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Anna Piotrowska, Pietá z Jeżewa z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu; fragment z seminarium ogólnego na UAM 

  

GENEZA PRZEDSTAWIENIA TYPU PIETÁ 

Dla XIV wieku charakterystyczny jest realny stosunek do życia i przedmiotu, a także 

oparty na bardziej ludzkim przeżyciu, stosunek do religii. Duchowość tego czasu 

skoncentrowana była często na emocjonalnym przeżyciu ludzkich stron wydarzeń biblijnych, 

na wczuwaniu się w radość Marii adorującej Dzieciątko, a także w Jej boleść gdy stała pod 

Krzyżem. Literatura XIV wieku dostarcza przykładów takiego osobistego i uczuciowego 

ujmowania religii. 

 W sztuce najbardziej wyraźnie, często drastycznie, ten stosunek do Boga i 

ewangelicznej opowieści pokazują dzieła niemieckie XIV wieku.  

 Południowo – zachodni region Niemiec, cała Nadrenia i Niemcy środkowe, gdy chodzi 

o przedstawienia dewocyjne, uchodzą za obszary, na których pojawiły się one najwcześniej – 

u schyłku XIII wieku – i wyjątkowo licznie1.  

 Szczególnie prowincje nadreńskie, okolice Kolonii, a także bardziej na południe, kraje 

nad jeziorem Bodeńskim, przesycone były mistyką, medytacją mistyczną i tworzyły jej 

odpowiedniki w sztuce2. 

  Tymi odpowiednikami są właśnie przedstawienia dewocyjne. Jednym z tematów, 

zgodnie zaliczanym do tej grupy3, jest Pietá. W niemieckiej literaturze fachowej występuje 

jeszcze drugie pojęcie : Vesperbild. Wskazuje ono na związki tematu plastycznego z 

porządkiem godzin kanonicznych, w których na vesperae - moment przed zachodem słońca - 

przypada w brewiarzu Zdjęcie z krzyża i Opłakiwanie4. Tak więc Vesperbild to dosłownie 

obraz nieszporny. 

 Pietá kształtuje się niewątpliwie gdzieś u schyłku XIII wieku, a na początku 

następnego stulecia liczba zabytków, reprezentujących ten temat, zaczyna gwałtownie 

                                                           
1
Anna Błażejewska,  Gotycka rzeźba Marii z ciałem Chrystusa z Ostródy: plastyczna interpretacja wizji 

mistycznej, Toruń, 2005, str. 77 
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 Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa, 1966, str. 200 

3
 Wojciech Marcinkowski, Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej, Kraków, 1994, str. 21, 
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4 Tadeusz Chrzanowski, Rzeźba Pieta z klasztoru karmelitów Oborach w Ziemi Dobrzyńskiej. Studium historyczno 

– konserwatorskie, w: „Nasza Przeszłość”, t.38, 1972, str. 55 



2 
 

wzrastać aby na przełomie XIV i XV wieku stać się jednym z najbardziej ulubionych motywów 

sztuki5. 

 Pietá, czyli przedstawienie Matki Boskiej z ciałem swego umęczonego i 

zmarłego Syna leżącego na jej kolanach wpisuje się w szereg plastycznych przedstawień 

noszących miano dewocyjnych, przeznaczonych do prywatnej obrazowej kontemplacji, 

będącej uzupełnieniem modlitwy liturgicznej. Tak twierdzi polski badacz Lech Kalinowski, 

wykluczając iż jest to historyczne przedstawienie z życia Marii bądź też Chrystusa, dla niego 

Pietá w ogóle nie jest zdarzeniem6. Pietá natomiast łączy się z dwoma kręgami ideowymi, 

Męki Pańskiej oraz współmęki Marii7. 

 Kalinowski podaje trzy możliwe drogi, którymi omawiane przedstawienie mogło się 

wykształcić: ze źródeł literackich: lirycznych, epickich i mistycznych; z wyizolowania figur 

Matki i Syna z większej historycznej sceny Opłakiwania; z inspiracji podobnym 

przedstawieniem Matki Boskiej z Chrystusem ale jako Dzieciątkiem8. 

