińskich, t. 1, Lwów 1932, s. 12; M. Janicki, Grunwald…, s. 126–127. Zob. też przekład 
opisu bitwy w: Jana z Wiślicy (Ioannis Vislicensis) Wojna pruska (Bellum prutenum), 
przeł. K. Mecherzyński, wyd. W. Kłosowski, Kraków 1910; Belli pruteni tres libelli, w: Pauli 
Crosnensis Rutheni atque Ioannis Vislicensis carmina, ed. B. Kruczkiewicz, Corpus 
antiquissimorum poetar/um Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium, 
t. 2, Cracoviae 1887, s. 173–215. Jan z Wiślicy związany był z krakowskim środowiskiem 
skupionym wokół takich postaci jak Paweł z Krosna i Jan Dantyszek przynajmniej do 1514 r. 
(J. Smereka, Wstęp, s. 8–13).

73 J. Smereka, Wstęp, s. 18.
74 Ibidem, s. 25.
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Już we wstępnym opisie wiktorii autor przekonywał, że zwycięstwo było możliwe 
dzięki pomocy Boga i św. Stanisława, przy którego grobie zawieszono zbroczone 
krwią sztandary krzyżackie:

[…] sed bellaci iam lassa quiescunt
Dextera et aetherei tutamine victa Tonantis
Praesidioque tuo, Praesul dignissime, sacro,
Quorum nunc suspensa tholis vexilla beatis
Ipse tenes putri nutantia sanguine tincta 75.

W opisie bitwy poeta wprowadził nieobecny dotąd w tradycji pisanej wątek ob-
jawienia się świętego biskupa królowi podczas modlitwy. Jagiełło miał bowiem 
uczestniczyć w liturgii eucharystycznej już w czasie walk, kiedy wojska litewskie 
były gromione przez rycerzy zakonnych. Władca popędzany przez Witolda odprawił 
go, karcąc za przeszkadzanie królowi w czasie oddawania czci Bogu. Po chwili na 
niebie ukazał się św. Stanisław:

Ecce inter caeli fastigia candida regi
Praesulis effigies apparuit undique clara,
Luce poli circumsaepta et radiantibus astris,
Maestum dulcisono solando gutture regem
Talibus et verbis est amplexata benignis:
„Iam pater omnipotens lacrimas miseratus amaras
Atque preces hilari respexit lumine tristes,
Teque tuosque hodie solabitur omine fausto
Et forti tribuet victos succumbere dextra
Victores, qui fraternas vicere phalanges.
Quorum vi rapies forti vexilla, tholoque
Suspendens templi praeclara insignia nostri,
Scuta ducum regumque etiam vexilla potentum
Ad monumenta mei figes renitentia busti.
[…]
Ipse tuum agmen agam, et fiam tibi fidus Achates,
In bello et te semper concomitabor euntem” 76.

75 Belli pruteni…, s. 175 (w. 51–55); w przekładzie Jan z Wiślicy, Wojna pruska, s. 61: „[…] lecz 
potęga wroga | Legła w walce zaciętej przy pomocy Boga | I twojej pokonana, święty 
Stanisławie. | Ich chorągwie zbroczone krwią dziś w świętej nawie | Tobie pokłon oddają 
i wiszą w spokoju”.

76 Belli pruteni…, s. 195 (w. 276–289, 296–297); w przekładzie Jan z Wiślicy, Wojna pruska, 
s. 80: W tem się postać świetlana zjawiła królowi | Świętego Stanisława na niebios 
sklepieniu | Wśród roju gwiazd błyszczących, w słonecznym promieniu, | By go w smutku 
pocieszyć. I biskup łaskawie | Te słowa ukojenia śle w nieszczęsnej sprawie: | «Nad łez 
gorzkich zlitował się Ojciec potokiem | I na prośby życzliwem spojrzał z niebios okiem; | 
Dziś On ciebie pocieszy i szczęście odmieni | Twym szeregom, bo padną w walcie zwyciężeni 
| Zwycięzcy twego brata; dziś wrogie sztandary | Porwiesz w bitwie przemocą i te święte 
dary | Zawiesisz u kopuły w mym świętym kościele; | Dziś weźmiesz tarcz królewskich, zbroi 
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Ta wyjątkowa przemowa stanowi niebywały precedens w literaturze historycz-
nej osnutej wokół grunwaldzkiego triumfu. W ahistorycznej narracji Jana z Wiślicy 
wątek został zapewne zmyślony, gdyby bowiem należał do dawnej tradycji ustnej, 
z pewnością również Jan Długosz wykorzystałby go w Rocznikach. Odniesienie 
zwrotu praesidium do orędownictwa św. Stanisława we wstępnej części poematu, 
podobnie jak w liście dedykacyjnym Roczników i tamtejszym opisie bitwy grun-
waldzkiej, dowodzi niezachwianej wiary w realną pomoc w czasie bitwy, tutaj 
wzmocnioną deklaracją św. Stanisława o poprowadzeniu królewskich zastępów do 
boju. Zdobyte na Krzyżakach trofea zostały literalnie sprzężone z grobem św. Sta-
nisława. Opis wiktorii w poemacie Jana z Wiślicy zwieńczyła bowiem wyjątkowa 
amplifikacja motywu chorągwi zawieszonych w wawelskiej katedrze. Trofealny znak 
pamięci, potraktowany przez Długosza jako bardzo ważna z patriotycznego punktu 
widzenia pamiątka muzealna, mająca przypominać walne zwycięstwo, w poetyckiej 
wizji Jana z Wiślicy zyskał wymiar sakralny nie tylko jako wotum dziękczynne, ale 
przede wszystkim jako święta ofiara złożona przy grobie opiekuna narodu:

Scuta ducum, arma virum, vexillaque cuncta recepta,
Quae super insigni nutant modo fixa sepulcro
Atque tholo venerande tui Stanislae fani,
Victor ab horrenti rediens quae Sarmata bello
Foeda cruore nimis taboque rigentia fixit,
Atque tuae laudi haec insignia clara dicavit.
Quae vix ferre potest paries, asarotaque miris
Condecorata modis variisque cavata figuris 77.

Pomimo ważnego przekazu, ładunku patriotycznego oraz nowatorskich rozwiązań 
utartych wątków, które Jan z Wiślicy wprowadził do obiegu semantycznego, poemat 
nie miał większego znaczenia dla rozwoju grunwaldzkiej tradycji kronikarskiej. Choć 
był ku temu potencjał, nie stworzył nowej jakości w procesie recepcji grunwaldzkich 
symboli i znaków pamięci, a stanowił raczej świadectwo obecności pewnych wątków 
w pamięci historycznej środowiska krakowskiego sto lat po wiktorii.

W wydrukowanej po raz drugi w 1521 r. Kronice Polaków (Chronica Polonorum; 
pierwsze wydanie z 1519 r. zostało skonfiskowane) Maciej Miechowita, kontynuator 
Długoszowego dzieła, opis wydarzeń poprzedzających starcie na polach grun-
waldzkich ograniczył wyłącznie do stwierdzenia, że król z płaczem przyjął oba 
miecze do pomocy na polu bitwy 78. Także w spisywanej wówczas przez Bernarda 
Wapowskiego kontynuacji Roczników nie pojawiła się grupa patronów, do której 

książąt wiele | I utwierdzisz na moim pomniku przy grobie; […] | Zaczynaj; niech dowódcy 
wprzód ruszają zatem. | Sam twój zastęp powiodę, wiernym ci Achatem»”.

77 Belli pruteni…, s. 201 (w. 454–461); w przekładzie Jan z Wiślicy, Wojna pruska, s. 86: 
„A zwycięski Sarmata z krwawego zamętu | Uniósł całą broń wrogów, wszystkie ich sztandary 
| Od krwi, kurzu stwardniałe i na znak ofiary | Poświęcił dla twej chwały święte znaki Tobie, 
| Czcigodny Stanisławie; na Twym świętym grobie | Powiewają chorągwie przybite u góry | 
W świątyni, której ledwie zmieścić mogą mury | Tyle broni wspaniałej pobitego wroga”.

78 Maciej Miechowita, Chronica Polonorum, Cracoviae 1521, s. 279: „Rex autem Wladislaus 
acceptatis gladiis, qui in hanc diem in thesauro castri Graccoviensi servantur, non in bilem 
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kierował swe prośby Jagiełło. Kronikarz ograniczył ten wątek dewocyjny do opisu 
znaków świadczących o rychłym zwycięstwie Polaków, choć krytycznym okiem 
historiografa odniósł się do wiary w podobne cuda:

Noc następna w obozie Krzyżaków tak była burzliwa i wietrzna, że wszystkie 
prawie ich namioty wicher powywracał; u Polaków głęboka cisza i pogoda, 
księżyc przez całą noc przyświecał, a na jego tarczy widzieć się dało dwóch 
walczących, z których jeden odziany był suknią mniszą; zakonnik zwyciężony 
i zupełnie z miesięcznego okręgu zepchnięty. Co jeśli było rzeczywiście, do 
czego ja wszakże wiary mojej nie przywiązuję, widzenie to przyszłe zwycię-
stwo królowi, z łaski niebieskiej wróżyło. Dowodem atoli, że następnego dnia 
w którym bitwa była stoczona, męża wspaniałej postaci, w biskupich szatach 
i w infule, nad wojskiem królewskiem w powietrzu stojącego, i osłaniającego 
walczących Polaków, krzyżacy wyraźnie widzieli. Niewątpliwie tłumaczono, 
iż to był ś. Stanisław 79.

Poniekąd również w tym sceptycyzmie Wapowskiego (oraz pozostałych huma-
nistycznych kronikarzy) wobec podań o objawieniu się świętego w czasie bitwy 
widać dążenie do zredukowania narracji o charakterystyczne wątki dewocyjne, 
w tym wezwanie przez Jagiełłę szeregu patronów państwa.

Więcej miejsca oracji Jagiełły poświęcił w połowie stulecia Marcin Kromer, 
przytaczając słowa króla, który wzywał Boga — jako znawcę wszystkich spraw — na 
świadka, że monarcha został zmuszony do walki z chrześcijanami 80. Całą, rozbu-
dowaną zresztą, mowę charakteryzuje usprawiedliwianie się władcy i wskazywanie 
przyczyn przystąpienia do wojny. Powoływanie się na orędownictwo świętych 
patronów nie było kronikarzowi, jak widać, niezbędne do wsparcia racji króla. 
Autor kończył wszakże narrację o bitwie, przywołując Długoszowy wątek pomocy 
udzielanej polskim rycerzom przez św. Stanisława — tym razem wszyscy wojownicy 
mieli widzieć patrona, który wzmacniał polskie szeregi, podczas gdy krzyżackie 
wojsko napełniał strachem:

Fertur autem a multis, ex utroque exercitu per omne tempus praelii conspectus 
esse in aere uir uenerandus pontificali habitu, dimicantes nostros confirmans, 

sed lachrymas resolutus, ait. Quamvis inquit sufficientes gladios habeam, pro maiori tamen 
suffragio etiam hos duos gladios accipio”.

79 Bernard Wapowski, Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 do 
1535, przeł. M. Malinowski, t. i, Wilno 1847, s. 223.

80 Marcin Kromer, De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Basileae 1568, s. 262–263: 
„Deus optime maxime, non modo factorum atque dictorum, sed et cogitationum omnium 
cognitor, tu mihi testis es locupletissimus, me inuitum ad hoc bellum cum Christianis 
qualibus qualibus, Christianis tamen, gerendum descendere, maximis et intolerabilibus 
Crucigerorum iniuriis prouocatum, et officio meo adductum, ut populos abs te curae et 
fidei meae concreditos de rapacibus et cruentis eorum manibus, et infandis contumeliis 
uindicem. Tu nosti, consilia pacis me nunquam defugisse, et uel iniqua pace iustum bellum 
redimere cupiuisse, si quem religiosi homines infantiabili cupiditari, et irreligiosae superbiae 
suae modum statuere uoluissent”.
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hostibus uero terrorem incutiens. Atquae is diuus Stanislaus episcopus Cra-
couiensis fuisse, existimatur 81.

Pewne podobieństwa mogą sugerować, że na podstawie wzmianki Miechowity 
skonstruował skrócony opis wątku dwóch mieczy i mowy Jagiełły Jan Herburt w kro-
nice wydanej w 1571 r. 82 Z kolei fragment o pomocy św. Stanisława Herburt przepisał 
niemal słowo w słowo z kroniki Kromera, na której zasadniczo opierał całość swej 
Kroniki albo krótkiego opisania świata 83.

W końcu w polskojęzycznej Kronice polskiej drukowanej w Krakowie w 1597 r. 
w oficynie Jakuba Siebeneichera Marcin Bielski podjął w narracji grunwaldzkiej 
oba motywy, nie zmieniając ich sensu. Władca, po otrzymaniu w poselstwie dwóch 
mieczy, usprawiedliwiał przed Bogiem walkę zbrojną z chrześcijańskim zakonem, 
tłumacząc, że to wielki mistrz pragnie polskiej krwi, podczas gdy on sam skłonny 
był do ostatniej chwili zawrzeć pokój 84. Zgodnie ze starszymi przekazami, również 
i u Bielskiego opis potyczki zwieńczyło wyrażenie przekonania o pomocy udzielonej 
polskim wojskom przez św. Stanisława:

Piszą iż sie w ten czas S. Stanisław ukazał naszym na powietrzu
daiąc im dobry znak 85.

Dostrzegając proces postępującej redukcji narracji grunwaldzkiej o wątki hagio-
graficzne w tradycji kronikarskiej XVI w., nie można pominąć przekazu polskiego 
heraldyka Bartosza Paprockiego w wydanym w Pradze Ogrodzie królewskim. Pod 
koniec opisu bitwy grunwaldzkiej autor nawiązał do cudownych znaków na nie-
bie, zaobserwowanych przez niektórych uczestników bitwy w noc poprzedzającą 
bitwę:

Tey nocy niźli bitwa była
widzieli Polacy na niebie Mnicha s Krolem boiuiącego chwile
ktorego potym Krol z nieba na ziemie zrzucił
widzieli też w bitwie będąc niektorzy

81 Ibidem, s. 266.
82 Jan Herburt, Chronica sive Historiae Polonicae compendiosa, ac per certa librorum capita 

ad facilem memoriam recens facta desriptio, Basileae 1571, s. 215: „Rex placide et modeste 
caduceatoribus respondit: Quamvis armorum satis habeat in exercitu, accipere se tamen in 
Dei nomine gladios, ab hoste contumeliae causa missos”.

83 Ibidem, s. 217: „Fertur autem, a multis ex utroque exercitu, per omne tempus praelii, 
conspectus esse in aere uenerandus Pontificali habitu uir, dimicantes nostros confirmans, 
hostibus uero terrorem incutiens: atque is D. Stanislaus episcopus Cracoviensis fuisse, 
creditur”.

84 Marcin Bielski, Kronika polska, Cracoviae 1597, s. 296: „Aczci mieczow mamy dostatek | 
wszakże y te weźmiemy | ktore mogą sie nam przydać na waszego Mistrza. Bogći to lepiey 
widzi żechmy skłonnieyszy byli ku pokoiu z nim zawżdy a niż ku woynie: ale kiedy tak barzo 
pragnie krwie naszey | coż rzec: nie wątpię nic w tym | że Pan Bog przy sprawiedliwości 
naszey stanie | a onego za ten iego przepych skarze”.

85 Ibidem, s. 302.



182

rozdział 4 narracja jana długosza o patronach i tradycja historiograFiczna

męża poczciwego w Biskupiem odzieniu nad Woiskiem Polskiem
ktory swym dobrey nadzieie dodawał
a nieprzyiaciołom wielki strach czynił 86.

Paprocki lapidarnie (choć dwukrotnie) wspomniał o zawieszeniu zdobycznych cho-
rągwi nad grobem św. Stanisława, jednak nie zidentyfikował z nim jednoznacznie 
postaci biskupa, który w czasie bitwy miał pomagać „swoim” Polakom. Także i wizja 
podniebnego boju między królem (Jagiełłą) i mnichem (Krzyżakiem) została spisana 
na podstawie innego przekazu niż wizja walki u Wapowskiego, który w ogóle nie 
utożsamił postaci walczącej z mnichem na tarczy księżyca.

Wszystkie przywołane wyżej fragmenty świadczą, że pamięć o mowie Jagiełły 
i pomocy w walce udzielanej przez św. Stanisława (oraz św. Wojciecha) była żywa 
w świadomości społecznej przez cały okres panowania Jagiellonów. Już w kazaniu 
De magna strage — jednym z najstarszych znanych nam przekazów o mowie Ja-
giełły — wymieniono świętych Stanisława i Wacława, patronów katedry wawelskiej; 
z kolei w piętnastowiecznej wzmiance wzorowanej na zapisie z Rocznika Traski 
przekazano tradycję o świętych Wojciechu i Stanisławie jako wspomożycielach 
Królestwa Polskiego w walce z państwem zakonnym. W Rocznikach Długosz roz-
szerzył grono orędowników o świętych Floriana i Jadwigę, jednak zwycięstwo osta-
tecznie przypisał wyłącznie pomocy świętego biskupa krakowskiego. W większości 
źródeł, pomimo ich zróżnicowanego charakteru, rozpoznawalny jest ogólny sens 
wypowiedzi Jagiełły (rzeczywisty, biorąc pod uwagę treść listów władcy) mający 
na celu usprawiedliwienie walki z chrześcijańskim zakonem poprzez wyrażenie 
przez króla ufności, że Bóg, jako najsprawiedliwszy sędzia, ukarze niegodziwych 
Krzyżaków i odda zwycięstwo królowi polskiemu, pokornemu i sprawiedliwemu 
władcy, który do ostatniej chwili pragnął uniknąć rozlewu chrześcijańskiej krwi. 
Późniejsi historiografowie nie uznali za niezbędne w tak sprofilowanej mowie wy-
mienić patronów Królestwa Polskiego. Tymczasem można podejrzewać, że którymś 
świętym władca istotnie zawierzył przed bitwą swoje państwo i zwycięstwo nad 
wojskami Zakonu. Jednak bliższa prawdy wydaje się nie narracja Długosza, a treść 
listu do biskupa pomezańskiego, w którym król wymienił świętych Wojciecha 
i Stanisława jako orędowników Królestwa Polskiego patronujących planowanemu 
sanktuarium wotywnemu. 

W dużych kompilacjach szesnastowiecznych uwidacznia się dziejopisarska 
tendencja do pomijania pamięci o św. Wojciechu w kontekście bitwy grunwaldzkiej, 
a następnie w wymiarze całego konfliktu polsko-krzyżackiego czy sprawy polskiej 
w Prusach. Ich autorzy nie odczuwali potrzeby budowania konstrukcji tak złożonych 
i barwnych, jakie rysował Długosz, czerpiąc z niego jednocześnie konstrukcję opisu 
wydarzeń. Również i w tym przypadku kronikarze zaczerpnęli w lapidarny sposób 
obraz tego, co działo się przed bitwą, jednak żaden z nich nie wskazał na obecność 
którychkolwiek świętych patronów w słowach władcy. Zgodnie jednak przekazali 

86 Bartosz Paprocki, Ogrod krolewsky, w ktorem o poczatku cesarzow rzymskich, arcyxiążąt 
rakuskich, krolow polskich, czeskych, xiążąt sląnskich, ruskich, litewskich, pruskich 
rozrodzięnia ich krotko opisane naidziesz, Pragae 1599, k. 168v–169.
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tradycję ustną (Kromer: fertur) i pisaną (Bielski: piszą) o przychodzącym z pomocą 
polskim wojskom św. Stanisławie. Główną rolę w procesie minimalizowania roli 
gnieźnieńskiego patrona trzeba przypisać narracji Roczników, a nie ogólnej tenden-
cji — przecież jeszcze w 1454 r. Kazimierz Jagiellończyk wymienił obu patronów 
ze św. Wojciechem na pierwszym miejscu.

Przekaz Długosza, jakkolwiek obfitujący w barwne szczegóły, realizował jedno 
z zamierzeń, które przyświecało autorom pozostałych źródeł: usprawiedliwienie 
Jagiełły. W mowie króla święci patroni Królestwa Polskiego nie tylko wstawiali się 
przed obliczem tronującego Boga, ale również — a w danym kontekście przede 
wszystkim — realnie wspierali wojska Jagiełły w walce zbrojnej, stanowiąc jedno-
cześnie listek figowy w konflikcie władcy z chrześcijańskim zakonem. Krzyżacka 
propaganda w wyjątkowo napastliwy sposób atakowała nie tylko państwa polskie 
i litewskie, lecz również samego Jagiełłę, który niedawno wszedł na drogę wiary 
w Chrystusa i rzekomo nie do końca wyzbył się swoich pogańskich zwyczajów. Polska 
strona konfliktu, szczególnie po grunwaldzkiej wiktorii, musiała tłumaczyć się i chro-
nić przed potępieniem przez chrześcijańskie kraje Europy. Na przeróżne sposoby 
afiszowano zatem religijność Jagiełły: profesorowie krakowscy pisali propagandowe 
kazania i wypracowywali koncepcję wojny sprawiedliwej, w końcu ustanowiono 
uroczyste obchody wspomnienia Rozesłania Apostołów 87. Zabiegi te podsumował 
Marek Janicki: „mimo upływu ponad półwiecza od czasu bitwy, jej ideologizacja 
wciąż ewoluowała, a zmagania propagandowe toczyły się nadal przy pomocy słów 
i symboli” 88. Pojawiający się w niektórych przekazach mowy Jagiełły zarzut dręczenia 
duchownych, burzenia kościołów oraz świętokradztwa, jakiego mieli dopuszczać się 
rycerze zakonni, był oczywistą repliką na pojawiające się na arenie międzynarodowej 
oskarżenia o świętokradcze wystąpienia przeciw Zakonowi 89.

Mowa władcy w narracji Roczników, faktycznie będąca konstruktem Długosza 
bazującym na rzeczywistych wydarzeniach, była jednak czymś o wiele donioślej-
szym niż tylko uzasadnieniem podjęcia działań wojennych przeciw Zakonowi. 
Przebijał z niej obraz współczesnej idei Królestwa Polskiego, chrześcijańskiego 
i sprawiedliwego państwa, nad którym czuwał Bóg — pogromca pysznych naro-
dów. Jagiełło zwracał się do Boga Wszechmogącego, Najświętszej Panny Marii oraz 
patronów swojego władztwa, świętych Stanisława, Wojciecha, Wacława, Floriana 
i Jadwigi, czyli grupy patronalnej promowanej przez Zbigniewa Oleśnickiego i Jana 
Długosza. Królewski apel przypomina dokumenty fundacyjne kościołów, których 
właściwe patrocinium zwykle poprzedzały odniesienia do Boga i Matki Bożej; 
pełnoprawne będzie tu skojarzenie z patrocinium państwa jako budowli sakral-
nej, tym bardziej że w ówczesnym rozumieniu orędownik z patrocinium stawał 

87 Podsumowania polskich działań propagandowych, podjętych po bitwie i zebrania doń 
bogatej literatury podjął się M. Janicki, Grunwald…, passim. Co ciekawe, autor zauważył 
(ibidem, s. 93), że na arenie międzynarodowej „Polska była znacznie lepiej przygotowana do 
walki o swój wizerunek w ówczesnym świecie niż jej przeciwnik bezustannie posługujący 
się […] starymi, zużytymi, nieprawdziwymi i przez to coraz rzadziej trafiającymi do 
przekonania argumentami”; zob. też M. Błaziak, Miscellanea grunwaldzkie, s. 218–219. 

88 M. Janicki, Grunwald…, s. 123.
89 A. Nadolski, Grunwald…, s. 23.
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się jakby „właścicielem” i obrońcą wskazanego obiektu sakralnego. W podobny 
sposób święci z patrocinium państwa polskiego byli traktowani jako jego realni 
protektorzy w walce zbrojnej i adwokaci przed obliczem tronującego Boga. Ponadto 
wymienionych świętych nietrudno skojarzyć z realnym terytorium państwa: święci 
Stanisław i Wojciech kierowali uwagę w stronę dwóch najważniejszych dzielnic 
z ich ośrodkami, stołecznym Krakowem-Wawelem i metropolitalnym Gnieznem; 
najważniejszym pozostawał jednak Kraków, w którym św. Stanisława flankowali 
święci Wacław i Florian. Z kolei św. Jadwiga symbolizowała wydarty państwu Śląsk 
połączony z Koroną nie tylko aspiracjami zjednoczeniowymi polskich elit, ale także 
episkopalną podległością biskupa wrocławskiego gnieźnieńskiemu metropolicie. 
Najważniejsze komponenty państwa wchodziły natomiast w zakres rozbudowanego 
expressis verbis orędownictwa świętych, którzy patronowali królowi, jego króle-
stwu („patronos quoque meos et Regni mei”) i jego ludowi („in certissimo Dei et 
sanctorum Eius presidio et illorum suffragio et pietate fiducia mea collocata, quod 
illi me populumque meum suis viribus suaque intercessione protegent”).

Dowodem szczególnej więzi świętych Stanisława, Wacława i Floriana z Kra-
kowem w narracji Długosza jest fragment wieńczący tę samą kampanię pruską. 
Wracając z wojny jesienią 1411 r., Władysław Jagiełło udał się najpierw do Niepo-
łomic, w których spędził piętnaście dni, a następnie:

Cracoviam pedester in die sancte Catherine, sanctorum Stanislai, Venceslai 
et Floriani limina visitaturus, magna prelatorum et baronum multitudine, 
vexilla et singna Cruciferorum in magno prelio capta ferencium extensa, 
comitatus et opidum Kasimiriense primum ingressus, in Rupellam venit. Ubi 
adoratis sanctorum reliquiis, in arcem Cracoviensem ad ecclesiam maiorem, 
precedentibus eum vexillis Cruciferorum, ascendit et in ecclesia maiori sancti 
Stanislai Cracoviensis omnia Cruciferorum banderia in signum magnifice 
victorie deposuit, que et in hunc diem, illic a dextris et a sinistris pendendo, 
magnum propriis et exteris prebendo spectaculum, regium triumphum et 
Cruciferorum cladem assidue ostentant 90.

W opisie triumfalnego wjazdu do stolicy można zauważyć podobną konstrukcję 
narracyjną do tej, którą kronikarz zastosował przy okazji bitwy grunwaldzkiej: 
Jagiełło przyjechał do Krakowa oddać pokłon trzem świętym patronom, lecz finał 
i tak należał do św. Stanisława, u którego grobu rozgrywał się jeden z najbardziej 
znaczących rytuałów czasów jagiellońskich.

90 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 186–187; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 212–213: „pragnąc 
odwiedzić przybytki śś. Wacława, Stanisława i Floriana, w dzień św. Katarzyny przybył 
pieszo na Skałkę, wkroczywszy najpierw do miasta Kazimierza w ogromnym orszaku 
prałatów i panów niosących rozwinięte sztandary i znaki Krzyżaków zdobyte w wielkiej 
bitwie. Po uczczeniu tam relikwii świętych udał się do zamku krakowskiego, do katedry 
wyprzedzany przez chorągwie krzyżackie i na znak świetnego zwycięstwa złożył wszystkie 
chorągwie krzyżackie w katedrze krakowskiej św. Stanisława. Wiszą tam one do dnia 
dzisiejszego po prawej i po lewej stronie ciesząc swoim widokiem swoich i obcych i pokazują 
stale triumf króla i klęskę Krzyżaków”.
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Niewątpliwie też w wezwaniu chóru patronów przed rozpoczęciem bitwy 
i w nawiedzeniu ich „grobów” po zakończeniu wyprawy wojennej należy rozpoznać 
klamry udanej kampanii, w czasie której „królem i jego królestwem” opiekowali się 
święci orędownicy państwa. Kiedy Długosz za cel przyjazdu Jagiełły do Krakowa 
uznał nawiedzenie „sanctorum Stanislai, Venceslai et Floriani limina”, chodziło 
mu najpewniej o miejsca złożenia relikwii, a relikwie wszystkich trzech świętych 
znajdowały się w katedrze wawelskiej 91.

Kluczowym elementem dla autora Roczników stało się niewątpliwie zawiesze-
nie zdobytych podczas bitwy grunwaldzkiej sztandarów w katedrze wawelskiej. 
Przestrzeń głównej nawy zyskała charakter kommemoratywny o niebagatelnym 
znaczeniu dla narodu, a choć dopiero Jan z Wiślicy i Jost Ludwik Decjusz literalnie 
powiązali chorągwie z ołtarzem św. Stanisława, to nie ulega wątpliwości, że wy-
bór miejsca nie odbył się przypadkowo i bez ścisłego nawiązania do roli patrona 
Kólestwa 92. M. Janicki napisał, że „w myśleniu o przeszłości Długosz wykazywał 
znaczną wrażliwość na świadectwa zbiorowej pamięci i jej nośniki” 93. Z tego też 
względu kanonik z wyjątkową estymą traktował wiszące w przestrzeni katedry 
zdobyczne sztandary, zobowiązując kolejne pokolenia do szczególnej troski o nie, 
gdyż Polakom przypominają i przypominać będą o dniu chwały: 

que in perpetuum memoriale et insigne a Polonis custodienda servandaque 
sunt et in locum vetustiorum noviora retexenda, ut propter ingentem incre-
dibilemque dimicacionem et triumphum ex ea relatum extet tante victorie 
exemplar et partim illa eadem signa videantur, partim tanquam illa eadem 
essent appareant 94.

91 M. Plezia za Kroniką węgiersko-polską (Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, t. V, 
red. M. Plezia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1978–1984, kol. 1430; Kronika 
węgiersko-polska, wyd. S. Pilat, mph i, Lwów 1864,s. 510) tłumaczył słowo limen jako 
kościół z grobem lub relikwiami świętego. M. Starnawska (Świętych życie po życiu. Relikwie 
w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 422) przez 
zwrot ten zrozumiała po prostu szczątki świętych, natomiast dla W. Fałkowskiego (Adventus 
regis. Powrót Władysława Jagiełły do Krakowa po zwycięstwie grunwaldzkim, Roczn. Hist. 
76, 2010, s. 78, 101) limina sanctorum z całą pewnością oznaczały „sanktuaria” — z tego 
też powodu badacz przyjął wizytę Jagiełły w kleparskiej kolegiacie, choć nieopisaną przez 
Długosza, za oczywistość. Trudno nam tę ostatnią hipotezę uznać za słuszną w obliczu 
uznania wspomnienia św. Floriana w mowie Jagiełły za anachronizm kronikarza; zob. też 
P. Kołpak, Rola patronów Królestwa Polskiego w geografii sakralnej późnośredniowiecznego 
Krakowa, śpp 10, 2014, s. 170.

92 Jost Ludwik Decjusz, De Jagellonum familia, Cracoviae 1521, s. 41: „Eo quoquae die quae 
divae Katharinae facta est, Wladislaus ex Nepolomitio tribus millibus passuum Graccoviam 
ingressus, signa militaria et quod ad triumphum attineret ad divi Stanislai tumulum obtulit”; 
zob. też Z. Piech, Typus fundationis Academiae Cracoviensis. Interpretacja obrazu z kaplicy 
grobowej Władysława Jagiełły, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne dedykowane 
Brygidzie Kürbis, red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 382, przyp. 84.

93 M. Janicki, Grunwald…, s. 120.
94 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 187; J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 213: „Polacy winni je strzec 

i przechowywać jako wieczystą pamiątkę i symbol, w miejsce starszych winni tkać nowe, by 
ze względu na ogromną i nieprawdopodobną walkę i odniesiony w niej triumf istniał dowód 
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Kolejne świadectwa o składaniu trofeów w tym miejscu tylko utwierdzają w prze-
konaniu, że dynastia z grobu świętego orędownika uczyniła tropaion Królestwa 
Polskiego — symbol potęgi państwa i miejsce pamięci narodu 95. Natomiast tryum-
falny pochód Jagiełły wraz z finałem w katedrze połączył w rycie procesyjnym idee 
corporis Reipublicae mysticum oraz corporis Ecclesiae mysticum i zespolił w jedno 
ciało — corpus regni, w którym zwycięstwa na polu bitwy były możliwe jedynie 
z pomocą świętego patrona. Dla Długosza oba mistyczne ciała nie mogły istnieć 
bez wzajemnej dyfuzji, stapiały się w jedno: ceremoniał państwowy wypełniał się 
w wymiarze eklezjalnym, a ryt liturgiczny pełnił funkcje państwowe 96.

4.3 Roczniki: Wizja Weroniki z Krakowa

Najpełniejszą wykładnią kultu świętych patronów Królestwa Polskiego było widze-
nie krakowskiej mieszczki Weroniki opisane przez Długosza pod 1438 r. Przywołane 
poniżej obszerne passusy wyraźnie świadczą o złożonej treści, która kryła się za 
powierzchownie nieskomplikowanym pojęciem „patrona państwa”.

Narrację o Weronice kronikarz rozpoczął przedstawieniem oficjała Jana Elgota, 
krewnego Jana Długosza i znaczącej persony w najbliższym otoczeniu Zbigniewa 
Oleśnickiego. Do tegoż Elgota w oktawę wspomnienia św. Jana Chrzciciela w czasie 
odprawiania oficjum w kościele katedralnym podeszła kobieta, „zgodnie z duchem 
czasu godna pogardy” („etsi pro more seculi abiecta”). Weronika zrobiła na kano-
niku na tyle dobre wrażenie, że ten pozwolił jej opowiedzieć swoje widzenie:

Ecce — inquit — pater bone, dum in die Natalis Dominici de proximo trans-
acta locum quietis nocturne accepissem, visum est mihi subito me in ecclesia 
sancti Floriani extra muros Cracovienses laudibus Divinis adesse. Ubi cum 
sola in loco populari astitissem, e loco sacristie cohors supra modum vene-
randa, preeuntibus duobus vexillis albis, egredi cepit, ad tantumque augebatur 
numerus personarum, ut pene totam illam ecclesiam adimplerent. Inter quos 
aliqui pontificalibus insigniis, aliqui militaribus induviis albo et rubeo coloribus 
distincti, singuli tamen desuper cappis choralibus amicti videbantur 97.

tak wielkiego zwycięstwa i by widniały częścią te same chorągwie, częścią takie, jak gdyby to 
były te same”.

95 P. Kołpak, Rola patronów…, s. 171; U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 
2011, s. 423–424; M. Rożek, Ara Patriae. Dzieje grobu św. Stanisława w katedrze na Wawelu, 
An. Crac. 11, 1979, s. 455–456.

96 P. Kołpak, Rola patronów…, s. 171; M. Walczak, Przemiany architektoniczne katedry 
krakowskiej w pierwszej XV wieku i ich związek z działalnością fundacyjną kardynała 
Zbigniewa Oleśnickiego, Stud. Waw. 1, 1992, s. 27; U. Borkowska, The Polish Church in the 
Writings of Długosz, w: The Christian Community of Medieval Poland, ed. J. Kłoczowski, 
Wrocław 1981, s. 202; eadem, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza 
Kościołem, Lublin 1983, s. 70.

97 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 191–192; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 215: „Oto — 
powiada — dobry ojcze, kiedy w ostatnią uroczystość Bożego Narodzenia położyłam się na 
nocny spoczynek, zdało mi się nagle, że biorę udział w nabożeństwie w kościele świętego 
Floriana poza murami krakowskimi. Gdy sama przystanęłam tam w miejscu przeznaczonym 
dla ludu, z zakrystii zaczął wychodzić nader czcigodny orszak z dwoma białymi sztandarami 
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Wśród uczestników wyśnionej procesji mieszczka ujrzała swego spowiednika i mi-
strza, kaznodzieję w kościele Mariackim, Mikołaja Tempelfelda z Brzegu. Weronika 
wraz z tłumem opuściła świątynię i zatrzymała się tuż za ogrodzeniem cmentarza 
kleparskiej kolegiaty, gdzie z kolei zagadnęła ją wysoka kobieta, odziana w białe 
szaty. Niewiasta wskazała Weronice niewielki domek, w którym miała odszukać 
swojego mistrza. Oniryczną atmosferę przedziwnej, trójkondygnacyjnej budowli 
dopełniło spotkanie dwóch kobiet: jednej w bieli, która wydawała polecenia Miko-
łajowi Tempelfeldowi, drugiej w żółci, która pięła się w górę pomieszczeń, niosąc 
dzban z winem. Po wyjściu z osobliwego domostwa Weronika spotkała powracającą 
na Kleparz procesję:

[…] et exiens cum recto tramite ad civitatem properarem propinquarem fo-
ribus, et ecce processio illa, quam prius videram, e foribus civitatis egreditur, 
qua visa horror quidam et reverencie metus impulit, ut ad latus aliquantisper 
declinarem expectatura, quoad illa processio preteriret. Sed dum sic delitescere 
putabam, substiterant omnes, duoque de ipsorum medio gressum dirigere ad 
me videbantur, quorum unus in modum pontificis infulam in capite et reliquum 
ferebat ornatum, alter vero aureo cinctus baltheo, militari clamide amictus. 
Hi cum ad me tremulam plurimum propium accessissent, talibus me verbis 
si, qui pontifex videbatur, est allocatus: „Filia, quid agis?” et dum meticulosa 
conticescerem: „Ne timeas — inquit — scimus unde venis et quid videris, 
quod quia non intelligis, apperiemus tibi et tu attende, quid te oporteat in re 
hac agere”. Sic orsus subintulit: „Ecce ego et hic amantissimus socius meus, 
quem vides, sanctus et gloriosus martyr Florianus, visitavimus gloriosos patres 
concives nostros, sanctum Stanislaum et Venceslaum, et ecclesiam ipsorum in 
castro sitam, quam inclitus confrater noster sanctus Stanislaus glorioso san-
guinis sui martyrio locum hunc Omnipotenti Deo grato admodum sacrificio 
dedicavit et carum effecit. Nos enim quatuor, hi videlicet tres prenominati 
martyres sancti et ego Adalbertus, dati sumus huic patrie in singulares co-
adiutores et patronos, qui incessanter assistimus ante conspectum Altissimi 
pro salute gentis huius. […] scito autem quam plurimos esse et in hac patria 
et in circumsitis partibus, qui in hac die dies luctus agunt, fratres et proximi 
vestri, quidam vulneribus attrocibus sauciati, alii membris, manibus, pedibus, 
oculis orbati, alii diris vinculis constricti, alii bonis et rebus spoliati, et horum 
aput vos nulla memoria, nulla habetur compassio, quorum tamen gemitus 
et luctus ascendit ante conspectum Altissimi. Et nunc animadvertere filia et 
memorie tue attencius commenda, que tibi dicturi sumus et comissuri. Omnia 
hec vicinorum mala ventura sunt super hanc civitatem et gentem, nisi celeri 
penitencia ipse indignacionis Divine gladius fuerit aversus. Hoc profecto Alma 
Virgo et Genitrix Domini et Redemptoris nostri, que hac die Salvatorem mundi 
mundo attulit, tamquam omnium prima, demum et nos pro bono et salute 

na czele. Liczba osób tak bardzo się zwiększała, że napełniła niemal cały ten kościół. 
Między nimi widać było jakichś dostojników odzianych w szaty biskupie, innych w strojach 
rycerskich wyróżniających się białą i czerwoną barwą, a wszyscy mieli na sobie szaty 
chóralne”.
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huius patrie incessanter nostris precatibus ad Deum intercessimus in hanc 
horam. Sed ipse cumulus delictorum, qui in dies augetur, ad tantum exerugit, 
ut necesse sit locum dare ire Dei” 98.

Udzieliwszy tak obszernego wywodu na temat świętych patronów Królestwa Pol-
skiego i gniewu Bożego, św. Wojciech począł eksplikować Weronice znaczenie 
osobliwego domu o trzech klatkach schodowych. Pierwsze schody, najwyższe 
i zniszczone, to „grzechy całego świata, a szczególnie tego miasta i ludu, grzechy 
pychy, próżności i cielesnej nieczystości” („peccata sunt mundi tocius et signanter 
civitatis et populi huius, peccata quidem superbie, ambicionis et corporalis im-
mundicie”) 99. Drugie schody, nieco krótsze, to społeczeństwo chcące służyć Bogu 
i światu; trzecie zaś, najmniejsze i skąpane w świetle Chrystusa, to broniące swej 
trzody duchowieństwo. Piękna kobieta symbolizowała Kościół katolicki, kapłan 
świętych doktorów i kaznodziejów, kobieta w żółci (kolorze grzechu) z kolei to „zły 
duch, który z całą gorliwością, wyszukanymi podstępami, nęci, uwodzi i nakłania 
ten lud, szczególnie lud tego miasta do wszelkiej próżności, pychy, zbytku i chci-
wości” („demonium est, quod ad omnem vanitatem, fastum, luxum et avariciam 
populum hunc, signanter civitatis huius, toto studio et exquisitis fraudibus illicit, 

98 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 193–194; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 217–218: „a gdy 
po wyjściu szłam prostą drogą do miasta i zbliżałam się do bram, oto owa procesja, którą 
przedtem widziała, wychodzi z bram miasta. Kiedy ją zobaczyłam, jakiś strach i lęk będący 
wynikiem szacunku nakłonił mnie, żebym nieco zboczyła, by przeczekać, aż przejdzie ta 
procesja. Ale kiedy sądziłam, że w ten sposób pozostaję w ukryciu, wszyscy zatrzymali się, 
a dwu spośród nich [idących] zdawało się kierować do mnie. Z nich jeden miał jak biskup 
infułę oraz ornat, a drugi, przepasany złotym pasem, miał na sobie płaszcz rycerski. Kiedy 
oni podeszli bliżej do mnie drżącej, w takie słowa przemówił do mnie ten, który wydawał się 
biskupem: «Córko, co czynisz?» A gdy ze strachu milczałam, rzecze: «Nie bój się! Wiemy 
skąd przychodzisz i co zobaczyłaś. Ponieważ tego nie rozumiesz, wyjaśnimy ci. A ty słuchaj 
uważnie, co powinnaś uczynić w tej sprawie». Tak zacząwszy, dodał: «Oto ja i ten mój 
najmilszy towarzysz, którego widzisz, święty i sławny męczennik Florian, odwiedziliśmy 
naszych sławnych ojców, naszych współobywateli: świętego Stanisława i świętego Wacława, 
i ich kościół położony na zamku. Sławny nasz współbrat, święty Stanisław, przez męczeńskie 
wylanie swej krwi oddał to miejsce jako nad wyraz miłą ofiarę wszechmogącemu Bogu 
i uczynił je drogim. My bowiem czterej, mianowicie ci trzej wymienieni wyżej święci 
męczennicy i ja Wojciech, zostaliśmy dani tej ojczyźnie na specjalnych pomocników 
i patronów. My nieustannie trwamy przed obliczem Najwyższego dla zbawienia tego ludu 
[…]. Wiedz zaś, że i w tej ojczyźnie, i w okolicznych ziemiach jest bardzo wielu takich, 
którzy w tym dniu się smucą, bracia i bliźni wasi, jedni ciężko zranieni, inni pozbawieni 
członków: rąk, nóg i oczu, inni w ciężkiej niewoli, jeszcze inni ograbieni z dóbr i majątków. 
A wy o nich zupełnie nie pamiętacie, nic im nie współczujecie! A ich wzdychanie i smutek 
wznoszą się przed oblicze Najwyższego. A teraz zwróć uwagę, córko! I zapamiętaj dokładnie, 
co ci zamierzamy powiedzieć i powierzyć! Wszystkie te nieszczęścia sąsiadów przyjdą na 
to miasto i na ten lud, jeżeli przez szybką pokutę nie zostanie odwrócony ten miecz Bożego 
gniewu. O to, zaiste, wstawia się Dziewica Rodzicielka Pana i Odkupiciela naszego, która 
w tym dniu wydała światu Zbawcę świata, jako pierwsza ze wszystkich. A wreszcie i my 
ustawicznie naszymi prośbami wstawiamy się do tej godziny do Boga o dobro i ocalenie 
tej ojczyzny. Ale to nagromadzenie występków, rosnące z dnia na dzień, wzrosło do tego 
stopnia, że musi przyjść gniew Boży»”.

99 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 194; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 218.



189

4.3 roczniki: Wizja Weroniki z krakoWa

seducit et impellit”) 100. Święty Wojciech dodał ponadto inne pouczenia o charak-
terze państwowym, oddające troskę patrona królestwa:

Adiecit preterea multa de oppressione pauperum, spoliacione viatorum per 
eos presertim, qui ipsorum deberent esse defensores, et quomodo multi ma-
gistratus publicos et officia consularia, que virtutes legalitatemque requirunt, 
pecunia consequuntur, a quibus male regatur res publica necesse est. Subiunxit 
deinde, qualiter si rex modernus in ea paciencia, humilitate, modestia et man-
suetudine perduraverit, manus Dei et sapiencia Altissimi erit cum eo. Multa 
quoque in hunc modum de excessibus nobilium et regni maioribus perstrinxit 
et finem verbis imponens, duo mihi iniunxit: unum, ut ad placandam iram Dei 
fierent in ecclesiis processiones; aliud, ut ad eum, qui in presenciarum vice 
pontificis in ecclesia preesset, accederem sibique hec omnia innotescerem 
ipsumque adhortater, ut complecioni eorum diligenter intenderet 101.

W przeciwieństwie np. do mowy grunwaldzkiej Jagiełły wizja Weroniki nie została 
powtórzona przez kolejne odpisy i wydania Roczników. Nie zawierają jej szesnasto-
wieczne i siedemnastowieczne kopie rękopiśmienne 102, a nawet drukowana edycja 
lipska z lat 1711–1712. Wizję przepisano w Rękopisie świętokrzyskim 103 oraz Kodek-
sie Przezdzieckiego 104 — najbardziej zbliżonych do Autografu — co pozwala sądzić, 
że wpisana została do Długoszowego pierwowzoru. Na tę intrygującą lukę zwróciła 
uwagę już U. Borkowska, podejrzewając, że tekst został pominięty przez kopistów 
być może jako zbyt długi i pozornie niezwiązany z narracją dziejową dzieła 105.

100 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 195; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 218.
101 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 195–196; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 219: „Dodał nadto 

wiele słów o ucisku ubogich, ograbianiu podróżnych przez tych zwłaszcza, którzy winni być 
ich obrońcami, i jak wielu zdobywa za pieniądze publiczne urzędy i znakomite stanowiska, 
które wymagają cnót i prawości. Tacy muszą źle kierować państwem. Dodał dalej, w jaki 
to sposób — jeżeli współczesny król przetrwa w tej cierpliwości, pokorze, skromności 
i łagodności — ręka Boga i mądrość Najwyższego będzie z nim. Wiele też w podobny sposób 
mówił o występkach szlachty i dostojników Królestwa. A kończąc przemówienie, dorzucił 
dwie uwagi dla mnie. Jedną, by dla przebłagania gniewu Bożego odprawiano w kościołach 
procesje, drugą, bym się udała do tego, który w tej chwili sprawuje godność biskupa 
w katedrze, bym mu o tym wszystkim doniosła i bym go zachęciła, żeby pilnie dołożył starań 
do ich spełnienia”.

102 Nie zawierają jej kopie w Kodeksie Chotelskiego (bczart., rkps 1304), Kodeksie Czackiego 
(bczart., rkps 1303), Kodeksie Ocieskiego (bczart., rkps 2838 V), Kodeksie Rozrażewskiego 
(Kraków, Muzeum Narodowe, Viii, rkps 193), Kodeksie Sierakowskiego (Riksarkivet, 
rkps e 8692e), Kodeksie z Pieskowej Skały (Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka 
NAN, rkps de-14999), Kodeksie Krzysztoporskiego (bczart., rkps 1576 Va), Kodeksie 
Scypiona (bczart., rkps 1301 iV) i w tzw. Rękopisie Ossolińskiego (Österreichische 
Nationalbibliothek, cod. ser. n. 12700 han.) – za: https://dlugosz.polona.pl/pl (dostęp: 
22 stycznia 2020). Tam reprodukcje wszystkich rękopisów.

103 bk, rkps 198, k. 27–30.
104 bj, rkps 37.
105 U. Borkowska, Przykład pobożności mieszczańskiej w XV wieku. Weronika z Krakowa, 

w: Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej 
Akademii Nauk, Warszawa, 1–4 grudnia 1976 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 111.
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Badaczka poświęciła widzeniu Weroniki niewielki tekst, skupiając się przede 
wszystkim na znaczeniu snów w kulturze średniowiecza i osobie tajemniczej 
mieszczki; podkreśliła, że ów fragment Roczników pozostaje „jedynym znanym 
w Polsce zabytkiem wizji sennej powiązanej z myślą o reformie Kościoła, a więc — 
świadectwem wpływów na gruncie polskim profetyczno-reformatorskich pism, 
zwłaszcza Brygidy Szwedzkiej” 106. U. Borkowska zidentyfikowała tajemniczą Wero-
nikę i odnalazła szereg informacji na jej temat, dowodząc, że pamięć o wizjonerce, 
która (przebywając już we Wrocławiu) przewidziała legatowi papieskiemu Rudol-
fowi z Rüdesheim zakończenie wojny pruskiej, przetrwała kolejne stulecia 107.

Alegoryczny sen Weroniki wpisuje się w historiozoficzną wizję Jana Długosza 
oraz reformatorski program Zbigniewa Oleśnickiego i jego najbliższych współpra-
cowników, w tym opisanych w opowieści Mikołaja Tempelfelda z Brzegu czy oficjała 
Jana Elgota 108. U. Borkowska rozwinęła interpretację domu o trzech klatkach scho-
dowych, których struktura symbolizowała, podobnie jak w objawieniach św. Brygidy, 
hierarchię stanów uczestniczących w życiu Kościoła. Badaczka zwróciła uwagę na 
propagandowe przesłanie pochwały skierowanej pod adresem młodego króla Wła-
dysława III. Pełen komplementów portret miałby się tu wiązać z powolnością władcy 
wobec biskupa Oleśnickiego 109. W ujęciu U. Borkowskiej święci Stanisław i Wacław 
oraz odwiedzający ich święci Wojciech i Florian byli „rzeczywistymi, cielesnymi 
niemal postaciami z codziennego życia religijnego […]. Stanowią oni niejako łącznik 
między dwiema płaszczyznami rzeczywistości. Zdają się być związani w jednako-
wym stopniu ze swą ziemską i niebieską ojczyzną. Są odpowiedzialni i zatroskani o tę 
ziemię […], stąd ich obowiązek napominania i nawoływania do pokuty i poprawy. 
[…] W wyrzutach Patronów Polski nie brak akcentów społecznych” 110.

Konieczny jest jednak powrót na początek opowieści. We śnie Weronika zna-
lazła się w kleparskiej kolegiacie św. Floriana, z której zakrystii wyszła uroczysta 
procesja, złożona z ogromnej liczby uczestników, wśród których bohaterka do-
strzegła hierarchów odzianych w szaty pontyfikalne oraz przedstawicieli stanu 
rycerskiego. Na czele orszaku biskup ubrany in pontificalibus oraz rzymski męczen-
nik w płaszczu rycerskim, przepasany złotym pasem, nieśli dwa białe sztandary. 
Zapewne chodzi o świętych Wojciecha i Floriana, gdyż to oni później prowadzili 
pochód. Dlaczego objawienie miało swój początek w kleparskiej kolegiacie św. Flo-
riana, a nie np. w kościele św. Wojciecha na krakowskim Rynku, skoro to właśnie 
święty biskup został wyznaczony na komentatora widzeń Weroniki? Świątynia na 
Kleparzu w XV w. zyskała niebagatelne znaczenie. Na początku stulecia na mocy 

106 Ibidem.
107 Ciekawe, że w siedemnasto- i osiemnastowiecznych zbiorach hagiograficznych Weronika 

bywała przedstawiana jako niekanonizowana patronka ziem polskich. Ich autorzy twierdzili 
też, że była norbertanką albo na Zwierzyńcu, albo w Strzelnie, zaś umarła we Wrocławiu — 
gdzie jej grób słynął licznymi cudami i został otoczony kultem. Przegląd wzmianek 
informujących o Weronice zob. U. Borkowska, Przykład pobożności…, s. 112–114.

108 Z. Kozłowska-Budkowa, Kodeks Mikołaja Tempelfelda, „Sprawozdania z Czynności 
i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 53, 1952, nr 7–10, s. 466. Zob. też K. Pieradzka, 
Związki Długosza z Krakowem, bkrak., t. 115, Kraków 1975, s. 48–49.

109 U. Borkowska, Przykład pobożności…, s. 116–117.
110 Ibidem, s. 117.
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przywileju Władysława Jagiełły częściowy patronat nad kolegiatą objęła społeczność 
krakowskiego uniwersytetu, a w latach 1418–1423 jej prepozytem był nie kto inny 
jak Zbigniew Oleśnicki, późniejszy biskup krakowski. Fakty te wpłynęły zapewne 
na Oleśnickiego, który artykułem De horis z 1436 r. włączył św. Floriana do grona 
patronów Królestwa Polskiego. Kronikarz datował widzenie mieszczki na Boże 
Narodzenie 1437 r., więc niedługo po oficjalnym podniesieniu rytu liturgicznego 
obchodów rzymskiego męczennika — w tym kontekście opowieść można potrak-
tować jako narracyjne rozwinięcie treści statutu.

Wyszedłszy z tajemniczej budowli, mieszczka dostrzegła procesję wracają-
cą do kolegiaty św. Floriana. Idący na czele pochodu św. Wojciech podszedł do 
przerażonej Weroniki i wyjaśnił sens jej widzenia, a jednocześnie podał klarowną 
wykładnię kultu świętych patronów Królestwa Polskiego. Grupa orędowników zo-
stała zdefiniowana jako chór czterech świętych — Wojciecha, Floriana, Stanisława 
i Wacława — danych ojczyźnie jako specjalni pomocnicy i patroni („singulares 
coadiutores et patronos”), którzy nieustannie trwają przed obliczem Boga dla zba-
wienia ludu („qui incessanter assistimus ante conspectum Altissimi pro salute gentis 
huius”) oraz proszą o dobro i ocalenie ojczyzny („nos pro bono et salute huius patrie 
incessanter nostris precatibus ad Deum intercessimus”). Sens wypowiedzi niemal 
dosłownie korespondował ze statutem Oleśnickiego, w którym tę samą czwórkę 
świętych określono mianem patronów tego królestwa („huius regni patronos insi-
gnes”) wstawiającymi się przed obliczem tronującego Boga („ante faciem sedentis 
in throno intercessores”). Interakcja między nimi a ich podopiecznymi zachodziła 
na ulicach krakowskiej aglomeracji, między wzgórzem wawelskim i kleparskim 
przedmieściem. Święci Wojciech i Florian wyszli z Kleparza i zmierzali na Wawel, 
przecinając ulice Krakowa, by odwiedzić swoich sławnych ojców i współobywateli 
(„gloriosos patres concives nostros”). Nawet zwrot concivis (współmieszczanin, 
współobywatel) kierował uwagę odbiorcy na aglomerację krakowską 111. Dla odbior-
cy treści Roczników płynie z tego wniosek, że wszyscy patroni Królestwa Polskiego 
„mieszkali” w Krakowie, a doniosłość tego przekonania wzrastała niepomiernie, 
gdyż wyrażał je kojarzony z Gnieznem św. Wojciech. Nazwanie zaś świętych Sta-
nisława i Wacława „ojcami” sugeruje, że w hierarchii patronalnej „mieszkańcy” 
Wawelu górowali nad pozostałymi orędownikami. 

Z wypowiedzi św. Wojciecha przebija wszystko to, co powinno cechować 
prawdziwego opiekuna ojczyzny: troska o sprawy wagi państwowej, a także o rze-
telne i uczciwe sprawowanie władzy. Według patrona przedstawiciele najwyższych 
sfer zdobywali swoją pozycję za pieniądze, czego efektem było fatalne kierowanie 
państwem, a młody król powinien zachować swoje szlachetne cechy charakteru: 
cierpliwość, pokorę, skromność i łagodność (co jednocześnie wyznaczało wzorzec 
osobowy dobrego władcy). Ale święci patroni nie byli orędownikami wyłącznie króla 
i instytucji władzy — o czym Długosz przekonywał po raz kolejny — opiekowali się 

111 Wystarczy wspomnieć tylko przykłady podane przez autorów Słownika Łaciny 
Średniowiecznej w Polsce (t. 2, red. M. Plezia, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959–1967, 
kol. 825–826), w których sformułowanie concivis odnosi się zawsze do miasta (concivem 
Calissiensem, nostrarum ciuitatum concives, concivis Byecz, concivis de Brzostek, concivis 
in Poznania).
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również ludem. Św. Wojciech poczynił więc zarzuty wobec skandalicznej polityki 
społecznej, wspominając brak opieki nad ludźmi biednymi, ciężko zranionymi oraz 
tymi, których skuwają niewolnicze dyby. Wyrzucał w końcu szerzącą się nawet 
wśród kręgów kościelnych rozpustę, ucisk ubogich oraz brak reakcji na niebez-
pieczeństwa czyhające na podróżnych — niebezpieczeństwa tym haniebniejsze, 
że dopuszczali się ich strażnicy porządku i prawa. Jednym z obowiązków świętych 
patronów w narracji Długosza, obok realnej obrony i troski o zbawienie, stało się 
konstruktywne napominanie Polaków i ostrzeganie ich przed gniewem Bożym.

Choć opowieść o wizji Weroniki należy do najdokładniejszych i najobszerniej-
szych wykładni idei orędownictwa świętych nad Królestwem Polskim w historiogra-
fii czasów jagiellońskich, to należy powątpiewać w możliwości transmisyjne narracji. 
Roczniki to jedyne znane dzieło, w którym znalazł się opis tajemniczego widzenia 
równie tajemniczej prorokini. Nawet więcej: większość późniejszych kopistów Rocz-
ników z nieznanych przyczyn zrezygnowało z zamieszczenia opowieści na kartach 
swoich odpisów, uznając ją — miała chyba rację U. Borkowska — za przydługą 
i niezbyt ważną dla ciągu narracyjnego. Z tego powodu rozdział należy uznać za 
wzniosłą interpretację idei orędownictwa państwowego w czasach i w środowisku 
Zbigniewa Oleśnickiego, która nie miała zbyt dużego wpływu na kształtowanie się 
kultu świętych patronów w całej metropolii gnieźnieńskiej.

4.4 Kazania Jana Kapistrana na Rynku krakowskim

By dobrze zrozumieć rolę przewodnika procesji świętych Wojciecha Sławnikowica 
w promowanym przez środowisko krakowskie znaku czterech patronów Królestwa 
Polskiego, nie wystarczy poprzestać na konstatacji, że praski biskup był patronem 
ziem polskich od zjazdu gnieźnieńskiego, więc przedstawiciele środowiska katedry 
krakowskiej nie mogli nie włączyć go do grona orędowników 112. Już konstruując 
narrację wizji Weroniki, Długosz kazał św. Wojciechowi nazwać patronów wawel-
skiej katedry swoimi „współobywatelami” (concives). Ten zmyślny zabieg można 
śmiało określić jako próbę „ukrakowienia” gnieźnieńskiego opiekuna. Jak wspo-
mniano, kolejni kopiści Roczników nie uznali opowieści o śnie mieszczki za wartą 
przepisania, podobnie zresztą jak naśladowcy Długosza, którzy albo korzystali 
z kopii uszczuplonych o interesujący nas fragment, albo sami celowo rezygnowali 
z włączenia go do swoich narracji. Zupełnie inaczej stało się z wątkiem nauczania 
św. Wojciecha na krakowskim Rynku.

Zapisana przez Długosza legenda o pobycie św. Wojciecha w Krakowie należy 
do przekazów o trudnej do ustalenia proweniencji. Jednym z hipotetycznych wy-
jaśnień byłoby istnienie miejscowej tradycji ustnej, gdyż autorzy wcześniejszych 
źródeł rocznikarskich czy hagiograficznych nie opisali rzekomych wydarzeń z 996 r. 

112 Poniższy podrozdział skrótowo przedstawia wyniki badań opublikowanych w artykułach: 
P. Kołpak, Ambona Krakowa. Tradycja kaznodziejska elementem sakralizacji przestrzeni 
krakowskiego Rynku w świetle wybranych źródeł, w: Signa. Studia i szkice z nauk 
pomocniczych historii. Prace dedykowane Profesorowi Zenonowi Piechowi w sześćdziesiątą 
rocznicę urodzin, red. A. Marzec, M. Starzyński, Kraków 2014, s. 147–164; idem, Czy Jan 
Długosz słuchał kazań…, s. 91–100.
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Z kilku powodów warto przywołać cały opis wizyty Wojciecha w Krakowie. Po 
opuszczeniu Węgier biskup praski:

Poloniam advenit et a Myeczslao Polonie duce eiusdemque filio duce Boleslao 
ac omni populo et clero cum magno iubilo et honore susceptus in Cracoviensi 
primum urbe (ea enim sibi ex Hungaria egredienti prima occurrebat) aliquanto 
tempore moratus est et in circo civitas predicte predicacionis sancte wlgare suo 
Bohemico, quod a Polonis bene poterat intelligi, assidue exercebat officia. Fiebat 
autem ad illum ex vicinioribus oris et districtibus frequens concursus: multi 
enim in egritudinibus, languoribus et necessitatibus suis ab illo suscipiebant 
votiva solacia, vexati autem a demonibus liberacionem. Rapiebatur autem vir Dei 
delectacione mirabili, videns universam Poloniam fidei sancte puritate 113.

Następnie biskup ubolewał nad swoim losem w Czechach, w których pobratymcy 
nie poznali się na jego świętości i wygnali go z kraju. A kiedy przyszedł czas pożeg-
nania się również z Krakowem:

Tantam autem vir Dei Adalbertus sua predicacione, conversacione, vite me-
rito et exemplo sui memoriam aput Cracouiensem urbem reliquit, ut post 
sui gloriosi martirii consummacionem in eo loco, quo predicacionem suam 
peragere solebat, basilicam in eius honorem conderent, que usque in diem 
hodiernum permanens et sollicitudinem viri Dei in verbo vite disseminando 
et Polonorum erga illum testatur devocionem 114.

Jak wspomniano, w starszych przekazach nie ma świadectwa nauczania Ewangelii 
przez biskupa praskiego na krakowskim Rynku, choć w jego pierwszych żywotach 
znalazły się wzmianki o kazaniach głoszonych np. w Gnieźnie: „wszedłszy do 
Gniezna udał się na plac targowy i tam bez przerwy nauczał o Chrystusie, głosił 
słowo Boże i czynił cuda” (Tempore illo) 115 oraz „przyszedł do Gniezna, pełnego 
ludzi, potężnego i sławnego. Bezzwłocznie udał się na rynek i tłumowi, który tam 

113 J. Długosz, Annales, lib. ii, s. 212–213; J. Długosz, Roczniki, ks. ii, s. 285: „z wielką radością 
i czcią zostaje przyjęty przez księcia polskiego Mieczysława, jego syna Bolesława, cały lud 
i duchowieństwo. Najpierw zatrzymał się na pewien czas w Krakowie (przybywającemu 
z Węgier był on bowiem pierwszy po drodze) i na rynku owego miasta oddawał się 
świętym obowiązkom nauczania w swoim rodzimym czeskim języku, dobrze rozumianym 
przez Polaków. Zbierały się koło niego liczne rzesze z okolicznych ziem; wielu bowiem 
w chorobach, bólach i potrzebach swoich otrzymywało od niego pocieszenie, którego 
pragnęli, a trapieni przez złe duchy — wyzwolenie. Męża zaś Bożego ogarniała przedziwna 
radość na widok, że cała Polska świeci blaskiem czystości wiary świętej”.

114 J. Długosz, Annales, lib. ii, s. 213; J. Długosz, Roczniki, ks. ii, s. 285: „Święty Wojciech 
pozostawił w Krakowie taką pamięć swoim nauczaniem, postępowaniem, cnotą i przykładem 
życia, że po spełnieniu jego chwalebnego męczeństwa w tym miejscu, gdzie zwykł nauczać, 
wzniesiono kościół ku jego czci, który trwając aż po dzień dzisiejszy świadczy o trosce męża 
Bożego o głoszenie słowa żywota i przywiązaniu do niego Polaków”.

115 O św. Wojciechu biskupie (Tempore illo), w: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, 
przeł. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1987, s. 61; por. De sancto Adalberto episcopo, 
wyd. W. Kętrzyński, mph iV, s. 215.
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był, odważnie głosił Chrystusa, zwiastował nagrody życia wiecznego” (Miracula 
sancti Adalberti) 116. W obu przypadkach Marian Plezia doszukiwał się jednak 
autorskiej nadinterpretacji wzmianki Brunona z Kwerfurtu o odprawieniu mszy 
i chrztu udzielanego tłumom w Gnieźnie 117.

W polskiej historiografii od ponad stulecia przypisuje się Długoszowi krakowski 
wątek podróży biskupa Wojciecha, nie roztrząsając jednak przyczyn powstania tej 
narracji. Władysław Łuszczkiewicz w 1900 r. odniósł się do rewelacji kanonika, 
zauważając, że w czasach Mieszka i Bolesława droga z Węgier do Polski nie wiodła 
przez Kraków. Pomimo to „zbyt silną jest tradycja, aby jej w znacznej części nie 
wierzyć wbrew żywotopisarzom, którzy tej okoliczności nie zanotowali” 118. Trzy-
dzieści lat później Leon Koczy skupił się na polskich misjach prusko-pomorskich, 
w tym także na pobycie świętego w państwie Bolesława, jednak zupełnie pominął 
problem Krakowa; podobnie uczynił Tadeusz Silnicki w czasach powojennych 119. 
Dopiero Gerard Labuda w 1997 r. postanowił bliżej przyjrzeć się tradycji predykacji 
świętego w Krakowie, przyznając, że była ona wytworem wyobraźni Długosza 120. 
W tym samym millenijnym roku Róża Godula podjęła się analizy problemu z punktu 
widzenia etnologa, badając kulturowy wymiar tradycji o nauczaniu św. Wojciecha 
na krakowskim Rynku 121.

Według G. Labudy konstrukcja opisu była owocem dedukcji kanonika: skoro 
Wojciech przed przybyciem do kraju Mieszka i Bolesława przebywał na dworze 
węgierskim, a zimą 996/997 r. przekroczył Karpaty (najpewniej przez Przełęcz 
Dukielską), to musiał w drodze do Gniezna zatrzymać się w Krakowie. Ponadto 
dla Długosza koronnym dowodem na obecność biskupa na krakowskim Rynku był 
zlokalizowany w tym miejscu wiekowy kościółek noszący jego wezwanie 122. Jeżeli 
wykluczyć za G. Labudą możliwość istnienia ustnego przekazu, to należy zadać 
pytanie, co skłoniło kronikarza do skonstruowania tak obfitego w szczegóły opisu 
nauczania św. Wojciecha na krakowskim Rynku, czy raczej w miejscu, w którym 

116 Cuda św. Wojciecha, w: Średniowieczne żywoty…, s. 84, por. Miracula sancti Adalberti, 
wyd. W. Kętrzyński, mph iV, s. 229. 

117 Średniowieczne żywoty…, s. 72, por.: Brunon z Kwerfurtu, Świętego Wojciecha żywot drugi, 
przeł. B. Kürbis, w: W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. J.A. Spież, Tyniec 1997, 
s. 120–121; Św. Wojciecha biskupa i męczennika żywot drugi napisany przez Brunona 
z Kwerfurtu, wyd. J. Karwasińska, mphns iV, cz. 2, Warszawa 1969, s. 29–30 (redactio 
longior); s. 62 (redactio brevior).

118 W. Łuszczkiewicz, Dawny romański kościół św. Wojciecha w Krakowie na podstawie 
własnych zdjęć i badań, Roczn. Krak. 3, 1900, s. 156. Mniej więcej w tym samym czasie 
K. Potkański nie odniósł się krytycznie do legendy o pobycie Wojciecha w Krakowie, 
wskazując jedynie, że wyszła spod pióra Długosza. Zob. K. Potkański, Święty Wojciech, 
w: Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej, wyd. G. Labuda, Warszawa 1997, 
s. 28 (pierwodruk: „Czas”, 1–6 maja 1904).

119 L. Koczy, Misje polskie w Prusach i na Pomorzu za czasów Bolesławów, w: Święty Wojciech 
w polskiej tradycji…, (pierwodruk: „Annales Missiologicae — Roczniki Misjologiczne”, 6, 
1934, s. 52–88), s. 152–180; T. Silnicki, Św. Wojciech — człowiek i święty oraz jego działalność 
na tle epoki, w: Święty Wojciech w polskiej tradycji, s. 181–211 (pierwodruk: „Annales 
Missiologicae — Roczniki Misjologiczne” 6, 1934, s. 52–88).

120 G. Labuda, Święty Wojciech w Krakowie, „Przegląd Tomistyczny”, 6–7, 1997, s. 15–24.
121 R. Godula, Krakowska legenda św. Wojciecha, Roczn. Krak. 63, 1997, s. 53–65.
122 G. Labuda, Święty Wojciech w Krakowie, s. 18–20.
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krakowski Rynek został później wytyczony. Pouczające będzie porównanie narracji 
o pobycie Wojciecha z opisem trwającej od sierpnia 1453 do maja 1454 r. wizyty 
w Krakowie Jana Kapistrana.

Przybycie do Polski sławnego taumaturga poprzedziła jego misja w Czechach 
i Miśni, skupiona na zwalczaniu herezji husyckiej (ostatecznie zakończona fia-
skiem). Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki oraz król Kazimierz Jagiellończyk 
kilkukrotnie słali doń listy z zaproszeniem 123. Zniecierpliwiony Oleśnicki w piśmie 
z 2 sierpnia 1451 r. wyrażał wątpliwości co do dobrej woli Czechów i w obliczu ich 
zatwardziałości zapraszał franciszkanina do Królestwa Polskiego w celu pobudzenia 
życia religijnego Polaków 124. Ponadto miesiąc później polski władca, zapewne szu-
kając odpowiedniej motywacji dla kaznodziei, proponował mu podjęcie chwalebnej 
misji wśród Rusinów 125.

Długo wyczekiwane pojawienie się Jana Kapistrana, jego uroczyste powitanie 
wraz z procesją do kościoła katedralnego oraz pobyt w Krakowie Jan Długosz opisał 
jako naoczny świadek i zapewne jeden z organizatorów przedsięwzięcia. Z relacji 
kronikarza wiadomo, że już drugiego dnia Kapistran ze specjalnie na tę okazję 
zbudowanej ambony umieszczonej przy ścianie kościółka św. Wojciecha głosił 
Ewangelię licznie przybyłym krakowianom. Trwające około dwóch godzin łacińskie 
kazania Kapistrana „głosem jakby z Nieba użyczonym” były równocześnie tłumaczo-
ne na język polski. Po ciężkiej zimie, kiedy miejsce predykacji przeniesiono z Rynku 
do kościoła Mariackiego, w maju 1454 r. Kapistran opuścił Kraków, żegnany przez 
płaczących mieszkańców. Miał zostawić za sobą liczne uzdrowienia, nawrócenia 
oraz powołania do nowo fundowanego klasztoru Bernardynów na Stradomiu 126.

Również Jan z Targowiska przekonywał, że w Krakowie franciszkanina przyjęto 
godnie i zajmowano się nim z szacunkiem 127. Autor czwartej redakcji katalogu 
biskupów krakowskich zwanej świętokrzyską opisał Kapistrana jako człowieka 
„niewielkiego postawą, lecz wielkiego teologa wszystkich teologii posiadającego 
umysł prawniczy”, który dłużej niż pół roku głosił na krakowskim Rynku obok 
św. Wojciecha, słowa jego tłumaczył krakowianom Stanisław z Kobylina, a pod 
jego nieobecność „jakiś Morawianin” 128. Kapistrana słuchała rzesza ludzi obojga 
płci. W ramach dewocyjnego spektaklu palono na krakowskim Rynku kości do 

123 M. Starzyński, Krakowskie dokumenty brackie Jana Kapistrana, Przegl. Hist. 103, 2012, z. 3, 
s. 433–440.

124 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 112–113; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 126–128.
125 Luca Waddingo, Annales minorum seu trium ordinum a s. Francisco institutorum, t. Xii, 

Romae 1735, s. 98–99.
126 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 171; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 193.
127 Rocznik Jana z Targowiska, wyd. E. Kalitowski, mph iii, Lwów 1878, s. 235. Przy okazji 

autor opisał zaangażowanie Kapistrana w spór o precedencję między arcybiskupem Janem 
ze Sprowy a biskupem krakowskim i kardynałem Zbigniewem Oleśnickim, dotyczący 
zaślubin królewskich. Jan z Targowiska bardzo emocjonalnie wyrzucał arcybiskupowi 
stawianie się ponad kardynałem: „O insana vesania magne Polonie plus fovet in alium vires 
exponere, honorem abstrahens huic patrie! Nam in urbe Romana et alibi, ubi ratione vivitur, 
archiepiscopi serviunt cardinalibus” (zob. ibidem); zob. też T. Graff, Episkopat monarchii 
jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008, s. 131.

128 Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, mphns X, cz. 2, Warszawa 1974, s. 71.
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gry (aleas et taxillos), skojce (scothos) i lisie skóry (vulpeculam) 129. Piętnowanie 
zbytku oraz hazardu było istotnym elementem teatru predykacyjnego wędrownych 
kaznodziei-mendykantów 130 i zapewne częstym chwytem stosowanym przez sa-
mego Kapistrana, jak sugeruje okładka żywotu wydanego w Augsburgu w 1519 r. 
Vita Johannis Capistrani. Sermones eiusdem 131. Niewielki upływ czasu między 
nauczaniem franciszkanina a wykonaniem drzeworytu oraz zbieżność jego wi-
zualnego przekazu ze źródłami narracyjnymi czynią zeń wyjątkowo realistyczny 
i wiarygodny obraz officium praedicationis Kapistrana: odziany w habit i głoszący 
z wysokiej ambony kaznodzieja, w którego słowa wsłuchują się mieszczanie, w lewej 
ręce trzyma krucyfiks, prawą wskazuje na wrzucane do płomieni symbole zbytku: 
kości, karty, planszę do gry w tryktraka, modne trzewiki, zdobione pasy czy korale. 
O tym, że akcja dzieje się na otwartej przestrzeni sugerują detale architektoniczne 
umieszczone w tle: przypory i oculus w kamiennym obramowaniu 132. 

Czeski franciszkanin Amand Hermann barwnie opisał ten szczególny spektakl 
mający miejsce na krakowskim Rynku: „Cudem jest, jak wielu odwiódł ku lepszym 
plonom: lichwiarzy od lichwy, hazardzistów od kości, amatorów nowinek od rzeczy 
obcego pochodzenia, w końcu nikczemników skłonił do pokochania cnoty, a ci 
narzędzia zajęć swoich, mianowicie, karty i kości do gry oraz księgi szulerskie do 
ognia wrzucili” 133. Stosy zapłonęły wtedy nie po raz pierwszy w kaznodziejskiej 
karierze Włocha i uzasadnione będzie przypuszczenie, że należały do jego stan-
dardowego warsztatu officii praedicationis. Narracja Hermanna przynosi kolejne 
opisy takich wydarzeń. W Magdeburgu energiczna mowa Kapistrana poruszyła lud 
do tego stopnia, że ten wszystkie przedmioty uciech, trzosy, kości do gry, wygodne 
prześcieradła oraz biżuterię zgromadził na środku Nowego Rynku i doszczętnie 
spalił 134. Podobnie stało się w kolejnym mieście na trasie Kapistrana — Lipsku, 
w którym również płonęły kości do gry 135. Powyższe przykłady uświadamiają, 
jak zjawiskowe i ważne dla lokalnej społeczności były te widowiska. Intensywne 
rekolekcje prowadzone w tak ważnej dla każdego miasta lokalizacji ze specjalnie 

129 Ibidem.
130 P.T. Dobrowolski, Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza, Warszawa 

1996, s. 168.
131 Vita Johannis Capistrani. Sermones eiusdem, Augustae Vindelicorum 1519.
132 Ibidem. O polskich przedstawieniach św. Bernardyna ze Sieny i Jana Kapistrana w XV 

i XVi w. zob. J. Kostowski, Capistranus Triumphans. Z badań nad wczesną ikonografią 
świętych Bernardyna ze Sieny i Jana Kapistrana na północ od Alp, BHS 57, 1995, nr 1–2, 
s. 119–130.

133 Amando Hermann, Capistranus triumphans seu Historia fundamentalis de sancto Joanne 
Capistrano, Coloniae 1700, s. 456–467: „Mirum dictum, quam multos ad meliorem frugem 
reduxerit, Usurarii usuras, aleatores aleas, rerum alienarum detentores, aliena rejiciebant, 
demum reliqua faex criminosorum virtutem amplexabatur, artis suae instrumenta, utpote 
chartas lusorias, tesseras, tabulasque aleatorias igni tradentes”.

134 Ibidem, s. 413: „Commovit usque adeo populum, ut omnia vana ludorum genera, Schaccos, 
aleas et quidquid id generis est conferrent in forum, foeminae toralia et fructuras capitis ac 
alia redimicula vana, uno igne, inspectante populo concremarent”; zob. też Acta sanctorum 
Octobris, t. X, pars 58, Bruksellis 1861, s. 329.

135 Amando Hermann, Capistranus triumphans…, s. 414: „Joannes Capistranus vir sanctae vitae 
et magnae doctrinae praedicavit ferventissime per Germaniam et Lipsiae praedicando aleas 
omnes post quendam sermonem comburi fecerit”.
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4.4 kazania jana kapistrana na rynku krakoWskim

wzniesionej z tej okazji ambony, podszyte pokazowym paleniem przedmiotów 
zbytku, robiły kolosalne wrażenie na słuchaczach, a najpewniej także na przeby-
wającym wówczas w Krakowie Długoszu 136.

Nasuwa się tu — zapewne nieprzypadkowe — podobieństwo między Dłu-
goszowymi narracjami o nauczaniu św. Wojciecha i predykacji Jana Kapistrana: 
przybycie obydwu świątobliwych mężów spotkało się z wielką radością całej spo-
łeczności Krakowa, dworu władcy, duchowieństwa i ludu; obaj przemawiali na 
miejskim Rynku, pierwszy po czesku, drugi po łacinie; obaj wypędzali złe duchy, 
leczyli chorych i pocieszali strapionych; obaj pozostali w pamięci słuchaczów na 
długo po opuszczeniu miasta; obaj w końcu doznali krzywd i utrapień ze strony 
Czechów (co w obliczu negatywnego, a często wręcz wrogiego stosunku Długosza 
wobec południowych sąsiadów nie budzi zdziwienia 137). Spisywanie swego dzieła 
Długosz rozpoczął około 1455 r. Mająca miejsce rok wcześniej niepowtarzalna 
i zorganizowana z wielkim rozmachem wizyta Jana Kapistrana musiała również na 
nim wywrzeć wrażenie. Doświadczony charyzmatycznymi występami włoskiego 
kaznodziei rozgrywającymi się w bliskim sąsiedztwie kościółka św. Wojciecha 
mógł zręcznie połączyć oba wydarzenia w podobny system narracyjny. Skoro 
więc środowisko krakowskie pogodziło się z włączeniem św. Wojciecha do grupy 
patronalnej, Jan Długosz „ukrakowił” postać czeskiego biskupa, kreując opowieść 
o nauczaniu Wojciecha w Krakowie oraz oddając mu przewodnictwo w procesji 
świętych patronów królestwa z kleparskiej kolegiaty do wawelskiej katedry w enig-
matycznej wizji Weroniki.

Pomysł Długosza trafił na podatny grunt polskiego kronikarstwa, choć wątku 
krakowskiego nie zawierała jeszcze (będąca kompilacją legend In partibus Germanie, 
Tempore illo oraz Miracula sancti Adalberti) redakcja żywota i męki św. Wojciecha, 
zaczynająca się od słów Sanctus Adalbertus ex regno Bohemiae, wydana przez oficy-
nę drukarską Jana Hallera w 1511 r. w zbiorze Vita beatissimi Stanislai, Cracoviensis 
episcopi, necnon legende sanctorum Polonie, Hungarie, Bohemie, Moravie, Prussie et 
Silesie patronorum 138. Już jednak w drukowanej przez Hallera w 1517 r. niewielkiej 
kompilacji Legendae sanctorum Adalberti, Stanislai, Floriani inclyti Regni Poloniae 
patronorum znalazł się skrótowo potraktowany i bez wątpienia czerpany z opowieści 
Długosza temat podróży Wojciecha z Pragi do Gniezna:

per Cracoviam vadens: ibidem in loco ubi nunc nomini eius dedicata habet 
ecclesia in medio civitatis, Bohemice pluries predicavit clero et populo vale-
dicens, ab eis lacrimantibus deducit 139.

136 A. Perzanowska, Wiadomości źródłowe…, s. 317–319.
137 S. Gawlas, Świadomość narodowa Jana Długosza, Stud. Źródł. 27, 1983, s. 47.
138 Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi, necnon legende sanctorum Polonie, Hungarie, 

Bohemie, Moravie, Prussie et Slesie patronorum. In lombardica historia non contente, 
Cracoviae 1511, k. 90v–98; zob. też G. Labuda, Św. Wojciech w literaturze i legendzie 
średniowiecznej, w: Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej, wyd. G. Labuda, 
Warszawa 1997, s. 220 (pierwodruk w: Święty Wojciech, 997–1947. Księga pamiątkowa, 
red. Z. Bernacki, F. Jordan, K. Sosnowski, M. Suchocki, Gniezno 1947).

139 Legendae sanctorum Adalberti, Stanislai, Floriani inclyti regni poloniae patronorum, 
Cracoviae 1517, s. 7.
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Kilka lat później Miechowita potraktował temat w sposób analogiczny, pisząc, że 
w 996 r. św. Wojciech przybył do Krakowa, by codziennie głosić tam po czesku 
słowo Boże, a w miejscu, w którym przemawiał, zaraz po jego śmierci wzniesiono 
kościół pod jego wezwaniem 140. Marcin Kromer jeszcze lapidarniej odniósł się do 
tego wątku, zapisując jedynie, że droga Wojciecha do Gniezna wiodła przez Kraków: 
„udał się do Polski, gdzie od starszych, od pospólstwa i od samego księcia Bolesła-
wa uczciwie przyjęty będąc, też około dusz polskich jako około węgierskich miał 
pieczę, w Gnieźnie naprzód, a w miastach nadrożnych więc też i w Krakowie” 141. 
Ciekawe, że opierający się w opisie przybycia Wojciecha do Polski na dziele Kro-
mera Salomon Neugebauer wyciął z tego fragmentu miasto Kraków: „postremo in 
Poloniam ire perrexit, ubi a primoribus et caetera multitudine honorifice exceptus, 
eandem Polonis, quam Ungaris, navavit operam, ubi etiam mortuo illis diebus 
Roberto primo Gnesnensi Archiepiscopo” 142.

W drukowanych brewiarzach krakowskich z lat 1524 i 1538 znalazła się lekcja 
odczytywana w czasie oktawy św. Wojciecha w brzmieniu zaczerpniętym z przy-
toczonego fragmentu legendy z 1517 r.:

per Cracoviam vadens: ibidem in loco ubi nunc nomini eius dedicata habet 
ecclesia in medio civitatis, Bohemice pluries predicavit 143.

Lekcje brewiarzowe o wizycie praskiego biskupa w Krakowie, zaczynające się od 
słów Adalbertus episcopus Pragensis in Bohemia nobilissimis parentibus, Stani-
sław Sokołowski zamieścił w patronale polskim na oktawę św. Wojciecha 144. Na 
potrzeby wywodu wystarczy tylko powiedzieć, że fragment lekcji szóstej w pierw-
szym wydaniu z 1596 r. w brzmieniu: „eandem Polonis, quam Hungaris, navavit 
operam, cum Cracoviae et in itinere, qua veniebat, tum Gneznae in primis” zo-
stał dosłownie skopiowany z De origine Marcina Kromera. Lekcję tę powtarzają 
kolejne wydania oficjów, pomimo że nie mogła się ona legitymować wymaganą 
przez Świętą Kongregację Rytu dwustuletnią metryką. Tradycja tekstów oficjum 
godzin i przedtrydenckich modlitw mszalnych w czasie obchodów świąt lokalnych 
patronów była w średniowieczu doskonałym zwierciadłem, w którym odbijała się 
miejscowa świadomość hagiograficzna. Ich autorzy w ogromnym zakresie czerpali 
z dostępnych tekstów i miejscowych podań, a pojawienie się narracji o kazaniach 

140 Maciej Miechowita, Chronica Polonorum, s. 31: „Exinde in Polonia conversus. Anno domini 
996 Graccoviam venitet vulgari Bohemico quottidie concionando praedicavit. In eo loco ubi 
nunc ecclesia sancti Adalberti stat, post palmam martyrii eius superedificata”.

141 Kronika Polska Marcina Kromera, biskupa warmińskiego, wyd. 2, Sanok 1857, s. 109; 
por. Marcin Kromer, De origine…, s. 36: „Inde in Poloniam ire perrexit. Acceptus honorifice 
a primoribus et caetera multitudine et ab ipso Miecislao duce, eandem Polonis, quam 
Ungaris, navavit operam, cum Cracoviae et in itinere, qua veniebat, tum Gnesnae in primis”.

142 Salomon Neugebauer, Historiae rerum Polonicarum libri quinque, Francofurti 1611, s. 52.
143 W. Danielski, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg 

liturgicznych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prace 
Wydziału Teologicznego, t. 117, Lublin 1997, s. 262; por. Breviarium secundum ritum insignis 
ecclesie Cracoviensis noviter emendatum, Venetiis 1538, k. 447.

144 W. Danielski, Kult św. Wojciecha…, s. 301–302; por. Officia propria patronorum provinciae 
Polonae per Stanislaum Socolovium, Cracoviae 1596, s. 11.
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4.5 roczniki: zakończenie

św. Wojciecha w Krakowie dopiero w pierwszej połowie XVI w. najlepiej świadczy 
o tym, że takiej tradycji przed Długoszem nie było.

4.5 Roczniki: zakończenie

Ostatnim miejscem w Rocznikach Jana Długosza, w którym kronikarz wymienił 
orędowników Królestwa Polskiego, nazywając ich patronami państwa, było za-
kończenie kroniki. To tam w skrócie powtórzył główne założenia swojej niemal 
dwudziestopięcioletniej pracy nad dziełem życia, którym „etsi magis pro honore 
Dei et utilitate patrie […] progredi ulterius voluerim” 145. Najważniejszymi pozostała 
więc wierność Bogu i użyteczność ojczyźnie, o czym Długosz pisał w liście dedy-
kacyjnym, choć istotniejsza w jego mniemaniu była ta pierwsza potrzeba. Dlatego 
przestrzegał kontynuatora swego dzieła, aby „utilitati decori patrie, plus tamen 
honori Dei et veritati provideat” 146. Pojawiło się tu rozbudowane dziękczynienie, 
które złożył Bogu i świętym:

Immensas autem gracias ago infinitas et immortales Sancte et Immortali 
Trinitati, Patri et Filio et Spiritui Sancto et Carissime Parenti et Dei Genitrici 
Excellentissime Virgini Marie, Sancte Theotocos et omnibus angelis, patriar-
chis, prophetis, apostolis, martyribus, confessoribus, virginibus et omnibus 
celestium virtutum ordinibus, presertim tamen beato Michaeli Archangelo, 
utrique Ioanni, patriarche et apostolo, beatis Stanislao, Venceslao, Adalberto, 
Floriano, Hedvigi, patronis Regni Polonie gloriosis et beato Vincencio martyri 
famoso et beatis confessoribus Hieronymo, Augustino, Ambrosio, Gregorio, 
Basilio, Benedicto et beatis virginibus et electis, Anne, Marie Magdalene, Do-
rothee, Margarethe, Barbare et omnibus sanctis, quorum suffragiis, solaciis et 
intercessione credo me librum presentem scripisse et dictasse 147.

Hierarchia zachowana w kolejności przywoływanych świętych w pewnym stopniu 
odzwierciedlała typowy układ litanii do Wszystkich Świętych. Opiekunowie Króle-
stwa Polskiego w grupie „cztery plus św. Jadwiga” zostali nazwani przez kronikarza 
„sławnymi patronami Królestwa Polskiego” i umieszczeni od razu po obu świętych 
Janach, wyprzedzając męczennika Wincentego, wyznawców i święte niewiasty. 

145 J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 445–446.
146 Ibidem, s. 447.
147 Ibidem; J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 461–462: „Składam zaś niezmierzone i nieśmiertelne 

dzięki Świętej i Nieśmiertelnej Trójcy, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Najdroższej Matce 
i Bożej Rodzicielce, Najjaśniejszej Dziewicy Marii, świętej Bogarodzicy, i wszystkim aniołom, 
patriarchom, prorokom, apostołom, męczennikom, wyznawcom, dziewicom i wszystkim 
zastępom niebieskich mocy, szczególnie jednak świętemu Michałowi Archaniołowi, obydwu 
Janom, patriarsze i apostołowi, świętym Stanisławowi, Wacławowi, Wojciechowi, Florianowi, 
Jadwidze, sławnym patronom Królestwa Polskiego i sławnemu świętemu Wincentemu 
męczennikowi i błogosławionym wyznawcom: Hieronimowi, Augustynowi, Ambrożemu, 
Grzegorzowi, Bazylemu, Benedyktowi, i świętym dziewicom i wybranym: Annie, Marii 
Magdalenie, Dorocie, Małgorzacie, Barbarze i wszystkim świętym, dzięki których wsparciu 
i wstawiennictwu w moim przekonaniu napisałem i podyktowałem tę książkę”.
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W litaniach natomiast święci patroni zwykle zamykali grupę męczenników, ustę-
pując miejsca w hierarchii świętym Szczepanowi, Wawrzyńcowi i Wincentemu. 
Interesująca jest w tym zestawieniu również wysoka pozycja św. Jadwigi, jeśli już 
obecnej w litaniach, to wzywanej w grupie świętych niewiast. Długosz postanowił 
włączyć śląską świętą do ścisłego grona orędowników Królestwa Polskiego po 
raz drugi po grunwaldzkiej przemowie Jagiełły. Trudno jednak dziwić się temu 
zabiegowi. W Rocznikach dziejopis kilkukrotnie wyraził nadzieję powrotu Śląska 
do macierzy, kiedy Polacy odpokutują już za wszystkie swoje winy 148. Z drugiej 
strony, w kategoriach jego procesów poznawczych zdrady książąt śląskich nie dało 
się wytłumaczyć inaczej niż przy użyciu stosownego sprzężenia zwrotnego — ode-
rwanie Śląska było równoznaczne z odsunięciem od dziedziczenia tronu Piastów 
książąt śląskich z powodu ich zatargów z Kościołem 149. O uwadze, jaką Długosz 
przywiązywał do powrotu Śląska do królestwa, świadczą też słowa Katalogu bisku-
pów wrocławskich skierowane do pochodzącego znad Renu biskupa wrocławskiego 
Rudolfa z Rüdesheim. Narracja dzieła miała przekonać adresata o odwiecznych 
związkach śląskiej dzielnicy z Koroną oraz niewygasającym zwierzchnictwie me-
tropolity gnieźnieńskiego nad diecezją wrocławską 150.

4.6 Inwokacja z kodeksu nr 243 Biblioteki Kórnickiej PaN

Kodeks znany w polskiej historiografii jako Corpus Cricianum, wśród wierszy oraz 
inskrypcji autorstwa wielu wybitnych autorów polskiego protorenesansu i renesansu 
zebranych przez kanonika płockiego Stanisława Górskiego, zawiera nie do końca 
rozpoznany tekst inwokacji do świętych patronów Królestwa Polskiego:

In templo S. Stanislai in Arce Cracoviensi 151

O praeclara Cracovia cognosco modo talia
Quo modo tunc Moravia floruit et Bohemia
Regna nimis eximia, propter rixas et odia
Et peccata enormia, passa plura disturba
Facta sunt iam exilia, mox deserta Ecclesia
defluxerunt ad turpia

O patroni sanctissimi, Stanislae, Venceslae,
Adalberte, Floriane, flagitamus vos cernui

148 M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza…, s. 114.
149 J. Długosz, Annales, lib. Vii, s. 110: „Nichil itaque mirum, si Providentia Divina ulciscens 

scelera patrum in terciam et quartam generaciones, principes Zlesie, id est Regni Polonie 
heredes ex lumbis et stirpe regum Polonie procedentes de regno ipso fecit extorres, qui 
se variis sceleribus et presertim cede et captivitate ac sanguine pontificum et sacerdotum, 
decimarum usurpacione inquinaverant et alienigenas eiusdem regni fecit heredes”; tłum. 
w J. Długosz, Roczniki, ks. Vii, s. 138; zob. M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza…, s. 114.

150 U. Borkowska, Historiograficzne poglądy…, s. 60.
151 Na marginesie, najpewniej ręką Górskiego, dopisano: „Non Criciam”.
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4.6 inWokacja z kodeksu nr 243 biblioteki kórnickiej pan

Ut sicut quondam fidei authores fuistis pii:
Sic huius regni inclyti intercessores sitis strenui
Ne nos dirumpant impii, sed vita quieta frui
Hic et gaudii consortes esse Domini 152.

Stan badań nad tomem poezji Andrzeja Krzyckiego podsumował Jacek Wiesiołow-
ski, a sporządzając jednocześnie jego stemma codicum, zwrócił uwagę, że rękopis 
nr 243 Biblioteki Kórnickiej należy do najstarszej, pierwszej redakcji zbioru spisy-
wanego w pierwszej połowie XVI w. w kilku etapach, zapewne jeszcze przez samego 
Stanisława Górskiego 153. Badacz przypuszczał, że w kolekcjonerskim zamyśle 
kompilatora koncepcja Corpus Cricianum zbliżała się do rozwiązań zastosowanych 
w Acta Tomiciana, również będących efektem jego pracy. Być może Corpus Cri-
cianum wiązało się z przygotowaniami studyjnymi do udoskonalenia zwodu Acta 
Tomiciana, co sugeruje już pobieżny przegląd zawartości: korespondencja Andrzeja 
Krzyckiego z archiwum Piotra Tomickiego, polemiki religijne w stylu Encomia Lu-
theri, wiersze oraz transkrypcje epitafiów rzymskich i polskich 154. Nagromadzenie 
tekstów lirycznych Krzyckiego i innych przedstawicieli polskiego renesansu nadaje 
znaczenie kompilacji jako „ważnemu świadectwu kultury poetyckiej w Polsce za 
czasów Krzyckiego” 155. Według J. Wiesiołowskiego na szczególną uwagę zasługuje 
zawartość pierwszej części bloku utworów, zaczerpniętych zapewne ze zbioru wier-
szy pióra Andrzeja Krzyckiego z 1522 r. 156 Wśród nich kanonik płocki własnoręcznie 
dopisał m.in. tekst zatytułowany In templo s. Stanislai in Arce Cracoviensi, który 
z pewnością nie należy do spuścizny Andrzeja Krzyckiego, o czym w pierwszym 
rzędzie informuje dopisek na marginesie: „Non Criciam”.

M. Janicki zwrócił uwagę na typowo średniowieczną strukturę oraz charakter 
inwokacji i zasugerował, że wiersz „powstał najprawdopodobniej w okresie nie-
pokojów husyckich, być może około 1436 r., kiedy to Zbigniew Oleśnicki w swoich 
statutach synodalnych polecił czcić w diecezji krakowskiej św. Floriana tak jak 
trzech męczenników, patronów Królestwa: Wojciecha, Stanisława i Wacława” 157. 

152 bk, rkps 243, k. 277 tercium, nr 327; cały wiersz opublikował wcześniej J. Wiesiołowski, 
Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. Przyczynki do dziejów poezji polsko-łacińskiej, 
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 15, 1979, s. 248; z kolei drugą część utworu, 
w niezmienionej formie: M. Janicki, Inskrypcja w przestrzeni publicznej — przykład Krakowa 
i Małopolski w XIV–XV wieku. Uwagi historyczne i metodologiczne, w: Historia społeczna 
późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa 2011, s. 267–268, przyp. 88.

153 J. Wiesiołowski, Z kórnickiego kodeksu…, s. 239–240. Wcześniej o kodeksie pisali, najczęściej 
w krytycznym odniesieniu do wydawnictwa Andreae Cricii carmina (ed. K. Morawski, 
Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium, 
t. iii, Cracoviae 1888) S. Ptaszycki, Poezje Krzyckiego, „Ateneum” 2, 1889, s. 532–540; 
R. Gansiniec, Pseudo-Criciana, „Pamiętnik Literacki” 22–23, 1925–1926, passim; 25, 1928, 
passim. Alternatywne drzewo genealogiczne kodeksów (stemma codicum) przedstawił 
W. Wojtowicz, Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej Andrzeja Krzyckiego, Szczecin 2002, 
s. 186–214.

154 J. Wiesiołowski, Z kórnickiego kodeksu…, s. 242.
155 Ibidem, s. 243.
156 Ibidem, s. 245.
157 M. Janicki, Inskrypcja…, s. 269.
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Dla historyka nie było wykluczone, że inwokacja towarzyszyła ikonograficznemu 
przedstawieniu świętych patronów państwa w przestrzeni krakowskiej katedry (na 
co wskazuje tytuł utworu) — przekaz koresponduje wręcz z programem późnogo-
tyckiego retabulum ołtarza głównego 158. 

Utwór istotnie nawiązuje do czasów zwycięstw husytów, którzy „z powodu 
walk, nienawiści i obraźliwych grzechów sprowadzili suszę, chaos i nędzę na roz-
kwitłe Morawy i Czechy, a opuszczone świątynie stały się miejscami niegodziwości”. 
W narracji pierwszej części autor wspominał okres największego spustoszenia ziem 
czeskich przez odstępców, wydaje się zatem usprawiedliwione skojarzenie wiersza 
z antyhusycką polityką Zbigniewa Oleśnickiego 159. Działalność biskupa na tym polu 
doskonale wpisywała się w całokształt jego aktywności: „Nieprzejednany stosunek 
Oleśnickiego do husytyzmu, który Długosz kreślił nie tylko w Annales, był jeszcze 
jednym powodem do chwały biskupa krakowskiego” 160. Jarosław Nikodem był 
gotów przyjąć, że podstawą owego stosunku było nie tylko podłoże religijne, a jako 
świadectwo przytoczył fragment Roczników Jana Długosza, w którym Zbigniew 
Oleśnicki, rozmawiając z Władysławem Jagiełłą w Wiślicy, wprost tłumaczył, że 
„jego postępowanie nacechowane jest dbałością, by wrogowie nie oskarżyli króla 
przed soborem i papieżem o sprzyjanie heretykom” 161.

Szczególna troska o wierność Królestwa Polskiego papieżowi nie cechowała 
wyłącznie biskupa — stała się sztandarowym rysem działań przedstawicieli całego 
środowiska skupionego wokół hierarchy 162. Najbardziej charakterystycznym był 
stosunek Jana Długosza do Czechów jako odstępców 163. W opinii krakowskiego 
kronikarza Czesi zaprzepaścili swoją szansę dziejową: „Odrzuciwszy jedność świętej 
wiary, rozdarci popadliście w różne ciemności błędów […] natychmiast wasze będą-
ce w największym rozkwicie królestwo zostało przytłoczone i niemal zniszczone do 
tego stopnia, że nie macie ani króla, ani biskupa, ani ofiary, ani zwierzęcia ofiarnego. 
Uniwersytet praski, tryskające źródło narodów, wyschło. Książęta i panowie zostali 
usunięci mieczem przez niewolników i chłopów, świątynie spalono, ciała świętych 

158 Ibidem.
159 O działalności Oleśnickiego wymierzonej w heretyków zob. J. Drabina, Episkopat polski 

wobec husytyzmu, w: Polskie echa husytyzmu, Materiały z konferencji naukowej, Kłodzko, 
27–28 września 1996, red. S. Bylina, R. Gładkiewicz, Warszawa 1999, s. 63–81; P. Kras, Pastor 
gregis dominici et doctrina pestifera. Działania Zbigniewa Oleśnickiego w sprawie Andrzeja 
Gałki z Dobrzyna (1448–1449), w: Ecclesia, regnum, fontes…, s. 643–657; idem, Husyci 
w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998, passim.

160 J. Nikodem, Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Rozprawy Wydziału Historyczno- 
-Filozoficznego pau, t. 94, Kraków 2001, s. 45.

161 Ibidem, s. 46.
162 O działaniach Jana Elgota, wymierzonych w osobę Andrzeja Gałki z Dobczyna, zob. P. Kras, 

Pastor gregis dominici…, passim.
163 U. Borkowska, Treści ideowe…, passim; P. Kras, Wizerunek Czecha-heretyka w Polsce 

doby rewolucji husyckiej, w: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny, red. W. Iwańczak, 
R. Gładkiewicz, Wrocław 2004, s. 65–89; J. Krzyżaniakowa, Wizerunek Czechów w polskich 
źródłach średniowiecznych, w: ibidem, s. 23–43; J. Radziszewska, Jan Długosz a annalista 
śląski Zygmunt Różyc, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Prace Historycznoliterackie 
Katedry Literatury Polskiej”, 1962, nr 1, s. 217–228; S. Solicki, Źródła Jana Długosza do 
problematyki czeskiej, Wrocław 1973.
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rozrzucono i zbezczeszczono, dziewice zgwałcono, święte obrzędy zniszczono 
i usunięto. Wszystkim rządzi przemoc i gwałt” 164.Pomimo rozbieżności stylistycz-
no-leksykalnej inwokacji z przywołanym passusem zwraca uwagę analogiczna oś 
narracji: Królestwo Czeskie, niegdyś wspaniale kwitnące, nagle popadło w błędy, 
których następstwami stały się: chaos, niegodziwość i opuszczone, zbezczeszczone 
świątynie. 

Pierwsza część utworu In templo s. Stanislai in Arce Cracoviensi niewątpli-
wie korespondowała z przekazem konstruowanym w środowisku Oleśnickiego, 
którego najświetniejszym wyrazicielem był naturalnie Jan Długosz. Podobieństwa 
nie kończą się jednak na pierwszej części wiersza. Po nakreśleniu fatalnej sytuacji 
pogrążonych w wojnach południowych sąsiadów, w drugiej części autor skompo-
nował inwokację do „najświętszych patronów, Stanisława, Wacława, Wojciecha, 
Floriana, mocnych orędowników, którzy niegdyś byli szafarzami pobożnej wiary” 
z błaganiem o zachowanie Królestwa w pokoju i schronienie przed bezbożnymi. 
Przywołanie zespołu czterech patronów wynikało z liturgicznego rozporządzenia 
przyjętego statutem De horis z konstytucji synodalnych Zbigniewa Oleśnickiego. 
W inwokacji sekwencja świętych opiekunów była nieco inna niż w statucie: autor 
najpierw wymienił patronów katedry wawelskiej, świętych Stanisława i Wacława, 
potem świętych Wojciecha i na końcu — jako „nowego patrona” — św. Floriana. 
Wysunięcie patrocinium świątyni na pierwsze miejsce wskazuje oczywiście na 
środowisko krakowskie i miejsce, w którym zlokalizowano utwór. Analogiczną se-
kwencję (Stanisław, Wacław, Wojciech, Florian) wykorzystano się niewielu źródłach 
i w zasadzie wszystkie wiązały się ze Zbigniewem Oleśnickim i Janem Długoszem: 
w biskupim dokumencie z 1444 r. (którego treść zachowała się w późniejszym 
kopiariuszu przywilejów i zapisów na rzecz kościoła św. Barbary) pojawiło się 
wezwanie „Stanislai, Venceslai, Adalberti, Floriani nostrorum et regni Poloniae 
patronorum” 165; podobnie w akcie fundacyjnym kolegiaty i kapituły w Nowym Sączu 
z 1448 r.: „Stanislai, Venceslai, Adalberti et Floriani regni Poloniae patronorum” 166. 
Jan Długosz wymienił świętych w tym porządku w podziękowaniach wieńczących 
jego opus magnum: „beatis Stanislao, Venceslao, Adalberto, Floriano, Hedvigi, pa-
tronis Regni Polonie gloriosis” 167. Czy autora inwokacji można upatrywać w osobie 

164 J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 25; J. Długosz, Annales, lib. Xi–Xii, s. 19 (fragment 
mowy, wygłoszonej przez Władysława Jagiełłę podczas spotkania uczony Uniwersytetu 
Krakowskiego z Czechami): „Quamprimum enim, fidei sancte unione abiecta, in varias 
errorum caligines scissi et prolapsi […] illico florentissimum regnum vestrum adeo 
depressum et pece conculcatum est, ut nec regem habeatis, nec pontificem, non sacrificium, 
non victimam. Universitas Pragensis, fons nacionum irrigans, arruit. Principes et barones 
a servis et rusticis gladio summoti sunt, templa incensa, corpora sanctorum disiecta et 
violata, virgines stuprate, religiones sacre pessundate et excluse, omnia violencia et impetus, 
non consilium, non racio gubernat”.

165 ank, Akta miasta Krakowa, rkps 3301, Kopiariusz przywilejów i zapisów na rzecz kościoła 
św. Barbary w Krakowie, k. nlb.

166 Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, perg. dp. 4/8; lb 1, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, 
s. 566; zdk ii, wyd. S. Kuraś, Lublin 1973, nr 526.

167 J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 462; J. Długosz, Annales, lib. Xii, s. 447. Ponadto analogiczny 
porządek wystąpił w statutach kapituły katedry krakowskiej za biskupa Jana Rzeszowskiego 
(„sanctorum patronorum ecclesie nostre Stanislai, Wenceslai, Adalberti, Floriani, et sancte 
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Jana Długosza, w którego Rocznikach znajduje się podobna narracja dotycząca 
wydarzeń czeskich oraz podobny układ świętych w zespole patronalnym? Schemat 
ułożenia patronów widoczny jest też w dokumentach pochodzących z kancelarii 
Zbigniewa Oleśnickiego, którą długo kierował jego osobisty sekretarz — w zakres 
szerokiego wachlarza obowiązków Długosza w kurii biskupiej Oleśnickiego z pew-
nością wchodziło konstruowanie odpowiednich formularzy i dokumentów 168. 
Identyfikacja autora inwokacji z krakowskim kronikarzem nie ma jednak zbyt 
mocnych podstaw. Równie dobrze mógł ją skomponować znany autor epicediów, 
kanonik krakowski (od około 1429 r.) Adam Świnka z Zielonej, który zmarł jednak 
na przełomie 1433 i 1434 r.; zakładając zatem, że to statut De horis dał asumpt do 
wykorzystania zespołu czterech patronów, trzeba by cofnąć jego datację o co naj-
mniej trzy lata (co nie jest oczywiście wykluczone, jeśli statut został wciągnięty do 
postanowień synodalnych w 1436 r. jako dawniejszy zapis) 169.

Powstanie tekstu należy więc datować na lata trzydzieste XV w. i to bliżej 1436 r. 
Przebijający z utworu autentyczny strach przed husytami zagrażającymi pokojo-
wi Królestwa wygląda na bardzo aktualny i wynikający z pamięci o niedawnych 
rejzach husyckich, które w czwartej dekadzie XVI w. raz po raz zapuszczały się 
na tereny państwa polskiego. Być może inwokacja została spisana jeszcze przed 
lipcem 1436 r., kiedy doszło do ugody (zwanej kompaktatami praskimi) między 
utrakwistami a soborem bazylejskim.

Inną sprawą jest, skąd Stanisław Górski zaczerpnął tekst do swojego tomu? Jaki 
był nośnik przekazu: tablica kamienna lub spiżowa, tablica drewniana, a może cho-
rągiew? Czy fakt korespondowania z programem ikonograficznym późnogotyckiego 
retabulum ołtarza głównego wystarcza do zlokalizowania inwokacji w przestrzeni 
prezbiterium? Wydaje się logiczne, że skoro proweniencja przekazu została przy-
pisana najbliższemu kręgowi Zbigniewa Oleśnickiego, to w przestrzeni kościoła 
katedralnego należały szukać miejsca związanego z tym właśnie hierarchą. Na 
myśl przychodzą okolice galerii rozpiętej ponad wejściem do kaplicy św. Mikołaja, 
będącej efektem przemian architektonicznych w czasach Oleśnickiego i łączonej 
ze zwyczajem wystawiania relikwii głowy św. Stanisława w najważniejsze święta 
ku czci patrona 170. Pobudzająco na wyobraźnię działa datacja przywołanego przez 

Hedwigis”) — tutaj jednak święci określeni zostali mianem patronów kościoła katedralnego, 
zob. Statuta capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis. A. MCCCXXVIII-MCCCCLXXVIII, 
w: Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu 
scriptis typis mandata additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis, ed. U. Heyzmann, 
„Starodawne prawa polskiego pomniki”, t. 4, Cracoviae 1875, s. 153.

168 O roli Długosza w kurii Oleśnickiego, zob. M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół 
krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423–1455), Warszawa 2004, passim.

169 O epicedialnej twórczości Adama Świnki z Zielonej pisał ostatnio M. Janicki, przypisując 
mu epitafia zmarłej 8 grudnia 1431 r. Jadwigi, córki Władysława Jagiełły i Anny Cylejskiej, 
epitafium Zawiszy Czarnego oraz sześć innych, zidentyfikowanych przez H. Kowalewicza, 
zob. M. Janicki, Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI wieku), 
cz. i: Epitafia biskupie i królewskie, Stud. Waw. 11–12, 2002–2003, s. 47; H. Kowalewicz, 
[rec.] Adami Porcarii epitaphium Zavissii Nigri et Hedvigis Wladislai Jagellonis filiae, 
ed. Ch. Weysenhoff, Stud. Źródł. 9, 1964, s. 178.

170 Projekt przemian architektonicznych świątyni wraz z tzw. „balkonem relikwiarzowym” 
omówił M. Walczak, Przemiany architektoniczne…, s. 25–27; P. Crossley, „Ara Patriae. 
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M. Walczaka dokumentu Zbigniewa Oleśnickiego, dotyczącego sporu o dom na 
zamku krakowskim między wikariuszami katedry a altarystą Mikołajem Corną: 
„Actum et datum Cracoviae, in loco capitulari sub nova turri capitulo generali primo 
et principaliter ibidem post ipsius instauracionem per nos factam celebrato, sub 
anno nativitatis Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, indicione 
quinta decima” 171.Okazuje się bowiem, że dokument spisano 3 października 1437 r. 
w miejscu zidentyfikowanym przez M. Walczaka jako miejsce zebrań kapituły pod 
nową wieżą (Wieżą Zegarową) po jej odnowieniu. W myśl badacza przemianom 
uległo wówczas całe otoczenie wieży i jej przyziemia. Najciekawszym elementem 
wydaje się galeria nad arkadą kaplicy św. Mikołaja, z parapetem, na którym mógł 
znajdować się rząd herbów ziemskich. Taka scenografia heraldyczna byłaby nad 
wyraz wymowna dla propagowania kultu państwowego patrona lub patronów, gdyż 
niewykluczone, że na tej samej galerii prezentowano relikwie św. Floriana, a być 
może i pozostałych orędowników Królestwa Polskiego 172. Nie sposób zatem nie 
zapytać, czy to nie w tym miejscu najwymowniejsze byłoby ulokowanie interesu-
jącego nas utworu poetyckiego, który Stanisław Górski włączył do spisywanego 
przez siebie Corpus Cricianum.

Saint Stanislaus the Jagiellonians and the Coronation Ordinal for Cracow Cathedral, 
w: Künstlerische Wechselwirkungen in Mitteleuropa, ed. J. Fajt, M. Hörsch, Studia 
Jagellonica Lipsiensia, vol. 1, Ostfildern 2006, s. 108. W pracach tych zarówno M. Walczak, 
jak i P. Crossley wskazywali na analogiczne „balkony relikwiarzowe” o „narodowych” 
charakterze i scenografii. Za przykład posłużyły galeria nad halą wejściową kaplicy 
pałacowej w Akwizgranie i niewielki taras nad zachodnią kruchtą kościoła Panny Marii 
w Norymberdze, w tym przypadku z zespołem heraldycznym złożonym z herbów 
Cesarstwa, siedmiu elektorów oraz herbów Rzymu i Norymbergi. Oba czternastowieczne 
zespoły relikwijne stanowiły fundację cesarską Karola iV, zob. M. Walczak, Przemiany 
architektoniczne…, s. 22–23; P. Crossley, „Ara Patriae”…, s. 109. Dla P. Crossleya ingerencje 
w przestrzeń architektoniczną w czasach Zbigniewa Oleśnickiego — „balkon relikwiarzowy”, 
grób Prandoty w kaplicy świętych Piotra i Pawła — w swoim zamierzeniu miały stworzyć 
swoiste theatrum sacrum dla nowego porządku koronacyjnego, z ideowym akcentem 
położonym na postaci św. Stanisława, zob. „Ara Patriae”…, s. 109–110.

171 M. Walczak, Przemiany architektoniczne…, s. 7; zdk ii, nr 369.
172 M. Walczak, Przemiany architektoniczne…, s. 27. Badacz wskazał zarówno na ówczesny 

rozwój kultu św. Floriana, związany z postanowieniami synodu z 1436 r. oraz fundacją 
niezachowanego relikwiarza na głowę patrona, zob.: K. Dobrowolski, Dzieje kultu 
św. Floriana w Polsce do połowy XVI w., rhtnW 2, z. 2, Warszawa 1923, s. 70, 116; 
A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą 
religijną, Lublin 1984, s. 87–88; K. Furmankiewiczówna, Święty Floryan w zabytkach 
Krakowa, Roczn. Krak. 18, 1922, s. 114. O możliwość prezentacji relikwii innych świętych 
patronów — św. Wojciecha i św. Wacława — M. Walczak zapytał w innej publikacji, 
zob. M. Walczak, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa 
Oleśnickiego. Część II, Fha 30, 1994, s. 78.





207Atrakcyjność badań nad pieczęciami wynika z wielorakich przyczyn: począwszy 
od ich miejsca w praktyce prawniczo-kancelaryjnej, poprzez rzeczywistą wartość 
uwierzytelniającą czy aspiracyjno-propagandowy przekaz legendy, aż po uczest-
nictwo ich ikonograficznej reprezentacji w semiotycznym pejzażu wyobrażeń elit. 
Tradycja sfragistyczna funkcjonowała na trzech poziomach: użytkownika, opieczę-
towanego aktu oraz — przede wszystkim w przypadku pieczęci noszących wizeru-
nek chrystologiczny lub hagiograficzny — znaku wyobrażonego, dzięki któremu 
uwierzytelnienie zyskiwało ponadnaturalną sankcję 1. Święci patroni, a tym bardziej 
patroni powszechnie uznawani za orędowników państwa polskiego czy Polaków, 
nadawali tej sankcji szczególne znaczenie. Umieszczenie ich wizerunków w polu 
pieczęci wiązało się z wysoką pozycją właściciela w strukturach władzy państwowej 
i kościelnej, wielkimi ambicjami oraz poczuciem silnego związku z państwem. Po 
krótkim przeglądzie zjawiska więcej uwagi należy poświęcić systemom sfragi-
stycznym dwóch przedstawicieli polskiego Kościoła czasów jagiellońskich: biskupa 
krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego.

Nie budzi najmniejszych wątpliwości zasada nawiązywania ikonografii pieczęci 
kapituł katedralnych i biskupów do patrocinium głównego patrona lub patro-
nów katedry. Reguła dotyczyła również kościołów kolegiackich oraz zgromadzeń 
klasztornych, choć w tym ostatnim wypadku często ukazywano postać założyciela 
zakonu 2. Orędownika prezentowano w polu pieczęci w sposób dla niego typowy 

1 B.M. Bedos-Rezak, In Search of a Semiotic Paradigm: The Matter of Sealing in Medieval 
Thought and Praxis (1050–1400), w: Good Impressions. Image and Authority in Medieval 
Seals, ed. J. Cherry, J. Robinsos, London 2008, s. 5.

2 Na analizę zasługuje odnaleziona niedawno w zbiorze odrysów Archiwum 
Archidiecezjalnego w Gnieźnie (zapewne z kolekcji Leona Formanowicza) pieczęć 
ostroowalna w typie hagiograficznym należąca do konwentu Franciszkanów gnieźnieńskich 
z datą 1541. Pole pieczęci zostało podzielone na dwie części: w górnej, zajmującej 
⅔ powierzchni, rytownik przedstawił scenę zabójstwa św. Stanisława (za biskupem 
odprawiającym mszę król z mieczem wzniesionym do ciosu), w dolnej widać dwie 
postacie założycieli franciszkańskich zakonów: z prawej heraldycznej św. Klarę, z lewej 

rozdział  5

Patroni Królestwa Polskiego na pieczęciach



208

rozdział 5 patroni królestWa polskiego na pieczęciach

i z atrybutami umożliwiającymi jego zidentyfikowanie. Czasem, aby ułatwić za-
danie odbiorcy, do pola pieczęci (obok postaci lub na banderoli) wprowadzano 
imię świętego 3. Piotr Pokora zidentyfikował dwanaście różnych typów (tłoków) 
pieczęci kapituły katedralnej gnieźnieńskiej w okresie od XIII do XIX w. Na czterech 
większych widniał św. Wojciech patron katedry gnieźnieńskiej w typie tronowym, 
z czego typariusz najstarszej znanej pieczęci większej został wykonany prawdo-
podobnie na przełomie XII i XIII w. Z kolei na trzech pieczęciach mniejszych 
świętego ukazano w typie pieszym 4. Przed większym dylematem stali kanonicy 
krakowscy, którzy musieli dokonać wyboru między najstarszym patronem katedry 
św. Wacławem a św. Stanisławem zdobywającym coraz większą popularność od 
połowy XIII w. Na świętego biskupa zdecydowano się w doborze wizerunku con-
trasigillum, jednak na tłoku pieczęci kapitulnej zidentyfikowanej przy dokumentach 
z lat 1403–1759 przedstawiono już obu patronów 5. Na pieczęci mniejszej kapituły, 
znanej z lat 1373–1432, również ukazano św. Stanisława i św. Wacława, a poniżej 
trzy postacie identyfikowane z modlącymi się kanonikami 6. Analogiczne wyobra-
żenie wykorzystano na używanej w latach 1480–1502 czternastowiecznej pieczęci 
okrągłej z wizerunkami półpostaci: z prawej strony św. Stanisława in pontificalibus 
z pastorałem, z lewej św. Wacława w zbroi z chorągwią 7.

Patronów kościołów katedralnych wybierały także władze miejskie, korzystając 
z ich wizerunków na typariuszach radzieckich czy ławniczych. W polu krakow-
skiej pieczęci wójtowskiej, najstarszego znanego sigillum krakowskiego, obecnie 
uznawanej za zaginioną i znanej z fotografii i przerysu dołączonego do dokumentu 
z 1303 r., rytownik umieścił budowlę o trzech wieżach: na dwóch niższych stoją 
święci Wacław i Stanisław, natomiast nad środkową przedstawiono tarczę z Orłem. 
Postacie świętych zostały opatrzone napisami objaśniającymi. Po bokach budowli 
widniał herb Piastów kujawskich, w bramie zaś półpostać mężczyzny wznoszącego 
ręce w geście modlitwy w stronę św. Stanisława. Legenda brzmi S[igillum] AD-
VOCATI CIVITATIS ET CIVIVM CRACOVIENSIVM. Analogiczny wizerunek 
znalazł się na pieczęci radzieckiej większej z legendą: S[igillum] CONSVLVM ET 
COMMVNITATIS CIVITATIS CRACOVIE. 

Z kolei na pieczęci ławniczej przedstawiono półpostać biskupa, w literaturze 
utożsamianego ze św. Stanisławem, ponad murami miejskimi. Po prawicy biskupa 

św. Franciszka. Za pokazanie tego nad wyraz interesującego odrysu dziękuję doktorowi 
Piotrowi Pokorze.

3 P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu informacji 
(XIII – 1 połowa XVI w.), w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, 
red. P. Dymmel, Lublin 1998, s. 12.

4 P. Pokora, Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnieńskiej, Stud. Źródł. 49, 2011, s. 1–59, tam 
też literatura.

5 J. Michta, Geneza herbu krakowskiej kapituły katedralnej, a herb miasta Kielce, „Rocznik 
Muzeum Narodowego w Kielcach” 23, 2007, s. 126.

6 K.J. Czyżewski, Kult św. Stanisława w katedrze krakowskiej — świadectwa artystyczne 
(zarys problematyki), w: Święty Stanisław Biskup Męczennik. Sprawa świętego Stanisława, 
biografia, legenda, kult, ikonografia, polemika z Gerardem Labudą, red. I. Platowska- 
-Sapetowa, Rzeszów-Łańcut 2005, s. 380.

7 J. Michta, Geneza herbu…, s. 135.
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umieszczono koronę, natomiast po błogosławiącej lewicy nieukoronowanego Orła. 
W otoku biegła legenda: S[igillum] SCABINOR[VM] CRACOVIE CIVITATIS 8. 
Na podstawie bogatej literatury dotyczącej trzech powyższych pieczęci łatwo 
wyciągnąć wnioski o bezapelacyjnym odwołaniu się władz miejskich do osoby 
św. Stanisława jako opiekuna stołecznego miasta oraz dyspozytora polskich insy-
gniów koronacyjnych. W Krakowie w XIII i XIV w. nie odsunięto jednak postaci 
św. Wacława na dalszy plan, pomimo kanonizacji św. Stanisława w połowie XIII w. 
oraz niechęci kapituły i biskupa do przywoływania imienia czeskiego księcia przez 
wzgląd na niechlubną pamięć o Janie Muskacie i polityce czeskich Wacławów. Po-
dobiznę świętego Przemyślidy wykorzystano w drugiej lub trzeciej dekadzie XIV w. 
na pieczęci radzieckiej mniejszej miasta Krakowa, przedstawiającej całopostaciowy 
wizerunek świętego rycerza w zbroi i tunice, trzymającego włócznię z proporcem 
w prawej i tarczę w lewej ręce, z mieczem przypasanym u boku. Obok postaci 
umieszczono napis S[anctus] WENCESLAUS, Orła i koronę. Legenda pieczęci 
brzmiała: S[igillum] MINVS CIVITATIS CRACOVIE 9. W. Drelicharz na pod-
stawie ikonografii tłoka sformułował hipotezę o św. Wacławie jako drugim (obok 
św. Stanisława) szafarzu korony 10. Twierdzenie to koreluje z wnioskami Z. Piecha, 
który podkreślił aspiracje miasta Krakowa do pełnienia zjednoczeniowo-stołecznej 
roli wyrażone poprzez wykorzystanie na pieczęci miejskiej patronów zjednoczenia 
państwa 11. Trudno się również oprzeć wrażeniu, że w świetle powyższych suge-
stii państwowy wymiar patronatu był zauważalny również na poziomie pieczęci 
miejskich. Postać św. Wacława jawiła się jako personifikacja katedry, w której 
przechowywano insygnia koronacyjne, wykonawca pieczęci ukazał więc świętego 
jako ich opiekuna. Wpisuje się to w ideę wybrzmiałą w zapisie artykułu 4. statutów 
z 1436 r., włączającego św. Floriana w szereg pozostałych patronów, funkcjonujących 
już w świadomości (przynajmniej krakowskiego duchowieństwa) jako „patronowie 
tego królestwa”. Umieszczenie czeskiego orędownika na regularnie używanej pie-
częci mniejszej świadczy o jego ważnym miejscu w religijności mieszczan w okresie 
od XIV do początków XVII w., kiedy z pieczęci korzystano 12. Zleceniodawca jako 
nadawca komunikatu musiał przecież posłużyć się kodem, który z łatwością mógł 

8 O pieczęciach zob. przede wszystkim: A. Chmiel, Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, 
Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII wieku, Roczn. Krak. 11, 1909, s. 79–99; 
idem, Pieczęć wójtowska krakowska z drugiej połowy XIII wieku, Roczn. Krak. 9, 1907, 
s. 213–223; W. Drelicharz, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie 
polskim, Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 1, Kraków 2012, 
s. 346–347; Z. Piech, Święty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad 
średniowieczną sfragistyką miasta Krakowa, Roczn. Krak. 57, 1991, s. 5–18; M. Starzyński, 
Uwagi w sprawie genezy najstarszej pieczęci Krakowa z XIII wieku (na marginesie ostatnich 
badań), Stud. Źródł. 50, 2012, s. 25–40; P. Okniński, Uwagi do dyskusji nad najstarszą 
pieczęcią Krakowa z XIII w., Stud. Źródł. 53, 2015, s. 163–167.

9 A. Chmiel, Pieczęcie…, s. 96–97; Z. Piech, Święty Stanisław…, s. 6; H. Seroka, Herby miast 
małopolskich małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 30; W. Drelicharz, Idea 
zjednoczenia…, s. 346–347.

10 W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, s. 347.
11 Z. Piech, Święty Stanisław…, s. 14. 
12 A. Chmiel, Pieczęcie…, s. 97.
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być odczytany i zinterpretowany przez odbiorców 13. Korona i Orzeł w polu pieczęci 
nadawały typariuszowi charakter propagandowy w ujęciu zjednoczeniowym, po-
dobnie jak określony miejski typ pieczęci z przedstawieniem świętego determinował 
jego rolę jako patrona miasta.

Spośród pieczęci władców z pewnością warto przywołać jedyne w swoim ro-
dzaju sigillum księcia krakowskiego Leszka Czarnego z przedstawieniem dwóch 
postaci: jednej celebrującej mszę świętą przy ołtarzu kojarzonej ze świętym bis-
kupem Stanisławem i drugiej, klęczącej po przeciwnej stronie mensy. Pieczęć, 
omówiona skrupulatnie przez Z. Piecha, niosła za sobą niebagatelny ładunek de-
wocyjno-propagandowy: „pieczęć Leszka Czarnego odegrała bardzo istotną rolę 
w propagowaniu kultu św. Stanisława jako patrona królestwa (w tym czasie po-
dzielonego jeszcze na dzielnice) i jego władców. Wykorzystując polityczne wątki 
legendy św. Stanisława dla propagowania własnych planów zjednoczeniowych, 
Leszek Czarny zapoczątkował w ramach dynastii Piastowskiej kult św. Stanisława 
jako protektora królestwa” 14.Zlecenie rytownikowi wykonania tego niewielkiego 
rozmiarem, lecz semantycznie doniosłego dzieła było krokiem milowym dla roz-
wijającej się krakowskiej historiozofii skoncentrowanej na osobie św. Stanisława ze 
Szczepanowa. W oczach odbiorcy przedstawienie napieczętne ustawiało Leszka 
Czarnego na pozycji tego przedstawiciela dynastii Piastów, który błagał o roz-
grzeszenie z rodowej hańby, a tym samym zasługiwał na krakowski tron nie tylko 
książęcy, lecz być może także królewski.

5.1 Pieczęcie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego

Wnikliwą analizę systemu sfragistycznego biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleś-
nickiego przeprowadziła M. Koczerska. W systemie sfragistycznym hierarchy do 
typu hagiograficznego należały dwie pieczęcie, na których rytownik umieścił m.in. 
postacie świętych patronów Królestwa Polskiego: pieczęć większa biskupia ze świę-
tymi Stanisławem, Wacławem i Florianem (il. 6) oraz pieczęć większa kardynalska 
ze świętymi Stanisławem, Pryską i Wacławem 15.

Kunsztowne wykonanie świadczące o dużych umiejętnościach złotnika i wy-
sokie walory artystyczne pieczęci większej biskupiej wyróżniają ją na tle ówczesnej 
tradycji sfragistycznej polskiego episkopatu. Interesujące, że Oleśnicki odszedł tu  
od najpopularniejszego wśród pieczęci biskupich ostroowalnego kształtu i zdecy-

13 Zleceniodawcą raczej nie był biskup Muskata, ponieważ po 1312 r., kiedy pieczęć powstała, 
jego pozycja była zrujnowana, zob. T. Węcławowicz, Krakowski kościół katedralny 
w wiekach średnich. Funkcje i możliwości interpretacji, Kraków 2005, s. 104; o datowaniu 
zob. W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, s. 347; rolę Muskaty po dojściu do władzy Łokietka 
opisał T. Pietras, „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, 
Warszawa 2001, s. 104–118.

14 Z. Piech, Pieczęć Leszka Czarnego z przedstawieniem św. Stanisława. Próba interpretacji, 
An. Crac. 15, 1983, s. 342.

15 Terminy określające pieczęcie w systemie sfragistycznym Oleśnickiego za: M. Koczerska, 
Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423–1455), Warszawa 
2004, s. 158–161, 166–168; zob. też. M. Walczak, Działalność fundacyjna biskupa 
krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, Fha 28, 1992, s. 64.
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dował się na pieczęć okrągłą o średnicy 60 mm 16. Biegnąca w otoku stylizowanym 
na banderolę legenda wykonana minuskułą gotycką brzmiała: sig[i]llum sbignei dei 
et apostolice sedis gracia ep[iscop]i cracov[i]ensis 17. Wypełniające całe pole pie-
częci przedstawienie ukazywało trzech świętych, klęczącego biskupa i herb Dębno. 
Centralnie ulokowana postać to tronujący św. Stanisław, patron katedry wawelskiej, 
ukazany w szatach biskupich. W lewej ręce święty dzierży pastorał oparty o ramię 
i krzywaśnią skierowany do siebie, prawą unosi w geście błogosławieństwa ponad 
postacią klęczącego biskupa in pontificalibus — niewątpliwie Zbigniewa Oleśnic-
kiego. Ponad adorantem, a po prawej stronie św. Stanisława, stoi święty w książęcej 
mitrze i płaszczu zarzuconym na zbroję płytową, w lewej ręce dzierżący drzewce 
z zatkniętym nań proporcem — to typowe przedstawienie św. Wacława. Na dzie-
więtnastowiecznym przerysie pieczęci wyraźnie widać, że prawa ręka świętego 
spoczywa na tarczy z przedstawieniem Orła, zza której wyłania się przytroczony 
do pasa miecz; Orzeł został powtórzony na proporcu 18. Po przeciwnej stronie pola 
pieczętnego wyryto postać młodzieńca w narzuconym na zbroi i zapiętym pod 
szyją płaszczu; w prawej ręce dzierży drzewce włóczni, podczas gdy lewą opiera 
na turniejowej tarczy z krzyżem; zza tarczy wyłania się rękojeść przytroczonego 
do pasa miecza. Jest to wizerunek św. Floriana znany chociażby z późniejszych 
kart tytułowych krakowskich ksiąg liturgicznych, choć bez typowego dlań atrybutu 
w postaci płomienia gaszonego wodą z cebra 19. Poniżej tronującego św. Stanisława 
artysta umiejscowił dużą tarczę herbową z herbem Dębno właściciela tłoka pieczęt-
nego: w polu krzyż z łękawicą pod lewym ramieniem. Podobieństwo tego godła do 
przedstawienia na tarczy św. Floriana wydaje się przypadkowe, choć pewnie nie 
uszło uwadze krakowskiego biskupa 20. Stosując typologię zaproponowaną przez 

16 Podobnie jak używana wcześniej pieczęć większa „z aniołami” — okrągła o średnicy 
45 mm, zob. M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, s. 156–158; odlew: Kraków, Zakład 
Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zbiór odlewów pieczętnych, 
nr inw. d.470; por. auj, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 65 (3 lutego 1425 r.).

17 Na doniosłość zmiany zwyczajowej formuły dewocyjnej dei gracia na dei et apostolice 
sedis gracia zwróciła uwagę A. Morawiecka, Wyobrażenie i legenda na średniowiecznych 
pieczęciach biskupów krakowskich, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej 
Akademii Nauk. Oddział w Krakowie” 23, 1979, nr 1, s. 3.

18 Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen mit 
XXV Kupfertafeln, hrsg. F.A. Vossberg, Berlin 1854, tab. 25.

19 Por. Breviarium secundum ritum insignis ecclesie Cracoviensis noviter emendatum, Venetiis 
1538; Missale secundum ritum insignis ecclesie Cracoviensis noviter emendatum, Venetiis 1532.

20 W kolorowej wersji drzeworytu z czterema patronami Królestwa Polskiego zamieszczonego 
w Commune incliti Polonie Regni privilegiorum (Cracovie 1506) św. Florian dzierży 
proporzec z przedstawieniem srebrnego krzyża w polu czerwonym. Podobny proporzec 
w ręku świętego widać na kartach: Pandecta successionum cum Alberti Costensis 
additionibus, Cracoviae 1524; Missale secundum ritum…, Venetiis 1532; Breviarium 
secundum ritum insignis ecclesie Cracoviensis noviter emendatum, Venetiis 1538; 
Missae propriae patronorum et festorum Regni Poloniae. Ad normam Missalis Romani 
accommodatae, Cracoviae 1606 oraz Missae propriae patronorum et festorum Regni 
Poloniae. Ad normam Missalis Romani accommodatae, Antverpiae 1613. Św. Florian 
trzyma tarczę z krzyżem w polach pieczęci miasta Kleparza (Florencji) z wieków XV–XViii 
(por. A. Chmiel, Pieczęcie…, s. 152–157); podobnie w przedstawieniu chóru męczenników 
w kwaterze wawelskiego tryptyku Trójcy Świętej z drugiej połowy XV w. (K. Estreicher, 
Tryptyk św. Trójcy w katedrze na Wawelu, Roczn. Krak. 27, 1936, s. 63–67).
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P. Pokorę, można skategoryzować obraz zaprezentowany przez rytownika jako 
przedstawienie narracyjne ze sceną dewocyjną 21.

Analizując dokumenty wystawione przez Oleśnickiego, M. Koczerska zauwa-
żyła, że pieczęć zachowała się w wielu egzemplarzach, gdyż hierarcha używał jej 
jako swojej pieczęci większej od około 1427 r. aż do października 1449 r., kiedy, 
otrzymawszy od papieża Mikołaja V insygnia kardynalskie, zamówił nowe sigil-
lum 22. Badaczka poświadczyła użycie pieczęci większej biskupiej przy kilkunastu 
zachowanych dyplomach 23. Mając na uwadze szeroki zakres działalności biskupa 
i ilość zachowanego materiału, można założyć, że program ikonograficzny pieczęci 
poznało wielu adresatów wystawianych przezeń dokumentów. M. Koczerska zaak-
centowała, że, zmieniając około 1427 r. pieczęć większą biskupią tzw. „z aniołami” 
na pieczęć większą z grupą świętych patronów, Oleśnicki miał zapewne na uwadze 
„walory ostentacji świetności własnego pontyfikatu przez uwierzytelnienie doku-
mentów wspaniale wykonaną nową pieczęcią” 24.

Na pierwszy rzut oka przedstawienie zawierające trzech patronów adorowa-
nych przez właściciela pieczęci doskonale wpisywało się w całokształt działalności 
biskupa na polu propagowania kultów świętych polskich (a przede wszystkim 
krakowskich). Zbigniew Oleśnicki postawił trzech obecnych na pieczęci świętych 
obok św. Wojciecha w artykule 4. De horis statutów z 1436 r., w których cała grupa 
została określona mianem „znakomitych patronów królestwa” 25. Nie były to jedyne 
obszary, w których hierarcha posługiwał się zespołem orędowników państwowych. 
Już wyżej wspomniano, że w akcie fundacyjnym kolegiaty i kapituły w Nowym 
Sączu z 1448 r. całą inicjatywę zawierzył „Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej 
Pannie Marii oraz świętym kapłanom i męczennikom, Stanisławowi, Wacławowi, 
Wojciechowi i Florianowi, patronom Królestwa Polskiego” 26. Dwa lata później, 

21 P. Pokora, Typologia i nazewnictwo pieczęci biskupich, w: Dawne pieczęcie. Typologia — 
metody badań — interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 156.

22 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, s. 158.
23 Dyplomy z: 1427 r. (auj, perg. 73; edycja: cduc, ed. Ż. Pauli, t. i, Cracoviae 1870, nr 82); 

16 maja 1430 r. (Kraków, Archiwum Bazyliki Mariackiej, perg. 22; edycja: zdk ii, wyd. 
S. Kuraś, Lublin 1973, nr 297); 28 grudnia 1431 r. (Archiwum Sióstr Benedyktynek, perg. 
43; edycja: Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, t. ii, wyd. W. Kętrzyński, S. 
Smolka, Lwów 1875, nr 166); 19 lutego 1434 r. (ank, perg. 193; edycja: zdk ii, nr 330); 1434 
r. (Kraków, Archiwum Opactwa Ojców Cystersów w Mogile, perg. 176); 31 grudnia 1435 r. 
(Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, pk XX. ha, pu, Schiebl. 
66, nr 19); 11 maja 1436 r. (Częstochowa, Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej 
Górze, perg. 43; edycja: Zbiór dokumentów zakonu oo. paulinów w Polsce, t. i, wyd. J. Fijałek, 
Kraków 1938, nr 109); 20 kwietnia 1439 r. (Kraków, Archiwum Opactwa Ojców Cystersów 
w Mogile, perg. 181); 12 listopada 1442 r. (Częstochowa, Archiwum Klasztoru Ojców 
Paulinów na Jasnej Górze, perg. 51); 1 grudnia 1442 (auj, perg. 103; cduc, t. ii, Cracoviae 
1873, 113); 14 maja 1446 (Kraków, Archiwum Bazyliki Mariackiej, perg. 32; zdk, t. ii, nr 489); 
5 lutego 1448 (akkk, perg. 410, 411; edycja: kdm iV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1905, 
nr 1498) — zestawienie na postawie M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, passim.

24 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, s. 161.
25 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), oprac. S. Zachorowski, 

Stud. mat. synod., t. 1, Kraków 1915, s. 47.
26 Tarnów, Archiwum Diecezjalne, perg. dp. 4/8: „Ad laudem omnipotentis Dei, eiusque 

Genitricis Virginis Mariae Sanctorumque pontificum et martyrum, Stanislai, Venceslai, 
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nadając odpusty kolegiacie sandomierskiej, Oleśnicki do dni odpustowych wpisał 
wspomnienia „świętych Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana, patronów 
Królestwa Polskiego” 27. 

A jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to dzieło piętnastowiecznego 
rytownictwa przedstawiające św. Stanisława wraz ze świętymi Wacławem i Floria-
nem należy łączyć z ideą ich patronatu nad Królestwem Polskim. Zbigniew Oleśnicki 
używał owego tłoka od około 1427 r. Musiała minąć jeszcze niemal dekada, zanim 
przypomniał w statutach synodalnych o miejscu św. Floriana w chórze orędowników 
państwowych, choć wizerunek napieczętny pozostaje świadectwem, że traktował 
męczennika rzymskiego na równi z patronami katedry wawelskiej. Narracja ikono-
graficzna pieczęci — wbrew przekonaniom A. Rożnowskiej-Sadraei 28 — opowiadała 
raczej o drodze awansów i osobistej pobożności ambitnego biskupa, który, zanim 
objął katedrę pw. św. św. Stanisława i Wacława, sprawował w latach 1418–1423 
funkcję prepozyta kleparskiej kolegiaty pw. św. Floriana 29. 

O bardziej osobistym niż państwowym charakterze programu sfragistycz-
nego Oleśnickiego świadczyła ikonografia kolejnej pieczęci większej, w której 
polu św. Floriana zastąpiła patronka rzymskiego kościoła tytularnego Oleśnic-
kiego — św. Pryska. Po uzyskaniu insygniów kardynalskich w drugiej połowie 
1449 r. Zbigniew Oleśnicki zamówił nowy zestaw pieczęci, wpisujący się w dawną 
zachodnioeuropejską tradycję sfragistyczną pieczęci kardynalskich. Jednym z jej 
elementów był ostroowalny kształt, który przybrała pieczęć większa kardynalska 
biskupa krakowskiego, oraz jej duży rozmiar: 90 mm wysokości i 58 mm szeroko-
ści. Biegnąca w otoku legenda wykonana minuskułą gotycką brzmiała: s[igillum] 
d[omini] sbignei t[i]t[uli] s[an]c[t]e prisce p[res]b[ite]ri cardinalis et epi[scopi] 
cracovien[sis]. Wysoki poziom kunsztu złotnika był w tym przypadku bezape-
lacyjny. Misternie skonstruowane przedstawienie wypełnia całe pole pieczęci. 
Elementem organizującym jest tu trójosiowa gotycka struktura architektoniczna 
stanowiąca obramienie dla trzech nisz z wizerunkami świętych. W przypomina-
jących wieżyczki zwieńczeniach osi można dostrzec charakterystyczne dla gotyku 
laskowania w pionowych podziałach okien, maswerki w zamknięciach arkad oraz 
czołganki i zakończone kwiatonami pinakle. Środkowa oś jest szersza i wyższa niż 
pozostałe, co może przywodzić skojarzenia z podziałem chrześcijańskiej bazyliki 
na nawę główną i nawy boczne lub nastawą ołtarzową 30. Po bokach tej konstrukcji 
widoczne są przypory z łękami przyporowymi, pinaklami i czołgankami. Poniżej 
natomiast jeszcze jedna nisza w gotyckim architektonicznym obramieniu, którego 

Adalberti et Floriani, regni Poloniae patronorum”; zob. też lb 1, ed. A. Przezdziecki, 
Cracoviae 1864, s. 566; zdk ii, nr 526.

27 zdk ii, nr 545: „Adalberti, Stanislai, Venceslai, Floriani Regni Polonie patronorum”.
28 A. Rożnowska-Sadraei, Pater Patriae. The Cult of Saint Stanislaus and the Patronage of 

Polish Kings (1200–1455), Kraków 2008, s. 296.
29 J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 98; Vita Sbignei cardinalis et episcopi Cracoviensis, w: Opera 

omnia, t. i, ed. I. Polkowski, Ż. Pauli, Cracoviae 1887, s. 555; P. Rabiej, Uczeni uniwersyteccy 
w służbie i otoczeniu Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, w: Polska i jej sąsiedzi 
w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000, s. 207.

30 M. Walczak zaproponował niezwykle ciekawą interpretację owej architektury jako 
trójosiowej monstrancji wieżyczkowej, zob. M. Walczak, Działalność fundacyjna…, s. 64.
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zwieńczenie łączy ją z główną strukturą. W dolnej niszy umieszczono wizerunek 
stojącego biskupa, po którego obu stronach położono tarcze z herbem Dębno 
zwieńczone kapeluszem kardynalskim ze sznurami.

Siedzący na skrzyniowym tronie święty biskup w środkowej niszy to z całą 
pewnością św. Stanisław in pontificalibus w ornacie założonym na albę. W prawej 
ręce trzyma zdobiony pastorał krzywaśnią zwrócony od siebie, w lewej zaś pięknie 
oprawioną księgę. Taśmę umieszczoną na piersi M. Walczak identyfikował z pa-
liuszem, a jego wykorzystanie w przedstawieniu tłumaczył sporem o precedencję 
wśród hierarchów polskiego episkopatu oraz gotowością do podjęcia zabiegów 
o podniesienie biskupstwa krakowskiego do rangi metropolii 31. M. Koczerska nie 
zgodziła się z tą tezą i wskazała szereg przykładów nagrobków biskupów i kano-
ników poznańskich, w których ornat zdobiony był podobną taśmą z pewnością 
niebędącą paliuszem 32. Sprawa jednak nie jest tak oczywista. Ukazanie św. Stani-
sława z tym charakterystycznym insygnium arcybiskupim z pewnością doskonale 
wpisywałoby się w mechanizmy warsztatu politycznego Oleśnickiego i nie byłoby 
pierwszym takim zabiegiem. Za przykład może posłużyć znany obecnie z kilku eg-
zemplarzy znak pielgrzymi ze św. Stanisławem, na którego awersie widać świętego 
biskupa in pontificalibus ukazanego do pasa, trzymającego pastorał krzywaśnią 
skierowany do siebie w lewej ręce, podczas gdy prawa uniesiona jest w geście bło-
gosławieństwa. Medal wykonano zapewne w związku z wielkimi uroczystościami 
pokanonizacyjnymi biskupa Stanisława ze Szczepanowa w 1254 r. Opisujący go ba-
dacze, Małgorzata Kochanowska-Reiche, Jerzy Pietrusiński, Agnieszka Rożnowska- 
-Sadraei oraz Wojciech Drelicharz, który ostatnio poświęcił artefaktowi sporo uwa-
gi, identyfikowali pas widoczny na ornacie z paliuszem 33. Pochodząca z podobnego 

31 M. Walczak, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa 
Oleśnickiego. Część II, Fha 30, 1994 s. 80. Jeszcze dwa lata wcześniej autor nie był pewien, 
czy rytownik faktycznie umieścił na piersiach świętego paliusz, pisząc: „tym razem na 
jego ramionach dostrzegamy wyraźnie pas materii założony przez głowę, spływający w dół 
pojedynczą wstęgą, przypominający paliusz”. Dodał również, że zdobień paliusza nie widać 
przez wzgląd na zbyt mały rozmiar przedstawienia, zob. idem, Działalność fundacyjna 
biskupa krakowskiego…, s. 64. We wspomnianej, drugiej części tekstu, autor napisał: 
„równocześnie na wielkiej pieczęci kardynalskiej, na piersi św. Stanisława pojawił się paliusz 
zamiast racjonału”, zob. wyżej. Więcej o sporze o precedencję: T. Graff, Episkopat monarchii 
jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008, s. 122–132; idem, 
Sprawa kardynalatu Zbigniewa Oleśnickiego a spór o precedencję w radzie królewskiej 
z prymasem Władysławem Oporowskim, „Nasze Historie” 7, 2005, s. 105–116; M. Koczerska, 
Miniatura na dokumencie odpustowym kardynała Oleśnickiego z r. 1449, bhs 14, 1983, nr 2, 
s. 172–174.

32 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, s. 166–167.
33 M. Kochanowska-Reiche (Ikonografia kanonizacyjna św. Stanisława biskupa, bhs 49, 1987, 

nr 1–2, s. 73–74) wskazała na rozdział poświęcony biskupowi Aaronowi z Vita maior sancti 
Stanislai jako pretekst do zamieszczenia tego detalu na przedstawieniu św. Stanisława. 
Zgodnie z narracją w połowie Xi w. zostało wydane papieskie brewe nadające hierarsze 
godność arcybiskupa i prawo do noszenia paliusza. Autorka wskazała, że przedstawienie 
świętego w paliuszu było elementem starań o restytucję arcybiskupstwa krakowskiego. 
Teorię tę rozwinął W. Drelicharz (Idea zjednoczenia…, s. 132–133), przekonując, że źródłem 
legendy o dawnej godności metropolitalnej biskupa krakowskiego mogła być nota z Annales 
regni Polonorum deperditi, która przeszła do Rocznika kapituły krakowskiej; zob. też: 



215

5.1 pieczęcie biskupa krakoWskiego zbignieWa oleśnickiego

okresu pieczęć kapituły katedralnej krakowskiej miała bardzo podobny wizeru-
nek: popiersie św. Stanisława in pontificalibus z prawą ręką wzniesioną w geście 
błogosławieństwa i lewą trzymającą pastorał krzywaśnią skierowany do środka 34. 
Do tej samej grupy zabytków wpisuje się witraż ze św. Stanisławem z kościoła Do-
minikanów krakowskich datowany na lata 1285–1325. I tu biskup został ukazany 
w szatach pontyfikalnych, z prawą ręką wzniesioną w geście błogosławieństwa 
i lewą trzymającą pastorał krzywaśnią zwrócony od siebie 35. Specyfika warsztatu 
witrażowego, obecność kolorów i większy rozmiar umożliwiły w tym wypadku 
dokładne oddanie detali. Paliusz noszony przez świętego nie wzbudza żadnych 
wątpliwości: jest to biała stuła z wyszytymi czarnymi krzyżykami, zeszyta z dwóch 
stron i zakładana na ramiona tak, by końce opadały na piersi i plecy 36. Jeszcze jed-
nym trzynastowiecznym przykładem użycia paliusza jako atrybutu św. Stanisława 
był obustronnie rzeźbiony tympanon z dolnośląskiego kościoła pod wezwaniem 
tegoż świętego w Starym Zamku. Rewers ukazuje całopostaciową figurę biskupa in 
pontificalibus w paliuszu. Patrocinium świątyni oraz narracja osnuta wokół postaci 
nie pozostawiają wątpliwości, że zwizualizowanym hierarchą jest św. Stanisław 37. 
J. Pietrusiński połączył fundację kościoła (a więc i tympanonu) z osobą biskupa 
wrocławskiego Tomasza I, który wzniósł świątynię około 1257–1261 r. 38 Podobień-
stwo wymienionych przedstawień zdaje się sugerować, że wzorowały się one na 
chorągwi kanonizacyjnej wywieszonej w Asyżu w 1253 r. i zapewne skopiowanej 
na uroczystości krakowskie. Wydaje się więc słuszne identyfikowanie z paliuszem 
detalu szaty św. Stanisława również na pieczęci większej kardynalskiej Zbigniewa 
Oleśnickiego. Kardynał na wiele sposobów usiłował podnieść rangę swej osoby 
i diecezji, a znaczenie zabiegu przeprowadzonego na omawianej pieczęci doskonale 
wpisuje się w tę działalność. 

Po lewej ręce św. Stanisława znalazła się postać pierwszego patrona wawelskiej 
katedry, św. Wacława, który zastąpił w tym miejscu św. Floriana. Czeskiego księcia 
rytownik ukazał w mitrze książęcej i płaszczu narzuconym na zbroję. W prawej 
ręce św. Wacław trzyma drzewce, w lewej jabłko. Po prawej heraldycznej stronie 
przedstawienia napieczętnego (czyli tam, gdzie na pieczęci większej biskupiej 

J. Pietrusiński, Jak wyglądał wizerunek kanonizacyjny św. Stanisława, „Rocznik Historii 
Sztuki” 17, 1988, s. 39–41; A. Rożnowska-Sadraei, Pater Patriae…, s. 87–91; S. Kuzmová, 
Preaching Saint Stanislaus. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image 
and Cult, Warszawa 2013, s. 71–72. Historycy i historycy sztuki w zasadzie zgadzają się 
z hipotezą, że wzorem przedstawienia był wizerunek kanonizacyjny św. Stanisława ukazany 
podczas uroczystości kanonizacyjnych 8 września 1253 r. w bazylice św. Franciszka w Asyżu.

34 F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, t. i: Doba Piastowska, Kraków 1899, nr 155, 
s. 112.

35 L. Kalinowski, Die ältesten Glasgemälde der Dominikanerkirche in Krakau, w: Bau- 
und Bildkunst im Spiegel internationaler Forschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von 
Prof. Dr. Edgar Lehmann Präsident des CVMA Nationalkomitees in der DDR, Berlin 
1989, s. 114–124. Witraż przechowywany obecnie w: Kraków, Muzeum Narodowe, 
nr inw. nd 5523.

36 W. Maisel, Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań 1989, s. 257–258.
37 J. Pietrusiński, Portal św. Stanisława w Starym Zamku, bhs 30, 1968, nr 3, s. 346–355; 

M. Kochanowska-Reiche Ikonografia kanonizacyjna…, s. 76–77.
38 J. Pietrusiński, Portal św. Stanisława…, 354–355.
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stał św. Wacław) widnieje postać świętej męczennicy z atrybutem w postaci ga-
łązki palmowej w prawej ręce. Jest to niewątpliwie św. Pryska, patronka kościoła 
tytularnego Zbigniewa Oleśnickiego. Święta pojawiła się w życiu biskupa po raz 
pierwszy 8 stycznia 1440 r., kiedy papież Eugeniusz IV nadał bullą konfirmacyjną 
Oleśnickiemu tytuł kardynała prezbitera św. Pryski 39. Hierarcha nie odebrał jednak 
owego zaszczytu, by przyjąć go wraz z tytułem „bazylejskiego” kardynała prezbitera 
św. Anastazji od antypapieża Feliksa V i ojców soborowych w 1441 r. 40 Pod koniec 
schizmy, 6 września 1447 r., papież Mikołaj V potwierdził Oleśnickiemu godność 
kardynalską, wróciwszy do tytułu św. Pryski, który biskupowi krakowskiemu ofe-
rował Eugeniusz IV. Insygnia godności kardynalskiej przywiózł do Krakowa Jan 
Długosz dopiero 1 października 1449 r. 41 Tomasz Graff zwrócił jednak uwagę, że 
krakowski hierarcha już 2 stycznia 1448 r. pisał do Mikołaja V, tytułując się „Sbig-
neus tituli Sanctae Priscae presbyter cardinalis” 42. Na podstawie tej informacji 
usprawiedliwione jest przypuszczenie, że Oleśnicki już na początku 1448 r. mógł 
zamówić pieczęć większą kardynalską, a z pewnością nie czekał z jej sporządzeniem 
na moment otrzymania insygniów, gdyż najstarsze poświadczone jej użycie datuje 
się na 8 października 1449 r. 43 Kardynał używał sigillum regularnie aż do śmierci, 
dzięki czemu zachowało się jej kilkanaście odcisków 44.

M. Koczerska zasugerowała, że krakowskiego biskupa mogła zainspirować 
znajdująca się w archiwum kapitulnym pieczęć kardynała Lucyda przywieszona do 
dokumentu wystawionego w Rzymie w 1426 r. 45 Różnice formalne i stylowe są tu 
jednak zbyt duże, a fakt, że typ pieczęci hagiograficznej był dla kardynałów czymś 
naturalnym, każe podchodzić do tej hipotezy z ostrożnością. Mimo to badaczka 
poczyniła istotną uwagę do metodologii badań sfragistycznych — obecność pieczęci 
zachodnioeuropejskich w polskich zbiorach świadczy o znajomości ich przedsta-
wień wśród polskiego duchowieństwa. Wystarczy sięgnąć do ostroowalnej pieczęci 
biskupa płockiego Jakuba z Kurdwanowa z lat 1396–1425, który w górnej, większej 

39 T. Graff, Episkopat…, s. 264; Bullarium Poloniae, t. V: Litteras apostolicas aliaque 
Monumenta Poloniae Vaticana 1431–1449, ed. H. Wajs, A. Wajs, M. Kowalczyk, Roma 1995, 
nr 983, 984.

40 T. Graff, Episkopat…, s. 269; zob. m.in. kdmk ii, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1882, nr 426.
41 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, s. 166; T. Graff, Episkopat…, s. 274; J. Długosz, Annales, 

lib. Xii, s. 78–80.
42 T. Graff, Episkopat…, s. 274; Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. i, pars 2, ed. J. Szujski, 

Cracoviae 1876, nr 24.
43 M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, nr 176, s. 401; por. agad, Zbiór dokumentów 

pergaminowych, perg. 2570. 
44 M. Koczerska (Zbigniew Oleśnicki…, passim) potwierdziła obecność pieczęci przy 

dyplomach z: 17 stycznia 1450 r. (appd, perg. 132; edycja: zdk ii, nr 544); 8 maja 1450 r. 
(Częstochowa, Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, perg. 54; edycja: Zbiór 
dokumentów zakonu oo. paulinów…, nr 133); 9 listopada 1450 r. (ank, perg. 240; edycja: 
kdmk ii, nr 435); 11 maja 1451 r. (akkk, perg. 440); 16 lipca 1451 r. (auj, perg. 130; edycja: 
cduc ii, nr 164); 16 lipca 1451 r. (auj, perg. 131; edycja: cduc ii, nr 165); 26 czerwca 1452 r. 
(auj, perg. 135; edycja: cduc ii, nr 169); 8 lutego 1453 r. (ank, perg. 246); 30 lipca 1453 r. 
(akkk, perg. 446); 15 maja 1454 r. (auj, perg. 140; edycja: cduc ii, nr 175); 4 października 
1454 r. (akkk, perg. 456, 457).

45 akkk, perg. 297; M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki…, s. 167–168.
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części pola polecił rytownikowi umieścić gotycką architekturę (przypominającą 
tryptyk ołtarzowy) z trzema niszami: w środkowej, wyższej, ukazano postać Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, w niszy po jej prawicy św. Hieronima w stroju kardynalskim, 
po lewicy św. Zygmunta patrona katedry płockiej. Poniżej formy architektonicznej 
przedstawiono właściciela sigillum w stroju pontyfikalnym, flankowanego przez dwie 
tarcze z herbem Syrokomla. Hierarcha używał tej pieczęci na pewno w okresie 1403– 
–1422 46. Jakub z Kurdwanowa był jednym z sygnatariuszy dokumentu pokojowego 
zawartego w Mełnie w 1422 r. przez strony polsko-litewską oraz krzyżacką, a jego 
pieczęć wisi pod dyplomem wśród 120 innych odcisków. Treść dokumentu zreda-
gował osobiście ówczesny protonotariusz i prepozyt kolegiaty św. Floriana Zbig niew 
Oleśnicki, który z pewnością oglądał wówczas pieczęć biskupa płockiego.

Niebezpodstawne będzie poszukiwanie rytownika tłoka w Italii, gdzie sigillum 
typu ostroowalnego z architekturą i świętymi było szeroko rozpowszechnione. 
Niewykluczone też, że zamówienie na tłok zostało zrealizowane w Norymberdze, 
co z pewnością byłoby korzystniejsze dla biskupiej kiesy. Interesujące przykłady 
takich pieczęci wyższego duchowieństwa zachodnioeuropejskiego z końca XIV w. 
reprezentują znajdujące się w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie m.in.: 1) pieczęć Bernarda du Bosquet, kardynała przy kościele Dwunastu 
Apostołów, komisarza papieskiego oddelegowanego do spraw związanych z Zako-
nem krzyżackim, przywieszona przy dokumencie z 21 sierpnia 1370 r.: w polu gotycka 
architektura, w której zwieńczeniu Chrystus Pantokrator w mandorli; poniżej przed-
stawienie Kolegium Apostolskiego z centralnie umieszczoną Marią Mater Apostolo-
rum; w dolnej części postać oranta pomiędzy herbami 47; 2) pieczęć biskupa Perugii 
Augustyna Cacciaguerri, egzekutora papieskiego, przywieszona przy dokumencie 
z 21 listopada 1391 r.: w polu gotycka architektura, w której zwieńczeniu Matka 
Boża z Dzieciątkiem; poniżej dwie proste nisze z przedstawieniem św. Wawrzyńca 
w prawej i świętego biskupa w geście błogosławieństwa w lewej niszy; w dolnej części 
postać oranta pomiędzy herbami 48; 3) pieczęć Franciszka Carbonego, kardynała 
kościoła św. Zuzanny, przywieszona do edyktu z 27 czerwca 1392 r.: w polu pieczęci 
gotycka architektura, w której zwieńczeniu Matka Boża z Dzieciątkiem; poniżej, 
w prostej niszy św. Zuzanna, a pod nią orant pomiędzy herbami 49.

Piętnastowieczne zabytki sfragistyczne dowodzą niesłabnącej wśród kardyna-
łów i papieskich urzędników popularności ostroowalnych pieczęci z architekturą 
i świętymi, czego przykładem może być pieczęć Marcina, arcybiskupa Korfu, przy-
wieszona do dokumentu z 9 lipca 1421 r., w którym purpurat polecał duchowień-
stwu diecezji krakowskiej pozwać proboszcza z Chełma w sprawie z konwentem 

46 Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku, wyd. P. Nowak, 
P. Pokora, Poznań 2004, s. 27. Bogatą w ornamentykę i detale pieczęcią ostroowalną 
posługiwała się kapituła płocka w czasach biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego. 
Centralną pozycję w polu pieczęci zajęła renesansowa architektura z niszą, w której 
rytownik umieścił postać św. Zygmunta w zbroi; ponad nim ukazano Matkę Bożą 
z Dzieciątkiem, por. agad, Zbiór dokumentów papierowych, dypl. 2200.

47 agad, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 4590.
48 Ibidem, perg. 4539.
49 Ibidem, perg. 4541.
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miechowskim 50. Pomimo znacznego uszkodzenia wyraźnie widać trzy nisze, 
w których przedstawiono całopostaciowo Matkę Bożą z Dzieciątkiem, nieziden-
tyfikowanego świętego biskupa w prawej i św. Katarzynę w lewej niszy. W dolnym, 
zachowanym fragmencie widać przedstawienie oranta z herbem. Podobną pieczęcią 
posługiwał się biskup warmiński Mikołaj Tungen. Przy akcie układu z królem pol-
skim z 15 lipca 1479 r. wisi jego ostroowalna pieczęć z architekturą gotycką, w której 
trzech niszach przedstawiono Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Andrzeja i świętą 
męczennicę; poniżej postać oranta między dwoma herbami 51.

W polskich zbiorach analogiczne zabytki znajdują się również w archiwum 
jasnogórskim 52. Przy pergaminowym dokumencie wystawionym przez dwunastu 
kardynałów w lutym 1491 r. zachowało się sześć metalowych ostroowalnych puszek 
na pieczęć (pierwsza i druga z pieczęciami, trzecia zasłonięta materiałem, czwarta 
i piąta puste, szósta z fragmentem pieczęci). W pierwszej puszce znajduje się pieczęć 
biskupa Porto i Santa Rufina kardynała Rodriga Borgii 53: odciśnięta w czerwonym 
wosku przedstawia architekturę renesansowego ołtarza bądź kościoła zwieńczo-
nego popiersiem Matki Bożej flankowanej przez dwóch świętych. Poniżej w trzech 
niszach stoją: św. Sebastian, św. Mikołaj i św. Michał, pod którymi umieszczono 
postać oranta pomiędzy herbami. Druga puszka zawiera pieczęć kardynała Olive-
riusa Carafy odmienną w treści, lecz nieco podobną w formie: w środkowej wieży 
gotyckiej budowli ukazana postać skrępowanego i biczowanego Chrystusa, poniżej 
którego Matka Boża z Dzieciątkiem flankowana przez dwóch świętych; pod archi-
tekturą budowli (kościoła) herb właściciela pieczęci. W ostatniej puszce zachował 
się jedynie środkowy fragment pieczęci — popiersie świętego w renesansowej 
sklepionej niszy — który może sugerować podobieństwo do omawianego typu 
ostroowalnych pieczęci kardynalskich 54. Pieczęcie ostroowalne były więc bardzo 
popularne wśród najwyższych sfer rzymskiego duchowieństwa. Posługiwali się 
nim przede wszystkim kardynałowie, a wśród przedstawionych w polu pieczęci 
świętych często widnieli patronowie ich kościołów tytularnych.

Kardynałowie zamawiali tłoki u rzymskich złotników (często afiliowanych przy 
kurii papieskiej) zwykle tuż po elekcji i bardzo rzadko je później zmieniali (zdarzało 
się to, choć nie zawsze, z powodu translacji do innego kościoła tytularnego) 55. To-

50 Ibidem, perg. 2529.
51 Ibidem, perg. 137.
52 Za tę cenną wskazówkę dziękuję doktorowi Piotrowi Rabiejowi.
53 Chodzi najpewniej o Rodriga Borgię, późniejszego papieża Aleksandra Vi. W treści 

dokumentu został nazwany biskupem portueńskim, którą funkcję faktycznie pełnił w latach 
1476–1492. Jego pieczęć przywieszona do dokumentu musiała powstać jednak o wiele 
wcześniej, gdyż napis w otoku brzmi: RODORICVS EP[i]S[copus] ALBANENSIS S[an]
C[ta]E RO[manae] ECC[lesia]E VICECANCELLARIV[s]. Borgia został wicekanclerzem 
Kancelarii Apostolskiej w 1457 r., a posługę biskupa Albano sprawował w latach 1471–1476. 
Wtedy zapewne wykonano pieczęć hagiograficzną z architekturą.

54 Częstochowa, Archiwum Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, dypl. 80; treść dyplomu 
w Zbiór dokumentów zakonu Paulinów w Polsce, t. ii: 1464–1550, oprac. J. Zbudniewek, 
Warszawa 2004, nr 93.

55 J. Gardner, Some Cardinals’ Seals of the Thirteenth Century, „Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes” 38, 1975, s. 74–75.
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máš Krejčik za najważniejszy typ pieczęci kardynalskiej uznał pieczęć ostroowalną, 
której pole podzielono na trzy strefy z przedstawieniami: w górnej Chrystusa, 
Trójcy Świętej lub Marii; w środkowej sceny hagiograficznej; w dolnej samego 
klęczącego właściciela pieczęci 56. Dominującą rolę w architekturze pojawiającej 
się na pieczęciach kardynalskich od końca XIII w. odgrywały owe nisze, w których 
purpuraci umieszczali m.in. swoich świętych patronów chrzestnych oraz patronów 
kościołów tytularnych 57. Wykorzystanie nisz w architekturze wypełniającej pole 
pieczęci radykalnie zmieniło jej rozplanowanie. Wertykalny podział jeszcze moc-
niej podkreślał różnicę statusów między górną przestrzenią, zarezerwowaną dla 
przedstawień chrystologicznych lub maryjnych, od środkowej przeznaczonej dla 
świętych i dolnej, w której widniał klęczący orant 58. Julian Gardner zwrócił uwagę 
na istotny problem: narracja (jakkolwiek skrócona i zminiaturyzowana) zawarta 
w polu pieczęci zakładała szerokie spektrum odbiorców. W przypadku pieczęci kar-
dynalskich byli to odbiorcy rzymskich dokumentów, rozsyłanych po całej Europie. 
Przedstawienia na pieczęciach były zatem par excellence wizerunkami mobilnymi, 
przemieszczającymi się między prywatną i publiczną sferą 59. Taką genezę z pewno-
ścią miała pieczęć większa kardynalska Zbigniewa Oleśnickiego, który poszedł za 
trendami europejskimi, rezerwując jedną z nisz dla patronki kościoła tytularnego. 
Inaczej rzecz miała się z systemem sfragistycznym prymasa Jana Łaskiego.

5.2 Pieczęcie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego

Jak w XV w. za głównego propagatora znaku czterech patronów Królestwa Polskiego 
należy uznać biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, tak w XVI stuleciu rolę 
tę odgrywał kanclerz a następnie arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski. Również on 
sięgnął po świętych orędowników, konstruując przekaz ikonograficzny swego naj-
ważniejszego sigillum. Interesująca nas pieczęć ma kształt ostroowalny o wymiarach 
110 mm wysokości i 65 mm szerokości. Legenda wykonana renesansową kapitałą 
brzmi: IOHANNES DE LASRO D[ei] G[ratia] ARCHIEP[iscopu]S GNEZNENSIS 
LEGATVS NATVS ET PRIMAS (il. 7). Centralną część pieczęci wypełnia renesan-
sowy ołtarz zwieńczony przedstawieniem wyłaniającej się zza chmur Matki Bożej 
z Dzieciątkiem na prawej ręce; po obu stronach kwiaty róż umieszczone w spływach 

56 T. Krejčik, Pečet v kultuře středověku, Ostrava 1998, s. 230.
57 J. Gardner, The Architecture of Cardinals’ Seals c. 1244–1304, w: Pourquoi les sceaux? 

La sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l’art. Actes du colloque organisé à Lille, 
Palaise des Beaux-Arts les 23–25 octobre 2008, éd. M. Gil, J.-L. Chassel, Villeneuve d’Ascq 
2011, s. 441; idem, Some Cardinals’ Seals…, s. 77. O mikroarchitekturze w polu pieczęci 
zob. też M. Späth, Mikroarchitektur zwischen Repräsentation und Identitätsstiftung: Die 
Siegelbilder englischer Klöster und Kathedralkapitel im 13. Jahrhundert, w: Mikroarchitektur 
im Mittelalter: Ein gattungsübergreifendes Phänomen zwischen Realität und Imagination. 
Beiträge der gleichnamigen Tagung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg vom 26. bis 
29. Oktober 2005, hrsg. Ch. Kratzke, U. Albrecht, Leipzig 2008, s. 253–277.

58 J. Gardner, The Architecture…, s. 445.
59 J. Gardner, Curial Narratives: The Seals of Cardinal Deacons 1280–1305, w: Good 

Impressions: Image and Authority in Medieval Seals, ed. N. Adams, J. Cherry, J. Robinson, 
London 2008, s. 87.
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wolutowych utworzonych z esowato zwiniętej roślinności. Poniżej przyozdobione 
festonami belkowanie, pod którym w trzech sklepionych niszach trzy postacie: 
centralnie ulokowany św. Wojciech, flankowany przez św. Stanisława z prawej 
oraz św. Floriana z lewej strony; na cokole niełatwe do zidentyfikowania symbole: 
pod św. Wojciechem jakby renesansowe tondo ponad rozciągniętą szarfą 60; pod 
św. Stanisławem infuła przed pastorałem skrzyżowanym z innym przedmiotem 
(być może krzyżem); pod św. Florianem krzyż za otwartą księgą. Tych symboli — 
infuły, pastorału, jednoramiennego krzyża oraz otwartej księgi — nie należy, jak się 
wydaje, przypisywać poszczególnym świętym, lecz uznać za atrybuty arcybiskupa 
gnieźnieńskiego. Artykulację pionową zasadniczej struktury architektonicznej 
wyznaczają smukłe, posadowione na cokołach kolumny o korynckich kapitelach. 
Całość podtrzymuje od dołu zdobiony wspornik z rogami obfitości, na którym 
rytownik umieścił herb Korab prymasa w renesansowej stylizacji; powyżej tarczy 
herbowej krzyż arcybiskupi o pojedynczym ramieniu. W wolnych miejscach pola 
pieczętnego wiją się motywy roślinne.

Podobnie jak pieczęć Zbigniewa Oleśnickiego, tak i ją można zaliczyć do katego-
rii pieczęci narracyjnych ze sceną dewocyjną. W systemie sfragistycznym prymasa 
zajmowała miejsce „pieczęci większej” ze względu na właściwości prawne, a ponadto 
na tle pozostałych pieczęci zdecydowanie wyróżniała się wielkością i w zamyśle 
właściciela z pewnością miała miejsce wyjątkowe 61. Kwerenda przeprowadzona 
w kilkunastu polskich instytucjach archiwalnych zaowocowała zebraniem niemal 
pięćdziesięciu dyplomów pergaminowych wystawionych przez arcybiskupa Jana 
Łaskiego i pozwala zrekonstruować jego system sfragistyczny. Tworzyły go dwie 
pieczęcie starsze: mniejsza I i większa II, oraz dwie pieczęcie późniejsze: mniejsza II 
i większa II, czyli pieczęć z patronami. Przy dwóch dokumentach z 17 lipca i 20 paź-
dziernika 1512 r. wisi pieczęć większa I 62. Przy dyplomie z 3 sierpnia 1511 r. znajduje 
się pieczęć mniejsza I 63. Przy dziewięciu dyplomach, pochodzących z okresu między 
17 listopada 1516 r. a 20 (21) października 1529 r. pieczęć większa II. Przy dziesięciu 
najbardziej znana pieczęć prymasa, mniejsza II, rozpoznana w użyciu od 5 czerwca 
1517 r. do 27 maja 1530 r. 64 Przy jednym dyplomie pergaminowym z 1529 r. została 

60 Na pierwszy rzut oka tondo mogłoby wyglądać na kwiat róży, będąc nawiązaniem do godła 
herbu imaginacyjnego przypisywanego św. Wojciechowi — Poraj. O herbie imaginacyjnym 
świętego zob. P. Stróżyk, „Rosa alba in campo rubeo” — herb św. Wojciecha. Przyczynek 
do heraldyki imaginacyjnej, w: Cognitioni gestorum. Studia do dziejów średniowiecza 
dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań- 
-Warszawa 2006, s. 535–546.

61 Sformułowania „pieczęć większa” używam za: P. Pokora, Typologia…, s. 187, choć 
M. Adamczewski określał ją terminem „pieczęć wielka”, zob. M. Adamczewski, Zbiór 
odlewów gipsowych z pieczęci dawnego Archiwum Kapituły Gnieźnieńskiej. Kolekcja 
księdza kanonika Leona M. Formanowicza, w: Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, 
W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 268.

62 aa Gniezno, Dypl. Gn. 606 (17 lipca 1512 r.) oraz aa Gniezno, Dypl. Gn. 607 (20 
października 1512 r.).

63 agad, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 6875.
64 akkk, perg. 646 (5 czerwca 1517 r.); ad Włocławek, perg. 60423 (5 czerwca 1517 r.); 

agad, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 1028 (15 sierpnia 1519 r.); agad, Zbiór 
dokumentów pergaminowych, perg. 3709 (czerwiec 1522 r.); agad, Zbiór dokumentów 
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rozpoznana pieczęć sygnetowa (o wymiarach 20 mm długości i 17 mm szerokości), 
odciśnięta w czerwonym laku i wyobrażająca tarczę herbową z herbem Korab, 
zwieńczoną jednoramiennym krzyżem arcybiskupim, z inicjałami A[rchiepiscopus] 
G[neznensis] po bokach tarczy 65. Widać zatem, że prymas w czasie swego urzę-
dowania w Gnieźnie posługiwał się dwoma zestawami składającymi się z pieczęci 
mniejszej herbowej i większej dewocyjnej: pierwszym od sakry arcybiskupiej do 
około 1512 r. i drugim od jesieni 1516 r. do końca życia.

Pieczęć większa I lepiej zachowała się przy dyplomie z 17 lipca 1512 r.: okrągła, 
odciśnięta w czerwonym wosku o średnicy 70 mm i legendzie SIGILLVM IOANNIS 
DEI G[ratia] ARCHIEPISCOPI GNEZNENSIS ET PRI[m]A[s]; w polu pieczęci 
dopisane DE LASSKO. Zwięźle rzecz ujmując, przedstawienie ikonograficzne 
obrazuje klęczącego prymasa in pontificalibus w geście modlitwy, którego poleca 
stojący święty biskup z krzyżem jednoramiennym w prawej ręce, z pewnością 
św. Wojciech 66. Przed nimi, po prawej stronie pola, widać całopostaciowe przed-
stawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem nachylonym ku postaci właściciela pieczęci; 
na pierwszym planie rytownik przedstawił dużą tarczę z herbem Korab.

Jedyny rozpoznany odcisk pieczęci mniejszej I został zidentyfikowany przy 
dokumencie z 3 sierpnia 1511 r. Odcisk zachował się w niezbyt dobrym stanie, co 
nie przeszkadza w zidentyfikowaniu przedstawienia napieczętnego. Jest to okrągła 
pieczęć herbowa odciśnięta w czerwonym laku z herbem Korab na renesansowo 
stylizowanej tarczy, u której szczytu widoczne są atrybuty władzy arcybiskupów 
gnieźnieńskich: krzyż jednoramienny z prawej i mitra biskupia z lewej strony. Na 
podstawie zachowanych fragmentów tytulacji w legendzie w otoku pieczęci do-
myślić się możemy jedynie słów ARCHIEPISCOPUS GNEZNENSIS ET PRIMAS. 
Wizerunek herbu jest niemal identyczny z przedstawieniem drzeworytu sygnują-
cego karty tytułowe polskiego wydania Ordo missae Jana Burcharda (drukowanego 
na zlecenie Łaskiego w krakowskiej oficynie Floriana Unglera w 1512 r.) oraz na 
karcie tytułowej druku przemowy prymasa Łaskiego przed papieżem Leonem X 
(wydanej w 1513 r. również u Unglera) 67.

pergaminowych, perg. 3731 (4 września 1525 r.); ad Włocławek, perg. 60449 (17 maja 1527 r.); 
aa Gniezno, Dypl. Gn. 689 (24 kwietnia 1528 r.); ad Włocławek, perg. 60458 (10 stycznia 
1530 r.); Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego 
w Bitburgu, wyd. J. Tomaszewicz, M. Zdanek, W. Bukowski, Kraków 2004, nr 187 
(17 stycznia 1530 r.); ad Włocławek, perg. 601218 (27 maja 1530 r.).

65 agad, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 8547 (dawniej: Sucha 66); por. Dokumenty 
pergaminowe w zbiorach biblioteczno-muzealnych Hr. Tarnowskich w Suchej, wyd. J. Seruga, 
Kraków 1936, nr 66.

66 U stóp świętego rytownik umieścił przypisywany patronowi archidiecezji gnieźnieńskiej 
herb Poraj. Innym przykładem świadomej identyfikacji przez Łaskiego św. Wojciecha 
z herbem Poraj była fundacja kielicha z tym herbem dla grobu męczennika w Gnieźnie: 
agad, Biblioteka Baworowskich, perg. 246, k. 35: „Item calicem argenteum deauratum 
cum armis Rose et ampullis eciam cum eisdem armis ad sepulcrum s. Adalberti Gnezne”; 
por. Joannes Łaski Erzbishof von Gnesen (1510–1531) und sein Testament, hrsg. H. Zeissberg, 
Wien 1874, s. 167.

67 Ordo misse secundario diligentissime correctus cum notabilius et glossis sacri canonis 
noviter additis, Cracoviae 1512; Oratio ad pontificem maximum Leonem X. In obedientia 
suae sanctitati nomine serenissimi principis domini Sigismundi regis Polonie, magniducis 
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Pieczęć mniejsza II, odciskana w czerwonym laku, ma średnicę 55 mm i legen-
dę w brzmieniu: IOHANNES DEI GRA[tia] ARCHIEP[iscopus] GNEZNENSIS 
ET PRIMAS. W polu pieczęci renesansowo stylizowana tarcza herbowa z her-
bem Korab, zwieńczona jednoramiennym krzyżem, za którym szarfa z datą 1510, 
wskazującą na rok uzyskania przez Jana Łaskiego godności arcybiskupiej; po obu 
stronach tarczy putta w roli trzymaczy.

Pieczęć większa I zachowała się jedynie przy dwóch dyplomach wystawionych 
w 1512 r., czyli jeszcze przed wyjazdem prymasa do Rzymu. Przy obu dokumen-
tach zachowała się tylko pieczęć prymasa, jednak formuły sygillacyjne („in cuius 
rei testimonium nostrum et dicti venerabili Capituli nostri Gneznensis sigilla 
presentibus sunt appensa” oraz „nostrisque et venerabilis Capituli Gneznensis 
subappensione sigillorum”) informują, że w obu przypadkach obok pieczęci Ła-
skiego wisiała pieczęć kapituły gnieźnieńskiej. Także i pieczęć większa II z trzema 
świętymi współwystępowała z pieczęcią kapituły gnieźnieńskiej. Pieczęcie mniej-
sze (herbowe) przy wszystkich rozpoznanych dokumentach wiszą samodzielnie. 
Usprawiedliwiona jest zatem teza o istnieniu praktyki kancelaryjnej polegającej na 
przywieszaniu pieczęci większej przy dokumentach współpieczętowanych przez 
kapitułę gnieźnieńską. Podobna praktyka była stosowana chociażby w kancelarii 
biskupa krakowskiego Piotra Wysza 68. Wynika stąd, że przy dyplomach, których 
formuła sygillacyjna wskazuje na obecność pieczęci kapituły obok pieczęci pry-
masa, wisiała pieczęć większa tego ostatniego 69. Sprawy nie ułatwia fakt, że stan-
dardowa koroboracja dokumentów prymasa nie rozróżnia poszczególnych tłoków 
systemu sfragistycznego Jana Łaskiego 70. Próby rozpoznania konkretnych praktyk 

Lituavie, Russie, Prussieque, domini et heredis etc. prestita per reverendissimum dominum 
Ioannem de Lassko, Cracoviae 1513.

68 A.M. Włoch, Kancelaria i dokumenty biskupa krakowskiego Piotra Wysza (1392–1412), 
Stud. Źródł. 46, 2009, s. 29–82.

69 Chodzi tu o dyplomy Łaskiego, przy których nie zachowały się pieczęcie, zob. np. dyplom 
wystawiony w Gnieźnie 23 kwietnia 1519 r. z formułą „in cuius fidem et testimonium 
nostrum et dicti Capituli sigilla presentibus sunt appensa” (aa Warszawa, perg. dp. 22); 
dyplom wystawiony tego samego dnia w Gnieźnie z identyczną formułą sygillacyjną 
(aa Warszawa, perg. dp. 23); dokument wystawiony w Skierniewicach 19 lutego 1521 r. 
(aa Gniezno, Dypl. Gn. 654) — tutaj z kolei zachowała się jedynie pieczęć kapituły 
gnieźnieńskiej większa iii, hagiograficzna tronowa; dyplom wystawiony w Uniejowie 
5 września 1525 r. z formułą „in cuius rei testimonium nostrum et dicti Capituli nostri 
Gneznensi sigilla presentibus sunt subappensa” (aa Gniezno, Dypl. Gn. 678); odpis 
dyplomu z 28 maja 1526 r. z formułą „in eorum fidem ac munimentum perpetuum nostrum 
ac eiusdem Generalis Capituli nostri sigilla praesentibus sunt appensa” (agad, Zbiór 
dokumentów papierowych, dypl. 851); dyplom wystawiony w Skierniewicach 14 maja 1530 r. 
z formułą „in maius autem testimonium […] nostrum et dicti Capituli Gneznensi sigilla 
presentibus sunt subappensa” (ad Włocławek, perg. 60459).

70 Formuła sygillacyjna spisywana była wedle ogólnie przyjętych wzorów epoki, nie 
różnicując konkretnych pieczęci. W. Chorążyczewski podzielił formuły koroboracyjne 
dokumentów królewskich z początku XVi w. na dwa typy: odwołujący się do pieczęci jako 
środka uwierzytelniającego dokument oraz typ poświadczania przez pieczęć akcji prawnej 
odnotowywanej w dokumencie — oba używane w latach lat 1501–1515 (a więc również 
w okresie sprawowania przez Łaskiego funkcji najpierw sekretarza a później kanclerza). 
Formuły sygillacyjne dokumentów prymasa Łaskiego opierają się na tym drugim typie: 
„in cuius rei testimonium sigillum nostrum (presentibus) est (sub)appensum (appendum, 
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kancelaryjnych w systemie administracyjnym hierarchy są nad wyraz uzasadnione; 
trzeba bowiem pamiętać, że Łaski przed rozpoczęciem kariery episkopalnej kilka lat 
pracował jako sekretarz królewski oraz kanclerz wielki koronny, co bez wątpienia 
wpłynęło na świadomość wagi zwyczaju kancelaryjnego 71.

Pieczęć większa II z patronem zachowała się przy dziewięciu zidentyfikowa-
nych dokumentach. Przyjmując porządek chronologiczny, na początku wspomnieć 
trzeba dwa dyplomy wystawione 17 listopada 1516 r. w Gnieźnie, w których powtó-
rzono dokumenty papieża Leona X z 1513 i 1515 r. 72 Kolejny dyplom, przy którym 
zachowała się pieczęć większa, wystawiony został 23 kwietnia 1517 r. podczas zgro-
madzenia kapituły generalnej w Gnieźnie 73. Zgodnie z formułą sygillacyjną („In 
cuius rei fidem et testimonium sigillum nostrum et Capituli nostri presentibus est 
subappensum”) przy dokumencie przywieszone zostały dwie pieczęcie: prymasa 
Łaskiego i kapituły gnieźnieńskiej 74. Pierwsza z nich, odciśnięta w czerwonym wo-
sku, jest zachowana w dość dobrym stanie z miejscowo wytartą legendą. Następny 
dyplom to nadanie poczynione w Gnieźnie podczas zebrania kapituły generalnej 
w dniu translacji św. Wojciecha 20 października 1517 r. 75 Pieczęć prymasa znajduje 
się w nie najlepszym stanie, z licznymi ubytkami. Formuła sygillacyjna („in cuius 
rei fidem et testimonium nostrum et capituli nostri sigilla sunt appensa”) wska-
zuje, że w pozostałościach drugiej woskowej misy znajdowała się pieczęć kapituły 
gnieźnieńskiej. Chronologicznie kolejny dyplom znajduje się w zbiorach Zakładu 
Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochodzi z 23 kwietnia 
1519 r. i dotyczy nadania Marcinowi Myszkowskiemu z Mirowa pewnych zabudowań 
pod murami Krakowa 76. Zgodnie z zawartą w koroboracji formułą sygillacyjną („in 

subimpressum, impressum)”, por. W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej 
kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007, s. 218–219.

71 Jan Łaski jako sekretarz królewski lub sekretarz najwyższy królewski u boku Aleksandra 
Jagiellończyka wystąpił dziewiętnaście razy w dokumentach królewskich z 1502 r., choć 
przypuszcza się, że funkcje sekretarskie sprawował od 1501 do 1503 r., wprowadzając nowe 
zwyczaje i zasady prowadzenia prac, por. W. Chorążyczewski, Przemiany…, s. 119, 130, 
147–151. Funkcję kanclerza Łaski sprawował w 1503 r. i to w czasie jego kadencji urząd został 
gruntownie zreformowany, por. ibidem, s. 65–68; W. Chorążyczewski, Próba rekonstrukcji 
organizacji polskiej kancelarii królewskiej w 1. połowie XVI wieku, w: Polska kancelaria 
królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Część druga. Materiały 
konferencji naukowej, Kraków 14 kwietnia 2004, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, 
Kraków 2006, s. 11–12.

72 Pierwszy z nich znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, DK Perg. 223; 
drugi w ad Włocławek, perg. 60420.

73 aa Gniezno, Dypl. Gn. 635. W inwentarzu archiwalnym dokument jest datowany na 1511 r., 
co sugerować może zniszczony pod koniec datacji fragment pergaminu — istotnie wygląda 
to, jakby pisarz napisał „millesimo quingentesimo decimo primo”. Zakładając jednak, że 
nie popełnił błędu pisarskiego, opisując cyfrę 11 jako decimo primo zamiast undecimo 
(poprawna forma widnieje na dyplomie Łaskiego wystawionym 3 sierpnia 1511 r., agad, 
Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 6875), należy dokładniej przyjrzeć się ostatniej 
liczbie. Niewątpliwie jest to septimo położone na uszkodzonym złożeniu pergaminu.

74 Pieczęć kapituły gnieźnieńskiej to pieczęć większa ii, hagiograficzna, potwierdzona w użyciu 
w latach 1290–1517 (1602), zob. P. Pokora, Pieczęcie kapituły…, s. 10–18.

75 aa Warszawa, perg. dp. 21.
76 Kraków, Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, perg. 51. 

W XiX w. dyplom należał do kolekcji barona Edwarda Rastawieckiego, historyka sztuki 
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cuius rei testimonium nostra et dicti Capituli sigilla presentibus sunt appensa”) przy 
dokumencie zawieszono dwie pieczęcie: prymasa — dobrze zachowana, w wosko-
wej misie — oraz kapituły gnieźnieńskiej, z której pozostał jedynie fragment misy. 
Następne sigillum pojawiło się przy wystawionym w Łowiczu 4 kwietnia 1526 r. 
potwierdzeniu zapisu części młyna wodnego w Łowiczu na rzecz stołu arcybisku-
piego 77. Formuła sygillacyjna („nostrum et dicti Capituli nostri Gneznensi sigilla 
presentibus sunt appensa”) również i tu wskazuje na obecność dwóch pieczęci: 
prymasa i kapituły gnieźnieńskiej — obie zachowane w kapitalnym stanie, choć przy 
pieczęci Łaskiego brakuje fragmentu legendy z prawej strony 78. W tym samym mie-
siącu 27 kwietnia 1526 r. wystawiono w Gnieźnie dokument opatrzony pieczęciami 
arcybiskupa i kapituły gnieźnieńskiej 79. Odcisk pieczęci większej, choć ułamany 
u dołu z prawej strony, zachował się w świetnym stanie z doskonale widocznymi 
detalami postaci, obiektów i zdobień. Obok niej wisi również wspaniale zachowana 
pieczęć kapituły gnieźnieńskiej większa III. Oryginalny odcisk pieczęci większej 
Łaskiego został potwierdzony przy wystawionym w Skierniewicach 18 września 
1528 r. dokumencie świadczącym o oddaniu w użytkowanie młynów w Piątkowie 80. 
Pieczęć większa (zachowana w nie najlepszym stanie, wytarta i uszczerbiona) to-
warzyszyła pieczęci kapituły gnieźnieńskiej, na co wskazuje formuła sygillacyjna 
(„in maius autem et evidens testimonium omnium et singulorum premissorum 
sigilla tam nostrum quam venerabili Capituli nostri Geznensi presentibus sunt 
appesna”), po tej ostatniej pozostał tylko fragment woskowej misy. Ostatni dy-
plom — transumpt aktu z 24 kwietnia 1468 r. — wystawiono 20/21 81 października 

i kolekcjonera, o czym świadczy znaczek naklejony na dyplomie: „Z daru Edwarda Barona 
Rastawieckiego. Nr spisu: 3913?”. Pod koniec życia Rastawiecki podzielił zbiory pomiędzy 
uniwersytety w Krakowie i Warszawie, a część odsprzedał Sewerynowi Miełżyńskiemu. 
Z problemami wynikającymi z przetransportowania zbioru pomiędzy zaborami oraz 
skomplikowanej drogi administracyjnej w krakowskiej wszechnicy poradził sobie Józef 
Łepkowski, który od 1867 r. kierował Gabinetem Archeologicznym uj, zob. auj, Akta 
Senatu Akademickiego uj 1869–1890, s ii 856, Zbiór Edwarda Rastawieckiego 1869–1870; 
Akta Senatu Akademickiego uj 1869–1890, s ii 1183, Dar Edwarda Rastawieckiego. Zbiory 
archeologiczne 1869–1875. Tam też ostatecznie trafił pokaźny dar E. Rastawieckiego. 
Z rachunku wystawionego 27 grudnia 1869 wynika, że większa część darowanego materiału 
musiała zostać oczyszczona, por. auj, Akta Senatu Akademickiego uj 1869–1890, s ii 1183, 
Dar Edwarda Rastawieckiego. Zbiory archeologiczne 1869–1875. Po śmierci Józefa 
Łepkowskiego jednostkę połączono w 1894 r. z Gabinetem Historii Sztuki, którym opiekował 
się Marian Sokołowski. To wtedy historyk sztuki musiał natrafić na dyplom Łaskiego, o czym 
wspomniał w artykule dotyczącym działalności Andrzeja Krzyckiego, zob. M. Sokołowski, 
Stosunek Andrzeja Krzyckiego do sztuki, „Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki 
w Polsce” 6, 1897, z. 1, s. 45, przyp. 2.

77 ank, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 921.
78 Pieczęć kapituły gnieźnieńskiej to pieczęć większa iii, hagiograficzna tronowa, 

potwierdzona w użyciu w latach 1521–1637 (1647), zob. P. Pokora, Pieczęcie kapituły…, 
s. 18–27.

79 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Klasztor cystersów w Koronowie, perg. 158.
80 aa Gniezno, Dypl. Gn. 691.
81 Datacja dokumentu jest niejasna: „feria quarta in crastino translacionis sanctissimi Adalberti 

patroni ecclesie nostre” i wskazuje na środę nazajutrz translacji św. Wojciecha, podczas gdy 
w 1529 r. święto translacji wypadało właśnie w środę 20 października.
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1529 r. w Gnieźnie. Również i tutaj pieczęć większa prymasa wisiała obok innej, 
która się nie zachowała 82.

Ponadto gipsowy odlew pieczęci prymasa znajduje się w Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie 83. Pierwotnie należał do kolekcji kanonika Leona 
Formanowicza, od 1927 r. archiwariusza i bibliotekarza kapituły gnieźnieńskiej 84. 
Odlew, niepoprawnie zdefiniowany na karcie inwentarzowej jako „pieczęć majesta-
tyczna”, prezentuje się dosyć wyraźnie, lecz trudno zidentyfikować wzór negatywu 85. 
W przeciwieństwie do kart inwentarzowych odlewów dwóch innych pieczęci Jana 
Łaskiego — również zdeponowanych w tym Muzeum — karta pieczęci większej 
nie posiada adnotacji o oryginale. Pozostałe odlewy: pieczęć dewocyjna (nazwana 
„pieszą”) oraz herbowa (nazwana „heraldyczną”) pochodzą z dyplomów znajdu-
jących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, co sugeruje, że również 
i pieczęć z trzema patronami L. Formanowicz znalazł w zbiorach tej instytucji 86. 
Ostatnim obiektem jest odlew galwaniczny znajdujący się w Muzeum im. Eme-
ryka Hutten-Czapskiego — ze względu na fatalny stan zachowania pozwalający 
jedynie na określenie ogólnego charakteru przedstawienia napieczętnego 87. Górna 
część legendy po prawej stronie jest niemal całkiem wytarta, co zapewne stało się 
przyczyną błędnego odczytania napisu przez Mariana Gumowskiego na odrysie 
zabytku w jego podręczniku do sfragistyki polskiej. Autor odrysu niesłusznie po-
prawił widoczny na oryginalnych odciskach błąd rytownika popełniony w legendzie 
DE LASRO na A LASKO 88.

Pieczęć większa II Jana Łaskiego z trzema patronami nie została dotychczas 
poddana wyczerpującym studiom. Marian Sokołowski poza wzmianką o lokalizacji 
dyplomu potraktował zabytek skrótowo jako materiał porównawczy do wzorującej 

82 akkk, perg. 706.
83 mppp, nr inw. ik/109/89.
84 J. Nowacki, Formanowicz Leon Marian, psb, t. 7, Kraków-Wrocław 1948–1958, s. 64; 

M. Adamczewski, Zbiór odlewów…, s. 259. Jednym z częstych gości kapłana miał być 
M. Gumowski, co zapewne nie pozostało bez wpływu na rozpoczęcie kolekcjonowania 
odlewów gipsowych pieczęci związanych z dziejami kapituły i arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego, zob. M. Formanowicz, Ksiądz Leon Formanowicz, Kanonik Katedry 
Prymasowskiej w Gnieźnie. Życie i praca (Szkic biograficzny), <www.formanowicz.pl>,  
s. 5 (dostęp: 7 lutego 2018).

85 Trudno powiedzieć, skąd autor karty inwentarzowej zaczerpnął pojęcie „pieczęci 
majestatycznej” w odniesieniu do odlewu. Raczej nie chodziło o przedstawienie 
ikonograficzne w takim rozumieniu, jakim Otto Posse pisał o biskupich pieczęciach wielkich, 
nazywanych od lat siedemdziesiątych XV w. pieczęciami majestatowymi (zob. Die Siegel der 
Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, hrsg. O. Posse, Dresden 1914, s. 11). Jak przekonywał 
P. Pokora, w kancelariach gnieźnieńskiej i krakowskiej używano zwrotu „pieczęć 
majestatowa” w charakterze prawnym i określano nim pieczęcie najważniejsze (P. Pokora, 
Typologia…, s. 158). Niemniej bazując na współczesnej terminologii sfragistycznej, należy 
zrezygnować z nazywania pieczęci większej Jana Łaskiego „pieczęcią majestatyczną”.

86 Odlew starszej pieczęci większej, mppp, nr inw. ik/110/89 (nazwanej w karcie inwentarza 
„pieszą”) pochodzi z przywileju Łaskiego dla wójtostwa w Łęgonicach z 1512 r. (aa Gniezno, 
Dypl. Gn. 606), zaś drugiej mniejszej, mppp, nr inw. ik/111/89, z włączenia młyna 
uniejowskiego do uposażenia kapituły gnieźnieńskiej w 1528 r. (aa Gniezno, Dypl. Gn. 689).

87 Kraków, Muzeum Narodowe, Oddział Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, 
nr inw. mnk Viii-piecz.161.

88 M. Gumowski, Handbuch der Polnischen Siegelkunde, Graz 1966, Taf. XXXiV, nr 348.
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się na nim pieczęci Andrzeja Krzyckiego. Autor ten nie miał wątpliwości, że rytow-
nikiem pieczęci był Włoch, a ona sama stanowiła najprawdopodobniej pierwszą 
renesansową pieczęć w Polsce 89. Niewiele miejsca poświęcił jej też Stefan Komor-
nicki, ograniczając się do wysnucia hipotezy o przywiezieniu pieczęci (lub pomysłu 
na nią) z ostrzyhomskiego dworu kardynała Tomasza Bakócza, gdyż jest ona ude-
rzająco podobna do sigillum węgierskiego kardynała 90. O walorach artystycznych 
pieczęci pisał M. Gumowski w podręczniku do sfragistyki:

„Wiek XVI wprowadza na pieczęci arcybiskupów cały ołtarz renesansowy z Ma-
donną u góry, z 3 patronami w środku i tarczą herbową u dołu. Duże pieczęcie tego 
rodzaju arcybiskupa Jana Łaskiego (1526) lub arcybiskupa Andrzeja Krzyckiego 
(1536) należą do najlepszych dzieł sztuki złotniczej tego czasu” 91.W tym samym czasie 
Helena Kozakiewiczowa, która dane o pieczęci czerpała najpewniej ze wzmianki 
u Mariana Sokołowskiego, przekonywała, że pieczęć (nazwana przez nią „większą”) 
jest dowodem na to, iż „zamiłowanie prymasa sięgało do form renesansowych nawet 
w drobnych przedmiotach związanych z codziennymi zajęciami: takie formy mają 
jego pieczęcie arcybiskupie” 92. Jak widać historycy i historycy sztuki zajmowali się 
pieczęcią prymasa Łaskiego w sposób marginalny, ograniczając się do potwierdzenia 
węgierskiej genezy zabytku i akcentując jego renesansowy charakter. Jedno zasadni-
cze zagadnienie było w historiografii pomijane — chyba nikt nie podjął się włączenia 
analizy ikonografii pieczęci do refleksji nad działalnością programową Łaskiego.

Hipoteza M. Sokołowskiego o włoskiej proweniencji tłoków Łaskiego nie wydaje 
się bezzasadna. W przeciwieństwie do Zbigniewa Oleśnickiego, który zapewne 
w Polsce poznał typ pieczęci ostroowalnej z architekturą i świętymi, Jan Łaski 
odbył długą podróż do Rzymu, gdzie z pewnością nieraz widział dokumenty pie-
czętowane przez purpuratów. Z tego względu przegląd pieczęci tego typu można 
rozszerzyć o artefakty nieobecne w polskich zbiorach, które mogły być potencjalny-
mi wzorcami dla Łaskiego. Giacomo Bascapé w swoim podręczniku do sfragistyki 
zaprezentował kilka kardynalskich pieczęci ze zbliżonym przedstawieniem. Według 
włoskiego badacza kościelne pieczęcie hagiograficzne z architekturą pojawiły się 
w najwyższych kręgach administracji papieskiej w połowie XIV w. i szybko stały się 
popularne wśród rzymskich purpuratów, znajdując uznanie przede wszystkim przez 
wzgląd na szerokie możliwości modyfikacji przekazu semantycznego. W XV w. 
gotyckie zabudowania w polu pieczęci ustąpiły miejsca stylowi Odrodzenia 93. Trzy 

89 M. Sokołowski, Stosunek Andrzeja Krzyckiego…, s. 45, przyp. 2.
90 S. Komornicki, Kultura artystyczna w Polsce czasów Odrodzenia. Sztuki plastyczne, 

w: Kultura staropolska, Kraków 1932, s. 554. Fakt, że autor nie opisał przedstawienia 
napieczętnego i nie wskazał konkretnego egzemplarza odcisku lub odlewu spowodował 
małe zamieszanie w historiografii, np. autor monografii o prymasie, P. Tafiłowski, nie znając 
zapewne z autopsji pieczęci z architekturą, skojarzył omawiany przez S. Komornickiego 
zabytek z pieczęcią herbową Łaskiego, tzw. „z puttami”, por. P. Tafiłowski, Jan Łaski  
(1456–1531). Kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007, s. 366.

91 M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 211.
92 H. Kozakiewiczowa, Mecenat Jana Łaskiego (z zagadnień sztuki renesansowej w Polsce), 

bhs 23, 1961, s. 15–16.
93 G.C. Bascapé, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell’arte, 

vol. ii: Sigillografia ecclesiastica, Milano 1978, s. 63–64.
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zamieszczone przez Bascapégo przykłady można uznać za najbardziej zbliżone do 
polskich odpowiedników: 1) pieczęć kardynała z tytułem kościoła św. Wawrzyńca 
Fillipa Calandriniego z 1464 r.: renesansowa architektura z trojgiem świętych sto-
jących bezpośrednio obok siebie, pod którymi postać kardynała flankowana przez 
herby 94; 2) pieczęć biskupa diecezji Porto i Santa Rufina kardynała Giovanniego 
Salviatiego z połowy XVI w.: poniżej Najświętszej Maryi Panny trzech świętych 
w niszach oddzielonych kolumnami, pod którymi herb purpurata 95; 3) najbardziej 
zbliżona pod względem całościowej kompozycji i stylizacji architektury do sigillum 
Łaskiego pieczęć patriarchy Akwilei, legata i kardynała Marca Barbo (z 1474 r.): 
pod popiersiem Matki Bożej w trzech sklepionych niszach święci Marek, Her-
magoras i Fortunat, pod którymi postać oranta 96. O długotrwałej popularności 
modelu świadczy pieczęć kardynała z tytułem kościoła św. Pudencji Scipiona Re-
biby z około 1556 r. — pomimo swego owalnego kształtu zawiera w polu pieczęci 
zbliżone przedstawienie: w zwieńczeniu renesansowej budowli półpostać Boga 
Ojca Wszechmogącego, poniżej którego trzech świętych w sklepionych niszach: 
Tomasz, Pudencja i Błażej; pod architekturą herb kardynała 97.