 Za najstarszą datowaną Pietę uważana bywa powszechnie nieistniejąca dziś rzeźba, 

znajdująca się niegdyś w jednym z kościołów kolońskich, według zapiski Geleniusa z w. XVII 

obdarzona licznymi odpustami w roku 12989. Najstarsza zaś rzeźba istniejąca obecnie to 

Pietá z Bonn, różnie datowana, na okres między 1300, a 1350 rokiem10. 

Ważnym aspektem poglądów na powstanie przedstawienia Pietá na terenach 

niemieckich są stanowiska niemieckich badaczy: Pindera, Dehia oraz Kϋnstla i Körta. Ich bazą 

jest podział na dwa układy plastyczne literackich redakcji Żalów Maryjnych: układ północny, 

ograniczający temat tylko do Matki z ciałem Syna na kolanach i południowy, rozwijający 

wieloosobową scenę11. Tak więc krajom północnym przypisywana była rzeźba oraz 

przedstawienie Pietá, natomiast we Włoszech wielogłosowa skarga, malarstwo i 

Opłakiwanie12. To rozróżnienie dało początek twierdzeniom, że Pietá jest tworem wyłącznie 

niemieckim wieku XIV. Pinder mówi jeszcze ostrożnie, że „es spricht vieles dafϋr, dass es 
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Deutsche waren”13. Już jednak dla Dehia oraz wymienionych wyżej badaczy Pietá jest w 

całym tego słowa znaczeniu tematem niemieckim14. 

 Jednakże Lech Kalinowski, na podstawie badań Elisabeth Reiners- Ernst, podważa tę 

hipotezę: niemiecka badaczka podaje przykłady Żalów Maryjnych w języku włoskim, 

hiszpańskim, prowansalskim, anglofrancuskim, anglosaskim i szwedzkim, co według 

Kalinowskiego podważa legendę o szczególnej roli poezji niemieckiej w powstaniu Piety15. Co 

więcej, Reiners- Ernst uważa, że Żale w języku niemieckim są uboższe pod względem 

omawianego tematu, aniżeli inne redakcje, tym samym tracą na wartości próby łączenia 

Piety z germańską Totenklage16.    

KLASYFIKACJA CZASOWA ZABYTKÓW TYPU PIETÁ 

 Pod względem formalnym i kompozycyjnym rozróżnienia pomiędzy wieloma 

rozwiązaniami formalnymi połączenia osób Maryi i Jezusa dokonał Wolfgang Kröning17. Za 

przykłady posłużyły mu rzeźby z terenu Nadrenii. Kierował się on w klasyfikacji ułożeniem 

ciała Chrystusa w zabytkach na przestrzeni od XIV do XVI wieku. Badacz ten wyróżnia sześć 

typów kompozycji Piet nadreńskich: typ wczesny czyli „stromo – siedzący” (Steilsitztyp); jego 

złagodzona odmiana; typ „zsuwający się” (Gleitsitztyp); typ horyzontalny (Ruhelagetyp); typ 

gładko położony (Gleitlagetyp); typ leżący na ziemi(Bodenlagetyp). 

 Walter Passarge natomiast precyzyjnie rozpoznał aż sześć typów Piety: w latach 1300 

– 1350 pojawia się układ „schodkowy”, zwany też wertykalnym – ciało Chrystusa wyraźnie w 

pozycji siedzącej znajduje się na kolanach Matki. Jest to ułożenie sztywne, jednocześnie 

ekspresyjne, trochę prymitywne, sugerujące więc wczesność kompozycji. Następny typ to 

według Passarga corpusculum, występuje jego zdaniem w latach 1350-140018.  