Choć zlokalizowanie dokładnego miejsca pieczęci Jana Łaskiego na skom-
plikowanej mapie europejskiej tradycji sfragistycznej wymagałoby długotrwałej 
kwerendy, to wskazać należy przynajmniej bezpośrednie sąsiedztwo genetyczne 
zabytku. Już S. Komornicki powiązał pieczęć arcybiskupa gnieźnieńskiego z jego 
wizytą na dworze arcybiskupa ostrzyhomskiego Tomasza Bakócza 98. Egzemplarz 
odcisku pieczęci Bakócza (zachowany nieco lepiej niż niekompletne egzemplarze, 
na które powołują się węgierscy badacze) znajduje się w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie (il. 8). Został przywieszony do wystawionego w Bratysławie 
2 maja 1515 r. zatwierdzenia fundacji i uposażenia ołtarza w nieistniejącym już dzi-
siaj koś ciele św. Piotra w Sandomierzu 99. Kompozycja obu pieczęci, arcy biskupiej 
Łaskiego i kardynalskiej Bakócza, jest bardzo podobna, choć widoczne są drob-
ne różnice formalne i stylowe. Wymiary węgierskiego sigillum wynoszą 115 mm 
długości na 65 mm szerokości, co praktycznie odpowiada polskiemu zabytkowi. 
Wykonana renesansową kapitałą legenda brzmi: [Sigillum] THO[me] BAKOZ CAR-
[dinalis] STRIGON[iensis] ET PATRIAR[che] CONSTANT[inopolitani] LEGATI 
HUNGARIE. Także i tu pole pieczęci wypełnia renesansowy ołtarz zwieńczony 
przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Belkowanie nie jest tu ozdobione 
festonami, lecz imionami świętych umieszczonymi ponad ich postaciami. W środku: 
S[anctus] A[da]LBERT[us]; z prawej S[anctus] IO[annes] E[van]G[elista] oraz z lewej 
S[anctus] STEFA[nus]. Trójka świętych wpatruje się w klęczącego u stóp św. Stefana 
kardynała Tomasza Bakócza. Poniżej na cokołach znajdują się festony — w odróż-
nieniu od symboli zamieszczonych przez rytownika pieczęci Łaskiego. I tu archi-

94 Ibidem, s. 64, 110–111, tabl. XVi, il. 5.
95 Ibidem, il. 1.
96 Ibidem, il. 2.
97 Brązowy typariusz oraz odcisk pochodzący z kolekcji Richarda Rawlinsona wystawione 

w Oxford, Ashmolean Museum, nr inw. Wa1995.250 (typariusz) oraz an2009.292 (odcisk).
98 S. Komornicki, Kultura artystyczna…, s. 554.
99 agad, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 5699.
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tekturę ołtarza podtrzymuje wspornik, na którym rytownik usadowił herb własny 
kardynała zwieńczony krzyżem i kapeluszem kardynalskim oraz dwoma sznurami 
(każdy ułożony w splot skierowany ku przeciwnej krawędzi ronda, przytwierdzony 
z jednego końca do kapelusza, z drugiego zakończony zaś pięcioma chwostami 
w dwóch rzędach). W historiografii węgierskiej lakoniczny komentarz na temat 
pieczęci pojawiał się zwykle w związku z badaniami prowadzonymi nad kaplicą 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny fundacji Bakócza, a to przez wzgląd na 
podobieństwo przedstawienia w polu pieczęci do architektury ołtarza w kaplicy 100. 
Jak tłumaczyła Jolán Balogh, jeśli istotnie wzór ikonograficzny zaczerpnięty został 
z ołtarza, to pieczęć zamówiono u rytownika pomiędzy datą fundacji kaplicy (1513) 
a wystawieniem dokumentu, przy którym pieczęć została zawieszona (6 listopada 
1515 r.) 101. Odcisk warszawski sigillum ostrzyhomskiego arcybiskupa pochodzi 
z dokumentu wystawionego 2 maja 1515 r., co nieznacznie przesuwa terminus ante 
quem sporządzenia tłoka. Teza o skopiowaniu architektury ołtarza w polu pie-
częci z ołtarza w kaplicy Bakócza jest jednak zbyt karkołomna — trudno znaleźć 
narzucające się podobieństwa architektoniczne z wyjątkiem realizacji ogólnych 
założeń stylu renesansowego. Mimo odrzucenia bezpośredniej zależności między 
fundacją ołtarza a zamówieniem tłoka pieczętnego można wskazać terminus a quo 
sporządzenia tego ostatniego. Kardynał Tomasz Bakócz uczestniczył we wszystkich 
sesjach V Soboru Laterańskiego pomiędzy 12 maja 1512 r. a 16 lutego 1513 r. W lipcu 
1513 r. papież Leon X powierzył mu obowiązki legata węgierskiego, która to funkcja 
widnieje w otoku jego pieczęci z architekturą. Z kolei 9 listopada 1513 r. Bakócz 
wyruszył w drogę powrotną do Ostrzyhomia 102 — mógł, korzystając z okazji, za-
mówić pieczęć u rzymskiego rytownika po uzyskaniu nominacji legackiej i przed 
wyjazdem ze Stolicy Apostolskiej.

Prymas Jan Łaski przybył do Rzymu z rozkazami władcy i własnymi projektami 
5 czerwca 1513 r. 103 Niewątpliwie spotykał się tam z arcybiskupem ostrzyhomskim 
w sprawach zorganizowania krucjaty antytureckiej pod wodzą polskiego władcy 
oraz pośrednictwa Bakócza w sporach polsko-krzyżackim i polsko-moskiewskim. 
Pod koniec roku, kiedy węgierski sojusznik wracał już do siebie, Łaski zaczął tracić 
grunt pod nogami, ścierając się z krzyżackimi i cesarskimi posłami. Nie udało mu się 
również, o co usilnie zabiegał, uzyskać kapelusza kardynalskiego, lecz 15 lipca 1515 r. 
otrzymał dla siebie i swoich następców godność stałych legatów papieskich 104. Tytuł 

100 J. Balogh, La Capella Bakócz di Esztergom, „Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum 
Hungaricae”, t. 3, fasc. 1–4, Budapeszt 1956, s. 134–135; V. Fraknói, Erdödi Bakócz Tamás 
élete, Budapest 1889, s. 179; K. Pulszky, S. Fellner, Bakocs Tamás sírkápolnája Esztergomban, 
„Archaeologiai Értesiyö” U1, 1881, s. 246–255; J. Dankó, De ortu progressuque Capellae 
Bakacsianae commenariolum, Strigonii 1875, s. 12.

101 J. Balogh, La Capella Bakócz…, s. 135; S. Lynch, Italian Influence on the Hungarian 
Renaissance, w: „Reports of U.S. Grantees”, http://www.fulbright.hu/book5/sarahlynch.pdf 
(dostęp: 8 lutego 2018).

102 Diarii di Marino Sanuto, red. F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, t. 17, Venezia 1886, kol. 318.
103 W. Dworzaczek, Łaski, Jan h. Korab, psb, t. 18, Wrocław 1973, s. 231.
104 Ibidem, s. 232. Pisał o tym m.in. J.L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, 

red. K. Kumaniecki, Warszawa 1960, s. 115. W dokumencie potwierdzającym nadanie 
godności błędnie zapisano nazwisko prymasa: „venerabilis frater noster Johannes de Lascro” 
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ten widoczny jest w otoku pieczęci, więc terminus post quem zamówienia pieczęci 
wyznacza data uzyskania godności legackiej; terminus ante quem to 17 listopada 
1516 r., czyli dzień wystawienia dwóch dokumentów, przy których zachowała się 
pieczęć Łaskiego. Kapituła podjęła Łaskiego po powrocie dokładnie miesiąc wcześ-
niej, więc tłok pieczętny prymas musiał przywieźć z podróży. Na obce pochodzenie 
rytownika pieczęci wskazuje również błąd w wykonaniu legendy w wyrazie LASRO, 
zamiast LASKO. Słuszne wydaje się założenie, że Łaski przywiózł z Rzymu nowy 
zestaw pieczęci: herbową „z puttami” i dewocyjną z trzema patronami, gdyż nie 
znamy dokumentów z okresu po powrocie z Rzymu, przy których wisiałyby odciski 
starszego zestawu pieczęci.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy rację mieli badacze dostrzegający w pieczęci 
Jana Łaskiego inspirację sigillum Tomasza Bakócza, choć wydaje się to bardzo 
prawdopodobne. Prócz podobnej kompozycji na rzecz tej hipotezy świadczy fakt, 
że obaj duchowni przebywali w Rzymie jeszcze kilka miesięcy po uzyskaniu przez 
Bakócza godności legackiej. Zbyt pochopne wydaje się też twierdzenie, że Łaski 
poznał ten charakterystyczny model dopiero na dworze ostrzyhomskim; warto 
przywołać tu słowa Tadeusza Kruszyńskiego o pieczęci: „Znaczne jej podobieństwo 
do pieczęci węgierskiego kardynała prymasa Tomasza Bakocsa, wielkiego zwolen-
nika włoskiej sztuki, niekoniecznie jest dowodem, iż Łaski przywiózł jej odbitkę 
z Węgier w powrotnej drodze z Rzymu w 1515 r., bo prymas nasz mógł oglądać ją 
wyciśniętą przy jednym z dokumentów, jakich wiele krążyło pomiędzy jagiellońską 
Polską a jagiellońskimi Węgrami” 105.

W zwieńczeniu architektury ołtarza rytownik pieczęci Łaskiego umieścił wy-
łaniającą się z obłoków Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Na tle innych, najczęściej 
kardynalskich pieczęci tego typu jest to wybór zrozumiały: wśród przedstawionych 
zabytków Matka Boża z Dzieciątkiem wieńczy ołtarz w polu pieczęci u Giacoma 
Colonny, Pietra Duraguerry, Marca Barbo, Tomasza Bakócza czy Rodriga Borgii (tu 
jednak flankowana przez dwóch świętych). Purpuraci umiejscawiali tam również 
przedstawienia chrystologiczne i sceny biblijne: Chrystusa biczowanego (Oliveiro 
Carafa), Chrystusa Ukrzyżowanego w motywie deesis (Matteo d’Acquasparta) 
czy rozbudowaną scenę Ukrzyżowania (Teodoryk z Orvieto). Centralne miejsce 
w zwieńczeniu struktury architektonicznej dedykowano osobie, której oddawa-
no cześć w rozumieniu latrii lub hiperdulii, podczas gdy w niszach umieszczano 
świętych zasługującym na dulię. Wybór Jana Łaskiego nie zdumiewa również 
w kontekście jego osobistej czci dla Matki Bożej. W czasie pobytu na synodzie 
w Rzymie (a więc i wtedy, kiedy być może zamówił pieczęć większą) miał nabyć 
marmurową płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą po-
darował rodzinnej parafii w Łasku 106.

(aa Gniezno, Dypl. Gn. 625), trudno jednak stwierdzić, czy miało to wpływ na omyłkę 
w legendzie pieczęci.

105 T. Kruszyński, Nieco o pieczęciach włoskich i polskich z okresu odrodzenia, „Wiadomości 
Numizmatyczno-Archeologiczne” 21, 1940–1948, s. 93.

106 W. Łuszczkiewicz, Płaskorzeźba Andrzeja della Robbia w kościele w Łasku, „Sprawozdania 
Komisji Historii Sztuki” 9, 1914, s. 317–330 (przedruk w: Łask. Dzieje miasta, 
red. J. Śmiałowski, Łask 1998, Aneks i, s. 508); H. Kozakiewiczowa, Mecenat Jana Łaskiego…, 
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Święci na pieczęci Łaskiego zostali przedstawieni en pied, zwróceni lekko 
w prawą stronę. Święty Wojciech in pontificalibus z infułą wyraźnie podzieloną na 
dwa sferyczne trójkąty, za którą widać zarys nimbu 107, oraz zapiętą pod szyją kapą 
założoną na albę. Patron trzyma przed sobą oburącz jednoramienny krzyż (atrybut 
władzy metropolitów gnieźnieńskich 108) oparty o prawe ramię. Osoba właściciela 
pieczęci oraz atrybut wskazują, że to właśnie św. Wojciecha rytownik umieścił 
w najważniejszej, środkowej niszy architektury. Przyglądając się egzemplarzowi 
z 1519 r., można odnieść wrażenie, że infuła św. Wojciecha jest zdobiona, zarysowują 
się na niej dwa prostopadłe pasy, circulus i titulus, na których umieszczano kamie-
nie lub perły. Taką właśnie mitrę w typie pretiosa rytownik przedstawił na pieczęci 
większej kapituły gnieźnieńskiej potwierdzonej w użyciu od połowy XVII w. 109 Po 
prawicy gnieźnieńskiego patrona widnieje św. Stanisław in pontificalibus, którego 
szaty liturgiczne przypominają strój św. Wojciecha. W lewej ręce dzierży pastorał 
oparty o lewe ramię i krzywaśnią skierowany do siebie; prawą unosi w geście bło-
gosławieństwa ponad postacią stojącego w skrzyniowym grobie rycerza Piotrowina, 
którego niewielka postać jest zwrócona w stronę św. Stanisława. Podczas gdy obaj 
biskupi stoją wyprostowani, tak święty po prawicy św. Wojciecha został ukazany 
w esowato wygiętej pozie. Postać odziana jest w strój rzymskiego legionisty: me-
talowy hełm z pióropuszem spływającym na kark, pancerz, tunikę sięgającą nad 
kolano i płaszcz, do pasa ma przytroczony miecz, na którym spoczywa lewa ręka 
świętego. W prawej dłoni postać dzierży drzewce z zatkniętą chorągwią. M. So-
kołowski tak identyfikował tę postać na pieczęci arcybiskupa Krzyckiego: „jak się 
zdaje św. Wacław w stroju rzymskiego rycerza, z chorągiewką na długim drzewcu, 
jeśli nie św. Florian, którego domyślać by się pozwalały jakby płomienie u jego 
stóp” 110. Choć jednak trudno domyślać się na pieczęciach Łaskiego i Krzyckiego 
płomieni u stóp świętego (tym bardziej że nie widać tu cebra z wodą, nadającego 

s. 12. Piotr Tafiłowski (Jan Łaski…, s. 381–383) zasugerował, że podarunek niekoniecznie 
był związany z osobą arcybiskupa, co tłumaczył m.in. brakiem odpowiednich informacji 
w raptularzu Jana Łaskiego. Badacz pozostawił jednak tę kwestię otwartą.

107 Obecność nimbu wyklucza możliwość identyfikacji centralnej postaci jako Jana Łaskiego, 
właściciela pieczęci.

108 Sprawę jedno- i dwuramiennego krzyża jako atrybutu św. Wojciecha przedstawił P. Stróżyk 
w publikacji będącej odpowiedzią na artykuł B. Trelińskiej, zob. P. Stróżyk, O pieczęciach 
kapituły gnieźnieńskiej z wizerunkiem św. Wojciecha, Roczn. Hist. 73, 2007, s. 165–183; 
B. Trelińska, Pieczęć kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej z czasów arcybiskupa Fryderyka 
Jagiellończyka, w: Ecclesia — cultura — potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, 
Kraków 2006, s. 513–517. Arcybiskupi gnieźnieńscy otrzymali prawo posługiwania się 
jednoramiennym krzyżem w 1207 r. W sztukach plastycznych na ziemiach polskich 
przedstawienie świętego z krzyżem jednoramiennym sugerowało św. Wojciecha, zwyczajowo 
wpisywanego do pocztu arcybiskupów gnieźnieńskich. Krzyż podwójny w rękach świętego 
pojawił się w XVii w., gdy insygnium stało się zwyczajnym elementem herbów prymasów 
i arcybiskupów, zob. P. Stróżyk, O pieczęciach…, s. 171–172; W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup 
gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 
2005, s. 116; E. Dąbrowska, Krzyż arcybiskupów polskich, w: Słowiańszczyzna w Europie 
średniowiecznej, red. Z. Kurnatowska, t. i, Wrocław 1996, s. 173–182.

109 P. Pokora, Pieczęcie kapituły…, s. 27–28; P. Stróżyk, O pieczęciach…, s. 176.
110 M. Sokołowski, Stosunek Andrzeja Krzyckiego…, s. 44.
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sens gaszonym płomieniom w atrybucji św. Floriana), to wydaje się, że istotnie 
trzecim świętym przedstawionym w polu pieczęci jest św. Florian.

Przemawia za tym przede wszystkim ów hełm rzymskiego legionisty, zamiast 
mitry książęcej, zwyczajowego atrybutu św. Wacława 111. W ściśle związanym 
z właścicielem pieczęci zbiorem praw polskich Commune incliti Polonie Regni pri-
vilegiorum drukowanym u Jana Hallera w Krakowie w 1506 r. odciśnięto drzeworyt 
z wizerunkiem grupy czterech patronów Królestwa Polskiego: świętych Wojciecha, 
Stanisława, Wacława i Floriana. Ci ostatni odziani są w rzymskie zbroje i obaj dzierżą 
drzewce z zatkniętymi chorągwiami. Prócz tarczy z czeskim orłem w ręku Wacława 
i cebra u św. Floriana różni ich nakrycie głowy: czeskiemu księciu nałożono mitrę 
książęcą, zaś św. Florianowi czapkę z okazałymi piórami 112. W analogiczny sposób 
przedstawiono obu patronów na drzeworycie zdobiącym kartę tytułową dodatku 
do Mszału Rzymskiego, zawierającego formularze liturgii o świętych patronach 
Królestwa Polskiego 113. Głowę św. Wacława zdobi mitra książęca, choć św. Florian 
jest tu ukazany w długich włosach bez nakrycia głowy. Na drzeworytach kart tytu-
łowych krakowskich szesnastowiecznych brewiarzy i mszałów rzymski męczennik 
został ukazany albo bez nakrycia głowy, albo w czapce z bogatym pióropuszem 114. 
Niemal identyczne zbroje mają na sobie postaci obu świętych ukazanych w chórze 
męczenników w kwaterze wawelskiego tryptyku Trójcy Świętej z drugiej połowy 
XV w., a jednak tylko św. Wacław nosi tu zdobioną mitrę książęcą 115. Przedstawienie 
pierwszego patrona krakowskiej katedry w mitrze ma o wiele dłuższą tradycję: z ta-
kim nakryciem głowy święty widnieje na czternastowiecznym zworniku sklepienia 
ponad chórem katedry wawelskiej 116. Para świętych została powtórzona również 
w dekoracji rzeźbiarskiej Kaplicy Zygmuntowskiej, jednak i tu wnioski są podobne: 
tylko św. Florian ma na głowie metalowy hełm 117. Nieprzypadkowo postać Wacła-
wa I księcia legnickiego na pieczęci książęcej z połowy XIV w. łączy się z wizerun-
kiem św. Wacława — jest to pierwsza pieczęć linii Piastów legnickich, na której 
głowę władcy zdobi mitra książęca 118. W pochodzącym z pierwszej połowy XVI w. 

111 A. Mudra, Královské atributy ve středovĕké ikonografii svatého Václava, w: Svatý Václav: na 
památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, Praha 2010, s. 329–344.

112 Commune incliti Polonie Regni privilegiorum, Cracovie 1506.
113 Missae propriae patronorum et festorum Regni Poloniae…, Cracoviae 1606. Analogiczny 

drzeworyt, lecz nieco wykwintniejszy w formie w wydaniu Missae propriae patronorum et 
festorum Regni Poloniae…, Antverpiae 1613.

114 Zob. np. Missale Cracoviense, Cracoviae 1509; Missale Cracoviense, Strasburg 1510; Missale 
secundum ritum…, Venetiis 1532; Breviarium secundum ritum….

115 K. Estraicher, Tryptyk św. Trójcy…, s. 63–67; św. Wacław z mitrą książęcą ukazany został 
również po prawicy św. Stanisława na kwaterze znajdującej się w ołtarzu głównym kościoła 
parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława w Skrzyszowie; J. Gadomski datował tryptyk 
na po 1517 r., zob. J. Gadomski, Mistrz Rodziny Marii — krakowski malarz pierwszej ćwierci 
XVI wieku, Fha 28, 1992, s. 89.

116 T. Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, s. 52; P. Crossley, Bohemia 
Sacra and Polonia Sacra. Liturgy and History in Prague and Cracow Cathedrals, Fhans 7, 
2001, s. 64.

117 L. Kalinowski, Treści artystyczne i ideowe Kaplicy Zygmuntowskiej, „Studia do Dziejów 
Wawelu” 2, 1961, s. 67–71.

118 Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 31–32.
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ołtarzu obecnie znajdującym się w kościele parafialnym w Bodzentynie (pierwot-
nie na Wawelu), św. Wacław nosi książęcą mitrę. Święci Wacław i Florian flankują 
postać św. Stanisława na pieczęci większej biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleś-
nickiego z pierwszej połowy XV w.: na głowie św. Wacława widać wyraźnie mitrę 
książęcą (podobnie zresztą jak na pieczęci kardynalskiej Oleśnickiego), św. Florian 
ukazany tu został bez nakrycia głowy z długimi włosami. Owszem, w niektórych 
przedstawieniach rzymskiemu męczennikowi nakładano na głowę książęcą mitrę: 
na pieczęciach Kleparza (Florencji) z XV–XVIII w. 119 oraz na miedziorycie odciś-
niętym w Icones et miracula sanctorum Poloniae 120, lecz doprawdy trudno znaleźć 
przedstawienie św. Wacława bez owego charakterystycznego nakrycia 121. Powyższy 
przegląd uprawnia do skojarzenia postaci na pieczęci Łaskiego ze św. Florianem. 
Warto dodać, że charakterystyczny pióropusz wieńczący rzymski hełm legionisty 
nie był tak popularny w polskich przedstawieniach św. Floriana. Ponadto, porów-
nując stylizację i atrybucję świętych Wojciecha i Stanisława z postacią św. Floriana, 
można dojść do wniosku, że włoskiemu rytownikowi dostarczono polskie, jeszcze 
gotyckie wzorce do przedstawienia obu biskupów, zaś wzorzec męczennika rze-
mieślnik zaczerpnął ze współczesnych wizerunków zachodnioeuropejskich.

W relacji między pieczęciami Łaskiego i Bakócza zaskakujące podobieństwo 
formalne i stylowe wydaje się równie istotne, co zbieżność treści zawartych w przed-
stawieniu świętych. Podczas gdy większość purpuratów decydujących się na ostro-
owalną pieczęć z ołtarzem (architekturą) i świętymi w niszach umiejscawiała m.in. 
świętego patrona z chrztu i świętego patrona swojego kościoła tytularnego 122, tak 
w polu pieczęci kardynała Tomasza Bakócza nie ma ani św. Tomasza, ani świętych 
Sylwestra i Marcina, patronów jego rzymskiej świątyni. Kardynał wybrał świętych 
patronów swojej diecezji ostrzyhomskiej oraz Królestwa Węgier, za jakich niewąt-
pliwie uważano świętych Wojciecha i Stefana (otwartą pozostaje kwestia obecności 
św. Jana Ewangelisty, być może symbolizującego patriarchat konstantynopoli-
tański). Węgierski kardynał, począwszy od końca XV w., tworzył w Ostrzyhomiu 
ośrodek kulturalno-polityczny, który z powodzeniem konkurował z podniesioną 
przez Macieja Korwina do rangi miasta stołecznego Budą. Wcześniej niż Jan Łaski 
Bakócz przebył analogiczną drogę kariery. Nie wywodził się z najwyższych krę-
gów krajowej arystokracji, lecz nie przeszkodziło mu to pełnić funkcji sekretarza 
Macieja Korwina, a następnie kanclerza i arcybiskupa. Nie można wykluczyć, że 
podobna droga awansów (obok czystej kalkulacji politycznej) mogła wpłynąć na 
ciepłe relacje między dostojnikami. Korespondowali ze sobą, opisując sytuację 
polityczną i wspierając się w kwestii zagrożenia tureckiego 123. Powszechnie znany 

119 A. Chmiel, Pieczęcie…, s. 152–157.
120 Icones et miracula sanctorum Poloniae, Coloniae 1605–1606.
121 Podobnie w przypadku przedstawień pochodzących z ziem czeskich, np. rysunek Matki 

Bożej z Dzieciątkiem i św. Wacława pochodzący z czternastowiecznego modlitewnika, 
zob. Prague. The Crown of Bohemia. 1347–1437, ed. B. Drake Boehm, J. Fajt, New York- 
-London 2005, nr 13.

122 Co uczynił np. Zbigniew Oleśnicki, który w gotyckiej architekturze umieścił św. Pryskę.
123 P. Tafiłowski (Jan Łaski…, s. 374–375) przywołał zachowane w aa Gniezno listy nr 48, 49, 

1981.
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jest fakt, że Łaski zamówił podczas pobytu na Węgrzech renesansowe marmuro-
we płyty nagrobne i być może kazał skopiować plany fundowanej przez Bakócza 
renesansowej kaplicy Zwiastowania, by według nich wznieść podobną kaplicę 
św. Stanisława w Gnieźnie 124.

Program ikonograficzny sigillum Łaskiego ma równie doniosłe znaczenie. 
Święci na pieczęci arcybiskupa przedstawiają już, na zasadzie pars pro toto, Kró-
lestwo Polskie. W środkowej niszy rytownik umieścił kojarzonego z Gnieznem 
św. Wojciecha, którego otaczają wybitnie krakowscy święci Stanisław i Florian. 
Widać tu wyraźnie próbę odejścia od akcentowania partykularnych kultów na rzecz 
programu ogólnopaństwowego. 

Sigillum Jana Łaskiego posłużyło za model dla pieczęci większej arcybiskupa 
Andrzeja Krzyckiego, której jedyny oryginalny egzemplarz znajdował się w zbiorach 
Muzeum Książąt Czartoryskich 125. Podobieństwo formalne jest w tym przypadku 
szczególne pomimo niewielkich różnic stylowych. Pieczęć ma kształt ostroowalny 
o wymiarach 110 mm wysokości i 67 mm szerokości. Jest misterniej zdobiona niż 
pieczęć Łaskiego. Legenda pieczęci wykonana renesansową kapitałą brzmi: AN-
DREAS CRICIVS D[ei] G[ratia] SANCTE ECCLESIA GNESNENSIS ARCHIE-
PISCOPVS LEGATVS NATVS REGNI POLONIE ET PRIMAS. Na attyce pod 
postacią Matki Bożej widnieje data: MDXXXVI, pozwalająca dokładnie datować 
wykonanie pieczęci na 1536 r. Poniżej, w trzech sklepionych niszach trzy postacie: 
centralnie ulokowany św. Wojciech flankowany przez św. Stanisława z prawej oraz 
św. Floriana z lewej strony. W dolnej kondygnacji, między postumentami kolumn, 
rytownik umieścił głowy skrzydlatych cherubinów. I tu architektura ołtarza wsparta 
została wspornikiem z rogami obfitości, na którym umieszczono herb Kotwicz. 
M. Sokołowski pisał o zabytku z najwyższym uznaniem: „Można powiedzieć, że 
pieczęć ta jest małym arcydziełem złotniczej roboty i z natury rzeczy nasuwa się 
najbardziej nas interesujące pytanie, kto u nas i jaki złotnik mógł ją wykonać? Był 
to bezwątpienia jeden z Włochów zajętych w służbie królewskiej” 126.

124 A. Losik-Sidorska, Fundacja sepulkralna prymasa Jana Łaskiego, w: Studia staropolskie 
i nauki pomocnicze historii, red. J. Rogulski, Kraków 2013, s. 209–244; W. Kieszkowski, 
Prymas Jan Łaski i początki Renesansu w Polsce, „Arkady” 2, 1936, nr 10, s. 551–555.

125 M. Sokołowski, Stosunek Andrzeja Krzyckiego…, s. 45.
126 Ibidem.
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rozwoju i promocji kultu patronów Królestwa Polskiego za pierwszoplanową uzna-
no analizę ikonologiczną dzieł z opisem towarzyszących im procesów dziejowych. 
Istotnym problemem pozostaje kwestia przyporządkowania odpowiedzialności 
w kreowaniu programów ideowych, co podkreślał choćby Jerzy Gadomski: „Na 
intuicji i domyśle muszą się często opierać próby określenia granicy między tym, co 
w zakresie ikonograficznej interpretacji tematu było wynikiem ingerencji fundatora 
lub jego doradcy, a tym, co wnosiła inicjatywa malarza, który — korzystając ze 
wzorów rysunkowych i graficznych — mógł to czynić w sposób na poły mechanicz-
ny” 1. Niemniej za właściwego twórcę przekazu ikonograficznego należy najczęściej 
uznać właśnie fundatora, który zlecał artyście nadanie komunikatu zakodowanego 
w przestrzeni semantycznej zrozumiałej dla jego odbiorców — widzów, którzy za-
zwyczaj nie znali konkretnych powodów zilustrowania znaku patronów Królestwa 
Polskiego, lecz raczej nie mieli kłopotów z zidentyfikowaniem przedstawionych 
świętych i powiązaniem ich z patronatem państwowym.

6.1 Para patronów Królestwa Polskiego i problemy z identyfikacją świętych 
biskupów

Potencjał ideowy pary najważniejszych patronów Królestwa Polskiego, świętych 
Stanisława i Wojciecha, został dostrzeżony przez środowiska dworskie w pierwszych 
latach po koronacji Władysława Łokietka na króla Polski w 1320 r. W trudnym  
i przedłużającym się procesie jednoczenia ziem koronnych zestawienie ze sobą 
„konkurencyjnych” biskupów przyniosło nową jakość w kreowaniu świadomości 
narodowej elit oraz stworzyło grunt pod rozszerzenie grupy patronalnej o świętych 
Wacława i Floriana przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Złożony 
w ten sposób znak czterech patronów, z których aż trzech wymownie kojarzyło się 

1 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420–1470, Warszawa 1981, s. 59.
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ze środowiskiem krakowskim, cieszył się mniejszą popularnością poza Małopolską 
w przeciwieństwie do pary Stanisława i Wojciecha, wypromowanej w opowieściach 
o wielkiej wiktorii polskiego oręża pod Płowcami i w liturgice pierwszej połowy XIV w.  
Odtąd para patronalna zataczała coraz szersze kręgi, zdobywając kolejne środki 
przekazu: narracje o wielkich bitwach, liturgię i kaznodziejstwo, patrocinia obiektów 
sakralnych, a w końcu trafiając pod pędzle malarzy i dłuta rzeźbiarzy. W poniższej 
analizie warto przywołać choć niektóre przykłady wykorzystania duetu wielkopolsko- 
-małopolskiego, gdyż pozostaje on oczywistym wyrazem patronatu państwowego.

Święci Stanisław i Wojciech, występując w ikonografii razem, byli ukazywani in 
pontificalibus, zazwyczaj z pastorałami i księgami, ale często bez indywidualnych 
atrybutów. Jedynie z rzadka wizerunkom świętych orędowników towarzyszyły 
banderole z podpisami, jak na skrzydłach domniemanego gotyckiego ołtarza głów-
nego w katedrze wawelskiej lub napisy wkomponowane w obrazy w przypadku 
skrzydeł poliptyku znajdującego się obecnie w krakowskim kościele św. Mikołaja. 
Atrybutem św. Wojciecha stał się krzyż arcybiskupów gnieźnieńskich, przyznany 
mu anachronicznie i na podstawie ahistorycznych przekazów hagiograficznych 
(np. wspomniane skrzydło z katedry wawelskiej, rzeźba w zwieńczeniu poliptyku 
mariackiego Wita Stwosza, kwatery skrzydeł gotyckiej nastawy z Kasiny Wielkiej 
czy predella z Książnic Wielkich) 2. Również św. Stanisław dopiero pod koniec XV w. 
otrzymał stały atrybut w postaci rycerza Piotrowina odzianego w szatę grzebalną 
i wychodzącego z grobu 3. W sztuce polskiego gotyku w przypadku zestawienia 
dwóch biskupów bezsporne zidentyfikowanie jednego z nich jako św. Stanisława 
bądź św. Wojciecha wystarczy jako pretekst do rozpoznania pary patronów króle-
stwa. Wynika to z założenia, że ikonograficzne kompozycje z reguły nie miały nic 
wspólnego z przypadkowością — były osadzone w tradycji hagiograficznej miejsca 
oraz wynikały z przemyślanej intencji zleceniodawcy 4.

Czasem jednak na postawie przesłanek ikonograficznych nie sposób jedno-
znacznie stwierdzić, że wizerunek dwóch świętych biskupów tworzy parę orędowni-
ków Królestwa Polskiego, choć wniosek taki nasuwa się w kontekście dziejów funda-
cji. Za osobliwy przykład mogą posłużyć malowidła w kaplicy św. Jakuba w dawnym 
opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą, znane w historiografii m.in. jako jedno 
z najstarszych źródeł wizualnych do polskiej heraldyki rycerskiej 5. Datowana na lata 
1352–1369 fundacja kaplicy i jej wystroju została przypisana Wierzbięcie z Panie-
wic, staroście generalnemu Wielkopolski 6. Poza fryzem heraldycznym na ścianach 

2 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500, Warszawa 1988, s. 61.
3 Ibidem; por. inicjał z Mszału krakowskiego z przełomu XV i XVi w., akkk, rkps 4, Missale 

Cracoviense, k. 262v. Zdarzały się również wcześniejsze wizerunki zawierające tę atrybucję 
patrona, jak w graduale katedry krakowskiej sprzed 1423 r., por. akkk, rkps 45, Graduale de 
tempore et de sanctis, k. 277.

4 J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli 
hagiograficznych, Kraków 2009, s. 14.

5 J. Łojko, Fryz heraldyczny w kaplicy klasztornej Św. Jakuba w Lądzie nad Wartą, 
Stud. Źródł. 22, 1977, s. 125.

6 Ibidem, s. 127–134; Z. Białłowicz-Krygierowa, Malowidła ścienne z XIV wieku w dawnym 
opactwie cysterskim w Lądzie nad Wartą, Prace Komisji Historii Sztuki Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 5, z. 2, Poznań 1957, passim.
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przedstawiono scenę fundacyjną, motywy chrystologiczne oraz wizerunki świętych, 
w tym dwóch biskupów we wnęce po obu stronach okna, kojarzonych czasem 
ze świętymi Wojciechem i Stanisławem 7. Rozpoznanie patronów nasuwa się nie 
tylko ze względu na obecność w scenie fundacyjnej herbu Królestwa Polskiego, 
lecz także z powodu asocjacji programu ideowego malowideł z wydarzeniami 
poprzedzającymi lub towarzyszącymi ich powstaniu. Po nominacji starościńskiej 
głównym zadaniem Wierzbięty stała się egzekucja tytułów własności ziemskiej 
wielkopolskiego rycerstwa, co w rezultacie doprowadziło do zawiązania w 1352 r. 
konferedacji dowodzonej przez wojewodę poznańskiego Macieja Borkowica oraz 
kasztelana poznańskiego Przecława z Gułtów skierowanej przeciwko polityce eko-
nomicznej Kazimierza Wielkiego. Powodowany lojalnością wobec władcy starosta 
doprowadził do ujarzmienia anarchii, a wraz ze swoimi stronnikami politycznymi 
zamówił malowidła w kaplicy dwunastowiecznego opactwa cystersów w Lądzie, 
które należało do ulubionych miejsc pobytu Kazimierza w czasie jego corocznych 
wielkopolskich objazdów 8. Wydaje się prawdopodobne, że Wierzbięta z Paniewic, 
wierny wykonawca rozkazów króla walczący o utrzymanie spokoju w niedawno 
zjednoczonym Królestwie, polecił ująć postacie dwóch świętych patronów Gniezna 
i Krakowa w rozbudowanym i przemyślanym programie ikonograficznym kaplicy 
lądzkiej.

Podobna trudność w jednoznacznej identyfikacji dwóch świętych biskupów 
dotyczy wykonanych w połowie XV w. czterech skrzydeł retabulum z kościoła 
św. Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej, które pierwotnie miało zdobić inną świą-
tynię, zapewne krakowski kościół Dominikanów pw. Trójcy Świętej, gdyż kościół 
w Kasinie do 1811 r. pozostawał pod zarządem braci kaznodziejów 9. Na awersach 
czterech skrzydeł wyobrażono św. Martę depczącą smoka, dwóch świętych bisku-
pów kojarzonych ze Stanisławem i Wojciechem oraz św. Katarzynę Aleksandryjską, 
z kolei na rewersach: św. Elżbietę z Turyngii, dwukwaterowe przedstawienie motywu 
Noli me tangere i św. Erharda z Ratyzbony 10. Poza zależnością plebana kasińskiego 
od krakowskiego konwentu wskazuje się także na ścisły związek skrzydeł z dziełami 
pochodzącymi z pracowni Mistrza Tryptyku Dominikańskiego oraz omówionymi 
niżej skrzydłami ze świętymi Stanisławem i Wojciechem, stanowiącymi prawdo-
podobnie część gotyckiej nastawy ołtarza głównego w kościele katedralnym na 
Wawelu 11.

W datowanym na około 1480 r. tryptyku z kościoła parafialnego pw. Narodzenia 
Panny Marii w Blizanowie (diecezja gnieźnieńska) na obrazie środkowym ukazano 
Ukrzyżowanie, na awersach skrzydeł św. Wojciecha (lewe) i św. Stanisława (pra-
we), z kolei na rewersach Matkę Bożą Bolesną (lewe) i Chrystusa Męża Boleści 
(prawe). Trudno stwierdzić, czy przynależność Blizanowa do dóbr monarszych 
i królewski patronat nad kościołem miały wpływ na dobór wątków ikonograficznych 

7 Malarstwo gotyckie w Polsce, t. ii: Katalog zabytków, red. A.S. Labuda, K. Secomska, 
Warszawa 2004, s. 64 (Jerzy Domasłowski).

8 J. Łojko, Fryz heraldyczny…, s. 158–150.
9 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, s. 41.
10 Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 187.
11 Ibidem; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, s. 41.
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retabulum. Choć jedynie św. Stanisław został tu zaopatrzony w indywidualny atrybut 
w postaci Piotrowina, to w osobie drugiego hierarchy rozpoznaje się św. Wojciecha 
ze względu na zestawienie go ze świętym biskupem krakowskim 12. Warto dodać, 
że na terenie diecezji gnieźnieńskiej biskupa krakowskiego powinien równoważyć 
patron gnieźnieński, któremu oddano lewe skrzydło. Niemniej w literaturze lansuje 
się tezę o małopolskim pochodzeniu zabytku, który trafił do świątyni w Blizanowie 
wprost z krakowskiego warsztatu Mistrza Tryptyku z Blizanowa 13. Temu samemu 
malarzowi przypisuje się ponadto: 1) zaginiony tryptyk z Matką Bożą z kościoła 
parafialnego w Szańcu, na którego skrzydłach znów ukazano św. Stanisława i bis-
kupa kojarzonego ze św. Wojciechem 14 — świątynię i pewnie nastawę ufundo-
wał Krzesław z Kurozwęk, sekretarz króla Kazimierza Jagiellończyka, a potem 
kanclerz Królestwa Polskiego; 2) skrzydła tryptyku z podsądeckich Barcic z około 
1470–1480 r. z wizerunkiem św. Stanisława (dokładnie powtórzonym z kwatery 
z Blizanowa) otoczonego przez świętych biskupów — w okresie wystawienia ołtarza 
miejscowość wchodziła w skład dóbr królewskich 15; 3) dwa skrzydła z okolic Rabki, 
na awersach których wyobrażono św. Stanisława i świętego biskupa (Wojciecha?), 
natomiast na rewersach Gabriela Archanioła i Marię 16; 4) tzw. tryptyk łagiewnicki, 
obecnie w katedrze w Kielcach, z Koronacją Marii na obrazie środkowym, świętym 
biskupem (Wojciechem?) na awersie lewego skrzydła i św. Stanisławem na awersie 
prawego skrzydła oraz dwustrefowych rewersach z Biczowaniem i Cierniem koro-
nowaniem (lewe) oraz Ukrzyżowaniem i Niesieniem krzyża (prawe) 17. Krakowski 
artysta wykonywał nastawy zdobiące nie tylko małopolske kościoły; zwykle były 
one jednak pod patronatem polskich władców. Nie jest wykluczone, że z osobami 
koronowanych kolatorów należy wiązać obecność świętych Stanisława i Wojciecha 
w przestrzeni wymienionych kościołów — wówczas owe fundacje wpisywałyby się 
w działalność ideową dworu władcy. Zagadnienie wymaga jednak o wiele bardziej 
pogłębionych studiów.

Trudno udzielić jednoznacznych odpowiedzi na pytania o szesnastowiecz-
ny gotycko-renesansowy tryptyk z Racławic koło Olkusza, dziś znajdujący się 
w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie 18. W środkowej tablicy malarz przed-
stawił motyw Wielkiej Rodziny Marii z niewielką postacią klęczącego fundatora; 
cztery obrazy na awersach skrzydeł zostały ułożone w nieprawidłowej kolejności: 
1) w górnej lewej kwaterze Zwiastowanie, 2) w górnej prawej Pokłon Trzech Króli, 

12 Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 143; zob. też np. M. Niedzielska, Skrzydła tryptyku 
gotyckiego z Jurkowa, „Ochrona Zabytków” 12, 1959, nr 1, s. 53–54.

13 Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 143–144; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, 
s. 159–160.

14 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, s. 160–161.
15 lb 2, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, s. 236; Z. Kowalski, Skrzydła tryptyku gotyckiego 

w Barcicach, „Ochrona Zabytków” 8, 1955, nr 2, s. 125–131; Malarstwo gotyckie w Polsce, t. ii, 
s. 141; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, s. 161–162.

16 Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 223–224; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, 
s. 162.

17 Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 224; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, 
s. 162.

18 Nad wyjściem z kościoła w Racławicach zawieszono jego kopię.
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3) w dolnej lewej Nawiedzenie, 4) pusta kwatera. Obrazy na rewersach skrzydeł 
również ułożono błędnie: 1) święci Florian i biskup 19 zwróceni do wewnątrz (il. 9), 
2) święci Bartłomiej i Paweł, 3) święty biskup 20 i św. Stanisław zwróceni na zewnątrz 
(il. 10), 4) pusta kwatera. Postacie świętych z trzeciej kwatery powinny być zwró-
cone ku środkowi tryptyku, zatem pierwotnie były umieszczone nie na lewym, 
a na prawym skrzydle, najpewniej w linii ze świętymi Florianem i biskupem. Na 
początku XX w. obrazy składające się na ów tryptyk oraz pozostałe gotyckie dzieła 
Jan Wiśniewski odnalazł na plebanii, w kruchcie i w zakrystii, jednocześnie uznał 
je za najcenniejsze pamiątki mieszczące się w kościele, które warto byłoby zawiesić 
na Wawelu 21. Pierwsze wzmianki o racławickiej parafii pochodzą z najstarszych 
spisów świętopietrza na początku XIV w., jednak obecna świątynia Najświętszej 
Marii Panny została wzniesiona w drugiej dekadzie XVI w. i pozostawała wówczas 
pod patronatem królewskim 22. Nie wcześniej niż w 1529 r. i na pewno w 1541 r. 
plebanem w Racławicach był Bartłomiej z Rawy, któremu Bogusław Krasnowolski 
przypisał fundację nastawy Rodziny Marii, datowanej na lata trzydzieste XVI w. 23 
Kapłan pełnił wcześniej lub równocześnie różne funkcje: był notariuszem wikariu-
sza generalnego krakowskiego Mikołaja Bedleńskiego i kierował budową rezydencji 
Andrzeja Zebrzydowskiego przy ul. Kanoniczej w Krakowie. W opinii B. Krasno-
wolskiego wizerunek św. Bartłomieja na drugiej kwaterze rewersu symbolizowałby 
fundatora, którego postać namalowano też na obrazie środkowym, a eksponowanie 
kultu św. Anny świadczyłoby o związkach Bartłomieja z Rawy ze środowiskiem 
kapituły i kurii krakowskiej 24. Można śmiało dodać, że o wawelskich wpływach 
jeszcze mocniej świadczy pojawienie się trzech (jeśli identyfikacja św. Wojciecha 
jest słuszna) patronów Królestwa Polskiego.

19 Przez redaktorów dokumentacji historycznej kościoła, B. Krasnowolskiego i M. Korneckiego, 
zidentyfikowany ze św. Wojciechem, zob. Racławice Olkuskie. Kościół parafialny 
p.w. Narodzenia N.P. Marii. Dokumentacja historyczna wyposażenia opracowana na zlecenie 
Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Krakowie, oprac. B. Krasnowolski, M. Kornecki, 
Kraków 1994, s. 87. Tam też dokładna analiza tryptyku.

20 Identyfikowany ze św. Mikołajem, zob. ibidem.
21 J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem, 

Mariówka Opoczyńska 1935, s. 348–349.
22 K. Tomczyk, Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Racławicach, Racławice 2014, s. 5–7; idem, Dzieje wsi i parafii Racławice od średniowiecza 
do czasów współczesnych, Kraków 2000, s. 38.

23 Racławice Olkuskie…, s. 94–95. W 1799 r. w inwentarzu kościelnym opisane zostały dwa 
dawne tryptyki, pierwszy jako czwarty ołtarz, ostatni po lewej stronie („in cornu Evangelii”), 
stojący na drewnianej mensie, drugi jako szósty, ostatni, ustawiony również na mensie 
drewnianej po prawej stronie („in cornu Epistolae”), por. Racławice Olkuskie, Kancelaria 
Parafialna, Inwentarz i opis kościoła z 1799 r., s. nlb. „Quartum altare zaraz przy krucyfiksie, 
staroświecki, rozkładany na mensie drewnianej […]. Sextum altare ligneum, vetus, św. Jana 
Jałmużnika, na mensie drewnianej”. Opis ołtarzy zamieszczono również w inwentarzu 
z 1820 r., zachowanym w Kancelarii Parafialnej w Racławicach.

24 Racławice Olkuskie…, s. 95.
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6.2 Skrzydła późnogotyckiego retabulum ołtarza głównego w katedrze 
wawelskiej

Dwa późnogotyckie skrzydła z wizerunkami świętych Stanisława i Wojciecha obec-
nie zawieszone nad konfesją św. Stanisława w katedrze wawelskiej doczekały się 
monograficznego opracowania pióra J. Gadomskiego, który uznał je za elementy 
poliptyku z obrazami czterech świętych patronów Królestwa Polskiego 25. 

Od lat trzydziestych XX w. doszukiwano się związków obu obrazów ze skrzyd-
łami z Kasiny Wielkiej przypisywanymi Mistrzowi Tryptyku Dominikańskiego 
i również przedstawiającymi świętych Stanisława i Wojciecha, które pierwotnie 
zdobiły krakowski kościół Trójcy Świętej 26. Kontekst warsztatowy zrekonstru-
owany na podstawie porównania z pozostałymi obrazami przypisywanymi kra-
kowskiemu mistrzowi oraz analiza stylowa skłoniła J. Gadomskiego do datacji 
skrzydeł wawelskich na około 1460 r. 27 Ich proporcje i wielkość oraz ślady połączeń 
konstrukcyjnych w ramach dały asumpt do rozważań nad pierwotnym kształtem 
nastawy ołtarza głównego, a w dalszym etapie do identyfikacji pozostałych kwater 
m.in. z zaginionymi domniemanymi wizerunkami świętych Wacława i Floriana. 
Badacz przywołał przekazy źródłowe świadczące, że w połowie XVI stulecia go-
tyckie retabulum ołtarza głównego rozebrano, by zrobić miejsce dla renesansowej 
nastawy z fundacji króla Zygmunta Starego spełniającej nowe standardy estetycz-
ne 28. W 1550 r. opat klasztoru w Mogile i sufragan krakowski Andrzej Dunin Spot 
zwrócił się do kapituły katedry krakowskiej z prośbą o ofiarowanie konwentowi 
„praefatum imaginem, vetustam antiquitatem representans, non frangatur aut 
aliquomodo comminuatur, sed integrum posteritati, quod fieri poterit, conser-

25 J. Gadomski, Późnogotyckie retabulum ołtarza głównego w katedrze na Wawelu, Kraków 
2001, passim; tam też wyczerpująca literatura. Od połowy XVi do połowy XiX w. skrzydła 
miały znajdować się w zakrystii katedralnej, następnie zdobiły transept świątyni. Nieudolnie 
odrestaurowane przez Ludwika Łepkowskiego około 1880 r., po 1979 r. trafiły do magazynu 
katedralnego, w którym dwadzieścia lat czekały na nowoczesną konserwację podjętą przez 
M. Schuster-Gawłowską. Już około 1863 r. A. Grabowski wiązał obrazy z ołtarzem głównym, 
por. ank, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, perg. 5 (dawniej: e 13), Kraków (Okruszyny 
wiadomości o Krakowie), t. i, s. 241: „Niedawno jeszcze, bo zaledwie około 1863, naprzeciw 
schodów prowadzących do kapitularza katedralnego, znajdowały się dwa wielkie obrazy 
starożytnego malowania, przedstawiające św. Stanisława i św. Wojciecha, które zdaniem 
moim były częścią wielkiego ołtarza katedry, który zapewne był na kształt szafy zamykanej, 
był ten ołtarz dawnej bardzo epoki i poprzedził teraźniejszy wielki ołtarz, który wystawił 
król Zygmunt i […]. Te dwa obrazy zawieszone były na miejscu wilgotnym i mocno 
ucierpiały, dla tego kapituła kazała je zdjąć i są teraz w kapitularzu w miejscu dogodniejszym 
i suchym, aby do reszty do szczętu nie zniszczały”.

26 Ibidem, s. 7–15; J. Gadomski, Z zagadnień atrybucji krakowskiego malarstwa tablicowego 
XV w. na przykładzie dzieł z lat 1460–1475, w: Symbolae historiae artium. Studia z historii 
sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Kraków 1986, s. 290–291; M. Walicki, 
Malarstwo polskie XV wieku, Warszawa 1938, s. 190–191; idem, Stilstufen der gotischen 
Tafelmalerei in Polen im XV Jahrhundert. Geschichtliche Grundlagen und formale 
Systematik, „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 
Wydział 2” 26, 1933, s. 83.

27 J. Gadomski, Późnogotyckie retabulum…, s. 15.
28 Ibidem. Nowy ołtarz obecnie znajduje się w kościele parafialnym w Bodzentynie.
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vatur” 29. Nie wiadomo, dlaczego ołtarz nie trafił do cystersów, niemniej już w 1586 r. 
korpus nastawy oraz przypuszczalnie pozostałe skrzydła (para z postaciami świę-
tych Stanisława i Wojciecha została w kościele katedralnym) uświetniły wnętrze 
kościoła Augustianów w podkrakowskim Kazimierzu 30. Na podstawie świadectw 
pisanych i układu elementów konstrukcyjnych ram J. Gadomski wysunął hipotezę 
o monumentalnym retabulum (około 470 × 820 cm) składającym się z korpusu, 
pary skrzydeł nieruchomych ze świętymi Stanisławem i Wojciechem oraz pary 
skrzydeł ruchomych (które po zamknięciu zasłaniały skrzydła nieruchome, a nie 
część środkową).

W podjętej przez siebie próbie rekonstrukcji programu ikonograficznego pięt-
nastowiecznej nastawy J. Gadomski założył, że w części środkowej znalazła się 
rzeźba Chrystusa, po którego prawej stronie na nieruchomym lewym skrzydle 
umieszczono wizerunek św. Wojciecha, na prawym skrzydle natomiast św. Sta-
nisława. Awersy ruchomych skrzydeł mogłyby zawierać przedstawienia świętych 
Wacława i Floriana, natomiast rewersy sceny pasyjne. Tok rozumowania wydaje 
się klarowny, gdyż w ikonografii ołtarza głównego nie powinno zabraknąć pierw-
szego patrona wawelskiej katedry, św. Wacława, a stąd niedaleko już do włącze-
nia postaci św. Floriana, którego translację w XII w. przeprowadzono właśnie do 
katedry. Dobór i konfiguracja świętych w zaproponowanej przez J. Gadomskiego 
rekonstrukcji programu ikonograficznego ołtarza głównego katedry wawelskiej 
wydaje się atrakcyjna dla badań nad znakiem zespołu patronów państwa. Historyk 
sztuki przekonywał, że: 

trzecia ćwierć wieku XV była okresem dojrzewania i utrwalania kultu czterech 
opiekunów państwa polskiego, w czym już wcześniej miało swój udział wyż-
sze duchowieństwo krakowskie, a szczególnie Zbigniew Oleśnicki. Zapewne 
około połowy stulecia czterej patroni zaczęli pojawiać się na różnego rodzaju 
wyrobach artystycznych […]. Retabulum katedry należało do pierwszych lub 
było pierwszą i jedyną w wieku XV monumentalną realizacją owego programu, 
przy czym wielkie postacie czterech patronów Królestwa, w tym dwóch kate-
dry, ukazywały się po otwarciu ruchomej pary skrzydeł, w odsłonie uroczystej 
poliptyku […]. Jeśli wśród opiekunów Królestwa można wyróżnić tych, którzy 
dla katedry krakowskiej mieli większe znaczenie, byliby nimi — umieszczeni 
nieprzypadkowo bliżej środka retabulum — dwaj święci biskupi, zarówno 
jako kościelni hierarchowie, jak i święci „narodowi”: „krakowski” i „gnieźnień-
ski” […]. Trudno powiedzieć, czy wobec nowego programu przedstawień na 
skrzydłach nastawy jej predella zyskała szczególną funkcję, lecz niezależnie 
od roli tej części poliptyku wydaje się pewne, że do adorowanych w czasie 
koronacji relikwii należały przede wszystkim szczątki czterech patronów Kró-
lestwa. Z nimi właśnie łączył się „państwowy” wątek retabulum z lat około 
1460, tzn. wielkie postacie czterech świętych na skrzydłach, otwartych w dni 

29 Cyt. za: ibidem, s. 18. Dla J. Gadomskiego apel mogilskiego opata dodatkowo uzasadniał 
obecność św. Wacława w pożądanym retabulum, gdyż imię czeskiego księcia i męczennika 
widniało w patrocinium kościoła w Mogile obok Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

30 Ibidem, s. 19.
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uroczyste, m.in. w czasie religijno-politycznych ceremonii, jakimi były koro-
nacje królów 31. 

Przywołanie dłuższego passusu z monografii J. Gadomskiego ma na celu uświado-
mienie, jak znaczące są sformułowane przez niego wnioski dla wiedzy o przestrzeni 
semantycznej ówcześnie najważniejszej świątyni w państwie Jagiellonów. Badacz, 
szukając uzasadnienia swojej teorii, odwołał się do patrocinium katedry, relikwii 
przechowywanych w jej wnętrzu, późniejszych wizerunków czterech patronów 
w malarstwie i grafice oraz ordo koronacyjnego polskich władców, które mogą 
dowodzić słuszności jego hipotezy. Do powyższego zestawu argumentów można 
dołączyć kolejne przykłady obecności znaku czterech orędowników Królestwa Pol-
skiego w przestrzeni semantycznej katedry z połowy XV stulecia. Gdzieś w katedrze 
istniał już wtedy wiersz odpisany w Corpus Cricianum, którego autor orędownictwu 
czterech świętych patronów zawierzał Królestwo Polskie, a sama nastawa została 
ufundowana niedługo po włączeniu św. Floriana „inter ceteros huius regni patro-
nos insignes videlicet Adalbertum, Stanislaum et Venceslaum martires” 32 przez 
biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego oraz ustanowieniu przez niego 
tygodniowej wotywy do św. Wojciecha w poniedziałki, św. Wacława we wtorki, 
św. Floriana w środy i św. Stanisława w czwartki 33. Rozkład modlitw do świętych 
patronów został potwierdzony w szesnastowiecznych drukach, co świadczy o jego 
żywotności 34. Ponadto w większości odśpiewywanych w roku liturgicznym litanii do 
Wszystkich Świętych w grupie męczenników intonowano imiona tych samych czte-
rech świętych. W czasie fundacji ołtarza głównego aktywnym członkiem kapituły 
krakowskiej był Jan Długosz, spisujący wówczas Roczniki, w których kilkukrotnie 
odniósł się do czterech patronów. Przede wszystkim jednak to liturgia i pamięć 
o promowanym znaku mogły mieć decydujący wpływ na dobór wizerunków na 
kwaterach retabulum. Jeśli J. Gadomski nie pomylił się w swoich rozważaniach, to 
program ikonograficzny gotyckiego ołtarza głównego katedry wawelskiej stanowił 
prostą konsekwencję polityki hagiograficznej biskupa Zbigniewa Oleśnickiego i jego 
następców. Wartością tej hipotezy byłoby odnalezienie domniemanego łącznika 
między słowem pisanym i ceremoniałem a obrazem, gdyż dopiero od tego czasu 
grupę patronów zaczęto wykorzystywać w malarstwie tablicowym, a później także 
w grafice książkowej.

Monografista nieistniejącego ołtarza poświęcił kilka akapitów potencjalne-
mu fundatorowi nastawy, dowodząc, że choć renesansowy ołtarz sfinansował 
król, to starsze, gotyckie retabulum zostało wykonane raczej na polecenie biskupa 
krakowskiego przy współpracy z krakowską kapitułą katedralną. Za najbardziej 
prawdopodobnego donatora uznał Jakuba z Sienna, biskupa krakowskiego w latach 
1461–1463, lecz wcześniej administratora diecezji po śmierci swego krewnego, 

31 Ibidem, s. 48–49, 56–57.
32 Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446), oprac. S. Zachorowski, 

Stud. mat. synod., t. 1, Kraków 1915, s. 47.
33 Ibidem; Katalog Długosza, w: Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, mphns X, 

cz. 2, Warszawa 1974, s. 221
34 Breviarium secundum usum insignis ecclesiae Cracoviensis, Cracoviae 1507, k. 22.
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biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, oraz wieloletniego i wpływowego prałata kapi-
tuły krakowskiej: „Wprowadzając na skrzydła poliptyku przedstawienia czterech 
patronów, Jakub realizowałby «testament» swego stryja Zbigniewa Oleśnickiego, 
propagatora kultu opiekunów Królestwa” 35. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 
już wkrótce znak czterech patronów został wykorzystany w nastawie tryptyku 
zdobiącego kaplicę rodową panującej dynastii Jagiellonów.

6.3 Tryptyk Trójcy Świętej z kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze wawelskiej

Najstarszy zachowany wizerunek grupy czterech patronów Królestwa Polskiego 
znalazł się na tryptyku Trójcy Świętej z 1467 r. przeznaczonym do kaplicy grobowej 
królowej Zofii Holszańskiej (il. 11). Ten szczególny zabytek, obecnie zdobiący ka-
plicę Świętokrzyską, od lat pozostaje obiektem zainteresowania historyków sztuki, 
a choć jego monograficzne opracowanie wyszło spod pióra Karola Estreichera 
ponad osiemdziesiąt lat temu, to analizę formalno-stylową dzieła przeprowadziła 
niedawno Dobrosława Horzela w publikacji poświęconej późnogotyckiej rzeźbie 
drewnianej z terenów Małopolski 36. Na podstawie różnorodnego i bogatego ouevre 
Mistrza Tryptyku Trójcy Świętej z okresu 1460–1475 badaczka skonstatowała, że 
wysoka jakość wykonania, dbałość o formę detali oraz znajomość trendów w krę-
gach niemieckich zjednały artyście i jego warsztatowi względy jagiellońskiego 
dworu 37. Niewątpliwie bowiem jego sztandarowe dzieło należy do najbardziej 
zjawiskowych przykładów sztuki sakralnej późnego gotyku znajdujących się w pol-
skich zbiorach.

Dzieje retabulum od początku wiązały się z losami dwóch kaplic jagiellońskich 
wzniesionych przy zachodniej fasadzie katedry wawelskiej. Ich wyeksponowane po-
łożenie, znaczenie liturgii rozgrywającej się w ich murach oraz bogate wyposażenie 
pełne symboliki państwowo-dynastycznej świadczyły o doniosłej, manifestacyjnej 
roli w polityce propagandowej Jagiellonów 38. Władysław Jagiełło 25 marca 1431 r. 
zatwierdził, za zgodą biskupa Zbigniewa Oleśnickiego i kapituły katedralnej, fun-
dację kaplicy Trójcy Świętej, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Zofii 
dokonaną przez swoją żonę Zofię Holszańską 39. Budowę musiano ukończyć już 

35 J. Gadomski, Późnogotyckie retabulum…, s. 66.
36 K. Estreicher, Tryptyk św. Trójcy w katedrze na Wawelu, Roczn. Krak. 27, 1936, s. 45–128; 

D. Horzela, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440–1477, Kraków 2012, 
s. 115–142; eadem, Twórczość rzeźbiarska warsztatu tryptyku Świętej Trójcy w katedrze na 
Wawelu, Stud. Waw. 11–12, 2002–2003, s. 85–106; zob. też Malarstwo gotyckie w Polsce ii, 
s. 194–195; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, s. 134–138; J. Muczkowski, Dwie 
kaplice jagiellońskie w katedrze krakowskiej, Kraków 1859.

37 D. Horzela, Późnogotycka rzeźba…, s. 201.
38 Zob. np. D. Horzela, Retabula kaplic Trójcy Świętej i Krzyża Świętego w katedrze krakowskiej 

w kontekście pytań o „sztukę dworską” Jagiellonów, w: Patronat artystyczny Jagiellonów, 
red. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015, s. 373–396; K.J. Czyżewski, „Proventu et 
suppellectili…”. Uwagi o jagiellońskich fundacjach w katedrze krakowskiej, w: Patronat 
artystyczny Jagiellonów, s. 109–142. 

39 zdm, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, t. Vii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, 
nr 2067.
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w kolejnym roku, gdyż 6 stycznia 1433 r. odprawiono nabożeństwo „missae Sanc-
tissimae Trinitatis in capella reginali serenissimae dominae dominae Sophiae” 40, 
a dwa miesiące później, 24 marca 1433 r., król Władysław Jagiełło rozszerzył upo-
sażenie kaplicy o część zysków z żup bocheńskich 41. Te oraz wcześniejsze nadania 
dochodów z dwóch młynów w Zielonkach musiały utrzymać kapłanów, którzy na 
wieki winni wznosić w kaplicy modły o zdrowie i zbawienie pary królewskiej oraz 
ich dzieci, a także, co ważne, o „pomyślny stan naszego królestwa” 42. W 1461 r. 
pochowano tu Zofię Holszańską, a kilka lat później król Kazimierz Jagiellończyk 
zamówił w krakowskim warsztacie nastawę ołtarzową dedykowaną Trójcy Świętej 
i ukończoną, jak głosi inskrypcja z ramy kwatery środkowej, w 1467 r. 

W tym też czasie, z inicjatywy władcy i jego żony, Elżbiety Rakuszanki, roz-
poczęto budowę bliźniaczej kaplicy Krzyża Świętego, którą ukończono w 1470 r. 43 
Patriotyczno-królewski charakter jej wystroju determinował chociażby program 
heraldyczny wyrażony w trzech niezależnych odsłonach. Symbolicznym i najbar-
dziej zwięzłym odwzorowaniem państwa i ambicji politycznych Jagiellonów stał 
się zespół trzech herbów na zwornikach. Potencjał znaczeniowy tego elementu 
architektonicznego, wzmacniającego i zespalającego rozczłonkowane sklepienie, 
wykorzystywano w manifestacji herbów ziemskich od czasów Kazimierza Wielkie-
go 44. Na trzech zwornikach kaplicy Świętokrzyskiej położono dwa najważniejsze 
herby państwa Jagiellonów, ukoronowanego Orła i litewską Pogoń, oraz złożony 
herb Polski i Węgier (tarcza czwórdzielna z ukoronowanym Orłem w polach pierw-
szym i czwartym oraz trzema pasami w polach drugim i trzecim), demonstrują-
cy związki genealogiczne łączące trony obu królestw oraz roszczenia polityczne 
i terytorialne Jagiellonów 45. Drugi zespół herbów, złożony z ukoronowanego Orła 
flankowanego przez austriacki herb Habsburgów oraz litewską Pogoń, należy za-
liczyć do przedstawień herbów dynastycznych. Tarcze trzymane przez anioły wid-
nieją w dolnej części korpusu tryptyku Matki Bożej Bolesnej, który od początku 
był przeznaczony do kaplicy Świętokrzyskiej i fundowany, jak za J. Gadomskim 
sądzą historycy sztuki, w związku ze śmiercią królewicza Kazimierza w 1484 r. 46 
Największy zespół herbów w dekoracji rzeźbiarskiej kaplicy zdobi kenotafium 
Kazimierza Jagiellończyka łączone z dłutem Wita Stwosza: leżącej na wierzchniej 

40 Cyt. za: T. Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, s. 106.
41 zdm Vii, nr 2138.
42 Ibidem: „Volumus tamen, quod prefati ministri sive sacerdotes pro nostra nostrorumque 

consortis et natorum votiva sanitate et salute ac felici statu regni nostri clemenciam 
Redemptoris eviterne teneantur implorare”.

43 K. Estreicher, Tryptyk św. Trójcy…, s. 49; T. Wojciechowski, Kościół katedralny…, s. 108. 
Uposażenie kapłanów przy kaplicy wynosiło m.in. 100 grzywien na żupie wielickiej, 
podniesione później o kolejne 60 grzywien przez króla Jana Olbrachta, por. akm, 
rkps aV cap. 43, Acta visitationum Ill. et Rndmi Dni D. Iacobi Zadzik, k. 55v.

44 S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 11–22.
45 Z. Piech, Średniowieczne herby w katedrze wawelskiej. Treści i funkcje, w: Katedra krakowska 

w średniowieczu. Materiały Sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 
Kraków, kwiecień 1994, red. J. Daranowska-Łukaszewska, K. Kuczman, Kraków 1996, s. 139.

46 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1460–1500, s. 21–22; Z. Piech, Średniowieczne herby…, 
s. 140–141.
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płycie postaci króla w stroju koronacyjnym z insygniami władzy towarzyszą herby: 
austriacki Habsburgów, ukoronowany Orzeł, podwójny Krzyż Jagiellonów, Litwy, 
ziemi dobrzyńskiej i Kujaw 47. Od samego początku jedynym patronem i kolatorem 
obiektu miał być polski król, a kolegium obsługujące liturgię w kaplicy składało 
się z ośmiu prebendarzy i kleryka 48. Obie jagiellońskie kaplice stały się przestrze-
nią symbolicznej manifestacji władzy i dążeń Jagiellonów w XV stuleciu. Pośród 
herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz grobowców 
władców rozbrzmiewały uroczyste modły o zdrowie dla króla i dynastii, a malowane 
wizerunki świętych orędowników państwa stały się tłem dla dziękczynnych mszy po 
zwycięskich potyczkach oręża polskiego 49. Z prośbami o pokój dla królestwa wiązała 
się liturgia odprawiana w kaplicy Trójcy Świętej, w której duchowni intonowali mszę 
o Trójcy Świętej każdego dnia na dźwięk dzwonów bijących pro pace 50.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy gotyckie retabulum z patronami Króle-
stwa Polskiego przeniesiono do kaplicy Świętokrzyskiej. W 1563 r. w kaplicy Trójcy 
Świętej znajdowały się dwa ołtarze, których „piękne wizerunki, rzeźby i malowidła” 
dwukrotnie zachwyciły kapłana spisującego wyposażenie kościoła katedralnego 51. 
Ten sam inwentarz zawiera bardzo podobny i równie ogólny opis nastaw w kaplicy 
Świętokrzyskiej. Identyfikacja poszczególnych ołtarzy na jego podstawie pozostaje 
zatem niemożliwa i trudno uznać zawarte w nim informacje za pomocne w datacji 
translacji ołtarza Trójcy Świętej 52. W opinii D. Horzeli do przestawienia retabulum 
doszło przed 1602 r., gdyż podczas ówczesnej wizytacji przeprowadzonej na pole-
cenie biskupa Bernarda Maciejowskiego ołtarz Trójcy Świętej — „pięknie rzeźbiony 
z malowanymi kwaterami, na których przedstawiono różnych świętych” — był już 
zlokalizowany po północnej stronie kaplicy Świętokrzyskiej 53. Teorię dodatkowo 

47 O programie heraldycznym tumby Kazimierza Jagiellończyka, zob. S.K. Kuczyński, Polskie 
herby ziemskie…, s. 32–35.

48 Inwentarz katedry wawelskiej z roku 1563, wyd. A. Bochnak, Źródła do Dziejów Wawelu, 
t. 10, Kraków 1979, s. 122. O wyposażeniu ruchomym kaplicy zob. M. Walczak, Wyposażenie 
ruchome kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu. Przyczynek do badań nad 
pobożnością Jagiellonów, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie 
XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Studia Jagiellonica, t. 2, Kraków 
2015, s. 393–412

49 U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011, s. 440–442.
50 Inwentarz katedry wawelskiej…, s. 113–114: „Tenentur autem praefati praebendarii cum 

clerico principaliter ad decantandam in praedicto sacello missam de Sancta Trinitate singulis 
diebus per anni circulum ad pulsum pro pace, quotidie inchoandam”.

51 Ibidem, s. 113: „habet in se altaria duo imaginibus pulchris, sculptis et pictis”; ibidem, s. 116: 
„Imagines altariorum pulchrae et splendidae integraeque habentur”.

52 Ibidem, s. 122: „habet in se altaria duo imaginibus pulchris, sculptis, partim pictis et 
tabulis”. M. Walczak słusznie połączył opis z ołtarzem Matki Bożej Bolesnej oraz gotycką 
nastawą z wizerunkiem Świętej Trójcy, przeniesioną wcześniej z kaplicy królowej Zofii, 
zob. M. Walczak, Wyposażenie ruchome…, s. 394–395.

53 Akta wizytacji katedry wawelskiej oraz kościołów diecezji krakowskiej 1602–1604, 
wyd. E. Bularz, Źródła do Dziejów Wawelu, t. 20, Kraków 2014, s. 145: „unum quod 
est ad parietem septentrionalem in medio Sanctissime Trinitatis, sculptas inauratas 
a lateribus pictas multo tamen auro undequaque exornatas”; zob. też D. Horzela, 
Późnogotycka rzeźba…, s. 117, przyp. 12. W 1638 r. wizytator podał podobny opis, por. akm, 
rkps aV cap. 43, Acta visitationum Ill. et Rndmi Dni D. Iacobi Zadzik, k. 49v: „Habet in 
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potwierdza fakt, że w tym samym roku wizytator potwierdził obecność w kaplicy 
Trójcy Świętej dwóch ołtarzy z wizerunkami Matki Bożej w korpusie nastawy 54 
oraz nowego z wezwaniem Trójcy Świętej, którego nie należy utożsamiać z dziełem 
z 1467 r. Zapewne z procesem fundacji tej nowej nastawy wiązało się przeniesienie 
gotyckiego retabulum pod tym samym wezwaniem do kaplicy Kazimierza Jagiel-
lończyka i Elżbiety Rakuszanki jeszcze przed 1543 r. Fundatorem nowego ołtarza 
Trójcy Świętej, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Trzech Króli 
był Melchior Sobek, kanonik krakowski, proboszcz stobnicki i prepozyt kaplicy 
Trójcy Świętej w katedrze wawelskiej 55. Duchowny od 1535 r. nosił się z zamiarem 
dokonania jakiejkolwiek fundacji z nadaniem beneficjum, a wybór padł na wawelską 
kaplicę, kiedy ten objął jej prepozyturę w 1538 r. Kanonik nie doczekał się realizacji 
swego zamiaru, gdyż zmarł w kwietniu 1542 r., a dzieło dokończył rok później jego 
brat Zygmunt Sobek 56. 5 marca 1543 r. biskup krakowski Piotr Gamrat zatwierdził 
fundację „altare sub titulo et invocatione Sanctissimae et Individue Trinitatis, 
Conceptionis Gloriosissimae Virginis Mariae et Sanctorum Trium Regum in ec-
clesia nostra cathedrali Cracoviensi ac sacello Sancte Trinitatis” 57. Choć nie ma na 
to bezpośrednich dowodów, to wydaje się wysoce prawdopodobne, że prepozyt 
Melchior Sobek przed śmiercią wzbogacił wyposażenie kaplicy o nowe sprzęty 
liturgiczne i ołtarz, który zastąpił poprzedni, również noszący wezwanie Trójcy 
Świętej. Najpewniej to wtedy gotycką nastawę przeniesiono do kaplicy Świętokrzy-
skiej 58. Translację przeprowadzono w logicznym kierunku z pierwszej jagiellońskiej 
kaplicy grobowej do drugiej jagiellońskiej kaplicy grobowej, zachowując porządek 
semantyczny kommemoratywno-dynastycznego sprzężenia programu ikonogra-

se altaria duo murata consecrata lapidea mappis tribus contecta. Primum Sanctissimae 
Trinitatis sculptas pulchro opere depictas tabulis ab utraque parte variis variorum 
sanctorum imaginibus pictis clauditur totum integrum nec in aliqua parte vitiatum”.

54 Akta wizytacji katedry wawelskiej…, s. 134: „Altaria murata duo fabulas integras lapideas 
habentia consecrata, quorum primum est in angulo ad parietem septentrionalem habens 
imagines pictas, ita ut in eius medio sit imago Beatae Virginis et in hoc absolvuntur missae 
capellae, aliud ex altera parte cancellorum capellae versus meridiem ad columnam ecclesiae 
imagines habens sculptas inauratas, ita ut in medio eius sit imago Beatae Virginis singula 
coopera mappis tribus nollas penedentes”.

55 I. Kaniewska, Sobek Melchior z Sulejowa h. Brochwicz, psb, t. 39, Warszawa-Kraków 
1999–2000, s. 453–454; L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, 
t. iV: Prałaci i kanonicy krakowscy, Kraków 1853, s. 62.

56 I. Kaniewska, Fundacja Melchiora i Baltazara Sobków w kaplicy Św. Trójcy w katedrze na 
Wawelu, Stud. Waw. 8, 1999, s. 165–167.

57 Erectio altaris in ecclesia cathedrali Cracoviensi in sacello Sanctae Trinitatis, w: I. Kaniewska, 
Fundacja Melchiora i Baltazara Sobków…, s. 168. Istnienie ołtarza potwierdzono 
m.in. w inwentarzu z 1563 r., por. Inwentarz katedry wawelskiej…, s. 118–119: „Est praeterea 
in eodem sacello Sanctissimae Trinitatis aliud altare secundi ministerii, fundationis et 
donationis venerabilis olim Melchioris Sobek, canonici Cracoviensis” oraz w wizytacji 
z 1602 r., por. ibidem, s. 142: „Est et habetur in eadem capella altare seu ministerium sub 
titulo SS. Trinitatis, Conceptionis Beatae Mariae et Trium Regum de bonis reverendi olim 
Melchioris Szobek canonici Cracoviensis et fratris eius germani Balthazaris […] fundatum 
iurispatronatus familiae Sobkonum cuius altaris pro tempore existens tenetur ex fundatione 
ad illud tres missas absolvere”.

58 K. Estreicher, Tryptyk św. Trójcy…, s. 50.
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ficznego ołtarza z otoczeniem, choć kunsztowny wizerunek Trójcy Świętej miał 
zdobić teraz kaplicę noszącą wezwanie Krzyża Świętego.

Korpus nastawy jest pięciodzielny. Pole centralne wypełnia umieszczona w głę-
bokiej niszy rzeźbiona grupa Trójcy Świętej w kształcie Tronu Łaski, czyli tronującego 
Boga podtrzymującego ukrzyżowanego Chrystusa i towarzyszącego im Ducha Świę-
tego w postaci gołębicy. Wśród architektonicznych detali, akantowych ornamentów 
i pod maswerkowym baldachimem rzeźbiarz umieścił chór anielski, a po bokach 
po dwie nisze, jedna nad drugą, w których znajdują się płaskorzeźbione figury 
czterech świętych dziewic kardynalnych: Doroty, Katarzyny, Małgorzaty i Barbary 
z typowymi atrybutami. Wokół tego trójosiowego korpusu przebiega złocona rama 
z reliefowym napisem minuskułą gotycką, w której treści wyrażono chwałę Trójcy 
Świętej i zawarto datę zakończenia prac nad retabulum: „Te deum patrum ingeni-
tum te filium unigenitum te spiritum sanctum paraclitum | sanctam et individuam 
trinitatem toto corde et ore confitemur laudam[us] | atque benedicimus tibi gloria 
in saecula saeculorum o beata trinitas unus deus anno d[omi]ni M CCCC LX septi-
mo facta est haec tabula ad honorem s[anctissimi] trinitatis” 59. Malowane awersy 
skrzydeł tryptyku w czterech kwaterach przedstawiają chóry świętych zwrócone 
w stronę Trójcy Świętej: 1) w górnej lewej chór apostołów z napisem na szarfie: „Te 
gloriosus apostolorum chorus”; 2) naprzeciwko, w górnej prawej, grupa proroków 
z banderolą: „Te p[ro]phetarum laudabilis numerus”; 3) w dolnej lewej święci męczen-
nicy podpisani na szarfie: „Te martirum candidus laud[a]t e[xercitus]”; 4) w dolnej 
prawej chór świętych dziewic bez banderoli. Na rewersach malarz na tle otwartych 
krajobrazów namalował sceny konne z żywotów świętych, w podobnej kolejności: 
1) Nawrócenie Szawła; 2) Walka św. Jerzego ze smokiem; 3) Polowanie św. Eustachego 
oraz 4) Przejście św. Sekundusa przez Pad. W zwieńczeniu szafy umieszczono figurę 
Chrystusa Zmartwychwstałego flankowaną po lewej przez grupę św. Zofii z córkami 
i św. Annę Samotrzeć po prawej.

Choć w historiografii królewską fundację ołtarza Trójcy Świętej usiłowano 
łączyć z zawarciem unii florenckiej w 1439 r. czy pokoju toruńskiego w 1466 r. 60, 
to niemal pewne jest, że Kazimierz Jagiellończyk chciał uczcić pamięć matki, 
wystawiając w kaplicy grobowej jej fundacji ołtarz z grupą św. Zofii po prawicy 
Chrystusa Zmartwychwstałego 61. Jedynym elementem programu ikonograficznego 
wprost nawiązującym do państwowego charakteru kaplic jest wyobrażenie czterech 
świętych patronów Królestwa Polskiego na pierwszym planie kwatery z chórem 
męczenników (il. 12). Dwóch biskupów in pontificalibus, ustawionych pośrodku, 
jeden za drugim, bez osobistych atrybutów, należy identyfikować ze świętymi Sta-
nisławem i Wojciechem poprzez zestawienie ich ze świętymi Florianem (po lewej) 
i Wacławem (po prawej). Na przedstawieniu można rozpoznać jeszcze św. Waw-
rzyńca z rusztem zamykającego chór po lewej stronie i św. Szczepana z kamieniami 
po prawej. Tak skrócone grono sześciu świętych często tworzyło lub było trzonem 

59 Cyt. za: D. Horzela, Późnogotycka rzeźba…, s. 117.
60 J. Gadomski, Malarstwo tablicowe w Małopolsce, w: Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1: 

Synteza, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 276; K. Estreicher, Tryptyk 
św. Trójcy…, s. 74–75.

61 D. Horzela, Późnogotycka rzeźba…, s. 122.
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grupy męczenników w litaniach do Wszystkich Świętych odśpiewywanych w Wielką 
Sobotę (choć dokładnie ten sześcioosobowy skład pojawił się dopiero w litaniach 
sakramentalnych w Agendzie polskiej z 1601 r. i Agendzie inflanckiej z 1622 r.) 62. Nie 
była to jedyna ikonograficzna próba łączenia zespołu orędowników państwowych 
ze świętymi Wawrzyńcem i Szczepanem zaczerpnięta z tradycji liturgicznej; innym 
tego typu przykładem będzie predella z Korzennej wykonana zapewne niedługo po 
retabulum wawelskim. K. Estreicher, rozważając problem wykorzystania świętych 
patronów Królestwa, wychodził z założenia, że „tęsknota za narodowymi świętymi 
była u nas w średniowieczu duża”, a dzięki tryptykowi motyw świętych orędowników 
miałby trafić do ikonografii polskiej 63. Badacz nie wskazał genetycznych związków 
wizerunku ze słowem pisanym (chociażby starszymi o trzydzieści lat statuami 
biskupa Oleśnickiego), lecz „dla pokrewnego ujęcia tematu” wspomniał o słowach 
zakończenia Roczników Jana Długosza, w których autor dziękował m.in. świętym 
Stanisławowi, Wacławowi, Wojciechowi, Florianowi i Jadwidze” 64.

Jak zauważyła D. Horzela, przekaz wizualny nastawy uzupełniały przedstawie-
nia na paramentach kościelnych fundowanych włącznie z ołtarzem i służących do 
odprawiania przy nim liturgii. Wśród nich z pewnością znajdował się ornat z tarczą 
czwórdzielną z godłami Orła i Pogoni („cum armis duabus Aquilis et duabus Pogo-
nia”) oraz scenami nawrócenia św. Pawła i św. Eustachego, które widnieją również 
na rewersach kwater tryptyku 65. Ciekawe, że w 1563 r. ornatu wciąż używano w ka-
plicy Trójcy Świętej, podczas gdy nastawa najprawdopodobniej znajdowała się już 
w kaplicy Świętokrzyskiej. Można by to poczytać za argument przeciw teorii o wcze-
śniejszym przeniesieniu retabulum. Niemniej okoliczności wystawienia ołtarza oraz 
użycie herbu państwa Jagiellonów na ornacie stanowiącym komplementarną część 
fundacji wskazują na osobę króla Kazimierza Jagiellończyka jako ich fundatora.

Pośrednio z patriotycznym charakterem liturgii sprawowanej w przestrzeni obu 
jagiellońskich kaplic korespondowała rzeźbiona grupa Tronu Łaski z korpusu szafy 
ołtarza Trójcy Świętej. Nieprzypadkowo przecież wotywę o Trójcy Świętej śpiewano 
w intencji pokoju. U. Borkowska przekonywała, że ten szczególny dogmat nawiązu-
jący do Króla królów uosabiał źródło ziemskiej władzy, wykuwał wzorce monarchów 
determinowane takimi cechami jak: praworządność, mądrość i łaskawość, a zara-
zem jako tarcza chronił królestwo przed wrogami i siłami ponadludzkimi 66. Z tych 
też względów kult Trójcy Świętej charakteryzował zjawisko określane jako pietas 
Jagellonica i odzwierciedlał się w odśpiewywaniu hymnu trynitarnego Te Deum 
laudamus na zakończenie aktu koronacji oraz innych wydarzeń państwowych 67. 

62 Agenda seu ritus sacramentorum ecclesiasticorum ad uniformem ecclesiarum per universas 
provincias Regni Poloniae, Cracoviae 1601, s. 124–126; Agenda parva in commodiorem usum 
sacerdotum provinciae Livoniae conscripta, Brunsbergae 1622, k. nlb.

63 K. Estreicher, Tryptyk św. Trójcy…, s. 64–67.
64 Ibidem, s. 65.
65 D. Horzela, Późnogotycka rzeźba…, s. 123; por. Inwentarz katedry wawelskiej…, s. 118.
66 U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów…, s. 441.
67 Ibidem; o hymnie Te Deum laudamus w kontekście koronacji królów polskich 

zob. B. Miodońska, Rex regum i rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana 
Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce 
polskiej wieku XVI, Kraków 1979, s. 134–159.
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W opinii badaczy zajmujących się tryptykiem główna oś semantyczna retabulum 
z kaplicy Świętokrzyskiej ilustruje wersy tego właśnie hymnu 68. Ponad Tronem 
Łaski artysta umieścił chóry aniołów śpiewających i trzymających instrumenty 
muzyczne pośród chmur, a dodatkowo trzy anioły wyłaniają się spod szat Boga 
Ojca — obie grupy korelują z drugą zwrotką hymnu:

Tibi omnes Angeli
Tibi caeli et universae Potestates
Tibi Cherubim et Serafim
incessabili voce proclamant.

Wizualizacją kolejnej zwrotki z potrójnym Sanctus podkreślającym Trisagion, czyli 
Boga Potrójnie Świętego, jest nic innego, jak wypełniający centrum korpusu Tron 
Łaski 69. Następujące po sobie wersy (przywołane niżej) zostały wypisane na szar-
fach trzech kwater obrazujących chóry wielbiące Boga i determinują prawidłową 
kolejność odczytania hierarchii pocztów świętych:

Te gloriosus Apostolorum chorus
Te Prophetarum laudabilis numerus
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.

Niezwykle popularne w dewocji czasów gotyku święte niewiasty, nieobecne w am-
brozjańsko-augustiańskim hymnie Te Deum laudamus, zostały uhonorowane 
awersem ostatniej kwatery, a przede wszystkim grupą rzeźbiarską rozlokowaną 
wokół głównego przedstawienia korpusu. Do liturgii skupionej wokół dogmatu 
Trójcy Świętej bezpośrednio odnoszą się również słowa wygrawerowane na złoconej 
ramie korpusu o podobnym do powyższego hymnu incipicie Te Deum. Antyfonę 
„Te Deum Patrem ingenitum […] benedicimus tibi gloria in saecula saeculorum” 
intonowano przed oratio albo jako tractus w czasie mszy o Trójcy Świętej, a także 
w liturgii godzin w niedzielę Trójcy Świętej 70. Rzut oka na formularze diecezjalne 
metropolii gnieźnieńskiej w czasach przedtrydenckich pozwala stwierdzić, że mo-
dlitwa była obecna w liturgii godzin — w Brewiarzu krakowskim z 1507 r. znalazła 
się w sufragiach na dzień Trójcy Świętej 71. Z kolei w Brewiarzu krakowskim z 1508 r. 
poprzedzała hymn Te Deum laudamus, a co ciekawe, w czasie nieszporów przed 
kantykiem Magnificat śpiewano antyfonę złożoną z wersów hymnu ambrozjańsko- 
-augustiańskiego widocznych na kwaterach skrzydeł tryptyku Trójcy Świętej oraz 
wezwania kończącego dewocyjny napis w ramie korpusu niewchodzącego w skład 
antyfony Te Deum Patrem:

68 U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów…, s. 441; D. Horzela, Późnogotycka rzeźba…, s. 123, 132, 
tam też literatura.

69 U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów…, s. 441.
70 Zob. K. Estreicher, Tryptyk św. Trójcy…, s. 61; por. np.: Processionale pro ecclesiis ruralibus 

ritibus Romanae ecclesiae accomodatum, Antverpiae 1746, s. 64 oraz wykaz w bazie 
CANTUS: <http://cantus.uwaterloo.ca/id/005117> (dostęp: 13 marca 2018).

71 Breviarium secundum usum…, k. 28 (części Commune).
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Te gloriosus apostolorum chorus
Te prophetarum laudabilis numerus
Te martyrum candidatus laudat exercitus
Tibi omnes electi voce confitentur unanimes
o beata Trinitas unus deus 72.

W Brewiarzu krakowskim z 1538 r. wykorzystano przypisywane Alkuinowi oficjum 
o Trójcy Świętej, w którym Magnificat podczas pierwszych nieszporów poprzedzała 
właśnie antyfona Te Deum Patrem, intonowaną dodatkowo przed Te Deum lauda-
mus kończącym liturgię wigilii Trójcy Świętej; z kolei przytoczona wyżej antyfona 
Te gloriosus apostolorum była śpiewana przed Magnificat w czasie drugich nieszpo-
rów 73. Pełnoprawne wnioski mogłyby zostać wyciągnięte dopiero po długotrwałej 
analizie wszystkich tekstów liturgicznych towarzyszących świątecznym obchodom 
dnia Trójcy Świętej, jednak można wstępnie zapytać: czy bezpośrednim źródłem na-
pisów na gotyckim retabulum był hymn Te Deum laudamus, czy antyfony używane 
przez duchownych w nocnych godzinach liturgii brewiarzowej (same wywodzące 
się z tradycji ambrozjańsko-augustiańskiej)? Ponad wszelką wątpliwość program 
ikonograficzny i towarzyszące mu inskrypcje wpisywały się w tło semantyczne 
stworzone w obu jagiellońskich kaplicach, ilustrowały obrzędy uświetniające liturgię 
Trójcy Świętej oraz msze za zmarłych Jagiellonów. Obecność retabulum z pew-
nością pomagała wyzwolić aurę dewocyjno-patriotyczną poprzez wykorzystanie 
takich szczegółów jak herby Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
na ornacie fundacyjnie powiązanym z ołtarzem czy wyeksponowany wizerunek 
czterech patronów Królestwa Polskiego wśród chóru męczenników.

6.4 Predella retabulum z kościoła w Korzennej

Kiedy 14 sierpnia 1889 r. dwaj studenci krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Sta-
nisław Wyspiański i Józef Mehoffer, zawitali do kościoła parafialnego św. Urszuli 
w Korzennej koło Grybowa, ich oczom ukazały się zabytki malarstwa tablico-
wego, które „rozmieszczone to w kruchcie, to na ścianie kościelnej, jako mocno 
uszkodzone, raczej szpeciły, niż ozdabiały przybytek Boży” 74. Po powrocie do 
Krakowa bezzwłocznie poinformowali o niszczejącym dziedzictwie Władysława 
Łuszczkiewicza, dyrektora Muzeum Narodowego, który po wymianie korespon-
dencji z proboszczem parafii w Korzennej oraz konsystorzem tarnowskim nabył 
gotyckie wyposażenie świątyni za 250 złotych 75. Transakcja okazała się zbawienna 

72 Liber horarum canonicarum sedem veram rubricam sive notula ecclesie Cracoviensis, 
Cracoviae 1508, k. 95v.

73 Breviarium secundum ritum insignis ecclesie Cracoviensis noviter emendatum, Venetiis 1538, 
k. 209v–211v.

74 Sprawozdanie Zarządu Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1890, Kraków 1891, s. 7.
75 Ibidem; T. Łopatkiewicz, Zabytkoznawcze aspekty naukowo-artystycznych wycieczek 

Władysława Łuszczkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1888–1893). 
Uwagi na marginesie edycji rękopiśmiennych inwentarzy zabytków Stanisława Tomkowicza, 
w: Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, red. P. Krasny, 
D. Ziarkowski, Kraków 2009, s. 206; idem, Naukowo-artystyczna wycieczka w Sądeckie 
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dla najcenniejszych pamiątek kościoła, gdyż świątynia spłonęła 29 października 
1952 r. 76 Wśród zakupionych dzieł znajdowały się: 1) gotycki poliptyk z ołtarza 
głównego z zachowaną jedną parą skrzydeł datowany na około 1520 r. i przypi-
sywany Mistrzowi Tryptyku z Wójtowej — na środkowym obrazie namalowano 
wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych Jana Chrzciciela 
i Urszuli; awersy kwater prawego skrzydła ilustrują na górze święte Małgorzatę 
i Agnieszkę, na dole św. Zofię z córkami; na awersach kwater lewego skrzydła 
widać na górze święte Katarzynę i Barbarę, na dole Martę i Dorotę; rewersy skrzy-
deł wykorzystano do zobrazowania historii św. Stanisława, malując na czterech 
kwaterach wskrzeszenie Piotrowina, sąd królewski, orły pilnujące zrośniętego ciała 
oraz pogrzeb świętego; w półkolistym zwieńczeniu retabulum znalazło się przed-
stawienie koronacji Panny Marii 77; 2) ocalała kwatera z zewnętrznego skrzydła 
tego samego poliptyku przedstawiająca z jednej strony Chrystusa Frasobliwego 
w towarzystwie Matki Bożej Bolesnej, z drugiej kolejną scenę z vitae św. Stani-
sława, czyli kupno wsi od Piotrowina. W odpowiedniej konfiguracji po otwarciu 
zewnętrznych skrzydeł retabulum oczom wiernym ukazywał się cały cykl żywota 
św. Stanisława 78; 3) skrzydło niewielkiego tryptyku z pierwszej ćwierci XVI w. 
z wizerunkami św. Jana Chrzciciela na awersie i św. Barbary na rewersie; 4) naj-
bardziej znane wśród nabytków z Korzennej „duże” Ukrzyżowanie datowane na 
lata 1450–1470, być może stanowiące środkowy obraz tryptyku retabulum ołtarza 
bocznego 79; 5) „małe” Ukrzyżowanie namalowane po 1450 r., na którym wokół krzy-
ża można dostrzec postaci Matki Bożej oraz świętych Jana Ewangelisty, Leonarda 
i Bernardyna ze Sieny 80; 6) połowa skrzydła z Matką Bożą Bolesną i Biczowaniem 
z lat 1440–1450 81 oraz 7) predella będąca zapewne częścią drugiego bocznego 
ołtarza w kościele św. Urszuli w Korzennej (il. 13).

Predella jest datowana na drugą połowę XV stulecia. Przedstawiono na niej 
pięciu świętych męczenników, od lewej: Szczepana w stroju kanonika z trzema 
kamieniami w prawym ręku, Wawrzyńca w stroju kanonika trzymającego księgę 
w prawej i ruszt w lewej ręce, w środku najpewniej Wojciecha in pontificalibus 
z krzyżem jednoramiennym w lewej i księgą w prawej ręce, Stanisława in pontifi-
calibus błogosławiącego prawą dłonią i dzierżącego pastorał w lewej oraz Wacława 
w zbroi i mitrze książęcej oraz zbrojnego w tarczę, miecz i włócznię. Na podstawie 
wizerunku odseparowanego od tła świątyni i wyjętego z kontekstu semantycznego 
można jedynie stwierdzić, że dwóm diakonom towarzyszy tu trzech świętych patro-

z 1889 roku. Na tle zabytkoznawczej działalności Władysława Łuszczkiewicza i uczniów 
krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Nowy Sącz 2008, s. 50, 71–73.

76 T. Łopatkiewicz, Naukowo-artystyczna wycieczka…, s. 50, przyp. 226.
77 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500–1540, Warszawa 1995, s. 101– 

–105; il. 203–209; W. Łuszczkiewicz, Obrazy szkół cechowych polskich XV-go, XVI-go 
i XVII-go wieku, Kraków 1896, kol. 13–16.

78 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1500–1540, il. 210–211; W. Łuszczkiewicz, Obrazy szkół 
cechowych…, kol. 17.

79 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1420–1470, s. 111, il. 22.
80 Ibidem, s. 110, il 35.
81 Ibidem, s. 84, il. 23, 112.
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nów Królestwa Polskiego 82. Jerzy Gadomski przekonywał, że na obciętym prawym 
krańcu predelli mógł znajdować się św. Florian 83. Nie należy jednak poprzestać 
na tych konstatacjach, a dalszym krokiem analizy winna być próba odtworzenia 
struktury wnętrza kościoła oraz okoliczności fundacji w celu zrozumienia idei 
przyświecającej włączeniu trzech patronów do programu ikonograficznego świą-
tyni w Korzennej.

Na niewiele zdają się tu najstarsze akta wizytacyjne. Wizytator biskupa kra-
kowskiego Filipa Padniewskiego w latach sześćdziesiątych XVI w. potwierdził m.in., 
że drewniany kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Korzennej był dekorowany, 
a prawo patronatu znajdowało się w rękach właściciela wsi Stanisława Korzeńskie-
go 84. Nieco tylko więcej informacji przekazał prepozyt tarnowski Krzysztof Kazi-
mirski, który w 1596 r. wizytował archidiakonat sądecki z polecenia biskupa Jerzego 
Radziwiłła. Świątynia, nad którą opiekę sprawowali Stanisław, Marcin i Andrzej 
Korzeńscy, miała być wówczas od dwudziestu sześciu lat sprofanowana, w dużej 
części obrabowana, a jej dekoracje znajdowały się w stanie pozostawiającym wiele 
do życzenia 85. Dziesięć lat później, w 1607 r., świątynia była już konsekrowana na 
nowo, a w jej przestrzeni znajdowały się trzy ołtarze. Na mensie ołtarza głównego 
stało retabulum z wizerunkami Wniebowzięcia Marii Panny oraz świętych Jana 
Chrzciciela i Urszuli, a ponadto osobno, supra tumbam, obraz Marii Panny. Nie-
wątpliwie mowa tu o retabulum Mistrza Tryptyku z Wójtowej, wraz ze złożonym 
z ośmiu kwater cyklem vitae św. Stanisława i być może o obrazie Matki Bożej Bo-
lesnej z lat 1440–1450. W drugim ołtarzu, zlokalizowanym pośrodku kościoła po 
lewej stronie, widniały figury świętych Jana Chrzciciela i Stanisława oraz Katarzyny 
i Barbary. Trzeci zawierał „imagine Passionis Jesu Christi”, więc najpewniej owo 
„duże” Ukrzyżowanie 86. Na wyposażeniu kościoła znajdowała się wówczas także 
skrzyneczka relikwiarzowa z relikwiami przepaski, czepka i sutka Marii Panny oraz 
partykułami Trzech Króli, Dziesięciu Tysięcy Męczenników, Jedenastu Tysięcy 
Dziewic, świętych Stanisława, Wojciecha, Łukasza, Jerzego, Anny, Marii Magda-

82 W podobnej kolejności świętych Szczepana, Wawrzyńca, Stanisława, Wojciecha i Wacława 
wzywano w kategorii męczenników w litanii wielkosobotniej Mszału poznańskiego z 1524 r. 
i Agendy poznańskiej z 1533 r.

83 J. Gadomski, Późnogotyckie retabulum…, s. 49.
84 Kraków, akm, rkps aV cap. 1, Liber visitationis ecclesiarum in civitate ac diaecesi 

Cracoviensi consistentium autoritate […] Philippi Padniewski dei gratia episcopi 
Cracoviensi, s. 369.

85 Według Kazimirskiego właściciele miejscowości dali żydom kielichy i monstrację 
w zastaw za pożyczkę, por. akm, rkps aV cap. 5, Acta visitationis exterioris decanatuum 
Boboviensis, Sandecensis, Novi Fori ad archidiaconatum Sandecensem pertinentium. Per 
venerabilem Christophorum Cazimirski praepositum Tarnoviensis ex commissione […] 
Georgii […] cardinali praesbyteri Radziwił […], k. 27: „Ecclesia parochialis lignea tituli 
s. Joannis Baptistae a viginti sex annis prophanata; nunquam tamen ab haereticis pacificem 
possidebatur […]. Iuris patronatus generosorum Stanislai, Martini et Andream Korzeńskich 
[…]. Haec ecclesia magna ex parte suo decore et apparatibus est spoliata: nam calices et 
monstrantiam haeredes villae domini Korzeńscy iudeis obligaverunt”.

86 akm, rkps aV 5, Visitatio decanatus Boboviensis externa per Joannem Januszowski, 
archidiaconum Sandecensem, plebanum Solecensem ex mandato […] Petri Tylicki episcopi 
Cracoviensis, praesentibus Martino Chochorovio, preasbytero et Martino Servatio, 
Andreoviensi clerico facta, k. 21–21v.
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leny, Doroty, Barbary, Katarzyny oraz kamieniami z miejsca urodzenia Chrystusa 
i z grobu Matki Bożej 87. Trudno nie odnieść wrażenia, że obecność św. Stanisława 
w przestrzeni świątyni akcentowano w bardzo czytelny i zdecydowany sposób. 
W ciągu kolejnego stulecia kościół remontowano, przerabiano i wzbogacano jego 
wystrój. W latach 1728–1766 wizytatorzy odnotowali już zmianę wezwania na 
św. Urszulę i pokrótce opisali cztery ołtarze: 1) główny z wizerunkiem Świętej 
Rodziny („cum imagine Jesus Maria Joseph”) zadedykowano św. Józefowi 88; 2) po 
lewej stronie w chórze („a cornu Evangelii im maiori choro”) ołtarz św. Urszuli z być 
może przeniesionym retabulum gotyckim; 3) obok ołtarz Matki Bożej Bolesnej; 
4) po prawej stronie ołtarz św. Mikołaja 89. Nawet jeśli gotycka nastawa zmieniła 
swoje położenie, to w czasie wizyty Wyspiańskiego i Mehoffera w sierpniu 1889 r. 
na powrót zdobiła już mensę ołtarza głównego 90.

Przynajmniej od drugiej połowy XIV aż do połowy XVII w. dziedzicami Ko-
rzennej i patronami tutejszego kościoła parafialnego byli przedstawiciele rodziny 
Korzeńskich wywodzących się z rodu Strzemieńczyków-Ławszowitów 91. W tym 
czasie powstały wszystkie wyżej opisane zabytki malarstwa tablicowego, włącznie 
z predellą, na której przedstawiono dwóch diakonów i trzech (czterech?) patronów 
Królestwa Polskiego, zatem ich fundatorów należy szukać wśród przedstawicieli 
rodziny Korzeńskich. Spośród potomków Strzemieńczyka Dobiesława z Ławszo-
wa pierwszym, który pisał się z Korzennej już w 1383 r., był Stanisław (zm. przed 
1419) 92. W latach 1420–1466 aktywne życie polityczne prowadził syn Stanisława, 
Mikołaj Korzeński, w 1439 r. konfederat Spytka z Melsztyna, w latach 1453–1465 
poświadczony jako kasztelan czechowski 93. Na czasy Mikołaja, który jednocześnie 
sprawował współpatronat nad kościołem św. Jakuba w podkrakowskim Kazimie-
rzu, są datowane oba Ukrzyżowania z Korzennej. Z kolei predella, którą namalo-
wano w drugiej połowie XV w., była częścią retabulum zamówionego albo przez 
Mikołaja, albo przez jednego z jego synów: Stanisława (wspominanego w latach 
1449–1496), Piotra (1446–1469) lub Klemensa (1455–1482), albo wnuków: Mikołaja, 
syna Klemensa (znanego z lat 1482–1520) lub Jana (1510–1514), syna Stanisława 94. 

87 Ibidem, k. 22.
88 akm, rkps aV cap. 60, Visitatio interna et externa officialatus Sandecensis per me Josephum 

de Zakliczyn Jordan […] anno 1723.
89 akm, rkps aV 49, Acta statuum ecclesiarum beneficiorum eorumque rectorum inventarium 

tam ecclesiasticarum quam economicorum […] D. Cajetano Sołtyk […] per […] Gasparum 
de Wersoka Paszyc […] Decanatus Biecensis A.D. 1767, s. 129.

90 Widocznie był albo przybrudzony, a mocno zacieniony, skoro Wyspiański w szkicowniku 
pomylił św. Urszulę trzymającą model statku ze św. Barbarą trzymającą kościół, 
zob. Szkicownik III Stanisława Wyspiańskiego z wycieczki w Sądecki, 13 sierpnia – 5 września 
1889 roku, w: T. Łopatkiewicz, Naukowo-artystyczna wycieczka…, s. 98.

91 S. Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu, Kraków 2016, s. 385–390.
92 Ibidem, s. 385–386; A. Boniecki, Herbarz polski, cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne 

o rodach szlacheckich, t. iX, Warszawa 1907, s. 233
93 S. Wróblewski, Rycerstwo…, s. 386–387.
94 Wydaje się, że w posiadaniu Korzennej był wyłącznie Klemens, a następnie jego syn  

Mikołaj, a bracia Stanisław i Piotr tylko pisali się stamtąd jako ze wsi rodzinnej, zob. ibidem, 
s. 388–389, tam też literatura. Niewykluczone jednak, że to oni mogli fundować niektóre 
dzieła.
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Nie sposób jednoznacznie wskazać Korzeńskiego odpowiedzialnego za włączenie 
świętych Wojciecha, Stanisława i Wacława do programu ikonograficznego świątyni, 
choć pewne sugestie nasuwają się w kontekście fundacji niezachowanej do dziś 
chrzcielnicy z 1486 r. z wystrojem heraldycznym oraz wykonanej z piaskowca płyty 
nagrobnej Katarzyny z Odrowążów, zmarłej po 1464 r. żony Klemensa Korzeńskie-
go i matki Mikołaja Korzeńskiego (czyli zapewne jedynych dziedziców Korzennej 
po Mikołaju kasztelanie czechowskim) 95. Podobnie jak wiele ówczesnych rodzin, 
również Korzeńscy upodobali sobie pewne imiona, które pojawiały się w kolejnych 
pokoleniach. Przy chrztach potomków Dobiesława z Ławszowa niejednokrotnie 
sięgano po imię świętego biskupa krakowskiego — nosił je najstarszy syn proto-
plasty Stanisław z Korzennej, jego najstarszy wnuk (syn Mikołaja Korzeńskiego), 
a także bratanek Stanisława z Korzennej, czyli Stanisław z Szalowej (syn Adama 
z Szalowej) oraz syn tego ostatniego 96. Jeszcze w latach 1552–1559 jakiś Stanisław 
Korzeński spierał się o prebendę w kościele św. Jakuba, a w 1592 r. Stanisław z Ma-
likowic (również Ławszowita) studiował na uniwersytecie w Padwie 97. Do silnie 
propagowanego kultu św. Stanisława w parafii w Korzennej musiał przyczynić się 
przywilej biskupa Jana Konarskiego, który 9 marca 1507 r. nadał na prośbę Jana 
Korzeńskiego (syna Stanisława?) 40 dni odpustu odwiedzającym kościół w święto 
translacji św. Stanisława 98. Skąd ta wyjątkowa predylekcja Korzeńskich, a także 
innych rodzin posługujących się herbem Strzemię, do promowania kultu św. Sta-
nisława na polach fundacyjnym, patronimicznym i liturgicznym?

Odpowiedź wydaje się oczywista. Już autor Rocznika świętokrzyskiego pod ko-
niec XIV w. potwierdził istnienie w pamięci historycznej wątku odpowiedzialności 
rycerzy herbów Strzemię i Jastrzębiec za doprowadzenie do zabójstwa i poćwiar-
towanie św. Stanisława:

Qui correccionem spernens, ipsum accessit et invenit in Rupella sancti Micha-
elis archangeli circa aram divina celebrantem, evaginto gladio ipsum ad caput 
percussit et interfecit. Tandem milites alii sui manus et pedes amputaverunt, 
videlicet accipitres et unum strepe, wulgariter strząmyn, in clipeo deferentes; 
ut dicitur, ex suggestione ipsorum et mala informacione predictus rex homi-
cidium perpetravit, et in continenti nobiles 99.

W XIV w. infamia ciążyła więc na przedstawicielach tych rodów, gdyż król Bolesław 
rzekomo dopuścił się zabójstwa za radą ich protoplastów, którzy dodatkowo mieli 
ćwiartować ciało biskupa. Szczególnie w kręgach elit, w których porąbane i cu-
downie zrośnięte zwłoki świętego kojarzono z podzielonym i potem zjednoczonym 
państwem polskim, zarzut demembracji niósł za sobą wyjątkowy ciężar gatunkowy. 
Narrację o uczestnictwie rycerzy w mordzie barwnie rozwinął Jan Długosz: 

95 Ibidem, s. 390; P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 174–175.
96 S. Wróblewski, Rycerstwo…, s. 386–391; A. Boniecki, Herbarz polski iX, s. 233–234.
97 A. Boniecki, Herbarz polski iX, s. 234.
98 Dyplom spisany został przez Jana Januszowskiego, wizytatora kościoła w 1607 r., por. akm, 

rkps aV 5, Visitatio decanatus Boboviensis…, k. 20v–21.
99 Rocznik świętokrzyski, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, mphns Xii, Kraków 1996, s. 19.



255

6.4 predella retabulum z kościoła W korzennej

Sed neque milites de tribus domibus et familiis, videlicet babatum cum cruce, 
item strepe, item fluvium Srzenyawa cum cruce, et qui ab ipsis scissi sunt, 
simplicem fluvium sine cruce, qui se Druszina appellant, pro insigni defe-
rentes (quorum progenies et successio in hanc diec in Polonia perdurat), qui 
ad peragendum scelus cum rege advenerant, quamvis Divinam virtutem vice 
triplici experti, abstinendum sibi a contagione patrati iam a rege patricidii 
censuerunt, quinimo quasi priorem pusillanimitatem a rege eis exprobatam 
detersuri corpus viri sancti in terram a regio ictu cerebro rupto defluens, 
certatim mucronibus et pugionibus invadunt. Et qui in vivum potencia su-
perna prohibiti non poterant, in corpus exanime, unus alterum preveniendo 
et impediendo, creberrimos edunt ictus, ut, rege scelus tantum inspectante, 
is in suo favore haberetur pocior, qui crudelius in sanctum impegisset. Unde 
factum est, ut cadaver sanctum minutatim in mille pecies concideretur, ut 
a membro quolibet singularem se exigere voluisse penam decerneret et tot 
mortibus quot concisionibus virum Dei plectendum censuisset […]. Moxque 
milites rege spectatore iussa perficiunt et corporis sacri partes per circuitum 
dispergunt et velut quoddam heroicum decus peregissent, sanguine martiris 
aspersi, in regiam cum Boleslao rege revertuntur 100.

Choć legenda, której istnienie potwierdził autor Rocznika świętokrzyskiego, musiała 
doskwierać Strzemieńczykom już wcześniej, to jej sugestywna kreacja pod piórem 
krakowskiego kronikarza na nowo rozbudziła wątek udziału rycerzy w zabójstwie 
biskupa krakowskiego. Jedynym wyjściem było dalsze propagowanie kultu świę-
tego, przybierające formę pokuty za zbrodnie popełnione przez przodków. Wielka 
szkoda, że wśród zachowanych kwater poliptyku z Korzennej ze scenami z żywota 
św. Stanisława nie zachowała się ta, która przedstawiała zabójców biskupa ćwiar-
tujących jego ciało.

Dopiero w tym kontekście można zrozumieć wielokrotne wykorzystanie postaci 
św. Stanisława w kościele parafialnym św. Urszuli w Korzennej. Wizerunki były 
potrzebne Korzeńskim do wyrażenia żalu za grzechy obecnego w pamięci rodowej 

100 J. Długosz, Annales, lib. iii, s. 136; J. Długosz, Roczniki, ks. iii, s. 162–163: „Ale nawet 
rycerze z trzech domów i rodów (mający w herbie podkowę z krzyżem, tudzież strzemię, 
nadto rzekę Śrzeniawę z krzyżem, a ci, co się od nich oderwali, mają zwykłą rzekę bez krzyża 
i nazywają się Drużyną — ich potomkowie i dziedzice żyją do dzisiaj w Polsce), którzy 
przybyli z królem w celu dokonania zbrodni, choć trzy razy doznali na sobie mocy Bożej, 
nie uznali, że powinni się powstrzymać od współuczestnictwa w dokonanym już przez króla 
mordzie. I owszem, chcąc zatrzeć jakoś wrażenie pierwotnej małoduszności wyrzucanej im 
przez króla, na wyścigi rzucili się z mieczami i kordami na ciało świątobliwego męża, które 
osunęło się na ziemię po rozpłataniu czaszki ciosem króla. I ludzie, którzy — wstrzymani 
mocą Bożą — nie byli w stanie ugodzić żywego, zadają na wyścigi niezliczone razy martwym 
zwłokom, jeden drugiemu przeszkadzając po to, aby wobec tego, że tej okropnej zbrodni 
przyglądał się król, ten zdobył jego większe łaski, kto okrutniej ugodził świętego. Stąd też 
ciało świętego posiekali na tysięczne części, jakby uznali, że każdy członek powinien ponieść 
osobną karę i jakby uważali, że należy świętego ukarać tyloma śmierciami, ile mu ciosów 
wymierzyli […]. I wnet rycerze na oczach króla spełniają polecenie, rozrzucają naokoło 
cząstki świętego ciała i zbroczeni krwią męczennika, jakby dokonali jakiegoś bohaterskiego 
czynu, wracają z królem Bolesławem do pałacu królewskiego”.
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Strzemieńczyków. Nie oznacza to jednak, że w tej przestrzeni semantycznej patronat 
państwowy świętego został zupełnie pominięty. Jest dostrzegalny przede wszystkim 
tam, gdzie imię, relikwie albo wizerunek św. Stanisława towarzyszyły św. Woj-
ciechowi, a więc chociażby w relikwiarzu z sercem Marii Panny albo na predelli. 
Ta ostatnia pozostaje rzadkim przykładem transmisji znaku świętych patronów 
Królestwa Polskiego przez niezamożne rodziny rycerskie niemal nieuczestniczące 
w kreowaniu polityki państwowej, wymownie świadczy też o tym, że świadomość 
historyczna — a tutaj przede wszystkim pamięć o udziale przodków w ważkim 
dla dziejów państwa wydarzeniu — wpływała na kolatorów małego, drewnianego 
kościoła na peryferiach ówczesnego świata.

6.5 Wystrój kościoła św. Zygmunta w Szydłowcu

Na przełomie XV i XVI w. przestrzeń nowo wybudowanego gotyckiego kościoła 
św. Zygmunta w Szydłowcu została wzbogacona przez Jakuba, Mikołaja i Krzysztofa 
Szydłowieckich w wiele cennych aparatów liturgicznych oraz elementów wystroju. 
W świątyni szydłowieckiej — „inter alias ecclesias illius territorii Schydłovecen-
sis esse insigniorem” 101 — zgodnie z duchem czasu i trendem wykorzystywania 
tematu świętych patronów Królestwa Polskiego przez artystów pracujących dla 
dworu Zygmunta Starego pojawiły się wizerunki i patrocinia wprost nawiązujące 
do orędownictwa świętych nad państwem Jagiellonów.

1 stycznia 1401 r. bracia Jakub i Sławko, protoplaści związanej z dworem Ja-
giellonów rodziny Szydłowieckich herbu Odrowąż, uposażyli ufundowany przez 
siebie drewniany kościół św. Zygmunta, a następnie lokowali na prawie średzkim 
miasto Szydłowiec 102. W ciągu kilku lat Szydłowieccy zbliżyli się do centrów władzy: 
Jakub najprawdopodobniej wziął udział w bitwie grunwaldzkiej, a na początku lat 
dwudziestych został odnotowany jako dworzanin biskupa Wojciecha Jastrzębca 103. 
Jego syn, Stanisław Szydłowiecki, zapewne nie bez pomocy współrodowca Jakuba 
z Dębna, rozpoczął karierę na dworze Kazimierza Jagiellończyka. Od 1457 r. pełnił 
urząd kasztelana żarnowskiego, a w 1466 r. był jednym z sygnatariuszy pokoju 

101 Fragment dokumentu biskupa Piotra Tomickiego reformującego erekcję kościoła, 
por. J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki 
Zygmuntowskich czasów, cz. 3, Poznań 1912, s. 730.

102 kdkk ii, Kraków 1883, nr 448; odpis dokumentu fundacyjnego por. J. Kieszkowski, 
Z wycieczki do Radomia i Szydłowca odbytej w 1897 roku, „Sprawozdania Komisji do 
Badania Historii Sztuki w Polsce” 6, 1899, s. 356; idem, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, 
cz. 3, s. 728; lb 2, s. 524–525; zob. też L. Michalska-Bracha, J. Wijaczka, Szydłowieccy — 
pierwsi właściciele miasta i zamku w Szydłowcu, w: Zamek szydłowiecki i jego właściciele. 
Materiały sesji popularnonaukowej 24 lutego 1996 roku, red. J. Wijaczka, Szydłowiec 1996, 
s. 63; K. Dumała, Studia z dziejów Szydłowca, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 4, 1967, 
s. 180; J. Wiśniewski, Dekanat konecki, Radom 1913, s. 278; J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof 
Szydłowiecki…, cz. 1, Poznań 1912, s. 46. Powiązanie fundacji świątyni z lokacją miata 
uzasadniał F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, 
Kielce 1994, s. 144.

103 M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Stanisław h. Odrowąż, psb, t. 49, Warszawa-Kraków 
2014, s. 578.
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toruńskiego 104. Zyskał zaufanie króla, który mianował go marszałkiem dworu kró-
lewskiego oraz nauczycielem kunsztu rycerskiego swoich synów. Niewykluczone, 
że Stanisław często przebywał w towarzystwie wychowawcy królewiczów, Jana 
Długosza, a znajomość z dziejopisem mogła wpłynąć na samoświadomość rodową 
marszałka i jego rodziny. Aktywnie uczestniczył też w polityce zagranicznej i spra-
wach wojskowych. Wraz z Jakubem z Dębna w maju 1470 r. podjął się misji do króla 
Czech Jerzego z Podiebradów w celu zapewnienia korony czeskiej Władysławowi 
Jagiellończykowi, a rok później uczestniczył w wyprawie zbrojnej na Węgry po 
detronizacji Macieja Korwina 105. Kolejnymi etapami kariery Szydłowieckiego było 
objęcie kasztelani radomskiej (około 1478) i starostwa krakowskiego (1490) 106. Za-
pewne z jego fundacji w kościele szydłowieckim wzniesiono kaplicę św. Stanisława, 
orędownika Królestwa Polskiego i patrona chrzestnego Szydłowieckiego, w której 
został pochowany po śmierci w 1493 r. 107 Już wtedy kościół albo wymagał gene-
ralnego remontu, albo przestał wystarczać jako przestrzeń manifestacji splendoru 
rodziny pnącej się po szczeblach kariery. Przebudowę drewnianego obiektu na 
murowaną świątynię rozpoczął najstarszy syn Stanisława, Jakub Szydłowiecki zwany 
młodszym, zarządzający Szydłowcem w imieniu małoletniego brata Mikołaja 108. 
Autor Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae, niewielkiej kroniki rodzinnej 
spisanej około 1531 r., potwierdził, że Jakub „templum hoc, divo Sigismundo sa-
crum ex fundamentis erexit et exstruxit, chorum testudinavit, pariter et sacellum 
[…], sacristiam et testitudinem servando ecclesie thesauro fabricavit” 109. Badania 
architektoniczne potwierdziły słowa autora panegiryku. W latach 1493–1509 wy-
budowano murowany korpus świątyni: sklepione prezbiterium z zakrystią, skarbiec 
oraz nawę. W czasach Jakuba rozpoczęto też wznoszenie przylegającej do nawy 
od południa kaplicy Najświętszej Marii Panny przeznaczonej na rodzinne mau-

104 Ibidem; L. Michalska-Bracha, J. Wijaczka, Szydłowieccy…, s. 66–67.
105 M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Stanisław…, s. 579; L. Michalska-Bracha, J. Wijaczka, 

Szydłowieccy…, s. 67–68.
106 M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Stanisław…, s. 580.
107 Ibidem. L. Michalska-Bracha i J. Wijaczka (Szydłowieccy…, s. 65–68) wyszli z założenia, 

że istniało dwóch Stanisławów, ojciec i syn, gdyż jest mało prawdopodobne, aby Stanisław 
Szydłowiecki tak późno zaczął karierę oraz spłodził kilkoro dzieci w wieku osiemdziesięciu lat.

108 M. Brykowska, Architektura kościoła św. Zygmunta w latach 1493–1525 w świetle 
najnowszych badań, w: Z dziejów parafii szydłowieckiej. Materiały sesji popularnonaukowej 
21 lutego 1998 roku, red. J. Wijaczka, Szydłowiec 1998, s. 145; L. Michalska-Bracha, 
J. Wijaczka, Szydłowieccy…, s. 68; J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 1, 
s. 46–47.

109 Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae, w: J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof 
Szydłowiecki…, cz. 2, s. 757–758. Rękopis nie zachował się w całości do naszych czasów, 
lecz w Bibliotece w Kórniku przechowywane są wyjęte z niego miniatury Stanisława 
Samostrzelnika, por. bk, rkps 3641–3651. Pierwsze wydanie kroniki ukazało się staraniem 
opiekuna kórnickich zbiorów Adama Tytusa Działyńskiego w 1852 r., zob. Liber geneseos 
illustris familiae Schidlovicie MDXXXI, ed. A.T. Działyński, Parisiis-Kórnik 1852 (kolejne 
odwołania do kroniki dotyczą wydania J. Kieszkowskiego); o kronice zob. W. Puget, Liber 
geneseos illustris familiae Schidlovicie — panegiryk czy także źródło?, „Ochrona Zabytków” 
52, 1999, nr 1, s. 73–76; M. Koczerska, Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego 
w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. ii, 
red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 317–318. 
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zoleum 110. Podskarbi koronny i kasztelan sandomierski miał ponadto wyposażyć 
kościół w dwa mszały (iluminowany i drukowany), pacyfikał z relikwiami, liczne 
naczynia i szaty liturgiczne, sprowadził z Flandrii obraz Matki Bożej oraz fundował 
poliptyk Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii — jeden z nośników symbolu 
czterech patronów królestwa (il. 14) 111. Jakub, który jako podskarbi wielki koronny 
aktywnie uczestniczył w życiu politycznym kraju, zmarł jesienią 1509 r., a dzieło 
upiększania kościoła i wzbogacenia miejscowej liturgii podjął jego młodszy brat 
Mikołaj Szydłowiecki 112. 

Mikołaj szybko zdobył zaufanie synów Kazimierza Jagiellończyka, z którymi 
się wychowywał. W 1494 r. być może towarzyszył Janowi Olbrachtowi w zjeździe 
Jagiellonów w Lewoczy, trzy lata później uczestniczył w wyprawie mołdawskiej, 
a w 1501 r. był obecny przy umierającym władcy 113. Odtąd stał się zaufanym towarzy-
szem Zygmunta, a po jego koronacji w 1507 r. uzyskał nominacje na urzędy krajczego 
nadwornego koronnego, podkomorzego koronnego oraz starosty radomskiego; rok 
później, po śmierci swego brata Piotra, objął po nim burgrabstwo krakowskie oraz 
starostwa gostynińskie i olsztyńskie, a w 1509 r. został kasztelanem radomskim 114. 
Mikołaj uczestniczył w wyprawie przeciw hospodarowi mołdawskiemu Bogdanowi 
w 1509 r. i z pewnością przypatrywał się akcji promowania kultu patronów podjętej 
zarówno przez króla, jak i biskupa krakowskiego. W 1515 r. wziął udział w zjeździe 
jagiellońsko-habsburskim w Wiedniu, a po powrocie wstąpił na kolejne stopnie 
kariery, obejmując funkcje podskarbiego wielkiego koronnego i kasztelana san-
domierskiego 115. Prowadził też rokowania z Krzyżakami czy Moskwą i zarządzał 
mennicą krakowską. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że Mikołaj Szydło-
wiecki był jedną z najpotężniejszych figur polskiej sceny politycznej na początku 
XVI stulecia. Imponująco wygląda również zawarty w kronice rodzinnej opis zasług, 
które podskarbi oddał miastu i świątyni parafialnej. Po 1515 r. podjął prace budow-
lane oraz wykończeniowe przy nowo murowanym kościele: przy nawie od strony 
północnej wzniósł kaplicę św. Stanisława, polecił wyłożyć nową posadzkę, sprawił 
stalle w chórze i tryptyk Trójcy Świętej, z którego grupa Koronacji Matki Bożej 
przez Trójcę Świętą widnieje w ołtarzu głównym, zamówił srebrną hermę ze złotą 

110 M. Brykowska, Fundacje Szydłowieckich — między gotykiem a renesansem, w: Fundacje 
kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego 
na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Materiały z sesji naukowej w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa — Ćmielów 2007, red. W. Iwańczak, R. Kubicki, D. Kalina, 
Kielce-Ćmielów 2011, s. 33–34; eadem, Architektura kościoła św. Zygmunta…, s. 146–150. 
Autorka połączyła osobę Jakuba Szydłowieckiego z decyzją o budowie kaplicy południowej 
ze względu na program heraldyczny umieszczony na wspornikach pod żebra sklepienne: 
Odrowąż, Awdaniec, Jastrzębiec, Janina — ten ostatni w 1904 r. zastąpiony przez Trąby. 
Matką Jakuba była Barbara ze Starosiedlic i Orońska herbu Awdaniec, podczas gdy jego 
młodszych braci, Mikołaja i Krzysztofa, urodziła Zofia z Goździkowa i Pleszowa herbu 
Łabędź; zob. też M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Stanisław…, s. 578–582.

111 Liber geneseos…, s. 758; zob. też M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Jakub h. Odrowąż, 
psb, t. 49, s. 548–549.

112 M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Jakub…, s. 549.
113 K. Nabiałek, Szydłowiecki Mikołaj h. Odrowąż, psb, t. 49, s. 566.
114 Ibidem, s. 567.
115 Ibidem.



259

6.5 Wystrój kościoła śW. zygmunta W szydłoWcu

koroną na relikwie św. Zygmunta sprowadzone przez Krzysztofa Szydłowieckiego 
z Pragi oraz zakupił szereg naczyń liturgicznych, szat i tkanin 116. W 1525 r. biskup 
krakowski Piotr Tomicki konsekrował świątynię i ustanowił uposażenie sześciu 
mansjonarzy 117. 25 marca 1531 r. hierarcha, na prośbę pozostającego z nim w przy-
jacielskich stosunkach Mikołaja Szydłowieckiego, potwierdził dawne przywileje 
kościoła św. Zygmunta 118. W dokumencie tym pojawiło się rozszerzone wezwa-
nie świątyni, rzucające nieco światła na kontekst kolejnych fundacji wyposażenia 
kościoła: Trójca Święta, Najświętsza Maria Panna i św. Zygmunt 119. Piotr Tomicki 
potwierdził dochody zapisane mansjonarzom jeszcze przez Jakub Szydłowieckiego, 
czyli przed 1509 r., i zatwierdzone przez biskupa krakowskiego Jana Konarskiego, 
z których duchowni rokrocznie mieli odprowadzać po 3 grzywny na potrzeby i pro 
fabrica szydłowieckiej fary 120. Zapewne więc z inicjatywy podskarbiego przy ścianie 
południowej prezbiterium stanął ołtarz świętych Stanisława, Wojciecha, Walentego, 
Apolonii, Zofii i Jedenastu Tysięcy Dziewic, którego mansjonarz był zobowiązany 
do odprawiania mszy o św. Stanisławie i za zmarłych 121.

Po śmierci Mikołaja na początku 1532 r. Szydłowiec odziedziczył jego brat, 
kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki, który jednak zmarł bezpotomnie 
pod koniec tego samego roku. Również i on poszedł śladem ojca i braci, oddając się 
służbie państwu i królowi, na co z pewnością wpłynęło dorastanie i wychowanie 
z młodym Zygmuntem Jagiellończykiem. Jako zaufany stronnik króla posłował 
z różnymi misjami na Litwę, na dwory budziński, moskiewski, pruski czy me-
klemburski, a za najważniejsze w długim szeregu jego tytułów i godności należy 
uznać nominacje na urzędy: podkanclerski w 1511 r. i kanclerski w 1515 r. 122 Wy-
bitny mecenas sztuki oraz humanista korespondował z Erazmem z Rotterdamu, 
utrzymywał kontakty z Pawłem z Krosna czy Rudolfem Agrykolą młodszym oraz 
posiadał bogaty księgozbiór, w którym, co ciekawe, widniała rękopiśmienna kopia 
Roczników Jana Długosza użyczona w 1528 r. Piotrowi Tomickiemu 123. Niejed-
nokrotnie zatrudniał wybitnych artystów, co umożliwiał mu regularny pobyt na 
ruchliwym dworze Zygmunta Starego i Bony. Po 1514 r. obiektem szczególnej troski 
Krzysztofa Szydłowieckiego stało się miasto Opatów i tamtejsza kolegiata św. Mar-

116 Liber geneseos…, s. 767–768; zob. W. Kowalski, Z dziejów staropolskiej pobożności 
(szydłowiecka fara i jej okolice w VI-XVII w.), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 40, 1996, 
s. 70–71; M. Brykowska, Architektura kościoła św. Zygmunta…, s. 150–154; eadem, Fundacje 
Szydłowieckich…, s. 35; L. Michalska-Bracha, J. Wijaczka, Szydłowieccy…, s. 78; K. Nabiałek, 
Szydłowiecki Mikołaj…, s. 570.

117 akm, rkps aV 6, Acta visitationis interioris decanatuum Radomiensis, Zwolinensis ad 
jurisdictionem decani Kielcensis pertinentium ex anno 1617, s. 13–14.

118 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 1, s. 43; odpis dokumentu zob. ibidem, 
cz. 3, s. 730–739; L. Michalska-Bracha, J. Wijaczka, Szydłowieccy…, s. 78.

119 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 3, s. 730.
120 Ibidem.
121 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 1, s. 52; cz. 2, s. 735; idem, 

Z wycieczki…, s. 358.
122 M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Krzysztof h. Odrowąż, psb, t. 49, s. 551–553; 

J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 2, passim; por. J.L. Decjusz, Księga 
o czasach króla Zygmunta, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1960, passim.

123 M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Krzysztof…, s. 560.
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cina 124. Wiele zawdzięczały mu dziedziczny Ćmielów, w którym wzniósł zamek 
przewyższający świetnością wiele możnowładczych siedzib, a ponadto Sambor, 
który otoczył murami chroniącymi przed atakami Tatarów, starościński Gostynin 
czy Łuków 125. Krzysztof upamiętnił zmarłego brata, wystawiając mu renesansowy 
nagrobek z czerwonego marmuru wykonany w warsztacie Bartolomea Berrecciego 
i wmurowany w północną ścianę prezbiterium świątyni szydłowieckiej 126. Trzy lata 
wcześniej, w 1529 r., kanclerz jako powiernik rodowej tradycji własnym sumptem 
odnowił kaplicę Prandocińską w wawelskiej katedrze, miejsce spoczynku błogosła-
wionego biskupa krakowskiego i współrodowca Prandoty Odrowąża 127.

Krzysztof Szydłowiecki zmarł kilka miesięcy po swoim bracie Mikołaju, 
a miejscowość wraz z prawem patronatu nad kościołem znalazła się w rękach 
jego córek, zamężnych lub mających wejść w związki małżeńskie z kandydatami 
reprezentującymi najpotężniejsze familie królestwa 128. Po wielu perypetiach zwią-
zanych z podziałami i spłatą majątku po kanclerzu Elżbieta, wdowa po Krzysztofie, 
w 1548 r. wyszła za mąż za magnata litewskiego Mikołaja Czarnego Radziwiłła, 
upewniwszy się wcześniej, że cały Szydłowiec stanie się jej posagiem 129. Jak me-
lancholijnie pisał Jerzy Kieszkowski, autor monografii poświęconej Krzysztofowi 
Szydłowieckiemu: „W lat cztery po zgonie Halżuchny [Elżbieta zmarła w 1562 r.] ze 
śmiercią Barbary, Spytkowej Tarnowskiej, córki podskarbiego wielkiego koronnego 
Jakuba Szydłowieckiego, zeszła do grobu ostatnia latorośl Domus Sidloviciae” 130. 
Wcześniej jednak, a kilka lat po spektakularnym ceremoniale zaślubin Elżbiety 
i Mikołaja Czarnego, para porzuciła katolicyzm i zwróciła się w stronę wyznań 
protestanckich 131. W 1564 r., dwa lata po śmierci małżonki, litewski magnat przybył 
do Szydłowca, w którym parafia do tej pory funkcjonowała bez przeszkód, i polecił 
opieczętować kościół św. Zygmunta oraz zakazał duchowieństwu sprawowania 
w nim liturgii 132. Burzliwe czasy niepokojów religijnych świątynia szydłowiecka 
przetrwała bez większego uszczerbku, a syn Mikołaja Czarnego, Mikołaj Krzysztof 

124 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 3, passim; M. Lubczyński, J. Pielas, 
Szydłowiecki Krzysztof…, s. 559–560; L. Michalska-Bracha, J. Wijaczka, Szydłowieccy…, 
s. 74–76.

125 M. Brykowska, Architektura kościoła św. Zygmunta…, s. 154; J. Kieszkowski, Kanclerz 
Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 3, s. 455; zob. przede wszystkim publikacje wydane w tomie 
Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego…, passim.

126 A. Fischinger przekonywał, że nagrobek, który został opisany w Liber geneseos, powstał 
jeszcze za życia Mikołaja Szydłowieckiego, najpewniej w 1531 r., zob. A. Fischinger, Ze 
studiów nad twórczością Bartłomieja Berrecciego i jego warsztatem: Nagrobki Szydłowieckich 
i Tarnowskich, Fha 10, 1974, s. 123–127.

127 M. Lubczyński, J. Pielas, Szydłowiecki Krzysztof…, s. 561; J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof 
Szydłowiecki…, cz. 3, s. 469.

128 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 1, s. 304–313.
129 L. Michalska-Bracha, J. Wijaczka, Szydłowieccy…, s. 81; J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof 

Szydłowiecki…, cz. 1, s. 307.
130 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 1, s. 313.
131 M. Chachaj, Mikołaj Czarny Radziwiłł a Kościół katolicki w Szydłowcu, w: Z dziejów parafii 

szydłowieckiej…, s. 7.
132 Ibidem, s. 9; K. Dumała, Z dziejów kultury i obyczajów mieszczan Szydłowca w XVI i XVII w., 

„Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 2, 1964, s. 219.
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zwany Sierotką, który po śmierci ojca objął w posiadanie dobra odziedziczone po 
matce, przeszedł na katolicyzm w Rzymie w 1566 r. i w latach siedemdziesiątych 
przywrócił farę szydłowiecką duchowieństwu katolickiemu 133.

Radziwiłłowie, z wyjątkiem Albrechta Władysława, nie uznali Szydłowca za 
miejsce warte kosztownych inwestycji. W pamięci ówczesnych z pewnością ko-
jarzyło się z potęgą rodziny Szydłowieckich, o czym niezmiennie przypominał 
wystrój i wyposażenie kościoła św. Zygmunta. Służba kolejnych przedstawicieli 
rodziny Szydłowieckich na dworze Jagiellonów trwała kilkadziesiąt lat (1462–1532). 
Korzyści wynikające z pełnionych urzędów oraz owocnych kontaktów pozwoliły 
Stanisławowi wychowywać swoich synów u boku synów Kazimierza Jagiellończyka. 
Jakub, Mikołaj oraz Krzysztof w pełni skorzystali z otrzymanej szansy, zdobywa-
jąc kolejne szczeble kariery i poznając ówczesną kulturę artystyczną i umysłową 
jagiellońskich dworów Krakowa, Pragi i Budy. Pełniąc najwyższe urzędy Korony, 
zdobywali odpowiednie środki do realizacji programów manifestacyjnych, wśród 
których poczesne miejsce zajmowały zamek i miasto Szydłowiec oraz przestrzeń 
tutejszej świątyni św. Zygmunta. W ten kontekst dziejowy i przestrzeń kościoła 
rodzinnego zostały wpisane obiekty i patrocinia odnoszące się do świętego patro-
natu nad Królestwem Polskim.

Wśród wymienionych wyżej przykładów działalności fundacyjnej Jakuba Szy-
dłowieckiego znalazł się późnogotycki poliptyk Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, niemal w całości (bez zwieńczenia) zachowany i do dziś zdobiący wnętrze 
kościoła 134. Osiemnaście obrazów retabulum łączy się w złożony przekaz seman-
tyczny, który został skonstruowany z ikonograficznego przedstawienia dogma-
tów maryjnych, wątków chrystologicznych i hagiograficznych, a także odniesień 
państwowych i familijnych 135. Całą powierzchnię predelli zajmuje rozszerzona 
grupa Rodziny Marii, której bohaterowie zasiadają na jednej ławie i zwracają się 
ku Dzieciątku Jezus. Poza nim oraz Marią i św. Anną wszystkie postacie opatrzono 
szarfami z wypisanymi imionami, co może przywodzić na myśl graficznie opraco-
wane drzewo genealogiczne Zbawiciela. Na wysuniętych górnych narożach predelli 
artysta namalował po lewej stronie herb Królestwa Polskiego, a po prawej herb 
Odrowąż. W korpusie znalazło się malarskie przedstawienie Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny złożone z grup determinujących trzy poziome osie: na samej 
górze Chrystus z Marią wśród anielskich chórów, pośrodku dwunastu apostołów 
lamentujących i modlących się przy otwartym grobie, poniżej grupa adorantów 
złożona z postaci męskiej po lewej stronie oraz kobiecej i trzech dziewczęcych po 

133 J. Muszyńska, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” i jego związki z Szydłowcem, w: 
Zamek szydłowiecki…, s. 93–94; M. Chachaj, Mikołaj Czarny Radziwiłł…, s. 11; K. Dumała, 
Z dziejów kultury…, s. 219. Por. np. akta wizytacji przeprowadzonej na polecenie biskupa 
krakowskiego Jerzego Radziwiłła (notabene syna Mikołaja Czarnego) w 1598 r., akm,  
rkps aV cap. 14, Acta visitationis exterioris ecclesiarum districtus Radomiensis ad 
visitationem decani Kielcensis pertinentium in tres decanatus divisarum nempe 
Radomiensem, Zwolenensem et Stęzicensem. Per reverendissimum dominum 
Christophorum Kazimirski […] anno Domini 1598, s. 35–43.

134 Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 261–263.
135 S. Makarewicz, Późnogotycki ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowcu, 

Radom 2006, passim.
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prawej. Awersy skrzydeł wewnętrznych podzielono na wizerunki świętych niewiast 
w górnych kwaterach: 1) po lewej święte Agnieszka i Katarzyna, 2) po prawej Barbara 
i Dorota, a także sceny z historii Zbawienia w dolnych: 3) po lewej Opłakiwanie 
Chrystusa i 4) po prawej Zmartwychwstanie. Dwa ostatnie obrazy wieńczy cykl 
dziesięciu scen pasyjnych — pozostałe osiem umieszczono na rewersach skrzydeł 
wewnętrznych i awersach skrzydeł zewnętrznych, czyli widać je po zamknięciu we-
wnętrznych skrzydeł nastawy. Po zamknięciu retabulum oczom wiernych ukazywały 
się cztery kwatery z parami świętych: 1) w górnej lewej święci Florian i Stanisław, 
2) w górnej prawej Wojciech i Wacław, 3) w dolnej lewej Wawrzyniec i Szczepan, 
4) w dolnej prawej Jan Chrzciciel i Jan Jałmużnik (il. 15).

Święci patroni Królestwa Polskiego zostali ukazani na dwóch sąsiadujących 
kwaterach, co przy zamkniętej nastawie tworzy grupę czterech świętych z hierar-
chiczną kolejnością: Stanisław, Wojciech, Florian, Wacław. Artysta przedstawił 
orędowników z ich typowymi atrybutami: św. Stanisław in pontificalibus z pasto-
rałem w lewej ręce, prawą w geście błogosławieństwa ponad wstającym z grobu 
Piotrowinem; św. Wojciech in pontificalibus z krzyżem jednoramiennym w prawej 
ręce i zamkniętą księgą w lewej; św. Florian jako młodzieniec w pełnej zbroi płyto-
wej, z odkrytą głową i długimi, kędzierzawymi włosami, w lewej ręce trzymający 
drzewce z chorągwią (biały krzyż kawaleryjski na czerwonej płachcie), prawą ga-
szący płomienie między zabudowaniami; św. Wacław w zbroi, czerwonej pelerynie 
oraz mitrze książęcej, z prawą ręką spoczywającą na tarczy z Orłem Przemyślidów, 
w lewej dzierżący drzewce z tym samym godłem na chorągwi. Grupa patronów na 
ołtarzu Wniebowzięcia pełni nie tylko funkcję dewocyjną. W programie ikonogra-
ficznym nawiązania do idei państwa zostały uwarunkowane przez zestawienie obok 
siebie czterech świętych uważanych za orędowników państwa oraz przedstawienia 
herbów Królestwa Polskiego i Odrowąż Szydłowieckich zamykających wyobraże-
nie na predelli. Rozszyfrowując program ikonograficzny nastawy szydłowieckiej, 
z podobiznami patronów oraz herbami należy zestawić grupę widoczną w dolnej 
części obrazu Wniebowzięcia. Jako klęczących donatorów ukazano po lewej Jaku-
ba Szydłowieckiego, a po prawej jego żonę Zofię herbu Półkozic w towarzystwie 
trzech córek 136. Grupa adorantów wpisała się w przestrzeń, do której przezna-
czono nastawę, czyli południową kaplicę Najświętszej Marii Panny zaplanowaną 
jako mauzoleum Szydłowieckich 137. Wątki niebiańskie i ziemskie przeplatają się, 

136 O portretowości tych wizerunków zob. E. Łomnicka-Żakowska, Początki portretu polskiego. 
Adoranci w polskim malarstwie tablicowym, miniaturowym i ściennym w wieku XV 
i w pierwszych dziesięcioleciach wieku XVI, Stud. Źródł. 14, 1969, s. 21.

137 Widział tu omawiany ołtarz wizytator z 1736 r., por. amk, rkps aV 24, Status ecclesiarum 
ac illarum rectorum sub decanatu ecclesiae collegiatae Kielcensis, alias in tribus 
decanatibus Radomiensi, Zwolenensi et Stężycensi consistentium, per visitatorem 
generalem ex commissione […] Joannis Alexandri in Lipie Lipski, episcopi Cracoviensis, 
ducis Severiae lustratus er delineatus anno Domini 1736, s. 68: „Altare sub fenestra 
in eadem capella Assumptionis Beatae Virginis Mariae super mensa murata, non 
consecrata et duobus gradibus lapidei collocatum, antiquae formae”. Wcześniejszy 
wizytator, z 1721 r., pomylił wyobrażenie w korpusie z motywem Wszystkich Świętych, 
zapewne z powodu nagromadzenia apostołów na obrazie, por. amk, rkps aV 21, Visitatio 
decanatuum Radomiensis et Zwolenensis et Stężycensis per R.D. Mathiam Flaszynski 
S.Th.D. prothotarium apostolicum, cathedralis Camenecensis archidiaconum, Collegiatae 



263

6.5 Wystrój kościoła śW. zygmunta W szydłoWcu

choć łatwo je od siebie odróżnić również ze względu na odmienności w sposobie 
wykonania obrazów. Jerzy Gadomski na podstawie analizy formalnej stwierdził, 
że retabulum jest dziełem kilku rąk i warsztatów, przy czym kwatery rewersów 
zewnętrznych skrzydeł zasadniczo odbiegają od charakteru pozostałych obrazów, 
w tym artystycznie najważniejszego cyklu pasyjnego 138. Badacz dokładnie zadatował 
dzieło, przyjmując jako terminus a quo 1507 r., kiedy ukazało się pierwsze wydanie 
norymberskiego Speculum passionis Domini nostri Jesu Christi ze wzorem ikono-
graficznym cyklu pasyjnego autorstwa Hansa Schäufeleina, a terminus ante quem 
na 1510 r., czyli datę ślubu Barbary, córki Szydłowieckich — na obrazie wszystkie 
trzy córki zostały przedstawione jako niezamężne 139. Jakub Szydłowiecki zmarł 
w 1509 r., co nie wyklucza, że prace nad retabulum zakończono po jego śmierci. 
Na pytanie, czy fundator wpłynął na program ikonograficzny nastawy Wniebo-
wzięcia, można ostrożnie odpowiedzieć twierdząco. Szydłowiecki kształcił się 
w krakowskiej wszechnicy (choć nie uzyskał żadnego stopnia) i wiele lat spędził 
na dworze Jagiellonów, co musiało dać mu formację intelektualną i artystyczną na 
wystarczająco wysokim poziomie, by móc decydować przynajmniej o niektórych 
wątkach programu ikonograficznego. Bezpośrednia bliskość przedstawienia grupy 
rodziny Jakuba i Zofii Szydłowieckich w dolnej strefie głównego obrazu z Rodziną 
Marii ukazaną na predelli miało na celu zaakcentowanie wartości rodzinnych. 
Z kolei herby zamykające predellę przekazywały odbiorcy, jak istotna była dla 
dziedzica Szydłowca oddana służba królestwu i dynastii panującej — podobne 
przesłanki kryły się za wykorzystaniem podobizn patronów państwa. Nie ma wąt-
pliwości, że już wcześniej na Wawelu Jakub Szydłowiecki zetknął się z grupą świę-
tych orędowników, jednak bezpośrednim wzorem mógł być drzeworyt z czterema 
patronami na odwrocie karty tytułowej Statutu Łaskiego 140. Podskarbi koronny 
i dworski króla Aleksandra Jagiellończyka z pewnością znał sekretarza władcy Jana 
Łaskiego. W 1505 r. wziął udział w sejmie radomskim, podczas którego świadko-
wał przy dokumencie potwierdzającym przywileje szlachty, uczestniczył również 
zapewne w dyskusji nad zredagowaniem zbioru praw obowiązujących na terenie 
królestwa. Zgodnie z królewskim aktem konfirmacyjnym statut zredagowany 
przez Łaskiego i opublikowany w 1506 r. powinien znaleźć się w księgozbiorach 
urzędników kościelnych i ziemskich, m.in. we wszystkich starostwach. Szydłowiecki 
jako starosta gostyniński, sochaczewski i sandomierski został zobowiązany do za-
opatrzenia się w egzemplarze druku i najpewniej przeglądał statut z załączonymi 
doń drzeworytami. 

Niestety niewiele można powiedzieć o historii ołtarza głównego z przedsta-
wieniem Koronacji Najświętszej Marii Panny przez Trójcę Świętą oraz kwaterami 
wyjętymi ze skrzydeł późnogotyckiego tryptyku lub poliptyku i wprawionymi 

Opatoviensis decanum, in Kańczuga praepositum anno Domini 1721 expeditae, k. 29: „Altare 
insuper principale a parte orientali Sanctorum Omnium, mensam habens lapideam cum 
duobus gradibus lapideis […]. Sustinet imaginem Sanctorum Omnium, quae per modum 
altaris, veteri stylo et arte clauditur, partim pictam, partim deauratam”.

138 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1500–1540, s. 81–82.
139 Ibidem, s. 83.
140 O Statucie Łaskiego i programie ikonograficznym zbioru zob. niżej.
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w późniejszą, manierystyczną nastawę (il. 16). W gronie przedstawionych tam 
świętych znalazło się miejsce również dla patronów Królestwa Polskiego. W środ-
kowej niszy bogato złoconej nastawy umieszczono grupę rzeźbiarską Koronacji 
Najświętszej Marii Panny przez Trójcę Świętą flankowaną przez płaskorzeźby świę-
tych Piotra i Pawła. Po bokach rozlokowano po cztery kwatery, które pierwotnie 
zdobiły skrzydła tryptyku: po lewej stronie na górze dwa obrazy z wizerunkami 
świętych Augustyna i Mikołaja, na dole z Wawrzyńcem 141 i Janem Chrzcicielem; 
z kolei po prawej stronie na górze święci Wojciech i Stanisław, na dole Krzysztof 
i Florian (il. 17). W górnej strefie nastawy w środku umieszczono grupę rzeźbiar-
ską św. Zygmunta z synami, a po obu stronach po dwa raczej siedemnastowieczne 
obrazy jeden nad drugim: po lewej stronie święci Franciszek i Zygmunt, po prawej 
Barbara i Kazimierz. Na skrajach ołtarza fundator polecił umieścić jako identyfi-
katory herby Trzy Trąby oraz Lis małżonki. Trudno dywagować nad rozpozna-
niem pierwotnego wyglądu tryptyku lub poliptyku, którego części posłużyły do 
wypełnienia programu ikonograficznego manierystycznej nastawy, jednak można 
przypuszczać, że święci Wojciech, Stanisław i Florian byli widoczni przy zamkniętej 
nastawie, podobnie jak w tryptyku Jakuba Szydłowieckiego. Jeśli J. Kieszkowski 
i J. Wiśniewski poprawnie zidentyfikowali św. Marcina w miejscu, w którym dziś 
znajduje się św. Wawrzyniec, i jeśli wszystkie dziewięć obrazów pochodziło z jed-
nego retabulum, to w miejscu ołtarza głównego stał późnogotycki poliptyk i nie 
wszystkie kwatery zostały wykorzystane przez twórcę programu radziwiłłowskiego. 
W takim wypadku można by się spodziewać kwatery ze św. Wacławem jako uzu-
pełnienia grupy świętych patronów Królestwa Polskiego. Jeśli jednak św. Marcin 
pochodził z innego miejsca, to na rewersach potencjalnego tryptyku obok trzech 
orędowników państwowych naturalną byłaby obecność św. Wawrzyńca, który 
w litaniach i ikonografii wraz ze św. Szczepanem towarzyszył świętym patronom 
królestwa 142. Kwatery z wizerunkami patronów chrzestnych dwu ostatnich, ale 
i najpotężniejszych przedstawicieli familii, Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich, 
najpewniej wieńczyły awersy skrzydeł. Już J. Kieszkowski łączył wystrój ołtarza 
z rozszerzonym wezwaniem kościoła wspomnianym w akcie „reformacji erekcji” 
z 1531 r. (Najświętsza Maria Panna, Trójca Święta i św. Zygmunt) oraz przekazem 
autora Liber geneseos o fundacji nastawy Trójcy Świętej przez Mikołaja Szydłowiec-
kiego: „Item imagines altaris primarii Sancte Triados, duplicis occlusionis” 143. Także 
i tutaj możliwa jest datacja względna ograniczona do kilku lat między 1525 r., kiedy 
ukończono prace konstrukcyjne i konsekrowano kościół, a 1531 r., gdyż wówczas 
autor kroniki rodzinnej przypisał dzieło fundacji Mikołajowi Szydłowieckiemu 144. 

141 Jeszcze na początku XX w. w tym miejscu miał się znajdować obraz św. Marcina, 
zob. J. Wiśniewski, Dekanat konecki, s. 281; J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof 
Szydłowiecki…, cz. 1, s. 78.

142 Należałoby również sprawdzić odwrocia obrazów umieszczonych w ołtarzu, by przekonać 
się, czy nie posiadają malowideł.

143 Liber geneseos…, s. 768; J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 1, s. 78, 81.
144 W. Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce. 1490–1540, Kraków 2007, 

s. 255; W. Puget, Przyczynek do działalności Stanisława Samostrzelnika. Malarstwo 
ścienne w budowlach fundacji Szydłowieckich, w: Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały 
Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji 



265

6.5 Wystrój kościoła śW. zygmunta W szydłoWcu

Na podstawie analizy stylowej i porównawczej Wojciech Walanus potwierdził 
metrykę rzeźbiarskiej grupy Koronacji Marii, datując na trzecią dekadę XVI w. 
działalność krakowskiego warsztatu Mistrza Rzeźb Szydłowieckich pracującego 
dla podskarbiego koronnego 145. Zapewne w latach dwudziestych XVII stulecia 
Albrecht Władysław Radziwiłł, syn Mikołaja Krzysztofa „Sierotki”, wraz z małżonką 
Anną z Sapiehów wystawili w Szydłowcu nowy ołtarz główny w stylu flandryjskiego 
renesansu, do którego polecili wprawić obrazy z późnogotyckiego retabulum 146. Nie 
była to jedyna inwestycja Radziwiłła w miasteczku. Albrecht otrzymał Szydłowiec 
wraz z tytułem hrabiego szydłowieckiego w czasie działu z braćmi w 1616 r., a dwa 
lata później w kaplicy tutejszego zamku pojął za żonę Annę, córkę Lwa Sapiehy. 
Ceremonię zaślubin poprzedziły prace budowlane na zamku, mające na celu usu-
nięcie starszych dekoracji i wprowadzenie nowych, barokowych sztukaterii, pozor-
nych sklepień, ozdobienie wyposażenia radziwiłłowskimi herbami Trzy Trąby oraz 
udekorowanie kaplicy w typie kalisko-lubelskim 147. Równocześnie prowadzono 
rozpoczęte w 1602 r. roboty przy budowie nowego ratusza, co w świetle prężnej akcji 
remontowej na zamku i fundacji nowego ołtarza głównego w kościele parafialnym 
potwierdza zaangażowanie Radziwiłła w rozwój Szydłowca 148.

Poza dwoma gotyckimi retabulami święci patroni Królestwa Polskiego byli 
obecni w patrociniach wewnątrz świątyni oraz na paramentach liturgicznych. Już 
wyżej wspomniano o kaplicy św. Stanisława, być może zaplanowanej jeszcze przez 
Stanisława Szydłowieckiego oraz altarii św. św. Stanisława, Wojciecha, Walentego, 

Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce, listopad 1973, red. T.S. Jaroszewski, 
Warszawa 1976, s. 489; M. Brykowska, Architektura kościoła św. Zygmunta…, s. 145.

145 W. Walanus, Późnogotycka rzeźba…, s. 255. Najprawdopodobniej w tej samej pracowni 
wykonano omówiony niżej program rzeźbiarski nastawy ołtarza głównego w kościele 
w Bieczu.

146 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki…, cz. 1, s. 78; Wizytator z 1711 r. potwierdził, 
że w środkowej niszy znajdowała się grupa rzeźbiarska „koronacji wniebowziętej Bogarodzicy 
Dziewicy przez Świętą Trójcę”, por. amk, rkps aV cap. 59, Acta visitationum exteriorum 
decanatus Radomiensis, 1711, k. 15v: „In capite autem ipsius ecclesiae orientem versus est 
positum altare maius lapideum, muratum, consecratum […]. Cuius icona tabulam sculptam 
Coronationis Assumptae Deiparae Virginis a Sanctissima Trinitate in medio sui praefert”. 
Dokładniejszy opis zawartości ikonograficznej przedstawił wizytator z 1721 r., por. amk, 
rkps aV 21, Visitatio decanatuum Radomiensis et Zwolenensis et Stężycensis…, k. 28v: „Altare 
maius ad orientem, mensam habet lapideam, in duobus gradibus erectam, consecratam, 
integram et salvam: sustinet praeter tabernaculum sanctissimi structuram opere sculptorio 
imaginibus variegatam deauratam, sculptas statuas Sanctissimae Trinitatis pro principali 
imagine, supra vero in minori parte statuam divi Sigismundi regis et martyris cum suis filiis 
habens”. Z kolei wizytator z 1736 r., który podkreślił dawną metrykę ołtarza, nie dostrzegł 
gołębicy, przez co całe przedstawienie zrozumiał jako Koronację, ale bez wątku Świętej 
Trójcy, por. amk, rkps aV 24, Status ecclesiarum ac illarum rectorum sub decanatu ecclesiae 
collegiatae Kielcensis…, s. 67: „Altaria: primum maius in minori choro supra mensa murata, 
consecrata et duobus gradibus lapideis tabulatum collocatum. Statuas ligneas Dei Patris 
et Filii ac Beatissimae in medio tenentes habens, corona super capite et in superficie Dei 
Patris cum aliis duabus statuis ligneis, hoc altare antiquae formae, totum deauratum habens 
imagines a lateribus Sanctissima pictas et in superficie superiori angelus crucem tenens”.

147 D. Wojciechowski, Synowie Radziwiłła „Sierotki” właścicielami Szydłowca w pierwszej 
połowie XVII wieku, w: Zamek szydłowiecki…, s. 96–97.

148 Ibidem, s. 96–98.
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Apolonii, Zofii i Jedenastu Tysięcy Dziewic. Ponadto wizytatorzy z pierwszej poło-
wy XVIII w. opisywali srebrny kielich z wizerunkami trzech patronów na nodusie, 
z których wizytator rozpoznał świętych biskupów Stanisława i Wojciecha, inny 
srebrny kielich oraz patenę z wyobrażeniami św. Floriana, była też patena z po-
dobizną św. Wojciecha oraz wota ze św. Stanisławem. Z kolei wśród paramentów 
liturgicznych i elementów dekoracyjnych herb Odrowąż zdobił: „kielich srebrny 
staroświecką robotą […] in sede instrumenta passionis rysowane […]. Lichtarzy dwa 
srebrnych białych z herbami dwiema na każdym Odrowąż i Łabęc [sic!] […]. Łódka 
srebrna, na której herby Odrowąż i Łabęc […]. Ampułek dwie srebrnych, sporych 
z herbami Łabęc i Odrowąż z wieczkami i koronkami u wieczków pozłocistymi 
na nóżkach […]. Aniołków dwóch srebrnych drobnych na postumencikach, jeden 
trzyma herb Prawdzic, drugi Odrowąż”; herb był widoczny ponadto na pacyfikale 
przeznaczonym na relikwie Krzyża Świętego 149. 

Nagromadzenie motywów patronalnych oraz heraldycznych w przestrzeni 
semantycznej kościoła tworzyły z niego prawdziwe miejsce pamięci. Predylekcja do 
sięgania po podobizny oraz imiona świętych patronów Królestwa Polskiego wyni-
kała wprost z propaństwowej działalności braci Szydłowieckich. Autor rodzinnego 
panegiryku przekonywał, że Jakub był oddany służbie królestwu i królowi Janowi Ol-
brachtowi, który obdarzył podskarbiego wielkim zaufaniem, a ponadto z niebywałą 
wręcz zręcznością prowadził interesy rodzinne 150. W tym samym dziele, mającym 
za zadanie opiewać chwałę rodziny, Mikołaj został ukazany jako ten, który zasłynął 
z wielu pięknych cech charakteru i wyglądu. W czasie wyprawy mołdawskiej Jana 
Olbrachta gromił wrogów dzięki sile swoich rąk i charakteru, nie mogąc jednak 
uchronić się przed odniesieniem ran 151. Panegirzysta wykorzystał figurę retoryczną 
repetitio, akcentując rolę Mikołaja w odniesieniu do najważniejszych aspektów jego 
aktywności: „Commodus Reipublice, commodus patrie, commodus servitoribus, 
commodus amico omni” 152. Państwowa działalność Krzysztofa Szydłowieckiego  
stała się obiektem podziwu autora kroniki rodzinnej, ale również Josta Decjusza, 
który wielokrotnie na kartach swego kronikarskiego dzieła podkreślał znaczenie 
i przymioty kanclerza i królewskiego dyplomaty 153. Bracia umiejętnie wpisali świę-

149 amk, rkps aV 24, Status ecclesiarum ac illarum rectorum sub decanatu ecclesiae collegiatae 
Kielcensis…, s. 71–73; por. też amk, rkps aV 21, Visitatio decanatuum Radomiensis et 
Zwolenensis et Stężycensis…, k. 31v–32v; rkps aV cap. 59, Acta visitationum exteriorum 
decanatus Radomiensis, 1711, k. 241–243.

150 Liber geneseos…, s. 757: „[…] qui regi Alberto adeo charus exstitit, ut cum se emuli quidam 
sui, quorum ubique plena sunt omnia, e sede gracie principis et tantorum Magistratuum 
pessum deiicere contenderent, hoc aucciorem ardencioremque illi principis animum 
conciliabant. Vir summe solercie et in agenda re familiari qualis ille, alter nullus”.

151 Ibidem, s. 765: „In summis suis meritis sed cuprimis virtute, fide et integritate magnam 
dignitatem et opes sibi quamquam illas ambierit, minime auxit, perpetuamque laudem atque 
decus peperit et meruit. Atqui priore Moldavico bello vix tum ex ephebis egressus specimen 
sui dedit, hostes acriter feruit, vulnera excepit, erat enim homo manu fortis, velocia, 
saltibus et id genus agilitate, hastico ludo cum plurimos tum fratres precelluit universos”; 
zob. K. Nabiałek, Szydłowiecki Mikołaj…, s. 566.

152 Liber geneseos…, s. 766.
153 Ibidem, s. 759: „[…] nullo enim umquam evo (Polonia) tam clari illustrisque viri proventu 

floruit. Is domum patris, fratrum, ac deinceps majorum omnium, imo, absit invidia dicto, 
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tych patronów do programu manifestacji rodzinnego splendoru, budując tradycję 
patriotyczną w przestrzeni kościoła, pełniącego jednocześnie funkcję mauzoleum 
familii. Wykorzystanie orędowników królestwa służyło równocześnie legitymi-
zacji ich czołowego miejsca wśród magnackich rodów na początku XVI stulecia, 
a odwiedzającym szydłowiecką farę odbiorcom narracji, przede wszystkim iko-
nograficznej, przypominało o prestiżu i zasługach kolejnych Szydłowieckich dla 
Królestwa Polskiego i panującej dynastii Jagiellonów.

6.6 Tryptyk w kościele św. Walentego w Krempachach

Programy ikonograficzne dotychczas omówionych zabytków gotyckiego malarstwa 
tablicowego niemalże w oczywisty sposób wpisywały się w kontekst dziejowy oraz 
semantyczny przestrzeni, w której się znajdowały: domniemany ołtarz główny oraz 
tryptyk Trójcy Świętej w katedrze wawelskiej nawiązywały do polityki hagiogra-
ficznej biskupów krakowskich oraz zabiegów manifestacyjnych dynastii panującej, 
wystrój kościoła w Korzennej pełnił funkcję ekspiacyjną dla właścicieli wsi i kolato-
rów świątyni, natomiast oprawa ikonograficzna kościoła w Szydłowcu odwoływała 
się do narracji o patriotycznej i wpływowej rodzinie umocowanej na najwyższych 
szczeblach władzy państwowej. Być może na tym tle również przypadek tryptyku 
z prowincjonalnych Krempach uda się odnieść do aspiracji władców i magnatów. 
W celu odkodowania przekazu ikonograficznego tej interesującej nastawy należy 
przynajmniej pobieżnie przyjrzeć się zagmatwanym dziejom spiskiego pogranicza, 
gdzie mieszały się różne żywioły etniczne, a peryferyjne położenie regionu nie 
przeszkodziło miejscowym żupanom uczestniczyć w wielkiej polityce.

Niewielka wieś Krempachy została założona w XIV lub na początku XV w. 
zapewne przez węgierską rodzinę Berzewiczych, która kolonizowała Zamagurze 
Spiskie z nadania króla węgierskiego Karola Roberta Andegaweńskiego. Z inicjatywą 
Kokosza Berzewiczego, oddanego stronnika władcy, wiąże się budowę pierwszego 
zamku w Niedzicy, który na początku XIV w. stał się centrum administracyj-
nym północnej części Spisza 154. Wydaje się, że Władysław Łokietek zrezygnował 
z pretensji do tego regionu na rzecz Węgrów, którzy pomogli mu w zmaganiach 
z wojskami Przemyślidów, jednak krakowskie duchowieństwo jeszcze długo (choć 
bezskutecznie) dochodziło swych praw do sieci parafialnej nad Białką i Dunajcem. 
Kazimierz Wielki polecił wznieść graniczne zamki w Szaflarach i Czorsztynie, co 
skutecznie zamknęło drogę ekspansywnemu osadnictwu węgierskiemu 155. Jednak 
nie tylko ono determinowało skład etniczny tutejszej ludności. Od XIII do XV w. 

nomen Polonum quod antea subobscurum ferme et tenebrosum erat, solus illustravit”; 
J.L. Decjusz, Księga o czasach…, passim.

154 H. Ruciński, Dzieje polityczne Spiszu do końca XV wieku, w: Terra Scepusiensis. Stan 
badań nad dziejami Spiszu / Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša, 
red. R. Gładkiewicz, M. Homza, Levoča-Wrocław 2003, s. 292–297; A. Skorupa, Krempachy. 
Kościoły św. Marcina i św. Walentego, Kraków 2015, s. 5.

155 Zob. m.in. R. Grzesik, Polsko-węgierska granica na Spiszu — dzieje historiograficznych 
zmagań, w: Terra Scepusiensis…, s. 341–351; M. Homza, S.A. Sroka, Štúdie z dejín 
stredovekého Spiša, Krakov 1998, passim; J. Radziszewska, Studia spiskie, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 685, Katowice 1985, s. 11–39.
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spiskie pogranicze kolonizowali także przybysze niemieccy, polscy i wołoscy 156. 
Byli oni świadkami oraz uczestnikami zmagań kolejnych rodów kierujących ak-
cjami osadniczymi, a następnie walk na tle religijnym. W połowie XV stulecia 
rozprzężone oddziały kondotierów husyckich zwanych bratczykami opanowały 
Spisz i zaczęły prowadzić tu działalność łupieską. Rozprawił się z nimi król Maciej 
Korwin przy pomocy węgierskich możnowładców, m.in. Emeryka Zápolyi, który 
w 1465 r. otrzymał w nagrodę spiski gród wraz z kluczem dunajeckim 157. Od tego 
momentu rozpoczęła się zawrotna kariera potężnej rodziny Zápolyów. W 1487 r. 
dziedzicznym żupanem spiskim został Stefan Zápolya, a w 1499 r. schedę przejął 
jego syn Jan 158. Po klęsce pod Mohaczem w 1526 r. panowie węgierscy obwołali 
Jana królem Węgier. Wówczas nowo koronowany władca ofiarował zamek niedzicki 
Hieronimowi Łaskiemu w podzięce za pomoc udzieloną w walkach z Ferdynandem 
Austriackim. W 1589 r. kolejny właściciel, Olbracht Łaski, zastawił i sprzedał majątek 
węgierskiemu magnatowi Győrgyowi Horváthowi z Palocsy, który m.in. przebu-
dował dunajecki gród w stylu renesansowym 159. U podstaw dziedzictwa spiskiej 
kultury i sztuki legło zróżnicowanie struktury społecznej ludności napływowej, 
a przede wszystkim pograniczny charakter oraz wynikające z niego tarcia kultu-
rowo-polityczne, które nie ominęły sfery kościelnej.

Parafie Zamagurza pozostawały pod zwierzchnictwem Kapituły Spiskiej, o któ-
rej pierwsza wzmianka pochodzi z dokumentu króla węgierskiego Andrzeja II 
z 1209 r. 160 Kilkanaście lat wcześniej, w 1198 r., utworzono tu podległą arcybiskupom 
ostrzyhomskim prepozyturę mającą zapewnić posługę duchowną dla niemieckich 
Sasów kolonizujących pograniczne tereny. W XIII w. duchowieństwo parafialne 
zawiązało bractwo plebańskie zapewne w celu uniezależnienia podstawowych 
struktur kościelnych od fiskalnego ucisku prepozytów spiskich 161. Skomplikowane 
współzależności różnych jednostek administracji kościelnej na Spiszu pogłębiła 
obecność wygnanych z Miechowa bożogrobców, którzy w 1313 r. drogą zamiany 
uzyskali od Berzewiczych miejscowość Lendak wraz z okolicznymi włościami. Po 
kilku latach Władysław Łokietek otworzył im drogę powrotną, jednak część braci 
pozostała u podnóża Tatr, rozbudowując majątek konwentu zależnego bezpośred-
nio od klasztoru miechowskiego. Do 1788 r. wybierano tu prepozytów najczęściej 

156 Zob. np. M. Lipták, Kim są Niemcy spiscy (karpaccy)?, w: Spisz. Wielokulturowe dziedzictwo, 
red. A. Kroh, Sejny 2000, s. 31–37; A. Körmendy, Osadnictwo na Spiszu w XII–XIV wieku. 
Podłoże wielokulturowości Spisza, w: ibidem, s. 115–124.

157 H. Ruciński, Politické dejiny Spiša v neskorom stredoveku, w: Historia Scepusii, t. i: Dzieje 
Spisza / Dejiny Spiša, cz. 1, red. M. Homza, S.A. Sroka, Bratislava-Kraków 2009, s. 347–349; 
idem, Husyci, Jan Jiskra z Brandysu i bratrzycy na Spiszu w środkowym trzydziestoleciu 
XV wieku i ich powiązania z południową Małopolską, w: Spisz. Wielokulturowe dziedzictwo, 
s. 88–109; J. Radziszewska, Studia spiskie, s. 52–54.

158 H. Ruciński, Dzieje polityczne Spiszu…, s. 301; J. Radziszewska, Studia spiskie, s. 56.
159 Zob. m.in. I. Mrva, Územie Spiša a boj o uhorskú korunu medzi Ferdinandom Habsburským 

a Jánom Zápol’ským, w: Terra Scepusiensis…, s. 535–543; J. Radziszewska, Studia spiskie, 
s. 58.

160 M. Homza, Počiatky krest’anstva na Spiši, w: Historia Scepusii, s. 233–251; S.A. Sroka, 
Kościół na Spiszu w średniowieczu — stan badań, w: Terra Scepusiensis…, s. 450, tam też 
literatura.

161 S.A. Sroka, Kościół na Spiszu…, s. 453–454.
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polskiego pochodzenia, dla których związki z Małopolską były nie mniej ważne 
niż kontakty z Kapitułą Spiską 162.

W drugiej połowie XIII stulecia na wzgórzu stanowiącym później centrum 
spiskiej administracji kościelnej, obok rotundy i cmentarnej kaplicy Najświętszej 
Marii Panny i św. Walentego (zburzonych pod koniec XVIII stulecia) wzniesiono 
kościół kapitulny św. Marcina, pałac dla prepozyta Spiskiej Kapituły oraz kilka 
kanonii 163. Sposób rozmieszczenia ołtarzy w XV w., ich patrocinia oraz przekaz 
siedemnastowiecznego inwentarza z wykazem relikwii dają świadectwo różnorod-
ności kulturowej regionu.

Zwłaszcza na przełomie XV i XVI w. pewną rolę w zawiłych procesach euro-
pejskiej polityki odegrał spiski mikroświat, zlokalizowany na peryferiach dwóch 
jagiellońskich państw. W 1487 r. zmarł Emeryk Zápolya, żupan spiski i palatyn 
Węgier, a jego szczątki pochowano w ufundowanej przez jego syna Stefana rodowej 
Kaplicy Zápolyów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Spiskiej Kapitu-
le 164. Stefan Zápolya już od 1473 r. był panem na zamku w Niedzicy, a niespełna 20 
lat później, podobnie jak ojciec, został mianowany palatynem Węgier 165. W obliczu 
zmagań Jagiellonów i Habsburgów o trony w Pradze i Budzie jako przywódca stron-
nictwa antyhabsburskiego wspomógł Władysława Jagiellończyka w zdobyciu Koro-
ny św. Stefana 166. Z Polską łączył go również związek małżeński zawarty w 1486 r. 
z piastowską księżniczką Jadwigą cieszyńską, potomkinią Władysława Wygnańca 
i Kazimierza Sprawiedliwego 167. Stefanowi i Jadwidze narodził się najpierw w 1487 r. 
syn, Jan Zápolya, przyszły król Węgier, a następnie w 1495 r. Jerzy oraz córka Bar-
bara — prawdopodobnie rok później. Już w 1505 r. Jan czynił usilne starania o rękę 
Anny, córki Władysława Jagiellończyka, jednak zabiegi okazały się bezskuteczne. 
Ożenił się dopiero jako król Węgier w 1539 r. z Izabelą Jagiellonką, córką Zygmunta 
Starego i Bony Sforzy 168. Prawdopodobnie także w 1505 r. Zygmunt Stary, wówczas 
jeszcze książę śląski oraz mediator w sporze między Janem Zápolyą a Władysławem 
Jagiellończykiem, powziął plan ożenku z siostrą węgierskiego magnata, Barba-
rą Zápolyą 169. Przerwane mediacje w 1511 r. podjęła jej matka, Jadwiga Zápolya 
z książąt cieszyńskich, za pośrednictwem swego brata stryjecznego Kazimierza  

162 J. Reychman, Klasztor w Lendaku i jego dawna przynależność do opactwa miechowskiego, 
np 19, 1964, s. 33–60; J.M. Roszkowski, Rola Kościoła na Spiszu i Orawie w podtrzymywaniu 
polskości oraz słowakizacji (od średniowiecza do czasów współczesnych), w: Spisz i Orawa. 
W 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T.M. Trajdos, Kraków 
1995, s. 26.

163 M. Homza, Počiatky krest’anstva…, s. 272.
164 S.A. Sroka, Jadwiga Zapolya. Piastówna śląska na Węgrzech w dobie panowania Jagiellonów, 

Kraków 2005, s. 20–21. Stefan również, zgodnie ze swoją wolą, został pochowany w tej samej 
kaplicy, por. Analecta Scepusii sacri et profani, t. iV: Bullas pontificum, caesarum, regumque 
diplomata, illustrium virorum epistolas, aliaque monumenta literaria ad notitiam Scepusii 
facientia, ed. C. Wagner, Viennae 1774, s. 148.

165 Ibidem, s. 15.
166 H. Ruciński, Dzieje polityczne Spiszu…, s. 302; J. Radziszewska, Studia spiskie, s. 56–58.
167 S.A. Sroka, Jadwiga Zapolya…, passim.
168 Ibidem, s. 24–25, 50–51.
169 Ibidem, s. 27, 51; B. Przybyszewski, Barbara Zapolya królowa Polski. 1512–1515, Łańcut 2000, 

s. 22–23.
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księcia cieszyńskiego i Michała Hanela archiprezbitera budzińskiego 170. Co ciekawe, 
rzecznikiem małżeńskiego projektu był bliski królewskiego ucha Krzysztof Szydło-
wiecki, który na początku 1512 r. wyruszył na czele orszaku mającego zabrać pannę 
młodą z Trenczyna do Krakowa 171. W organizację uroczystości zaślubin włączył 
się również brat Barbary, Jan Zápolya, który już pod koniec 1511 r. zapraszał na to 
wydarzenie radę siedmiogrodzkiego miasta Sybina 172.

Koronacja i ślub odbyły się 8 lutego 1512 r. 173 Osobisty sekretarz królowej 
Andrzej Krzycki w wielu utworach dedykowanych młodej królowej akcentował, 
że dzięki matce w żyłach Barbary płynie najprawdziwsza polska krew piastowska: 
„Tandem concipio magnorum arcana Deorum | Threntia Pannoniis arx est sublimis 
in oris | Altaque verticibus tangentes sydera turres | Clara domus Stephanum: cla-
risque referta tropheis […] | Sed probitare magis: castoque decora pudore | Virgo: 
Polonorum veteri quoque sanguine regum | Prodita maternae referens primordia 
stirpis” 174. Z osobą królowej kojarzono zwycięstwa oręża polsko-litewskiego nad Ta-
tarami pod Wiśniowcem w 1512 r. i nad siłami moskiewskimi pod Orszą w 1514 r. 175 
Świadek tych wydarzeń, Jost Ludwik Decjusz, tak opisywał okoliczności obu wikto-
rii: „We wszystkich kościołach odprawiono dziękczynne nabożeństwo. Takie tedy 
było owo wiekopomne zwycięstwo. Mnie osobiście wydaje się, że to dzięki królowej 
Barbarze tak poszczęściło się Litwinom. Wkrótce bowiem po koronowaniu jej na 
królową Polacy odnieśli radosne zwycięstwo, a Litwinom słusznie się należało od 
Boga Największego i Najlepszego podobne szczęście, aby pozostając pod jedną 
władzą, dzięki nowej królowej dostąpili takiego samego jak Polacy powodzenia” 176.

170 W historiografii panują rozbieżne opinie na temat tego małżeństwa, począwszy od uznania 
go za porażkę polityczną polskiego władcy, po dostrzeganie dalekosiężnych planów 
odsunięcia Habsburgów od tronu w Budzie na rzecz protegowanego rodu Zápolyów, 
zob. np. A. Sucheni-Grabowska, Jagiellonowie i Habsburgowie w pierwszej połowie 
XVI w. Konflikty i ugody, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 38, 1983, nr 4, s. 453; 
K. Baczkowski, Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg i znaczenie, Warszawa 1975, passim; 
S.A. Sroka, Jadwiga Zapolya…, s. 27–28; B. Przybyszewski, Barbara Zapolya…, passim.

171 O wystawnym ślubie i cnotach Barbary rozpisywał się J.L. Decjusz, Księga o czasach…, 
s. 61–64.

172 S.A. Sroka, Jadwiga Zapolya…, s. 52.
173 Jost Ludwik Decjusz, De Sigismundi regis temporibus, Cracoviae 1521, s. 80: „postridie 

dominico in Septuagesima quae octava Februarii erat”.
174 In augustissimum Sigismundi regis Poloniae et reginae Barbarae connubium Andreae Critii 

scholastici Posnaniensis carmen, Cracoviae 1512, k. nlb., por. B. Przybyszewski, Barbara 
Zapolya…, s. 36.

175 B. Przybyszewski, Barbara Zapolya…, s. 41.
176 J.L. Decjusz, Księga o czasach…, s. 83; por. idem, De Sigismundi regis temporibus, s. 91: 

„[…] omnibus deinde templis laudes atque gratiae omnium votis Deo optimo maximo 
habitae. Haec memorabilis victoriae summa fuit. Sed mihi videtur haec ipsa per Barbarae 
reginae fortunam Lithuanis accessisse, quom paulopostquam illa cum Sigismundo rerum 
potita esset, Polonis laeta foelixque cesserit victoria, Lithuanis foelici Barbarae adventu 
operae precium erat, similem a Deo optimo maximo fortunam impetrare, ut qui sub uno 
imperio degerent, novae reginae beneficio, consimili fortuna redderentur foelices”. Również 
Andrzej Krzycki w liście do Krzysztofa Szydłowieckiego wspominał, jak radośnie Barbara 
przyjęła wiadomość o zwycięstwie pod Wiśniowcem: „Między tymi, którzy się ogromnie 
cieszyli, była Barbara, której początek panowania Bóg łaskawy znakomitym zwycięstwem 
ozdobił. Mnie, jako jej pisarzowi, listy do jej matki i braci dyktowała, lejąc obficie łzy 
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Co ciekawe, Barbara Zápolya, oczekując w Wilnie na wieści z kampanii smoleńskiej 
z lat 1513–1514, regularnie odwiedzała grób Kazimierza Jagiellończyka i zapewne 
w dużym stopniu wpłynęła na rozwój jego kultu 177. Ze słów Decjusza z pewnością 
przebija ogólne zadowolenie przedstawicieli najwyższych sfer Królestwa Polskiego 
z mariażu króla z córką magnackiego rodu, co niewątpliwie wiąże się z faktem, 
że rodzina żupanów spiskich była na Wawelu ceniona nad wyraz wysoko, przede 
wszystkim w kontekście zmagań dyplomatycznych z Zygmuntem Luksemburskim 
i Maksymilianem Habsburgiem. 

W 1515 r. doszło w Wiedniu do trójstronnego spotkania monarchów: Zygmunta 
Starego, Władysława Jagiellończyka i Maksymiliana Habsburga, które otwierało 
nowy rozdział w dziejach stosunków politycznych tej części Europy 178. Jesienią tego 
samego roku, niedługo po powrocie Zygmunta do Krakowa, zmarła Barbara Zápo-
lya, co dla Decjusza znowu było okazją do wyrażenia słów podziwu, pochwały oraz 
interesującej konstatacji: „Ona bowiem za życia nigdy nie była próżna i nie unosiła 
się gniewem z powodu obrażonej dumy. Tyle o śmierci Barbary, która powiększyła 
grono świętych i wzięła odtąd Polskę w opiekę” 179. Także autor kontynuacji Rocznika 
świętokrzyskiego pisał o Barbarze jako osobie bardzo zżytej z Polakami: „Barbara 
prima Sigismundi coniunx moritur die secunda Octobris anno domini 1515. Fuit 
amica Polonorum magna et fidelis Cristo” 180.

Młodą królową pochowano w ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego wawel-
skiej kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą Zygmunt przeznaczył 
na swoją kaplicę grobową i do pierwszego wezwania dodał patrocinia świętych 
patronów małżonków: Zygmunta oraz Barbary 181.

W szeroko zarysowanym kontekście odczytać należy program ikonograficz-
ny gotyckiego retabulum, którego kwatery zdobią wnętrze niewielkiego kościoła 
w Krempachach. Według tradycji historiograficznej dzieje wsi położonej na prawym 
brzegu Białki sięgają końca XIII lub XIV w. Za najstarsze, choć dyskusyjne wzmian-
ki uważa się informacje o karczmie Krempak z 1342 r. oraz o krempaskiej parafii 
z 1397 r., niemniej przekazy te mogą dotyczyć górniczego miasta o tej samej nazwie 
na Dolnym Spiszu 182. Pojawiającą się w literaturze datę utworzenia tutejszej parafii 
w 1278 r. również należy uznać za zbyt słabo udokumentowaną 183. W rejestrze  

radości”, por. B. Przybyszewski, Barbara Zapolya…, s. 43; zob. też. W. Pociecha, Barbara 
Zapolya, psb, t. 1, Kraków 1935, s. 294.

177 B. Przybyszewski, Barbara Zapolya…, s. 52.
178 K. Baczkowski, Zjazd wiedeński 1515…, passim, tam też starsza literatura.
179 J.L. Decjusz, Księga o czasach…, s. 109–110; por. idem, De Sigismundi regis temporibus, s. 105: 

„[…] quae vivens nulla ambitone unquam iactata vel superbia tumescens irata fuit. Haec 
Barbarae mortis summa est quae ad divos relata Polonorum patrocinium hactenus assumsit”.

180 Rocznik świętokrzyski, s. 90.
181 S.A. Sroka, Jadwiga Zapolya…, s. 28; B. Przybyszewski, Barbara Zapolya…, s. 74; 

W. Pociecha, Barbara Zapolya, s. 294.
182 T.M. Trajdos, Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego, Nowy Targ 2011, s. 123–124, za: 

J. Beňko, Osidlenie severného Slovenska, Košice 1985, s. 166; J. Kurtyka, Starostwo spiskie, 
w: Terra Scepusiensis…, s. 513; U. Janicka-Krzywda, Zabytkowe kościoły Orawy, Spisza, 
Podhala, Gorców i Pienin, Kraków 1987, s. 44; A. Skorupa, Krempachy…, s. 5.

183 U. Janicka-Krzywda, Zabytkowe kościoły…, s. 45; data powtarzana za schematyzmem 
diecezji spiskiej z 1819 r., zob. T.M. Trajdos, Z dziejów wsi…, s. 124.
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świętopietrza tzw. bractwa dunajeckiego w 1518 r. pleban Kwiryn de Krempach 
odprowadzał ponad 2 floreny, co pozwala sądzić, że parafia istniała w XV stuleciu. 
Tadeusz Trajdos za najwcześniejsze świadectwo uznał zaś wzmiankę z 1439 r. 184 
Administracyjnie miejscowość należała do właścicieli zamku w Niedzicy, natomiast 
parafią zarządzał pleban podległy prepozytowi spiskiemu, stojącemu na czele 
Spiskiej Kapituły. Obecny kościół parafialny św. Marcina wzniesiono w drugiej 
połowie XVI w. 185 Drugi obiekt sakralny w Krempachach, niewielki, bezwieżowy 
kościół cmentarny św. Walentego, w którym znajdują się wizerunki patronów, został 
wybudowany w 1761 r. w miejscu starego, którego metrykę określa się na podstawie 
daty 1516 wymalowanej dwukrotnie na tryptyku ołtarza głównego 186.

Późnogotyckie retabulum podzielono na części: centralną wprawiono w ro-
kokowy ołtarz, a skrzydła zawieszono na ścianach. Na środkowym obrazie artysta 
przedstawił na złoconym tle św. Walentego flankowanego przez świętych Stanisława 
po lewej i Mikołaja po prawej stronie (il. 18). Na awersach zobrazowano świętych 
w interesującym układzie: 1) na lewej górnej kwaterze Sebastiana i Wojciecha (il. 19), 
2) na prawej górnej Wacława i Floriana (il. 20), 3) na lewej dolnej Apolonię i Jana 
Chrzciciela, 4) na prawej dolnej Stefana, Emeryka i Władysława 187. Rewersy zawie-
rają cztery sceny pasyjne wzorowane, podobnie jak w przypadku poliptyku z Szy-
dłowca, na drzeworytach niemieckiego artysty Hansa Schäufeleina ilustrujących 
norymberskie wydanie Speculum passionis Domini nostri Jesu Christi z 1507 r. 188 
Data 1516 znajduje się w dwóch miejscach: na kwaterze z Niesieniem krzyża, umiesz-
czona tam zapewne w czasie fundacji nastawy oraz na obrazie głównym na ścianie 
grobu Piotrowina — tam dodana prawdopodobnie w chwili podzielenia tryptyku.

Zleceniodawca polecił twórcy sięgnąć nie tylko do motywów bardzo popular-
nych w sztuce średniowiecznego Spisza, ale także do wątków dotąd nieobecnych 
w tutejszych świątyniach, a przez to stworzyć dzieło o narracji głębszej niż ta, do któ-
rej byli przyzwyczajeni miejscowi parafianie. Za punkt odniesienia może posłużyć 
szata wizualna konsekrowanego w 1478 r. późnogotyckiego ołtarza głównego w ko-
ściele kapitulnym św. Marcina w Spiskiej Kapitule 189. Poprzez wizerunki świętych 
na kwaterach retabulum w wymowny sposób zakodowano dzieje i charakterystykę 
regionu. W korpusie ustawiono trzy figury: Matkę Bożą z Dzieciątkiem flankowaną 
przez świętych Marcina i Mikołaja. Logicznym wyborem dla 1) pierwszej kwate-
ry (górnej lewej) było przedstawienie grupy trzech patronów Królestwa Węgier, 

184 A. Skorupa, Krempachy…, s. 7; T.M. Trajdos, Z dziejów wsi…, s. 124.
185 Pierwotnie obiekt nosił wezwanie św. Serwacego, w 1700 r. odnotowano patrocinium 

Wszystkich Świętych, a dopiero od XiX w. św. Marcina, zob. T.M. Trajdos, Z dziejów wsi…, 
s. 125.

186 Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. 3: Województwo krakowskie, t. i, z. 1: 
Powiat nowotarski, oprac. T. Szydłowski, Warszawa 1938, s. 83–84; T.M. Trajdos, Z dziejów 
wsi…, s. 125; U. Janicka-Krzywda, Zabytkowe kościoły…, s. 46–48.

187 To bardzo ciekawe, że historycy oraz historycy sztuki mieli niekiedy kłopot z identyfikacją 
trzech świętych władców Węgier, zob. np. Zabytki sztuki w Polsce […], Powiat nowotarski, 
s. 84; U. Janicka-Krzywda, Zabytkowe kościoły…, s. 48.

188 A. Skorupa, Krempachy…, s. 46.
189 Excerpta Historica ex Visitationibus Praepositurae, Capituli et Paroeciarum Scepusiensium, 

w: Analecta Scepusii sacri et profani, t. ii: Scriptores rerum Scepusiacarum quibus accedunt 
inscriptiones templorum Scepusiensium, ed. C. Wagner, Viennae 1774, s. 281, 286–287.
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świętych Władysława, Emeryka i Stefana z trzema herbami królestwa; 2) w drugiej 
kwaterze (górnej prawej) umieszczono świętych: króla Anglii Oswalda z herbem 
Królestwa Angielskiego, biskupa Ludwika z Tuluzy z herbem Andegawenów oraz 
Ludwika IX z herbem Królestwa Francji; 3) poniżej królów węgierskich ukazano 
święte Apolonię, Małgorzatę i Dorotę; 4) pod patronami królewskimi: Katarzynę, 
Barbarę i Urszulę.

Św. Marcin towarzyszący Marii po jej prawicy był patronem wzgórza, a za-
pewne i świątyni wzniesionej tu przez benedyktynów w XI lub XII w. 190 Trzeciego 
bohatera, św. Mikołaja, czczono na dworach kolejnych władców węgierskich od 
czasów małżeństwa Andrzeja II węgierskiego z Gertrudą z Meran około 1200 r. 191 
Choć biskup Miry należał do szerokiego grona świętych czczonych w całym świecie 
chrześcijańskim, to nadreprezentatywność jego wezwań i wizerunków w kościołach 
spiskich musiała wynikać z poczucia wspólnoty z Kościołem węgierskim. W naj-
starszych zachowanych wizytacjach tutejszych kościołów odnotowano podstawo-
wy wystrój i patrocinia ich ołtarzy, a jedną z reguł dostrzegalnych w mniejszych 
obiektach było poświęcenie głównego ołtarza patronowi świątyni, dedykowanie 
drugiego ołtarza Najświętszej Marii Pannie oraz trzeciego św. Mikołajowi bisku-
powi 192. W większych kościołach zdarzało się multiplikowanie obecności świętego, 
jak w kościele Bożogrobców pw. św. Mikołaja w Lendaku, w którym główny ołtarz 
poświęcono Najświętszej Marii Pannie i ustawiono na nim nastawę z wizerunkiem  

190 Po wyobrażenie św. Marcina sięgano w Spiskiej Kapitule bardzo często, również 
w ikonografii pieczęci prepozytów — znana jest ostroowalna pieczęć prepozyta Benedykta 
z 1363 r. z przedstawieniem gotyckiej architektury podzielonej na trzy horyzontalne 
strefy: maryjną, hagiograficzną ze św. Marcinem na koniu i najniższą, osobistą z herbem 
właściciela, zob. H. Ruciński, Cirkevné štruktúry na Spiši v neskorom stredoveku w: Historia 
Scepusii, s. 403.

191 M. Homza, Kultúra na Spiši vo včasnom stredoveku, w: Historia Scepusii, s. 298–299.
192 V. Olejník, Spišské prepoštstvo w prelome stredoveku a novoveku, t. 2: Visitatio ecclesiarum 

terrae Scepusiensis 1655–1656, Trnava-Kraków 2015, passim. W kościele parafialnym 
św. Szczepana w Domaňovcach ołtarz główny dedykowano św. Szczepanowi, drugi 
Najświętszej Marii Pannie, trzeci św. Mikołajowi, czwarty św. Katarzynie (ibidem, s. 75); 
w kościele św. Antoniego w Ordzovanach pierwszy ołtarz św. Antoniemu, drugi nmp, trzeci 
św. Mikołajowi (s. 80–81); w kościele Wszystkich Świętych w Bijacovcach pierwszy ołtarz 
Wszystkim Świętym, drugi nmp, trzeci św. Mikołajowi (s. 84); w kościele Ducha Świętego 
w Žehrze pierwszy ołtarz Duchowi Świętemu, drugi nmp, trzeci św. Mikołajowi (s. 88); 
w kościele Wszystkich Świętych w Kacwinie pierwszy Wszystkim Świętym, drugi nmp, trzeci 
św. Mikołajowi (s. 119); w kościele św. Kwiryna w Łapszach Niżnych pierwszy św. Kwirynowi, 
drugi nmp, trzeci św. Mikołajowi (s. 122); w kościele świętych Piotra i Pawła w Łapszach 
Wyżnych pierwszy świętym Piotrowi i Pawłowi, drugi nmp, trzeci św. Mikołajowi, czwarty 
znajdował się w ruinie (s. 125); w kościele św. Elżbiety w Trybszu pierwszy św. Elżbiecie, 
drugi nmp, trzeci św. Mikołajowi (s. 130); w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy pierwszy 
św. Bartłomiejowi, drugi nmp, trzeci św. Mikołajowi, czwarty z wizerunkami nmp Bolesnej 
i Zdjęcia z krzyża (s. 138); w kościele św. Jana Chrzciciela w Vel’kiej Lesnej pierwszy 
św. Janowi Chrzcicielowi, drugi nmp, trzeci św. Mikołajowi (s. 170). Czasem odchodzono 
od tej reguły, lecz w niewielkim stopniu: w kościele św. Marcina w Spišskich Tomášovcach 
pierwszy ołtarz dedykowano Świętej Trójcy (a nie św. Marcinowi), drugi św. Barbarze (a nie 
nmp), trzeci św. Mikołajowi (s. 109); w kościele Wniebowzięcia nmp w Spišskéj Starej Vsi 
pierwszy Matce Bożej Różańcowej, drugi nmp i Zdjęciu z krzyża, trzeci Jedenastu Tysiącom 
Dziewic, czwarty św. Mikołajowi (s. 145).
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Marii flankowanej przez świętych Mikołaja i Jana Chrzciciela, drugi dedykowano 
Krzyżowi Świętemu, trzeci Matce Bożej Bolesnej, czwarty Duchowi Świętemu, 
a piąty znowu św. Mikołajowi 193. Również w tryptyku krempaskim biskup z Miry 
został umieszczony po prawej stronie centralnej grupy świętych. Inaczej było 
w przypadku grupy trzech świętych patronów Królestwa Węgier, którzy w nasta-
wie w Spiskiej Kapitule zajęli oczywiście najważniejszą kwaterę, w Krempachach 
natomiast ostatnią w hierarchii 194. Po obrazie trzech Arpadów wzrok oglądającego 
kierował się do prawego skrzydła, w którym obok dwóch świętych Ludwików, 
o których pamięć szczególnie troszczyli się Andegawenowie, postawiono św. Oswal-
da, króla angielskiego, na którego prawym ręku przysiadł jego atrybut w postaci 
czarnego kruka. Ów znak odbiorca komunikatu powinien skojarzyć z królem 
Maciejem Korwinem, który posługiwał się herbem z czarnym krukiem i który 
najprawdopodobniej ufundował główny ołtarz w Spiskiej Kapitule. Dolne kwate-
ry obu skrzydeł zajmują postacie świętych męczennic, kojarzonych z rycerskimi 
kultami zaszczepionymi w Europie łacińskiej w czasach krucjat. Recepcję kultów 
świętych Małgorzaty i Katarzyny oraz św. Jerzego na Węgrzech historiografia wiążę 
z udziałem węgierskiego rycerstwa pod wodzą króla Andrzeja II w piątej krucjacie 
do Ziemi Świętej, a św. Urszuli (oraz Trzech Króli) z osobą pierwszego znanego spi-
skiego prepozyta Adolfa, pochodzącego najpewniej z Kolonii 195. Spośród świętych 
niewiast na krempaskim retabulum powtórzono św. Apolonię, co na pierwszy rzut 
oka może wydawać się zabiegiem niemającym większego znaczenia, gdyż aleksan-
dryjska patronka nie była najpopularniejszą orędowniczką na Spiszu 196. Poza tym 
w programie ikonograficznym nastawy pojawili się święci nieobecni na ołtarzu 
kapitulnym: Walenty, Stanisław, Sebastian, Wacław, Florian oraz Jan Chrzciciel.

Centralnie ukazany św. Walenty użyczył swego imienia również patrocinium 
kaplicy cmentarnej, dla której przeznaczono nastawę. Popularność świętego na 
terytorium podległym prepozytowi Spiskiej Kapituły wynikała z obecności dawnej 
kaplicy cmentarnej pod jego wezwaniem, obok której wzniesiono kościół kapitulny 
na wzgórzu św. Marcina 197. Patrocinium wykorzystano również w kaplicy dobudo-
wanej do kościoła św. Idziego w Popradzie w 1493 r. z inicjatywy ówczesnego pleba-
na 198. Piętnastowieczne freski zdobiące świątynię parafialną poza motywami chry-
stologicznymi przedstawiają m.in. świętych Walentego, Idziego oraz Jerzego.

193 Ibidem, s. 115. Pomimo podkreślanego przez wizytatora polskiego charakteru lendackiego 
klasztoru i liturgii, nie wspomniano o patrociniach polskich świętych, por. ibidem, 
s. 115–118, 167.

194 O kulcie trzech świętych węgierskich królów zob. wyżej.
195 M. Homza, Kultúra na Spiši…, s. 300.
196 W aktach wizytacji z połowy XVii w. została wspomniana tylko jako patronka dnia 

odnoszącego się do święta dedykacji kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Spišskéj Starej Vsi, por. Visitatio ecclesiarum terrae Scepusiensis 1655–1656, s. 145.

197 Kaplica cmentarna początkowo nosiła wezwanie Najświętszej Marii Panny i nie wiadomo, 
kiedy uzupełniono je o patrocinium św. Walentego; w XViii w. jej wnętrze zdobiły trzy 
ołtarze: „antiqui operis” Najświętszej Marii Panny, „secundum novi” św. Walentego oraz 
„itidem operis novi” Najświętszej Marii Panny w Niebiosach, por. Excerpta Historica…, 
s. 285; Visitatio ecclesiarum terrae Scepusiensis 1655–1656, s. 94.

198 Excerpta Historica…, s. 292. Kaplica została zniszczona w czasie pożaru miasta w 1708 r.
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Na środkowym obrazie ołtarza w Krempachach po prawicy św. Walentego 
ukazano św. Stanisława. Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki uznali jego 
obecność na zabytku za przejaw silnego ożywienia kultu biskupa krakowskie-
go około 1500 r. w diecezji krakowskiej oraz na terenach sąsiednich 199. Badacze 
nie włączyli go jednak w kontekst ukazanych na skrzydłach pozostałych patronów 
Królestwa Polskiego — zrobił to Jerzy Gadomski, choć nie wyciągnął wniosków 
z tej obserwacji 200. Wydaje się naturalne, że z powodu bliskości Krakowa tradycja 
kultu świętego biskupa była na Spiszu żywa: w kościele parafialnym św. Katarzyny 
w Spišskim Hrušovie ołtarz główny zadedykowano patronce świątyni, drugi ołtarz 
z św. Mikołajowi, a trzeci św. Stanisławowi 201. Wezwanie św. Stanisława nosi też 
jeden z najstarszych zabytków architektury sakralnej na Zamagurzu, czyli kościół we 
Frydmanie z przełomu XIII i XIV w. Jak w przypadku większości spiskich świątyń, 
główny ołtarz poświęcono opiekunowi kościoła, drugi zadedykowano Najświętszej 
Marii Pannie, trzeci z kolei św. Mikołajowi 202.

Kulty świętych Wojciecha, Wacława i Floriana nie należały do popularnych 
na średniowiecznym Spiszu, więc ich obecność na krempaskim retabulum należy 
rozpatrywać w kontekście wysuniętego na pierwszy plan św. Stanisława. Tak zi-
lustrowany zespół czterech orędowników nie może oznaczać niczego innego, jak 
tylko ideę świętego orędownictwa nad Królestwem Polskim. W zestawieniu z grupą 
trzech świętych królów węgierskich tworzy wymowny przekaz o wspólnocie pod-
miotów pozostających pod kuratelą niebiańskich opiekunów, czyli dwóch państw 
ówcześnie — w 1516 r. — rządzonych przez przedstawicieli dynastii Jagiellonów: 
Polski i Węgier. Zatem geneza fundacji retabulum powinna odnosić się do obu 
królestw i zapewne do wydarzeń związanych z dynastią panującą. Zakładając, że 
od chwili fundacji do zakończenia prac nad tryptykiem mijały 3–4 lata, wydaje się 
usprawiedliwione łączenie krempaskiej nastawy z wydarzeniem tak wielkiej wagi, 
jak ślub polskiego władcy Zygmunta Starego z córką potężnego węgierskiego rodu 
Barbarą Zápolyą 8 lutego 1512 r. Niewykluczone, że zaszyfrowanym świadectwem 
takiej genezy zabytku jest obecność św. Apolonii, niezbyt popularnej w krajobrazie 
hagiograficznym Spisza, której wspomnienie w kalendarzu liturgicznym przypa-
da na 9 lutego, czyli dzień po koronacji i ceremonii zaślubin 203. Retabulum jako 

199 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 161.
200 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1500–1540, s. 31, przyp. 152.
201 Visitatio ecclesiarum terrae Scepusiensis 1655–1656, s. 67.
202 Ibidem, s. 133–137.
203 Należy jednak dodać, że źródła zawierające datację uroczystości zaślubin odnoszą ów dzień 

także do wspomnienia św. Doroty, przypadającego na 6 lutego. S.A. Sroka w najstarszej 
księdze miejskiej Trenczyna odnalazł zapis z lutego 1512 r. w brzmieniu: „Anno Domini 
millesimo quingentesimo duodecimo feria secunda ante festum beatae Dorothee virginis 
tempore nupciarum serenissimi principis et domini domini regis Polonie”, por. S.A. Sroka, 
Jadwiga Zapolya…, s. 90, przyp. 105. Także redaktor zbioru Acta Tomiciana kanonik 
Stanisław Górski skojarzył ślub z sejmem zwołanym na dzień św. Doroty: „W krakowie 
odbył się sejm generalny Królestwa Polskiego w dniu św. Doroty Panny. I w czasie tegoż 
sejmu odbył się ślub Zygmunta z królową Barbarą, córką Stefana wojewody Siedmiogrodu 
i Jadwigi księżnej cieszyńskiej”, w przeł. B. Przybyszewski, Barbara Zapolya…, s. 37. Autorzy 
obu przekazów nie połączyli bezpośrednio ceremonii z dniem św. Doroty, lecz wydaje się, że 
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pamiątka, dar albo wotum dziękczynne za tak ważkie wydarzenie mogło zostać 
zamówione w bliżej nieokreślonym warsztacie niedługo po ślubie króla polskiego 
z węgierską wybranką. Barbara zmarła jednak 2 października 1515 r., zatem przed 
zakończeniem prac nad nastawą ołtarzową; jeśli więc ołtarz był przeznaczony do 
ważniejszej świątyni, to w 1516 r. nie miało to już większego znaczenia.