 Już Pinder, wymieniając najstarsze zachowane Piety, stwierdza istnienie dwóch typów 

ikonograficznych: pierwszy, gdzie Chrystus ma kształty dzieciątka, nazywany corpusculum, 

odpowiadającej rzeźbie ruchomej, opiera się na starym układzie formalnym Marii siedzącej z 

Dzieciątkiem; drugi, gdzie Chrystus ma proporcje dorosłego mężczyzny, czyli jest to tzw. 
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 Wilhelm Pinder, Die dichterische Wurzel der Pieta, str. 161, za: Lech Kalinowski, op. cit., str.166 
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 Georg Dehio, Geschichte der deutschen Kunst II, str. 120, za: Lech Kalinowski, op. cit., str.166 
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 Lech Kalinowski, op. cit., str. 184 
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 Elisabeth Reiners – Ernst, Das freudvolle Vesperbild und die Anfänge der Pieta - Vorstellung, Mϋnchen, 1939, 
str. 20-22 
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 Wolfgang Krönig, Rheinische Vesperbilder, München, 1967, str. 9 
18

 Walter Passarge,  Das deutsche Vesperbild im Mittelalter, Köln, 1924, str. 91, za: Maria Piwocka, Pieta w 
polskiej rzeźbie gotyckiej, w: „Nasza Przeszłość” XXIV, 1966, str. 38 
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Pietá mistyczna, związany z rzeźbą architektoniczną, przesycony jest żarem słów mistycznej 

wizji19. 

 Jak podaje Kalinowski, usamodzielnienie Piety corpusculum nastąpiło w XIV wieku, 

stała się ona z przedstawienia reprezentacyjnego przedstawieniem dewocyjnym – żywe ślady 

tej przemiany zachowała Pietá z Dzieciątkiem, niegdyś znajdująca się w opactwie 

benedyktyńskim St. Walburg koło Eichstätt, bogata w rysy przedstawienia 

reprezentacyjnego20. 

 Jak sugeruje Kalinowski, usamodzielnienie się tego rodzaju Piety mogło być 

inspirowane przez malarstwo książkowe, jak świadczy miniatura z Sunamitką we francuskiej 

Bible moralisée, i miniatura z lamentującą matką w scenie Rzezi Niewiniątek w innym 

egzemplarzu tego samego dzieła21.  

 Innym typem Piety jest Pietá radosna. Jest najstarszą realizacją wyobrażenia Marii 

siedzącej z ciałem umęczonego Syna na kolanach. Najstarszy znany jej przykład, to posąg 

drewniany z początku XIV wieku, w zbiorach prywatnych w Szwajcarii. Pietá radosna 

charakteryzuje się niezwykłym wyrazem twarzy Marii: Matka trzymająca na łonie ciało 

martwego Syna uśmiecha się pogodnie. Według badaczki Elisabeth Reiners – Ernst, tłem 

ideowym Piety radosnej jest życie religijne trzech pierwszych wieków drugiego tysiąclecia po 

Chrystusie: istniało wówczas przeświadczenie, że spełnione na Golgocie dzieło Odkupienia 

trwa nadal dwojako: w duszy ludzkiej, w której dokonuje się nieustannie od nowa, i w 

rzeczywistościach świata ponadzmysłowego22. Kalinowski łączy w Piecie radosnej cierpienie z 

radością Odkupienia i przyszłej chwały23. Dla Reiners- Ernst wobec uśmiechniętego wyrazu 

twarzy Matki Boskiej w Piecie radosnej układ ciała zmarłego może mieć tylko znaczenie 

symboliczne – niemieckiego pojęcia wierności, triuwe, któremu najlepiej odpowiada łaciński 

termin pietas24. Wyjęta z transcendentnej ponadczasowości Pietá radosna przekształci się w 

Pietę bolesną, a przeniesiona w świat ludzkich uczuć religijnych stanie się najpierw 

historyczną, potem teatralną sceną. 