W gronie potencjalnych fundatorów najprawdopodobniejszym kandydatem 
wydaje się brat panny młodej, Jan Zápolya. Wizerunek patrona chrzestnego przy-
wódcy węgierskich możnych, św. Jana Chrzciciela, w programie ikonograficznym 
nastawy mógłby wskazywać na Zápolyę, tym bardziej że artysta ukazał świętego 
na kwaterze obok św. Apolonii. Wówczas trzecią kwaterę należałoby uznać za 
przekaz pozwalający odgadnąć genezę zabytku. Jak wyżej wskazano, Jan Zápolya, 
zapraszając radę miasta Sybina na ceremonię ślubu, w jakimś stopniu uczestniczył 
w organizacji tego wydarzenia. Ponadto już w testamencie spisanym przed śmiercią 
w 1499 r. Stefan Zápolya wyznaczył dla swoich dwóch synów opiekunów, wśród któ-
rych jako pierwszy został wymieniony Tomasz Bakócz, arcybiskup ostrzyhomski 204. 
Hierarcha posługiwał się pieczęcią wyobrażającą świętych opiekunów Królestwa 
Węgier, zatem miał świadomość istoty wykorzystania wizerunków orędowników 
państwowych w polityce hagiograficznej i ikonografii programowej. Wiedzę tę być 
może przekazał swojemu spiskiemu podopiecznemu

Zleceniodawczynią mogła być też matka Barbary, Jadwiga Zápolya z ksią-
żąt cieszyńskich, która nigdy nie zapomniała o swoich piastowskich korzeniach 
i z pewnością miała świadomość kultu patronów państwowych. Jako pochodząca 
z królewskiego rodu posługiwała się pieczęcią z herbem Królestwa Polskiego i nie 
połączyła go z herbem małżonka, wyobrażającym najpierw wilka, a następnie jedno-
rożca 205. Stanisław Sroka poświęcił nieco miejsca działalności fundatorskiej Jadwigi, 
stwierdzając, że matka królowej Polski oraz przedstawiciele całej rodziny Zápolyów 
mieli niebagatelny wpływ na rozwój sztuki na Spiszu 206. W latach 1488–1493 księżna 
cieszyńska troszczyła się o budowę w Spiskiej Kapitule rodowej kaplicy Zápolyów 
wzorowanej na kaplicy wystawionej w 1473 r. przez Stefana Zápolyę w Spiskim 
Czwartku 207. Jadwidze przypisuje się ponadto zamówienie retabulów ołtarzowych 
w Lapis Refugii (Kláštorisko), w Mlynicy oraz dzieł tej miary, co nastawy z Okolič-
négo i Hrabuszyc (z lat 1510–1515) 208. Wynika stąd, że fundacje ołtarzowe nie były 
dla wdowy po Stefanie Zápolyi czymś incydentalnym.

Przypuszczenie o fundacji nastawy jako wotum dziękczynnego za ceremonię 
zaślubin Zygmunta i Barbary ma uzasadnienie w programie ikonograficznym 
oraz datacji dzieła, jednak wciąż pozostaje hipotezą. Niemniej obrazy wiszące na 
ścianach kościoła oraz wkomponowane w późniejszy ołtarz, które na początku 

wspomnienie tej świętej męczennicy mogło być bardziej popularne niż święto św. Apolonii, 
a więc łatwiej kojarzone z wówczas rozgrywającymi się wydarzeniami.

204 Analecta Scepusii sacri et profani iV, s. 150.
205 S.A. Sroka, Jadwiga Zapolya…, s. 30–31.
206 Ibidem, s. 63.
207 Ibidem, s. 63–65.
208 Ibidem, s. 65; por. np. akt fundacyjny kaplicy Bożego Ciała przy kościele kapitulnym 

św. Marcina w Spiskiej Kapitule, zob. Analecta Scepusii sacri et profani ii, s. 359–364.
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6.7 poliptyk W kościele śW. mikołaja W krakoWie

XVI w. zostały zamówione jako integralna całość, są kolejnym dowodem, że grupa 
czterech patronów Królestwa Polskiego funkcjonowała nieprzerwanie w świado-
mości społecznej w czasach jagiellońskich.

6.7 Poliptyk w kościele św. Mikołaja w Krakowie

Zespół czterech patronów Królestwa Polskiego widnieje również w programie 
ikonograficznym retabulum ze sceną Koronacji Marii w kościele św. Mikołaja 
w Krakowie. Nastawa jest pentaptykiem ze środkowym obrazem oraz dwiema 
parami ruchomych skrzydeł — para wewnętrzna w klasyczny sposób została połą-
czona z obrazem środkowym zawiasami, natomiast para zewnętrzna obraca się na 
bolcach wokół własnej osi, co determinuje oryginalność zabytku, nieposiadającego 
analogicznych rozwiązań w gotyckiej Małopolsce 209. Konstrukcja umożliwia za-
prezentowanie trzech odsłon określanych jako: 1) odsłona świąteczna „niewieścia” 
(il. 21), 2) odsłona świąteczna „męska” (il. 22) oraz 3) odsłona codzienna „męska” 
(il. 23) 210. W obu ostatnich widz spogląda na rewersy pary wewnętrznej. Na obrazie 
środkowym korpusu anonimowy artysta przedstawił scenę Koronacji Marii przez 
Trójcę Świętą wśród adorujących aniołów, na kwaterach natomiast zilustrowano 
wizerunki trzydzieściorga świętych ustawionych w parach (z wyjątkiem dwóch 
kwater ze scenami narracyjnymi). Na odsłonie świątecznej „niewieściej” artysta 
zaprezentował motyw Świętych Obcowania w postaci Trójcy Świętej i koronowanej 
Marii adorowanych przez osiem świętych niewiast, w tym na pierwszej i drugiej 
kwaterze cztery dziewice kardynalne: Dorotę, Katarzynę, Barbarę, Małgorzatę. 
Wybór zleceniodawcy nie może dziwić, gdyż przedstawienia czterech orędowniczek 
należały do najpopularniejszych tematów w sztuce polskiego gotyku, a wezwania 
tych świętych wiodły prym wśród niewieścich patrociniów obiektów sakralnych 211. 
Wśród niewiast zobrazowanych na dolnych kwaterach z pewnością zidentyfikować 
można tylko święte Helenę i Agnieszkę na prawym skrzydle: 

209 P. Pencakowski, Późnogotycki poliptyk ze sceną Koronacji Marii w kościele św. Mikołaja 
w Krakowie, w: Studia z dziejów kościoła św. Mikołaja w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 
2002, s. 179.

210 Ibidem, s. 183–184.
211 M. Łukaszczyk, Święta Katarzyna. Miejsca kultu świętej w Polsce, Nowy Targ 2001; 

J. Górecka, Kult liturgiczny św. Barbary w diecezji krakowskiej do końca XVI wieku, „Studia 
z Dziejów Liturgii w Polsce” 2, red. M. Rechowicz, W. Schenk, Lublin 1976, s. 297–357; 
P. Kołpak, Recepcja i rozwój kultu św. Katarzyny Aleksandryjskiej w średniowiecznej 
diecezji krakowskiej w świetle analizy patrociniów, w: Problem pogranicza w średniowieczu, 
red. M. Jędrzejek, Kraków 2013, s. 9–24. Wśród licznych przykładów zob. chociażby wystrój 
wyżej omówionego tryptyku z wawelskiej Kaplicy Świętokrzyskiej, malowidła ścienne 
z okresu 1370–1380 w kościele parafialnym św. Mikołaja w Bejscach (Malarstwo gotyckie 
w Polsce ii, s. 23); malowidła z końca XiV w. w kościele św. Stanisława w Starym Bielsku 
(ibidem, s. 91); malowidła z przełomu XiV i XV w. w izbie kąpielowej wielkiego mistrza 
na zamku w Malborku (ibidem, s. 71); witraże w krakowskim kościele Mariackim (ibidem, 
s. 127); retabulum z lat 1473–1478 w gdańskim kościele Mariackim (ibidem, s. 167).
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Dorota i Katarzyna
Koronacja Marii

Barbara i Małgorzata

Petronela212 i Wiktoria213 Helena i Agnieszka

W odsłonie świątecznej „męskiej” przedstawiono chór szestastu świętych mężów, 
spośród których trzech nie udało się zidentyfikować. Górne kwatery przeznaczono 
dla wysoko ulokowanych w hagiograficznej hierarchii świętych: Jana Chrzciciela 
oraz apostołów Jana Ewangelisty, zwykle ukazywanych w parze Piotra i Pawła, 
a ponadto Bartłomieja oraz Jakuba i Macieja. W dolnych obrazach oprócz dwóch 
nierozpoznanych świętych wykonawca namalował świętych Jerzego i Marcina oraz 
zespół czterech patronów Królestwa Polskiego: Floriana i Stanisława oraz Wojcie-
cha i Wacława. Sekwencja hierarchiczna w tym wypadku układa się następująco: 
Stanisław, Wojciech, Florian, Wacław, co zdecydowanie odzwierciedla krakowskie 
standardy wysuwania św. Stanisława przed patrona gnieźnieńskiego:

Jan Ewangelista  
i Jan Chrzciciel Piotr i Paweł Bartłomiej  

i N.N. biskup214 Jakub i Maciej215

N.N. i N.N. Florian216 i Stanisław Wojciech217 
i Wacław218 Jerzy i Marcin

Duże znaczenie trzeciej odsłony retabulum wynika z faktu, że jako zestaw co-
dzienny była prezentowana w przestrzeni świątyni najczęściej. Środkowe kwatery 
pozostawały tu w układzie identycznym, jak w odsłonie świątecznej „męskiej”, 
jednak skrzydła zewnętrzne obracano na bolcach włożonych w ramę i wówczas 
oczom wiernych ukazywały się dwie sceny narracyjne na górze: Święty Hieronim 
pod krzyżem oraz Msza św. Grzegorza, a ponadto wizerunki czterech świętych mę-
czenników flankujących zespół orędowników państwowych — po lewej Szczepan 
i Eustachy, po prawej Leonard i Wawrzyniec:

212  Jedna z dwóch przedstawionych na tej kwaterze świętych niewiast to prawdopodobnie 
św. Petronela, patronka córki potencjalnego fundatora ołtarza, na którym stanęło retabulum, 
zob. niżej.

213  Niepewna identyfikacja według J. Pagaczewskiego (Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, 
„Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej” 1, 1900, s. 64) i P. Pencakowskiego 
(Późnogotycki poliptyk…, s. 183). Bez wątpliwości podpisał świętą M. Walicki (Malarstwo 
polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961, s. 330).

214  Przez J. Pagaczewskiego (Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, s. 64) skojarzony (choć nie 
bez wątpliwości) ze św. Norbertem. Identyfikację powtórzył M. Walicki (Malarstwo polskie. 
Gotyk…, s. 330).

215  Trudno powiedzieć, dlaczego świętego przedstawionego jako starca z toporem w lewej 
i księgą w prawej ręce skojarzono ze św. Mateuszem, zob. np. P. Pencakowski, Późnogotycki 
poliptyk…, s. 183; M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk…, s. 330; J. Pagaczewski, Kościół pod 
wezwaniem św. Mikołaja, s. 64.

216  Przez J. Pagaczewskiego (Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, s. 64) skojarzony ze 
św. Władysławem. Identyfikację powtórzył M. Walicki (Malarstwo polskie. Gotyk…, s. 330).

217  Przez J. Pagaczewskiego (Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, s. 64) skojarzony ze 
św. Mikołajem. Identyfikację powtórzył M. Walicki (Malarstwo polskie. Gotyk…, s. 330).

218  Przez M. Walickiego (Malarstwo polskie. Gotyk…, s. 330) raczej omyłkowo skojarzony ze 
św. Wawrzyńcem.
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Św. Hieronim pod 
krzyżem Piotr i Paweł Bartłomiej  

i N.N. biskup Msza św. Grzegorza

Szczepan i Eustachy Florian i Stanisław Wojciech i Wacław Leonard  
i Wawrzyniec

Ponadto na środkowym obrazie zachował się napis świadczący o odnowieniu 
malowideł w 1617 r. z inicjatywy zakrystiana Szymona Gerlachowskiego i ze środków 
mieszczan Walentego i Reginy Rózgów:

ANNO D[omi]NI 1617 PICTURA
HAEC IMAGINIS E[st] RENOVATA PROPRYS IMPEN
SIS FAMATI D[omi]NI VALENTINI
ROZGA UXORIS[que] SVAE REGINAE
STUDIO AUT[em] R[everendi] P[atris] ALT[a]RI[sti]
SIMONIS GERLACHOWSKY SACRIST[iani]219.

Jako jeden z niewielu zachowanych w Krakowie późnogotyckich, większych ołtarzy 
tablicowych zabytek wciąż nie doczekał się własnej monografii, a najwięcej informa-
cji na jego temat zmieścił Paweł Pencakowski w dwóch artykułach220. Już w połowie 
XIX w. Teofil Żebrawski potwierdził, że rozebrane kwatery i obraz środkowy z reta-
bulum Koronacji Marii wraz z siedemnastowiecznym wizerunkiem Matki Bożej oraz 
złoconą monstrancją pochodziły z kościoła cmentarnego św. Gertrudy221. Julian 
Pagaczewski, inwentaryzując wyposażenie kościoła św. Mikołaja, opisał pokrótce 
nastawę i konkludował, że to „dobry okaz krakowskiego cechowego malarstwa z lat 
mniej więcej 1490–1505”222. Powołał się ponadto na inwentarz kościoła z 1837 r., 
w którym odnotowano obecność obrazu Matki Bożej z 1617 r. (data odnowienia 
ołtarza) przeniesionego z kościoła św. Gertrudy, oraz poświadczył, że luźne kwa-
tery, które znalazły się w świątyni, złożono na powrót w latach 1871–1888223. Feliks 
Kopera datował retabulum na około 1494 r. i przypisał je krakowskiemu warsztatowi 
Stanisława Skórki na podstawie inwentarza ruchomości tego malarza, w którym 
wymieniono obraz przeznaczony do kościoła św. Mikołaja224. Wnioski te słusznie  

219 Cyt. za: P. Pencakowski, Późnogotycki poliptyk…, s. 176.
220 P. Pencakowski, Późnogotycki pentaptyk tablicowy ze sceną koronacji Marii, niegdyś 

w krakowskim kościele Mariackim, obecnie u św. Mikołaja na Wesołej, w: Limen 
expectationis. Studia dedykowane śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisławowi Klisiowi, red. J. Urban, 
A. Witko, Kraków 2012, 241–247; idem, Późnogotycki poliptyk…, s. 171–192, tam też obszerna 
literatura, choć nie zawsze skrupulatnie sprawdzona przez badacza — w przywołanym haśle 
z dziewiętnastowiecznej Encyklopedii kościelnej W. Łuszczkiewicz wspomniał obraz Matki 
Bożej flankowanej przez świętych Mikołaja i Stanisława, a nie poliptyk Koronacji Marii, 
zob. W. Łuszczkiewicz, Malarstwo religijne w Polsce, w: Encyklopedia kościelna, t. Xiii, 
Warszawa 1880 s. 156.

221 T. Żebrawski, O kościołach ubyłych w Krakowie, w: idem, O pieczęciach dawnej Polski 
i Litwy, Kraków 1865, s. 32–33; zob. też J. Samek, Siedem wybranych problemów z dziejów 
sztuki w kościele św. Mikołaja w Krakowie, w: Studia z dziejów kościoła św. Mikołaja…, s. 58. 

222 J. Pagaczewski, Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, s. 63–64.
223 Ibidem, s. 64, przyp. 2.
224 F. Kopera, Średniowieczne malarstwo w Polsce, Dzieje malarstwa w Polsce, t. 1, Kraków 1925, 

s. 213–214.
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zakwestionowali najpierw Michał Walicki, a potem Paweł Pencakowski, odrzucając 
domysły zarówno o autorstwie Skórki, jak i przeznaczeniu retabulum do kościoła 
św. Mikołaja jako zbyt słabo udokumentowane225. Dopiero Jerzy Gadomski należy-
cie podkreślił obecność czterech patronów Królestwa Polskiego i datował dzieło na 
początek XVI stulecia226. Zagadkę pochodzenia retabulum rozwiązał jako pierwszy 
Paweł Pencakowski, wiążąc zabytek z przestrzenią kościoła Mariackiego227. Ba-
dacz skupił się na problemie przemalowania dzieła w 1617 r. i na podstawie badań 
konserwatorskich stwierdził, że siedemnastowieczny malarz „trzymał się ściśle 
formy pierwotnej i podchodził do oryginału z dużym pietyzmem […], malował 
tylko tam, gdzie było to konieczne”, a zatem „szanował dzieło dla niego samego, 
dla jego własnych wartości, które z jakiegoś powodu były bliskie jemu samemu lub 
jego mocodawcom, w tym ojcu Szymonowi Gerlachowskiemu”228. Autor identyfi-
kował go później z zakrystianem mariackim na podstawie siedemnastowiecznego 
zbioru Monumenta Sarmatarum Szymona Starowolskiego. Okazuje się bowiem, 
że w kościele Mariackim znajdowało się nieistniejące już dziś epitafium w brzmie-
niu: „Venerabilis Simon Gierlachowski. Huius Ecclesiae B.M. Virg. die 15 Septemb. 
A.D. 1614 Zachristiani suscepit officium, in quo nouem annis cum decore et strenu-
itate se gessit superstes, sua cura duo Altaria in Choro Maiori, tertium in Capella 
Lauretana de nouo construxit; Apparatus Ecclesiasticos ampliauit: post obitum 
suum mille florenos pro erigendo in eadem Ecclesia Poenitentiario et florenos 
200 pro peristromatibus ad parietes templi legauit: Mansionaristis pro communi 
mensa et suo Anniuersario florenos 200 pro reparatione Organorum florenos 50 
donauit, quodlibet Monasterium atque Xenodochium intra et citra Cracouiam larga 
eleemosyna honorauit. Idemque in sua Patria Oppidi Wasosz fecit”229.

Przekaz epitafium daje jasną wykładnię na temat Szymona Gerlachowskiego. 
15 września 1614 r. kapłan objął funkcję zakrystiana krakowskiego kościoła Ma-
riackiego, którą sprawował godnie i aktywnie przez kolejne dziewięć lat230. W tym 
czasie z jego inicjatywy wystawiono („de novo construxit”) dwa ołtarze w nawie 
oraz trzeci w kaplicy św. Wawrzyńca. Pozostałe dane dotyczą testamentu, w którym 
również podkreślono silne zaangażowanie Gerlachowskiego w dbałość o wystrój 
i wyposażenie świątyni. W dalszej kolejności P. Pencakowski na podstawie analizy 
patrociniów połączył retabulum z kościoła św. Mikołaja z ołtarzem konfrater-
ni Wniebowzięcia Panny Marii na trybunie między wieżami; odrzucił przy tym 

225 M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk…, s. 330; P. Pencakowski, Późnogotycki poliptyk…, 
s. 174–175.

226 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo […] 1500–1540, s. 31, 90.
227 P. Pencakowski, Późnogotycki pentaptyk…, 243–247.
228 Idem, Późnogotycki poliptyk…, s. 177, 186.
229 Monumenta Sarmatarum, Viam universae carnis ingressorum. Simone Starovolscio 

Primicerio Tarnoviensi Collectore, Cracoviae 1655, s. 111. F. Kopera źle zinterpretował 
początek inskrypcji, twierdząc, że w kościele Mariackim niegdyś znajdował się nagrobek 
zakrystiana Gerlachowskiego „zmarłego w 1614 roku”, potwierdził jednak, że epitafium 
w jego czasach już nie było, zob. Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów 
z tekstem Feliksa Kopery, t. iii, Kraków-Warszawa 1904, s. 289.

230 W opinii E. Długopolskiego (Katalog kościoła N.P. Maryi w Krakowie, Teka Grona 
Konserwatorów Galicyi Zachodniej, t. 6, Kraków 1916, s. 14) zakrystian był drugim po 
archiprezbiterze najważniejszym duchownym w kościele Mariackim.
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związki z ołtarzem z fundacji krawca królewskiego Piotra231. Nie można jednak 
wykluczyć — właśnie na podstawie analizy patrociniów — że gotyckie retabulum 
było związane z osobą królewskiego krawca.

Za kluczowe wezwania określające ołtarz z pentaptykiem należy uznać Wnie-
bowzięcie Najświętszej Marii Panny (ewentualnie z Trójcą Świętą) widoczne na 
obrazie środkowym jako główny tytuł ołtarza bądź altarii oraz imiona świętych 
zobrazowanych w górnych kwaterach: świętych dziewic, Piotra i Pawła, Bartło-
mieja, obu Janów, Jakuba i Macieja, Hieronima oraz Grzegorza232. Najwcześniej-
szym śladem poprzedzającym o ponad pół wieku prawdopodobny czas powstania 
retabulum jest dokument erekcyjny ołtarza Wniebowzięcia Panny Marii wydany 
25 czerwca 1443 r. przez ówczesnego biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnic-
kiego233. Hierarcha informował, że rajca Marcin Chmiel, wójt Jerzy Arnsberg oraz 
mieszczanin Jakub ze Świdnicy, egzekutorzy testamentu Piotra z Pyzdr krawca 
królowej Zofii Holszańskiej234, zwrócili się do niego z prośbą o konsekrowanie 
ołtarza ufundowanego z woli zmarłego i ze środków zabezpieczonych na żupie 
wielickiej u żupnika krakowskiego i miecznika królewskiego Mikołaja Serafina235. 
Erygowany ołtarz nosił wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz 
świętych Hieronima, Piotra i Pawła, Dziesięciu Tysięcy Męczenników, Katarzyny, 
Barbary i Petroneli236. Dobór imion nie był przypadkowy i dotyczył samego Piotra, 

231 P. Pencakowski, Późnogotycki pentaptyk…, 244.
232 Patrocinia kościoła Mariackiego do XVi w. zostały zebrane i omówione przez E. Piwowarczyk  

(Patrocinia ołtarzy w Kościele Mariackim w Krakowie, w: Kult świętych w Polsce 
średniowiecznej. Materiały z sympozjum naukowego 31 maja 2001, red. eadem, 
R.M. Zawadzki, Kraków 2003, s. 53–68) oraz J. Rajmana (Średniowieczne patrocinia 
krakowskie, Kraków 2002, s. 61–68).

233 zdk ii, nr 443; zob. E. Piwowarczyk, Fundacje XV-wiecznych ołtarzy w Kościele Mariackim 
w Krakowie i ich uposażenie do roku 1529, „Folia Historica Cracoviensia” 10, 2004, s. 313–314; 
eadem, Dzieje Kościoła Mariackiego (XIII–XVI w.), Kraków 2000, s. 144.

234 B. Czwojdrak, Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej, śpp 2, 2010, s. 177.
235 Dwa lata wcześniej, 18 lutego 1441 r., kasztelan i starosta krakowski Jan z Czyżowa potwierdził, 

że Mikołaj Serafin sprzedał Piotrowi czynsz w wysokości kopy szerokich groszy praskich 
tygodniowo z żupy wielickiej za 800 grzywien i 600 złotych węgierskich, a 18 maja tego roku 
transakcję zatwierdził król Władysław iii, por. Katalog kościoła N.P. Maryi…, nr 56, 58.

236 zdk ii, nr 443: „Proinde nos Sbigneus Dei et Apostolice Sedis providencia episcopus 
Croacouiensis significamus tenore presencium, quibus expedit, universis presentibus 
et futuris, qualiter ad nostram accedentes presenciam et conspectum providi viri Martinus 
Chmyel consul, Georgius Arnsperg advocatus et Jacobus Sweydniczer civis Cracouienses, 
executores testamenti et ultime voluntatis bone memorie providi Petri de Pisdri consulis 
Cracouiensis supplicaverunt nobis humiliter et devote, quatenus altare in ecclesia S. Marie 
parrochiali in Cracouia sub titulo Assumpcionis S. Marie Virginis Gloriose sanctorumque 
Ieronimi, Petri et Pauli, decem milium martirum, Katherine, Barbare et Petronelle ad 
sufficientem dotacionem prefati Petri de Pisdri, quam dum in humanis ageret, in certis 
censibus moncium zuppe Wyeliczensis apud nobilem dominum Nicolaum Seraphin 
[…] erigere, fundare, confirmare, ratificare”; por. Katalog kościoła N.P. Maryi…, nr 60. 
Potwierdzenie testamentu rajcy Piotra z Pyzdr przez rajców krakowskich nastąpiło 
18 kwietnia 1442 r., czyli ponad rok wcześniej. Ostatnią wolą zmarłego część środków trafiła 
m.in. do jego rodziny, a ponadto na potrzeby kościoła Mariackiego, kościoła św. Anny, 
klasztorów Franciszkanów i Dominikanów, przytułku dla ubogich, dwóch leprozoriów 
krakowskich oraz kościoła Bożego Ciała w Kazimierzu, por. zdk ii, nr 430; Katalog kościoła 
N.P. Maryi…, nr 59.
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jego małżonki Katarzyny oraz córek Barbary i Petroneli237. Jeśli nie można cofnąć 
datacji nastawy z kościoła św. Mikołaja do połowy XV w., to wydaje się prawdo-
podobne, że na początku kolejnego stulecia stanęła ona na ołtarzu fundowanym 
z legatu krawca królowej238. Wcześniejsza nastawa mogła posiadać podobny pro-
gram ikonograficzny, gdyż ta szesnastowieczna odzwierciedla zarówno patrocinium 
poświadczone w 1443 r., jak i predylekcję konsekratora ołtarza, biskupa Zbigniewa 
Oleśnickiego, do sięgania po znak czterech świętych Patronów Królestwa. Tak więc 
w środkowej części retabulum zobrazowano Wniebowzięcie i Koronację Marii, 
wizerunek św. Hieronima znalazł się na górnej kwaterze rewersu zewnętrznego 
skrzydła lewego, postacie świętych Piotra (patrona fundatora) i Pawła na górnej 
kwaterze rewersu wewnętrznego skrzydła lewego, Dziesięciu Tysięcy Męczenników 
na zasadzie pars pro toto symbolizowali męczennicy z dolnych kwater rewersów 
skrzydeł zewnętrznych, św. Katarzyna (patronka małżonki fundatora) stanęła obok 
św. Doroty w górnej kwaterze awersu wewnętrznego skrzydła lewego, naprzeciwko 
św. Barbary (patronki córki fundatora), której towarzyszy św. Małgorzata. Patronka 
chrzestna drugiej córki Piotra z Pyzdr, Petroneli, być może ukazana została jako 
jedna z nierozpoznanych dotąd męczennic z dolnej kwatery awersu wewnętrznego 
skrzydła lewego.

Poza napisem na obrazie środkowym retabulum, epitafium Szymona Gerla-
chowskiego, którego treść została zachowana w Monumenta Sarmatarum Szy-
mona Starowolskiego oraz dokumentem erekcyjnym ołtarza Piotra z Pyzdr, także 
kolejne przesłanki wskazują na kościół Mariacki jako miejsce pierwotnego prze-
znaczenia nastawy. Pierwszym świętym wymienionym w dedykacji obiektu był 
św. Hieronim, którego wizerunek widnieje na ważnym miejscu odsłony codziennej 
pentaptyku (il. 24). Autor ukazał świętego pogrążonego w modlitwie przed obli-
czem Chrystusa Ukrzyżowanego, w tle natomiast, nad rzeką meandrującą pośród 
kwiecistych łąk, widać silnie ufortyfikowaną bryłę gotyckiej świątyni z kilkoma 
przyporami, ogromnymi oknami oraz dwiema różniącymi się od siebie wieżami 
przy zachodniej fasadzie. Z pewnością nie jest to wizerunek niewielkiego kościółka 
św. Gertrudy „skopiowanego z wielką starannością w najdrobniejszych szczegółach”, 
jak przekonywał J. Pagaczewski, a za nim jego mistrz M. Sokołowski239. Nie ma 

237 zdk ii, nr 430, 443. W latach siedemdziesiątych XV w. Jan Długosz potwierdził istnienie 
w kościele Mariackim „ołtarza Piotra krawca” („altare Petri Sartoris”) pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z zapisem na żupach, którego patronką była już 
wówczas żona Jakuba ze Świdnicy, por. lb 2, s. 4. O legatach mieszczan na kościół Mariacki 
oraz funkcjach sepulkralnych i kommemoratywnych fundowanych przez nich kaplic 
oraz ołtarzy, zob. E. Piwowarczyk, Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie 
(XIV–XV w.). Przyczynek do badań nad religijnością miejską, Roczn. Krak. 72, 2006, 
s. 5–23; eadem, Dzieje Kościoła Mariackiego…, s. 121–233; eadem, P. Tyszka, Przyczynek 
do pobożności mieszczan krakowskich na podstawie XV-wiecznych legatów w Liber 
testamentorum (rkps 772), np 105, 2006, s. 7–42.

238 E. Piwowarczyk w analizie patrociniów kościoła Mariackiego (Patrocinia ołtarzy w Kościele 
Mariackim…, s. 60) ograniczyła rozbudowane wezwanie ołtarza do tytułu Wniebowzięcia 
Marii, co wydatnie zmniejsza możliwości interpretacyjne przekazu semantycznego, oraz 
wskazała jego miejsce przeznaczenia przy pierwszym filarze nawy południowej.

239 Sprawozdania z posiedzeń Komisyi Historyi Sztuki za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1987 r., 
„Sprawozdania z posiedzeń Komisyi Historyi Sztuki” 6, 1898, z. 2–3, s. lXXiX.
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wątpliwości, że potężna bryła z kwatery św. Hieronima z północną wieżą wyższą 
i nakrytą iglicą (wykonaną przez Macieja Heringha w 1478 r.240) oraz południową 
wieżą niższą (i jeszcze bez późnorenesansowego hełmu nałożonego w 1592 r.241) 
należy do koś cioła Mariackiego. Trop wydaje się właściwy, jednak wciąż otwartym 
pozostaje problem lokalizacji fundacji wewnątrz świątyni.

W Liber retaxationum z 1529 r. ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
stał w kościele Mariackim między wieżami („inter turres”), jego patronem był miesz-
czanin Erazm, a uposażenie pochodziło z dochodów miasta Lelowa i okolicznych 
wsi242. W tej samej księdze dochodów ołtarz z uposażeniem w żupie wielickiej 
i ratuszu krakowskim został jednak zatytułowany wezwaniem Trójcy Świętej, co 
nie stoi w sprzeczności z wizerunkiem omawianego retabulum, w którym Wnie-
bowziętą Marię koronuje Trójca Święta. Obiekt zlokalizowano „in capella Marci 
alias Thurzonów”243. Chodzi oczywiście o fundowaną przez rajcę Marka Nolden-
fessera kaplicę św. Wawrzyńca (wówczas jeszcze św. Marka), której budowa została 
ukończona w 1441 r., czyli na dwa lata przed konsekracją ołtarza Piotra z Pyzdr 
przez biskupa Oleśnickiego244. Po 1614 r. nowy ołtarz w tej kaplicy (jeden z trzech 

240 E. Piwowarczyk, Dzieje Kościoła Mariackiego…, s. 111–112, 116; K. Bąkowski, Kościół 
N.P. Maryi w Krakowie, bkrak., t. 46, Kraków 1913, s. 10.

241 E. Piwowarczyk, Dzieje Kościoła Mariackiego…, s. 113; K. Bąkowski, Kościół N.P. Maryi…, 
s. 22–23.

242 LR, wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1968, s. 146. Chodziło tu raczej o ołtarz 
fundowany i uposażony przez Konstancję Warszową już w 1425 r., wielokrotnie później 
wspominany jako ołtarz „inter turres”, zob. J. Rajman, Średniowieczne patrocinia…, s. 68; 
por. zdk ii, nr 256, 258, 296, 297, 414 (tutaj rozszerzone wezwanie: „[…] altare ad honorem 
Omnipotentis Dei eiusque precelse Genitricis Concepcionis, Nativitatis, Annunciacionis, 
Visitacionis, Purificacionis et Assumpcionis Virginis Marie ac s. Johannis Baptiste, 
ss. undecim milia virginum, b. Marie Magdalene et eius translacionis in lectorio inter duas 
turres”).

243 LR, s. 146. Poza kwotami zabezpieczonymi na żupie wielickiej, od drugiej połowy XV w. 
ołtarz cieszył się dodatkowymi przychodami. 7 września 1489 r. oficjał generalny krakowski 
Stanisław ze Świradzic zatwierdził erekcję drugiego ministerium przy ołtarzu Świętej 
Trójcy i Nawiedzenia Marii (tak w katalogu E. Długopolskiego) w kaplicy św. Marka 
(św. Wawrzyńca) z uposażeniem 300 złotych na krakowskiej wadze większej z zapisu 
mieszczanina Pawła Gertlara, por. Katalog kościoła N.P. Maryi…, nr 99, 101, 163–165.

244 K. Bąkowski, Kościół N.P. Maryi…, s. 64. E. Piwowarczyk (Patrocinia ołtarzy w Kościele 
Mariackim…, s. 63) na podstawie przekazu Liber beneficiorum stwierdziła, że już w 1441 r. 
sprawiono do kaplicy św. Marka ołtarz Świętej Trójcy i Nawiedzenia Marii, jednak 
kronikarz nie wspomniał ani o wezwaniu, ani o tej fundacji, por. lb 2, s. 5. Autorka, 
powołując się na zapiskę dorsalną przy dokumencie Oleśnickiego z 1443 r., stwierdziła, że 
w 1508 r. uposażenie na żupach przeniesiono z ołtarza Piotra krawca na ołtarz w kaplicy 
św. Wawrzyńca, zob. E. Piwowarczyk, Fundacje XV-wiecznych ołtarzy…, s. 314; eadem, 
Dzieje Kościoła Mariackiego…, s. 144, przyp. 59. Kłopot w tym, że w zapisce in dorso 
niczego takiego nie poświadczono. Znajduje się tam informacja, że 27 maja 1519 r. biskup 
krakowski Jan Konarski zatwierdził testament Jakuba Kiellara (plebana z Jasła albo Nowego 
Korczyna i altarysty w kościele Mariackim) z 1 maja 1508 r., w którym ten zapisał 8 grzywien 
czynszu z żup wielickich dla drugiego ministerium przy ołtarzu Świętej Trójcy w kaplicy 
św. Marka (św. Wawrzyńca), por. Katalog kościoła N.P. Maryi…, nr 60, 160. Tego samego 
dnia, 1 maja 1508 r., król polski Zygmunt Stary poświadczył, że sprzedał Kiellarowi czynsz 
roczny w wysokości 8 grzywien z żup wielickich i bocheńskich za 320 złotych polskich, 
por. ibidem, nr 116. Wbrew przekonaniom badaczki może to wręcz potwierdzać pierwotną 
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wspomnianych w epitafium) wystawił Szymon Gerlachowski245. Ponad wiekową 
nastawę odnowiono ze środków Walentego i Reginy Rózgów, mieszczan krakow-
skich, na prośbę Gerlachowskiego i przeniesiono jeszcze przed instalacją nowego 
obiektu. W połowie XVII stulecia Piotr Hiacynt Pruszcz widział już w kaplicy 
św. Wawrzyńca ołtarz świętych Anny i Marka, natomiast ołtarz z tytułem najbliż-
szym programowi ikonograficznemu — Trójcy Świętej, Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny i św. Jana Chrzciciela — stał „między wieżami na chórze wzgore”246. 
Nie wiadomo, kiedy nastawę z Koronacją Marii i czterema patronami rozebrano 
i wyniesiono z kościoła Mariackiego i czy zainstalowano ją od razu w kościele 
św. Gertrudy247. Raczej nie doszło do tego w czasie barokizacji krakowskiej świątyni 
parafialnej w czasach archiprezbiteratów Wojciecha Trzcińskiego, Jerzego Januszo-
wicza i Jacka Łopackiego w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII w.248, 
gdyż w trakcie walk konfederatów barskich kościół św. Gertrudy spłonął i został 
odbudowany najwcześniej w 1778 r.249

Tryptyk Koronacji Marii, obecnie zdobiący kościół św. Mikołaja, zgodnie z za-
mysłem fundatora został przeznaczony do kościoła Mariackiego i być może znajdo-
wał się w tamtejszej kaplicy św. Wawrzyńca przy altarii pochodzącej jeszcze z legatu 
Piotra z Pyzdr i ołtarzu erygowanym przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Nie 

obecność fundacji Piotra krawca w kaplicy św. Marka (św. Wawrzyńca), gdyż zamiast mówić 
o „przeniesieniu” uposażenia, wypada dostrzec tu raczej potwierdzenie uposażenia altarysty 
ołtarza Świętej Trójcy na żupie wielickiej.

245 18 listopada 1614 r. rajca krakowski Ludwik Kromer zeznał, że sprzedał Jadwidze 
Dobroszewskiej, wdowie po burgrabim krakowskim Marcinie, czynsz roczny w wysokości 
30 złotych polskich zabezpieczony na swojej kamienicy za kwotę 500 złotych w celu fundacji 
ołtarza, por. Katalog kościoła N.P. Maryi…, nr 235. Z kolei 21 czerwca 1615 r. Dobroszewska 
potwierdziła, że przeznacza czynsz roczny w wysokości 30 złotych polskich na fundację 
ołtarza w kościele Mariackim, por. ibidem, nr 236. Wydaje się jednak, że zamiast wzniesienia 
nowego obiektu, w tym przypadku doszło jedynie do fundacji ministerium przy ołtarzu 
w kaplicy Loretańskiej, por. ibidem, nr 237.

246 Piotr Hiacynt Pruszcz, Kleynoty stołecznego miasta Krakowa abo kościoły y co w nich iest 
widzenia godnego y znacznego, Kraków 1650.

247 W XViii w. w czasie modernizacji kościoła Mariackiego ołtarze św. Agnieszki i św. Anny 
przeniesiono do kościoła w Iwanowicach, a ołtarze św. Józefa i św. Anny w 1892 r. trafiły 
do kościoła w Brzeszczach koło Oświęcimia, zob. J. Skrabski, Modernizacja i renowacja 
Kościoła Mariackiego w czasach archiprezbitera Jacka Łopackiego. Między Kacprem 
Bażanką a Franciszkiem Placidim, Roczn. Krak. 74, 2008, s. 92.

248 O barokizacji kościoła Mariackiego zob. ibidem, s. 87–113.
249 W aktach wizytacyjnych z czasów biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława Załuskiego 

z lat 1748–1751 wyraźnie napisano, że w ołtarzu głównym znajduje się dawny wizerunek 
Wniebowzięcia (ze św. Gertrudą w zwieńczeniu) jednak nie wiadomo, czy chodzi o nastawę 
przeniesioną z kościoła Mariackiego, por. akm, rkps aV 28, Acta visitationis ecclesiarum 
parachialium tum capellarum — oratorium, hospitalium, confraternitatum ac aliorum 
piorum locorum intra et extra civitatem Cracoviensem consistentium, vigore litterarum 
specialis commissionis Cel. Principis et. R.D. Andrea Stanislai Kostka in Załuskie 
Załuski episcopi Cracoviensis ducis Severiensis, per Hyacinthum Łopacki canonicum 
et archipraesbyterum Cracoviensem, canonicum et archipraesbyterum Cracoviensem, 
canonicum Sandomieriensem, visitatorem a.D. 1748 et sequentii conscripta, s. 555–556: 
„Habet haec capella altaria tria, primum maius ligneum antiquum in choro minori, ad quod 
ascenditur duobus gradibus cum mensa murata et consecrata, habens imaginem Beatissimae 
Mariae Virginis in Caelum Assumptae, in superiori vero parte sanctae Gertrudis”.
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chcąc wyciągać daleko idących wniosków z hipotezy mającej zbyt wiele znaków 
zapytania, wystarczy nadmienić, że pentaptyk to łącznik kultu patronów Królestwa 
Polskiego z przestrzenią semantyczną najważniejszego kościoła krakowskich miesz-
czan250. Ponadto w świątyni wykorzystywano parę najpopularniejszych świętych 
orędowników, Stanisława i Wojciecha, stawiając ich obok siebie w górnej kondy-
gnacji ołtarza Wita Stwosza czy wymieniając w przywołanym w 1493 r. patroci-
nium ołtarza świętych Jana Chrzciciela, Antoniego, Tomasza Apostoła, Grzegorza, 
Wojciecha, Stanisława i Klemensa251. Szczególnie wybrzmieć tu powinien właśnie 
fakt zwieńczenia najwspanialszego w gotyckim Krakowie ołtarza rzeźbami pary 
patronów Królestwa Polskiego. Legaty na cel budowy nowego ołtarza, który miał 
stanąć w miejscu nastawy ufundowanej w 1365 r. przez Mikołaja Wierzynka, zaczęły 
wpływać do kasy parafialnej w 1473 r., jednak wciąż nie wiadomo, kto powierzył 
pracę norymberskiemu snycerzowi mistrzowi Witowi Stwoszowi252. Prace nad 
ołtarzem Zaśnięcia Panny Marii trwały dwanaście lat, od 1477 do 1489 r., a koszty 
musiały przerosnąć wyobrażenia rady miejskiej, gdyż ostatecznie wyniosły wyso-
kość jej rocznego budżetu253. Bogaty program ikonograficzny retabulum został 
zbudowany z około dwustu rzeźb składających się w rozmaite cykle narracyjne, 
a ponad nimi wyrosły stateczne postacie świętych Stanisława i Wojciecha254. Elż-
bieta Piwowarczyk słusznie skomentowała ten fakt:

ideowe i formalne zamknięcie całości — mieszczące się w grupie koronacji 
Matki Bożej — poprzez ustawienie w zewnętrznych baldachimach figur pa-
tronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława, podkreśliło niewątpliwą rangę 
ołtarza255.

Należy jednak dodać, że zabiegiem tym została podkreślona ranga nie tylko ołtarza. 
Poprzez wpisanie propaństwowego motywu w kluczowym miejscu przestrzeni se-
mantycznej kościoła mieszczanie krakowscy zaakcentowali stołeczną rolę Krakowa 
w państwie Jagiellonów256.

250 E. Piwowarczyk, Nobilitacja mieszczan przez sztukę sepulkralną XIV–XVI wieku na 
przykładzie Kościoła Mariackiego w Krakowie, An. Crac. 35, 2003, s. 381–414.

251 Katalog kościoła N.P. Maryi…, nr 118, 120.
252 E. Piwowarczyk, Dzieje Kościoła Mariackiego…, s. 150–151. Na temat Wita Stwosza 

zob. np. Wit Stwosz w Krakowie, red. L. Kalinowski, F. Stolot, Kraków 1987; G. Lichończak, 
Wit Stwosz. Życie i twórczość, Kraków 1983; B. Przybyszewski, Pochodzenie Wita Stwosza 
w świetle krakowskich źródeł archiwalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 46, 1983, 
s. 293–400.

253 E. Piwowarczyk, Dzieje Kościoła Mariackiego…, s. 153; M. Friedberg, Ołtarz krakowski Wita 
Stwosza. Studium archiwalne, „Przegląd Zachodni” 8, 1952, nr 8, s. 5–38.

254 M. Łodyńska-Kosińska, Ikonographische Zyklen im Krakauer Hochaltar der Marienkirche 
von Veit Stoss, Fha 25, 1989, s. 9–13.

255 E. Piwowarczyk, Dzieje Kościoła Mariackiego…, s. 157.
256 Dodatkowo można wspomnieć o podarowanym w 1476 r. przez altarystę kościoła 

Mariackiego Jana Luce humerale z wizerunkami świętych Stanisława, Wacława i Floriana, 
por. Najdawniejsze inwentarze skarbca kościoła N.P. Maryi w Krakowie z XV wieku, 
wyd. F. Piekosiński, „Sprawozdania Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce” 4, 1889, 
z. 2, s. 75: „Item idem Iohannes Luce altarista etc. dedit pro ecclesia beate Virginis unum 
humerale cum tribus imaginibus, videlicet Stanislai in medio, in cuius pectore est lapis 
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6.8 Tryptyk z kościoła kolegiackiego św. Michała w Krakowie

Kolejnym zdemontowanym zabytkiem oderwanym od pierwotnej lokalizacji, więc 
wyłączonym z przeznaczonej mu przestrzeni zarówno fizycznej, jak i semantycz-
nej, był tryptyk Zwiastowania z nieistniejącego kościoła św. Michała na Wawelu. 
Historia odkrycia jego części składowych zakrawa na literaturę przygodową i jest 
świadectwem nieustającej potrzeby podejmowania prób rekonstrukcji dawnych 
retabulów z uwzględnieniem wszystkich ich elementów, niejednokrotnie rozpro-
szonych w różnych obiektach sakralnych i muzealnych257. 

Na obrazie środkowym nastawy malarz przedstawił scenę Zwiastowania: do 
modlącej się Marii przybywa archanioł Gabriel, u którego stóp klęczy niewielka 
postać fundatora dzieła. Na stule anielskiego przybysza widać napis cytujący Tri-
sagion z Wielkopiątkowych Żalów Chrystusa: „SANCTE DEVS SANCTE FOR[tis 
sancte immor]TALIS MISER[ere nobis s]ANCT[a t]RINITAS”258. Ewangeliczny 
sens tajemnicy Wcielenia towarzyszącego temu spotkaniu uosabiają Duch Święty 
w postaci gołębicy oraz Dzieciątko Jezus z krzyżem zapowiadającym Pasję. Wy-
pełnione symbolicznymi przedmiotami259 wnętrze wizualnie dzieli kolumna, nad 
której kapitelem zilustrowano rzeźbione tarcze z gmerkami cechu malarzy i literą G 
oraz datę 1517. Z kolei na białej tablicy przywieszonej do kolumny zapisano czernią: 
„AVE GRACIA | PLENA DOMI | NUS TECVM”. Za arkadowo zamkniętymi okna-
mi rozciąga się krajobraz z zabudowaniami na wzgórzu, a niebo wypełnia złocony 
ornament w kształcie pasyjnej winnej latorośli. W opinii J. Gadomskiego dzieło 
łączy elementy typowe dla sztuki gotyckiej — chociażby niewielka postać fundatora 
czy złocone tło — z formami renesansowymi, widocznymi przede wszystkim w po-
staciach Marii i Gabriela zainspirowanych drzeworytem Albrechta Dürera z około 
1510 r., detalami architektonicznymi oraz napisem na kolumnie sporządzonym 
renesansową kapitałą260. W górnej kwaterze awersu lewego skrzydła zobrazowano 
św. Annę Samotrzeć, poniżej świętych Wojciecha i Stanisława, w górnej kwaterze 
awersu prawego skrzydła św. Jana Chrzciciela, w dolnej natomiast świętych Wacława 
i Floriana (il. 25). Kwatery górne od dolnych oddzielają czerwone pasy z napisami 
identyfikującymi świętych widocznych poniżej: na lewym „S[ancti] ALBERTVS 
STANISL[a]VS”, na prawym „VENCESLAVS FL[o]RIANVS”. Rewers skrzydła le-
wego zajmuje wizerunek Matki Bożej Bolesnej, prawego zaś postać Chrystusa 
Bolesnego. Również i na skrzydłach Kazimierz Kuczman i Katarzyna Stangrett 

quasi cristallus, alia Wenceslai, habens in capite eciam lapidem brunaticum et in pectore 
alius, tertia Floriani, habens lapidem turcus in pectore, cum auro et margaritis”; zob. też 
E. Piwowarczyk, Przedmioty i paramenty liturgiczne przechowywane w zakrystii Kościoła 
Mariackiego w Krakowie w wieku XIV i XV, „Folia Historica Cracoviensia” 8, 2002, s. 307, 
przyp. 59.

257 K. Kuczman, K. Stangrett, Skrzydła ołtarza w krakowskim kościele Św. Krzyża a obraz 
„Zwiastowanie” malarza Jerzego w Muzeum Narodowym w Krakowie, Fha 10, 1974, s. 107.

258 Za: Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 197.
259 W opinii J. Gadomskiego (Gotyckie malarstwo […] 1500–1540, s. 88) otaczające Marię 

symbole (lichtarz ze świecą, klepsydra, oprawne księgi, motek, nici, wazon z liliami) 
świadczą o znajomości dzieł niderlandzkich malarzy, cechujących się dbałością 
o zwizualizowanie towarzyszących człowiekowi przedmiotów.

260 J. Gadomski, Malarstwo tablicowe Małopolski, s. 300.
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poza nierównym, choć ogólnie wysokim poziomem artystycznym dopatrzyli się 
form przejściowych między gotykiem a renesansem261.

Fascynujące dzieje odnalezienia i identyfikacji obrazów składających się na 
retabulum Mistrza Jerzego zaczęły się na samym początku XIX stulecia, gdy Izabela 
Czartoryska gromadziła pamiątki narodowe do Świątyni Sybilli, a w jej umyśle 
zrodził się pomysł budowy muzeum zabytków ojczystych, miejsca pamięci w po-
staci Domku Gotyckiego262. Generał Franciszek Morawski, częsty bywalec pałacu 
Czartoryskich, oddając w poczet puławskich zbiorów polskie zbroje husarskie, pisał: 
„Zbierajmy co możemy, wydobywajmy z grobu Polski te niegdyś tak świetne świadki 
naszej poczciwej sławy, spajajmy starej ojczyzny rozproszone szczątki i kiedy już 
nadziei mieć nie możemy, żyjmy przynajmniej w wspomnieniach”263. Kierowana 
podobnymi pobudkami Izabela Czartoryska jeszcze w zimie 1802 r. zjechała do 
Krakowa i szybko skierowała swe kroki na zniszczony przez austriackie oddziały 
Wawel. Poza fragmentami rzeźbiarskimi i architektonicznymi spod śniegu i gruzów 
kościoła kolegiackiego św. Michała udało jej się wydobyć m.in. trzy obrazy ołtarzowe 
niebagatelnej wartości, w tym rzeczone Zwiastowanie, tablicę pamiątkową Karola 
Ferdynanda Wazy oraz gotyckie witraże264. Zbiór przedmiotów znalezionych na 
Wawelu i otrzymanych od kapituły katedralnej pod koniec 1802 i w 1803 r. był im-
ponujący265. Po 1876 r. obraz Zwiastowania wrócił wraz ze zbiorami Czartoryskich 
do Krakowa266. Z kolei skrzydła tryptyku w 1896 r. odnalazł Stanisław Tomkowicz 
na strychu kościoła Świętego Krzyża, gdzie trafiły zapewne po 16 kwietnia 1807 r., 
kiedy miała miejsce publiczna licytacja wyposażenia wawelskiego kościoła św. Mi-
chała267. Obrazy te do dziś zdobią wnętrze byłego kościoła Duchaków.

Drogą analizy formalno-stylowej K. Kuczman i K. Stangrett przypisali au-
torstwo skrzydeł działającemu w Krakowie w drugiej i trzeciej dekadzie XVI w. 
malarzowi Jerzemu, autorowi Zwiastowania z 1517 r. odnalezionego przez Izabelę 
Czartoryską, oraz uznali, że skrzydła i obraz składały się na jedno retabulum prze-
znaczone do kościoła św. Michała268. Poza analogiami w rozwiązaniach układu szat 

261 K. Kuczman, K. Stangrett, Skrzydła ołtarza…, s. 109.
262 Z. Żygulski jun., Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Domek Gotycki, Kraków 

2009, s. 123–251.
263 Cyt za: ibidem, s. 127.
264 Ibidem, s. 71; L. Dębicki, Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, politycznego 

i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. iii, Lwów 1888, 
s. 299–300; K. Kuczman, K. Stangrett, Skrzydła ołtarza…, s. 112–113.

265 Wymienione zostały w: I. Czartoryska, Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim 
w Puławach, Warszawa 1828. Spośród pamiątek wyciągniętych ze zrujnowanego kościoła 
św. Michała Domek Gotycki zdobiły: „Szyby w oknie kolorowe wyjęte z rozwalonego 
kościoła św. Michała w Krakowie” w przedpokoju dolnym (ibidem, s. 30), omawiany „Obraz 
wystawiający zwiastowanie Najświętszej Panny wzięty z kościoła św. Michała” oraz „Obraz 
(szkoły niemieckiej) wzięty z porzuconego kościoła św. Michała w Krakowie. Przedstawia 
kobietę chorą na łóżku [Zaśnięcie Marii], od kilku osób otoczoną; przy niej klęczy rycerz 
w zbroi, w błagającej postawie; niżej herb polski Rawicz” — oba dzieła powieszone na ścianie 
klatki schodowej (s. 33–34).

266 Malarstwo gotyckie w Polsce ii, s. 198.
267 K. Kuczman, K. Stangrett, Skrzydła ołtarza…, s. 107; K. Bąkowski, Kronika krakowska 

1796–1848, cz. 1: Od r. 1796 do 1815, bkrak., t. 27, Kraków 1905, s. 37.
268 K. Kuczman, K. Stangrett, Skrzydła ołtarza…, s. 109–111.
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oraz podobieństwami osób wykorzystali też wnioski wysunięte przez Bolesława 
Przybyszewskiego na podstawie analizy akt oficjalatu krakowskiego. Badacz udo-
wodnił, że malarz Jerzy 8 czerwca 1518 r. otrzymał 24 złote za nastawę wykonaną na 
zlecenie kanonika kolegiaty św. Michała na Wawelu Jakuba Jacobellusa z Lublina269. 
Wspólnymi siłami i z wykorzystaniem metod badawczych historyczno-artystycz-
nych oraz źródłoznawczych badaczom udało się zrekonstruować wygląd nastawy 
oraz jej pierwotną lokalizację.

Zastanawiając się nad programem ikonograficznym ołtarza, K. Kuczman 
i K. Stangrett zauważyli zbieżność ideową wątków maryjnych i pasyjnych wyra-
żonych na obrazie Zwiastowania oraz rewersach skrzydeł (Matka Boża Bolesna 
i Mąż Boleści) i górnych kwaterach awersów (święci Anna Samotrzeć i Jan Chrzci-
ciel), z kolei wizerunki świętych patronów państwa powiązali przede wszystkim 
z miejscem przeznaczenia dzieła: „Dolne kwatery awersów tylko pośrednio łączą 
się z głównym programem ołtarza. Wprowadzenie czterech świętych — patronów 
Królestwa Polskiego — przedstawionych po raz pierwszy razem w Statucie wyda-
nym przez Zbigniewa Oleśnickiego, znajduje głębsze uzasadnienie przy założeniu 
wawelskiej proweniencji skrzydeł; obecność biskupów można jednak zinterpreto-
wać też w sensie teologicznym, jako następców apostołów, głosicieli słowa Bożego 
na Ziemi”270. Szczególnie istotne jest pierwsze skojarzenie badaczy, wiążące się 
z wprowadzeniem czterech orędowników państwa do przestrzeni być może naj-
starszej wawelskiej świątyni, o której nobliwości świadczy chociażby fakt, że pod 
koniec XV w. w hierarchii duchowieństwa krakowskiego prepozyt św. Michała 
ustępował tylko biskupowi, kanonikowi i prebendarzowi katedry wawelskiej271. 
W wystawionym w czasach Kazimierza Wielkiego w miejscu starszej budowli mu-
rowanym jednonawowym kościele gotyckim na planie krzyża znajdowały się trzy 
ołtarze: główny i dwa boczne w ramionach krzyża272. Jeden z nich w 1517 r. zyskał 
kunsztowną nastawę ze sceną Zwiastowania i patronami Królestwa Polskiego, choć 
zapewne retabulum nie zdobiło ołtarza głównego, gdyż w jego programie ikono-
graficznym zabrakło wizerunku św. Michała273. W czasach Długosza panowało 
przekonanie, że to Bolesław Chrobry („primum catholicum Poloniae regem”) ufun-
dował pierwszy kościół św. Michała w miejscu dawnego kultu pogańskiego274. Tym 

269 Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 
1516–1525, wyd. B. Przybyszewski, Źr. Waw., t. 5, Kraków 1970, s. XX oraz nr 76: „Georgius 
pictor, civis Cracouiensis […] recognovit se recepisse realiter et cum effectu a venerabili 
domino Jacobo de Lublin canonico ecclesie s. Michaelis in castro Cracouiensi viginti et 
quatuor florenos in moneta, per mediam sexagenam computatos, pro imaginibus ad dictam 
ecclesiam s. Michaelis factis promisitque”.

270 K. Kuczman, K. Stangrett, Skrzydła ołtarza…, s. 115.
271 S. Tomkowicz, Wawel, t. 1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje, Teka Grona Konserwatorów 

Galicyi Zachodniej, t. 4, Kraków 1908, s. 82; por. Codex epistolaris saeculi decimi quinti, 
t. iii, ed. A. Lewicki, Cracoviae 1894, nr 409.

272 S. Tomkowicz, Wawel, s. 83.
273 Można domniemywać, że skoro w kościele znajdowało się Zwiastowanie ze św. Gabrielem 

Archaniołem, a w ołtarzu głównym najpewniej przedstawienie św. Michała Archanioła, to 
trzeci z wymienionych ołtarzy winien zawierać wizerunek św. Rafała Archanioła.

274 lb 1, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, s. 531; zob. też F. Kopera, O kościołach na Wawelu, 
Roczn. Krak. 8, 1906, s. 60–61.
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samym w świadomości historycznej świątynia uchodziła za materialną pamiątkę 
czasów, w których proces państwotwórczy władztwa Piastów miał się ku końcowi. 
W całej łacińskiej Europie pierwszym kryterium uznania patronatu świętego nad 
państwem była pamięć historyczna o jego czynnym uczestnictwie w początkach 
państwowości, nic więc dziwnego, że do przestrzeni kościoła św. Michała wpro-
wadzono czterech świętych patronów Królestwa Polskiego.





291Zasady, na których podstawie rozplanowywano zawartość najstarszych ksiąg dru-
kowanych, były silnie zakorzenione w tradycji książki rękopiśmiennej, w której 
najważniejsze informacje o treści zamieszczano na początku w incipitach oraz na 
końcu w eksplicitach i kolofonach. Można sobie wyobrazić, że niewyrobionemu 
odbiorcy — a krąg czytelników po społecznych przemianach doby renesansu po-
większał się — z trudem przychodziło szybkie zidentyfikowanie właściwej pozycji 
księgarskiej. Aby ułatwić użytkownikowi zorientowanie się w zawartości, w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XV w. impresorzy zaczęli wytłaczać na pierw-
szej karcie recto tzw. oczko, czyli tytuł skrócony do jednego lub kilku wyrazów 1. 
W oficynach niemieckich i francuskich karty tytułowe wyglądem zbliżone do współ-
czesnych pojawiły się około 1500 r. i bardzo szybko stały się stylem obowiązującym 
w „czarnej sztuce” 2. Oprawa graficzna szesnastowiecznych druków jako środek 
przekazu nie miała charakteru stacjonarnego w przeciwieństwie do dzieł malarstwa 
lub rzeźby, zazwyczaj trwale związanych z kontekstem miejsca przeznaczenia oraz 
przechowywania; dzięki rozwijającej się technologii oraz nowatorskim metodom 
dystrybucji krąg odbiorców grafiki książkowej był znacznie szerszy. 

Na początku XVI stulecia również w polskich drukarniach pojawiły się potrzeby 
uatrakcyjnienia szaty wizualnej produktu. Drukarze zatrudniali drzeworytników, 
którzy często wykonywali klocki o dużej wartości artystycznej, a zleceniodawcy 
odkryli nowy sposób na wzbogacenie dosłownego albo symbolicznego przekazu. 
Zrazu dotyczyło to przede wszystkim kart tytułowych, opatrzonych nie tylko na-
główkiem, lecz również właściwym przedstawieniem ikonograficznym, motywami 
ornamentalnymi, heraldycznymi czy hagiograficznymi oraz tekstem niebędącym 

1 M. Juda, Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” 46, 2002, s. 67; L. Febvre, H.J. Martin, Narodziny książki, Warszawa 2014, s. 132.

2 H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław 1983, 
s. 68–69.
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częścią tytułu, lecz objaśniającym znaczenie wizerunku 3. Trudno nie odnieść wra-
żenia, że w zamyśle twórców miały one stanowić zwarty i czytelny komunikat. 
Kontekst, w którym konstruowano narrację kart tytułowych polskich druków, nie 
pozostawia wątpliwości, że ich znaczenie wykraczało daleko poza obszar estetyczny 
czy dewocyjny. Karta tytułowa, a później kolejne narracyjne drzeworyty odbijane 
na kartach druków, funkcjonowały jako enklawy albo pola semantyczne, w których 
rozlokowywano konkretne komponenty w różnym stopniu związane z treścią druku. 
Dostrzegalny początkowo horror vacui czy chaos kompozycyjny najstarszych wize-
runków wynikał z braku doświadczenia rytowników, drukarzy i zleceniodawców 4. 
Jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XVI stulecia warstwa ilustracyjna książek 
drukowanych w Krakowie, a przede wszystkim druków liturgicznych, charaktery-
zowała się gotycką formą właściwą grafice inkunabułowej odciskanej w technice 
drzeworytu smukłego 5. Zleceniodawcami ksiąg liturgicznych i druków kościelnych 
byli w pierwszej kolejności przedstawiciele episkopatu polskiego, którzy, wykorzy-
stując możliwości oficyn drukarskich, często korzystali z usług impresorów. Herby 
biskupów widoczne w centralnych miejscach kart tytułowych tego typu druków 
zwykle nie odnosiły się do adresata publikacji (jak w przypadku Ordo missae Bur-
charda drukowanego w Krakowie w 1512 r.), lecz informowały o zleceniodawcy, 
w którym widzieć trzeba osobę decyzyjną w sprawach druku 6. 

7.1 Statuty synodalne i księgi liturgiczne

Karta tytułowa statutów synodalnych Jana Łaskiego (Statuta sinodalia pro diocesi 
Gneznensi) wydanych przez Jana Hallera w 1512 r. pozostaje cennym świadectwem 
rozpowszechniania wizerunków świętych patronów Królestwa Polskiego, a jed-
nocześnie niebagatelnej roli Krakowa jako ośrodka wydawniczego 7. Drzeworyt 
zdobiący kartę konstytucji synodalnych przedstawia scenę wskrzeszenia Piotrowina 

3 Tekst nanoszono na wstęgi (banderole) towarzyszące np. postaciom świętych (jak 
w przypadku drzeworytu w Statucie Łaskiego), wewnątrz obrazu czy poza wizerunkiem 
jako legenda, zob. B. Kocowski, Drzeworytowe książki średniowiecza, Wrocław 1974, s. 38. 
Zdarzało się ponadto umieszczanie imion świętych w nimbach okalających ich głowy.

4 A. Kocot, Artyści „czarnej sztuki”. Typografia druków Floriana Unglera i Macieja Wierzbięty, 
Kraków 2015, s. 96.

5 K. Krzak-Weiss, Od iluminatorstwa do grafiki książkowej. Kilka uwag o graficznych pracach 
Mistrza Collectarium wawelskiego, „Biblioteka”, 2010, nr 14, s. 165; E. Chojecka, Znaczenie  
kulturowe grafiki polskiej XVI wieku, w: Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej  
sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka- 
-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 86–87; M. Juda, Karta tytułowa…, 
s. 75.

6 B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Wrocław 1976, s. 198. Jednocześnie należy 
pamiętać, że dzieło graficzne winno być rozpatrywane na trzech płaszczyznach: 
drzeworytnika, drukarza i autora tekstu, zob. E. Chojecka, Znaczenie kulturowe…, s. 88. Do 
tego zestawu obok autora tekstu trzeba dodać zleceniodawcę.

7 Jak przekazał P. Tafiłowski, jedyny znany egzemplarz statutów, który znajdował się 
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, nie przetrwał zawieruchy drugiej wojny 
światowej, zob. P. Tafiłowski, Jan Łaski (1456–1531). Kanclerz koronny i prymas Polski, 
Warszawa 2007, s. 309; Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty, wyd. J. Sawicki, 
Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 5, Warszawa 1950, s. 98–99.
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przez św. Stanisława. Święty in pontificalibus w lewej dłoni trzyma pastorał, a prawą 
błogosławi postać wstającego z grobu i obleczonego całunem rycerza, który krzyżuje 
dłonie na piersiach. Nad grobem widać też duchownych: jeden przygląda się scenie, 
drugi patrzy w bok. Ilustracja została odbita z jednego klocka, który wykorzystano 
wcześniej do ozdobienia karty tytułowej traktatu Baptysty Spagnoli (Baptista Man-
tuanus) Contra poetas impudica scribentes carmen, drukowanego przez Kaspra 
Hochfedera w 1504 r. 8 Jakub Sawicki był przekonany, że ów klocek drzeworytniczy 
w 1505 r. przeszedł wraz z całym zasobem typograficznym oficyny Hochfedera 
w ręce Jana Hallera 9. W 1511 r. ilustracja posłużyła wydawcy do ozdobienia karty 
tytułowej żywotów św. Stanisława oraz innych świętych polskich, węgierskich, 
czeskich, morawskich, pruskich i śląskich 10. W tym przypadku, w przeciwieństwie 
do traktatu Spagnoli, narracja ikonograficzna karty tytułowej korespondowała 
z treścią druku. Drukarz użył stempla również w rubrycelli datowanej na około 
1510 r. i wydanej przez J. Sawickiego wraz ze statutami synodalnymi biskupa kra-
kowskiego Jana Konarskiego z 1509 r. 11

Dlaczego jednak scenę wskrzeszenia Piotrowina wykorzystano do ozdobienia 
statutów archidiecezji gnieźnieńskiej, na których można byłoby spodziewać się 
raczej przedstawienia św. Wojciecha? Natalia Nowakowska powiązała odbicie tego 
drzeworytu na karcie tytułowej statutów gnieźnieńskich z fundacją kaplicy grobowej 
Jana Łaskiego, którą prymas miał zatytułować wezwaniem krakowskiego biskupa. 
W opinii badaczki miałoby to świadczyć o programowych działaniach Jana Łaskiego 
promującego kult św. Stanisława i bezprecedensowo przesuwającego akcent na 
krakowską pamięć historyczną 12. Tym samym N. Nowakowska, która wyszła ze 
słusznego założenia o zmaganiach ideowych między dwiema stołecznymi narra-
cjami, uznała prymasa Jana Łaskiego za faktycznego decydenta w kwestii oprawy 
ikonograficznej statutów synodalnych i umieszczenia tam wizerunku św. Stani-
sława. Jednak inne zabytki ikonograficzne z czasów prymasa, choć przekonują 
o dowartościowaniu w Gnieźnie narracji o św. Stanisławie, to niezbicie wskazują na 
św. Wojciecha jako pierwszorzędnego opiekuna Łaskiego. Niewykluczone zatem, 
że odbicie sceny wskrzeszenia Piotrowina na karcie tytułowej statutów diecezji 
gnieźnieńskiej było samodzielną inicjatywą Jana Hallera, sygnującego w ten sposób 
niektóre dzieła publikowane przez jego oficynę. 

Jeszcze w czerwcu 1505 r. drukarz Kasper Hochfeder dysponował bardzo podob-
nym klockiem, który odcisnął na pierwszej karcie Mszału wrocławskiego, drukowa-
nego nakładem Jana Hallera i Sebastiana Hybera z inicjatywy ówczesnego koadiutora 
i późniejszego biskupa wrocławskiego Jana Thurzona 13. Zamieszczony w tej księdze 

8 Baptistae Mantuani Contra poetas impudica scribentes carmen, Cracoviae 1504.
9 Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku, wyd. J. Sawicki, 

Stud. mat. synod., t. 8, Kraków 1945, s. 33–34.
10 Vita beatissimi Stanislai…, Cracoviae 1511.
11 Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego…, s. 35–36.
12 N. Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), 

Kraków 2011, s. 179 (zob. przekł. na język angielski: eadem, Church, State and Dynasty in 
Renaissance Poland. The Career of Cardinal Fryderyk Jagiellon (1468–1503), Aldershot 2007, 
s. 164).

13 Missale Vratislaviense, Cracoviae 1505.
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drzeworyt przewyższa jednak poziomem artystycznym omówioną wyżej rycinę ze 
statutów archidiecezji gnieźnieńskiej, choć formalnie przedstawia tę samą scenę: 
biskup krakowski in pontificalibus wskrzesza Piotrowina, a wydarzeniu przygląda 
się trzech duchownych; drugi plan obfituje w szczegóły: widać zatokę, z której wy-
pływa dwumasztowiec, wieżyczkę obiektu sakralnego zakończoną krzyżem, koguta 
na dachu wskazującego kierunek wiatru oraz sygnaturkę. Na odwrociu znajduje się 
słowo wstępne koadiutora wrocławskiego Jana Thurzona, a dopiero następne folium 
to zasadnicza karta tytułowa z bardzo treściwym wizerunkiem (il. 26): w centralnym 
punkcie widnieje duża tarcza herbowa z herbem biskupstwa wrocławskiego (a jed-
nocześnie Księstwa Nyskiego) skwadrowanym z nieukoronowanego orła Piastów 
śląskich (zwróconego w lewą stronę) i sześciu lilii. Herb ten zwieńczony został mitrą 
i przechodzącym przez nią pastorałem. Poniżej dwa herby w ukłonie heraldycznym: 
z prawej strony heraldycznej herb rodziny Rothów (tarcza dzielona w pas; w dolnej 
strefie dwa wygięte pasy, w górnej orzeł dwugłowy) należący do Jana Rotha, biskupa 
wrocławskiego w latach 1482–1506; drugi (tarcza dzielona w pas; w dolnej strefie 
kwiaty róż w roztrój, w górnej pół lwa wyskakującego ukoronowanego) należał do 
Jana Thurzona, biskupa wrocławskiego w latach 1506–1520. Funkcję trzymacza dla 
tarcz pełni leżący lew — powtórzenie lwa z herbu Thurzona. W dolnych narożach 
drzeworytu autor umieścił dwa herby miasta Wrocławia: po prawej heraldycznej 
osadzone na odwróconej koronie popiersie św. Jana Ewangelisty, patrona kaplicy 
ratuszowej, po lewej w polu tarczy litera W od nazwy miasta Wratislavia. Po lewej 
stronie przedstawienia (prawej heraldycznej) widnieje postać św. Jana Chrzciciela, 
błogosławiącego prawą dłonią i trzymającego w lewej zamkniętą księgę z Barankiem 
Bożym. Po przeciwnej stronie widać św. Jadwigę Śląską oburącz ujmująca sylwetę 
kościoła. Powyżej ilustracji dodano tytuł odciśnięty rubryką: Missale Vratislaviense, 
poniżej napis: Cum privilegio. Drzeworyt wykonał prawdopodobnie Konrad Baum-
garten, drukarz prowadzący wówczas swój warsztat we Wrocławiu 14. Na rycinie 
brakuje uniwersalnych odwołań do zwierzchnictwa arcybiskupów gnieźnieńskich, 
a jej narracja skomponowana z elementów heraldycznych i hagiograficznych tchnie 
silnym poczuciem więzi regionalnych. Centralnie ulokowany herb biskupstwa 
wrocławskiego spycha w cień indywidualne herby biskupów — odwrotnie niż 
u pozostałych hierarchów metropolii gnieźnieńskiej. Co naturalne, pierwszeństwo 
zostało oddane aktualnie urzędującemu biskupowi Rothowi. Jednak, przyjmując 
założenie, że trzymacz stanowi powtórzenie lwa z herbu Thurzona, to w osobie 
biskupa koadiutora (do którego należał wstęp do mszału) należy widzieć zlece-
niodawcę, który sugerował jednocześnie, że na jego barkach spoczywa obowiązek 
zarządzania diecezją. Obecność drzeworytu z przedstawieniem św. Stanisława 
na karcie Mszału wrocławskiego tworzy niekompatybilny przekaz z grafiką karty 
tytułowej oraz treścią księgi. Scena wskrzeszenia Piotrowina miała tu raczej pełnić 
funkcję sygnetu drukarza i jej umieszczenie przyczyniało się do rozpowszechniania 
kultowego wizerunku biskupa krakowskiego św. Stanisława z inicjatywy druka-

14 A. Szewczyk, Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona (1506–1520), 
Wrocław 2009, s. 150.
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rza. Podobne założenie wypadnie przyjąć w kwestii użycia klocka z analogicznym 
przedstawieniem na karcie statutów synodalnych diecezji gnieźnieńskiej z 1512 r.

W tym samym czasie biskup krakowski Jan Konarski, oddany stronnik dynastii 
jagiellońskiej, wcześniej marszałek dworu kardynała Fryderyka Jagiellończyka, 
prowadził aktywną działalność prowadzącą do odnowy rytu liturgicznego w die-
cezji krakowskiej. Najważniejszą częścią programu ulepszenia i uwspółcześnienia 
ceremoniału było ujednolicenie ksiąg liturgicznych w Małopolsce. Realizację tego 
zadania ułatwiał rozwijający się prężnie w Krakowie przemysł drukarski, m.in. za 
sprawą wziętej oficyny wydawniczej Jana Hallera, którego Maria Goetel-Kopffowa 
nazwała „nieomal nadwornym drukarzem Jana Konarskiego” 15. Sprawność pro-
dukcyjna oraz potencjał wydawniczo-dystrybucyjny stołecznych oficyn sprawiał, 
że krakowskie księgi liturgiczne, a zatem także program ikonograficzny ich kart 
tytułowych, miały ogromną szansę na recepcję daleko poza granicami admini-
stracyjnymi diecezji. Lektura Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej Jana 
Łaskiego oraz innych spisów inwentarzowych i najwcześniejszych wizytacji bisku-
pich przekonuje, że w wielu parafiach metropolii gnieźnieńskiej posługiwano się 
łatwo dostępnymi mszałami oraz brewiarzami krakowskimi 16. Podczas gdy przed 
wydaniem z inicjatywy prymasa Jana Łaskiego Mszału gnieźnieńskiego w 1523 r. 
ukazała się tylko jedna edycja tej księgi wydana z polecenia arcybiskupa Andrzeja 
Róży Boryszewskiego w 1506 r., to w latach 1483–1517 spod prasy drukarskiej wyszło 
kilkanaście wydań mszałów krakowskich i jeden gnieźnieńsko-krakowski (który de 
facto był przedrukiem Mszału krakowskiego z 1484 r.) 17. Należy o tym pamiętać, 
rozważając nie tylko problem dystrybucji druków liturgicznych, lecz także recep-
cji ideowej narracji wizerunków oraz wpływu liturgii krakowskiej na ceremoniał 
pozostałych diecezji metropolii gnieźnieńskiej.

Na kartach tytułowych ksiąg krakowskich z czasów biskupa Konarskiego po-
wtarzano najczęściej schemat, który wykorzystano w drukowanych u Jana Hallera 
Brewiarzu krakowskim z 1508 r. i Mszale krakowskim z 1509 r. 18 Drzeworyt zamiesz-
czony na drugiej z tych ksiąg prezentuje wyższy poziom kunsztu artystycznego 
(il. 28). Obramowane przedstawienie odbite jednym klockiem zajmuje niemal całą 
przestrzeń karty poniżej tytułu Missale Cracoviense. Pośrodku wyeksponowano 
program heraldyczny złożony z trzech herbów na renesansowych tarczach ułożo-
nych w roztrój: centralnie umieszczona tarcza z herbem Awdaniec biskupa Jana 
Konarskiego, a poniżej w ukłonie heraldycznym herb Trzy Korony (tzw. Aaron) 
krakowskiej kapituły katedralnej i herb miasta Krakowa (otwarta brama miejska 
z trzema wieżami tej samej wysokości). Drugim komponentem drzeworytu jest 

15 M. Goetel-Kopffowa, Mecenat kulturalny Jana Konarskiego (1447–1525), Kraków 1964, s. 53.
16 Zob. Aneks 2: „Księgozbiory liturgiczne w parafiach metropolii gnieźnieńskiej”, 

w: J. Kubieniec, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej 
metropolii gnieźnieńskiej, Kraków 2013, s. 368–414; P. Tafiłowski, Książka w kościołach 
parafialnych archidiecezji gnieźnieńskiej w świetle Liber beneficiorum Jana Łaskiego, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 79, 2003, s. 453–460.

17 P. Tafiłowski, Książka…, s. 457; H. Wąsowicz, Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do 
połowy 16 wieku. Studium chronologiczno-typologiczne, Lublin 1995, s. 110.

18 Missale Cracoviense, Cracoviae 1509.
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para świętych patronów: Stanisław po lewej stronie i Florian po prawej. Świętych 
nietrudno zidentyfikować po zwyczajowej atrybucji. Stanisław in pontificalibus 
z prawą ręką w geście błogosławieństwa nad wyrastającą z posadzki półpostacią 
wskrzeszonego rycerza Piotra; w lewej ręce dzierży pastorał, którego krzywaśń jest 
uderzająco podobna do krzywaśni pastorału wyłaniającego się zza herbu Awdaniec, 
a więc należącego w domyśle do Jana Konarskiego. Podobnie zresztą mitra — na-
krycie głowy św. Stanisława jest nieco mniejszym powtórzeniem mitry wieńczącej 
centralny herb. Ten ciekawy zabieg być może miał na celu podkreślenie pozycji 
biskupa krakowskiego jako następcy św. Stanisława poprzez skojarzenie ze sobą obu 
postaci. Po drugiej stronie widnieje postać patrona kleparskiej kolegiaty, św. Flo-
riana, odzianego w pełną zbroję płytową. Na głowie orędownika widać wspaniały 
pióropusz, w prawej ręce trzyma drzewce z chorągwią z niezidentyfikowanym 
wyobrażeniem, w lewej drewniany cebrzyk z wodą wylewaną na płonący budynek. 
Święci stoją na posadzce w szachownicę, a ponad ich głowami umieszczono motyw 
roślinny złożony z dwóch splecionych gałęzi. Herb Awdaniec zwieńczony został 
pastorałem przechodzącym przez środek biskupiej mitry, a z racji umiejscowienia 
w centrum przedstawienia, czyli w najważniejszym miejscu pola semantycznego 
karty, to na nim w pierwszej kolejności powinna zatrzymać wzrok osoba otwiera-
jąca księgę. Herb z insygniami władzy biskupiej symbolizował oczywiście biskupa 
Jana Konarskiego, a jego centralne umieszczenie miało na celu podkreślenie roli 
hierarchy (nadawcy komunikatu) w dziele naprawy sfery liturgicznej w diecezji. 
W zestawieniu z kartą tytułową Mszału wrocławskiego z 1505 r. rzuca się w oczy 
przeniesienie akcentu z biskupstwa na osobę biskupa, co ma doniosłe znaczenie 
w zrozumieniu intencji przyświecających zleceniodawcy kreującemu narrację wize-
runku. Przeniesienie symbolicznego ekwiwalentu osoby biskupa-zleceniodawcy na 
środek kompozycji ma jeszcze drugie znaczenie. Hierarchowie umieszczali przecież 
swoje herby w widocznych miejscach na fundowanych przez siebie obiektach, co 
stanowiło oczywistą formę podpisu i wchodziło w zakres technik manifestacyjnych 
i propagandowych. Zlecanie prac nad ujednoliceniem i poprawieniem ksiąg litur-
gicznych, a następne drukowanie ich w pierwszorzędnych oficynach krakowskich 
i zagranicznych biskupi traktowali podobnie jak swoje pozostałe fundacje, więc 
zamieszczali swoje osobiste herby na kartach tytułowych ksiąg, które służyć miały 
nie tylko im, lecz również duchowieństwu całej diecezji czy wręcz metropolii. Her-
by umieszczone pod Awdańcem wskazują na krakowską kapitułę katedralną jako 
radę przyboczną biskupa oraz miasto-stolicę diecezji. Taka aranżacja trzech tarcz 
herbowych z pewnością nie była dziełem przypadku, a zleceniodawca przekony-
wał tym samym o swoim pierwszorzędnym miejscu nie tylko na polu działalności 
kościelnej, lecz także polityczno-miejskiej. Rysu regionalnego dopełniają wizerunki 
dwóch świętych kojarzonych w pierwszym rzędzie z aglomeracją krakowską oraz 
wzgórzem wawelskim. W ich obecności można dostrzec aspiracje do promowania 
kultu krakowskich orędowników na pozostałych ziemiach polskich w kontekście 
wspomnianych możliwości dystrybucyjnych i rozprzestrzeniania się krakowskich 
ksiąg liturgicznych na terenie metropolii gnieźnieńskiej. Bogaty w treści drze-
woryt niósł wielowątkowy przekaz, z pewnością przemyślany i skonstruowany 
przez zleceniodawcę. Analogiczna grafika widoczna na karcie tytułowej verso 
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Brewiarza krakowskiego (1508) wykonana została mniej misternie (il. 27) 19. Różni 
się tło przedstawienia — tutaj widnieje wyraźne wnętrze oznaczone otworami 
okiennymi i łukiem architektonicznym — oraz pewne detale: św. Stanisław bło-
gosławi lewą ręką, podczas gry w prawej dzierży pastorał oparty o ramię; u stóp 
św. Floriana brakuje płonącego budynku; głowy obu świętych otaczają świetliste 
promienie. Spoglądając na oba drzeworyty, można odnieść wrażenie, że po druku 
brewiarza sam biskup Konarski postanowił poprawić kilka szczegółów, przede 
wszystkim zestawienie i podobieństwo insygniów władzy biskupiej św. Stanisława 
z tymi wieńczącymi herb Awdaniec 20. Obie księgi, Brewiarz krakowski z 1508 i Mszał 
krakowski z 1509 r., należy traktować jako dwie części zestawu przeznaczonego dla 
duchowieństwa diecezji krakowskiej, nie dziwi więc podobieństwo drzeworytów. 
Szata graficzna karty tytułowej i narracja jej przedstawienia stanowiły ideowe 
dopełnienie zamierzonego celu ujednolicenia liturgii godzin i mszalnej na terenie 
podlegającym biskupowi Konarskiemu. Otwierający księgi kapłani raczej nie mieli 
problemu z rozszyfrowaniem komunikatu. 

Schemat został powtórzony na karcie tytułowej verso Mszału krakowskiego 
drukowanego w Strasburgu w 1510 r. w oficynie Johanna Knobloucha nakładem 
i z inicjatywy krakowskiego bibliopola Mikołaja Schickewicka (il. 29) 21. Grafikę nie-
wątpliwie wykonał znany strasburski artysta Hans Baldung Grien, który dostarczał 
drzeworyty Knoblouchowi 22. Zauważalne różnice w formie to brak podobieństwa 
infuły św. Stanisława do infuły wieńczącej herb Awdaniec oraz widoczne postarze-
nie św. Floriana, którego w polskiej sztuce portretowano raczej jako młodzieńca 
z długimi włosami. Ponad ramą drzeworytu wydawca nadpisał nad postaciami 
świętych: „Sanctus Stanislaus” oraz „Sanctus Florianus”. Trudno powiedzieć, czy 
była to inicjatywa drukarza, dla którego postaci nie musiały być tak oczywiste jak 
dla duchowieństwa diecezji krakowskiej, czy Schickewicka. Musiał on przecież 
założyć, że mszał, mimo że przeznaczony dla biskupstwa krakowskiego, może 
posłużyć duchowieństwu innych diecezji.

Konfiguracja programu heraldycznego flankowanego postaciami dwóch świę-
tych nie była jeszcze na tyle oczywistym rozwiązaniem, by nie poszukiwać innych 
form szaty graficznej. Odejście od tego szablonowego rozwiązania na rzecz efektow-
nej kompozycji miało miejsce w przypadku karty tytułowej kolejnego Mszału kra-
kowskiego drukowanego przez Hallera na zlecenie biskupa Konarskiego w 1515 r. 23 

19 Liber horarum canonicarum sedem veram rubricam sive notula ecclesie Cracoviensis, 
Cracoviae 1508.

20 Warto wskazać również bliskie podobieństwo zbroi płytowej św. Floriana w horarium 
z 1508 r. i w Statucie Łaskiego z 1506 r. Zgadzają się tu wszystkie zdobienia górnej części 
zbroi, co sugeruje, że autor drzeworytu z horarium widział przedstawienie w statucie albo 
obaj drzeworytnicy korzystali z tego samego wzornika.

21 Missale Cracoviense, Argentinae 1510.
22 F. Kopera, Drzeworyty Hansa Baldunga Griena w Mszale krakowskim z roku 1500, 

„Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 12, 1902, nr 3–4, kol. 241–244; L. Febvre, 
H.J. Martin, Narodziny książki, s. 134. Niestety zgodnie z ówczesną praktyką rozwijającego 
się drzeworytnictwa drukarskiego większość szesnastowiecznych twórców grafik pozostaje 
anonimowa, zob. E. Chojecka, Znaczenie kulturowe…, s. 87–88.

23 Missale Cracovienses dyocesis, Cracoviae 1515.
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Kolorowany i bogaty w detale drzeworyt podzielony został horyzontalnie na dwie 
strefy: w górnej znalazła się scena przywrócenia życia rycerzowi Piotrowinowi przez 
św. Stanisława. Święty w prawej ręce trzyma pastorał krzywaśnią skierowany ku 
sobie, lewą podtrzymuje księgę. Miejscem cudu rytownik uczynił obfitą w roślin-
ność łąkę przegrodzoną ceglanym murkiem. Na drzewach, będących jednocześnie 
obramowaniem górnej strefy, zawieszono dwa herby: Awdaniec po prawej ręce 
świętego biskupa i Trzy Korony po lewej. Dolna strefa przeznaczona została na tytuł: 
Missale Cracovienses dyocesis oraz krótką informację dla kopistów, informującą, 
że mszał został wydrukowany nie bez ogromnego nakładu kosztów i przywilejem 
królewskiego majestatu zabronione jest drukowanie oraz kopiowanie go w celu 
sprzedaży 24. Po obu stronach znalazły się motywy roślinne i obramujące tę strefę 
z obu stron kolumny o korynckich kapitelach. Poniżej tekstu, między bazami kolumn 
położono herb Krakowa na stylizowanym kartuszu. Formalnie więc powtórzone 
zostały wszystkie elementy schematu z wyjątkiem postaci św. Floriana.

Szablonu heraldyczno-hagiograficznego nie użyto w Agendzie krakowskiej 
drukowanej w 1517 r. przez Jana Hallera 25. Na karcie tytułowej odbito jednak uni-
wersalny klocek nienawiązujący bezpośrednio do treści księgi: całą powierzchnię 
zapełnia motyw roślinny, w górnej części zwieńczony koroną otwartą i trzymany 
przez putta herb Królestwa Polskiego z monogramem S na piersi orła; w dolnej 
części herb miasta Krakowa z wieżami o tej samej wysokości; w środku puste pole 
na tytuł druku. Klocek z herbem Awdaniec zwieńczonym mitrą i pastorałem odbito 
dopiero przed inicjałem listu do Jana Konarskiego drukowanego na karcie tytułowej 
verso. W ramach wielkiej akcji drukarskiej realizowanej przez Konarskiego w 1511 r. 
ukazało się również wspomniane wyżej hagiograficzne kompendium Vita beatis-
simi Stanislai, Cracoviensis episcopi, necnon legende sanctorum Polonie, Hungarie, 
Bohemie, Moravie, Prussie et Silesie patronorum 26, a w 1517 r. jego przeznaczona 
dla kaznodziejów skondensowana forma o bardzo wymownym tytule Legendae 
sanctorum Adalberti, Stanislai, Floriani inclyti Regni Poloniae patronorum 27.

Maria Goetel-Kopffowa zauważyła, że z osobą biskupa Jana Konarskiego należy 
łączyć liturgię związaną z obchodami wspomnień świętych patronów państwa 28. 
Wyżej wspominano, że dzięki mszałom krakowskim począwszy od 1509 r. możliwa 
jest rekonstrukcja dorocznych procesji na Skałkę w oktawie święta św. Stanisława 
i analogicznych procesji do kleparskiej kolegiaty w czasie obchodów wspomnie-
nia św. Floriana. Brewiarz z 1507 r., jak już wspomniano na kartach tej rozprawy, 
nakazywał duchowieństwu (na podstawie dawnych zarządzeń biskupa Zbigniewa 

24 Ibidem: „Ad librarios: Non sine magna impensa missalia hec ex officina nostra in lucem 
prodeunt. Ideo ne quis avaricie cupiditate ductus: aut invidie: furore agitatus, eadem 
inprimere vel alibi: impressa, venalia habere presumant, cautior sit ne penis privilegii 
a maiestate regia nobis concessi in nodetur”.

25 Agenda secundum rubricam ecclesiae cathedralis Cracoviensis, Cracoviae 1517.
26 Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi, necnon legende sanctorum Polonie, Hungarie, 

Bohemie, Moravie, Prussie et Slesie patronorum. In lombardica historia non contente, 
Cracoviae 1511.

27 Legendae sanctorum Adalberti, Stanislai, Floriani inclyti regni poloniae patronorum, 
Cracoviae 1517, Cracoviae 1517.

28 M. Goetel-Kopffowa, Mecenat kulturalny Jana Konarskiego…, s. 66.
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Oleśnickiego) w konkretne dni okresu zwykłego roku liturgicznego, jeżeli akurat 
nie przypadało święto w rycie duplex, odmawiać lekcje o świętych patronach: 
w poniedziałek o św. Wojciechu z antyfoną Per merita sancti Adalberti, we wtorek 
o św. Wacławie z Gloriose Dei martyr, w środę o św. Florianie z Stola iocunditatis, 
w końcu w czwartek o św. Stanisławie z pieśnią Vir inclite. Również w litanii do 
wszystkich świętych święci Wacław, Stanisław, Wojciech i Florian (w tej kolejno-
ści) widnieli obok siebie po grupie świętych apostołów i męczenników 29. Sufragia 
o patronach (suffragia de patronis) w tym samym brewiarzu zawierały modlitwy 
o świętych patronach Królestwa w podobnej kolejności, w jakiej przywoływano 
ich wezwania w litanii 30. W tym kontekście należy zadać pytanie, czy para świę-
tych widocznych na kartach tytułowych ksiąg liturgicznych biskupa Konarskiego 
symbolizowała święty patronat nad państwem (skoro taki nacisk biskup położył na 
zaakcentowanie liturgii związanej ze świętymi patronami Królestwa Polskiego), czy 
tylko nad Krakowem? Odpowiedzi dostarcza program heraldyczny. Gdyby hierar-
cha aspirował do akcentowania ogólnopaństwowego (czy ogólnometropolitalnego) 
patronatu świętych Stanisława i Floriana, na karcie tytułowej umieściłby raczej herb 
Jagiellonów czy Królestwa Polskiego, a nie Krakowa i kapituły krakowskiej. Inna 
sprawa, że Konarski musiał być świadom, że z mszałów i brewiarzy krakowskich 
będą korzystali kapłani pozostałych diecezji metropolii gnieźnieńskiej, spoglądający 
raz po raz na wizerunki świętych Stanisława i Floriana.

Do schematu hagiograficzno-heraldycznego nawiązali kolejni pasterze krakow-
skiej katedry. Drzeworyt zdobiący kartę tytułową Mszału krakowskiego drukowa-
nego w 1532 r. w weneckiej drukarni Piotra Liechtensteina nakładem krakowskiego 
bibliopola Michała Wechtera przewyższa grafiki z wcześniejszych wydań misternym 
stylem wykonania i bogactwem szczegółów (il. 30) 31. Zleceniodawcą druku był 
biskup krakowski Piotr Tomicki, którego herb Łodzia na finezyjnie wykrojonym 
kartuszu widnieje w centralnym miejscu karty tytułowej. Mitra wieńcząca herb 
jest identyczna z tą na głowie św. Stanisława oraz bardzo podobna do infuły, którą 
Stanisław Samostrzelnik zobrazował na portrecie biskupa Tomickiego w kruż-
gankach krakowskiego kościoła Franciszkanów. Wykonawca przedstawił jednak 
dwa różne pastorały: wieńczące je krzywaśnie zostały wyryte na wzór różnych 
roślin, nodus pastorału św. Stanisława przyjmuje formę liści akantu, z kolei nodu-
sowi pastorału Piotra Tomickiego drzeworytnik nadał kształt gotyckiej kapliczki 
z widocznymi dwiema niszami, w których umieścił postaci, zapewne świętych. 
Zleceniodawca zrezygnował z umieszczania herbów kapituły i miasta Krakowa, 
być może stwierdzając, że zupełnie wystarczającym jest zaprezentowanie wyłącz-
nie rodowego herbu biskupa. Podobnie jak w strasburskim druku mszału z 1510 r., 
także i tu święci zostali podpisani: S[anctus] Stanislaus oraz S[anctus] Florianus; 

29 Breviarium secundum usum insignis ecclesiae Cracoviensis, Cracoviae 1507, 
k. lXXXVii–lXXXViiV.

30 Ibidem, k. XXiX–XXiXV. W suffragia de patronis czwórkę patronów Królestwa poprzedzają 
modlitwy o Świętej Trójcy, Świętym Krzyżu, archaniołach, Janie Chrzcicielu, apostołach, 
z kolei po nich następują wezwania do świętych Mikołaja, Katarzyny, Małgorzaty i Jadwigi.

31 Missale secundum ritum insignis ecclesie cathedralis Cracoviensis noviter emendatum, 
Venetiis 1532.
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ponad wizerunkiem tytuł: Missale secundum ritum insignis ecclesie cathedralis 
Cracoviensis noviter emendatum.

W tej samej weneckiej pracowni Piotra Lichtensteina nakładem Michała We-
chtera, Marcina Scharfenberga i Jana Püttnera w sierpniu 1538 r. wydrukowano 
Brewiarz krakowski 32. Drzeworyt widoczny na karcie tytułowej księgi jest nieco 
mniej wyrafinowany, jednak wpisuje się w schemat ustalony w czasach biskupa Ko-
narskiego (il. 31). Całą przestrzeń tła (a nie tylko flanki wizerunku) zajmują postaci 
świętych Stanisława i Floriana, przed którymi stoi putto trzymające przed sobą dwie 
interesujące tarcze herbowe: po lewej (prawej heraldycznej) Awdaniec, po prawej 
herb skwadrowany z czterech godeł. Trudno orzec, kogo miałby symbolizować 
Awdaniec. W chwili wydania brewiarza prekonizowany na katedrę krakowską był 
Piotr Gamrat herbu Sulima. Poprzedni hierarcha, Jan Chojeński, zmarł w marcu, 
kilka miesięcy przed drukiem, i to właśnie on posługiwał się herbem Awdaniec. 
Dopuścić należy więc dwa rozwiązania: 1) prace nad brewiarzem rozpoczęły się 
za czasów biskupa Chojeńskiego, którego zleceniodawca postanowił uhonorować 
miejscem w programie heraldycznym. Jest to bardziej prawdopodobne rozwiąza-
nie, a analogiczny zabieg zastosowano w druku Mszału wrocławskiego z 1505 r.; 
2) w myśl wydawców brewiarz miał stanowić kontynuację programu reformator-
skiego biskupa Jana Konarskiego, co sugeruje druk obu ksiąg, Mszału krakowskiego 
z 1532 r. i Brewiarza krakowskiego z 1538 r., w tej samej weneckiej oficynie oraz 
podobne tytuły. Obecność herbu Awdaniec mogła nasuwać skojarzenia z nieco 
starszymi mszałami i brewiarzami, w których herb Konarskiego umieszczany był 
w centralnym miejscu karty tytułowej. Być może odpowiedź zawarta jest częścio-
wo w obu hipotezach. Nie do końca jasny pozostaje drugi, czteropolowy herb. 
W pierwszym polu pół Orła wyskakującego (z głową otoczoną czymś do złudzenia 
przypominającym nimb), w polach drugim i trzecim kamienie w roztrój i w polu 
czwartym Orzeł ukoronowany. Pola pierwsze i trzecie składają się na herb Sulima, 
którym posługiwał się Piotr Gamrat, on też ostatecznie był zleceniodawcą „imprezy 
drukarskiej”. W ostatnim polu został przedstawiony Orzeł ukoronowany, mogący 
oznaczać jednocześnie Małopolskę, Królestwo Polskie i dynastię panującą. Jeżeli 
kamienie w roztrój w polu drugim umieszczono przez wzgląd na zachowanie za-
sad kwadrowania w heraldyce (na ukos z kamieniami z pola trzeciego), to można 
byłoby założyć, że twórca chciał w myśl tej samej zasady przeprowadzić Orła do 
pola czwartego. A jednak Orzeł z pola czwartego, w przeciwieństwie do orła z pola 
pierwszego, ewidentnie posiada koronę. Wydaje się zatem, że biskup Piotr Gamrat 
znalazł interesujący sposób na „przemycenie” królewskiego Orła do przedstawie-
nia ikonograficznego na karcie tytułowej swojego brewiarza. Ponad wizerunkiem 
odbitym z jednego klocka znajduje się tytuł: Breviarium secundum ritum insignis 
ecclesie Cracoviensis noviter emendatum.

Wzbogacony o kolejne elementy przekaz narracyjny zastosowano w rycinie 
umieszczonej na karcie tytułowej Mszału płockiego drukowanego w 1520 r. w krakow-
skiej drukarni Jana Hallera na polecenie biskupa płockiego Erazma Ciołka (il. 32) 33. 

32 Breviarium secundum ritum insignis ecclesie Cracoviensis noviter emendatum, Venetiis 1538.
33 Missale dioecesis Plocensis, Cracoviae 1520.
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Niemal całą górną połowę drzeworytu zajmuje otoczona promienistą aureolą postać 
Matki Bożej z Dzieciątkiem wyłaniająca się z półksiężyca; poniżej herb Sulima na 
kartuszu zwieńczonym mitrą, pastorałem i labrami w formie stuły; po lewej (pra-
wej heraldycznej) stronie św. Stanisław in pontificalibus z typową atrybucją, po 
przeciwnej patron diecezji płockiej św. Zygmunt w stroju monarszym trzymający 
insygnia władzy królewskiej. Z kolei zredukowany heraldyczno-hagiograficzny pro-
gram ikonograficzny przedstawia karta tytułowa Agendy poznańskiej drukowanej 
w 1533 r. w lipskiej oficynie Melchiora Lotthera 34. Odbity z jednego klocka wizeru-
nek w polu środkowym zawiera dużą tarczę z herbem Prawdzic, zwieńczoną mitrą 
biskupią, przechodzącym przez nią pastorałem i labrami w kształcie stuły. Po lewej 
(prawej heraldycznej) stronie grafiki stoi św. Piotr trzymający oburącz wielki klucz, 
a naprzeciwko św. Paweł z mieczem. Z pewnością inicjatorem druku był właściciel 
herbu Prawdzic, ówczesny biskup diecezji poznańskiej Jan Latalski, a święci Piotr 
i Paweł to patroni poznańskiego kościoła katedralnego. Ponad grafiką wytłoczo-
no tytuł czarnym atramentem i rubryką: Agenda secundum cursum et rubricam 
ecclesie cathedralis Poznaniensis ad ritum metropolitane Gnesnensis quam potuit 
vicinius reducta. Po szablonowe rozwiązanie sięgali zatem kolejni hierarchowie, 
umieszczając pełny lub zredukowany program heraldyczny oraz świętych patronów 
swoich diecezji czy kościołów katedralnych: biskupi krakowscy świętych Stanisława 
i Floriana, wrocławscy świętych Jana Chrzciciela i Jadwigę Śląską, płoccy świętych 
Stanisława i Zygmunta, a poznańscy świętych Piotra i Pawła. Nieco inny charakter 
miały druki wydawane w XVI stuleciu z inicjatywy arcybiskupów gnieźnieńskich.

W kolejnych latach bogate w treści drzeworyty kart tytułowych redukowa-
no o kolejne elementy. Mszał krakowski dla podróżnych drukowany w Krakowie 
u Hieronima Wietora w 1545 r. z inicjatywy biskupa Piotra Gamrata otwiera już 
standardowa karta tytułowa zawierająca tytuł, podtytuł, niewielki wizerunek oraz 
miejsce i datę wydania 35. Centralnym elementem drzeworytu stał się herb Sulima 
na zdobionym kartuszu zwieńczonym mitrą i krzyżem arcybiskupim (Piotr Gamrat 
od 1541 r. był zarówno biskupem krakowskim, jak i arcybiskupem gnieźnieńskim). 
Tarczę otacza wieniec laurowy trzymany przez dwa putta. Analogiczna karta ty-
tułowa (bez podtytułu i wieńca laurowego na drzeworycie) otwierała Mszał kra-
kowski dla podróżnych drukowany w tym samym 1545 r., jednak w oficynie Marka 
Scharfenberga 36. Niecałe dziesięć lat później, w 1554 r., w krakowskiej drukarni 
Mikołaja i Stanisława Scharfenbergów z inicjatywy biskupa płockiego Andrzeja No-
skowskiego ukazała się Agenda płocka 37. Wydanie ozdobiono trzema drzeworytami. 
Na karcie tytułowej został odbity z niewielkiego klocka herb Łada zleceniodawcy 
zwieńczony mitrą, pastorałem i labrami w formie stuły oraz trzymany przez dwa 
anioły. Tarcza herbowa i putta znajdują się w niszy architektonicznej. Klocek odbito 

34 Agenda secundum cursum et rubricam ecclesie cathedralis Poznaniensis ad ritum 
metropolitane Gnesnensis quam potuit vicinius reducta, Lipsiae 1533.

35 Missale pro itinerantibus, secundum cursum ecclesiae cathedralis Cracoviensis, Cracoviae 
(Hieronim Wietor) 1545.

36 Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesiae cathedralis Cracoviensis, Cracoviae 
(Marek Scharfenberg) 1545.

37 Agenda ecclesiae cathedralis Plocensis cum dubiorum et casuum resolutionibus, Cracoviae 
1554.



302

rozdział 7 patroni królestWa polskiego W starych drukach

jeszcze pod koniec księgi, przed indeksem. Na karcie tytułowej verso odciśnięto 
prawie całostronicową scenę Zwiastowania wraz z datą 1539 w prawym dolnym 
rogu, a na kolejnej karcie verso wizerunek św. Wacława w pełnej zbroi, z mitrą 
książęcą, chorągwią w prawej ręce i tarczą w lewej.

Podobnie jak na szczeblu diecezji krakowskiej biskup Jan Konarski zmierzał 
do realizacji zamysłu ujednolicenia liturgii, tak podobną działalność na polu litur-
gicznym na poziomie metropolitalnym prowadził prymas Jan Łaski. Z inicjatywy 
prymasa w 1512 r. w Krakowie Florian Ungler wydrukował opracowane przez Stani-
sława Zaborowskiego Ordo missae Jana Burcharda (il. 33). Wydawca w dedykacji dla 
prymasa podkreślił, że publikacja podręcznika była niezbędna, gdyż duchowieństwo 
polskie nie posiadało dotąd dzieła objaśniającego porządek mszy, tłumaczącego 
kanony i wymieniającego kolejne przepisy obrzędowe. Interesująca oprawa gra-
ficzna karty tytułowej porządku mszalnego (a raczej różne jej odmiany) kapitalnie 
koresponduje z inicjatywą unifikacji ceremoniału na ziemiach polskich oraz od-
zwierciedla formę rozprzestrzeniania się dzieła. Na początku lat osiemdziesiątych 
XX w. Henryk Bułhak pisał o ponad pięćdziesięciu zachowanych egzemplarzach bur-
chardowskiego podręcznika, co jest liczbą niemałą i świadczy o popularności oraz 
faktycznej potrzebie posiadania tego typu wydawnictwa przez duchowieństwo 38. 
Program ikonograficzny karty tytułowej Ordo missae, odbity z dwóch klocków, 
został bardzo dobrze przemyślany. Pierwszy klocek zawierał rycinę stanowiącą 
jednocześnie winietę figuralną otwartą i składał się z elementów heraldycznych, 
hagiograficznych i dewocyjnych. W górnej części przedstawiono dwa anioły trzy-
mające po dwie tarcze herbowe: anioł po lewej stronie (prawej heraldycznej) w lewej 
ręce trzyma herb Królestwa Polskiego (Orzeł Ukoronowany), w prawej herb króla 
Zygmunta Starego (Krzyż Jagielloński); anioł po prawej stronie w prawej ręce trzyma 
herb Litwy (Pogoń), w lewej herb Elżbiety Rakuszanki (Pas). Skłonione ku sobie 
herby Królestwa Polskiego i Litwy wieńczy odwrócona litera S[igismundus] oraz 
wspólna dla obu tarcz zamknięta korona. Komponentami tego samego klocka były 
postacie świętych biskupów, tworzący boczne ramy przedstawienia. Po lewej stronie 
(prawej heraldycznej, więc ważniejszej) św. Wojciech in pontificalibus prawą ręką 
błogosławiący, w lewej trzymający pastorał; naprzeciwko św. Stanisław również 
in pontificalibus prawą ręką błogosławiący i w lewej trzymający pastorał; u stóp 
świętego biskupa krakowskiego owinięta w szaty i związana postać Piotrowina 
wychodzącego z grobu. Ramę drzeworytową od dołu, między stopami biskupów, 
zamykał znak drukarza, czyli Gryf na kartuszu. Tak skomponowana rama zawierała 
złożony przekaz narracyjny, jednak najważniejsze, centralne miejsce pozostawało 
puste. Odciskano tu albo klocek z herbem Korab Jana Łaskiego jako inicjatora 
przedsięwzięcia, albo herb biskupa-adresata egzemplarza 39. H. Bułhak doszukał się  

38 H. Bułhak, Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Florian Ungler, „Biuletyn 
Biblioteki Jagiellońskiej” 31, 1981, nr 1–2, s. 53–55.

39 Florian Ungler odcisnął ten sam klocek z herbem Korab w drukowanej rok później 
przemowie arcybiskupa Jana Łaskiego przed papieżem Leonem X w imieniu króla 
Zygmunta i, zob. Oratio ad pontificem maximum Leonem X. In obedientia suae sanctitati 
nomine serenissimi principis domini Sigismundi regis Polonie, magniducis Lituavie, Russie, 
Prussieque, domini et heredis etc. prestita per reverendissimum dominum Ioannem de 
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ośmiu wariantów różnicowanych przez herby. Wariant A opatrzony herbem Korab 
Jana Łaskiego z krzyżem arcybiskupim i mitrą przeznaczony był dla archidiecezji 
gnieźnieńskiej; wariant B z herbem Awdaniec biskupa Jana Konarskiego dla diecezji 
krakowskiej (il. 34) 40; wariant C z herbem Nowina biskupa Wincentego Przerębskie-
go dla diecezji włocławskiej (il. 35); wariant D z herbem Poraj arcybiskupa Bernarda 
Wilczka dla archidiecezji lwowskiej; wariant E z herbem Ciołek Macieja Drzewic-
kiego, podówczas biskupa przemyskiego; wariant F z herbem Godziemba biskupa 
Jana Lubrańskiego dla diecezji poznańskiej; wariant G z herbem Ogończyk, którego 
adresata H. Bułhak nie wskazał, lecz musiał nim być biskup chełmski Mikołaj Koście-
lecki, jedyny w 1512 r. przedstawiciel episkopatu posługujący się herbem Ogończyk; 
w końcu wariant H z herbem Sulima biskupa Erazma Ciołka dla diecezji płockiej. 
Wszystkie warianty herbów rytownik zwieńczył mitrą oraz drugim insygnium wła-
dzy biskupiej — w przypadku wariantu A był to, oczywiście, krzyż jednoramienny, 
przysługujący metropolitom gnieźnieńskim; w pozostałych przypadkach pastorał 
(przechodzący przez infułę albo poza nią). W każdym przypadku stylizacja tarczy 
herbowej oraz insygniów władzy biskupiej jest nieco odmienna, co może świadczyć, 
że wydawca już wcześniej dysponował przynajmniej częścią klocków z biskupimi 
herbami i nie zlecił wykonania całego zestawu z okazji druku porządku mszalnego. 
Ostatnimi elementami karty tytułowej są tytuł: Ordo misse secundario diligentissime 
correctus cum notabilius et glossis sacri canonis noviter additis oraz podpisy pod 
postaciami biskupów. Podpisy te dzielą warianty karty tytułowej na dwie kolejne 
grupy: grupa 1. z podpisami skróconymi: Sanctus Adalbertus i Sanctus Stanislaus; 
grupa 2. z rozbudowanymi wyjaśnieniami: pod św. Wojciechem wyjątek o wielkiej 
roli świętego w umacnianiu w wierze Królestwa Polskiego:

S[anctus] Adalbertus qui amplissimum Regnum Poloniae fidei lumine illu-
stravit ac diademate regio suis meritis decoravit.

Pod św. Stanisławem objaśniono jego atrybucję:

S[anctus] Stanislaus Episcopus Cracoviensis qui militem Petrum tres annos 
in tumulo iacentem resuscitavit. 

Wybór obu patronów nie był przypadkowy. Święty Wojciech, patron polskiej pro-
wincji metropolitalnej, a szczególnie jej centrum w Gnieźnie oraz św. Stanisław, 
patron stołecznego Krakowa i wzgórza wawelskiego, stanowili obraz pars pro toto 
polskiego Kościoła. Para najważniejszych orędowników polskiego państwa i Koś-
cioła każdorazowo błogosławiła biskupowi-adresatowi symbolizowanemu przez 
herb i insygnia. Program heraldyczny górnej winiety nadawał przedstawieniu 
rys dynastyczno-państwowy. Herby Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego zwieńczone odwróconą literą S oraz koroną zamkniętą wskazywały 
osobę króla, a Krzyż Jagielloński i herb Habsburgów odwoływały się do genealogii 

Lassko, Cracoviae 1513; Ordo misse secundario diligentissime correctus cum notabilius et 
glossis sacri canonis noviter additis, Cracoviae 1512.

40 Dokładnie ten sam klocek odciśnięto np. w Agenda secundum rubricam….
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dynastycznej Zygmunta Starego. W kontekście treści księgi oraz działalności Ła-
skiego na polach zarówno państwowym, jak i kościelnym, program ikonograficzny 
karty tytułowej polskiego wydania porządku Burcharda można streścić w haśle: 
zunifikowana liturgia w zjednoczonym królestwie 41. Nie był to jednostkowy przy-
padek wykorzystania schematu heraldyczno-hagiograficznego w wydawnictwach 
będących efektem zabiegów unifikacyjnych podejmowanych przez prymasa.

Omówione wyżej uchwały synodu metropolitalnego trwającego z przerwami 
w latach 1510–1511 zachowały się w łączonym wydaniu statutów diecezjalnych 
wrocławskich i prowincjonalnych gnieźnieńskich, Statuta sinodalia et provincialia, 
drukowanym w norymberskiej oficynie Hieronima Höltzla w maju 1512 r. 42 Drzewo-
ryt karty tytułowej druku norymberskiego zawiera ten sam program ikonograficzny, 
który wykorzystano na karcie Mszału wrocławskiego z 1505 r.: w centralnym miejscu 
duża tarcza herbowa z herbem Księstwa Nyskiego (biskupstwa wrocławskiego), 
zwieńczona mitrą i pastorałem. Poniżej dwa herby w ukłonie heraldycznym, dla 
których rolę trzymacza pełni leżący poniżej lew. Z prawej strony heraldycznej herb 
Jana Rotha, z lewej Jana Thurzona; w dolnych narożach drzeworytu dwa herby 
wrocławskie; po prawej heraldycznej drzeworyt zamyka postać św. Jana Chrzciciela, 
po przeciwnej stronie św. Jadwigi Śląskiej.

W 1527 r. kosztem prymasa Jana Łaskiego w krakowskiej drukarni Macie-
ja Scharfenberga wytłoczono druk Statuta nova inclite provintie Gnesnensis 43. 
Zbiór ten pozostaje ciekawym zabytkiem polskiego ustawodawstwa kościelnego 
zawierającym statuty czterech synodów prowincjonalnych (dwóch piotrkowskich 
i dwóch łęczyckich) oraz wiele bulli papieskich czy dokumentów królewskich 
konstytuujących życie Kościoła w Polsce w pierwszej połowie XVI w. W zamyśle 
Jana Łaskiego, inicjatora zmian i kodyfikacji polskiego prawa kościelnego, Statuta 
nova miały uzupełniać drukowane w tym samym roku Statuta provincie Gesnensis 
antiqua revisa diligenter et emandata, czyli starannie przejrzane i opracowane 
piętnastowieczne konstytucje wieluńsko-kaliskie prymasa Mikołaja Trąby 44. Cza-
sem oba druki łączono w jeden kodeks. W 1528 r. z krakowskiej oficyny Macieja 
i Marka Scharfenbergów wyszło połączone wydanie zatytułowane Statuta provintie 
Gnesnensis antiqua et nova revisa diligenter et emandata 45.

Jan Łaski nie poruszył tu kwestii kultu orędowników Królestwa Polskiego, 
a zasady dotyczące obchodów wspomnień poszczególnych świętych zostały potrak-
towane na poziomie bardzo ogólnym i w zasadzie nie wyszły poza postanowienia 

41 Florian Ungler wykorzystał tę samą ramę drzeworytową w druku: Pomponius Laetus, 
De Romanorum magistratibus, sacerdotiis, iuris peritis et legibus, Cracoviae 1512.

42 Statuta sinodalia et provincialia, Nuremberg 1512.
43 Statuta nova inclite provintie Gnesnensis, Cracoviae 1527.
44 Statuta provincie Gnesnensis antiqua revisa diligenter et emandata, Cracoviae 1527.
45 Statuta provintie Gnesnensis antiqua et nova revisa diligenter et emandata, Cracoviae 

1528. Maciej Scharfenberg przedrukował je własnym kosztem jako „imprezę czysto 
księgarską drukarza, na podlejszym papierze, a dla oszczędności z większą ilością skróceń”, 
zob. J. Fijałek, Pierwszy synod prowincjonalny prymasa Jana Łaskiego w Piotrkowie 
w listopadzie 1510 i z początkiem r. 1511. Sprawy jego i statuty, w: Księga pamiątkowa ku 
czci Władysława Abrahama, t. i, red. P. Dąbkowski et al., Lwów 1930, s. 203; M. Morawski, 
Synod prowincjonalny prowincji gnieźnieńskiej w dawnej Polsce, Włocławek 1935, s. 106–108.
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synodu wieluńsko-kaliskiego. Wszystkie wspomniane druki kodyfikacyjne z lat 
1527–1528 ozdobiono tym samym drzeworytem: w polu centralnym została po-
łożona tarcza z herbem Królestwa Polskiego (Orzeł Ukoronowany) zwieńczona 
koroną zamkniętą z krzyżykiem zaćwieczonym na kabłąku. Warto wspomnieć, że 
w polskiej ikonografii królewskiej corona clausa pojawiła za rządów Jana Olbrachta 
i Aleksandra Jagiellończyka, więc wykorzystanie jej najpierw na karcie porządku 
mszalnego z 1512 r., a teraz w druku statutów prowincjonalnych niezbicie świad-
czy o tym, że autor (lub zleceniodawca) drzeworytu doskonale orientował się 
w najnowszych trendach ikonografii insygnialnej. Warto też odnotować, że choć 
granice ówczesnego Królestwa Polskiego i metropolii gnieźnieńskiej nie pokrywały 
się ściśle, to jednak w najważniejszym miejscu ryciny pojawił się herb Królestwa 
Polskiego, co w zasadzie było zbieżne z całościowym ujęciem cechującego się głę-
boko przemyślanym patriotyzmem programu politycznego Jana Łaskiego. Poniżej 
herbu królestwa dwie tarcze niepochylone w ukłonie heraldycznym: z lewej strony 
(prawej heraldycznej) herb prymasa Łaskiego (Korab), zwieńczony jednoramien-
nym krzyżem arcybiskupów gnieźnieńskich, z prawej herb kapituły gnieźnień-
skiej (Trzy Lilie). Po lewej stronie wizerunku, za herbem Korab, widnieje postać 
św. Wojciecha in pontificalibus, w prawej ręce dzierżącego jednoramienny krzyż, 
w lewej otwartą księgę. W nimbie napis S[anctus] ADALBERTVS. Po przeciwnej 
stronie, za herbem kapituły gnieźnieńskiej, umieszczono wizerunek św. Stanisła-
wa in pontificalibus, w lewej ręce trzymającego pastorał, prawą błogosławiącego 
wychodzącego z grobu pomiędzy herbami rycerza Piotrowina. W nimbie świętego 
napis S[anctus] STANISLAVS.

W łączonym druku Statuta antiqua i Statuta nova (wydaniu łączącym dwie 
niezależne publikacje z 1527 r., a nie wydaniu Statuta provintie Gnesnensis antiqua 
et nova z 1528 r.) drzeworyt został umieszczony trzykrotnie: na karcie tytułowej sta-
tutów starszych, na karcie tytułowej następujących bezpośrednio po nich statutów 
nowych i na końcu książki, pod kolofonem drugiej części. W programie ikonogra-
ficznym statutów nowych z 1527 r. znajdują się ponadto trzy ryciny, których nie ma 
w statutach nowych drukowanych w 1528 r.: po spisie treści wizerunek św. Stani-
sława z typową atrybucją (in pontificalibus, z pastorałem, mitrą i wskrzeszonym 
Piotrowinem), na karcie tytułowej verso obraz Matki Bożej Bolesnej z pięcioma 
mieczami wbitymi w serce, po spisie treści scena Narodzin Jezusa Chrystusa. Trud-
no jednoznacznie ocenić, w jakim stopniu w doborze programu ikonograficznego 
partycypował Jan Łaski, a ile zależało od inwencji krakowskiego drukarza.

Faktem pozostaje, że w latach 1527–1528 arcybiskup we współpracy z kra-
kowską oficyną Scharfenbergów przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę akcję 
skodyfikowania prawa kościelnego na terenie metropolii gnieźnieńskiej, a para 
świętych orędowników państwa, choć niezauważalna w tekście, zajęła poczesne 
miejsce w symbolicznej wizualizacji tego przedsięwzięcia poprzez rozprzestrzenia-
nie wizerunku najważniejszych patronów Królestwa Polskiego z towarzyszącym im 
państwowo-kościelnym programem heraldycznym. Wyrafinowany obraz, komasu-
jący ideę świętego patronatu nad Królestwem Polskim i metropolią gnieźnieńską 
w osobach dwóch świętych kojarzonych z dwoma najważniejszymi ośrodkami pol-
skimi i ideę państwa wyrażoną herbem Królestwa Polskiego zwieńczonym koroną 



306

rozdział 7 patroni królestWa polskiego W starych drukach

zamkniętą, nie mógł być dziełem pośledniego warsztatu i pomysłem „zwykłego” 
rytownika. Idea najpewniej zrodziła się w głowie samego Jana Łaskiego, który 
świadomie i na wielu płaszczyznach upowszechniał symboliczny obraz spójnego 
Królestwa Polskiego pozostającego pod opieką świętych.

Aby zrozumieć istotę tego zabiegu, należy ocenić potencjał transmisyjny wi-
zerunku poprzez próbę oszacowania nakładu druku — choć dla inicjatyw sta-
ropolskich jest to zadanie szalenie trudne 46. Pytania dotyczyć muszą nie tylko 
liczby wydanych książek, lecz przede wszystkim możliwości i zasad docierania 
do adresatów. Czy na każdej plebanii znajdować się miał egzemplarz z rycinami 
drukowany u Scharfenbergów? Czy drukarnia wypuszczała druki przeznaczone 
tylko dla najważniejszych instytucji katedralnych i kolegiackich, a proboszczowie 
musieli radzić sobie z odpisami? Czy wszystkie druki statutów synodalnych z lat 
1527–1528 opatrzone były programowym drzeworytem, symbolizującym jedność 
prawa kościelnego w zjednoczonym Królestwie Polskim?

Metody rozpowszechniania statutów zadekretowane na synodzie w 1511 r. ciągle 
jeszcze polegały na sporządzaniu kopii z opieczętowanego odpisu przekazywanego 
do sąsiednich parafii, ewentualnie z oryginału przechowywanego w biskupim ar-
chiwum. Można domniemać, że statuty z lat 1527–1528, których druki zachowały 
się w relatywnie licznych egzemplarzach, były rozprowadzane na podstawie innego 
modelu dystrybucji produktu. We wstępie do statutów synodalnych diecezji gnieź-
nieńskiej drukowanych w Krakowie u Jana Hallera na początku 1513 r. wspomniano 
co prawda o obowiązku posiadania konstytucji synodalnych (w przeciwnym razie 
nałożona miała zostać kara ekskomuniki), jednak arcybiskup nie poświęcił ani 
słowa sposobom ich rozpowszechniania 47.

Ważnym świadectwem pozostają słowa listu prymasa Łaskiego z synodu w Łę-
czycy w 1523 r., który przedrukowano w statutach nowych w 1527 r.: „Decernimus et 
mandamus, ut quilibet reverendissimorum dominorum coepiscoporum nostre pro-
vincie infra unum mensem omnia hec statuta clero diocesis sue universo teneatur 

46 W polskiej literaturze od dawna powtarza się, że średni nakład szesnastowiecznego 
tytułu drukowanego w krakowskich oficynach w XVi w. wynosił około 300–500 
egzemplarzy, jednak w związku z różnym zainteresowaniem odbiorców poszczególnymi 
typami wydawnictw taka konstatacja nie może być zadowalająca i wystarczająca, 
zob. np. B. Bieńkowska, Staropolski świat…, s. 21–22; L. Gocel, Przypadki jej królewskiej 
mości książki, Wrocław 1963, s. 41–42.

47 Statuta diocesana pro dioesi Gneznensi, Cracoviae 1513: „Omnibus igitur supradictis in 
virtute sancte obedientie, et sub excommunicationis pena mandamus districte prefatas 
constitutiones habeant”. Na egzemplarzu z Biblioteki Narodowej (sd XVi.Qu.109) na 
ostatniej karcie verso odciśnięto ekslibris Piotra Izdbieńskiego, herb Poraj z nadpisanymi 
inicjałami PI, oraz ręcznie zapisano słowa: „Liber Petri Isdbyensky in Lunyow et Oszmolyn 
plebani. Emptus pyotrkovie pro grossos novem Anno domini 1519”. Właściciel zakupił więc 
ów egzemplarz za 9 groszy w Piotrkowie w 1519 r., czyli kilka lat po ukazaniu się go drukiem. 
Ponadto Osmolin, w którym był proboszczem, znajdował się w diecezji poznańskiej, a nie 
w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej. Przyczyną zakupu dokonanego w Piotrkowie przez 
Piotra Izdbieńskiego musiał być nie ustawowo przewidziany obowiązek posiadania statutów 
przez plebanów, lecz osobista potrzeba wynikająca ze skłonności kolekcjonerskich Piotra, 
dziedziczonych w znanej rodzinie bibliofilów, zob. B. Iwańska-Cieślik, Aspekty badań nad 
księgozbiorami członków kapituły katedralnej we Włocławku, „Studia Włocławskie” 13, 
2011, s. 195.
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facere publicata, ut sic post factam publicationem infra duos menses sequentes 
clerum universum quo ad penas in eis contentas obligent et astringant in effectu” 48. 
Prymas zobowiązał tym samym biskupów swojej prowincji do opublikowania sta-
tutów (które mają być zebrane) dla całego duchowieństwa diecezji, które z kolei ma 
dwa kolejne miesiące na ich nabycie. W kolofonie tych samych statutów nowych 
poświadczono, poza typowymi informacjami wydawniczymi, że edycja ukazała się 
staraniem i kosztem samego prymasa: „Ductu et impensa Reverendissimi in Christo 
patris Domini Ioannis de Lasko Archiepiscopi Gneznensi” 49. Na innych zasadach 
przeprowadzono akcję wydawniczą rok później, kiedy Maciej i Marek Scharfen-
bergowie z własnej inicjatywy wydrukowali te same statuty prowincjonalne. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że pierwszy rzut nowego wydawnictwa kodyfikującego 
prawo kościelne — sfinansowany przez prymasa — nie wyczerpał obwarowanego 
synodalnymi karami popytu, co skłoniło rzutkich krewniaków do wznowienia wy-
dawnictwa. W oficynie z pewnością spodziewano się dużych zysków ze sprzedaży 
statutów synodalnych. Średnia nakładu europejskich oficyn na początku XVI w. 
wynosiła 1000–1500 egzemplarzy jednego dzieła, zaś średnia nakładu w Anglii 
około 1587 r. wahała się w przedziale 1250–1500 egzemplarzy. Bardzo rzadko osią-
gano wówczas nakład 3000 50. Nietrudno więc obliczyć, że jeśli jednak krakowska 
drukarnia chciałaby obsłużyć całą sieć parafialną w prowincji gnieźnieńskiej, to 
musiałoby to zostać okupione morderczym wysiłkiem. Bardziej prawdopodobne 
wydaje się, że większość plebanów zdecydowała się przepisać konstytucje synodalne 
starym sposobem, a tym samym nie miała długotrwałej styczności z programem 
ikonograficznym. Niemniej zysk ze sprzedaży druków, które ukazały się wówczas 
z inicjatywy Macieja i Marka Scharfenbergów, musiał wydatnie zasilić ich sakwę. 
W tym wspólnym przedsięwzięciu prymasa i bibliopolów należy chyba widzieć 
zjawisko o skali porównywalnej, a może jeszcze większej, niż druk Statutu Łaskiego 
w 1506 r., kodyfikującego prawo świeckie i również posługującego się wizerunkiem 
świętych patronów Królestwa Polskiego.

Para dwóch najważniejszych patronów Królestwa Polskiego wykorzystywana 
była na kartach tytułowych ksiąg liturgicznych przez kolejnych arcybiskupów 
gnieźnieńskich. Za przykładem niech posłuży mszał prowincji gnieźnieńskiej dru-
kowany w 1555 r. w mogunckiej oficynie Franciszka Czecha (il. 36) 51. Na bogatej 
w szczegóły i kunsztownej rycinie zilustrowano renesansowe wnętrze z portalem, 
przez który przechodzi Chrystus Zmartwychwstały. Na fryzie położono trzy herby 
na wykwintnie modelowanych kartuszach: pośrodku zwieńczony koroną zamknię-
tą z zaćwieczonym krzyżykiem i trzymany przez putta herb Królestwa Polskiego 
z królewskimi literami SA na piersi orła. Po lewej stronie (prawej heraldycznej) herb 
zleceniodawcy, arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego (Jastrzębiec), zwieńczony 
mitrą biskupią i krzyżykiem z godła herbowego, jednocześnie symbolizującym 
jednoramienny krzyż arcybiskupi; po prawej stronie herb kapituły gnieźnieńskiej 

48 Statuta nova…, k. bbv.
49 Ibidem, k. rriVv.
50 L. Febvre, H.J. Martin, Narodziny książki, s. 329–330.
51 Missale ecclesiae et provinciae Gnesnensis. Cum gratia et privilegio, ad decennium, 

Moguntiae 1555.
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(Trzy Lilie), zwieńczony stylizowanym kwiatem, zapewne lilią z godła herbowego. 
Na postumencie po lewej stronie artysta ukazał św. Wojciecha in pontificalibus 
z krzyżem jednoramiennym w prawej i otwartą księgą w lewej ręce. W otoku nim-
bu znajduje się napis S[anctus] ADALBERTVS. Po przeciwnej stronie, na drugim 
postumencie stoi św. Stanisław z pastorałem w lewej ręce i prawą dłonią w geście 
błogosławieństwa. Wzdłuż pastorału zwisa część szaty, zapewne stuła, z sześcioma 
przedstawieniami figuralnymi, wśród których rozpoznać można zarysy wizerunków 
Chrystusa, Marii Panny z księżycem pod stopami czy Weroniki z chustą. Również 
św. Stanisława podpisano w otoku nimbu: S[anctus] STANISLAVS, co w tym przy-
padku może mieć duże znaczenie z powodu rezygnacji ze zwyczajowego atrybutu 
w postaci wstającego z grobu Piotrowina. Na posadzce wyryto datę 1555. Program 
ikonograficzny o charakterze państwowo-kościelnym uzupełnia drzeworyt bardziej 
osobisty, odciśnięty jako dolna winieta pierwszej karty recto mszału. W samym 
środku, pośród bujnej, renesansowej dekoracji roślinnej położono stylizowany 
kartusz z herbem Jastrzębiec i inicjałami N[icolaus] D[zierzgowski]. Analogicznie 
do grafiki zdobiącej kartę tytułową Mszału krakowskiego Piotra Gamrata (bliskiego 
współpracownika Dzierzgowskiego) z 1545 r. tarczę otacza wieniec laurowy trzy-
many przez dwa putta. Winietę zamykają dwie nisze z przedstawieniami świętych: 
w lewej patron chrzestny zleceniodawcy, św. Mikołaj, w prawej św. Florian. Wyko-
rzystanie schematu heraldyczno-hagiograficznego z elementami chrystologicznymi 
oraz architektonicznymi na karcie tytułowej Mszału gnieźnieńskiego wpisywało 
druk Dzierzgowskiego w serię analogicznych wydawnictw hierarchów mocno 
zaangażowanych w reformę Kościoła oraz życie polityczne Królestwa Polskiego. 
Sam prymas całą karierę poświęcił próbom poprawy obyczajów polskiego ducho-
wieństwa oraz torpedował szlacheckie zapędy reformacyjne i starania o utworzenie 
Kościoła narodowego. W chwili druku mszału Dzierzgowskiego w 1555 r. na sejmie 
piotrkowskim posłowie uzgodnili z senatem zasady niemal zrównujące w prawach 
wszystkie wyznania, a król Zygmunt August wysyłał do Rzymu posłańców w spra-
wie zezwolenia na utworzenie Kościoła narodowego 52. Arcybiskup Dzierzgowski 
wymógł na władcy pewne antyprotestanckie postanowienia i doprowadził do re-
akcji papieża Juliusza III, który wysłał do Polski nuncjusza apostolskiego biskupa 
Werony Luigi Lippomano.

Do schematu odwoływał się również Stanisław Karnkowski, który jeszcze jako 
biskup włocławski, pełniący obowiązki prymasa po wycofaniu się Jakuba Uchańskie-
go w 1576 r., wydał Agendę metropolitalną drukowaną w 1579 r. w Kolonii (il. 37) 53. 
Poniżej tytułu (Agendorum ecclesiasticorum liber, in usum provinciae Gnesnensis 
conscriptus) jedną matrycą odciśnięto bogaty w detale i stojący na wysokim po-
ziomie artystycznym wizerunek dwóch biskupów: św. Wojciecha spoglądającego 
na towarzysza, błogosławiącego prawą ręką i trzymającego krzyż jednoramienny 
w lewej oraz św. Stanisława z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa nad 
postacią klęczącego Piotrowina i w lewej dzierżącego pastorał. Wzdłuż wizerunku 
św. Wojciecha ujęte w prostokątne obramienie pole z napisem: „S[anctus] Adalbertus 

52 W. Pociecha, Dzierzgowski Mikołaj h. Jastrzębiec, psb, t. 6, Kraków 1948, s. 147–148.
53 Agendorum ecclesiasticorum liber, in usum provinciae Gnesnensis conscriptus, Coloniae 1579.
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Archiepiscopus Gnesnensis, Martyr”; wzdłuż postaci św. Stanisława: „S[anctus] 
Stanislaus Episcopus Cracoviensis, Martyr”. Wyłączony z przedstawienia herb zle-
ceniodawcy Junosza zwieńczony mitrą i pastorałem, trzymany przez putta wydawca 
odbił na stronie verso karty tytułowej jako stemmat wraz z wierszem porównującym 
Stanisława Karnkowskiego do św. Stanisława biskupa krakowskiego: „Nam quod 
erat sanctus Craci Stanislaus in Urbe | Hoc Stanislaus Cuiaviensis adest” 54.

Z inicjatywy Karnkowskiego już jako prymasa w 1591 r. w krakowskiej Ofi-
cynie Łazarzowej wydrukowano opracowaną przez Hieronima Powodowskiego 
Agendę metropolitalną z odbiciem Matki Bożej (zamiennie z Chrystusem) na 
karcie tytułowej i wspaniałym całostronicowym obrazem na jej odwrociu (il. 38) 55. 
Pośród szczegółowej i misternej ornamentyki w winiecie obramującej zasadnicze 
przedstawienie położono symbole czterech cnót, wewnątrz kartusz z podpisem: 
STANISLAVS KARNKOWSKI, D[ei] G[ratia] ARCHIEP[iscopus] GNESNEN[sis] 
LEGATVS NATVS: R[egni] P[oloniae] PRIMAS, AC PRIMVS PRINCEPS. Ponad 
kartuszem znajduje się ozdobna ilustracja czerpiąca z tradycji sięgającej kart tytu-
łowych biskupów Konarskiego i Łaskiego, lecz przedstawiająca najwyższy poziom 
grafiki szesnastowiecznych druków polskich: herb Junosza w gemmie osadzonej na 
strojnie wycinanym kartuszu zwieńczonym krzyżem jednoramiennym, na którym 
dwaj aniołowie trzymają mitrę biskupią; po obu stronach dostojne postaci świętych 
biskupów Wojciecha i Stanisława z typową atrybucją i w szatach pontyfikalnych 
obficie zdobionych haftem i kamieniami szlachetnymi. Poniżej pierwszego ze świę-
tych podpis: S[anctus] ATALBERVS [sic!], pod drugim: S[anctus] STANISLAVS. 
Zasadniczo ten sam motyw, jednak o wiele mniej misternie wykonany, znalazł się 
na odwrocie karty tytułowej historii Kościoła powszechnego pióra Piotra Skargi, 
dedykowanej Karnkowskiemu i drukowanej w Krakowie w 1603 r. 56

Po recepcji ksiąg rzymskich w myśl postanowień synodu piotrkowskiego (1589) 
w 1596 r. w Oficynie Łazarzowej Jana Januszowskiego wydano po raz pierwszy for-
mularze brewiarzowe na obchody polskich patronów (Officia propria patronorum 
provinciae Polonae) zredagowane przez Stanisława Sokołowskiego, a w 1605 r. 
(z datą 1606) w krakowskiej pracowni Andrzeja Piotrkowczyka ukazał się polski 
dodatek do Mszału rzymskiego (Missae propriae patronorum et festorum Regni 
Poloniae. Ad normam Missalis Romani accomodate). Na kartach pierwszego wy-
dania dodatku brewiarzowego z 1596 r. odciśnięto dwie matryce ilustracyjne: na 
karcie tytułowej popiersie Chrystusa, które wydawca wykorzystywał już wcześniej 
w drukach Stanisława Karnkowskiego oraz wizerunek św. Wojciecha podpisany 
S[anctus] ADALBERTVS między kalendarzem a pierwszym oficjum. Programu 
ikonograficznego nie zawierało kolejne wydanie dodatku brewiarzowego, druko-
wane w Wenecji w 1599 r. 57 Jednak już na karcie tytułowej pierwszego dodatku do 
Mszału rzymskiego z 1605 r. odciśnięto drzeworyt ilustrujący pięciu adorantów 

54 Ibidem.
55 Agenda seu ritus caeremoniarum ecclesiasticarum ad uniformem ecclesiarum per universas 

provincias Regni Poloniae usum, Cracoviae 1591.
56 Piotr Skarga, Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, 

Kraków 1603.
57 Officia propria patronorum provinciae Polonae per Stanislaum Socolovium, Venetiis 1599.
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Najświętszego Sakramentu wznoszących modły, jak można się domyślać, za oddane 
im w opiekę Królestwo Polskie (il. 39 z analogiczną ryciną z wydania z 1627 r.) 58. 
Obecni na odcisku święci to (od lewej): Wacław, Wojciech, Kazimierz, Stanisław, 
Florian, wszyscy w typowej dla siebie atrybucji. Odczytując hierarchię świętych 
zgodnie z zasadami heraldyki, należy ich wymienić w kolejności: Kazimierz, Woj-
ciech, Stanisław, Wacław, Florian. Obecność centralnie ulokowanego św. Kazimierza 
Jagiellończyka ma tu o tyle duże znaczenie, że jest jednym z pierwszych przejawów 
jego oficjalnego kultu. Calendarium dodatku mszalnego zawierało wspomnienie 
świętego pod dniem 4 marca w rycie duplex. Kalendarze pierwszych wydań oficjów 
Sokołowskiego nie odnotowały obchodów jego wspomnienia. Nie dziwi to wobec 
faktu, że dopiero w lipcu 1602 r. Kongregacja ds. Świętych Obrzędów ustanowiła 
dzień św. Kazimierza świętem sub ritu duplici i zatwierdziła modlitwy mszalne i czy-
tania brewiarzowe ku czci świętego, a w listopadzie tego roku papież Klemens VIII 
ogłosił brewe Quae ad sanctorum równoważne formalnej kanonizacji, która, zdaje 
się, nigdy wcześniej nie nastąpiła 59. Teraz można już było oficjalnie uzupełnić kalen-
darze polskich dodatków o czytania ku czci Jagiellończyka, którego obchody 4 marca 
wyparły świętowane dawniej tego dnia translatio św. Wacława na 5 marca. Ponadto 
w druku odbito trzy klocki z inicjałami i wizerunkami patronów na rozpoczęcie 
ich świątecznych formuł: wspomnienie translacji św. Wacława rozpoczyna inicjał 
L[aetabitur] ze św. Wacławem w pełnej zrobi, koroną królewską, chorągwią i tarczą; 
wspomnienie św. Kazimierza inicjał O[s iusti] ze św. Kazimierzem w szacie i mitrze 
książęcej oraz herbami Królestwa Polskiego i Litwy; wspomnienie św. Wojciecha 
inicjał P[rotexisti me] z tronującym świętym biskupem.

7.2 Druki świeckie

Niewątpliwie dla kanclerza Jana Łaskiego nośnikiem idei świętego patronatu nad 
zjednoczonym państwem był zespół świętych orędowników Królestwa Polskiego, 
który nieprzypadkowo znalazł się na drzeworycie odciśniętym w Commune incliti 
Polonie Regni privilegium constitutionum et indultuum 60. Zbiór najważniejszych 
aktów prawnych kanclerz zredagował na prośbę uczestników sejmu radomskiego 

58 O ikonografii kultu eucharystycznego w tym okresie zob. m.in. M. Janocha, Missa in 
arte polona. Ikonografia mszy świętej w średniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej, 
Warszawa 1998; idem, The Iconography of the Holy Mass in Polish Art (12th–18th Centuries), 
„Warszawskie Studia Teologiczne” 18, 2005, s. 51–74; idem, Ryt podniesienia hostii i kielicha 
w polskiej ikonografii, „Saeculum Christianum”, nr 1, 1998, s. 103–130; C.J. Moryc, Wybrane 
zagadnienia ze średniowiecznej i nowożytnej ikonografii Mszy świętej w sztuce polskich 
środowisk franciszkańskich, „Przegląd Kalwaryjski”, nr 7, 2002, s. 309–322.

59 S. Maslauskaitė-Mažylienė, Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. 
Między ikonografią a tekstem, Wilno 2013, s. 25–38; H.D. Wojtyska, Początki kultu i procesy 
kanonizacyjne św. Kazimierza, An. Crac. 16, 1984, s. 225–229. Co istotne, Kazimierz znalazł 
swoje miejsce wśród figur patronów Królestwa (świętych Wojciecha, Stanisława, Wacława, 
Floriana, Jaska) na konfesji św. Stanisława z fundacji biskupa krakowskiego Marcina 
Szyszkowskiego (1626–1629), por. M. Rożek, Święty Kazimierz — Patron Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Szkic historyczno-ikonograficzny, An. Crac. 16, 1984, s. 132.

60 Commune incliti Polonie Regni privilegiorum, Cracovie 1506.
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z 1505 r. i polecenie króla Aleksandra Jagiellończyka 61. Zgodnie z decyzją władcy 
podjętą na tym samym sejmie 3 maja 1505 r.:

niniejszy pospolity statutów przywilej, do którego włączyliśmy dawne i dodali-
śmy niektóre nowe […] aby był dany i tenże do pospolitego Królestwa naszego 
skarbca na zamku krakowskim, tam gdzie insygnia koronacyjne i inne Króle-
stwa rzeczy najtajniejsze strzeżone być zwykły, i wreszcie do kapituł większych 
kościołów naszego Królestwa, a także do starostw ziemskich wszystkich ziem 
został przyniesiony, i w nich aby wszystkim służył i znany był, co dla pożytku 
wszystkich i dla konieczności ma zostać zbudowane dla korzyści proszących 
we wszystkich koniecznych [sprawach], orzekamy i nakazujemy 62.

Już w styczniu 1506 r. spod tłoków krakowskiej drukarni Jana Hallera wyszedł zbiór 
powszechnie znany jako Statut Łaskiego. Wybór padł na krakowskiego przedsię-
biorcę i pracującego dla niego impresora Kaspra Hochfedera przed 30 września 
1505 r., kiedy Aleksander nadał ich oficynie przywilej na druk i sprzedaż książek 
„tam pro decore nostri regni, quam communi subditorum nostrorum utilitate” 63. 
Słowa arengi królewskiego przywileju korelują z treścią decyzji podjętych na sej-
mie radomskim oraz ideą rozpowszechnienia w całym królestwie ujednoliconego 
zwodu praw. Wynagrodzenie za trwającą kilka miesięcy pracę było szczególne. 
Miesiąc po ukazaniu się Statutu Łaskiego, 25 lutego 1506 r. władca zwolnił impre-
sora z podatków z tytułu jego działalności drukarskiej, gdyż ten miał nie ustawać 
w pracy na rzecz ozdoby królestwa, a szczególnie jako wyraz pocieszenia i zwrot 
kosztów „pro labore diligentia et impensis, quas circa impressionem privilegiorum 
communium regni nostri mandantibus nobis in praesentiarum peregit” 64. Sam 
władca otrzymał urzędowy, przesznurowany i opieczętowany pieczęcią wielką 
koronną bogato iluminowany egzemplarz złożony w Archiwum Koronnym Kra-
kowskim, a dziś przechowywany w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych 65. 
Dwanaście kopii drukowanych na pergaminie przeznaczono dla najważniejszych 
dygnitarzy państwowych, a liczbę egzemplarzy drukowanych na papierze szacuje 
się na ponad 150 66.

61 W. Uruszczak, Commune incliti Polonie Regni privilegium constitutionum et indultuum. 
O tytule i mocy prawnej Statutu Łaskiego z 1506 roku, w: Prace poświęcone pamięci Adama 
Uruszczaka, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej uj” 96, 2006, s. 116.

62 Cyt. za: ibidem, s. 128–129; por. Volumina legum, t. i, Petersburg 1859, s. 160: „toti 
Regno dandum illudque in publicum Regni nostri Castri Cracoviensi thesaurum ubi et 
Coronationis diademata, et alia Regni secretiora servari consueverunt, tandemque in loca 
Capitularia maiorum Regni nostri ecclesiarum ac Capitaneatuum Terrestrium ubique 
Terrarum inferendum, in eisque ut omnibus prosit, et cognitum sit, quod ad omnium 
salutem, necessitatemque congestum esset habendum, et omnium necessitatibus petentium 
commodandum decrevimus et decernimus”.

63 Privilegia typographica Polonorum. Polskie przywileje drukarskie. 1493–1793, wyd. M. Juda, 
Lublin 2010, nr 4.

64 Ibidem, nr 6.
65 agad, Zbiór dokumentów pergaminowych, perg. 5632.
66 P. Tafiłowski, Jan Łaski…, s. 296; W. Uruszczak, Commune incliti Polonie Regni 

privilegium…, s. 120; zob. też H. Kapeluś, Jan Haller. Kraków 1505–1525, w: Polonia 
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Zespół grafik wkomponowanych w druk Statutu Łaskiego składa się z ty-
tułowego wizerunku tronującego władcy w obecności kanclerza Jana Łaskiego 
(dwukrotnie powtórzony), wyobrażenia króla Aleksandra w otoczeniu senatu i izby 
poselskiej, ilustracji czterech patronów Królestwa Polskiego oraz genealogii Ja-
giellonów. W opinii Ewy Chojeckiej „zespół ten jest pierwszym w dziejach sztuki 
polskiej — nie tylko grafiki — tak wszechstronnym pokazaniem aktualnych treści 
politycznych, wyrażonych repertuarem form wywodzących się w znacznym stopniu 
z wzorów XV wieku” 67. Badaczka słusznie zwróciła uwagę, że gotycka forma za-
czerpnięta z malarstwa książkowego i stereotypowe potraktowanie wątków służyły 
przede wszystkim czytelności i zrozumiałości treści ikonograficznych 68. Wizerunki 
zawarte w druku nie pełniły jedynie funkcji dekoracyjnej, lecz w wyjątkowy sposób 
były sprzężone z treścią, tworząc kontekst i budując narrację wizualną dla zwodu 
praw 69. Musiały zatem odwoływać się do utartego kodu zrozumiałego dla szero-
kiego grona odbiorców.

Ilustrację obrazującą tronującego króla Aleksandra Jagiellończyka oraz zbli-
żającego się do niego kanclerza umieszczono na karcie tytułowej oraz na końcu 
pierwszej z dwóch części druku (k. 175v). Kanclerz podchodzi do władcy, trzymając 
typariusz w prawej ręce i opieczętowany dyplom w lewej. Aby nikt nie miał wątpli-
wości, że postać wyobraża Jana Łaskiego, u jego stóp położono herb Korab. Wymiar 
symboliczny grafiki jest związany nie tylko z kontekstem powstania zwodu, czyli 
prośbą króla skierowaną do kanclerza w czasie obrad sejmu radomskiego — ilu-
stracja odgrywa rolę klamry spinającej tę część statutu, która uzyskała królewskie 
potwierdzenie. Redaktor zbioru w ten wyjątkowy sposób zalecił zobrazować na 
jednym drzeworycie swoją rolę w tworzeniu księgi oraz jej królewską konfirmację. 
Na karcie tytułowej verso impresor odbił całostronicowy klocek z wizerunkiem 
czterech patronów królestwa, a na dwóch kartach stanowiących początek pierwszej 
części druku umieszczono najbardziej znaną grafikę Statutu Łaskiego: przedstawie-
nie stanów sejmujących, wielokrotnie reprodukowane i omawiane w historiografii 70. 
Powtórzonych z karty tytułowej króla i podchodzącego doń kanclerza otaczają 
trzy kręgi polskiej universitas: krąg senatu i sejmu, krąg herbów ziemskich oraz 
krąg kosmograficzny, podtrzymywany przez czterech aniołów. Aby nie powtarzać 
często roztrząsanych w literaturze wątków związanych z drzeworytem, można tu 
przywołać wyśmienite podsumowanie Barbary Miodońskiej: „Drzeworyt sejmowy 
Statutu Łaskiego ujawnia wysoki stopień świadomości politycznej projektanta, jego 
doskonałą znajomość struktury i zasad funkcjonowania państwa. Stanowi odbicie 
konkretnej sytuacji politycznej oraz przemian ustrojowych […]. Podkreślenie roli 
króla jako czynnika jednoczącego terytorium państwa oraz właściwego twórcy prawa 

typographica saeculi sedecimi, red. A. Kawecka-Gryczowa, z. 4, Wrocław-Warszawa- 
-Kraków 1962.

67 E. Chojecka, Znaczenie kulturowe…, s. 93.
68 Ibidem, s. 94.
69 B. Miodońska, Przedstawienie państwa polskiego w Statucie Łaskiego z r. 1506, Fha 5, 1968, 

s. 20.
70 Ibidem, s. 20–67, tam najszersze omówienie oraz starsza literatura; zob. też. S.K. Kuczyński, 

Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 135–138.
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zbiega się z ukazaniem, iż do współudziału w kierowaniu państwem dopuszczony 
został czynnik społeczny — reprezentacja corporis Regni […]. Złożoność i bogactwo 
znaczeń, nośność ideowa przy równoczesnej soczystości i świeżość realistycznego 
konkretu, dyscyplina formalna, z którą w parze idzie uroda drzeworytniczej kreski — 
oto cechy, które decydują o niepospolitej wartości drzeworytu sejmowego” 71. 

Na początku części poświęconej prawodawstwu Kazimierza Jagiellończyka 
znalazła się grafika genealogiczna w formie zaczerpniętej z motywu drzewa Jessego 
(k. 85) 72. Każdej postaci towarzyszy szarfa z imieniem. Z tronujących władców, 
Kazimierza Jagiellończyka (Kazimirus Rex) i Elżbiety Rakuszanki (Elizabet Regina), 
wyrastają łodygi drzewa, którego gałęzie oplatają cztery grupy dzieci królewskiej 
pary: pierwsza grupa nad Kazimierzem to koronowani synowie z insygniami władzy 
monarszej: Aleksander (Alexander Rex), Jan Olbracht (Joannes Albertus) i Wła-
dysław Jagiellończyk (Wladislaus); ponad nimi widnieje grupa książąt dotychczas 
niekoronowanych: Zygmunt (Sigismundus) z mitrą książęcą, Fryderyk Jagiellończyk 
(Fredericus) z kapeluszem kardynalskim i Kazimierz Jagiellończyk (Kazimirus Dux) 
z mitrą książęcą. W pierwszej grupie ponad Elżbietą wyobrażono: Barbarę (Bar-
bara), Zofię (Zophia) i Jadwigę (Hedwigis), nad którymi w osobnej grupie: Annę 
(Anna) oraz trzy Elżbiety (Elizabet) z koronami otwartymi w przeciwieństwie do 
pozostałych sióstr. Lokalizacja grafiki oraz kontekst treści całego dzieła w oczywisty 
sposób kierowały myśl odbiorcy komunikatu w stronę dynastii jako ważnego źródła 
prawa obowiązującego w Królestwie Polskim.

W tak przemyślanym programie ikonograficznym znalazła się rycina przed-
stawiająca zespół czterech patronów królestwa z identyfikującymi ich szarfami 
z imionami (il. 40). W centralnym miejscu stanęła para biskupów reprezentują-
cych dwa najważniejsze ośrodki Królestwa Polskiego: gnieźnieński św. Wojciech 
(S[anctus] Adalbertus) błogosławiący prawą ręką i w lewej trzymający zamkniętą 
księgę oraz krakowski św. Stanisław (S[anctus] Stanislaus) z pastorałem w prawej 
ręce i otwartą księgą w lewej oraz Piotrowinem u stóp. Po lewej stronie za plecami 
św. Wojciecha widać postać św. Wacława (S[anctus] Venceslaus) w pełnej zbroi 
płytowej i mitrze książęcej, prawą ręką wspartego na tarczy z Orłem Przemyślidów 
i w lewej dzierżącego drzewce z proporcem, na którym powtórzono godło z tarczy; 
po prawej stronie za plecami św. Stanisława wizerunek św. Floriana (S[anctus] 
Florianus) w zbroi, w prawej ręce trzymającego drzewce z proporcem, a lewą 
gaszącego budynek pogrążony w płomieniach. Po wewnętrznych stronach szarf 
świętych Wacława i Wojciecha widać dwa inicjały S i S. Analizując znaczenie oprawy 
wizualnej Statutu Łaskiego, łatwo uznać przedstawienie świętych orędowników 
za grafikę dewocyjną, więc niemającą wiele wspólnego z ideowym przesłaniem 
polityczno-prawnego programu ikonograficznego. Taka konstatacja byłaby jednak 
tylko połowicznie słuszna i z pewnością skazałaby na porażkę próbę zrozumienia 
programowych rycin jako przekazu zwartego i harmonijnie korespondującego 
z ideami towarzyszącymi redakcji Statutu Łaskiego. Przekonuje o tym fragment 
słowa wstępnego, w którym kanclerz opisał okoliczności powstania zbioru: 

71 B. Miodońska, Przedstawienie…, s. 66–67.
72 E. Chojecka, Znaczenie kulturowe…, s. 92.
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Sacra eius maiestas me […] versatum hortata fuit et provinciam dedit commu-
nis eiusdem privilegii et antiquarum Regni institutionum ordinationumque 
scribendarum quibus regiis iussis parendo humiliter ad Regis coelorum glo-
riam, per quem reges in terris regnant et conditores legum decernunt ac ad 
honorem divorum Adalberti, Stanislai, Venceslai et Floriani Regni eiusdem 
Polonie patronorum 73.

Choć zatem sam król, jako źródło ziemskiego prawa, złożył na barki Łaskiego obo-
wiązek zredagowania tego zwodu, to najważniejszym prawodawcą, dzięki któremu 
królowie rządzą na ziemi, a ustawodawcy mogą określać prawa, jest Bóg, Król Nie-
bios. Kanclerz wykonał zatem swoją pracę na prośbę posłów sejmu radomskiego, 
na rozkaz króla Aleksandra i na chwałę Boga oraz świętych Wojciecha, Stanisława, 
Wacława i Floriana patronów Królestwa Polskiego. Tych samych orędowników 
umieszczono na odwrociu karty tytułowej w analogicznej kolejności, jeśli grafikę 
odczytać w hierarchicznym kluczu zasad heraldycznych. Wzorcem dla grafika był 
najpewniej drzeworyt karty tytułowej tzw. Mszału św. Wacława drukowanego 
w 1498 r. na zlecenie króla czeskiego Władysława IV Jagiellończyka. Czterech 
świętych patronów Królestwa Czeskiego, Wojciecha, Zygmunta, Wita i Wacława, 
obdarzono zwyczajową atrybucją świętych oraz nadpisanymi imionami. Jan Łaski 
i Aleksander Jagiellończyk zapewne widzieli mszał królewskiego brata i zdecydowali 
wzorować drzeworyt ze świętymi na drzeworycie czeskim.

Na początku XVI w. pamiętano więc o grupie czterech patronów Królestwa 
Polskiego ukształtowanej w latach trzydziestych poprzedniego stulecia w środowi-
sku katedry krakowskiej i funkcjonowała ona w świadomości prawno-urzędowej 
oraz jej przestrzeni semantycznej jako symbol jedności Królestwa Polskiego, któ-
rym warto sygnować projekt zmierzający do ujednolicenia prawa na terytorium 
państwa. Ze słów Łaskiego wypływa kolejny doniosły wniosek: źródłem prawa jest 
prawo boże, nadrzędne w stosunku do ludzkiego porządku prawnego, regulujące 
nie tylko moralne obowiązki ludzkości, ale również determinujące rządy królów 
i możliwości legislacyjne ustawodawców. Choć nie wyrażono tego wprost, święci 
orędownicy państwa polskiego zapewne odgrywali rolę strażników praw, podob-
nie jak miało to miejsce w tradycji porządków prawnych krajów skandynawskich, 
Korony św. Wacława czy Korony św. Stefana. W kontekście wzorców europejskich, 
idei ujednolicenia prawa w granicach Królestwa Polskiego oraz słów Jana Łaskiego 
obecność drzeworytu znakomicie wpisuje się w całość programu ikonograficznego 
Statutu Łaskiego, uzupełniając go w sferze idei dewocyjno-państwowych. Zabieg 
z pewnością stwarzał rzadką możliwość promowania zespołu patronalnego na 
stosunkowo szeroką skalę nie tylko przez wzgląd na odgórnie zarządzoną dys-
trybucję druku w całym państwie. W opinii Stefana Kuczyńskiego wzbogacenie 
ryciny sejmowej o wieniec herbów ziemskich miało za zadanie m.in. poprawę świa-
domości heraldycznej urzędników wojewódzkich i ziemskich, spełniając funkcję 
oficjalnego i legalnie potwierdzonego wzornika herbów terytorialnych 74. Być może 

73 Commune incliti Polonie Regni provilegiorum, k. nlb. 
74 S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie…, s. 138.
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podobnie było z wizerunkiem grupy świętych Królestwa Polskiego, która w Statucie 
Łaskiego uzyskała królewską konfirmację, a tym samym stała się sugestywnym 
wzornikiem dla kolejnych inicjatywch graficznych o charakterze państwowym, 
a tym samym ofiacjalnym zatwierdzeniem grupy czterech orędowników przez 
dynastię panującą.





3178.1 Retabulum ołtarza głównego w kolegiacie Bożego Ciała w Bieczu

Spośród nielicznych zachowanych przykładów rzeźbiarskiego wykorzystania zespo-
łu czterech świętych patronów Królestwa Polskiego na szczególną uwagę zasługuje 
grupa patronalna włączona w układ kompozycyjny głównego ołtarza kolegiaty 
Bożego Ciała w Bieczu (il. 41). Symetryczne rozlokowanie rzeźb orędowników 
państwowych niewątpliwie miało na celu ukazanie zwartej grupy patronalnej, co 
w kontekście dziejów miasta Biecza i tutejszej parafii zyskuje wyjątkowe znaczenie 
symboliczne.

Już najwcześniejsze wzmianki źródłowe dotyczące Biecza wiązały miasto z dzie-
jami kultu św. Stanisława. Autor rocznika mansjonarzy krakowskich z początku 
XV stulecia, czyli Rocznika świętokrzyskiego, opisał interdykt nałożony w 1079 r. 
na całą prowincję gnieźnieńską i całe Królestwo Polskie („per totam provinciam 
Gneznensem et per totum regnum Polonie”) jako karę za zabójstwo świętego bi-
skupa 1. Władca, chcąc zrzucić klątwę, zrzekł się prawa patronatu i prezenty nad 
kościołami w Krakowie, Wiślicy, Sandomierzu, Wojniczu, Sączu i właśnie Bieczu, 
a po spełnieniu tego warunku papież cofnął interdykt oraz wyświęcił nowego 
biskupa krakowskiego 2. P. Węcowski przekonywał, że piętnastowieczny kroni-
karz wymyślił motyw klątwy na podstawie lektury Rocznika krótkiego, z którego 

1 Rocznik świętokrzyski, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, mphns Xii, Kraków 1996, s. 19.
2 Ibidem, s. 19–20: „[…] quod omnes collaciones regis in dyocesi Cracoviensi vacarent curie 

Romane quas et nunc possidebat in Cracovia, in Wislica, in Sandomiriam in Woynicz, in 
Sandecz, in Byecz et alias”. Z całą mocą podkreślić trzeba, że fragmentu tego nie można 
traktować jako „najdalej wysuniętej w przeszłość wzmianki historycznej o Bieczu” i na jej 
podstawie wnioskować o istnieniu kościoła parafialnego „chyba już za rządów Bolesława 
Chrobrego”, jak czynił R. Kaleta, Zamek w Bieczu, w: Biecz. Studia historyczne, red. 
idem, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, s. 83. O przekazie zob. P. Węcowski, Strata 
korony królewskiej po śmierci św. Stanisława w opinii pisarzy późnego średniowiecza, 
w: Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu, 
red. K. Skwierczyński, Warszawa 2009, s. 281–284; M. Koczerska, Prawo patronatu w Polsce 
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dowiedział się o czteroletnim wakacie na biskupim tronie krakowskim po zabójstwie 
św. Stanisława 3. Przekaz ten przyjął się w rocznikarstwie późnośredniowiecznym, 
chociaż w Spominkach sochaczewskich, czyli powstałej po 1410 r. przeróbce Rocznika 
świętokrzyskiego, wśród miejscowości, w których władca miał zrzec się beneficjum, 
zamiast Biecza został wymieniony Buk 4.

Konsekwencje związane z utratą przez polskich władców beneficjów z kościo-
łów fundowanych przez ich poprzedników miały się skończyć po złożeniu przez 
Władysława Jagiełłę supliki do Stolicy Apostolskiej. Mocą wystawionej 17 stycznia 
1415 r. w Konstancji bulli papież Jan XXIII przywracał polskim królom ius patronatus 
w osiemnastu wyliczonych kościołach, m.in. „in Beycz”, odebranych po zabójstwie 
biskupa Stanisława 5. Według P. Węcowskiego oznaczało to, że konstrukt historio-
graficzny autora Rocznika świętokrzyskiego dotarł do Jagiełły przed 1415 r. i zachęcił 
monarchę do zwrócenia się do papieża celem odzyskania należnych beneficjów 6. Na 
podstawie powyższych wzmianek można by dojść do wniosku, że prawo patronatu 
nad kościołem bieckim do 1079 r. znajdowało się w rękach fundatora świątyni, czyli 
władcy, w latach 1079–1415 należało do biskupów krakowskich, po czym znowu 
wróciło do monarchy.

A jednak w przypisywanym przez Franciszka Bujaka Janowi Długoszowi nie-
opublikowanym fragmencie Liber beneficiorum diecezji krakowskiej biecki kościół 
Bożego Ciała został opisany jako pozostający pod patronatem biskupów krakow-
skich, murowany i wzniesiony przez niemieckich mieszczan 7. Z przekazu można 
się dowiedzieć również, że niegdyś i miasto pozostawało pod jurysdykcją bisku-
pów krakowskich, aż do napaści Węgrów, którzy złupili Biecz i zniszczyli kościół 
parafialny, nieodbudowany jeszcze w czasach autora notki. Po odzyskaniu miasta 
przez królewskie wojska w rękach biskupów krakowskich pozostało jedynie prawo 
patronatu nad zdemolowaną świątynią 8.

Długosz rozwinął ten wątek w Rocznikach, w których przekonywał, że w 1303 r. 
król Wacław II nadał gród biecki biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie w za-
mian za wieś Kamienicę, w której fundował miasto Nowy Sącz 9. Wtedy też biskup 

późnego średniowiecza i jego wpływ na kulturę pisma społeczeństwa świeckiego, w: Sacri 
canones servandi sunt, red. P. Krafl, Praha 2008, s. 232–234.

3 P. Węcowski, Strata korony…, s. 283; Rocznik krótki, w: Najdawniejsze roczniki krakowskie 
i kalendarz, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, mphns V, Warszawa 1978, s. 235.

4 P. Węcowski, Strata korony…, s. 283; [Spominki sochaczewskie], w: Rocznik świętokrzyski, 
s. 108.

5 kdkk ii, Kraków 1883, nr 557.
6 P. Węcowski, Strata korony…, s. 285.
7 Materyały do historyi miasta Biecza (1361–1632), wyd. F. Bujak, Kraków 1914, nr 63: „Biecz, 

oppidum, habens ecclesiam ab Alamanis muratam Ss. Corpori Christi dicatam, iuris 
patronatus rdmi episcopi Cracoviensis”. F. Bujak przywołał ów fragment na podstawie 
przywileju biskupa krakowskiego Jana Konarskiego jako niewątpliwie przeznaczony do Liber 
beneficiorum Długosza. 

8 Ibidem, nr 63: „Item notandum est, quod hoc oppidum fuit quondam episcopi Cracoviensis 
et eius ecclesiae hereditarium, verum postquam fuit ab Ungaris interceptum et ab illis per 
regem armis vindicatum, amplius non est ecclesiae restitutum, ita ut ex eo tempore nihil 
ibidem episcopus habeat, praeter solum ius patronatus eccl. parochialis”.

9 J. Długosz, Roczniki, ks. iX, s. 26.
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krakowski, „niemający w Krakowie żadnych krewnych i nieufający obcym”, oddał 
gród w dzierżawę opatowi tynieckiemu, a sam fundował w Bieczu kościół parafialny 
Bożego Ciała 10. W międzyczasie jednak Biecz zajęli Węgrzy działający zapewne 
w porozumieniu z Władysławem Łokietkiem — wtedy też książę obiecał Muskacie 
odzyskanie dla niego grodu w zamian za pomoc w wojnie z Wacławem 11. Ostatecznie 
biskupstwo krakowskie nie odzyskało Biecza, a Muskata pozwał przed sąd papieski 
opata tynieckiego, wyrzucając mu niedostateczną czujność w sprawach dóbr kościel-
nych 12. Symptomatyczne jest, że również w procesie przeciwko Muskacie, toczącym 
się pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba, wyrzucano Ślązakowi, 
że to właśnie on przyczynił się do utraty miasta, a wśród postawionych mu zarzutów 
znalazło się także faworyzowanie Niemców na niekorzyść polskiej ludności rodzimej: 
„[…] et quod castrum Begecz sub cura episcopi alienatum est ab ecclesia, et quod 
non promovet Polonos terrigenas, sed extraneos Theutonicos” 13.

Bardzo ważna rola grodu bieckiego w XIV i XV w. wiązała się z dwoma czyn-
nikami. Pierwszym było położenie na skrzyżowaniu dwóch dawnych szlaków han-
dlowych: prowadzącego z Rusi przez Żmigród do Sandomierza albo przez Biecz do 
Sącza oraz drugiego, z Krakowa przez Grybów do Bardiowa i Koszyc 14. Ponadto 
bliskość dogodnego traktu przecinającego Karpaty na Przełęczy Dukielskiej czyniła 
z Biecza jedną z kluczowych warowni obronnych na granicy polsko-węgierskiej 
(obok Żmigrodu i Sącza), którego strategiczną rolę doceniali kolejni władcy in-
westujący w rozwój tutejszego zamku 15. By dowieść wagi miasta i grodu wystar-
czy wspomnieć, że w latach 1386–1434 Władysław Jagiełło przebywał w Bieczu 
przynajmniej dwadzieścia razy, zatrzymując się w nim zwykle w czasie swoich 
licznych podróży 16. Kiedy z kolei w 1439 r. organizowano spotkanie Władysława 
Warneńczyka z królem Niemiec Albrechtem Habsburgiem w celu zawarcia poko-
ju, postanowiono, że polski władca zjedzie do Biecza, niemiecki zaś do Bardiowa, 
a stamtąd wyruszą ku sobie, by spotkać się w połowie drogi 17.

Obraz średniowiecznego Biecza, jaki zarysowuje się na podstawie zachowanych 
źródeł, ukazuje miasto ważne, z którego stratą krakowski Kościół długo nie mógł 
się pogodzić. Królewski gród z farą pozostającą pod patronatem biskupów krakow-
skich był jednak miejscem antagonizmów nie tylko między władcą a hierarchami; 
dochodziło tam również do napięć między ludnością niemiecką a polską, których 
wskaźnikiem był chociażby niemiecki charakter bieckiego kościoła parafialnego. 

10 Jan Długosz, Catalogus episcoporum Cracoviensium, w: Opera omnia, t. i, wyd. I. Polkowski, 
Ż. Pauli, Kraków 1887, s. 407; R. Kaleta, Zamek w Bieczu, s. 85, 94.

11 J. Długosz, Roczniki, ks. iX, s. 43.
12 Jan Długosz, Catalogus…, s. 407–408; R. Kaleta, Zamek w Bieczu, s. 85.
13 Acta inquisitionis Iacobi, archiepiscopi Gneznensis, contra Ioannem Muscata, episcopum 

Cracoviensem, w: Monumenta Poloniae Vaticana, t. iii, wyd. J. Ptaśnik, Cracoviae 1914, s. 89.
14 A. Kłodziński, Biecz na przełomie XII–XIII wieku, w: Biecz. Studia historyczne, s. 118; 

J. Barut, Dawna ziemia biecka i jej stolica, w: Biecz. Studia historyczne, s. 126.
15 A. Kłodziński, Biecz na przełomie XII–XIII wieku, s. 118.
16 A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły. 1386–1434, wyd. 2. oprac. 

A. Gąsiorowski i G. Rutkowska, Warszawa 2015, s. 36 (1386), 39 (1388, 1389), 47 (1394), 51 
(1399), 52 (1400), 55 (1402), 56 (1403), 61 (1406), 69 (1410), 75 (1411), 77 (1412), 81 (1414), 86 
(1417×2), 91 (1419), 94 (1421), 98 (1422), 99 (1423), 100 (1423), 109 (1427), 114 (1429), 118 (1431).

17 J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 231–232; R. Kaleta, Zamek w Bieczu, s. 96.
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Na takim tle należy rozpatrywać fundację grupy rzeźbiarskiej czterech świętych 
patronów Królestwa Polskiego i umieszczenie jej w centralnym miejscu świątyni.

Monumentalna struktura retabulum ołtarza głównego (8,40 m szerokości 
i 13,50 m wysokości 18) zajmuje niemal całą przestrzeń apsydy bieckiego kościoła, 
wznoszonego od końca XV do połowy XVI stulecia 19. Manierystyczna nastawa 
datowana na 1604 r. składa się z wysokiego, dekoracyjnego cokołu, dwóch kon-
dygnacji i dwupoziomowego zwieńczenia w formie nieco zbliżonej do aedicu-
li. W pierwszej pięcioosiowej kondygnacji centralne miejsce zajmuje malowany 
farbami olejnymi na płótnie, sprowadzony z Italii obraz Opłakiwanie Chrystusa, 
jeden z piękniejszych przykładów włoskiego malarstwa renesansowego na ziemiach 
polskich 20. W dwóch niszach rozlokowanych w osiach przylegających do środkowej 
umieszczono figury dawnych patronów parafii, świętych Piotra i Pawła. W osiach 
skrajnych tej kondygnacji w konchowych niszach rozmieszczonych po dwie, jedna 
nad drugą, znalazły się figury czterech ewangelistów. W środku drugiej, również 
pięcioosiowej kondygnacji zainstalowano gotycką grupę rzeźbiarską połączonych 
motywów Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po obu stronach 
centralnego przedstawienia, w niszach rozmieszczonych po dwie, jedna nad drugą, 
ustawiono figury czterech Doktorów Kościoła. Skrajne osie tej kondygnacji mieszczą 
z kolei nisze z figurami: św. Wojciecha po lewej i św. Stanisława po prawej stronie. 
Ponad nimi znajdują się medaliony z płaskorzeźbionymi wizerunkami proroków, 
a otaczającą je dekorację ornamentalną wieńczą postumenty, na których ustawiono 
figury: św. Wacława po lewej (a zatem w osi ze św. Wojciechem) oraz św. Floriana 
po prawej stronie (nad św. Stanisławem). Drugą kondygnację flankują rzeźbiarskie 
przedstawienia Mojżesza i króla Dawida ustawione na postumentach wyrastają-
cych jeszcze z belkowania szerszej dolnej kondygnacji. Napis pod grupą Zaśnięcia 
pomaga zadatować wystawienie tego ogromnego dzieła: „D.O.M. Harum Imagi-
num erectio facta est in Laudem Sacratissimi Corporis Christi honoremque BMV 
Apostolorum Petri et Pauli A.D. 1604 Die Junii” 21. W polu centralnym zwieńczenia 
widnieje druga rzeźbiona gotycka grupa Koronacji Najświętszej Marii Panny. Na 
szczycie nastawy ołtarzowej umieszczono św. Michała Archanioła flankowanego 
przez świętych Szczepana i Wawrzyńca.

Program ikonograficzny retabulum ołtarza głównego Z. Bielamowicz zamknął 
w teologicznym określeniu „tajemnicy zbawienia”: począwszy od Adama i Ewy, 
ujętych w formy kariatyd dźwigających na swoich barkach ciężar nastawy, poprzez 
ofiary Abrahama i Melchizedeka oraz Ostatnią Wieczerzę, śmierć Chrystusa na 

18 S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zabytków Galicji zachodniej. Powiat gorlicki, „Teka 
Konserwatorów Galicyi Zachodniej” 1, 1900, s. 186, M. Rehorowski, Zabytkowe sprzęty 
kościoła parafialnego w Bieczu, w: Biecz. Studia historyczne, s. 307.

19 A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988, s. 112–113. 
20 A. Bochnak, Obraz włoski z XVI wieku w kościele parafialnym w Bieczu, w: Biecz. 

Studia historyczne, s. 275–277; S. Komornicki, Kultura artystyczna w Polsce czasów 
Odrodzenia. Sztuki plastyczne, w: Kultura staropolska, Kraków 1932, s. 583; S. Tomkowicz, 
Inwentaryzacja zabytków…, s. 186.

21 Z. Bielamowicz, Późnogotyckie rzeźby Zaśnięcia i Koronacji Matki Boskiej w ołtarzu 
głównym kościoła parafialnego w Bieczu, w: Teka konserwatorska. Polska południowo- 
-wschodnia, Rzeszów 1985, s. 9.
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krzyżu, aż po maryjne tajemnice Zaśnięcia, Wniebowzięcia i Koronacji. Badacz 
podkreślił wagę tych ostatnich przedstawień w kontekście posoborowego wzmo-
żenia w drugiej połowie XVI stulecia kultu Matki Bożej wychodzącego naprzeciw 
reformacyjnemu zakwestionowaniu doktryn maryjnych 22. Bogatą dekorację dopeł-
niają figury i popiersia świętych rozlokowane we wszystkich jego kondygnacjach. 
Wieńczący retabulum św. Michał to apokaliptyczny zwiastun paruzji, kojarzący 
się z Sądem Ostatecznym i definitywnym zwycięstwem nad Szatanem. U boku 
archanioła stoją dwaj święci diakoni, którzy w XV i XVI w. otwierali grupę świętych 
męczenników w wielkosobotnich litaniach do Wszystkich Świętych, co dostatecznie 
poświadcza ich niezachwianą pozycję w hierarchii świętych otaczanych kultem. 
Wśród orędowników otaczających główne wątki ideowe ołtarza twórcy kompo-
zycji umieścili wreszcie grupę czterech patronów Królestwa Polskiego, wpisując 
narodowe treści w program ideowy historii zbawienia.

Układ kompozycyjny, którego pozorna niespójność wynika z nagromadzenia 
różnorakich, czasem stylowo odrębnych komponentów, tworzy zatem sensowną, 
wielowątkową opowieść, w której przeplatają się motywy chrystologiczne i maryjne 
z apostolskimi, starotestamentalnymi i państwowymi. Funkcję porządkującą pełni 
zorganizowanie układu pełnopostaciowych figur wokół głównej wertykalnej osi 
w trzy pary oraz trzy poczwórne grupy świętych 23. Trudno jednak potwierdzić, czy 
ostatecznie skonstruowany w taki sposób program ideowy odzwierciedla zamysł 
twórcy z przełomu XVI i XVII w. i w jakim stopniu oddaje lub sugeruje wygląd 
starszej nastawy. Okazuje się bowiem, że niektóre elementy retabulum trafiły do 
niego nie na początku XVII stulecia, lecz zdecydowanie później. Próba rekonstrukcji 
translokacji wszystkich wezwań, nastaw ołtarzowych czy ich elementów w obrębie 
świątyni jest problematyczna i komplikuje się w obliczu zbyt fragmentaryczne-
go materiału źródłowego oraz przeróbek stylowych. Zachowane dane pozwalają 
jednak wysunąć pewne przypuszczenia dotyczące retabulum ołtarza głównego, 
a przykładem ingerencji w układ wystroju fary pozostaje przeniesienie obrazu 
Opłakiwanie Chrystusa.

Już Stanisław Tomkowicz datował umieszczenie włoskiego dzieła w central-
nym polu retabulum na 1604 r. na podstawie napisu pod grupą Zaśnięcia 24. Adam 
Bochnak z kolei, analizując podobieństwa stylowe dzieła i szukając wzmianek o nim 
w źródłach pisanych, przywołał znajdujący się wówczas na plebanii inwentarz 
z 1769 r., w którym podano informację o przeniesieniu Opłakiwania z kaplicy Sułow-
skich 25. Istotnie, wizytator z 1602 r. wspominał, że „imago depositionis s[alvatori] 
de cruce” znajdował się w kaplicy Sułowskich 26. Wizerunek nie trafił jednak dwa lata 

22 Ibidem, s. 20–21.
23 Z. Bielamowicz (Późnogotyckie rzeźby…, s. 22–23) odniósł się ponadto do kompozycji 

przedstawień maryjnych, których przestrzeń została ukształtowana przez figury 
geometryczne, nadające im walory harmonii i przejrzystości.

24 S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zabytków…, s. 186.
25 A. Bochnak, Obraz włoski…, s. 277, przyp. 13.
26 akm, rkps aV cap. 21, Acta visitationis exterioris quatuor decanatuum Jaslensis, 

Smigrodiensis, Biecensis et Voinicensis ex commissione iii. et Rev. D.D. Bernardi 
Macieiowski […] per Rev. D. Andream Chrościński […] A.D. 1602, k. 51v.
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później do retabulum ołtarza głównego, gdyż jeszcze w 1767 r. uświetniał tę samą 
kaplicę Sułowskich: „w ołtarzu in parte pozłoconym, in parte malowanym iest obraz 
Depositionis Christi Domini de Cruce. Włoska sztuka duża. Na nim iest ołtarzyk 
na szkle malowany Resurrectionis Domini et Sanctorum Apostolorum nadpsuty” 27. 
Obraz zainstalowano zatem w ołtarzu głównym w latach 1767–1769. W tym samym 
czasie pozbawiony włoskiego wizerunku ołtarz z kaplicy Sułowskich przeniesiono 
do kaplicy krawców, zwanej Kromerowską (pierwsza od wejścia po lewej stronie), 
a puste miejsce nastawy uzupełniono krzyżem z ołtarza głównego 28.

Czy w obliczu powyższego można stwierdzić, że program ikonograficzny 
ołtarza powstał jako komplementarny zamysł, czy raczej tworzony był z czasem, 
a idee dostosowywano do kolejnych przemieszczeń w obszarze nastawy ołtarzowej? 
Kto był twórcą tego programu i z jakiego powodu umieścił w nim grupę patronów 
Królestwa Polskiego w kształcie promowanym przez biskupów krakowskich?

Święci Stanisław, Wojciech, Florian i Wacław, chociaż rozdzieleni, po raz pierw-
szy uchwytni byli w Bieczu w drugiej połowie XV w. Na cmentarzu kościoła parafial-
nego stała wtedy kaplica zbudowana w celu głoszenia tam kazań w języku polskim 
(„pro sermone polonico specialiter constructa” 29). 9 sierpnia 1473 r. były proboszcz 
biecki Stefan Spiek ufundował w niej dwa ołtarze: pierwszy Wniebowzięcia NMP 
oraz świętych Zofii z córkami, Katarzyny, Małgorzaty, Doroty, Szczepana, Stanisła-
wa, Walentego, Erazma i Jana Ewangelisty oraz drugi świętych Barbary, Agnieszki, 
Apolonii, Otylii, Wojciecha, Floriana i Wacława. Dodatkowo uposażył dwóch alta-
rystów na podstawie dochodów płynących z czynszu bieckiego kupionego od króla 
Kazimierza Jagiellończyka i zobowiązał ich do odprawiania trzech mszy tygodnio-
wo, zaś prawo patronatu nad tym beneficjum oddał ówczesnemu plebanowi i rajcom 
bieckim 30. Fundację zatwierdził 9 października biskup krakowski Jan Rzeszowski 31. 
Wzniesienie jednocześnie dwóch ołtarzy może sugerować, że kaplica cmentarna 
istniała od niedawna i miała na celu uhonorowanie polskiej społeczności miejsca, 
poszkodowanej oddaniem niemieckojęzycznym mieszczanom kaznodziejskiego 
beneficjum, którego możemy się domyślać m.in. na podstawie wyżej przytoczonego 
fragmentu z Liber beneficiorum Długosza o wystawieniu świątyni przez Niemców. 
Szczególnie symboliczną wartość „kaplicy polskiej” nadaje jej obecność orędowni-

27 akm, rkps aV 49, Acta statuum ecclesiarum beneficiorum…, s. 413. Wspomniany ołtarzyk 
przenośny wykonał na szkle Daniel Schneider z Wrocławia w 1617 r., do Krakowa sprowadził 
go w 1903 r. członek Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej Sławomir Odrzywolski, a dziś 
zasila kolekcję Muzeum Narodowego w Krakowie, zob. M. Laskowska, Ołtarz z kościoła 
farnego w Bieczu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, „Rozprawy Muzeum 
Narodowego w Krakowie”, seria nowa 6, 2013, s. 1; A. Pusoska, Ołtarz pochodzący z fary pod 
wezwaniem Bożego Ciała w Bieczu. Opis badań i przebiegu prac, ibidem, s. 15–16.

28 A. Bochnak, Obraz włoski…, s. 277, przyp. 14.
29 Materyały do historyi miasta Biecza…, nr 61; S. Tomkowicz (Inwentaryzacja zabytków…, 

s. 232) wspominał, że według tradycji kościółek rozpadł się około 1850 r.
30 Materyały do historyi miasta Biecza…, nr 60. Ołtarz św. Barbary w „kaplicy Polaków” 

(„in capella Polonorum”) wspomniał również autor Liber retaxationum z 1529 r., zob. lr, 
wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Wrocław 1968, s. 125. 

31 Materyały do historyi miasta Biecza…, nr 61.
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ków państwowych w patrociniach obu ołtarzy, a nie jest wykluczone, że ich nastawy 
wkrótce ozdobiły wizerunki wymienionych świętych 32.

Pomimo domniemanego obowiązku głoszenia kazań dla mieszczan w języku 
niemieckim plebani bieccy nie tracili kontaktu z polską ludnością, a czasem wręcz 
odznaczali się specjalną atencją dla króla i Królestwa Polskiego. Przykładem takim 
był dziekan i pleban biecki Jan Gałka z Niedźwiedzia, który w spisanym w 1515 r. 
testamencie „mianował dziedzicem dóbr swoich najpierw Chrystusa Zbawiciela, 
aby duszę jego raczył uczynić współdziedziczką wiecznej ojczyzny, a następnie 
króla Zygmunta dla miłości i obrony królestwa polskiego” oraz zapisał władcy 
swoje trzy wsie, aby ten wyłożył 400 grzywien „pro fabrica ecclesiae Biecensis” 33. 
Z notatek pisarza poczynionych w testamencie w 1519 r. wynika, że z wyjątkiem 
chóru kościół był już wówczas ukończony 34.

Na marginesie warto dodać, że rok później, 15 lipca 1520 r., czyli w 110. rocznicę 
zwycięstwa grunwaldzkiego, biskup krakowski Jan Konarski w odpowiedzi na prośbę 
rajców i mieszczan bieckich erygował w świątyni ołtarz Rozesłania Apostołów i upo-
sażył przy nim altarystę Jana Lenticka 35. Nieprzypadkowa data erekcji ołtarza w ze-
stawieniu z wyraźnie symbolicznym wezwaniem nawiązującym do największej wik-
torii polskiego oręża nad Zakonem krzyżackim może sugerować natężenie polskich 
nastrojów w kontrze (lub równolegle) do dotychczasowej przewagi pierwiastków 
niemieckich w murach kościoła parafialnego. Nie można bowiem zapomnieć o roli 
tego „patriotycznego święta” w świadomości ówczesnego społeczeństwa polskie-
go — w 1520 r. wzmocnionej toczącą się wojną polsko-krzyżacką. Kiedy wznoszono 
ołtarz, wojska hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja prowadziły działania 
wojenne po nieudanych rokowaniach pokojowych w Toruniu. Niewątpliwie to 
w kontekście wojny oraz być może dotychczasowej przewagi języka niemieckiego 
w kościele odczytać trzeba fundację noszącą tak ważne patrocinium.

W 1595 r. rajcy bieccy przedłożyli wizytującemu tutejszą parafię prepozytowi 
tarnowskiemu Krzysztofowi Kazimierskiemue akt fundacyjny ołtarza Wniebowzię-
cia NMP w kaplicy św. Stanisława 36. Z dokumentu wynikało, że biskup krakowski Sa-
muel Maciejowski w kwietniu 1546 r. na prośby rajców i plebana Erazma Wolskiego 
zmienił charakter beneficjum tego ołtarza z wieczystego na tymczasowy i obdarzył 
nim dwóch wikariuszy i kaznodzieję, którego obowiązkiem było głosić w kaplicy 
kazania w języku polskim oraz modlić się za duszę fundatora beneficjum Stefana 
Spieka 37. W czasach Maciejowskiego kaplica znajdowała się jeszcze na cmenta-
rzu parafialnym obok („penes”) kościoła, a jedną z podniesionych w dokumencie 
kwestii była mnogość ludu uczestniczącego w mszach z polskich kazaniem 38. Już 

32 Z. Bielamowicz, Późnogotyckie rzeźby…, s. 16; A. Bochnak, Z dziejów malarstwa gotyckiego 
na Podkarpaciu, „Prace Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności” 6, 1934– 
–1935, s. 27.

33 Materyały do historyi miasta Biecza…, nr 123.
34 Ibidem.
35 Ibidem, nr 148–149.
36 akm, rkps aV cap. 4, Decanatus Pilznensis, Robczicensis et Biecensis […] 1595, k. 84.
37 Ibidem, k. 84; Materyały do historyi miasta Biecza…, nr 204–205, 352.
38 Materyały do historyi miasta Biecza…, nr 205.



324

rozdział 8 patroni królestWa polskiego W rzeźbie

jednak w aktach wspomnianej wizytacji kanonicznej w 1595 r. kaplica św. Stanisława 
wraz z beneficjum kaznodziei polskiego została wymieniona jako umiejscowiona 
w chórze („in coro”) kościoła parafialnego. Potwierdził to ówczesny opis kaplicy 
św. Barbary na cmentarzu parafialnym: „est et capella in cemiterio murata tt. sanc-
tae Barbarae quondam pro concione Polonica cum civitatis a germanis coleretur 
aedificata, nunc vacua. Officia autem quae in ea celebrantur translata sunt in paro-
chialem ecclesiam prout dicit dominus plebanus verbali consensu piae memoriae 
reverendissimi domini Petri Myszkowski episcopi Cracoviensis proventibus autem 
ipsius adiunctos esse” 39. W końcu XVI w. kaplica cmentarna, wzniesiona niegdyś 
dla polskiej społeczności Biecza, stała opuszczona, zaś przypisane do niej oficjum 
wraz z polskimi kazaniami zostały przeniesione do kościoła — według ówczesne-
go proboszcza — w czasach biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, czyli 
w latach 1577–1591.

W ciągu tych niespełna piętnastu lat doszło zatem do translokacji kaplicy 
św. Stanisława wraz z altariami — a co za tym idzie z uposażeniem kaznodziei gło-
szącego kazania w języku polskim i miejscem głoszeniach tych kazań — z cmentarza 
parafialnego do nowo wybudowanej kaplicy w kościele, mającej tytuł św. Stanisława. 
Patrocinium to w odniesieniu do całej kaplicy nie pojawiło się w kolejnych aktach 
wizytacyjnych, a jedyną poszlaką pozostaje wezwanie ołtarza, Wniebowzięcie NMP, 
którego należy szukać w murach świątyni. Wizytator biskupa krakowskiego Bernar-
da Maciejowskiego w 1602 r. przekazał, że ołtarze z wizerunkiem Wniebowzięcia 
znajdowały się w kaplicy cechu krawców (tej samej, do której w latach 1767–1769 
trafił krzyż z ołtarza głównego i nastawa z kaplicy Sułowskich) oraz w kaplicy cechu 
wielkiego (trzecia od wejścia po lewej stronie) 40. Wizytator z 1618 r. i potwierdził 
z kolei istnienie w kaplicy cechu wielkiego ołtarza Wniebowzięcia NMP, świętych 
Piotra i Pawła, Odnalezienia Krzyża Świętego oraz świętych Marcina i Katarzy-
ny, natomiast w kaplicy krawców funkcjonował już wówczas ołtarz Wszystkich 
Świętych 41. Dziesięć lat wcześniej, w 1608 r., ołtarz główny zdobiły krzyż („imago 
crucifixi in medio sculpta”) oraz rzeźbiony wizerunek Matki Bożej („imago sculpta 
B.V.”) 42. Można więc hipotetycznie przyjąć, że ołtarz kaplicy krawców był na samym 
początku XVII w. miejscem lokalizacji gotyckiej grupy Wniebowzięcia, którą przed 

39 akm, rkps aV cap. 2, Acta visitationis exterioris decanatuum Pilznensis, Mielecensis, 
Ropcicensis, Biecensis, Jaslensis et Zmigrodensis ad archidiaconatum Sandecensem 
pertinentium per reverendum dominum Christophorum Kazimirski […] ex commisione 
illustrissimi principis domini domini Georgii […] Radziwił […] Anno domini 1595, k. 88

40 akm, rkps aV cap. 21, k. 49. Trzeci wizerunek Wniebowzięcia umieszczony był wówczas 
w kaplicy cmentarnej św. Barbary funkcjonującej przed przeniesieniem kaznodziei polskiego 
jako miejsce głoszenia polskich kazań (ibidem, k. 52: „Habet 3. altaria murata consecrata 
integra tecta: 1. Altare in quo imago 3. Regum, 2. In quo imago S. Barbarae, 3. In quo imago 
Assumptionis B.M.V.”). 

41 akm, rkps aV cap. 37, Visitatio decanatus Becensis per Rev. Nicolaum Wąssowic 
archidiaconum Sandecensi […] 1618, k. 28–28v.

42 akm, rkps aV cap. 26, Acta visitationis ecclesiarum in decanatibus Mielecensi, Ropczycensi, 
Strzyzoviensi, Pilznensi, Jaslensi, Zmigrodensi, per reverendos Petrum Skidziński 
archidiaconum Zavichostensem et Martinum Kłociński praepositum Biecensem de anno 
1608 per acta Auctoritate iii. et Rev. D. D. Petri Tylicki episcopi cracoviensis, k. 219v.
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1608 r. (może istotnie w 1604 r.) przeniesiono do ołtarza głównego. Jeśli w ramach 
urządzenia nowego retabulum wraz z przedstawieniem maryjnym przeniesiono do 
prezbiterium związane z Wniebowzięciem i Zaśnięciem wizerunki świętych patro-
nów, to kaplicę krawców uznać należy za wspomnianą w 1595 r. kaplicę św. Stani-
sława z beneficjum kaznodziei polskiego. Również w sferze domniemań pozostaje 
ewentualne zgrupowanie wizerunków czterech patronów obecnych (oddzielnie) 
w wezwaniach dwóch ołtarzy w polskiej kaplicy w ostatniej ćwierci XV i pierw-
szej połowie XVI w. oraz w ołtarzu Wniebowzięcia NMP w kaplicy św. Stanisława 
w ostatniej ćwierci XVI stulecia.

Zmiana charakteru beneficjum przez Samuela Maciejowskiego oraz przenie-
sienie „kaplicy polskiej” do kościoła parafialnego mogły stworzyć dobrą okazję 
do wykonania nowego wyposażenia, w skład którego wchodziłaby grupa Wnie-
bowzięcia oraz figury czterech patronów, obecnych w wezwaniach dwóch ołtarzy 
„polskich”. Kolejne poszlaki przyniosła analiza formalno-stylowa zabytków. Według 
Z. Bielamowicza rzeźby patronów państwa polskiego nie wykazują cech charaktery-
stycznych dla czasu powstania retabulum i zdecydowane należy je osadzić w tradycji 
gotyckiej 43. Wolnostojąca figura św. Wacława została wykonana w drewnie, a jej 
wysokość wynosi 105 cm. Święty dzierży w prawej dłoni drzewce z chorągwią, lewą 
podpiera się na tarczy; na obu przedmiotach przedstawiono nieukoronowanego 
Lwa. Patron ma mitrę książęcą i jest odziany w srebrną zbroję typową dla uzbroje-
nia lat trzydziestych XVI w. 44 Symetrycznie ustawiony i mający podobne wymiary 
św. Florian nosi analogiczną zbroję, lecz został przedstawiony, jak na wielu ówcze-
snych wizerunkach, bez nakrycia głowy, w lewej ręce trzyma sztandar, w prawej 
ceber, z którego gasi pożar stojących u nóg obmurowań. Na podstawie układu figur 
oraz podobieństw stylowych Z. Bielamowicz przekonywał, że oba przedstawienia 
były organicznie powiązane z grupami Zaśnięcia, Wniebowzięcia oraz Koronacji 45. 
Poniżej stoją w niszach św. Stanisław z Piotrowinem oraz św. Wojciech bez charak-
terystycznych atrybutów, słusznie identyfikowany przez autora poprzez zestawienie 
ze świętymi Stanisławem, Wacławem i Florianem. Rzeźby biskupów są nieco niższe 
(mają po 93 cm) i w przeciwieństwie do wyżej przedstawionych bardziej przysa-
dziste. Charakteryzuje je jednak gotycki kontrapost oraz formalne podobieństwo 
do figur Zaśnięcia 46. Z. Bielamowicz niestety nie pokusił się o próbę powiązania 
poszczególnych przedstawień z konkretną kaplicą czy ołtarzem. Zaakcentował 
jednak, że figury czterech świętych — „stanowiących szczególniejszych patronów 
Polski, bardzo często występujących w polskiej plastyce średniowiecznej” — za-
pewne flankowały na postumentach umieszczonych na ścianach przedstawienia 
Zaśnięcia i Koronacji z któregoś gotyckiego tryptyku bieckiej fary 47.

43 Z. Bielamowicz, Cztery późnogotyckie rzeźby w ołtarzu głównym kościoła farnego w Bieczu, 
w: Teka konserwatorska. Polska południowo-wschodnia, Rzeszów 1985, s. 136.

44 Ibidem, s. 139–140. Badacz zaliczył obecność mitry książęcej do motywów datujących, 
jednak nie zwrócił uwagi, że atrybut ten charakterystyczny jest dla całej średniowiecznej 
i renesansowej ikonografii św. Wacława.

45 Ibidem, s. 143.
46 Ibidem.
47 Ibidem, s. 148.
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Obie gotyckie grupy maryjne są dziś łączone z warsztatem Mistrza Rzeźb 
Szydłowieckich, którego pracownia funkcjonowała w trzeciej dekadzie XVI w. 
w Krakowie 48. Również W. Walanus stwierdził, że grupy oraz pozostałe rzeźby, 
z wyjątkiem mających ewidentnie cechy nowożytne popiersi dwóch apostołów, 
pochodzą z którejś ze starszych późnogotyckich nastaw ołtarzowych oraz zadatował 
je na czwartą dekadę XVI stulecia, co wspiera wysunięte wcześniej hipotezy 49. To 
podparte wnikliwą analizą stanowisko wychodzi naprzeciw dawnym poglądom 
dotyczącym metryki wyposażenia rzeźbiarskiego retabulum bieckiego. W histo-
riografii artystycznej panowało bowiem przekonanie, że figury ołtarza głównego 
są przykładem nowożytnego zjawiska powrotu do gotyckich form lub ich nieprze-
rwanego trwania w pierwszej połowie XVII stulecia 50. W. Walanus, odnosząc się 
do hipotez o zespole bieckim jako siedemnastowiecznym powtórzeniu kompozycji, 
postaci i gestów z retabulum krakowskiego ołtarza mariackiego oraz podobieństw 
formalnych do innych dzieł nawiązujących do ołtarza Wita Stwosza, nie zakwe-
stionował powiązań tych zabytków 51.

Ostatecznie wszystkie rzeźby trafiły do retabulum ołtarza głównego. Nie wiado-
mo, z kim można powiązać przeniesienie polskich kazań w mury fary bieckiej oraz 
fundację nowego zespołu rzeźbiarskiego. Wszystkie decyzje zatwierdzali biskupi 
krakowscy, a jednak to plebani i mieszczanie bieccy byli inicjatorami fundacji ołtarzy 
w kaplicy zbudowanej „pro sermo polonico” (pleban Stefan Spiek) oraz uposażenia 
kaznodziei polskiego w kaplicy (pleban Erazm Wolski oraz rajcy). Choć wobec 
deficytu źródeł pisanych, pozwalających zrekonstruować cały proces formowania 
się wyposażenia kościelnych ołtarzy, oraz świadectw przemieszczeń elementów 
wystroju jeszcze w połowie XVIII w. nie sposób bezspornie rozstrzygnąć, kiedy 
uformował się opisany program ikonograficzny, to słuszne wydaje się założenie 
o spójności grupy patronów Królestwa Polskiego jeszcze przed włączeniem do 
wystroju ołtarza głównego i powiązanie jej z gotycką grupą Wniebowzięcia. Droga 
ideowa z kaplicy cmentarnej wzniesionej dla głoszenia polskich kazań poprzez 
farną kaplicę św. Stanisława do prezbiterium kolegiaty wydaje się bardzo atrakcyjna 
w kontekście sporu nie tyle królewsko-biskupiego, co przede wszystkim polsko- 
-niemieckiego. Schemat ten traktować należy jednak jako hipotetyczny i zbudowany 
na niekompletnym materiale poszlakowym.

48 W. Walanus, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce. 1490–1540, Kraków 2007, s. 255; 
W. Łuszczkiewicz, Sprawozdania z posiedzeń Komisyi Historyi Sztuki za czas od 11 lipca 
1889 do 13 marca 1890, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce” 4, 1891, 
s. lXXXVii.

49 W. Walanus, Późnogotycka rzeźba…, s. 255, 257.
50 Ibidem, s. 255–256, przyp. 49. Błędnie (w opinii badacza) datowali zespół rzeźb na XVii w.: 

T. Łopatkiewicz, Zabytki plastyki gotyckiej województwa krośnieńskiego. Rzeźba drewniana. 
Malarstwo tablicowe, Krosno 1996, s. 14, 47; A.M. Olszewski, Parę uwag o tradycjach 
gotyckich w rzeźbie małopolskiej okresu renesansu i baroku, bhs 32, 1970, nr 2, s. 159; 
J. Samek, Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa pierwszej połowy w. XVII, Fha 5, 1968, s. 103.

51 W. Walanus, Późnogotycka rzeźba…, s. 256. Oba zabytki powiązała ze sobą wcześniej Teresa 
Szetela (Ołtarz główny w kościele parafialnym w Bieczu, maszynopis w auj, Kraków 1960, 
za: Z. Bielamowicz, Późnogotyckie rzeźby…, s. 11).
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8.2 Nagrobek Stanisława Zawadzkiego w kościele dominikańskim  
Trójcy Świętej w Krakowie

Pomnik nagrobny, który Stanisław Zawadzki zwany Picusem ufundował sobie 
w krakowskim kościele Dominikanów pw. Trójcy Świętej, znajdował się na prawo 
od głównego wejścia do świątyni pod chórem muzycznym. Wygląd pomnika jest 
możliwy do rekonstrukcji dzięki dwóm wizerunkom: 1) akwareli Jana Kantego 
Wojnarowskiego z 1843 r. 52 oraz 2) rycinie zamieszczonej w broszurce Waleriana 
Kalinki Historya pożaru miasta Krakowa z 6 sierpnia 1850 r. (il. 42) 53. Pierwszy 
obraz oddaje rzeczywisty wygląd dzieła sprzed wielkiego pożaru Krakowa w 1850 r.; 
drugi przedstawia nagrobek bezpośrednio po katastrofie.

Złożona struktura nagrobka składała się z dwóch części: górnej przypomina-
jącej renesansową nastawę ołtarzową i dolnej z wkomponowanym rzeźbiarskim 
wyobrażeniem zmarłego spoczywającego na katafalku. Kompozycję górnej partii 
artysta oparł na trójosiowym podziale: w środku flankowana kolumnami i półkoli-
ście zamknięta nisza z rzeźbą Chrystusa Zmartwychwstałego; w bocznych osiach po 
dwie mniejsze nisze konchowe z figurami świętych, których nietrudno rozpoznać 
na podstawie obu zachowanych ilustracji, choć na każdej z nich rozmieszczenie 
poszczególnych rzeźb jest inne. Na akwareli pochodzącej z 1843 r. w górnej lewej 
niszy (po prawicy Chrystusa) znalazł się św. Stanisław wskrzeszający siedzącego 
u jego stóp rycerza; w górnej prawej niszy zapewne św. Wacław w stroju książęcym 
i mitrą na głowie; w dolnej lewej niszy z pewnością św. Florian w zbroi, dzierżący 
w prawej ręce cebrzyk (za którego pomocą gasi płonący budynek) i sztandar w lewej; 
po przeciwnej stronie, w dolnej prawej niszy, święty biskup, najpewniej Wojciech. 
Każda nisza była ujęta pilastrami, zaś obie osie boczne wieńczyły putta trzymające 
tarcze. Kolumny flankujące oś środkową podtrzymywały belkowanie, nad którym 
twórca ulokował płytę inskrypcyjną zwieńczoną ujętym dekoracją ornamentalną, 
niezidentyfikowanym godłem: rogaciną przekrzyżowaną i przeciętą w ukos. Poniżej 
nisz ze świętymi umieszczono klęczące postaci adorujących Chrystusa członków 
rodziny Zawadzkich: po lewej samego Stanisława z synami, po prawej jego żony 
i trzech córek. Pomiędzy obiema grupami zlokalizowana została wnęka z inskrypcją. 
Centralny element dolnej części nagrobka stanowiła prostokątna wnęka, w której 
umieszczono rzeźbiarskie przedstawienie zmarłego w pozycji leżącej, z głową 
wspartą na księdze podtrzymywanej prawą ręką i z rękawiczką w lewej dłoni spo-
czywającej swobodnie na podołku. Pod wnęką umieszczono ostatnią inskrypcję.

Ilustracja w broszurce z 1850 r. ukazuje pomnik Stanisława Zawadzkiego sfaty-
gowany po pożarze świątyni. Zniszczeniu uległa dekoracja wieńcząca pomnik oraz 
oba putta stojące ponad bocznymi niszami. Brakuje również rzeźby św. Wojciecha, 
zaś św. Wacław został przeniesiony z górnej prawej do dolnej prawej niszy.

Brzmienie wszystkich inskrypcji obecnych na nagrobku Zawadzkiego podał 
Wawrzyniec Teleżyński w osiemnastowiecznej kolekcji inskrypcji kościoła Trójcy 

52 bj, Zbiory Graficzne, ir 846; reprodukcja w: W. Komorowski, I. Kęder, Ikonografia kościoła 
Dominikanów i ulicy Grodzkiej w Krakowie, Kraków 2005, s. 141.

53 [W. Kalinka], Historya pożaru miasta Krakowa, Kraków 1850, s. 92.



328

rozdział 8 patroni królestWa polskiego W rzeźbie

Świętej. Napis umieszczony najwyżej, między posągiem Chrystusa a zwieńczeniem 
nagrobka, brzmiał:

Stanislao Zawadzki Pico, doctrina, virtute, nobilitateque vera praestantissimo, 
Viro Philosopho acutissimo, Medico optimo, Senatori Urbis integerrimo, dua-
rum Academiarum judicio Doctori Veritatis et aequitatis constantissimo culto-
ri. Ambitionis avaritiae hosti acerrimo. Qui utramque fortunam aequanimitate 
secutus in gymnasio docendo, in senatu juste decernendo, medendi aegris 
domi forisque ad invidiam multorum clarissimus fuit: qua superata, integra 
fama posteris relicta, hic corpore deposito, animos ad superos migranti amici 
testimonium hoc mortuo, liberi officium Patri incomparabili posuerunt 54.