DZIEJE RZEŹBY GOTYCKIEJ NA TERENIE WIELKOPOLSKI 
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 Wilhelm Pinder, Die Pieta, Liepzig, 1922, str. 4, za: Lech Kalinowski, op. cit., str.172 
20

 Lech Kalinowski, op. cit., str.239 
21

 Ibidem, str.240 
22

 Elisabeth Reiners – Ernst, op. cit., str. 53 
23

 Lech Kalinowski, op. cit., str. 180 
24

 Elisabeth Reiners- Ernst, op. cit., str. 66 
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 Aby zrozumieć ewentualne wpływy, które ukształtowały autora Piety z Jeżewa należy 

przyjrzeć się szerzej tendencjom artystycznym w regionie, do którego zabytek należy.  

 Rzeźba wielkopolska rozwijała się w dość ścisłej łączności ze sztuką innych ziem 

Polski, wykazując w swej chronologii, zespole idei plastycznych i typów wyobrażeniowych 

związek z obszarem Środkowej Europy25.  

 Gotycka rzeźba wielkopolska reprezentowana jest głównie przez snycerstwo, które 

pojawiło się bardzo wcześnie(rzeźby z Ołoboka), rozpowszechniło w drugiej połowie wieku 

XIV, a w końcu wieku XV i na początku XVI wieku osiągnęło kulminację swego rozwoju26. 

 W kontekście filialnych związków klasztornych nabiera uzasadnienia charakter 

formalny najwcześniejszej rzeźby drewnianej, którą przechował klasztor cystersek w Ołoboku 

koło Kalisza, sprowadzonych w 1213 roku z trzebnickiej filii konwentu w Bambergu27. Po 

romańskim, nadreńskim posążku tronującej Marii i romańsko – gotyckim krucyfiksie, 

powstałym po połowie XIII wieku, dalszy przykład związków z rzeźbą Zachodu stanowi 

tronująca Maria z Dzieciątkiem z ok. 1320 roku o sasko – frankońskiej genezie formalnej 

(krąg oddziaływań plastyki magdebursko – bamberskiej), wzbogaconej o oddziaływania 

wzorów południowoniemieckich28. 

 Rzeźbę Wielkopolski kształtowały wpływy z zewnątrz. Zachodnie źródła impulsów i 

formy przekazywane za pośrednictwem środkowych Niemiec ustąpiły na rzecz nowych, 

bliższych terytorialnie ośrodków w Czechach i Austrii. Uległa też zmianie rola Śląska, który z 

pozycji pośrednika przeszedł już w początku XIV wieku na pozycję samodzielnego i prężnego 

środowiska twórczego. Położenie Wielkopolski na szlaku jego głównej artystycznej ekspansji, 

skierowanej na tereny Pomorza Gdańskiego i krzyżackich Prus, posiadało do połowy XV 

wieku decydujące znaczenie dla charakteru formalnego znajdujących się tu obiektów. Mniej 

istotne wydają się kontakty z plastyką pomorską, zasilającą głównie północne rejony 

dzielnicy29. 

 Po wczesnej tronującej Marii ołobockiej tendencje poklasycznej rzeźby zachodniej 

początków XIV wieku przyniósł tu ze znacznym opóźnieniem inny nurt stylowy, właśnie 

mistyczny naturalizm. Najwcześniejsze rzeźby tego kierunku akcentują jednak w 

                                                           
25

 Zofia Białłowicz – Krygierowa, Rzeźba, [w:] Dzieje Wielkopolski do roku 1793, red. Jerzy Topolski, Poznań, 
1969, str. 396 
26

 Ibidem, str. 397 
27

 Ibidem, str. 398 
28

 Michał Walicki, op. cit., str. 30 
29

 Zofia Białłowicz – Krygierowa, op. cit., str. 400 
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Wielkopolsce nie wartości ekspresyjne zawarte w naturalistycznej wizji cierpienia, lecz 

abstrakcyjne, symboliczne, stanowiące ideową osnowę  najstarszych mistycznych tematów 

dewocyjnych30. Krucyfiks ze Spicymierza (spalony w roku 1945) wiązał się z krucyfiksami 

mistycznymi bardziej typem krzyża, imitującego symboliczne drzewo Życia, niż ujęciem 

Chrystusa, którego zachowanej głowie o syntetycznej, opanowanej formie, łagodzącej wyraz 

bólu, odpowiadała jak można sądzić z malarskiego przekazu z 1824 roku, koncepcja całości31. 