Środkowa inskrypcja, zlokalizowana pomiędzy dwiema grupami rodziny Zawadz-
kiego, dotyczyła samego aktu wzniesienia monumentu przez Picusa dla siebie 
i małżonki:

Jesu Christo Vero Deo Fidelium Salvatori. D. Stanislaus Zawadzki cognomento 
Picus, Physicus Medicus, Doctor, Consul, Professor Publicus Cracovien. Sibi 
et fidelissimae conjugi Dorotheae Nigritiae cum posteritate mortalitatis et 
aerumnarum memor, vivus, in spem immortalis vitae pio ex voto posuit A.D. 
MDLXXX Die 20. April 55.

Najniższa inskrypcja skomponowana została na kształt utworu poetyckiego:

Dum nitidas alius pario de marmore sedes
Magnificasquae arces extruit atque domos
Me mea sors meminisse futura docebat
Quam mihi noscebam certius esse nihil.
Vivus adhuc tumulum hunc posui nonusque superbum.
Nullus enim in nostro pectore fastus erat.

Mortuus hic etiam dulci cum conjuge rodat
Hoc mea gaudebit sera propago loco

54 Epitaphia in Ecclesia SS. Trinitatis FF. Praedicatorum Cracoviae a Laurentio Teleżyński 
eiusdem Ordinis ibidem studii baccalaureo collecta, Cracoviae 1790, s. 16.

55 Ibidem, s. 16; Wcześniej Szymon Starowolski ograniczył się jedynie do przepisania tej 
właśnie, środkowej inskrypcji (pomijając górną i dolną), por. Monumenta Sarmatarum, 
Viam universae carnis ingressorum. Simone Starovolscio Primicerio Tarnoviensi Collectore, 
Cracoviae 1655, s. 127: „D. Stanislaus Zawadzki, cognomento Picus, Physicus, Medicus 
Doctor, Consul, Professor Publicus Crac. sibi et fidissimae Coniugi Doroteae Nigriciae, cum 
posteritate mortalitatis, et aerumnarum memor, vivus in spem immortalis vitae pio ex voto 
posuit. Anno Domini m.d.lXXX. Aprilis XX”. Odpis rękopiśmienny tego fragmentu znajduje 
się również w siedemnastowiecznym dziełku Conventus Cracoviensis SS-mae Trinitatis 
Ordinis Praedicatorum Plantatio, Erectio, Ratificatio Pietatis quorundam Patrum, Honores, 
merita ac praeclara gesta memoriae digna annotantur, et in hoc manuscripto continentur, 
zob. appd, rkps kr 2, k. 79v.
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Perpetuum terris nihil est, sunt cuncta caduca
Virtutis sola est gloria, quae superest.
Ergo quisquis ades medicae non aemulus arti.
Dic: Defunctorum molliter ossa cubent 56.

Niestety inskrypcje nie przynoszą bezpośredniej odpowiedzi na pytanie o program 
ikonograficzny pomnika nagrobnego. Dotyczyły one w zasadzie osoby samego Stani-
sława Zawadzkiego, przenikliwego i cnotliwego męża, filozofa, lekarza, członka rady 
miejskiej Krakowa, profesora oraz rektora krakowskiej wszechnicy, który w 1580 r. 
ufundował sobie i swojej małżonce Dorocie Nigricie pomnik nagrobny, będący wspa-
niałym świadectwem trendów późnego renesansu w sztuce rzeźbiarskiej Krakowa.

O nagrobku informował autor inwentarzy kościoła i klasztoru Dominikanów 
z 1820 i 1822 r. Zlokalizowany przy wejściu do kościoła po prawej stronie zabytek 
był „w kształcie ołtarzyka staroświeckiej struktury z kamienia miętkiego pińczow-
skiego wyrobiony”. Zwięzły opis zespołu rzeźb ograniczył się tu do Chrystusa 
trzymającego krzyż oraz: „wedle filarków czterech framużek, w których po jednej 
osobie kamiennej wstawione”. Trudno więc o źródłowe potwierdzenie właściwej 
identyfikacji świętych, choć niemal pewna wydaje się tu obecność zespołu czte-
rech patronów. Informacje powyższe powielono w inwentarzu z 1822 r., jednak 
uzupełniono je o charakterystykę dolnej kondygnacji: „pod nagrobkiem rzeczonym 
także framuga wielka w poprzek w murze wyrobiona, w której statua z marmuru 
czerwonego wielkości człowieka odkuta leży, pod głową księgę z takiego marmuru 
wyrobioną mającą. Nad framugą kamień niewielki płaski z tegoż marmuru osadzo-
ny, na którym napis wyryty dowodzi, iż to jest ś.p. Stanisław Zawacki medycyny 
doktor w roku 1580 zmarły i pochowany” 57. Autor inwentarza, choć zawarł istotne 
dla badaczy dane dotyczące chociażby materiału wykorzystanego przy wznoszeniu 
pomnika, pomylił się, przekonując, że Zawadzki zmarł tego samego roku, w którym 
wystawiono jego nagrobek. Sama przecież środkowa inskrypcja informowała, że 
medyk wzniósł go jeszcze za życia. Józef Mączyński w swoim przewodniku po 
Krakowie wspomniał o nagrobku Stanisława Zawadzkiego fundowanym za życia 
doktora i rektora Akademii Krakowskiej, jednak nie nawiązał do grupy posągów 
przedstawiających patronów Królestwa Polskiego 58.

Kolejne informacje pochodzą z materiałów opisujących zniszczenia w kościele 
i klasztorze Dominikanów po pożarze Krakowa w 1850 r. Autor Historyi pożaru 
spisanej krótko po kataklizmie poinformował, że 3 sierpnia tegoż roku sklepienie 
kościoła Dominikanów runęło i „zapewne do reszty zgruchotało pomnik Zawadz-
kiego, już w czasie pożaru nadwyrężony”. Dalszy opis dowodzi, że rumowisko zakryć 
musiało nagrobek, którego autor nie widział, gdyż przekonywał, że w górnej części 

56 Epitaphia in Ecclesia SS. Trinitatis…, s. 16–17.
57 appd, rkps kr 41, Inwentarz kościoła zakonnego i klasztoru xięży Dominikanów w Gminie 

i-szej przy ulicy Szeroka zwanej w Wolnym Mieście Krakowie sytuowanego […] roku 1822, 
s. 18; appd, rkps kr 42, Inwentarz kościoła zakonnego i klasztoru xięży Dominikanów 
w Gminie 1-szej przy ulicy Szeroka zwanej w Wolnym Mieście Krakowie sytuowanego […] 
Kopia w r. 1920 sporządzona, s. 16 (26).

58 J. Mączyński, Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic, Kraków 1845, s. 289–290.
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pomnika usadowiona została płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego 59. Wydaje 
się, że pomnik istniał jeszcze przez jakiś czas, choć w fatalnym stanie. W wydanym 
w 1888 r. opisie klasztoru i kościoła Sadok Barącz barwnie opisał zabytek: „Obok 
drzwi głównych, dwa starożytne nagrobki, Stanisława Zawadzkiego, fizyka, leka-
rza, konsula, profesora krakowskiego, za życia jego wzniesiony roku 1580, ukazuje 
w kształcie ołtarza z piaskowego kamienia; pod Zbawicielem Chrystusem […] zaległ 
w posągu dokładnego dłuta Zawadzki, z opartą na księdze, godle uczonych, głową, 
w ubiorze poważnym i zdawa się spoczywać po tylu zasługach i różnorodnych 
cnotach” 60. O renowacji pomnika nie informują jednak dokumenty związane z fa-
bryką kościelną w czasie remontów po 1850 r. 61 Wynika stąd, że jeśli Sadok Barącz 
faktycznie widział pomnik około 1888 r., to musiał on ulec zniszczeniu niedługo 
potem. Bardziej jednak prawdopodobne, że pomnik zawalił się (lub zwalono go) 
jeszcze w trakcie przygotowań do generalnych remontów, zaś dominikanin czytał 
o nim w którymś przewodniku lub materiałach źródłowych.

O samym Zawadzkim wiadomo niezbyt wiele. Bartosz Paprocki przekazał, że 
Picus był synem Mikołaja Zawadzkiego z Zawad herbu Rogala, który w 1527 r. wraz 
z hetmanem Jakubem Secygniowskim udał się na Węgry jako dowódca piechoty. 
Później Mikołaj osiadł w Krakowie 62. Stanisław w semestrze letnim 1552 r. prowa-
dził w Uniwersytecie Krakowskim zajęcia z Galena, nie będąc jeszcze zaliczonym 
do żadnego z kolegiów 63. Dopiero w kolejnym roku Stanislaus Cracoviensis alias 
Picus medicus wszedł w skład Collegium Minus i w następnych latach czynnie 
uczestniczył w życiu akademickim, omawiając Dialektyki Agrykoli i Cezara, dzieła 
Arystotelesa, Cycerona czy Horacego 64. Po raz pierwszy był wzmiankowany jako 
rektor w semestrze letnim 1581 r., po raz drugi w semestrze letnim 1588 r. Najpraw-
dopodobniej także on został odnotowany w semestrze letnim 1580 r. jako Stanislaus 
Nicolai Zawaczki de Zawadi dioc. Posnaniensi 65. W semestrze letnim pierwszego 

59 [W. Kalinka], Historya pożaru…, s. 88–89. A. Grabowski pod datą 3 sierpnia potwierdził, że, 
istotnie, tego dnia przed południem „zwaliła się wysoka przodowa facjata kościoła św. Trójcy 
[czyli tam, gdzie znajdował się pomnik], gotyckiego kształtu […]. Jak wielka massa murów 
padając na sklepienie kościelne przebiła takowe i zawaliła, prawie do połowy tej świątyni… 
W tym właśnie czasie pracowało tam kilku młodzieńców, zwolenników malarstwa i sztuk 
nadobnych, trudniących się przerysowaniem pomników przez ogień nadwerężonych… 
lecz szczęściem zajęci oni byli pracą w kaplicach bocznych” (ank, Zbiór Ambrożego 
Grabowskiego, rkps 25 [dawniej: e 31], Cracovia inicerata. Pożar w Krakowie […] roku 
smutnego 1850, s. 47). Być może to jeden z owych „młodzieńców” był autorem wizerunku 
zamieszczonego w broszurce Historya pożaru.

60 S. Barącz, Klasztór i kościół Dominikanów w Krakowie, Poznań 1888, s. 57.
61 appd, rkps kr 77, Papiery dotyczące odbudowy kościoła Św. Trójcy w Krakowie po pożarze 

w 1850 r.; appd, rkps kr 80, Regestra fabryki kościoła SS. Trójcy spalonego w czasie Pożaru 
Krakowa R.P. 1850. Obliczenie kosztów urządzenia wewnętrznego klasztoru w.w. X.X. 
Dominikanów w Krakowie.

62 Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, 
wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858, s. 656.

63 Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis, pars 1: 1487–1563, 
ed. W. Wisłocki, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 4, Kraków 1886, 
s. 297.

64 Ibidem, s. 297n.
65 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. iii, ed. A. Chmiel, Cracoviae 1904, s. 117, 

120, 154.
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rektoratu Zawadzkiego wpisany został do albumu również Stanisław, syn rektora 
Stanisława Zawadzkiego 66.

Picus jako rajca krakowski musiał intensywnie angażować się w życie polityczne 
miasta oraz w ogóle Królestwa Polskiego. Jak przekonywał Paprocki, za wszystkie 
jego zasługi na sejmie warszawskim 24 kwietnia 1572 r. król Zygmunt August „do 
herbów jego ojczystych, które okazał, przydał mu z łaski swej królewskiej za przy-
zwoleniem wszystkich stanów rad obojga stanu, ku ozdobie samego jako i potom-
stwa jego, clipeum Herculeum” 67. Herb Herkulea został zatem nadany Zawadzkiemu 
dokumentem formalnie potwierdzającym jego szlachectwo, zaś w treści owego 
nadania w bogaty sposób opisano zasługi Zawadzkiego jako jednego z tych, którzy 
w czasach pokoju wspierali rzecz publiczną i królestwo zaszczytną oraz użyteczną 
pracą, którzy odznaczali się zdolnościami, wiedzą, biegłością nauczania, szlachet-
nym życiem i szczególnymi cnotami, którzy w końcu wynosili w chwale republikę 
poprzez pracę w szkole królewskiej 68. W dalszej kolejności król przekonywał, jak 
ważne dla rozwoju i chwały królestwa są nauki uprawiane w sławnej krakowskiej 
wszechnicy, w której Stanisław Zawadzki od dwudziestu lat wzorowo pełnił obo-
wiązki publicznego nauczania (co istotnie zgadza się z pierwszym wpisem Zawadz-
kiego jako wykładowcy do Liber diligentiarum) 69. Paprocki oznajmił na koniec, że 
Stanisław sobie, swojej małżonce oraz potomstwu wystawił nagrobek w kościele 
Trójcy Świętej, po prawej stronie od wejścia 70. Wyłania się stąd obraz Stanisława 
Zawadzkiego jako szlachetnego i uczonego wykładowcy krakowskiej wszechnicy, 
który wytrwale zabiegał o wzrost chwały Królestwa Polskiego. Podkreślone zostały 
tu głęboko zakorzenione patriotyczne podstawy pracy uniwersyteckiej Picusa, co 
niejako tłumaczy wykorzystanie zespołu świętych patronów Królestwa Polskiego 
w programie ikonograficznym nagrobka.

W nekrologu konwentu dominikańskiego śmierć Stanisława Zawadzkiego 
datowano na 28 kwietnia 1600 r. i wspominano Picusa jako fizyka, medyka oraz 
mieszczanina i rajcę krakowskiego, który przez prawie trzydzieści lat niestrudzenie 
leczył chorych dominikanów oraz wystawił kaplicę przy wejściu do kościoła, w któ-
rej chować miano biednych studentów 71. Szczęśliwie w klasztornych krużgankach 

66 Ibidem, s. 120.
67 Herby rycerstwa polskiego…, s. 656.
68 Ibidem, s. 657–658: „Sed illos quoque, qui tempore pacis rempublicam laboribus publicis 

cum honestis, tum regno nostro utilibus iuverint, ingenio, doctrina, honestate vitae et 
singularis virtutibus excelluerint, nobilitate condecoran., et si illi nobiles sunt geniti, 
in altiorem statum, quantum fert humanae vitae conditio, nostroiudicio et auctoritate 
regia evehendos, extollen. iure optimo iudicamus, cum magis laboriosum multo etiam 
praestantius ingenio, consilio, optimarum artium peritia excellere quam armis (quae 
sine consilio infoeliciter geruntur) cognoscimus, reque ipsa experimur. Cum autem 
a nobis multis pro republica susceptis in gymnasio nostro laboribus, pro suo virtutis 
iure testimonium et auctoramentum antiquae nobilitatis suaem ex certis causis nobilis 
et excellens vir Stanislaus Zawacki, cognomento Picus, physicus, medicus, doctor, 
procancellarius universitatits nostrae cracoviensis postularet”.

69 Ibidem, s. 658: „et annis viginti docendi munus publicum laboriosum in academia nostra 
cracoviensia celebrrima”.

70 Ibidem, s. 663.
71 appd, rkps pp 78, Nekrografia seu Obitus Fratrum Generalium, k. 31: „D. Stanislaus Zawacki 

dictus Picus, physicus, medicus, civis et consul Cracoviensis, qui fere per annos trigintam 
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(w ramieniu zachodnim) zachowała się płyta z wyrytą w czerwonym marmurze 
inskrypcją informującą o okolicznościach fundacji kaplicy:

DIVAE TRANSFIGVRACIONI IESV CHRISTI SALVATORIS | SANCTIS 
STANISLAO ET NICOLAO EPISCOPIS DOROTHE[a]E CATH- | RINE-
Q[ue] MARTIRIBVS EXCELLE[n]TISIMV[s] CLARIS[s]IMVS ET NOBI- | 
LISS[imus] D. STANISLAVS ZAVACZKI COGNOME[n]TO PICVS AR-
CHIATROS | PHYSICVS DOCTOR FIRMA RELIGIONIS FIDE AC SPE 
METAMOR- | PHOSEON, VITAE ETERNAE FVTVRAE ERECTVS FV[n]
CTIS DIGNE | [hono 72]NORIBVS AC SPRECTIS VVLGI VANITATIB[us] 
HOCCE ORATORIV[m] | SACELLV[m] IVSTO AERE SVO SVMPTVOSE 
EXTRVCTV[m] DICAVIT ET | VT SACRA IN EO CELEBRARE[n]TVR 
DITAVIT DOTAVITQ[ue] AD LAVDE[m] | ET GLORIA[m], VNIVS IN 
TRINITATE SVM[m]I DEI OPTIMI MAXIMI SVA[m] | QVOQ[ue] ET PO-
STERORV[m] SVORV[m] NE VAGE SEPELIRE[n]TVR | AMORIS ERGO 
FIERI FECIT VT QVOS HONESTA STVDIA CO[n]SOCIA- | RA[n]T VIVOS 
IDE[m] SEPVLCRV[m] CO[n]IVNGERET MORTVOS QUOD TE SCI- | RE 
VOVLIT LECTOR TV DEV[m] PIE PRO MORTVIS EXORATOR VALE | 
EXTRVCTV[m] AN[n]O D[o]MI[ni] M D XC VII EX VOTO CHRISTIANO 
| PROCVL HINC ESTE LINGVAE PROCACES | ET PECTORA CAECA | 
DIVINIS ENIM HEC CONSECRATA SVNT

Fundowana przez Zawadzkiego kaplica nosiła więc tytuł Przemienienia Pańskiego 
oraz świętych Stanisława, Mikołaja, Doroty i Katarzyny. Komplementarny przekaz 
narracyjny można uzyskać, zestawiając główne wezwanie kaplicy — Przemienie-
nie Pańskie — z centralnym przedstawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego na 
pomniku nagrobnym fundatora kaplicy. Chrystologiczny kult widoczny u Zawadz-
kiego ukazuje pewną ciągłość narracyjną: główne wezwanie kaplicy nawiązuje 
do teofanii Jezusa Chrystusa wobec apostołów, która miała przygotować ich do 
ostatniego aktu, czyli Pasji, natomiast przedstawienie nagrobne przypominało 
o Zmartwychwstaniu Chrystusa, rozumianym jako początek zmartwychwstania 
wszystkich ludzi w myśl nauczania św. Pawła 73. Centralny wizerunek zamieszczony 
z woli Picusa był oczywistą obietnicą Zbawienia, dokonanego w Zmartwychwstałym 
Chrystusie, co świadczy o głębokiej i przemyślanej wierze nadawcy komunikatu, 
najpewniej samego Stanisława Zawadzkiego.

nostris infirmis indefesse et diligenter opitulabatur, atque capellam penes portam Ecclesiae 
nostrae erexit, ornavitque nec non sub ea sepulchrum in gratiam pauperum studentium 
construxit 1600”, zob. też appd, rkps r 792, Zapiski dotyczące w znacznej części samego 
klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie wzięte przeważnie z rękopisów tego samego 
konwentu, s. 301. Inną datę przedstawił kronikarz klasztorny w Annalium Inchoatorum, 
twierdząc, że Stanisław Zawadzki, wielki dobroczyńca konwentu, zmarł w 1597 r., zob. appd, 
rkps pp 21, Annalium Inchoatorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum Saeculum iV 
1519–1619, s. 381.

72 Fragment zamazany na tablicy, por. Epitaphia in Ecclesia SS. Trinitatis…, s. 18.
73 Rz 8, 11.
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Na tym kończą się podobieństwa obu fundacji lekarza. Podczas gdy nisze 
nagrobka przynosiły wizerunki postaci świętych patronów Królestwa Polskiego, 
tak wśród dodatkowych wezwań kaplicy spośród opiekunów państwa wymieniono 
tylko św. Stanisława. Wydaje się oczywiste, że charakter ukazania św. Stanisława 
w programie ikonograficznym nagrobka wskazywał na patronat państwowy, jednak 
kontekst obecności świętego w pełnej tytulaturze kaplicy miał charakter o wiele 
bardziej osobisty: patron chrzestny fundatora pojawił się bowiem przed św. Mi-
kołajem, patronem chrzestnym ojca Picusa, św. Dorotą, czyli patronką chrzestną 
małżonki oraz św. Katarzyną, patronką chrzestną jego matki. Kaplica ta, która — jak 
informuje tablica pamiątkowa — została wzniesiona dla członków bursy filozofów, 
runęła w czasie wielkiego pożaru miasta w 1850 r. 74

74 S. Tomkowicz, Kaplice kościoła OO. Dominikanów, Roczn. Krak. 20, 1926, s. 81.





335Zebranie stosunkowo bogatego i urozmaiconego materiału do analizy kultu orędow-
ników państwa polskiego nie wpływa na poprawę zasygnalizowanego już wcześniej 
problemu zbudowania jednoznacznego modelu wykorzystania czy funkcjono-
wania zespołu świętych patronów w przestrzeni semantycznej XV i XVI stulecia. 
Mimo to imiona świętych pojawiające się (choć niekonsekwentnie) w liturgice, 
jednostkowe przykłady obecności kultu w historiografii czasów jagiellońskich oraz 
przedstawienie grupy w sztukach wizualnych należy uznać za tropy, które mimo 
swej niesystematyczności pozwalają uznać zespół świętych patronów Królestwa 
Polskiego za rzeczywisty znak współtworzący przestrzeń kulturową państwa pol-
skiego w czasach jagiellońskich. Warto pokusić się zatem o zarysowanie najistot-
niejszych problemów wiążących się z omawianym znakiem: genezy, metod użycia 
w kontekście bieżącej polityki wewnętrznej i struktur dynastyczno-kościelnych, 
a w końcu jego dezaktualizacji pod koniec XVI w.

Charakterystyczną cechą znaku zespołu patronalnego była astatyczna struktura 
wynikająca z możliwości dowolnego hierarchizowania świętych oraz uszczuplania 
czy poszerzania patronackiego grona w zależności od intencji i potrzeb użytkow-
nika. Poza możliwością stosownego modelowania symbolu jego atrakcyjność była 
rezultatem bogactwa przekazu ideowego, który niosły za sobą imiona i wizerunki 
świętych patronów państwa — pamięć historyczna o uczestnictwie orędowników 
w procesach państwotwórczych i zjednoczeniowych oraz ich zgrupowanie symbo-
lizujące jedność terytorialną państwa nadawały im rangę znaku legitymizującego 
politykę użytkownika. Najpełniejszy tego wyraz dały kulty dynastyczne państw 
europejskich, co udowodnił G. Klaniczay, podejmując temat „unarodowienia” 
kultów świętych w średniowieczu. Badacz wykazał, że na przełomie XIII i XIV w. 
w wielu krajach Europy dochodziło do kategoryzowania i grupowania świętych 
uznawanych za patronów państwowych, a następnie do wyraźnego rozróżnienia 
kultu indywidual nego od grupowego 1.

1 G. Klaniczay, Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Europe, 
Cambridge 2002, passim.

Podsumowanie: Geneza, funkcjonowanie i dezaktualizacja znaku 
czterech patronów Królestwa Polskiego
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W Królestwie Czech imiona świętych Wita, Wacława i Wojciecha zestawiano 
ze sobą jeszcze w czasach Przemyślidów, jednak dopiero Karol IV Luksemburski, 
zmagający się z problemem uprawomocnienia swojej dynastii na tronie praskim, 
w pełni wykorzystał możliwości, jakie w sferze politycznej dawał kult świętych, 
a przede wszystkim znak zespołu patronów Królestwa Czech. Piszący na zlecenie 
Karola kronikarz Beneš Krabice najważniejszą księgę swego historiograficznego 
dzieła zadedykował „naszym świętym patronom Witowi, Wacławowi, Wojciechowi 
i Zygmuntowi” 2. Idee świętego orędownictwa w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XIV w. transponowano do przestrzeni praskiej katedry, realizując pełny 
program ideowy królestwa, w którym poczesne miejsce zajmowali święci. W latach 
1374–1378 wzniesiono staromiejską wieżę mostową z jej fascynującą wielowątkową 
dekoracją, w której wśród znaków władzy umieszczono wizerunki orędowników 
Królestwa Czech. W połowie 1371 r. arcybiskup praski Jan Očko z Vlašimi konsekro-
wał na swoim zamku w Roudnice kaplicę dedykowaną Pannie Marii oraz świętym 
Witowi, Wacławowi, Wojciechowi i Zygmuntowi; zapewne do tej kaplicy zamówił 
też obraz wotywny z ich wizerunkami. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
kilka lat później hierarcha ufundował w rzymskiej bazylice św. Piotra „czeski” ołtarz 
z wizerunkami trzech świętych patronów królestwa: Wacława, Prokopa i Wojciecha. 

Analogiczne wątki legitymizacji praw do tronu poprzez odwołania do świętych 
patronów państwowych były obecne w przypadku węgierskich Andegawenów 
w XIV w., choć zestawienie czterech świętych patronów Królestwa Węgier (Stefana, 
Władysława, Emeryka i Elżbiety) wykorzystał już ostatni arpadzki król Andrzej III 
w latach dziewięćdziesiątych XIII stulecia. Także działalność fundatorska królowej 
Neapolu Marii Węgierskiej wpisywała się w nową ikonograficzną konwencję grupo-
wania świętych patronów dynastyczno-państwowych, czego dowodzą pochodzące 
z pierwszej ćwierci XIV w. freski z kościoła Santa Maria di Donnaregina. W opinii 
G. Klaniczaya proces krystalizowania grupy świętych władców węgierskich w XIV w. 
zbiegł się w czasie z analogicznym trendem widocznym w państwach skandynaw-
skich, gdzie coraz większą popularność w ikonografii i dziejopisarstwie zdobywała 
„triada” świętych władców: Olafa, Kanuta i Eryka. Umiejętnie wykorzystywała znak 
zespołu patronów węgierskich królowa-wdowa Elżbieta Łokietkówna, siostra króla 
Kazimierza Wielkiego. W czasie dewocyjnego tournée węgierskich Andegawenów 
i czeskich Luksemburgów w 1357 r. Elżbieta wyruszyła u boku cesarza Karola IV do 
katedry akwizgrańskiej, w której ufundowała węgierską kaplicę obdarowaną kilka lat 
później przez jej syna relikwiami świętych Stefana, Emeryka i Władysława, a potem 
do katedry kolońskiej, w której znowuż wystawiła i sowicie uposażyła kaplicę dedy-
kowaną tym samym świętym. Działalność Elżbiety dowodzi, że w polityce bieżącej 
i manifestacji władzy królewskiej władczyni potrafiła celnie eksploatować znak 
zestawionych razem świętych orędowników. Trudno sobie z kolei wyobrazić, żeby 
metody te nie były znane również rodzonemu bratu Elżbiety, królowi polskiemu 
Kazimierzowi Wielkiemu; niewiele jednak wskazuje na to, że znak zespołu patro-
nów miał jakiekolwiek znaczenie dla ostatniego Piasta na polskim tronie. Zasadne 
wydaje się stwierdzenie, że w polityce hagiograficznej Piastowie, w porównaniu 

2 Kronika Beneše z Weitmile, ed. J. Emler, Frb, t. 4, Praha 1884, s. 497.
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z dynastiami państw sąsiednich, cechowali się daleko posuniętą indolencją, choć 
niewątpliwie zdawali sobie sprawę z wagi kultu patronów.

Już na przełomie X i XI stulecia Bolesław Chrobry promował kult św. Wacława, 
który być może pozostał mu „w spadku” po czeskiej drużynie stacjonującej na Wa-
welu w czasach, gdy Mieszko I urzył dawne struktury plemienne w Wielkopolsce. 
Między bajki można włożyć przekonanie Piotra Hiacynta Pruszcza, że Mieszko 
założył w Krakowie arcybiskupstwo i fundował katedrę „pod tytułem świętego 
Wacława, nowego na ten czas świętego męczennika, od siostry żony Dąbrówki 
zrodzonego, którego potym Polacy za patrona sobie wzięli” 3. Niemniej passus ten 
pozostaje ważnym świadectwem staropolskiej pamięci historycznej o przyłączeniu 
czeskiego księcia do grona polskich świętych patronów. W interesie własnym Bole-
sława Chrobrego, syna Dobrawy, który objął Wawel jeszcze przed śmiercią swego 
ojca, było powoływanie się na związki genealogiczne ze świętym, czym nie mogli 
pochwalić się skonfliktowani z księciem jego młodsi bracia, synowie Ody Dytry-
kówny. Za Z. Kozłowską-Budkową można więc śmiało powtórzyć, że św. Wacław 
był pierwszym świętym patronem polskiej dynastii panującej i ziem podlegających 
władzy jej przedstawicieli 4. 

W dobę rozbicia dzielnicowego Piastowie weszli z tradycją kultu św. Wojciecha 
jako patrona polskiej korony i brzemieniem pamięci o zabójstwie biskupa krakow-
skiego, które jeszcze w pierwszej połowie XII w. tłumaczyli zdradą hierarchy, a które 
wkrótce zostanie wykorzystane przez krakowski Kościół. 

Tymczasem środowiska Krakowa, stolicy dzielnicy senioralnej, odczuwały brak 
świętego ciała, które symbolicznie sankcjonowałoby kluczowe znaczenie ich miasta 
na mapie podzielonego państwa. Z tego względu w 1184 r. wspólnymi siłami biskupa 
krakowskiego Gedki i księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego sprowa-
dzono z Rzymu do Krakowa relikwie św. Floriana. Aby rzetelnie ocenić doniosłość 
owej translacji i udziału w niej piastowskiego księcia, należy na chwilę zatrzymać się 
przy przekazach o pierwotnym miejscu pochówku rzymskiego męczennika 5. Jeszcze 
T. Wojciechowski i K. Dobrowolski, bazując na skąpym materiale źródłowym, byli 
przekonani o złożeniu relikwii pośrodku romańskiej katedry wawelskiej — tam, 
gdzie w 1254 r. przeniesiono szczątki św. Stanisława 6. Informacji tej nie potwierdza 
jednak najbliższa wydarzeniom tradycja rocznikarska. Pisarz Rocznika kapituły 
krakowskiej odnotował pod 1184 r., że ciało męczennika Floriana sprowadzili do 
Krakowa biskupi Idzi i Gedko, co powtórzył niemal identycznymi słowami autor 
Rocznika krótkiego 7. Dlaczego jednak piewca Kazimierza Sprawiedliwego mistrz 

3 Piotr Hiacynt Pruszcz, Forteca duchowna Królestwa Polskiego, Kraków 1662, s. 15–16.
4 Z. Kozłowska-Budkowa, Wezwanie katedry wawelskiej, w: eadem, Studia z dziejów kultury 

średniowiecznego Krakowa, oprac. S. Szczur, bkrak., t. 161, Kraków 2015, s. 57 (pierwodruk: 
Który Bolesław?, w: Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu 
w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 81–89).

5 Problem ten został szerzej omówiony w: P. Kołpak, Rola patronów Królestwa Polskiego 
w geografii sakralnej późnośredniowiecznego Krakowa, śpp 10, 2014, s. 165–168.

6 T. Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, s. 94–96; K. Dobrowolski, 
Dzieje kultu w Polsce do połowy XVI w., rhtnW 2, z. 2, Warszawa 1923, s. 30.

7 Rocznik kapituły krakowskiej, w: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, 
wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, mphns V, Warszawa 1978, s. 65: „sanctus Florianus 



338

podsumoWanie: geneza, FunkcjonoWanie i dezaktualizacja znaku czterech…

Wincenty, świadom estymy, jaką książę darzył świętego, nie zająknął się o trans-
lacji relikwii? To przecież na czas jego posługi biskupiej przypaść miała w 1216 r. 
konsekracja kleparskiej kolegiaty 8. 

W pierwszej z trzech piętnastowiecznych redakcji Translatio sancti Floriani 
wydanych przez W. Kętrzyńskiego była mowa tylko o „residuum autem reliquiarum 
in castro in ecclesia cathedrali Cracoviensi in tumba marmorea satis bene ornata 
decenter condiderunt” 9. Z kolei autor trzeciej ogólnikowo wzmiankował o miejscu 
pochówku „in ecclesia sancti Stanislai nunc et divi Venceslai” 10. Jedynie w drugiej 
redakcji poinformowano o dokładnym miejscu pochówku pośrodku kościoła („in 
medio ecclesie”) 11. Długosz z wyraźną egzaltacją opisał w Rocznikach sprowa-
dzenie relikwii przez Gedkę, jednak trudno doszukać się w jego narracji zarówno 
śladów czerpania z opisu Translatio, jak i wskazania dokładnego miejsca pochówku 
męczennika. Dla dziejopisa bezapelacyjnym miejscem kultu św. Floriana nie była 
wawelska katedra, choć tu (w bliżej nieokreślonym miejscu) miało spoczywać jego 
ciało, lecz kleparska kolegiata. Problem sprowadzenia ciała św. Floriana wygląda 
ciekawie na tle lansowanej przez Tomasza Węcławowicza teorii o istnieniu — na-
wet do pierwszej połowy XIV w. — wawelskiego zespołu katedralnego złożonego 
m.in. z kościoła św. Wacława i bazyliki św. Gereona 12. Jeżeli badacz ma rację i ta 
druga świątynia partycypowała w funkcjach katedralnych, wchodząc jednocześnie 
w skład kurii książęcej na Wawelu, to być może tam znalazło się miejsce spoczynku 
relikwii św. Floriana? Charakter kaplicy pałacowej stanowiącej część zespołu kate-
dralnego tłumaczyłby cześć, jaką żywił wobec świętego Kazimierz Sprawiedliwy, 
o czym z kolei przekonywał mistrz Wincenty 13. Kościół św. Gereona po reorgani-
zacji architektonicznej w czasach Kazimierza Wielkiego ograniczono jedynie do 
prezbiterium, a ostatecznie wyburzono w czasie przebudowy pałacu w czasach 
Zygmunta Starego 14. Jeżeli relikwie podniesiono, włożono do marmurowej tumby 
i przeniesiono do katedry św. św. Wacława i Stanisława, to musiało się to stać 
w czasie czternastowiecznej przebudowy, na co wskazuje dokument Kazimierza 
Jagiellończyka z połowy XV w., świadczący o tym, że w katedrze znajdowały się 
wówczas szczątki męczennika 15. Być może grób św. Floriana znajdował się pod 

martir per Egydium episcopum Mutinensem apportatur et per Gedkonem episcopum 
Cracouiensem devotissime suscipitur”; por. Rocznik krótki, w: ibidem s. 238; Rocznik Traski, 
wyd. A. Bielowski, mph ii, Lwów 1872, s. 834–835.

8 Rocznik Krasińskich, wyd. A. Bielowski, mph iii, Lwów 1878, s. 132; autorzy różnych redakcji 
katalogów biskupów krakowskich wspominali o konsekracji kościoła w czasach Wincentego, 
nie podając jednak daty rocznej, por. Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szymański, 
mphns X, cz. 2, Warszawa 1974, s. 58, 91, 112.

9 Translatio sancti Floriani, wyd. W. Kętrzyński, mph iV, Lwów 1884, s. 758.
10 Ibidem, s. 762.
11 Ibidem, s. 761.
12 T. Węcławowicz, Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich. Funkcje i możliwości 

interpretacji, Kraków 2005, s. 21–45.
13 Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, mphns Xi, Cracoviae 

1994, s. 168 (lib. 4, cap. 19).
14 Z. Pianowski, „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy 

XIII wieku na tle europejskim, Kraków 1994, s. 34.
15 W wystawionym na początku 1450 r. dokumencie Kazimierza Jagiellończyka wyraźnie 

napisano, że kościół krakowski posiada „beatissimi Stanislai prothomartiris Polonie et 
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ołtarzem zlokalizowanym w północnym ramieniu transeptu bazyliki św. Gereona, 
obok domniemanej empory służącej za miejsce nabożeństwa władcy i jego naj-
bliższego otoczenia 16. W obliczu zakorzenionego w tradycji wielkopolskiej kultu 
św. Wojciecha i coraz mniejszego znaczenia kultu św. Wacława to św. Florian, 
którego ciało spoczywało w siedzibie księcia-seniora, mógł być dla obu krakow-
skich kurii, książęcej i biskupiej, patronem dynastii i państwa — aż do przełomu 
XII i XIII w., kiedy zintensyfikowano działania mające na celu wypromowanie kultu 
biskupa krakowskiego Stanisława. 

To wówczas małopolskie duchowieństwo zyskało historiozoficzne uzasadnienie 
swojej polityki wobec tradycji dynastycznej piastowskiej niosącej brzemię zbrodni 
oraz duchowieństwa wielkopolskiego wykorzystującego kult św. Wojciecha jako 
patrona państwa Piastów. Do kultu św. Stanisława, którego posiekane ciało zrosło 
się, zapowiadając przyszłe zjednoczenie kraju, zaczęli odwoływać się Piastowie 
pragnący związać działalność zjednoczeniową z Krakowem — czego wyrazistym 
przykładem była pieczęć dewocyjna Leszka Czarnego. Stołeczność Krakowa i grodu 
wawelskiego podkreślił Wincenty z Kielczy, przekonując, że św. Stanisław strzeże 
insygniów królewskich schowanych w skarbcu katedry w Krakowie, który jest stolicą 
i siedzibą królewską. Środowisko wawelskie dążyło do wykreowania wspólnego dla 
wszystkich mieszkańców ziem polskich patrona-rodaka nie bez związku z budzącą 
się świadomością narodową, a skojarzenie cudu zrośniętego ciała z wyczekiwanym 
zjednoczeniem wyrażało realne zadanie polityczne.

Interesujące dane przynosi wciąż reinterpretowany trzynastowieczny skarb 
odkryty 1 września 1844 r. w Pełczyskach w ziemi sandomierskiej 17. Gros monet 
z tego znaleziska obecnie wiąże się z jednej strony z osobą księcia krakowskiego 
Bolesława Wstydliwego, z drugiej z okołokanonizacyjnymi wizerunkami św. Sta-
nisława. Dominującym typem monety był tu denar. Jego awers został podzielony 
łukiem na dwie strefy: w górnej przedstawiono półpostać ludzką flankowaną przez 
dwa orły, w dolnej postać leżącą. Na rewersie znalazł się wizerunek stojącej postaci 
z nimbem i dwiema palmami. Według Borysa Paszkiewicza w wyobrażeniu tym 
można domyślić się na rewersie postaci św. Stanisława prawdopodobnie celebrują-
cego liturgię i półpostaci tego samego patrona górującego nad wstającym z grobu 
Piotrowinem, co byłoby najstarszą ilustracją tego motywu w polskiej ikonografii 18. 

Floriani martiris aliorumque sanctorum corporibus et reliquiis, que ibidem condita sunt” 
(kdm iV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1905, nr 1517).

16 Z. Pianowski, „Sedes regni principales”…, rys. 14.
17 T. Żebrawski, Pieniądze stare znalezione w 1844 r. w Pełczyskach, Kraków 1847; 

K. Stronczyński, Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300, Warszawa 1847, 
s. 72.

18 B. Paszkiewicz, Święty Stanisław na denarze krakowskim z XIII wieku (wstęp do 
reinterpretacji skarbu z Pełczysk, „Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne” 5, 
2004, s. 128–132; odrys monety w: K. Stronczyński, Dawne monety polskie dynastyi 
Piastów i Jagiellonów, cz. 1–2, Piotrków, cz. 2, nr 50. B. Paszkiewicz wspomina (Święty 
Stanisław…, s. 128), że niektórzy badacze widzieli na monecie „rzekome napisy hebrajskie” 
(zob. M. Gumowski, Hebräische Münzen im mittelalterlichen Polen, Graz 1975, s. 127), 
tymczasem istotnie na monetach tego typu pochodzących ze skarbu z Moskorzyna można 
zidentyfikować litery hebrajskie — najprawdopodobniej wtórnie wybite może jeszcze 
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Kolejnym numizmatem z pełczyskiego skarbu był również łączony z księciem 
Bolesławem Wstydliwym brakteat z wizerunkiem biskupa i napisem DVX BOLE-
ZLAVS. Nie ma chyba poważniejszych powodów, by rezygnować z identyfikacji 
biskupa ze św. Stanisławem, choć współcześnie stawia się hipotezy o utożsamieniu 
wizerunku z biskupem krakowskim Prandotą, który mógł czasowo wybijać monety 
księcia 19. Najbardziej tajemniczym w skarbie z Pełczysk pozostaje brakteat z czte-
rema ludzkimi głowami: pierwszej z infułą i gwiazdą, drugiej odkrytej z długim 
krzyżem, trzeciej z literą S lub proporcem, czwartej z pierścieniem. Wysuwając 
kilka hipotez, B. Paszkiewicz zasugerował, że wizerunek ten można zinterpretować 
jako zespół świętych patronów (np. Stanisława lub Wojciecha, Floriana, Wacława 
i chociażby św. Jana Chrzciciela) 20. Interpretacja taka, choć kusząca, nie ma właś-
ciwie żadnych podstaw.

Dualistyczne pojmowanie dziejów Polski oraz międzydzielnicowe spory o pry-
mat uwidoczniły się w rywalizacji małopolskiego kultu św. Stanisława z wielkopol-
skim kultem św. Wojciecha. Wymownie o konkurencyjności tradycji oraz spadku 
popularności św. Wojciecha po kanonizacji biskupa krakowskiego świadczą posta-
nowienia arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki, który na synodzie łęczyc-
kim w 1285 r. nakazał: „ut in omnibus ecclesiis nostre provincie kathedralibus et 
conventualibus hystoria beati Adalberti habeatur in scriptis et ab omnibus usitetur 
et cantetur” 21. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że nałożenie obowiązku posia-
dania na piśmie, korzystania i odśpiewywania żywota św. Wojciecha we wszystkich 
kościołach katedralnych i konwentualnych prowincji gnieźnieńskiej w dniach dies 
natalis i dies translationis wychodziło naprzeciw nagłemu ożywieniu kultu św. Sta-
nisława. Z tych samych powodów w latach sześćdziesiątych XIII stulecia zaczęto 
spisywać w Gnieźnie Miracula sancti Adalberti, będące odpowiedzią wielkopol-
skiego duchowieństwa na zyskujące coraz większą popularność Miracula sancti 
Stanislai. G. Labuda wprost stwierdził, że prace nad zbiorem cudów św. Wojciecha 
bezpośrednio wiązały się „ze staraniami Krakowa o wywyższenie św. Stanisława 
do godności patrona ogólnopolskiego”, więc współistnienie obu zbiorów nosiło rys 
swego rodzaju „walki hagiograficznej, w której momenty dzielnicowe grały nie-
wątpliwie dużą rolę” 22. Autor zbioru cudów św. Wojciecha na końcu swego dzieła 

w Xiii w., zob. D. Gorlińska, Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu 
rozbicia dzielnicowego, Kraków 2015, s. 339, nr 62. 

19 B. Paszkiewicz, Święty Stanisław…, s. 125–127; odrys w: K. Stronczyński, Dawne monety…, 
cz. 2, nr 186.

20 B. Paszkiewicz, Święty Stanisław…, s. 123–125; odrys w: K. Stronczyński, Dawne monety…, 
cz. 2, nr XX.3.

21 kdW i, nr 551, s. 511; Jacobus archiepiscopus Gneznensis. Synodus incerti loci a. 1285, 
w: Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, ed. R. Hube, Petropoli 
1856, s. 168; G. Labuda, św. Wojciech w literaturze w literaturze i legendzie średniowiecznej, 
w: Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej, wyd. G. Labuda, Warszawa 1997, 
s. 219 (pierwodruk w: Święty Wojciech, 997–1947. Księga pamiątkowa, red. Z. Bernacki, 
F. Jordan, K. Sosnowski, M. Suchocki, Gniezno 1947); T. Silnicki, Św. Wojciech — 
człowiek i święty oraz jego działalność na tle epoki, w: Święty Wojciech w polskiej tradycji 
historiograficznej, wyd. G. Labuda, Warszawa 1997, s. 207–208.

22 G. Labuda, Św. Wojciech w literaturze…, s. 219.
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umieścił opis zjazdu gnieźnieńskiego jako momentu koronacji Bolesława Chro-
brego na króla polskiego żywcem wzięty z Żywota większego św. Stanisława pióra 
Wincentego z Kielczy. Zabieg ten miał zapewne wskazać, że właściwym miejscem 
narracji o koronie polskiej jest hagiografia patrona metropolii gnieźnieńskiej, a nie 
krakowskiej katedry — „że nie w żywocie św. Stanisława jest jej właściwe miejsce 
i że właściwie to św. Wojciech jest moralnym szafarzem korony polskiej” 23. W ży-
wotopisarstwie drugiej połowy XIII stulecia realizowano więc dwie alternatywne 
koncepcje polityczne relatywizujące role św. Stanisława i św. Wojciecha jako „sza-
farzy królestwa polskiego” i osadzone w realiach zmagań o zjednoczenie Królestwa 
Polskiego wokół dwóch najważniejszych ośrodków: Krakowa i Gniezna 24.

Ostatecznym potwierdzeniem pierwszeństwa Krakowa, a tym samym krakow-
skiej narracji historiozoficznej, była koronacja królewska Władysława Łokietka 
w prezbiterium odbudowywanej katedry wawelskiej 20 stycznia 1320 r. Na zwoła-
nym w tym samym roku synodzie diecezji krakowskiej biskup Nanker w artykule 
o celebrze świątecznej podkreślił specjalny ryt liturgiczny obowiązujący w czasie 
obchodów św. Stanisława, „pasterza trzody Pańskiej i szlachetnego męczennika, 
którego żywot, męczeństwo, znaki i cuda w niezwykły sposób uświetniły nasze 
miasto i diecezję krakowską” 25. Choć w konstytucjach synodalnych nie wspomniano 
expressis verbis o świętym patronacie nad Królestwem Polskim, to duchowieństwo 
diecezji nie mogło mieć żadnych wątpliwości, że to święty biskup krakowski był 
najważniejszym orędownikiem stolicy odradzającego się Królestwa Polskiego. Gdy 
biskup wspomniał „znaki, które uświetniły nasze miasto”, z pewnością miał na myśli 
przede wszystkim niedawną koronację w zgliszczach kościoła katedralnego. 

Zjednoczenie Królestwa Polskiego przyniosło zupełnie nową jakość w polityce 
hagiograficznej. Podczas gdy środowiska katedralne w dalszym ciągu promowały 
przede wszystkim swoich świętych, to na dworze królewskim zainicjowano praktykę 
łączenia w parę dwóch najważniejszych patronów państwa, świętych Stanisława 
i Wojciecha, wskazując tym samym na równorzędną rolę dwóch najważniejszych 
dzielnic — Małopolski i Wielkopolski. Według czternastowiecznej tradycji świę-
tym Stanisławowi i Wojciechowi polecał swoje oddziały Władysław Łokietek, 
kiedy w 1331 r. zbliżał się pod Płowcami do krzyżackich zastępów. Potwierdził to 
autor współczesnego bitwie płowieckiej ostatniego wpisu w Roczniku kapituły 
krakowskiej. Rocznikarz był przekonany, że polski król pokonał krzyżackie wojska 
z pomocą św. Stanisława i przy wsparciu św. Wojciecha 26. Co ciekawe, kilka lat 
wcześniej, w lutym 1326 r., polscy hierarchowie w osobach arcybiskupa gnieźnień-
skiego Janisława, biskupa krakowskiego Nankera, płockiego Floriana z Kościelca, 
kujawskiego Macieja z Gołańczy i poznańskiego Jana III Doliwy nadali odpusty 
odwiedzającym świątynię parafialną pw. św. Katarzyny w Iwanowicach koło Kalisza 

23 Ibidem.
24 W. Drelicharz, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, 

Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 1, Kraków 2012, s. 460; 
B. Kürbis, Ze studiów nad kulturą historyczną wieków średnich, Stud. Źródł. 3, 1958, s. 51; 
G. Labuda, Św. Wojciech w literaturze…, s. 219.

25 Zob. rozdział Święci patroni w ustawodawstwie synodalnym.
26 Najdawniejsze roczniki…, s. 105.



342

podsumoWanie: geneza, FunkcjonoWanie i dezaktualizacja znaku czterech…

w czasie wspomnień m.in. świętych Wojciecha, Stanisława i Wacława — imiona 
patronów postawiono obok siebie w gronie kilkunastu świętych, grupując ich tak 
jak czyniono w litaniach do Wszystkich Świętych 27.

Kazimierz Wielki nie korzystał z polityki hagiograficznej, choć z pewnością 
znał metody jej prowadzenia. Grupę patronów państwa polskiego można było 
sformować wyłącznie na bazie dwóch biskupów, w tym jednego, którego żywot 
natarczywie przypominał o grzechu ciążącym na dynastii piastowskiej. W re-
aliach nieustających napięć między królem a kolejnymi biskupami krakowskimi 
Janem Grotowicem i Bodzętą 28 byłoby to działanie socjotechnicznie szkodliwe dla 
propagandy monarszej. Zupełnie naturalną byłaby próba transponowania kultu 
św. Zygmunta do patronatu państwowego — wzorem Karola IV Wielkiego, który 
prawdopodobnie ofiarował Kazimierzowi Wielkiemu relikwie patrona cesarstwa 29. 
Tymczasem jedynym krokiem króla związanym z tym kultem było ofiarowanie 
w 1370 r. kapitule płockiej cennej hermy św. Zygmunta, będące, co wynika ze słów 
Jana z Czarnkowa, raczej spełnieniem ślubów poczynionych w obliczu ciężkiej 
choroby 30. Z przekazu naocznego świadka wydarzeń nie wynika, że darowizna 
miała cokolwiek wspólnego ze świętym patronatem nad państwem czy dynastią. 
Dotychczas uznani za opiekunów królestwa święci biskupi nie mogli być dla ostat-
niego Piasta na polskim tronie tak atrakcyjni jak dla władców skandynawskich 
triada normańskich królów, dla władców węgierskich grupa świętych Arpadów, 
a dla władców czeskich grono świętych Przemyślidów 31. 

27 kdW Vi, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa-Poznań 1982, nr 98: „[…] qui 
dictam ecclesiam infrascriptis festivis diebus, scilicet Nativitatis, Epiphanie, Resurreccionis 
cum duobus sequentibus diebus, Ascensionis Domini, Pentecostes cum duobus sequentibus 
diebus, Invencionis et Exaltacionis Sancte Crucis, Michaelis Archangeli, Johannis 
Baptiste, Apostolorum et Evangelistarum diebus, Stephani, Laurencii, Adalberti, Stanislai 
et Wenceslay Martyrum, Gregorii, Nicolay et Martini Confessorum, Marie Magdalene, 
Katherine, Margarethe et Xi Milium Virginum ac sanctorum, quorum reliquie in eadem 
ecclesia continentur”.

28 M. Niwiński, Biskup krakowski Jan Grotowic i zatargi jego z Włodzisławem Łokietkiem 
i z Kazimierzem Wielkim. Ustęp z dziejów stosunku Kościoła do państwa w Polsce w w. XIV, 
„Nova Polonia Sacra” 3, 1934, s. 57–99; idem, Biskup krakowski Bodzanta i Kazimierz Wielki, 
„Collectanea Theologica” 17, 1936, nr 1–2, s. 225–262.

29 A. Rojewski, Zarys dziejów kultu św. Zygmunta w diecezji płockiej w okresie 
przedtrydenckim, „Studia Płockie” 9, 1981, s. 113.

30 Ibidem, s. 113–114; Kronika Jana z Czarnkowa, przeł. J. Żerbiłło, oprac. M.D. Kowalski, 
Kraków 2012, s. 23–24: „Tutaj też [w klasztorze Cystersów w Koprzywnicy] ślubował 
Bogu i św. Zygmuntowi, że chce podźwignąć z ruin świątynię płocką, w której ze czcią 
przechowywały się relikwie Zygmunta króla i męczennika i wikariuszom kwartę, mianowicie 
każdemu pół grosza dziennie na wieczne czasy, ku czci Wszechmocnego i Najświętszej 
Panny Maryi i św. Zygmunta króla, przeznaczyć”.

31 Bolesław Chrobry prawdopodobnie nie podjął próby wyniesienia na ołtarze swego ojca, 
Mieszka i, choć chrzest księcia Polan i zainicjowanie akcji chrystianizacyjnej mogłyby 
się wydać wystarczającym uzasadnieniem. Dopiero przekazana przez kronikarza legenda 
o cudownym odzyskaniu wzroku przez syna Siemomysła i zinterpretowanie jej jako 
proroctwa o ślepej-pogańskiej Polsce, która została oświecona przez Mieszka, wpisuje się 
w schemat żywotów świętych władców-chrystianizatorów ówczesnych państw Europy, 
zob. Galla Kronika, wyd. A. Bielowski, mph i, Lwów 1864, s. 398: „Tunc Semimizl dux 
seniores et discretiores qui aderant subtiliter sciscitatur, si quid prodigii per caecitatem et 
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W państwie piastowskim prawdopodobnie największe szanse na kanonizację 
miał pierwszy polski król Bolesław Chrobry, do którego imienia odnosiły się kolejne 
pokolenia Piastów 32. Domniemanych prób wyniesienia go na ołtarze doszukiwano 
się w związku z epitafium króla z katedry poznańskiej, a najpełniejszą analizę tekstu 
przyniosły publikacje Ryszarda Gansińca i Brygidy Kürbis 33. Pierwszy z badaczy 
dowodził, że autor inskrypcji, która miała być częścią olbrzymiego relikwiarza, 
przedstawił władcę jako bożego wybrańca: „zgodność ta, wyrażająca nową ten-
dencję kulturową, wprowadzającą nowy kult […] zapewne nie jest przypadkowa 

illuminationem pueri designatur. Ipsi vero per caecitatem Poloniam sic antea fuisse quasi 
caecam indicabant, sed de cetero per Meschonem illuminandam et exaltandam super 
nationes contiguas prophetisabant […]. Vere Polonia caeca prius erat, quae nec culturam 
veri Dei nec doctrinam fidei cognoscebat, sed per Meschonem illuminatum est et ipsa 
illuminata, quod eo credente Polonica gens de morte infidelitatis est exempta”. Mieszka 
postrzegano jako chrystianizatora Polan — jak twierdził mistrz Wincenty — „ze wszystkich 
królów pierwszego i najdostojniejszego. Przez niego na tę naszą ojczyznę wylało się 
promienne światło nowej gwiazdy. Przez niego aż na dno naszego grzęzawiska spłynął 
zdrój tak wielkiej łaski”, zob. Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. B. Kürbis, 
Kraków-Diepholz 2010 (wyd. 1: 1996), s. 49; por. Magistri Vincentii dicti Kadłubek 
Chronica…, s. 37 (lib. 2, cap. 9): „Omnium omnino hic primus regum ac serenissimus, 
per quem huic patrie noui iubar sideris est infusum; per quem tante fons gratie ad nostri 
usque luti alueos manauit”. Ostatecznie nawet Długosz usiłował po gloryfikującym opisie 
zasług Mieszka w zręczny sposób ustosunkować się do ewidentnie nurtującego go pytania 
o świętość księcia: „Nie szukamy na to żadnych dowodów, skoro wynik pracy, przewyższając 
słowa, jaśniejąc ustawicznie na oczach ludzkich, uroczyściej dzieło jego wobec Boga i ludzi 
zaświadcza niż jakiekolwiek zalecenia. Dlatego dawca wszelkich dóbr pomnożył Królestwu 
Polskiemu szczęśliwe wydarzenia i pomnożył zbiór korzystnych owoców sprawiedliwości 
i powiększył sławę króla, aby potem obdarzyć go nagrodą wieczną”, zob. J. Długosz, Roczniki, 
ks. ii, s. 246; J. Długosz, Annales, lib. ii, 180: „Testimonia ad id nulla exquirimus, cum 
operis effectus sum hominum conspectu assidue relucens, dicta preponderans, quantalibet 
disposicione solennior, opus suum aput Deum et homines illustret: quapropter bonorum 
omnium retributor multiplicavit Regni Polonici prosperos successus, multiplicavit 
incrementa frugum iusticie, regis cumulavit gloriam, prestitit virtutes, premia post 
hec eterna largiturus”. Nieoficjalny kult Mieszka i w dziejach polskiego Kościoła wciąż 
czeka na rzetelne opracowanie. Temat jest tym bardziej interesujący, że cześć oddawana 
piastowskiemu księciu była żywa w kolejnych stuleciach. Jeszcze w drugiej połowie 
XViii w. franciszkanin Florian Jaroszewicz w almanachu polskich patronów wspomnienie 
„świątobliwego Mieczysława xiążęcia polskiego” przypisał na 1 stycznia, utrzymując, że 
„Lambert biskup później już po śmierci Mieczysława jeździł do Rzymu z relacją o śmierci 
pobożnego pana. A jeżeli za życia jego (jako niektórzy trzymają) to dla tego nie otrzymał 
korony, że nim stanął przed papieżem, Mieczysław tym czasem świat ten pożegnał. To 
najpewniejsza, że pobożny ten monarcha przez apostolskie starania, przez świątobliwe 
uczynki, raczej zarabiał na wiecznego, niż na doczesnego królestwa koronę, którą 
przygotowany do śmierci i świętymi sakramentami opatrzony otrzymał” (F. Jaroszewicz, 
Matka świętych Polska albo żywoty błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych 
Polaków i Polek, Kraków 1767, s. 4).

32 Zob. np.: P. Wiszewski, „Domus Bolezlai”. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów 
(do około 1138 roku), Wrocław 2008, passim; W. Drelicharz, Idea zjednoczenia…, passim.

33 R. Gansiniec, Nagrobek Bolesława Wielkiego, „Przegląd Zachodni” 7, 1951, nr 7–8, s. 359–537; 
B. Kürbis, Epitafium Bolesława Chrobrego. Analiza literacka i historyczna, w: eadem, Na 
progach historii, t. 2: O świadectwach do dziejów kultury Polski średniowiecznej, Poznań 
2001, s. 243–282 (pierwodruk w: Roczn. Hist. 55–56, 1989–1990, s. 95–132).
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i mamy wszelkie powody do przypuszczenia, że rodzima ta kanonizacja pierwszego 
naszego króla, dokonana plastycznie i poetycznie […] jest pomysłem jednej i tej 
samej osoby, mającej możność i dostateczne środki, aby narzucić społeczeństwu 
nowy ten kult i w ten sposób nadać jego podświadomym pragnieniom konkretnego 
kształtu” 34.W opinii R. Gansińca pomysł takiej stylizacji grobowca najpewniej wy-
szedł od biskupa poznańskiego Jana Łodzi (1335–1346), autora m.in. sekwencji na 
cześć św. Wojciecha In laudem sacro presuli, który w 1344 r. rozpoczął zakrojoną 
na szeroką skalę przebudowę katedry poznańskiej 35. B. Kürbis z kolei, analizując 
zarówno warstwę literacką, jak i kontekst historyczny, włączyła wiersz w tradycję 
zjazdu gnieźnieńskiego i ostrożnie przypisała fundację epitafium Przemysłowi II, 
który w związku z własną koronacją 26 czerwca 1295 r. zechciał w ten sposób upa-
miętnić — ale nie sakralizować — pierwszego króla Polski 36. 

Ostatecznie ani Mieszko, ani Bolesław Chrobry, ani żaden inny koronowany 
władca Polski nie zasilili pocztu świętych patronów królestwa. Zapewne nigdy nie 
uzyskamy satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiego stanu 
rzeczy, choć wskazać można pewną nieporadność Piastów na polu manifesta-
cji władzy, ciągłe zmagania z silnymi środowiskami kościelnymi (wielkopolskim 
i małopolskim) oraz wpływ zagranicznej (przede wszystkim niemieckiej i czeskiej) 
opinii negatywnie ustosunkowanej do przedstawicieli polskiej dynastii panującej. 
Niewątpliwie też w przypadku ewentualnej kanonizacji Mieszka lub Bolesława 
Chrobrego ośrodek wielkopolski zyskałby ideową przewagę w postaci relikwii 
świętych założycieli państwa polskiego, na co nie mogłaby sobie pozwolić krakow-
ska kuria biskupia, od czasów Kazimierza Odnowiciela sąsiadująca z wawelskim 
ośrodkiem władzy państwowej i mająca coraz większe aspiracje do przewodzenia 
polskiemu Kościołowi.

W rezultacie to nie na dworze dynastii panującej wykreowano autorski koncept 
grona świętych orędowników państwa tak popularny w polityce bieżącej i manife-
stacji władzy dworów europejskich. Refleksja nad genezą znaku czterech patronów 
Królestwa Polskiego oraz poddanie analizie jego nośników dobitnie dowodzą, że 
był on udaną próbą zawłaszczenia przez krakowskie środowisko kościelne tej części 
sakralnej przestrzeni symbolicznej, którą wykorzystywano do legitymizowania oraz 
demonstrowania swojej pozycji na scenie politycznej. Kreacja zespołu orędowników 
w osobach świętych Stanisława, Wojciecha, Wacława i Floriana, rozpowszechnienie 
tego znaku oraz określenie grupy mianem „patronów Królestwa Polskiego” dały 
biskupom krakowskim symboliczny oręż na płaszczyźnie potencjalnych konfliktów 
ideowych i politycznych. 

Episkopat polskiej prowincji metropolitalnej stanął u progu XV w. wobec zu-
pełnie nowych wyzwań: należało ustosunkować się do obcej dynastii panującej 
przybyłej z pogańskiej Litwy, którą z kolei trzeba było schrystianizować i włą-
czyć do polskich struktur kościelnych. Niekończącym się problemem pozostawała 
trudna relacja między konkurującymi ze sobą hierarchami, przede wszystkim 
między arcybiskupem gnieźnieńskim i biskupem krakowskim. Kwestiami żywo 

34 R. Gansiniec, Nagrobek Bolesława…, s. 445.
35 Ibidem, s. 446.
36 B. Kürbis, Epitafium Bolesława…, s. 272.
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interesującymi wyższe duchowieństwo był również zbrojny konflikt z chrześci-
jańskim Zakonem krzyżackim oraz przenikanie z Czech wpływów husyckich. 
Podołanie tym wszystkim wyzwaniom mogło dać pasterzom polskiego Kościoła 
znaczącą pozycję w politycznym krajobrazie późnego średniowiecza. Doskonale 
rozumiał to Zbigniew Oleśnicki, gdy w 1423 r. obejmował biskupstwo krakowskie. 
Po uwłaczającej i, w opinii Jana Długosza, gorszącej degradacji na biskupstwo 
poznańskie biskupa Piotra Wysza w 1412 r. 37 młody i ambitny Oleśnicki szybko 
dał się poznać jako nieustępliwy i zręczny gracz na arenie państwowej. Jego też 
niewątpliwie należy uznać za pomysłodawcę znaku czterech patronów Królestwa 
Polskiego, a pierwszym przejawem nowego kultu i jego bazą był artykuł De horis 
statutów synodalnych diecezji krakowskiej z 1436 r. 

W warsztacie politycznym hierarchy od początku istotną rolę odgrywały wza-
jemnie przenikające się wątki historiograficzne oraz hagiograficzne. Umiejętne 
nawiązania do żywotów świętych oraz ich roli w politycznej historii kraju służyły 
biskupowi w zmaganiach z różnymi adwersarzami i wyraźnie wyznaczały ścieżkę 
jego kariery i obszary zainteresowań. Kallimach przyznał, że kardynał rzadko czy-
tywał książki, a jeśli już, to interesowały go wyłącznie pozycje historyczne 38. To, 
że wśród jego lektur znajdowało się vitae św. Stanisława, przyznał sam podczas 
procesu polsko-krzyżackiego w 1422 r. Odwołał się wówczas do fragmentu żywota 
świętego, na którego podstawie dowodził, że Królestwo Polskie istnieje od ponad 
czterystu lat 39. Dla biskupa Oleśnickiego postać św. Stanisława stała się nie tylko 
symbolem biskupstwa krakowskiego czy wzorcem osobowym dobrego pasterza, 
ale także (a może nade wszystko) orężem w walce politycznej przywoływanym, gdy 
tylko interes władcy nie współgrał z interesem hierarchy 40. Już w 1424 r. polityczne 
umiejętności Oleśnickiego zostały poddane próbie w obliczu starań Władysława 
Jagiełły i jego spowiednika biskupa chełmskiego Jana Biskupca o wyłączenie spod 
zwierzchnictwa biskupa krakowskiego ziemi lubelskiej i przyłączenie jej do diecezji 
chełmskiej. Nietrudno uwierzyć w słowa Długosza o umiejętnym skojarzeniu przez 
biskupa królewskich planów z konfliktem Stanisława ze Szczepanowa z królem 
Bolesławem Szczodrym o leżący w ziemi lubelskiej Piotrawin 41. Zresztą w latach 
1400–1442, wkrótce po wyciszeniu sporu, Oleśnicki przypieczętował przynależność 
Piotrawina do diecezji krakowskiej, fundując tam murowany kościół i uzupełniając 

37 J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 237–238; J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 209.
38 Philippi Callimachi Vita et mores Sbignei cardinalis, ed. I. Lichońska, Varsaviae 1962, s. 52: 

„Historiam lectioni plurimum intendebat, a ceteris ferme abstinuit”.
39 J. Krzyżaniakowa, Erudycja historyczna Zbigniewa Oleśnickiego w świetle jego zeznań na 

procesie w 1422 roku, w: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, 
s. 477.

40 P. Kołpak, Kilka przykładów nawiązań do żywotów św. Stanisława w sporach politycznych 
późnego średniowiecza, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów uj. Nauki Społeczne” 
12, 2016, s. 57–69; J. Nikodem, Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Rozprawy 
Wydziału Historyczno-Filozoficznego pau, t. 94, Kraków 2001, passim.

41 J. Długosz, Roczniki, ks. Xi, s. 219; J. Długosz, Annales, lib. Xi, s. 208. Zob. też Codex 
epistolaris saeculi decimi quinti, t. ii, ed. A. Lewicki, Cracoviae 1891, nr 148, 151, 152. 
O sporze zob. W. Zawitkowska, Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po 
Władysławie Jagielle w latach 1424–1434, Rzeszów 2015, s. 68–75.
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wezwanie dawnej drewnianej świątyni św. Tomasza Apostoła o imię św. Stanisława 
oraz dobudowując kaplicę z płytą nagrobną Piotra Strzemieńczyka (Piotrowina) 42. 
Miejsce św. Wacława w projekcie patronalnym biskupa krakowskiego wydaje się 
oczywiste przez skojarzenie czeskiego świętego z patrocinium wawelskiego kościoła 
katedralnego. O wiele bardziej interesujące pozostaje przypomnienie o miejscu 
św. Floriana w panteonie orędowników oraz włączenie do niego św. Wojciecha 43. 

Wnioski płynące z analizy programu ikonograficznego pieczęci większej Ole-
śnickiego z lat 1427–1449 pozwalają stwierdzić, że jej wyobrażenie z wizerunkami 
świętych Stanisława, Wacława i Floriana nie nawiązuje jeszcze do patronatu pań-
stwowego, lecz wizualizuje osobistą drogę kariery kościelnej właściciela. Jednak 
już statut De horis z 1436 r. nie odnosił się do osobistej dewocji czy postanowień 
regionalnych, mimo że włączono go do statutów synodu diecezji krakowskiej i trak-
tował o liturgice miejscowej — biskup nie nazwał bowiem świętych patronami 
diecezji czy katedry krakowskiej, lecz literalnie określił ich mianem „huius regni 
patronos insignes”. 

Uzupełnienie grona osobistych patronów, których żywoty, patrocinia czy re-
likwie partycypowały w procesach państwotwórczych, o postać św. Wojciecha, 
jednego z najstarszych i najważniejszych opiekunów państwa i patronów oręża 
polskiego, a następnie określenie tak skonstruowanej grupy patronami Królestwa 
Polskiego można poczytać za przejaw wysokiego kunsztu politycznego — szcze-
gólnie w kontekście trwałości znaku przez kolejne niemal dwa stulecia. Biskup 
Oleśnicki powołał do życia projekt spójnej grupy orędowników państwowych, 
w ościennych państwach skupionej wokół postaci świętych władców i ewentualnie 
towarzyszących im biskupów. Zasadnicza różnica polegała na jakościowym skła-
dzie, gdyż grono polskich patronów nawiązywało nawet nie tyle do środowiska 
kościelnego, ile konkretnie do biskupów krakowskich, a w szczególności biskupa 
Oleśnickiego. 

Dalekosiężne w skutkach określenie patronów w statucie De horis (które-
go charakter wskazuje, że zredagowano go przed synodem z 1436 r.) łączy się 
z wnioskami współczesnych historyków o przewodniej roli Zbigniewa Oleśnickiego 
w polskiej polityce, począwszy od narodzin księcia Władysława, syna Władysława 
Jagiełły w 1424 r., kiedy biskupa obrano wyrazicielem woli „prelatuum, principum 
et baronum Regni Polonie” w sporze o uznanie nowo narodzonego syna przy-
szłym królem 44. Z czasem pozycja hierarchy rosła, osiągając apogeum po śmierci 

42 Ze sporem terytorialnym pomiędzy Zbigniewem Oleśnickim i Janem Biskupcem nie związał 
fundacji piotrawińskiej R. Brykowski (Kościół parafialny w Piotrawinie, Roczn. Human. 6, 
1958, z. 4, s. 54), ograniczając się do stwierdzenia, że biskup wzniósł świątynię jako wotum 
dziękczynne za otrzymanie biskupstwa oraz z chęci utrzymania tradycji o dokonanym tu 
cudzie. Zob. też M. Walczak, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego kardynała 
Zbigniewa Oleśnickiego, Fha 28, 1992, s. 59–60; idem, Działalność fundacyjna biskupa 
krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Część II, Fha 30, 1994, s. 76. 

43 Powody te omówiono w podrozdziałach: „Procesje na dzień św. Floriana” oraz „Kazania Jana 
Kapistrana na Rynku krakowskim”.

44 S. Gawlas, Zbigniew Oleśnicki wobec sporu o ustrój państwa (1425–1430), w: Zbigniew 
Oleśnicki: książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z konferencji, Sandomierz 20–21 maja 2005 
roku, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2006, s. 212–213. 
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Władysława Jagiełły w 1434 r., kiedy jako przywódca stronnictwa małopolskiego 
w zasadzie kierował polityką wewnętrzną i zagraniczną młodocianego Władysła-
wa. O roli Oleśnickiego wymownie świadczą opisy jego powrotu z Budy w 1440 r.: 
Długosz wspominał, że w Krakowie hierarcha „został przyjęty z wielką radością 
przez swoich prałatów, kanoników i całe miasto Kraków” 45, z kolei według Kalli-
macha „na wiadomość o powrocie Zbigniewa poczyniono w Polsce natychmiast 
takie przygotowania, jakby sam król miał przyjechać; tak wielki majestat i powagę 
widziano w jego osobie” 46. Kreacja znaku patronów Królestwa Polskiego złożonego 
ze świętych kojarzonych przede wszystkim z biskupem krakowskim jako socjotech-
niczny zabieg zawłaszczenia sakralnej przestrzeni symbolicznej doskonale wpisuje 
się w kontekst niewątpliwego szczytu potęgi Oleśnickiego.

Wykreowany znak należało powtarzać w różnych formach, ażeby utrwalić 
jego kształt w świadomości politycznych decydentów oraz wiernych. Wpływ po-
stanowień z 1436 r. na liturgię był niewątpliwy, choć kult św. Floriana (którego ryt 
w diecezji krakowskiej podnoszono mocą statutu De horis) wkrótce poszedł własną, 
raczej ludową, drogą czci świętego obrońcy przed żywiołem ognia. Niemniej w ka-
lendarzach liturgicznych zaczęto odnotowywać rzymskiego męczennika w wyższym 
stopniu celebry i wykorzystywać jego wizerunek w ikonografii Kościoła krakow-
skiego jako współpatrona diecezji. Z kolei całe czteroosobowe grono patronów 
królestwa potraktowano jako odrębną grupę nie tylko w krakowskich litaniach do 
Wszystkich Świętych, co obok malarstwa było najlepszym nośnikiem państwowego 
kultu wśród ludu nieuczestniczącego w procesach politycznych. 

Być może bezpośrednim refleksem treści statutu było określenie patrocinium 
kościoła w wielkopolskim Grzymiszewie w akcie erekcyjnym wystawionym w maju 
1443 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego Kota — prymas poświęcił 
świątynię pw. Narodzenia Najświętszej Panny Maryi oraz świętych Wojciecha 
i Stanisława „patronorum huius incliti regni Polonie gloriosorum” i świętych Mar-
cina i Barbary 47. Kot już w latach trzydziestych XV w. był stronnikiem Zbigniewa 
Oleśnickiego, dzięki którego poparciu uzyskał w 1434 r. godność podkanclerzego 
koronnego. Dwa lata później, po kontrowersyjnym wyborze Kota na arcybiskup-
stwo gnieźnieńskie, Oleśnicki wstawił się za swoim stronnikiem i namówił profe-
sorów uniwersyteckich do wystosowania listu poparcia do Stolicy Apostolskiej 48. 
Swoje decyzje polityczne prymas niemal do końca życia konsultował z biskupem 
Oleśnickim i niemal oczywiste jest, że znał postanowienia synodu diecezjalnego 
krakowskiego z 1436 r., czego pośrednim dowodem pozostaje transmisja koncep-
cji świętych Wojciecha i Stanisława jako „sławnych patronów tego znakomitego 
królestwa” w Wielkopolsce.

45 J. Długosz, Roczniki, ks. Xii, s. 280.
46 Philippi Callimachi Vita…, s. 45.
47 kdW Xi, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999, nr 2017: 

„[…] ecclesiam parochialem ad honorem omnipotentis Dei et sub titulo Nativitatis 
Gloriosissime et Beatissime Marie Virginis illibate ac beatorum Adalberti, Stanislai 
martirum pontificum et patronorum huius incliti Regni Polonie gloriosorum necnon 
sancti Martini confessoris et beate Barbare virginis in villa prefata Grzmischewo duximus 
erigendam”.

48 A. Swieżawski, Kot Wincenty, psb, t. 14, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968–1969, s. 451.
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W 1444 r., rok po erekcji kościoła w Grzymiszewie, Zbigniew Oleśnicki udzielił 
odpustu wszystkim odwiedzającym kaplicę św. Barbary w Krakowie w wybrane 
święta chrystologiczne i maryjne oraz wspomnienia świętych Jana Chrzciciela, 
Jana Ewangelisty, Stanisława, Wacława, Wojciecha i Floriana „nostrorum et regni 
Poloniae patronorum”, Katarzyny i Barbary 49. Wystawca użył znaku grupy patronów, 
wysunąwszy na czoło świętych opiekunów katedry wawelskiej — z wymownym 
podkreśleniem oraz zrównaniem patronatów państwowego i osobistego. Tę samą 
sekwencję Oleśnicki powtórzył w akcie erekcji kolegiaty i kapituły w Nowym Sączu 
z 4 października 1448r. Świątynię z tytułem św. Małgorzaty hierarcha poświęcił 
„ad laudem Omnipotentis Dei eiusque Genitricis Virginis Marie sanctorumque 
pontificum et martirum Stanislai, Wenczeslai, Adalberti et Floriani regni Polonie 
patronorum tociusque celestis ierarchie” 50. Nie ulega wątpliwości, że w uporząd-
kowanym świecie średniowiecznej symboliki kolejność wymienianych świętych 
miała istotne znaczenie ustalające ich hierarchię. Wysuwanie świętych Stanisława 
i Wacława przed Wojciecha i Floriana przy jednoczesnym określeniu całej grupy 
mianem patronów Królestwa miało za zadanie zaakcentować rolę gospodarza kate-
dry wawelskiej w strukturze hierarchicznej Kościoła i państwa polskiego. Z trudnych 
do ustalenia przyczyn Oleśnicki odwrócił sekwencję na korzyść gnieźnieńskiego 
patrona dwa lata później, 30 marca 1450 r., gdy nadał odpust odwiedzającym kole-
giatę sandomierską we wspomnienia świętych patronów miejscowych ołtarzy, m.in. 
„sanctorum Adalberti, Stanislai, Venceslai, Floriani regni Polonie patronorum” 51. 
Niemniej najstarsze zidentyfikowane wezwania obiektów sakralnych w dokumen-
tach biskupich pozwalają stwierdzić, że transmisja znaku z postanowień synodal-
nych i liturgiki do sfery patrociniów nie trwała dłużej niż kilka lat. 

Jeszcze 25 czerwca 1443 r. Zbigniew Oleśnicki wystawił dokument erekcyjny oł-
tarza Wniebowzięcia Panny Maryi w kościele Mariackim z fundacji krawca królowej 
Piotra z Pyzdr 52. W wezwaniu obiektu sakralnego nie ma mowy o imionach orę-
downików państwowych, lecz późniejsza nastawa — której program ikonograficzny 
odzwierciedla rozbudowane patrocinium oraz łączy się z rodziną fundatora — zo-
stała wzbogacona o wizerunki czterech patronów. Nie można jednak jednoznacznie 
stwierdzić, że odzwierciedlała również malowidła ewentualnej, pierwotnej nastawy 
z czasów Oleśnickiego. Również w sferze przypuszczeń pozostaje pełny program 
ikonograficzny gotyckiego retabulum z (prawdopodobnie) czterema patronami zdo-
biącego ołtarz główny wawelskiego kościoła katedralnego oraz zależność zabytku 
od osoby biskupa krakowskiego z lat 1461–1463 Jakuba z Sienna spokrewnionego 
z Oleśnickim. Już dla J. Gadomskiego atrakcyjną wydawała się teza o fundacji na-
stawy jako „realizacji testamentu” krewniaka związanego z propagowaniem kultu 
opiekunów królestwa. Jakub w 1435 r., po powrocie ze studiów w Rzymie, dzięki 
protekcji Oleśnickiego otrzymał kanonię krakowską, w 1448 r. posłował w imieniu 

49 ank, Akta miasta Krakowa, rkps 3301, Kopiariusz przywilejów i zapisów na rzecz kościoła 
św. Barbary w Krakowie, k. nlb.

50 Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, perg. dp. 4/8; lb 1, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1864, 
s. 566; zdk ii, nr 526.

51 zdk ii, nr 545.
52 Ibidem, nr 443.
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krewniaka do papieża Mikołaja V, a w kolejnych latach wielokrotnie występował 
jako stronnik Oleśnickiego przeciw polityce króla Kazimierza Jagiellończyka 53. 
Sakrę biskupią przyjął na zamku pińczowskim 31 maja 1461 r. wbrew woli władcy 
i po wielomiesięcznym konflikcie z udziałem papieża Piusa II. Biskup przebywał 
na wygnaniu aż do stycznia 1463 r., kiedy upokorzony przez Kazimierza zrzekł się 
nominacji 54. Atrakcyjności hipotezie J. Gadomskiego dodałaby próba udzielenia 
odpowiedzi na pytanie: czy domniemane wykorzystanie znaku patronów powin-
no kojarzyć się ze sporem nominata i władcy o pozostanie na stolicy biskupiej? 
Raczej nie, gdyż w trudnym okresie zasiadania na biskupstwie krakowskim Jakub 
w Krakowie nie przebywał. Fundacja mogłaby ewentualnie nastąpić po 1446 r., 
kiedy został proboszczem katedry wawelskiej (ufundował wówczas chociażby stalle 
kanonickie). Wspólna inicjatywa fundacji gotyckiego retabulum ołtarza głównego 
z wizerunkami czterech patronów Królestwa Polskiego podjęta przez biskupa 
krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, proboszcza katedry krakowskiej Jakuba 
z Sienna i kanonika kapituły krakowskiej Jana Długosza wydaje się hipotezą tyle 
atrakcyjną, ile niemożliwą do obrony ze względu na brak jakichkolwiek potwier-
dzających ją źródeł.

Do pierwszego pewnego zilustrowania zespołu patronalnego, zakorzenionego 
już w liturgice i patrociniach, doszło kilka lat po niefortunnym pontyfikacie Jakuba 
z Sienna na tryptyku ufundowanym w katedralnej kaplicy Trójcy Świętej w 1467 r. 
i przeniesionym do kaplicy Krzyża Świętego w połowie XVI w. Patriotyczno-dewo-
cyjny charakter obu jagiellońskich kaplic, w których sprawowano liturgię skupioną 
wokół spraw dynastyczno-państwowych, wzbogacał wizerunek świętych Wojciecha, 
Stanisława, Wacława i Floriana z całym ich znaczeniowym ładunkiem. Niewyklu-
czone, że wykorzystanie dotychczas jakby niedostrzeganej przez Jagiellonów grupy 
„biskupich” patronów państwowych (rzekome odniesienie się do nich przed bitwą 
grunwaldzką przez Władysława Jagiełłę należy poczytać jako ingerencję narracyjną 
Jana Długosza) stało się możliwe dopiero po ustaniu konfliktów między Kazimie-
rzem Jagiellończykiem a kolejnymi biskupami krakowskimi. Jan Gruszczyński, 
wybrany na biskupstwo krakowskie po rezygnacji Jakuba z Sienna na początku 
1463 r. i sprawujący tę godność przez niespełna rok, niewątpliwie był gorącym 
zwolennikiem polityki Kazimierza Jagiellończyka podobnie jak jego następca Jan 
Lutkowic z Brzezia. Fundacja tryptyku ukończonego w 1467 r. nastąpiła w czasach 
pontyfikatu jednego z hierarchów ściśle współpracujących z władcą, co być może 
wpłynęło na odwołanie się w programie ikonograficznym królewskiej fundacji 
do czterech świętych patronów dotychczas wykorzystywanych przez środowisko 
skupione wokół biskupów krakowskich.

Kto wie, czy wpływu na ikonografię kwatery nie miał sam Jan Długosz. Po 
zakończeniu sporu o biskupstwo krakowskie za czasów Jakuba z Sienna kanonik 
znalazł się na dworze dotychczas krytykowanego Jagiellona i w czasie, gdy po-
wstawał tryptyk Trójcy Świętej, zajmował się wychowaniem królewskich synów 55. 

53 F. Kiryk, Jakub z Sienna, psb, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962–1964, s. 364–365.
54 Ibidem, s. 365.
55 K. Pieradzka, Związki Długosza z Krakowem, bkrak., t. 115, Kraków 1975, s. 59.
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Długosz, z pewnością jeszcze z inspiracji swego poprzedniego mocodawcy, biskupa 
Oleśnickiego, kontynuował promowanie hagiograficzno-państwowego projektu, 
konstruując wizję mieszczki Weroniki, wkładając w usta Władysława Jagiełły mo-
dlitwę do świętych patronów przed bitwą grunwaldzką, a ostatecznie dziękując im 
za pomyślne ukończenie dzieła. W historiozoficznej wizji dziejów Królestwa Pol-
skiego grupa patronów znalazła więc poczesne miejsce, choć mimo kronikarskich 
zamierzeń następcy dziejopisa nie podjęli tego wątku w swoich dziełach. Mając już 
innych patronów i sponsorów nie musieli sięgać do znaku jednoznacznie kojarzone-
go z biskupem krakowskim. Jan Długosz nadał projektowi swego opiekuna ideowy 
kontekst, wpisując weń nie tylko państwowy charakter kultu, ale również narzu-
cając go w pewnym sensie władcy oraz całej dynastii panującej poprzez rzekome 
słowa Jagiełły o „patronach naszych i naszego królestwa”. Słowami św. Wojciecha 
skierowanymi do mieszczki Weroniki kronikarz uzasadniał, dlaczego akurat oni, 
krakowscy patroni (miał tu na myśli również świętego biskupa praskiego), zostali 
wybrani na specjalnych orędowników. Idący na czele niebiańskiej procesji święty 
odwołał się do spraw ściśle społecznych, gromiąc możnych ciemiężących biedny 
lud — poruszył tym samym wątek w różnych miejscach przywoływany przy okazji 
narracji o biskupach krakowskich występujących w obronie ludu krzywdzonego 
przez książąt i królów. Wojciech w końcu przestrzegał przed karą, która spadła na 
sąsiadów, przypominając tu niechęć środowiska katedralnego do niezbyt radykalnej 
polityki antyhusyckiej Jagiellonów.

Kronikarz był wykonawcą i kontynuatorem polityki hagiograficznej opartej 
na modelu opracowanym przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego — to hierarcha 
zainicjował liturgiczny kult czterech patronów w diecezji krakowskiej, utrwalał go 
m.in. za pomocą patrociniów i być może polecił zwizualizować jako motyw ikono-
graficzny. Oleśnicki i Długosz przez półwiecze byli główną siłą napędową kultu, 
wykorzystując różne instrumenty komunikacji do zapełnienia luki, którą w prze-
strzeni symbolicznej władzy krajów ościennych zapełniały środowiska skupione 
wokół władców. Wydawać by się mogło, że pod koniec XV stulecia znak czterech 
patronów kojarzony z biskupstwem krakowskim i zapewne samym biskupem 
Oleśnickim zdezaktualizuje się i zostanie zmodyfikowany na potrzeby nowych sił 
politycznych. Tymczasem działalność przedstawicieli różnych kręgów politycznych 
czy kościelnych w pierwszej połowie XVI w. dowodzi, że krakowskiemu duetowi 
udało się stworzyć trwały projekt wpisujący się zarówno w przestrzeń semantyczną 
znaków władzy, jak i świadomość narodową ówczesnych elit. Do grona pierw-
szoplanowych osobistości, które sięgnęły wówczas po zespół świętych patronów 
należeli biskup krakowski Jan Konarski, sekretarz królewski, a następnie arcybiskup 
gnieźnieński Jan Łaski, a ostatecznie nawet sam król Zygmunt Stary.

W czasie, kiedy Jana Długosza zatrudniono do opieki nad młodymi królewicza-
mi, a w warsztacie Mistrza Tryptyku Trójcy Świętej kończono prace nad nastawą 
zamówioną przez Kazimierza Jagiellończyka, marszałek królewskiego dworu Sta-
nisław Szydłowiecki wziął pod opiekę pochodzącego ze zubożałej szlachty wiel-
kopolskiej Jana Konarskiego 56. Z czasem Konarski został sekretarzem królewicza 

56 M. Goetel-Kopffowa, Konarski Jan, psb, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967–1968, s. 458.
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Kazimierz Jagiellończyka, a w 1488 r. znalazł miejsce na dworze biskupa Fryderyka 
Jagiellończyka. W 1484 i 1487 r. był świadkiem wydrukowania pierwszych krakow-
skich mszałów z inicjatywy biskupa Jana Rzeszowskiego, który przejął kult czterech 
świętych patronów, wpisując ich w modlitwę Propitiare w sekwencji „sanctorum 
martyrum Wenceslai, Stanislai, Floriani, Adalberti”. Wezwanie orędowników w ko-
lekcie (w kolejności ściśle nawiązującej do ich krakowskiego charakteru) przejął 
Fryderyk Jagiellończyk, jednak już w litanii do Wszystkich Świętych jako prymas 
przywoływał ich w porządku: Wojciech, Stanisław, Wacław i Florian. Obie sekwencje 
mają swoje uzasadnienie w kontekście kariery dynastycznego kardynała, co jednak 
najistotniejsze, grupa patronalna obecna w liturgice Mszału gnieźnieńsko-krakow-
skiego zyskała nowy nośnik pozwalający popularyzować ją poza granicami diecezji 
krakowskiej. Niewykluczone, że Jan Konarski osobiście uczestniczył w redakcji dru-
kowanych ksiąg. Już jako biskup krakowski (1503–1524) wielokrotnie wykorzystywał 
zespół patronów w procesie odnowy rytu liturgicznego. Jedną z najważniejszych 
aktywności hierarchy był masowy druk mszałów i brewiarzy krakowskich. Grona 
czterech orędowników w różnych układach używał w litaniach, kolektach, sufra-
giach i innych ważnych modlitwach, przypomniał o nałożonym przez Zbigniewa 
Oleśnickiego obowiązku odprawiania wotywy do czterech patronów w kolejne dni 
tygodnia oraz ujednolicił ryt procesyjny na obchody świętych Stanisława i Floriana, 
których wizerunki dodatkowo zwykł umieszczać na kartach tytułowych druków. 
Możliwości produkcyjne stołecznych oficyn oraz ich potencjał dystrybucyjny spra-
wiały, że krakowskie księgi liturgiczne miały ogromną szansę recepcji daleko poza 
granice diecezji. Programy ikonograficzne ich kart tytułowych łączyły motywy 
hagiograficzne z kościelnymi poprzez zestawienie wizerunków świętych patronów 
z herbami osobistym oraz kapitulnym, a z czasem także państwowymi w postaci 
herbu Królestwa Polskiego. W ramach wielkiej akcji drukarskiej realizowanej przez 
Konarskiego w uznanej oficynie Jana Hallera w 1511 r. ukazało się hagiograficz-
ne kompendium Vita beatissimi Stanislai, Cracoviensis episcopi, necnon legende 
sanctorum Polonie, Hungarie, Bohemie, Moravie, Prussie et Silesie patronorum, 
a w 1517 r. jego przeznaczona dla kaznodziejów skondensowana forma o bardzo 
wymownym tytule Legendae sanctorum Adalberti, Stanislai, Floriani inclyti Regni 
Poloniae patronorum. Na tym tle uzasadnione wydaje się przekonanie, że kiedy 
w chwili zagrożenia wojną z hospodarem mołdawskim w 1509 r. biskup (zapewne 
na prośbę króla Zygmunta) polecił wznosić modły do „naszych patronów”, miał na 
myśli czterech świętych patronów państwa.

Wkrótce po szerokiej akcji unifikującej ryt krakowski próbę ujednolicenia litur-
giki na poziomie metropolii podjął prymas Jan Łaski. Jeszcze jako kanclerz i współ-
pracownik króla Aleksandra Jagiellończyka opracował on zwód prawa polskiego 
drukowany na początku 1506 r. jako Commune incliti Polonie Regni privilegium 
constitutionum et indultuum. Jedną z ilustracji zdobiących starodruk jest rycina 
przedstawiająca zespół czterech patronów królestwa, a jej miejsce w programie 
ikonograficznym wybitnie obrazującym funkcjonowanie Królestwa Polskiego w jego 
najważniejszych sferach świadczy o fundamentalnej roli tego znaku w ówczesnym 
rozumieniu państwa i prawa. Kanclerz, jak sam stwierdził, wykonał swoją pracę na 
prośbę posłów sejmu radomskiego, na rozkaz króla Aleksandra i na chwałę Boga 
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oraz świętych Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana patronów Królestwa 
Polskiego. Trudno o lepszy dowód trwałości znaku wykreowanego siedemdzie-
siąt lat wcześniej przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, tym bardziej że zgodnie 
z rozkazem króla Aleksandra drukowane egzemplarze zwodu miały trafić „do 
kapituł większych kościołów naszego Królestwa, a także do starostw ziemskich 
wszystkich ziem”. Z pewnością jest to najlepiej uchwytny i najbardziej oczywisty 
sposób rozprzestrzeniania wizerunku świętych patronów państwa. Kilka lat po 
objęciu stolicy metropolitalnej Jan Łaski znowu sięgnął po grono orędowników, 
wybrawszy trzech z nich (Wojciecha, Stanisława i Floriana) i umieściwszy ich 
w polu jednej z najpiękniejszych pieczęci renesansowych wykonanych na polecenie 
polskich hierarchów — na podstawie modelu, z którego korzystali najważniejsi 
dostojnicy Stolicy Apostolskiej. 

Łaski długo pracował i przebywał w krakowskim środowisku kancelaryjnym, 
a po wyjeździe ze stołecznego grodu nie wahał się jako prymas promować kult 
św. Stanisława. Podczas pobytu na Węgrzech Łaski prawdopodobnie kazał sko-
piować plany fundowanej przez Bakócza renesansowej kaplicy Zwiastowania, by 
według nich wznieść podobną kaplicę św. Stanisława w Gnieźnie z przeznaczeniem 
na miejsce swojego pochówku 57. Prymas ufundował również część wyposażenia 
dla nowo budowanej kaplicy, jak choćby ornat atłasowy z herbem Korab 58. Mimo 
to za najważniejszego patrona uważał, co naturalne, św. Wojciecha. W lipcu 1515 r. 
namówił papieża Leona X do udzielenia odpustów wiernym odwiedzającym gnieź-
nieńską katedrę: „inter alias cathedrales ecclesias Regni Polonie plurimum insignis 
et celebris ac in honorem et sub invocatione sancti Adalberti presulis et martiris 
dicti regni patroni dedicata existis” — ojciec święty wspomniał o wstawiennictwie 
męczennika, cudach zdziałanych na początku polskiej państwowości i utworzeniu 
Królestwa Polskiego dzięki świętemu 59. Trzy lata później, w drugiej połowie 1518 r., 
arcybiskup opisał swoją podróż do Prus. Wyprawa, jak wspominał sam Łaski, 
została zorganizowana w dwojakim celu: po pierwsze prymas od dawna planował 
odwiedzić miejsce śmierci swojego patrona, św. Wojciecha, a szukał tylko sposobnej 
okazji; po drugie wyruszył do Prus z brewe papieskim (które miał okazać wielkiemu 
mistrzowi) i zapewne z gotowym projektem rozejmu polsko-krzyżackiego 60. 

Drzeworyt z karty Statutu Łaskiego można potraktować jako wspólną ini-
cjatywę kanclerza Jana Łaskiego i króla Aleksandra. Władca nie sprzeciwił się 

57 W. Kieszkowski, Prymas Jan Łaski i początki Renesansu w Polsce, „Arkady” 2, 1936, nr 10, 
s. 551–555.

58 aa Gniezno, acap. i, rkps b 115: Revisio rerum ecclesie metropolitane Gneznensis per 
dominos prelatos et canonicos ecclesie prefate: k. 2v: „Item […] ampularum inauratarum, 
eciam inclusis duabus per olim dominum lasky archiepiscopum ad saccellum sancti 
Stanislai donatis” oraz ibidem, k. 6v: „Item ornatus athlassy rubri per dominum Lasky 
archiepiscopum pro usu ecclesiae sancti stanislai donatus cum multis armis Corab cum 
omnibus attimencys”; por. też acap. i, rkps b 116: Revisio rerum ecclesiae metropolitane 
Gneznensis, k. 3.

59 aa Gniezno, Dypl. Gn. 1220.
60 agad, Biblioteka Baworowskich, rkps 246, k. 39v; Joannes Łaski Erzbishof von Gnesen 

(1510–1531) und sein Testament, hrsg. H. Zeissberg, Wien 1874, s. 175; zob. też P. Tafiłowski, 
Jan Łaski (1456–1531). Kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007, s. 191.
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przecież zamieszczeniu grupy patronalnej, z pewnością zdając sobie sprawę z jej 
ładunku znaczeniowego. Od zamówienia tryptyku z patronami przez Kazimierza 
Jagiellończyka w latach sześćdziesiątych XV w. nieco zaktualizowano wymowę 
znaku, przedkładając jego pozytywne treści unifikacyjne nad wyczuwalny wydźwięk 
antykrólewski i antygnieźnieński. Z tego powodu Zygmunt Stary jako mecenas 
artystyczny nie obawiał się sięgać po tych świętych (choć oddzielnie), a w litanii do 
Wszystkich Świętych w modlitewniku Bony Sforzy znalazło się wezwanie świętych 
Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana.

W XVI stuleciu zmienił się więc charakter i potencjał znaczeniowy zespołu 
czterech patronów Królestwa Polskiego, choć w dalszym ciągu sięgali po niego 
raczej dostojnicy kościelni. Dzięki wynalazkowi druku grupa orędownicza zarówno 
w swojej warstwie wizualnej, jak i liturgicznej stała się znakiem masowym, tracąc 
przy tym ów rys wybitnie politycznej demonstracji, jaką miała w czasach Zbigniewa 
Oleśnickiego i Jana Długosza. Wyraźnie widać to na przykładzie fundacji jagiel-
lońskich pierwszej połowy XVI stulecia, kiedy przedstawiciele dynastii panującej 
wykazywali silną tendencję do wykorzystywania poszczególnych patronów przy 
różnych okazjach. Coraz popularniejsze stawało się pożytkowanie zespołu w tych 
fundacjach artystycznych, których zleceniodawcy zechcieli podkreślić przywią-
zanie do wartości patriotycznych; udało się to osiągnąć w Szydłowcu rodzinie 
Szydłowieckich, przyjaciół i najbliższych współpracowników synów Kazimierza 
Jagiellończyka. 

Znak czterech patronów, którego wykreowanie wynikało z potrzeby manifesta-
cji znaczenia biskupów krakowskich i ich interesów politycznych, siłą rozpędu został 
rozpowszechniony przez reformatorów Kościoła w XVI w. jako symbol spójności 
Królestwa Polskiego i metropolii gnieźnieńskiej i w ten sposób funkcjonował do 
końca tego stulecia. W czasie przekształceń dewocyjnych i politycznych ostatniej 
ćwierci stulecia zespół patronalny uległ dezaktualizacji — w dowolny sposób rozsze-
rzano grupę przede wszystkim o świętych ściśle „polskich”, ewentualnie skracano ją 
do stałej reprezentacji dwóch najważniejszych patronów. W krajowych dodatkach 
do rzymskich ksiąg liturgicznych na przełomie XVI i XVII w. polskimi patronami na-
zwano grupę składającą się z kilkudziesięciu świętych, a w jednym ze swoich kazań 
Piotr Skarga, zatrwożony sytuacją w kraju, wzywał na pomoc świętych Stanisława, 
Wojciecha, Jacka, Floriana, Wacława, Jadwigę, Kunegundę i Salomeę, aby wzięli 
Rzeczypospolitą pod swoją opiekę 61. W czasach kontrreformacji, zgodnie z zalece-
niami soborowymi kult świętych stał się orężem nowej dewocji, a przedstawiciele 
metropolii gnieźnieńskiej potrzebowali nowych patronów, niekoniecznie tak do-
bitnie afirmujących ich nadrzędną pozycję w kręgach władzy. Na początku XVII w. 
doszło też w końcu do uznania świętości Kazimierza Jagiellończyka, co niewątpliwie 
wiązało się z legitymizacją prawa do tronu dynastii Wazów, których przedstawiciele 
powoływali się na jagiellońskich przodków. Przy wyniesieniu na ołtarze świętego 
dynasty (choć nie koronowanego władcy) zadziałał ten sam mechanizm, który  
od wieków wykorzystywali władcy całej chrześcijańskiej Europy. Symbolicznie 

61 T. Ulewicz, Św. Stanisław ze Szczepanowa w kulturze umysłowo-literackiej dawnej Polski, 
An. Crac. 11, 1979, s. 479–480.
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w tym kontekście wygląda sztych z wizerunkiem św. Kazimierza prawdopodobnie 
z XVII w.: w legendzie owalu, w którym ukazano wizerunek patrona, umieszczono 
legendę: ST. CASIMIRUS, DE REGIA IAGELLONIAE STIRPE, CASIMIRI REGIS 
FILIUS, POLONIAE AC LITUANIAE PRINCEPS ET PATRONUS, a niżej jej 
tłumaczenie: KAZIMIERZ Z KROLEWSKIEGO IAGIEŁŁONOWEGO DOMU, 
KAZIMIERZA ZYGMUNTA KROLA SYN Y LITEWSKIE XIĄZĘ 62. Wazowie 
odwoływali się również do dawnych orędowników, choć już nie w postaci grupy 
czterech patronów. 17 lipca 1607 r. królowa Konstancja Habsburżanka zwróciła 
się z prośbą do kapituły gnieźnieńskiej o fragment relikwii św. Wojciecha, który 
„uświetnił to sławne królestwo swoją pobożnością” 63. Władczyni wnosiła o modli-
twę kanoników za cały kraj, króla i królewicza poprzez wstawiennictwo świętego 
patrona 64. 

Pomimo zasadniczych zmian, do których doszło w przestrzeni znaków wła-
dzy, nie ucierpiał kult pary świętych Wojciecha i Stanisława. Interesująco w tym 
kontekście wygląda treść listu napisanego w czerwcu 1615 r. w Ciążeniu. Tutaj 
również autor prosi kanoników o relikwie św. Wojciecha dla księcia bawarskiego: 
„Z nadzieją łaski waszmościów moich miłościwych panów, którą zawsze zwykłem 
sobie zniewalać, a mogę się i tym pochlubić, żem ją po waszmościach wielokroć 
rzetelnie uznawał, wnoszę teraz prośbę swą wpośrzodek waszmościów w rzeczy 
słusznej i łatwej […]. Xiążę jegomość bawarskie, którego ja nie tylko ku sobie wielką 
łaskę, ale ku wszystkiemu narodowi naszemu życzliwy affect dowodnie znam, a za 
tym do powinnej wdzięczności i wszelakiego usługowania obowiązałem się, już po 
kilkakroć przez listy swe usilnie i gorąco prosi mię o to, abym mu reliquiae jakie, 
a osobliwie tutecznych naszych patronów polskich posłał. Czyni to jako ja świadom 
wprzód wprawdzie zwrodzonego swego nabożeństwa ku chwale Bożej, świętych 
jego, ale też pewnie z affectu ku narodowi naszemu: za czym nie tylko nie umiejąc 
się wymówić, ale owszem czując się bydź obowiązanym do dosyć uczynienia tak 
świątobliwemu żądaniu jego xiążęcej mości uprosiwszy już jegomości xięcia biskupa 
krakowskiego i kapituły ichmości tamtecznej reliquias św. Stanisława, proszę teraz 
przez osobny list swój jego mości xięcia arcybiskupa gnieźnieńskiego i wielmożnych 
miłościwych panów, abyście także cząstkę jaką reliquiarum św. Wojciecha z kościo-
ła swego darować mi raczyli” 65. Książę bawarski, pobożny Maksymilian I, swoją 
kolekcję relikwii zapragnął więc uzupełnić o partykuły dwóch „świetych patronów 
polskich”, uznając Wojciecha i Stanisława za dwóch najważniejszych orędowników 
tego królestwa. Jest to już jednak temat na zupełnie inną rozprawę.

62 aa Gniezno, Ikonografia, ik-V 239.
63 aa Gniezno, acap. luzy F 9, St. Adalbertsreliquien, 1: Constantia Dei gratia Regina 

Poloniae […].
64 Ibidem.
65 Ibidem, St. Adalbertsreliquien, 3.
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355„My bowiem czterej, mianowicie ci trzej wymienieni wyżej święci męczennicy i ja 
Wojciech, zostaliśmy dani tej ojczyźnie na specjalnych pomocników i patronów. 
My nieustannie trwamy przed obliczem Najwyższego dla zbawienia tego ludu 
[…]. A wreszcie i my ustawicznie naszymi prośbami wstawiamy się do tej godziny 
do Boga o dobro i ocalenie tej ojczyzny”. Wypowiedź św. Wojciecha ułożona pod 
piórem Jana Długosza dowodzi dużej wagi, jaką do kultu czterech patronów Króle-
stwa Polskiego przywiązywali kronikarz i jego mocodawca Zbigniew Oleśnicki. To 
biskup krakowski był pierwszą i największą siłą napędową kultu. To on zainicjował 
liturgiczne wykorzystanie znaku w diecezji krakowskiej, utrwalał go za pomocą 
patrociniów i być może jako pierwszy nakazał zilustrować popularny później mo-
tyw ikonograficzny. Znak służył pierwotnie jako ideowa demonstracja wyższości 
biskupa krakowskiego w sporach politycznych podejmowanych z metropolitami 
i przede wszystkim władcami z dynastii Jagiellonów. Ostatecznie wypełnił lukę 
w przestrzeni semantycznej, realizując model zespołu świętych patronów państwa, 
który w pozostałych krajach chrześcijańskiej Europy pozostawał w gestii rodów 
panujących. Można powiedzieć, że przestrzeń symboliczna nie lubi próżni i jeśli nie 
zapełnił jej Władysław Jagiełło — przedstawiciel litewskiego rodu, któremu obca 
była praktyka władzy w chrześcijańskim kraju — okazję wykorzystał najbardziej 
przedsiębiorczy dostojnik kościelny późnego średniowiecza, a jednocześnie przy-
wódca największego stronnictwa oligarchicznego. Zawłaszczenie tej przestrzeni 
przez Zbigniewa Oleśnickiego uwidoczniło się w przypisaniu Władysławowi Ja-
gielle przez stronnika biskupa, Jana Długosza słów o „patronach naszych i naszego 
królestwa” w modlitwie poprzedzającej bitwę grunwaldzką.

Skuteczność przekazu kulturowego w przypadku znaku patronalnego uwidacz-
nia jego kariera w XVI w. Utrwalony wcześniej za pomocą liturgicznych i narracyj-
nych środków komunikacji został wykorzystany przez dwóch wielkich reformato-
rów polskiej liturgiki, Jana Konarskiego oraz Jana Łaskiego, i rozpowszechniony 
w granicach metropolii dzięki wynalazkowi druku. Nietrudno dostrzec, że w po-
wyższym przypadku dzieje zarówno kultu, jak i znaku to przede wszystkim historia 

Zakończenie



zakończenie

ludzi, którzy się nimi posługiwali — wybitnych osobistości w ich własnej opinii 
predestynowanych do użytkowania znaku, którym legitymizowali najpierw swoje 
racje polityczne, a następnie misję ujednolicenia prawa i liturgii w królestwie: 
biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, kanonika i kronikarza Jana Dłu-
gosza, w mniejszym stopniu biskupa krakowskiego i arcybiskupa gnieźnieńskie-
go kardynała Fryderyka Jagiellończyka, biskupa krakowskiego Jana Konarskiego, 
kanclerza Królestwa Polskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego, do 
pewnego stopnia królów Kazimierza Jagiellończyka (już w czasach zaprzestania 
sporów z biskupami krakowskimi), Aleksandra Jagiellończyka (który afirmował 
i rozkazał rozesłać po królestwie Statut Łaskiego) i Zygmunta Starego (sięgającego 
po poszczególnych orędowników w ważnych i nieraz spektakularnych fundacjach 
artystycznych). Użytkowników grupy patronalnej będącej znakiem o podłożu reli-
gijnym interesował nie tyle aspekt dewocyjny, ile manifestacyjny, stąd w większości 
przypadków należy ją traktować jako znak władzy, używany nie tylko w odniesieniu 
do Królestwa Polskiego, ale także metropolii gnieźnieńskiej, dynastii panującej, 
a nawet samych Polaków. 

Analiza poszczególnych przypadków użycia zespołu orędowników wykazała 
sieć wzajemnych powiązań między nośnikami prawnymi, liturgicznymi, narra-
cyjnymi oraz artystycznymi, tworząc rozległą mozaikę kultu zrekonstruowaną na 
podstawie zachowanych przekazów. Możliwości recepcji symbolicznej wykraczają 
jednak daleko poza obszar przebadanych grup źródeł i niewykluczone, że z czasem 
badacze zidentyfikują kolejne przykłady wykorzystania omawianego znaku, tym 
samym wzbogacając lub przekształcając wyciągnięte tu wnioski.

Polska historiografia wciąż czeka na kompleksowe i nowoczesne monografie 
partykularnych kultów świętych Wojciecha, Stanisława, Wacława i Floriana ilu-
strujące sposób, w jaki się rozwijały i zmieniały w perspektywie długiego trwania. 
Możliwości transmisyjne kultów są możliwe do uchwycenia dopiero po ukształto-
waniu kwestionariusza badawczego skupiającego pytania z zakresu różnych dys-
cyplin — przede wszystkim źródłoznawstwa, historii sztuki, liturgiki, ale również 
historii prawa, antropologii kulturowej czy muzykologii. W obszarze recepcji treści 
badaniami źródłoznawczymi bezsprzecznie należy objąć rękopisy i przedtrydenckie 
druki liturgiczne, szeroko czerpiące z narracji historiograficznej i historiozoficz-
nej, ale będące również ich źródłem. Ksiąg liturgicznych nie można pomijać także 
w prowadzonych od lat analizach księgozbiorów diecezjalnych, parafialnych, uni-
wersyteckich czy prywatnych, gdyż pozostają one miernikiem nie tylko możliwości 
dystrybucyjnych skryptoriów czy oficyn wydawniczych, ale także recepcji wątków 
narracyjnych, chociażby historyczno-hagiograficznych.

Pozostałe apele badawcze, nierozwiązane problemy oraz niepotwierdzone 
hipotezy autor zasygnalizował na kartach powyższej pracy. Jednocześnie żywi 
nadzieję, że dzięki analizie poszczególnych przypadków spożytkowania znaku 
patronalnego choć w niewielkim stopniu przyczynił się do wyjaśnienia fenomenu 
kultu orędowników Królestwa Polskiego w czasach jagiellońskich, jednocześnie też, 
słowami jednego z bohaterów tej dysertacji, „składa niezmierzone i nieśmiertelne 
dzięki […] świętym Stanisławowi, Wacławowi, Wojciechowi, Florianowi i Jadwidze, 
sławnym patronom Królestwa Polskiego”.

356



357

Summary

The Cult of Patron Saints of the Kingdom of Poland in the Jagiellonian Times

The publication “The Cult of Patron Saints of the Kingdom of Poland in the 
Jagiellonian Times” is an in-depth reflection on the multidimensional usage of the 
group known as the patron saints of the Polish state — Bishops Wojciech (Adalbert) 
Sławnikowic and Stanisław of Szczepanów, Czech prince Wenceslaus, and Roman 
martyr Florian — from the end of the fourteenth century to the end of the sixteenth 
century. The starting point for the analysis of the problem was the recognition 
of a group of holy patrons of the Kingdom of Poland as a qualified sign, present 
in various spheres of political and religious life, and as a message that conveyed 
meaning shared by the sender and the recipient. Considering the diversity of the 
vehicles and the media in which the group of holy intercessors were featured, it was 
necessary to adopt mixed theoretical and methodological assumptions. This, on 
the one hand, allowed for a multi-faceted treatment of sources, and on the other 
hand, made it possible to place them in the context of such phenomena as: political 
struggles between the ruler’s court and the bishops; disputes over precedence among 
the church hierarchs themselves; the crystallization of the Polish nation; or the 
personal devotion of the people in power. The inclusion of subsequent messages 
or signs in a specific context, i.e. the cultural whole, made it possible to depart 
from treating the incidence of the group of patron saints as an incomplete mosaic 
of the cult of holy intercessors, and facilitated understanding of their presence in 
the semantic space. 

In the fourteenth century, in some European countries, the process of grouping 
saints into patronal groups began, which quickly gained recognition in the circles of 
ruling dynasties as a sign of power, manifesting the sacred legitimacy of the rulers’ 
actions, and demonstrating their connection with their predecessors (although 
particular dynastic cults and the first attempts to bring saints together go back 
much further). These processes took place on various levels of the hagiographic 
narrative, e.g. in the Hungarian, Czech, and Scandinavian kingdoms as well as the 
Ruthenian territories, and preceded a similar evolution of forms of worship in the 
Kingdom of Poland. In most cases, the grouping of patron saints of states concerned 
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sanctified rulers — this was associated with the phenomenon of participation 
of saints in the hierarchical ladder of feudal structures. The latter is particularly 
evident in the twelfth century, when in the Scandinavian countries, during the 
struggle over the throne, the idea of an “eternal king” (rex perpetuus) was born — 
the king to whom contemporary rulers paid homage, and only then received the 
rule of the kingdom from his hands. In France, the role of the royal superior was 
played by St. Dionysius, the first bishop of Paris — although not representing the 
type of a saintly king, he was nevertheless receiving a feudal homage since the 
times of Louis VI the Fat. Soon after that, in Bohemia, the idea of the “Crown of 
St. Wenceslas” was born, and in Hungary, “the Crown of St. Stephen”. The Polish 
elites, although not having a holy ruler in their group of the state’s holy patrons, 
treated St. Wenceslas, and above all, St. Stanisław, as ministers of Polish Crown 
Jewels. The grouping of four saints categorized as state intercessors happened here 
in the first half of the fifteenth century, however, unlike in neighbouring countries, 
it did not apply to dynastic saints (or holy rulers), because there were simply no 
such sacred monarchs in Poland.

Therefore, grouping the saintly advocates of the state in Poland proceeded 
differently altogether. There were no crowned rulers entered in the catalogue of 
saints. St. Wojciech, although he participated in state-building processes, was 
not a native saint, whereas promoting the cult of the murdered St. Stanisław 
always carried the threat of recalling the inglorious role of the Polish king in the 
bishop’s tragic fate at Skałka. It was in the first half of the fifteenth century that 
the bishop of Kraków, Zbigniew Oleśnicki, seized the opportunity to fill the gap 
resulting from the lack of a group of state patron saints, and the oldest tangible 
testimony to the emerging cult is the De horis statute established by the synod 
of the Kraków diocese in 1436. On the basis thereof, the rite of the celebration of 
St. Florian was advanced, inscribing it “inter ceteros huius regni patronos insignes 
videlicet Adalbertum, Stanislaum et Venceslaum martires”. The patronal sign thus 
constructed entered the canon of political tools and remained there for the next two 
centuries — applied first by the bishops of Kraków, and then by the archbishops of 
Gniezno and representatives of the ruling dynasty. The chronological framework 
was roughly delineated as the Jagiellonian times, since the beginning of the cult 
of the four patron saints fell on the reign of the first representative of that dynasty 
on the Polish throne, Władysław Jagiełło — in turn, at the end of the sixteenth 
century, a symbolic act of losing the functionality of the sign appeared in the form 
of printing a supplement to the Roman Breviary with office of readings on Poland’s 
patron-saints, in whose number several dozen were included. The first copies of the 
said supplement were released in 1596 — the same year in which Anna Jagiellonka, 
the last queen descended from the ruling Lithuanian dynasty, had died. 

The not fully formalized nature of this sign, the astatic semantic structure, 
and the diversity of media make it difficult to comprehensively define the patron 
saint group and outline the entire range of its application. An additional obstacle is 
the lack of developed research methods needed to analyse the hagiographic-state 
symbols in Polish conditions in their historical context. For this reason, the chapter 
entitled Methodological and terminological problems occupies an important place 
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in the discussed work — in which an extensive attempt was made to organize 
methodological issues and solve terminological problems necessary to properly 
view the analysed phenomenon, found in such different areas as liturgy, legislation, 
historiographic narrative, seals, paintings, engravings, and sculptures. At this point, 
the research problems were outlined, and an attempt was made to define the term 
“patron saint of the state”. The following part indicates and briefly discusses the 
most important publications in the field of history, art history, and anthropology, 
whose authors took up the subject matter of patron saints. Here, attention was paid 
primarily to the conclusions regarding the presence of the group of saints, whereas 
the discussion of earlier works on particular patrons became an opportunity to 
recollect the history of their cults in pre-Jagiellonian Poland. Subsequently, the 
European background was presented, describing the vast landscape of analogous 
cults in the neighbouring countries. A case study of the cult of state patron saints 
in the Kingdom of Bohemia was needed to show the model usage of the patron 
saint group by representatives of the ruling circles. It was also useful to show the 
ideological sources from which the elites of the Kingdom of Poland drew (or did 
not draw), and as a comparative material.

The main segment of the work is the analytical part in which the analysis of 
all the identified methods of using the patron saint group was undertaken. The 
starting point is the synodal legislation discussed in the chapter Saint patrons in 
synodal legislation, because the decisions of diocesan synods determined the form 
of the particular liturgy in the given diocese, and thus constituted the first formal 
legal step, inaugurating individual cults. The second stage in the development of 
the cult of patron saints, presented in the chapter The group of patron saints of 
the Kingdom of Poland in the liturgy, was its reception in the religious ceremony: 
calendars, content of prayers, processional rites, or invocations of sacred objects. 
At the same time, in the Kraków environment centred on Zbigniew Oleśnicki, 
a new vision of Polish historiosophy was being developed, as expounded by the 
bishop’s associate, Jan Długosz. His concepts are presented in the chapter Jan 
Długosz’s narrative on patron saints and the historiographic tradition — where 
additionally, the durability of the narrative on patron saints in the post-Długosz 
chronicle tradition was examined. In the chapters that follow, visual messages were 
discussed, ranging from representations on seals, to painting, book engravings, 
and finally, sculpture. Each of the above-mentioned media was examined in the 
historical context, coupled with the analysis of the genetic relationships with other 
media — carriers of the patronal sign, while paying attention to the transmission 
possibilities and examining the meaning of the given message for both the sender 
and the recipients. The publication ends with a short summary chapter, in which an 
attempt was made to build a coherent image of the development of the cult of the 
four patron saints of the Kingdom of Poland, starting with the genesis of entering 
individual saints into the group, and ending with the obsolescence of the sign at 
the end of the sixteenth century.





361361AA Gniezno  — Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne
AA Warszawa  — Warszawa, Archiwum Archidiecezjalne
AD Włocławek  — Włocławek, Archiwum Diecezjalne
AGAD  — Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych
AKH  — „Archiwum Komisji Historycznej”
AKKK  — Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej
AKM  — Kraków, Archiwum Kurii Metropolitalnej
An. Crac.  — „Analecta Cracoviensia”
ANK  — Kraków, Archiwum Narodowe
APPD  — Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów
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LB  — Joannis Długosz Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis
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Liber retaxationum)

Wykaz skrótów



Wykaz skrótóW

MGH SRG  — Monumenta Germaniae Historica Scriptores Rerum Germanicarum 
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Źr. Waw.  — Źródła do dziejów Wawelu
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Indeks nazw osobowych

Indeks obejmuje wszystkie osoby występujące w książce: postacie historyczne, legendarne 
oraz świętych. Przy osobach, które występują tylko z imieniem podano tytuły, godności 
lub inne określenia występujące w opracowaniu, dla ułatwienia identyfikowania postaci. 
W indeksie pominięto hasła św. Wojciech, św. Stanisław, św. Florian i św. Wacław, ponie-
waż są to postacie tytułowe, wspominane niemal na każdej stronie książki. Autorzy współ-
czesnych opracowań zostali wyróżnieni kursywą. Nie uwzględniono też nazw zbiorowych, 
np.  rodzin i herbów szlacheckich.

Stosowane skróty:
abp — arcybiskup; bp — biskup; — ang. — angielski; czes. — czeski; gnieźn. — gnieźnieński; 
krak. — krakowski; kr. — król/królowa; król. — królewski; ks. — książę/księżna; pap. — pa-
pież; pol. — polski/a; sand. — sandomierski; szl. — szlachcic; św. — święty/a; węg. — wę-
gierski/a; ż. — żona

Abel, postać biblijna 163
Abou-el-Haj Barbara 22
Abraham, postać biblijna 320
Abraham Władysław 95
d’Acquasparta Matteo, franciszkanin 229
d’Avray David 19
Adalbert, bp bremeńsko-hamburski 70
Adam z Bremy, kronikarz 68
Adam z Szalowej 254
Adamczewski Marek 220, 225
Adams Noel 219
Adaukt, św. 104, 123
Ademar z Chabannes, benedyktyn 58
Adolf z Kolonii, prepozyt spiski 274
Aelgifu z Northampton, regentka norweska 

69
Agapit, św. 104
Agata, św. 100, 104, 132, 133, 136
Agnieszka czeska, św. ksieni klasztoru św. Je-

rzego na Hradczanach 78, 88

Agnieszka Przemyślidka zob. Agnieszka 
czeska

Agnieszka, św. 100, 103, 104, 132–134, 136, 
251, 262, 277, 278, 284, 322

Agrykola, św. 330
Alban, św. 163
Albrecht II Habsburg, kr. niem. 319
Albrecht Uwe 219
Aleksander IV, pap. 164
Aleksander VI, pap. 218, 229
Aleksander Jagiellończyk, kr. pol. 223, 263, 

305, 311–314, 351, 352, 356
Aleksy, św. 104
Alkuin, mnich anglosaski 56, 163, 250
Ambroży, św. 103, 104, 132, 199
Anaklet, św. 135, 136
Anastazja, św. 132, 136, 216
Anderson-Schmitt Margarete 171
Andrzej II, kr. węg. 57, 268, 273, 274
Andrzej III, kr. węg. 64, 336
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Andrzej, św. 88, 104, 129, 132, 133, 135, 136, 
218

Andrzej Świerad, św., eremita 58
Anna, św. 136, 199, 239, 247, 252, 261, 286, 

288, 313
Anna Cylejska, kr. polska 169, 204
Anna Jagiellonka, kr. pol. 269, 358
Anna Wittelsbach 84
Anonim zw. Gallem 21, 38–42, 175, 342
Ansgar, św. 73
Antoni, św. 132, 136
Antonsson Haki 22
Apolinary, św. 104
Apolonia, św. 266, 272–276, 322
Arnsberg Jerzy, wójt krak. 281
Arnulf, św. 104
Artwińska Anna 12
Arystoteles, filozof 330
Assmann Aleida 10, 12–14
Assorodobraj-Kula Nina 17
Astryk-Anastazy, abp węgierski 61
Augustyn, św. 103, 104, 132, 136, 199, 264

Baczkowski Krzysztof 270, 271
Bagge Sverre 68
Bagi Daniel 59, 60
Bak János M. 64, 148
Bakócz Tomasz, abp ostrzyhomski, kardy-

nał 67, 226–229, 232, 233, 276, 352
Balogh Jolán 228
Baltzer Rebecca A. 68
Banaszkiewicz Jacek 40, 142
Baran-Kozłowski Wojciech 230
Barącz Sadok 330
Barbara, córka Piotra z Pyzdr 282
Barbara, św. 104, 135, 199, 247, 251–253, 262, 

264, 271, 273, 277, 278, 281, 282, 322, 
324, 347, 348

Barbo Marco, patriarcha Akwilei, kardynał 
227, 229

Barciak Antoni 58
Barnaba, św. 104
Barozzi Nicolò 228
Bartlová Milena 91
Bartłomiej, św. 104, 239, 273, 278, 279, 281
Bartłomiej z Rawy, pleban w Racławicach 

239
Barut Józef 319
Bascapé Giacomo C. 226, 227
Batowski Aleksander 159
Batowski Zygmunt 39

Baumgarten Konrad, drukarz 294
Bažant Jan 86, 87
Bąkowski Klemens 283, 287
Becker Hans-Jürgen 26, 55
Beda Czcigodny 163
Bedleński Mikołaj, wikariusz generalny krak. 

239
Bedos-Rezak Brigitte Miriam 207
Bela IV, kr. węg. 64
Bełch Stanisław 38
Benedykt I, pap. 61
Benedykt, prepozyt w Spiskiej Kapitule 273
Benedykt, św., eremita 58
Benedykt z Nursji, św. 86, 104, 110, 132, 136, 

199
Benešovská Klára 84, 85
Berchet Guglielmo 228
Bériou Nicole 19
Berka Jindřich (Hynko) z Dubé, bp ołomu-

niecki 89
Bernacki Zbigniew 47, 197, 340
Bernard, św. 104
Bernardyn ze Sieny, św. 196, 251
Berrecci Bartolomeo 260
Bertaux Emile 65
Berzewiczy Kokosz, szl. węg. 267
Białecki Antoni 159
Białłowicz-Krygierowa Zofia 236
Bielak Włodzimierz 169
Bielamowicz Zbigniew 37, 320, 231, 323, 325, 

326
Bielowski August 41, 127, 142, 168, 170, 175, 

338, 342
Bielski Marcin 181, 183
Bieńkowska Barbara 292, 306
Binski Paul 57
Biskupiec Jan, bp chełmski 345
Bláhová Marie 79, 81, 83
Blaschka Anton 83
Blumenstok Alfred 106
Błaziak Maria 174, 183
Błażej, św. 104, 227
Bober Piotr 97, 106, 107, 110, 114
Bobowski Kazimierz 43
Bobrzyński Michał 159, 160
Bochnak Adam 112, 245, 320–323
Bodzęta, bp krak. 342
Bogdan III Jednooki, hospodar mołdawski 

111, 112, 114, 258
Bohdziewicz Piotr 40
Bolesław I Chrobry, kr. pol. 51, 61, 174, 193, 

194, 198, 288, 317, 337, 341–344
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Bolesław I Srogi, ks. czes. 50, 75–77, 82
Bolesław II Pobożny, ks. czes. 41, 45, 76
Bolesław II Szczodry, ks. pol. 38, 45, 145, 

148, 164, 254, 255, 345
Bolesław III Krzywousty, ks. pol. 47, 51
Bolesław V Wstydliwy, ks. krak i sand. 150, 

339, 340
Bolesław Piast, abp ostrzyhomski 67
Bolesław Śmiały zob. Bolesław II Szczodry
Bolognetti Alberto, nuncjusz pap. 117
Bona Sforza, kr. pol. 35, 137, 259, 269, 353
Boniecki Adam 253, 254
Borgia Rodrigo zob. Aleksander VI 
Borkowic Maciej, wojewoda pozn. 237
Borkowska Urszula 23, 34, 35, 44, 138, 158– 

–161, 186, 189, 190, 192, 200, 202, 245, 
248, 249

Borys, św. 59
Boryszewski Andrzej Róża, abp gnieźn. 295
Borzywoj I, ks. czes. 82
du Bosquet Bernard, kardynał, komisarz 

pap. 217
Botwid, św. 71, 73
Bömelburg Hans-Jürgen 11
Bracha Franciszek 116
Bracha Krzysztof 19
Bretholz Bertold 75
Brojer Wojciech 24, 141
Brown Peter 22
Brunon z Kwerfurtu 47, 57, 58, 194
Brušák Karel 90
Brückner Aleksander 40
Brygida Szwedzka, św. 171, 172, 190
Brykcjusz, św. 104
Brykowska Maria 257–260, 265
Brykowski Ryszard 346
Brzetysław I Przemyślida, ks. czes. 76
Brzetysław II Przemyślida, ks. czes. 76
Buczys Franciszek 39
Budka Włodzimierz 159
Bujak Franciszek 318
Bukowski Waldemar 82, 146, 221
Bularz Elżbieta 245
Bułhak Henryk 302, 303
Buonaccorsi  Filippo  zwany  Kallimachem 

109, 345, 347
Burchard Jan, ceremoniarz dworu papieskie-

go 221, 292, 302, 304
Bylina Stanisław 202

Cacciaguerra Augustyn, bp Perugii, egze-
kutor pap. 217

Caputo Giovanni Donato, franciszkanin 37
Carafa Oliverius, kardynał 218, 229
Carbone Franciszek, kardynał 217 
Carelli Ersilia 65
Cavallini Pietro, malarz 65
Cecylia, matka Eryka IX Jedvardssona 72
Cecylia, św. 100, 104, 136
Celestyn III, pap. 72
Celichowski Zygmunt 173
Celtis Konrad 146
Chachaj Marian 260, 261
Chaloupecký Václav 77
Chassel Jean-Luc 219
Cherry John 207, 219
Chlodwig I, kr. frankoński 55, 56
Chmiel Adam 46, 144, 150, 151, 209, 211, 232, 

330
Chmiel Marcin, rajca krak. 281
Chodyński Zenon 97
Chojecka Ewa 292, 297, 312, 313
Chojeński Jan, bp przemyski, płocki i krak., 

kanclerz wielki koronny 300
Chorążyczewski Waldemar 222, 223
Chrościcki Juliusz 153
Chryzogon, św. 104
Chrzanowski Tadeusz 275
Ciampini Giovanni Giustino 89
Ciesielski August 54
Ciołek Erazm, bp płocki 300, 303
Claussen Peter Cornelius 89
Closs Alois 67
Colonna Giacomo, kardynał 229
Coniulo Jan z Gaety zob. Gelazjusz II
Corna Mikołaj, altarysta kat. krak. 205
Cosgrove Denis 24
Crossley Paul 81, 84–86, 148, 204, 205, 231
Cynarski Stanisław 159
Cyryl, św. 77, 83, 84, 92, 110, 111
Czaplewski Paweł 31
Czartoryska Izabela 287
Czartoryski Adam Kazimierz 38
Czech Franciszek, drukarz 307
Czepiela Mikołaj 177
Czermak Wiktor 95
Czwojdrak Bożena 28, 245, 281
Czyżewski Krzysztof J. 36, 37, 208, 243
Čarek Jiří 81

Dagobert II, św., król Austracji 56
Dalimil, kronikarz 82
Damian, św. 104, 136, 137, 139
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Damiani Piotr 163
Danek Jolanta 173
Daniel, bp praski 77
Daniels Stephen 24
Danielski Wojciech 48, 124–129, 131, 132, 

134, 135, 137, 140, 155, 198
Dankó József 228
Dáňová Helena 81
Dantyszek Jan, bp chełmiński i warmiński 

177
Daranowska-Łukaszewska Joanna 244
Dawid opat, św. 71, 73
Dawid, król Izraela 320
Dąbkowski Przemysław 99, 304
Dąbrowska Elżbieta 230
Dąbrowski Jan 61, 62, 157
Dąbrówka Andrzej 157
Dąbrówka zob. Dobrawa Przemyślidka
Decjusz Jost Ludwik 30, 111, 112, 185, 228, 

259, 266, 267, 270, 271
Deptuła Czesław 23
Derrida Jacques 11
Derwich Marek 22, 55, 151
Dębicki Ludwik 287
Dionizy, św. 25, 27, 56, 57, 136
Długopolski Edmund 280, 283
Długosz Jan passim
Dmitriev Michel 22, 151
Dobiesław z Ławszowa 253, 254
Dobosz Józef 59
Dobrawa Przemyślidka, ż. Mieszka I 50, 337
Dobroszewska Jadwiga, ż. burgrabiego krak. 

Marcina 284
Dobrowolski Kazimierz 20, 32, 52–55, 104, 

109, 205, 337
Dobrowolski Paweł T. 196
Dola Kazimierz 58
Domański Henryk 14
Dominik, św. 100, 132, 135, 136
Dominik z Prus 146
Donat, św. 104, 137
Dorota, św. 104, 135, 199, 247, 251, 253, 262, 

273, 275, 277, 278, 282, 322, 332, 333
Drabina Jan 202
Drahomira, matka św. Wacława 75, 77
Drake Boehm Barbara 80, 87, 232
Drelicharz Wojciech 7, 45, 46, 60, 61, 82–86, 

88, 157, 158, 168, 174, 209, 210, 214, 341, 
343

Drzewicki Maciej, abp gnieźn. 127, 133
Duchniewski Jerzy 131

Dumała Krzysztof 256, 260, 261
Dunin Spot Andrzej, opat mogilski, sufra-

gan krakowski 240
Duraguerra Pietro, kardynał 229
Dürer Albrecht, malarz 286
Dvorník František 75
Dworzaczek Włodzimierz 228
Dymmel Piotr 157, 159, 208
Działyński Adam Tytus 257
Dzieduszycki Maurycy 149
Dzierzgowski Mikołaj, abp gnieźn. 133, 307, 

308
Dzikówna Janina 150

Edmund Męczennik, św. 57
Edward Męczennik, św. 57
Edward Wyznawca, kr. ang. 25, 57
Ehlers Joachim 57
Ekdahl Sven 167
Elgot Jan 36, 186, 190, 202
Elżbieta, św. 104
Elżbieta Łokietkówna, kr. węg., regentka 

pol. 65, 336
Elżbieta pomorska, ż. Karola IV Luksembur-

skiego 85
Elżbieta Przemyślidka, ż. Jana I Luksembur-

skiego 81, 313
Elżbieta Rakuszanka, kr. pol. 35, 37, 244, 

246, 302, 313
Elżbieta z Turyngii, św., ks. węg. 57, 63–34, 

64, 65, 78, 237, 313, 336
Emeryk, św., syn Stefana I 57, 58, 64–66, 

272, 273, 336
Emler Josef 78, 336
Emma, żona Bolesława II Pobożnego, ks. 

czes. 76
Emmeram z Ratyzbony, św. 56
Engel Pál 64
Engelbrekt Engelbrektsson 74
Erazm, mieszczanin krak. 283
Erazm, św. 88, 89, 137, 322
Erazm z Rotterdamu, humanista 259
Erhard z Ratyzbony, św. 237
Erling Skakke, jarl norweski 69
Eryk I Zawsze Dobry, król duński 70, 71
Eryk IX Święty, św., kr. szwedzki 25, 66, 

71–74, 336
Eryk X Knutsson, kr. szwedzki 73
Eryk XI Eriksson, kr. szwedzki 73
Eryk  Pomorski,  kr.  norweski,  duński 

i szwedz ki 73
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Eskil, św. 71, 73
Estreicher Karol 211, 243, 244, 246–249
Eugeniusz III, pap. 40
Eugeniusz IV, pap. 216
Eustachy, św. 248, 278, 279
Eystein II Haraldsson, kr. norweski 70
Eystein Erlendsson, abp Nidaros 69

Fabian, św. 104, 132, 134, 136, 137, 139
Fajt Jiří 80, 81, 87, 89, 92, 148, 205, 232
Falkiewicz Karol 55
Fałkowski Wojciech 185
Fant Eric Michael 73
Fassler Margot E. 68
Febvre Lucien 291, 297, 307
Felicyta, św. 110, 133
Feliks V, antypap. 216
Feliks, św. 104, 123, 127
Ferdynand I Austriacki, cesarz rzymski 268
Fertacz Sylwester 21
Ferzoco George 19
Fijałek Jan 49, 50, 98, 99, 114, 124, 125, 212, 

304
Filip, św. 104
Filipek-Misiak Aleksandra 80 
Firlej Mikołaj, hetman wielki koronny 323
Fischinger Andrzej 260
Florian, św. passim
Florian z Kościelca, abp płocki 341
Florian z Mokrska, bp krak. 99, 101, 102
Florianus Mátyás 59
Florja Boris N. 76
Formanowicz Leon, archiwariusz i bibliote-

karz kapituły gnieźn. 207, 225
Fortunat, św. 227
Fraknói Vilmos 64, 228
Franciszek, św. 100, 104, 114, 132, 136, 208, 

264
Franciszek z Meyronnes 65
Friedberg Marian 21, 285
Fros Henryk 57, 78
Frothingham Arthur Lincoln 65
Fryderyk Jagiellończyk, abp gnieźn., kardy-

nał 36, 127, 128, 132, 133, 137, 138, 140, 
295, 313, 351, 356

Furmankiewiczówna Kazimiera 53, 205
Futaki Demetriusz, bp Wielkiego Warady-

nu 66

Gadomski Jerzy 36, 231, 235–238, 240–244, 
247, 251, 252, 263, 275, 280, 286, 348, 
349

Gajusz Juliusz Cezar 330
Gal, św. 104
Galen Klaudiusz 330
Gall Anonim zob. Anonim zw. Gallem
Gałka Andrzej z Dobczyna, profesor Uni-

wersytetu Krak. 202
Gałka Jan z Niedźwiedzia, dziekan i pleban 

biecki 323
Gamrat Piotr, bp krak. 246, 300, 301, 308
Gansiniec Ryszard 201, 343, 344
Gardner Julian 218, 219
Garipzanov Ildar H. 22
Gawęda Stanisław 157
Gawlas Sławomir 14, 21, 22, 49, 158, 197, 

201, 346
Gąsiorowski Antoni 319, 342, 347
Gąssowska Maja Jowita 67, 71–74
Geary Patrick J. 24
Gecser Ottó 79
Gedko, bp krak. 39, 52, 149, 150, 337, 338
Gelazjusz II, pap. 164, 165
Gerard, św., bp Csanád 58, 59
Geremek Bronisław 148
Gereon, św. 136
Gerlachowski Szymon, zakrystian w koś-

ciele Mariackim w Krakowie 279, 280, 
282, 284

Gertlar Paweł, mieszczanin krak. 283
Gertruda, św. 104, 110, 284
Gertruda Mieszkówna, ks. kijowska 51
Gertruda z Meran, kr. węg. 57, 273
Gertz Martin Clarentius 70
Gerwazy, św. 139 Gaet
Géza I, kr. węg. 57–59
Gębarowicz Mieczysław 39, 40
Gieysztor Aleksander 9, 55, 76, 81, 148
Gil Marc 219
Gleb, św. 59
Glejtek Miroslav 66
Glim Albert 112
Gładkiewicz Ryszard 202, 267
Gocel Ludwik 306
Godula Róża 194
Goetel-Kopffowa Maria 35, 145, 295, 298, 

350
Golka Marian 17
Gołębiowski Łukasz 170
Gombrich Ernst Hans 12, 23
Gorlińska Dobrochna 340
Gorski Karol 69
Góralski Wojciech 95, 96
Górecka Janina 277
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Górski Stanisław, kan. płocki 200, 201, 204, 
205, 275

Grabowski Ambroży 31, 240, 330
Grabski Andrzej Feliks 21
Graff Tomasz 195, 214, 216
Grien Hans Baldung, malarz 297
Grimkel, bp ang. 68
Grodecki Roman 20, 61, 62
Gromnicki Tadeusz 95
Grotowic Jan, bp krak. 99, 101, 102, 107, 

342
Gruszczyński Jan, bp krak. 349
Gryfita Mikołaj, wojewoda krak. 62
Grzebień Ludwik 116, 117
Grzegorz I Wielki, św., pap. 103
Grzegorz VII, pap. 58
Grzegorz, św. 100, 103, 104, 110, 132, 133, 

136, 199, 279, 281, 285
Grzesik Ryszard 60, 267
Grzeszczuk Stanisław 292
Grzęda Mateusz 86
Gumowski Marian 226, 226, 339
Gumpold, bp mantuański, 76, 82
Guntram, kr. burgundzki 56
Györffy György 57, 59, 60

Haakon V Długonogi, kr. norweski 70
Haakon Sigurdsson, jarl norweski 70
Haisig Marian 226
Hak Elżbieta 157
Haller Jan, drukarz 98, 99, 111, 133, 177, 197, 

231, 292, 293, 295, 297, 298, 300, 306, 
311, 351

Hallvard, św. 70
Hanel Michał, archiprezbiter budziński 270
Harald III Hårdråde, kr. norweski 69
Harald IV Gille, kr. norweski 70
Harald Sinozęby, kr. duński i norweski 70
Harper John 121, 122, 126, 131, 141
Hartwik, bp Győr 59, 60
Hashold Jean-Philippe 173
Heck Roman 17–19
Hedlund Monica 171
Hemmel Piotr, witreator 91
Henryk V Karyncki, kr. czeski 57, 79
Henryk, bp Uppsali 71
Henryk, św. 73
Henryk z Karyntii zob. Henryk V Karyncki, 

kr. czeski
Henryk z Rozembergu, możnowładca czes. 

169–171

Henryk z Wierzbna, bp wrocławski 113
Herburt  Jan,  kaszt.  sanocki,  star.  sanocki 

i przemyski 181
Heringh Maciej, cieśla 283
Hermagoras, św. 227
Hermann Amand, franciszkanin 196
Heyzmann Udalryk 96, 97, 100–103, 106, 

107, 110, 204
Hieronim, św. 83, 86, 103, 104, 132, 199, 217, 

279, 281–283
Hilary, św. 136, 137
Hildebrandi Jan, kanonik z Linköping 171
Hipolit, św. 104
Hirdt Willi 11
Hirsch Theodor 169
Hochfeder Kasper, drukarz 293, 311
Hodek Břetislav 75
Hoffmann Erich 68–74
Homza Martin 76–78, 267–269, 273, 274
Honoriusz z Autun, teolog 163
Horacy 330
Horváth Győrgy z Palocsy, szl. 268
Horzela Dobrosława 7, 243, 245, 247–249
Hošna Jiří 75
Hörsch Markus 148, 205
Höfler Otto 67
Höltzl Hieronim, drukarz 113, 304
Hube Romuald 96, 340
Husserl Edmund 15
Hyber Sebastian, drukarz 293
Hynko, bp ołomuniecki 89

Idzi, bp Modeny, 337
Idzi, św. 104, 273
Ignacy, św. 136, 137
Innocenty III, pap. 73
Innocenty IV, pap. 41 
Iversen Gunilla 68
Iwańczak Wojciech 202, 258
Iwańska-Cieślik Bernadeta 306
Izabela Jagiellonka 269
Izdbieński Piotr, pleban 306

Jacek, św. 109, 353
Jadwiga, św., kr. pol. 313
Jadwiga cieszyńska, ks. cieszyńska 269, 275
Jadwiga Jagiellonka, ks. pol. 204
Jadwiga Śląska, św. 127, 129, 136, 146, 165, 

166, 174, 182–184, 199, 200, 203, 204, 
294, 299, 301, 304, 353

Jäger Ludwig 11
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Jagosz Michał 145
Jakimowicz Teresa 91
Jakub Apostoł, św. 25, 104, 132, 278, 281
Jakub z Dębna, kanclerz wielki koronny 

256–258
Jakub z Kurdwanowa, bp płocki 216, 217
Jakub z Sienna, bp krak. 44, 242, 243, 348, 

349
Jakub z Velletri, franciszkanin 41
Jakub ze Świdnicy, mieszczanin krak. 281, 

282
Jacobellus Jakub z Lublina, kanonik kolegia-

ty św. Michała na Wawelu 288
Jakubowski Zbigniew 38
Jan I Luksemburski, kr. czeski 79, 83
Jan I Olbracht, kr. pol. 244, 258, 266, 305, 

313
Jan III, bp ołomuniecki 89
Jan III Doliwa, abp pozn. 341
Jan XIII, pap. 77
Jan XXIII, pap. 318
Jan, bp waradyński 160
Jan Chrzciciel, św. 88, 100, 102, 104, 126, 132, 

133, 135, 136, 139, 186, 199, 251, 252, 262, 
264, 272–274, 276, 278, 281, 284–286, 
288, 294, 299, 301, 304, 340, 348

Jan Ewangelista, św. 88, 102, 104, 129, 132, 
135, 136, 199, 232, 251, 278, 281, 294, 322, 
248

Jan Jałmużnik, św. 239, 262
Jan Marignola, bp Bisignano 78, 82, 85
Jan Paweł II 40, 42
Jan Skała z Dubrawki 40
Jan z Czarnkowa 342
Jan z Czyżowa, kaszt. i star. krak. 281 
Jan z Dąbrówki, rektor Uniwersytetu Krak. 

45–47, 63, 174
Jan z Dražic, bp praski 80, 81
Jan z Jenštejna, abp praski 88
Jan z Targowiska, bp przemyski i chełmski, 

sekretarz kr. 195
Jan z Wiślicy, poeta 177–179, 185
Jan ze Sprowy, abp gnieźn., prymas pol. 195
Janicka-Krzywda Urszula 271, 272
Janicki Marek 49, 168–173, 175, 177, 183, 185, 

201, 204
Janisław, abp gnieźn. 41, 100, 341
Janocha Michał 310
Janus Katarzyna 157
Januszowicz Jerzy, archiprezbiter kościoła 

Mariackiego w Krakowie 284

Januszowski Jan, drukarz 115, 130, 252, 254, 
309

Jaromir, ks. czes. 76
Jarosław I Mądry, wielki ks. Rusi Kijowskiej 

68
Jaroszewicz Florian, franciszkanin 343
Jaroszewski Tadeusz Stefan 265
Jastrzębiec Wojciech, bp poznański 99, 100, 

102, 107, 169, 170, 256
Jaworski Rafał 158
Jerzy, malarz 287. 288
Jerzy, św. 77, 86, 92, 100, 104, 124, 125, 252, 

274, 278
Jerzy z Podiebradów, kr. czeski 92, 257
Jędrzejek Monika 277
Jireček Hermenegildus 80
Jolenta Helena, św. 78
Jordan Feliks 197, 340
Jóźwiak Sławomir 167
Juda Maria 291, 292, 311
Juda, św. 104
Juliusz III, pap. 308

Kaleta Roman 317
Kalikst, św. 104
Kalina Dariusz 258
Kalinka Walerian 327, 330
Kalinowski Lech 215, 231, 285
Kalitowski Emil 195
Kallimach zob. Filippo Buonaccorsi
Kalousek Josef 76, 81
Kamieniecki Mikołaj, wojewoda krak. i het-

man wielki koronny 112, 114
Kaminsky Howard 90
Kamińska Stefania 171, 172
Kaniewska Irena 246
Kanizsai Jan, abp Estergom 67
Kantorowicz Ernst 31, 148
Kanut I Eriksson, kr. szwedzki 72
Kanut II Wielki, kr. ang. duński i norweski 

68–70
Kanut IV Święty, św., kr. duński 25, 66, 70, 

71, 73, 74, 336
Kapeluś Helena 311
Kapistran Jan, św., franciszkanin 192–198, 

346
Kapiszewski Henryk 54
Karłowska-Kamzowa Alicja 43, 81, 144
Karnkowski Stanisław, bp kujawski 116, 139, 

308, 309
Karol I Wielki, cesarz rzymski 56
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Karol II Andegaweński, kr. Sycylii i Neapo-
lu 65

Karol IV Luksemburski, cesarz 6, 66, 75, 
79–87, 89, 91–93, 205, 336, 342

Karol IV Piękny, kr. francuski 79
Karol VII, kr. szwedzki 72
Karol  VIII  Knutsson  Bonde,  kr.  szwedzki 

i norweski 74
Karol  Ferdynand  Waza,  bp  wrocławski 

i płoc ki 287
Karol Młot, władca frankijski 56
Karol Robert Andegaweński, kr., węg. 64, 

65, 267
Karol Wojtyła zob. Jan Paweł II
Karwasińska Jadwiga 194
Katarzyna, św. 86, 100, 103, 104, 129, 133, 

135, 136, 145, 146, 184, 218, 247, 251–253, 
262, 273, 274, 277, 278, 281, 282, 299, 
322, 324, 332, 333

Katarzyna, ż. Piotra z Pyzdr 282
Katarzyna Aleksandryjska, św. 237
Kavka František 79–81, 83, 84
Kawecka-Gryczowa Alodia 292, 312
Kazimierz I Odnowiciel, ks. pol. 39, 344
Kazimierz II, ks. cieszyński 269, 270
Kazimierz II Sprawiedliwy, ks. pol. 52, 54, 

150, 269, 337, 338
Kazimierz III Wielki, kr. pol. 65, 143, 144, 

146, 150, 151, 237, 244, 267, 271, 288, 
336, 338, 342

Kazimierz IV Jagiellończyk, kr. pol. 16, 21, 
30, 44, 93, 148, 175, 176, 183, 195, 238, 
244–248, 256, 258, 261, 264, 271, 313, 
322, 338, 349–351, 353, 353, 356

Kazimierz, drugi syn Władysława Jagiełły 
143

Kazimierz Jagiellończyk, św., królewicz 55, 
244, 310, 353, 354

Kazimirski Krzysztof, prepozyt tarnowski 
252, 261, 324

Kersten Adam 71–73
Kęder Iwona 327
Kętrzyński Wojciech 54, 62, 143, 150, 151, 164, 

174, 193, 194, 212, 338
Kiellar Jakub, altarysta w kościele Mariac-

kim w Krakowie 283
Kieszkowski Jerzy 256, 257, 259, 260, 264, 

265
Kieszkowski Witold 233, 352
Kilian, św. 104
Kinga, św. 160

Kiryk Feliks 256, 346, 349
Klaniczay Gábor 11, 24, 26, 27, 55, 58, 59, 

64–70, 74, 335, 336
Klemens VI, pap. 81, 83
Klemens VIII, pap. 310
Klemens, św. 100, 104, 134, 136–138, 140, 

285
Kliś Zdzisław 150, 277
Kłoczowski Jerzy 42, 43, 55, 186
Kłodziński Adam 319
Kłosowski Władysław 177
Kmietowicz-Drathowa Irena 142, 144
Kmita Piotr, marszałek wielki koronny 144
Knapiński Ryszard 23, 52
Knoblouch Johann, drukarz 297
Kochanowska-Reiche Małgorzata 214, 215
Kocot Anna 292
Kocowski Bronisław 292
Koczerska Maria 7, 36, 160, 200, 204, 210– 

–212, 214, 216, 257, 317
Koczy Leon 194
Koloman Uczony, kr. węg. 59
Kołpak Piotr 19, 24, 28, 47, 51, 141, 158, 174, 

185, 186, 192, 277, 337, 345
Komornicki Stefan 226, 227, 320
Komorowski Waldemar 327
Konarski Jan, bp 34, 35, 96, 98, 111–115, 125, 

127, 128, 133, 134, 136–138, 140, 145, 254, 
258, 283, 293, 295–300, 302, 303, 309, 
318, 323, 350, 351, 355, 256

Konrad Starszy, bp wrocławski 113
Konstancja Habsburżanka, kr. pol. i szwedz-

ka 354
Kończal Kornelia 13–15
Kopera Feliks 279, 280, 288, 297
Korbinian, św. 56
Korczak Lidia 157
Körmendy Adrienne 268
Kornecki Marian 239, 275
Korolko Mirosław 117
Korzeniowski Józef 127
Korzeńska Katarzyna z domu Odrowąż, 

żona Klemensa 254
Korzeński Andrzej 252
Korzeński Jan, syn Stanisława, wnuk Miko-

łaja 253, 254
Korzeński Klemens, syn Mikołaja 253, 254
Korzeński Marcin 252
Korzeński Mikołaj, syn Klemensa 253, 254
Korzeński Mikołaj, syn Stanisława, kaszte-

lan czechowski 253, 254
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Korzeński Piotr, syn Mikołaja 253
Korzeński Stanisław 252
Korzeński Stanisław 252, 254
Korzeński Stanisław, syn Dobiesława z Ław-

szowa 253, 254
Korzeński Stanisław, syn Mikołaja 253, 254
Kosma, św. 104, 136, 139
Kosmas, kronikarz praski 75, 76, 78, 82, 93
Kostowski Jakub 196
Kościelecki Mikołaj, bp chełmski 303
Kot Wincenty, abp gnieźn. 347
Kotrba Viktor 91, 92
Kowalczyk Maria 216
Kowalewicz Henryk 204, 342
Kowalski Marek Daniel 157, 342
Kowalski Waldemar 259
Kowalski Zbigniew 238
Kozakiewiczowa Helena 204
Kožiak Rastislav 66
Kozina Jiří 93
Kozinová Markéta 93
Kozłowska-Budkowa Zofia 50–52, 123, 167, 

190, 318, 337
Krabice Beneš z Weitmile, kanonik praskiej 

kapituły katedralnej 78, 80, 83–86, 336
Krafl Pavel 318
Krakowiak Czesław 129
Kras Paweł 202
Krasnowolska Maria 142, 144
Krasnowolski Bogusław 239
Krasny Piotr 250
Kratzke Christine 219
Krauze Teofil 143
Krawczuk Wojciech 223
Krejčik Tomáš 218, 219
Kroh Antoni 268
Kromer Ludwik, rajca krak. 284
Kromer Marcin 180, 181, 183, 198
Kruczkiewicz Bronisław 177
Kruppa Nathalie 95
Kruszyński Tadeusz 229
Krystian, mnich, autor żywotów 82
Krzak-Weiss Katarzyna 292
Krzesław z Kurozwęk, kanclerz Królestwa 

Polskiego 238
Krzycki Andrzej, abp gnieźn., sekretarz 

królowej 201, 224, 226, 230, 233, 270
Krzysztof, św. 134, 137, 264
Krzyżaniakowa Jadwiga 202, 345
Kubicki Radosław 258
Kubieniec Jakub 295

Kubín Petr 75–77
Kucharski Wojciech 55
Kuczman Kazimierz 244, 286–288
Kuczyński Stefan Krzysztof 167, 244, 245, 

257, 312, 314
Kujot Stanisław 155, 172
Kumaniecki Kazimierz 30, 112, 228, 259
Kunegunda, św. 78, 353
Kuraś Stanisław 203, 212, 243
Kurnatowska Zofia 230
Kurowski Mikołaj, abp gnieźn. 169, 170
Kurtyka Janusz 271
Kutal Albert 88
Kutrzeba Stanisław 148
Kuzmová Stanislava 19, 22, 46, 47, 215
Kuźmiuk-Ciekanowska Agnieszka 77
Kürbis Brygida 17, 18, 45, 55, 62, 192, 341, 

343, 344
Kwiatkowski Krzysztof 167
Kwiatkowski Stefan 172
Kwiryn de Krempach, pleban 272

Laberschek Jacek 144
Labuda Adam S. 237, 247
Labuda Gerard 39, 40, 47, 48, 142, 194, 197, 

340, 341
Ladner Gerhart B. 25
Lalik Tadeusz 154
Lambert, bp krak. 60, 142, 343
Langebek Jacob 71
Laskowska Magdalena 322
Laszlovszky József 79
Latalski Jan, bp pozn. 135, 301
Lehner Johann B. 27
Lelewel Joachim 39
Lentick Jan, altarysta biecki 323
Leon X, pap. 221, 223, 228, 302, 352
Leonard, św. 251, 278, 279
Leonard „de Nogarellis”, św. 114
Leroquais Victor 132
Leszczyńska-Skrętowa Zofia 283, 322
Leszek Czarny, ks. krak. 210, 339
Letus Pomponiusz (łac. Laetus Pomponius 

Lew Sapieha), hetman wielki litewski 
304 

Lewicki Anatol 109, 170, 288, 345
Lichończak Grażyna 285
Lichońska Irmina 109, 345
Lieber Maria 11
Liechtenstein Piotr, drukarz 299
Liljegren Johan Gustaf 72
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Lilley Keith D. 24, 25
Lindahl Carl 23
Lindow John 23
Linus, św. 136, 137
Lippomano Luigi, bp Werony, nuncjusz 

apostolski 308
Lipták Mikuláš 268
Lis Artur 38
Litovský Bohuslav ze Svinař 92
Little Charles T. 88
Longin, św. 110
Losik-Sidorska Aleksandra 233
Lotther Melchior, drukarz 301
Lubczyński Mariusz 256–260
Lubrański Jan, bp poznański 127, 303
Luce  Jan,  altarysta  kościoła  Mariackiego 

w Krakowie 285
Lucjusz, św. 137
Lucyd, kardynał 216
Ludmiła Czeska, św. babka Wacława I Świę-

tego 76, 77, 80–85, 88, 90, 92, 94
Ludmiła, córka Wratysława II 77
Ludvíkovský Jaroslav 75
Ludwik II Jagiellończyk, kr. czes. i węg. 91
Ludwik VI Gruby, kr. francuski 27, 57
Ludwik IX Święty, kr. francuski 65, 273, 274
Ludwik z Tuluzy, św., bp. Lyonu 273, 274
Lutkowic Jan z Brzezia, bp kujawsko-po-

morski i krak., podkanclerzy koronny 
349

Łabędź Piotr, abp gnieźn. 62
Łaski Hieronim 268
Łaski Jan, abp gnieźn. 15, 33, 67, 99, 113–115, 

127, 134, 138, 140, 176, 207, 219–233, 
263, 292, 293, 295, 302–307, 309, 310, 
312, 314, 350–352, 355, 356

Łaski Olbracht, wojewoda sieradzki 268
Łętowski Ludwik 246
Łodyńska-Kosińska Maria 285
Łodzia Jan, bp poznański 344
Łojko Jerzy 236, 237
Łomnicka-Żakowska Ewa 262
Łopacki Jacek, archiprezbiter kościoła Ma-

riackiego w Krakowie 284
Łopatkiewicz Tadeusz 250, 251, 253, 326
Łucja, św. 100, 104
Łukarska Beata 157
Łukasz, św. 104, 132, 252
Łukaszczyk Mieczysław 277
Łuszczkiewicz Władysław 194, 229, 250, 251, 

279, 326

Machilek Franz 82
Maciej, św. 104, 278, 281
Maciej Korwin, kr. węg. i czes. 93, 232, 257, 

268, 274
Maciej Miechowita 179, 198
Maciej z Arras, architekt 85
Maciej z Gołańczy, bp kujawski 341
Maciejowski Bernard, abp gnieźn. 130, 245, 

324
Maciejowski Samuel, bp krak. 323, 325
Magnus I Dobry, kr. norweski i duński 69
Magnus II Henriksson, kr. szwedzki 72
Magnus V Erlingsson, kr. norweski 69
Magnus Eriksson, kr. szwedzki i norweski 

70
Maisel Witold 215
Majkowski Edmund 159
Makarewicz Stanisław 261
Maksymilian I Habsburg, cesarz rzymski 271
Maksymilian I Wittelsbach, ks. bawarski 354
Maleczyńska Ewa 21, 90
Malinowski Mikołaj 180
Małgorzata, św. 100, 103, 104, 129, 134, 135, 

247, 251, 273, 274, 277, 278, 282, 299, 
322, 348

Małgorzata Węgierska, córka kr. węg. Beli IV 
64

Manikowska Halina 24, 25, 141, 146, 151
Mantuanus Baptista zob. Spagnoli Baptysta 

293
Marceli, św. 104
Marcin, abp Korfu 217
Marcin, św. 100, 102, 104, 129, 132, 133, 135, 

232, 252, 264, 272, 273, 278, 324, 347
Marcin Polak z Opawy 58
Marcin z Przemyśla 160
Marcin z Tours, św. 56
Marecki Józef 236
Marek, św. 104, 131, 132, 136, 139, 154–156, 

227, 283, 284
Marek Tulliusz Cyceron 330
Maria Egipcjanka, św. 110
Maria Magdalena, św. 100, 102–104, 132, 

133, 135, 136, 199, 252, 253, 283, 342
Maria Węgierska, kr. Neapolu 64, 65, 336
di Marignolli Giovanni zob. Jan Marignola 
Marinković Ana 22
Marosi Ernő 66
Marta, św. 237, 251
Martin Henri-Jean 291, 297, 307
Marzec Andrzej 7, 25, 192
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indeks nazW osoboWych

Maslauskaitė-Mažylienė Sigita 55, 310
Mateja Erwin 111, 122, 124, 125
Maternicki Jerzy 17
Mateusz, bp krak. 41
Mateusz, św. 104, 278
Mateusz z Krakowa, scholastyk 171
Matla Marzena 59
Maurycy, św. 104, 136, 139
Mayer Theodor 67
Mączyński Józef 329
McNamara John 23
Mecherzyński Karol 177
Mehoffer Józef 250, 253
Melchizedek, postać biblijna 320
Mengli I Girej, chan krymski 114
Metcalfe Frederick 68
Metody, św. 77, 83, 84, 88, 92, 110, 111
Michalska-Bracha Lidia 256, 257, 259, 260
Michał Archanioł, św. 102, 104, 128, 132, 133, 

135, 141–143, 145, 199, 218, 288, 320, 321, 
342

Michałowska Teresa 11, 173
Michta Jerzy 208
Mieszko I, ks. pol. 50, 51, 60, 194, 337, 342– 

–344
Mieszko III Stary, ks. pol. 149
Migut Bogusław 129
Mika Norbert 58, 59
Mikołaj V, pap. 212, 216, 349
Mikołaj, bp Pécsu 66
Mikołaj, św., bp Miry 100, 102, 104, 126, 133, 

135, 218, 239, 264, 272–275, 278, 279, 
299, 308, 332, 333

Mikucki Sylwiusz 226
Miłobędzki Adam 320
Miodońska Barbara 248, 312, 313
Mistrz Ołtarza z Litoměřic 91
Mistrz Ołtarza z Trzeboni 88
Mistrz Rzeźb Szydłowieckich 265, 326
Mistrz Tryptyku Dominikańskiego 237, 240
Mistrz Tryptyku Trójcy Świętej 243, 350
Mistrz Tryptyku z Blizanowa 238
Mistrz Tryptyku z Wójtowej 251, 252
Mlada (Maria), przeorysza klasztoru św. Je-

rzego w Pradze 77, 82, 86
Mocker Josef 92
Morawiec Jakub 69
Morawiecka Alicja 211
Morawski Franciszek Dzierżykraj, generał 

287
Morawski Kazimierz 201

Morawski Michał 96, 100, 115, 116, 304
Morelowski Marian 40
Moryc Cyprian Janusz 31
Mrozowski Przemysław 254
Mrva Ivan 268
Muczkowski Józef 151, 159, 249
Mudra Aleš 231
Muessig Carolyn 19
Muskata Jan, bp krak. 51, 100, 210, 319
Muszyńska Jadwiga 261
Müller Gerhard 27
Müntz Eugène 65
Myszkowski Marcin z Mirowa 223
Myszkowski Piotr, bp krak. 324

Nabiałek Karol 258, 259, 266
Nadolski Andrzej 167, 173, 183
Nagy Balázs 79, 80
Nanker, bp krak. i wrocławski 51, 97–105, 

107, 113, 124, 125, 341
Nebeský Václav 90
Nemeš Jaroslav 66
Neugebauer Salomon 198
Niedzielska Maria 238
Niels Stary, kr. duński 71
Niewiero Florian 55
Nikodem Jarosław 36, 202, 245
Niwiński Mieczysław 342
Nocoń Arkadiusz 55
Noga Zdzisław 346
Noldenfesser Marek, rajca krak. 283
Nora Pierre 15–17
Noskowski Andrzej, bp płocki 217, 301
Nowacki Dariusz 36, 168
Nowacki Józef 48, 97, 225
Nowak Piotr, bp wrocławski 113
Nowak Przemysław 217
Nowak Zenon Hubert 146
Nowakowska Natalia 293
Nyberg Tore 171, 172

Obertyński Zdzisław 55
Očko Jan z Vlašimi, abp praski 87–89, 336
Oda Dytrykówna, ks. pol. 337
Okniński Piotr 209
Olaf I Głód, brat Kanuta Wielkiego 10
Olaf I Tryggvason, kr. norweski 68
Olaf II Święty, św., kr. norweski 25, 66–74, 

336
Olaf Haraldsson zob. Olaf II Święty
Olaf Skötkonung, kr. szwedzki 71
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indeks nazW osoboWych

Oleśnicki Zbigniew, bp krak. passim
Olszewski Andrzej M. 326
Ostrogski Konstanty, hetman najwyższy li-

tewski 114
Oswald, św., kr. ang. 57, 273, 274
Ott John Stephens 22
Otton III, cesarz 58
Otylia, św. 322
Ożóg Krzysztof 82, 146, 149, 213

Padniewski Filip, bp krak. 252
Pagaczewski Julian 278, 279, 282
Pánek Jaroslav 75
Panofsky Erwin 25
Paprocki Bartosz 181, 182, 330, 331
Parler Piotr, rzeźbiarz 84–86
di Particino Gentilis da Montefiori, kardy-

nał, legat papieski 68
Paschalis II, pap. 40, 71
Paszkiewicz Borys 339, 340
Patier Dominique 93
Pauk Marcin Rafał 14, 29, 63, 70, 76, 81
Pauli Żegota 142, 149, 212, 213, 319
Paweł, św. 61, 65, 67, 92, 100, 104, 123, 128, 

132, 133, 135, 136, 139, 205, 239, 248, 
264, 273, 278, 279, 281, 282, 301, 320, 
324, 332

Paweł z Krosna, scholastyk 177, 259
Pełka, bp krak. 62
Pencakowski Paweł 277, 278–281
Pepin Krótki, kr. frankoński 56
Peregryn z Opola, dominikanin 164
Pernoud Regine 22
Perpetua, św. 110
Pertz Georg Heinrich 58
Perzanowska Agnieszka 157, 197
Péter László 59
Petersohn Jürgen 22
Petronela, córka Piotra z Pyzdr 282
Petronela, św. 278, 281, 282
Petroniusz, św. 54
Pękala Teresa 11
Pianowski Zbigniew 338, 339
Piech Zenon 7, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 46, 52, 

185, 209, 210, 212, 220, 231, 244
Piekosiński Franciszek 142, 150, 151, 164, 212, 

215, 215, 285, 339
Pielas Jacek 256–260
Pieniądz-Skrzypczak Aneta 24
Pieradzka Krystyna 146, 190, 349
Pietras Tomasz 210

Pietrusiński Jerzy 214, 215
Pilat Stanisław 60, 185
Piłat Zbigniew 23
Piotr, św. 36, 61, 65, 92, 100, 104, 123, 127, 

127, 132, 133, 135, 136, 264, 273, 278, 279, 
281, 282, 301, 320

Piotr z Aspeltu, kanclerz czes. 79
Piotr z Pyzdr, krawiec kr. Zofii Holszańskiej, 

rajca krak. 281–284, 348
Piotrkowczyk Andrzej 309
Piotrkowska Ewa 171
Piotrowin zob. Strzemieńczyk Piotr
Pius II, pap. 349
Pius V, pap. 115, 132, 136
Piwowarczyk Elżbieta 281–283, 285, 286
Platowska-Sapetowa Inga 36, 208
Plezia Marian 38–42, 62, 142, 185, 191, 193, 

194, 338
Pleziowa Janina 38, 165, 193
Pociecha Władysław 271, 308
Pokora Piotr 208, 212, 217, 220, 223–225, 

230
Poleski Jacek 174
Polkowski Ignacy 55, 95, 110, 142, 149, 213, 

319
Popp Dietmar 34, 87
Popp Emil 83
Posse Otto 225
Potkański Karol 194
Powodowski Hieronim, kan. krak. 115–119, 

129, 130, 139, 156, 309
Prakseda, św. 104
Prandota, bp krak. 46, 164, 205, 260, 340
Praski Franciszek 80
Prinz Friedrich 56
Procesjusz, św. 104
Prochaska Antoni 161, 173
Protazy, św. 139
Pruszcz Piotr Hiacynt, pisarz 284, 337
Pryska, św. 104, 210, 213, 216, 232
Przecław z Gułtów, kaszt. pozn. 237
Przemysł I, ks. wielkopolski 31
Przemysł Ottokar II, kr. czes. 46, 92
Przemysław II, kr. pol. 344
Przerębski Wincenty, bp włocławski 303
Przezdziecki Aleksander 143, 154, 172, 203, 

213, 238, 288, 348
Przybyszewski Bolesław 146, 147, 269–271, 

275, 285, 288
Ptaszycki Stanisław 201
Ptaśnik Jan 319
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indeks nazW osoboWych

Puget Wanda 257, 264
Pulszky Károly
Pusoska Anna
Püttner Jan, drukarz 322
Pysiak Jerzy 24

Rabiej Piotr 7, 149, 213, 218
Radliński Jakub Paweł 31
Radzimiński Andrzej 157
Radziszewska Julia 202, 267–269
Radziwiłł Anna z domu Sapieha, ż. Mikoła-

ja Krzysztofa „Sierotki” 265
Radziwiłł Albrecht Władysław 261, 265
Radziwiłł Elżbieta, 1o v. Szydłowiecka, ż. Mi-

kołaja Czarnego Radziwiłła 260
Radziwiłł Jakub 261
Radziwiłł Jerzy, bp krak, kardynał 117, 130, 

252, 261
Radziwiłł Krzysztof 261
Radziwiłł Mikołaj 261
Radziwiłł Mikołaj Czarny, marszałek wielki 

litewski 260, 261
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka” 260, 

261, 265
Rajman Jerzy 52, 142, 150, 281, 283
Rawlinson Richard 227
Rebiba Scipion, kardynał 277
Rechowicz Marian 277
Rehorowski Marian 320
Reimann Jan, bp pomezański 171
Reinhard-Chlanda Małgorzata 150
Rejsek Matyáš z Prostějova, architekt 92
Remigiusz z Reims, św. 56
Reychman Jan 269
Reynolds Roger 145
Ricoeur Paul 13, 15
Robinson James 219
Rogulski Jakub 7, 141, 233
Rojewski Andrzej 115, 342
Roszkowski Jerzy 269
Roth Jan, bp wrocławski 113, 135, 294, 304
Rothe Hans 83
Rotter Lucyna 236
Royt Jan 91, 92
Rozdrażewski Hieronim, bp włocławski 117
Rożek Michał 186, 310
Rożnowska-Sadraei Agnieszka 43, 44, 146, 

148, 213–215
Rózga Regina, mieszczka krak. 279, 284
Rózga Walenty, mieszczanin krak. 279, 284
Ruciński Henryk 267–269, 273

Rudolf Agrykola młodszy, humanista 259
Rudolf z Rüdesheim, bp wrocławski 113, 

190, 200
Rupert z Salzburga, św. 56
Rutkowska Grażyna 319
Rutkowska-Płachcińska Anna 254, 317
Rutkowski Henryk 144
Rzeszowski Jan, bp krak. 128, 203, 322, 351

Salomea, św. 78, 353
Salomon, krewny Stefana I 58
Salviati Giovanni, kardynał, bp diecezji Por-

to i Santa Rufina 227
Samek Jan 279, 326
Samostrzelnik Stanisław, malarz, cysters 

257, 299
Sands Tracey R. 74
Sawicki Jakub 96, 111, 112, 292, 293
Sawicki Witold 40
Sawyer Peter 68
Scharfenberg Maciej, drukarz 304–307
Scharfenberg Marcin, drukarz 300
Scharfenberg Marek, drukarz 301, 304–307
Scharfenberg Mikołaj, drukarz 118, 301
Scharfenberg Stanisław, drukarz 301
Schäufelein Hans 263, 272
Schedel Hartmann, drukarz 146
Scheibert Peter 64
Schenk Wacław 23, 32, 42, 50, 51, 100, 110, 

123–125, 131, 277
Schickewick Mikołaj, bibliopol 297
Schlotheuber Eva 80
Schmeidler Bernd 68
Schmid Toni 73
Schnippel Emil 171
Schöffer Piotr, drukarz 128
Scholastyka, św. 104
Schramm Percy Ernst 25, 26
Schubert Friedrich Wilhelm 172
Schuster-Gawłowska Małgorzata 240
Sczaniecki Paweł 28, 115, 117
Sebastian, św. 104, 132, 134, 136, 137, 139, 

218, 272, 274
Sebők Marcell 79
Secomska Krystyna 237, 247
Seibt Ferdinand 82
Semkowicz Władysław 39, 40
Semkowicz-Zarembina Wanda 158
Serafin Mikołaj, żupnik krak. 281
Serebrjanskij Nikolai Iljič 77
Seroka Henryk 46, 209
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Seruga Józef 221
Seweryn, św. 104
Sędziwoj z Czechla, humanista 161
Siebeneicher Jakub, drukarz 181
Siemomysł, ks. Polan 342
Sigfrid, św. 71, 73
Sigisbert III, św., kr. Austrazji 56
Sikora Franciszek 82, 146
Sikorski Dariusz Andrzej 220
Silnicki Tadeusz 47, 194, 340
Skarga Piotr 309, 353
Skierska Izabela 124, 347
Skorupa Andrzej 267, 271, 272
Skórka Stanisław, rzeźbiarz 279, 280
Skrabski Józef 7, 284
Skubiszewski Piotr 189
Skwierczyński Krzysztof 317
Smereka Jan 177
Smolka Stanisław 150, 159, 160, 212
Sobek Melchior, prepozyt kaplicy Trójcy 

Świętej w katedrze wawelskiej 246
Sobek Zygmunt 246
Sokołowski Marian 224–226, 230, 233, 282
Sokołowski Stanisław, kan. krak. 30, 115– 

–117, 129, 130, 198, 309, 310
Solicki Stanisław 202
Sosnowski Kirył 47, 197, 340
Späth Markus 219
Sperka Jerzy 28, 245
Spěváček Jiří 79, 82
Spiek Stefan, proboszcz biecki 322, 323, 326
Spieralski Zdzisław 111, 169
Spiess Hans 91
Spież Jan Andrzej 55, 194
Spórna Marcin 142
Spytek z Melsztyna, wojewoda krak. 253
Sroka Stanisław A. 267–271, 275, 276
Stanisław z Kobylina, doktor dekretów 195
Stanisław z Malikowic 254
Stanisław z Szalowej 254
Stanisław ze Świradzic, oficjał generalny 

krak. 283
Starnawska Maria 24, 36, 143, 144, 185
Starowolski Szymon 280, 282, 328
Starzyński Marcin 7, 25, 54, 192, 195, 209
Stefan I, św., kr. węg. 25, 57–67, 227, 232, 

272, 273, 336
Stefan I, św., pap. 104
Stefan II, kr. węg. 59
Stefan IV, pap. 56
Stefan V, kr. węg. 64

Stefan Batory, kr. pol. 116
Stefan Batory, wojewoda siedmiogrodzki 275
Stefani Federico 228
Stefczyk Franciszek 39
Stehlíková Dana 91
Stenzel Gustav Adolph 80
Stoegner Marcin, prebendarz kaplicy Pan-

ny Marii w Lublinie 172
Stolot Franciszek 285
Storm Gustav 70
Strehlke Ernst 169, 170
Stronczyński Kazimierz 339, 340
Stróżyk Paweł 220, 230
Strzemieńczyk Piotr 230, 236, 238, 251, 262, 

272, 292–294, 296, 298, 302, 305, 308, 
313, 325, 339, 346

Strzępiński Tomasz, bp krak. 99, 107
Strzyżewski Wojciech 220
Sture Sten, regent szwedzki 74
Stwosz Wit 236, 244, 285, 326
Sucheni-Grabowska Anna 270
Suchocki Mieczysław 47, 197, 340
Suchodolski Stanisław 51
Suckale Robert 34
Sułkowska-Kuraś Irena 243
Sunniva, św. 70
Šusta Josef 81, 85
Swen II Estrydsen, kr. duński 70
Swen Blot, kr. szwedzki 72
Swen Knutsson, kr. norweski 69
Swen Widłobrody, kr. duński i norweski 70
Swerker I Starszy, kr. szwedzki 72
Swerker II Młodszy, kr. szwedzki 73
Swieżawski Aleksander 347
Sykard z Cremony 163
Sykstus, św. 104, 137
Sylwester I, św., pap. 104, 132, 133, 135, 136, 

242
Sylwester II, pap. 58
Szacka Barbara 14
Szczepan męczennik, św. 59, 102, 104, 132– 

–140, 163, 200, 247, 248, 251, 252, 262, 
264, 273, 278, 279, 320, 322

Szczur Stanisław 50, 82, 146, 149, 213, 337
Szende Katalin 79
Szewczyk Aleksandra 294
Szkaradek-Krotoski Kazimierz 39
Szpociński Andrzej 14, 16, 17
Szujski Józef 113, 151, 160, 216
Szweda Adam 167
Szwejkowska Helena 291
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Szybkowski Sobiesław 167
Szydłowiecka Barbara, córka Jakuba młod-

szego 260, 263
Szydłowiecka Barbara, matka Jakuba młod-

szego 258
Szydłowiecka Elżbieta zob. Radziwiłł Elże-

bieta
Szydłowiecka Zofia z Goździkowa i Pleszo-

wa 258, 263
Szydłowiecki Jakub 256
Szydłowiecki Jakub młodszy 256–259, 261– 

–264
Szydłowiecki Krzysztof, kanclerz wielki ko-

ronny 256, 258–260, 264, 266, 270
Szydłowiecki Mikołaj 256–260, 264, 266
Szydłowiecki Piotr 258
Szydłowiecki Sławko 256
Szydłowiecki Stanisław 256, 257, 261, 265
Szydłowski Tadeusz 272
Szymon, św. 104

Śmiałowski Józef 229
Świnka Adam z Zielonej, sekretarz król. 204
Świnka Jakub, abp gieźn. 45, 47, 48, 319, 340

Tafiłowski Piotr 226, 230, 232, 292, 295, 311, 
352

Telegdi Tomasz, abp Csanad, Kalocsy i Esz-
tergom 67

Teleżyński Wawrzyniec 327
Tempelfeld Mikołaj z Brzegu, kaznodzieja 

w kościele Mariackim w Krakowie 187, 
190

Teodoryk z Orvieto, kardynał 229
Thurzo Jan, bp wrocławski 113, 135, 293, 294, 

304
Tomasz I, bp wrocławski 113, 215
Tomasz Apostoł, św. 104, 132, 227, 232, 285, 

346
Tomasz z Akwinu, św. 110
Tomasz z Canterbury, św. 104, 136, 163
Tomaszewicz Janina 221
Tomczyk Kazimierz 239
Tomicki Piotr, bp krak. 134, 135, 201, 256, 

259, 299
Tomkowicz Stanisław 144, 146, 151, 152, 287, 

288, 320–322, 333
Topolski Jerzy 17, 19
Töppen Max 169
Torrigio Francesco Maria, antykwariusz 89
Traba Robert 17
Trajdos Tadeusz M. 269, 271, 272

Traska, rocznikarz 143
Trąba Mikołaj, abp gnieźn. 113, 125, 173, 258, 

304
Trelińska Barbara 230
Třeštik Dušan 75, 77
Truhlář Josef 41, 75, 77
Trzciński Wojciech, archiprezbiter kościoła 

Mariackiego w Krakowie 284
Tungen Mikołaj, bp warmiński 218
Turowski Kazimierz Józef 330
Tyburcjusz, św. 104
Tylicki Piotr, bp krak. 252, 324
Tymoteusz, św. 104
Tytus Liwiusz 160

Uchański Jakub, abp gnieźn., prymas pol. 
308

Uhlíř Zdeněk 75 
Ulanowski Bolesław 30, 55, 95–97, 101–103, 

106, 113, 124, 126
Ulewicz Tadeusz 43
Umiński Józef 39
Ungler Florian 221, 302, 304
Urban Jacek 279
Urbańczyk Stanisław 21
Urszula, św. 86, 250–253, 273, 274
Uruszczak Wacław 311
Usowicz Aleksander 116, 117

Vajs Josef 75
de Valois Blanka 84
Vásári Mikołaj, proboszcz ostrzyhomski 66
Vata, przywódca powstania pogańskigo 59
Vauchez André 22
Vedriš Trpimir 22
Velička Tomáš 14
Vetulani Adam 125
Vischer Piotr starszy, odlewniczy 91
Vitalis Orderyk, kronikarz 163
Vítovský Jakub 86, 87
Voigt Johannes 172
Vossberg Friedrich August 211
de Vries Jan 67

Wacław I, ks. legnicki 231
Wacław II, kr. czes. i pol. 51, 209, 318, 319
Wacław III Przemyślida zob. Władysław V
Wacław IV Luksemburski, kr. niem. i czes. 

79, 80, 86, 88, 90, 209
Wacław, mistrz budowniczy 92
Wacław, syn Karola IV Luksemburskiego 

79
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Wacław legnicki, bp wrocławski 113
Wacław z Radče, kan. kapituły praskiej 85
Wadding Luca 195
Wadowski Jan Ambroży 172
Wagner Carolus 269, 272
Wajs Anna 216
Wajs Hubert 216
Walanus Wojciech 264, 265, 326
Walczak Marek 7, 33–35, 37, 39, 86, 105, 142, 

186, 204, 205, 210, 213, 214, 243, 245, 
346

Waldemar Birgersson, kr. szwedzki 73
Walenty, św. 33, 104, 137, 259, 265, 274, 275, 

322
Walicki Michał 240, 278, 280
Wallis Mieczysław 11–13
Wapowski Bernard 113, 179, 180, 182
Warszowa Konstancja 283
Wasilewski Tadeusz 40
Wawrzyniec, św. 129, 132, 133, 136, 139, 262, 

264, 278, 279, 342
Wąsowicz Henryk 7, 122–125, 129, 295
Wechter Michał, bibliopol 299, 300
Weiland Ludwig 58
Weise Erich 176
Wenta Jarosław 177
Weronika, mieszczka 33, 122, 152, 186, 187, 

189–192, 197, 308, 350
Wetesko Leszek 59
Weysenhoff Christina 204
Węcławowicz Tomasz 142, 210, 338
Węcowski Piotr 14, 15, 17, 28, 49, 60, 61, 157, 

158, 243, 245, 317, 318
Wierzbięta z Paniewic, starosta generalny 

wielkopolski 236, 237
Wierzynek Mikołaj, rajca krak. 285
Wiesiołowski Jacek 49, 174, 201
Wietor Hieronim, drukarz 301
Wijaczka Jacek 256, 257, 259, 260
Wiklef Jan, teolog 90
Wilczek Bernard, abp lwowski 303
Williams David 23
Wincenty Kadłubek 21, 40–42, 45, 62, 63, 

142, 152, 174, 176, 337, 338, 343
Wincenty z Kielc zob. Wincenty z Kielczy
Wincenty z Kielczy 30, 45, 142, 152, 164, 165, 

339, 341
Wincenty, św. 104, 129, 132–140, 199, 200
Wisłocki Władysław 330
Wiszewski Przemysław 208, 343
Wiśniewski Jan 239, 256, 264

Wiśniewski Piotr 155
Wiśniowski Eugeniusz 23, 28
Wit Zbigniew 129, 130
Wit, św. 78, 80–88, 90–94, 314, 336
Witalis, św. 104, 114, 129
Witko Andrzej 279
Witkowska Aleksandra 28, 75, 144, 146, 205
Witkowska Maria Helena 55
Witold Kiejstutowicz, wielki książę litewski 

169
Władysław I Łokietek, kr. pol. 51, 101, 128, 

167, 235, 267, 268, 319, 341
Władysław I Święty, kr. węg. 25, 57–59, 63– 

–67, 76, 272, 336
Władysław II Jagiellończyk, kr. czes. i węg. 

76, 91–93, 257, 269, 271, 273, 278, 313, 
346, 347

Władysław II Jagiełło, kr. pol. 6, 29, 34, 
44, 149, 153, 165, 169, 174, 177, 184, 191, 
202–204, 243, 244, 318, 319, 345–347, 
349, 350, 355, 355

Władysław II Wygnaniec, ks. pol. 40, 41, 45, 
269

Władysław III Warneńczyk, kr. pol. i węg. 
58, 190, 281, 319

Władysław IV Jagiellończyk, kr. pol. i czes. 
314

Władysław V, kr. węg. i czes. 64, 79
Włoch Anna Maria 222
Włodarek Andrzej 143
Włodarski Bronisław 55
Włodzimierz I Wielki, wielki książę kijow-

ski 59
Wojciechowski Dariusz 265
Wojciechowski Tadeusz 39, 50, 231, 244, 337
Wojnarowski Jan Kanty 327
Wojtowicz Witold 201
Wojtyska Henryk Damian 310
Wolski Erazm, pleban biecki 323, 326
Woodfield Richard 12
Wratysław I, ks. czes. 76
Wratysław II, kr. czes. 40, 77
Wróblewski Sławomir 253, 254
Wurster Herbert Wilhelm 27
Wyczawski Hieronim 55
Wyrozumska Bożenna 143
Wyrozumski Jerzy 54
Wyrwa Andrzej Marek 220
Wyspiański Stanisław 250, 253
Wysz Piotr z Radolina, bp krak. i poznański 

99, 101, 102, 103, 105, 124, 125, 222, 345
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Zaborowski Stanisław 302
Zachorowski Stanisław 29, 61, 62, 97, 101, 

106, 107, 109, 110, 154, 212, 242
Zajchowska Anna 55
Zamora Jan Idzi, franciszkanin 102
Zápolya Barbara, kr. pol. 269–271, 276
Zápolya Emeryk, żupan spiski i palatyn 

Węgier 268, 269
Zápolya Jadwiga, ks. cieszyńska 269, 275, 

276
Zápolya Jan, kr. węg. 268–270, 276
Zápolya Jerzy, żupan spiski 269
Zápolya Stefan, syn Emeryka 268, 269, 276
Zaremska Hanna 146
Zawadzka Dorota Nigrita 328
Zawadzki Mikołaj, ojciec Stanisława 330
Zawadzki Roman Maria 281
Zawadzki Stanislaw zw. Picus 327–332
Zawadzki Stanisław, syn Stanisława 331
Zawisza Czarny z Garbowa 204
Zawitkowska Wioletta 345
Zbudniewek Janusz 30, 218
Zdanek Maciej 54, 55, 221
Zdanowicz Stanisław 55
Zebrzydowski Andrzej 239
Zeissberg Henryk 221, 352

Ziarkowski Dominik 250
Zientara Benedykt 22, 25, 56, 67
Zofia Holszańska, kr. pol. 35, 243, 244, 281
Zofia, św. 243, 247, 251, 259, 266, 313, 322
Zonenberg Sławomir 14
Zoubek František J. 75
Zuzanna, św. 217
Zwiercan Marek 63, 102, 174
Zydorek Danuta 33, 185
Zygmunt I Luksemburski, kr. niem i węg. 

66, 90, 271
Zygmunt I Stary, kr. pol. 34, 35, 37, 48, 113, 

115, 177, 240, 256, 258, 259, 269, 271, 275, 
276, 283, 302, 304, 313, 323, 338, 350, 
351, 353, 356

Zygmunt II August, kr. pol. 259, 308, 331
Zygmunt III Waza, kr. pol. 116
Zygmunt, św., kr. burgundzki 56, 78, 82–88, 

90, 92–94, 129, 134, 135, 140, 154–156, 
217, 259, 264, 271, 301, 314, 336, 342

Zygner Leszek 95

Żebrawski Teofil 279, 339
Żerbiłło Józef 342
Żmudzki Paweł 14
Żygulski Zdzisław jun. 287
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Indeks nazw miejscowych

Indeks obejmuje miejscowości wymienione w tekście głównym i przypisach. Pominięte 
zostały nazwy zbiorowe (np. Polacy, Prusowie, Rusini), kościelne i państwowe jednostki 
administracyjne (np. arcybiskupstwa, diecezje, starostwa) zostały odnotowane przy stolicy 
danej jednostki (np. diecezja płocka przy Płocku, starostwo gostynińskie przy Gostyni-
nie). Nie indeksowano jako osobne hasła miejsc pochodzenia poszczególnych osób, jeśli 
miejscowość nie była wspomniana samodzielnie. Indeks nie uwzględnia ponadto miejsc 
wydania ani tytułów prac przywołanych w przypisach.

Agaune — klasztor i kościół św. Maurycego 
56, 84

Akwizgran — katedra 66, 92, 205, 336
Albano 218
Anglia 25, 57, 68, 71, 163, 273, 307
Asyż — bazylika św. Franciszka 40, 215
Augsburg 196

Barcice 238
Bardiów 319
Bawaria 53
Bejsce — kościół parafialny św. Mikołaja 277
Białka, rzeka 267, 271
Biecz 317–319, 322, 324 — kościół parafialny 

i kolegiata Bożego Ciała 37, 265, 317– 
–320, 323, 325, 326

Bijacovce — kościół Wszystkich Świętych 
273

Blizanów 237, 238 — kościół parafialny Na-
rodzenia Panny Marii 237, 238

Bodzentyn — kościół parafialny 232, 240
Braniewo 139
Bratysława 227
Brema 70, 71
Brzeszcze — kościół 284
Buda 64, 232, 261, 269, 270, 347

Buk 318
Burgundia 56, 84
 
Cesarstwo Rzymskie 20, 39, 56, 82, 88, 86, 

130, 170, 205, 319, 342
Chocim 130 
Ciążeń 354
Cugnon — klasztor 56
Czechy 6, 25–27, 47, 50, 51, 54, 57, 75–93, 

125, 139, 139, 195, 197, 202, 203, 257, 314, 
336, 345, 357

Czorsztyn — zamek 267

Ćmielów 260 — zamek 260

Dalby 70
Dalmacja 83
Dania 25, 67, 70, 73
Dniestr, rzeka 113–115
Domaňovce — kościół parafialny św. Szcze-

pana 273
Dunajec, rzeka 267

Europa 5, 6, 22, 43, 51, 55, 57, 58, 66–68, 85, 
87, 131, 160, 183, 219, 271, 274, 289, 335, 
342, 353, 355, 357, 359
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428

Fionia 70
Flandria 258
Florencja 111
Florencja (Florentia) zob. Kleparz
Francja 25, 27, 56, 57, 273, 358
Frydman — kościół 275

Gdańsk — kościół Mariacki 277
Gniezno passim — katedra 47, 48, 208, 222– 

–225, 230, 305, 307, 352, 354; — klasztor 
Franciszkanów 207

Gostynin 258, 260
Götaland 71, 72
Grunevelt zob. Grunwald 
Grunwald 33, 34, 146, 165–167, 170–172, 175, 

177, 179
Grybów 250, 319
Grzymiszew — kościół 347, 348
Guastalla 59
Győr 58, 59

Hamburg 68, 70, 71
Hrabuszyce 276

Imperium Rzymskie  21, 55
Inowrocław 170
Irlandia 70
Italia 217, 320
Iwanowice — kościół 284
Iwanowice k. Kalisza — kościół św. Kata-

rzyny 341

Jutlandia 70

Kacwin — kościół Wszystkich Świętych 
273

Kalisz 341
Kamienica zob. Nowy Sącz 
Karpaty, łańcuch górski 194, 319
Kasina Wielka — kościół św. Marii Magda-

leny 236, 237, 240
Kastylia 25
Kazimierz 142, 144, 151, 154, 184, 241, 253 

— Brama Gliniana 145; — Brama 
św. Stanisława/Brama Skawińska 144; 
— klasztor Paulinów na Skałce 29, 143; 
— kościół Augustianów 241; — kościół 
Bożego Ciała 281; — kościół św. Jaku-
ba 253, 254; — kościół św. Katarzyny 
145, 146; — kościół św. św. Michała 
Archanioła i Stanisława na Skałce  41, 

141–145, 147, 152; — Most św. Stani-
sława 144; — sadzawka św. Stanisła-
wa 143, 144; — ul. św. Stanisława (dziś 
ul. Skałeczna) 144, 152; — ul. mniejsza 
św. Stanisława 144; — Skałka/wzgórze 
skałeczne 5, 44, 141–145, 147, 148, 150, 
151, 152, 184, 298, 358

Kielce — katedra 238
Kijów 59, 68
Kleparz 150–153, 187, 190, 191, 211, 232; 

— kolegiata św. Floriana 52, 105, 128, 
134, 149, 185, 187, 190, 197, 213, 296, 298, 
338

Kolonia 274, 308 — katedra 66, 336
Konstancja 318
Korona św. Stefana zob. Węgry
Korona św. Wacława zob. Czechy
Korzenna 251, 253–255, 408 — kościół pa-

rafialny św. Jana Chrzciciela (potem 
św. Urszuli) 248, 250–255, 267

Koszyce 319
Kraków passim — Baszta Pasamoników/

Floriańska 151; — bazylika św. Gereona 
338, 339; — Brama św. Floriana 151–153; 
— Brama Grodzka 145; — kościół i ka-
tedra św. Wacława i Stanisława pas-
sim; — klasztor i kościół Dominikanów 
pw. Trójcy Świętej 215, 237, 281, 327, 
329, 332; — klasztor i kościół Francisz-
kanów 37, 281, 299; — kościół cmentar-
ny św. Gertrudy 279, 282, 284; — koś-
ciół Mariacki 152, 187, 195, 236, 277, 
280–285, 326, 348; — kościół św. Anny 
281; — kościół św. Barbary 203, 322, 
324, 348; — kościół św. Michała (dziś 
nieistniejący) 286, 287–289, 408; — 
kościół Świętego Ducha (Duchaków) 
287; — kościół Świętego Krzyża 244, 
247, 287, 349, 408; — ul. Grodzka 153; 
— ul. Kanonicza 239; — ul. św. Floriana 
152, 153 — Rynek 152, 153, 190, 192–197; 
— Wawel passim

Krempachy — kościół św. Walentego 33, 
267–276

Krempak, karczma 271
Křivoklát — zamek królewski 91
Królestwo Angielskie zob. Anglia
Królestwo Czeskie zob. Czechy
Królestwo Francji zob. Francja
Królestwo Franków 55, 56
Królestwo Polskie zob. Polska
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429

Królestwo Węgier zob. Węgry
Książnice Wielkie 236
Księstwo Nyskie 294, 304
Kujawy 245
Kutná Hora 91

Lapis Refugii (Kláštorisko) 276
Ląd — opactwo Cystersów 236, 237
Lelów 23
Lendak 268 — kościół Bożogrobców św. Mi-

kołaja 273
León 25
Lewocza 258
Litwa 16, 44, 245, 250, 259, 302, 303, 310, 

344
Lorch 125
Lublin 117, 345 — klasztor Brygidek 172
Lund 70–72

Łaba, rzeka 87
Łapsze Niżne — kościół św. Kwiryna 273
Łapsze Wyżne — kościół św. św. Piotra 

i Pawła 273
Łask 229
Łęczyca 114, 306
Łowicz 224
Łuków 260

Magdeburg 196, 171 — zamek 277
Malbork
Malmedy — klasztor 56
Mała Oleśnica 36
Małopolska 166, 236, 243, 269, 300, 341
Meklemburg 259
Mełno 217
Miechów — konwent Bożogrobców 217, 

218, 268
Miśnia 195
Mlynica 276
Mogiła — kościół i klasztor Cystersów 100, 

240, 241
Moguncja 132
Mohacz 268
Morawy 50, 83, 202
Moskorzyn 339
Moskwa 258, 259

Neapol 65, 336 — kościół konwent Santa 
Maria di Donnaregina 65, 336

Nidaros 68, 69
Nieciecza zob. Zakazimierka 

Niedzica — kościół farny św. Bartłomieja 
273; — zamek 267–269, 272

Niemcy zob. Cesarstwo Rzymskie
Niepołomice 184
Northumbria 57
Norwegia 25, 67–70, 73
Norymberga — kościół Najświętszej Marii 

Panny 83, 112, 205, 217
Nowa Uppsala 72, 73
Nowy Sącz 318 — kościół kolegiacki 49, 

203, 212, 348

Odense — klasztor Benedyktynów 71; — 
kościół św. Albana 70, 71, 164

Okoličné 276
Oliwa — opactwo Cystersów 31
Olkusz 238
Olsztyn 258
Ołomuniec 77, 124
Opatów 259, 263 — kolegiata św. Marcina 

259
Ordzovany — kościół św. Antoniego 273
Orsza 177, 270
Oslo 70
Ostrzyhom 58, 61, 124, 226, 228, 229, 232 

— katedra Najświętszej Marii Panny 
i św. Wojciecha 58, 61

Oświęcim 284
Östra Aros zob. Nowa Uppsala

Padwa — uniwersytet 254
Paryż 27, 56, 79
Pécs 66, 124 — zamek biskupi 66
Pełczyska 339, 340
Piątków 224
Pińczów — zamek 349
Piotrków 113–115, 130, 306
Płock 48, 56, 97, 115, 124, 129, 156, 301, 303 

— katedra i kapituła 155, 156, 217, 342
Płowce 129, 167, 168, 175, 236, 341
Podole 112
Polska passim
Poprad — kościół św. Idziego 274
Poznań 50, 96, 97, 127, 301, 303, 306, 345 — 

kościół katedralny 301, 343, 344
Praga 51, 56, 59, 75, 77–81, 83, 84, 86, 88, 

90, 92, 124, 181, 197, 259, 261, 269, 336, 
407; — Brama św. Ambrożego 92; 
— Hradczany 75, 79, 86, 92; — kate-
dra św. Wita 75, 78, 81–86, 88, 91, 93, 
336, 407; — klasztor św. Agnieszki 88; 
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430

— klasztor Benedyktynów Na Slova-
nech alias Emaus 83; — kościół i klasz-
tor św. Jerzego 77, 78, 82, 86;— kościół 
św. Piotra w Dubeč 88; — kościół 
św. św. Kosmy i Damiana 83; — Mała 
Strana 86; — Most Judyty 86; — Most 
Karola 86; — Nowe Miasto 83; — Stare 
Miasto 86; — wieża mostowa 86, 92; 
— uniwersytet 202; — Złota Brama 85, 
407

Prusy 169, 172, 175–177, 182, 352
Przełęcz Dukielska 194, 319
Przemyśl 48, 96, 97, 126, 129
Puławy — Domek Gotycki 287; — Świąty-

nia Sybilli 287

Rabka 238
Racławice k. Olkusza 238, 239, 407 — koś-

ciół 238, 239
Reims 55
Ren 200
Roskilde 70
Roudnice — zamek 87, 336
Ruś  69, 111, 319
Rzeczpospolita zob. Polska
Rzesza Niemiecka zob. Cesarstwo Rzym-

skie
Rzym 50, 53, 56, 58, 117, 129, 132, 135, 136, 

140, 156, 177, 205, 216, 222, 226, 228, 
229, 261, 308, 337, 343, 348, 407 — bazy-
lika św. Piotra 65, 88, 89, 336; — kościół 
Dwunastu Apostołów 217; — bazylika 
św. Sylwestra i Marcina 232 — kościół 
św. Zuzanny 217

Saint-Denis — klasztor 56
Saksonia — opactwo Benedyktynów Cor-

vey 78
Sambor 260
Sandomierz 317, 319, 339 — kolegiata 49, 

213, 348; — kościół św. Piotra 227
Sącz — kościół 317, 319
Selje, wyspa 70
Serbia 83
Skierniewice 222, 224
Skrzyszów — kościół parafialny św. Stani-

sława 231
Spiska Kapituła 268, 269, 271–275 — kapli-

ca Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny 269, 276; — kościół św. Marcina 
272, 276

Spiski Czwartek 276
Spisz 267, 268, 271, 272, 274–276
Spišská Stará Ves — kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny 273, 274
Spišski Hrušov — kościół parafialny św. Ka-

tarzyny 275
Spišskie Tomášovce — kościół św. Marcina 

273
Stara Uppsala 67, 72, 73 — katedra 73
Stare Bielsko — kościół św. Stanisława 277
Stary Bolesławiec 75
Stary Zamek 215
Stiklestad 68, 69
Stradom 145 — klasztor Bernardynów 195; 

— kościół św. Jadwigi 145, 146
Strzelno 190
Surbourg — opactwo 56
Swealand 71, 72
Sybin 270, 276
Szaflary — zamek 267
Szaniec — kościół parafialny 238
Székesfehérvár 63 — katedra 58
Sztokholm 73
Szwecja 25, 67, 71–74
Szydłowiec 256, 257, 259–261, 263, 265, 272, 

353 — kościół św. Zygmunta 33, 256, 
257, 259–262, 265, 267, 408; — zamek 
261, 265

Śląsk 42, 124, 125, 138, 166, 184, 200

Tetín — zamek 77
Toruń 176, 323
Trenczyn 270, 275
Trondheim zob. Nidaros
Trybsz — kościół św. Elżbiety 273
Tryde 39, 40
Trzeboń 170
Tyniec — klasztor 150

Uniejów 48, 222, 225
Uppsala 71, 74

Vallentun k. Sztokholmu — klasztor 73
Vel’ka Lesna — kościół św. Jana Chrzciciela 

273

Warmia 48
Warszawa 224
Warta, rzeka 236
Wenecja 130, 309
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Węgry 16, 25–27, 57–61, 63–67, 193, 194, 
229, 232, 233, 244, 257, 267–269, 272, 
274–276, 314, 330, 336, 352

Wiedeń 93, 258, 271
Wielkopolska 166, 236, 341, 344
Wilno 96, 271
Wisła, rzeka 142, 144, 153
Wissembourg —opactwo
Wiślica 101, 103, 105, 202 — kościół 317
Wiśniowiec 114, 270
Wojnicz — kościół 317
Wolfenbüttel 76
Wrocław 48, 96, 97, 111, 113, 115, 124, 125, 127, 

129, 190, 200, 294, 304 — katedra 138; 

— opactwo św. Wincentego na Ołbinie 
40

Wyborg 74

Zakazimierka, odnoga Wisły 144 — most 
144

Zamagurze Spiskie 267, 268, 275
Zielonki 244
Zwierzyniec 190

Žehra — kościół Ducha Świętego 273
Żmigród 319
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Gnesnensis. Cum gratia et privilegio,

ad decennium, Moguntiae 1555

(fot. Biblioteka Książąt Czartoryskich

— Muzeum Narodowe w Krakowie)

il. 37. Agendorum ecclesiasticorum liber,

in usum provinciae Gnesnensis
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Publikacja Piotra Kołpaka jest pierwszą próbą monograficznego opracowa-
nia kultu świętych patronów państwa polskiego w czasach jagiellońskich. 
Pracy tej nie należy jednak traktować jako zbioru tradycyjnych monografii 
poszczególnych świętych, lecz jako wszechstronne opracowanie znaku 
władzy uczestniczącego w różnych sferach życia politycznego i religijnego. 
Skonstruowana w pierwszej połowie  stulecia w środowisku katedry kra-
kowskiej koncepcja grupy patronów Królestwa Polskiego ujmowała postaci 
świętych Stanisława, Wojciecha, Wacława i Floriana. Od tej pory, aż do 
końca  w. znakiem tym posługiwano się w kontekście takich zjawisk, jak: 
zmagania polityczne między dworami władców a episkopatem, spory między 
hierarchami kościelnymi, krystalizo wanie się narodu polskiego czy osobista 
dewocja ludzi władzy. Autor omawia kolejne przekazy pisane oraz ikono-
graficzne, bada ich możliwości transmisyjne oraz pyta o ich znaczenie dla 
nadawców i odbiorców, chcąc wpisać je w całość kulturową. Choć analiza 
zjawiska sprawia wrażenie kontemplowania wybrakowanej mozaiki kultu 
świętych orędowników, to w rezultacie pozwala  zrozumieć ideę świętego 
patronatu nad państwem polskim w czasach jagiellońskich.

  (ur. ) pracuje w Pracowni Inwentaryzacji i Digitali zacji 
Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła  w Krakowie. Doktorat 
 obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w  r., 
od stycznia  r. zatrudniony w projekcie Cyfrowe Archiwum Archidiecezji 
Krakowskiej, w latach – pracował w projekcie Sakral ne Dziedzictwo 
Małopolski, a w latach – w projekcie Korpus witraży średnio-
wiecznych w Polsce. Autor licznych publikacji dotyczących kultury religijnej 
i pamięci historycznej późnego średnio wiecza oraz  dziejów kultury 
materialnej.

 ----