Typem ekspresji i wartościami formalnymi bliższe temu nurtowi są grupy Pietá, nawiązujące 

do rozwiązań środkowo niemieckich. Przykładem jest omawiana Pietá z Jeżewa, oraz druga, 

nieco młodsza z Ponieca, przynależąca formalnie do typu monumentalnego sasko – 

turyńskiego, ze schodkowym układem ciała Chrystusa. Naturalistycznej ekspresji jego torsu i 

skręconej w bok głowy przeciwstawiony był pogodny spokój półuśmiechniętej Marii, 

zbliżając to ujęcie do wspomnianej wyżej, najstarszej ikonograficznie, spekulatywnej 

odmiany, Piety radosnej, będącej wyrazem afirmacji męki Chrystusa w imię dokonanego 

Odkupienia32. 

WYSTĘPOWANIE RZEŹB TYPU PIETÁ NA TERENIE POLSKI 

 Najstarszym zabytkiem o tematyce Piety na terenie Polski jest według badaczy H. 

Brauna i E. Wiesego słynna Pietá z Lubiąża, reprezentująca styl monumentalny33. Dokładniej 

zadatował ją H. Lossow – na ok. 1370 rok34. 

 O wiele trudniej określić moment pojawienia się na naszych ziemiach Piety 

corpusculum. Należy ona niewątpliwie do przedstawień bardzo starych, ale sprawa 

datowania poszczególnych obiektów budzi wiele wątpliwości35. Za pochodzące z podobnego 

okresu uważa Chrzanowski zabytki z Biecza, Wojnicza, Haczowa, Limanowej oraz zbiorów 

wawelskich36. Chrzanowski nie jest pewien czy typ corpusculum to najstarsza z wszystkich 

typów Piety ale uważa ją na pewno za jedną z najstarszych form a jako zagraniczne przykłady 

wymienia m.in. Pietę ze zbiorów Boudy w Wiedniu37. 

                                                           
30

 Ibidem, str. 403 
31

 Ibidem 
32

 Ibidem 
33

 H. Braune i E. Wiese, Schlesische Malerei Und Plastik des Mittelalters, Lepizig, 1926, nr kat. 2, za: Lech 
Kalinowski, Geneza piety średniowiecznej, w: „Prace Komisji Historii Sztuki” 10, 1952 
34

 H. Lossow, Das Vesperbild in Schlesien, “Kunst und Denkmalpflege in Schlesien”, 2, 1939, s. 66, za: Tadeusz 
Chrzanowski, op. cit. 
35

 Tadeusz  Chrzanowski, op. cit., str. 62 
36

 Ibidem 
37

 Tadeusz  Chrzanowski, op. cit., str.72 
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 Jeśli chodzi o tereny Wielkopolski to Alfred Brosig twierdzi, że zabytki tego rodzaju są 

na tym terenie nie mniej liczne, niż na Śląsku czy dawnej Galicji Zachodniej, ponadto udało 

się według niego ustalić bliżej wspólne im wszystkim środowisko, z którego wzięły swój 

początek: Praga lub Wrocław38.  

 Alfred Brosig podaje, że na terenie Wielkopolski są liczne figury Pietá, które posiadają 

znacznie pomniejszone ciało Chrystusa, ale nie mają nic wspólnego z typem corpusculum, 

ponieważ według Brosiga dysproporcje wynikają z braku zdolności i wprawności technicznej 

danych snycerzy, za objaw ujemny w działalności reprodukcyjnej późniejszych naśladowców i 

kopistów, tzw. „snycerzy ludowych”, którzy nieudolnie spróbowali skopiować 

wielkoformatowe rzeźby39.  
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 Alfred Brosig, op. cit., str. 157 
39

 Ibidem, str.156 
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