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Anna Piotrowska, Piasecki „Ukrzyżowanie”, 1779; fragment z seminarium ogólnego na UAM 

 

MALARSKI TEMAT UKRZYŻOWANIA W XVIII 

  

W ikonografii Ukrzyżowania, gdzie krzyż rozumiany był również jako Tron Chwały, w 

osobie Ukrzyżowanego wieloma środkami – nie tylko formalnymi, lecz także symbolicznymi – 

eksponowano Pana i Władcę Kosmosu. Już w sztuce średniowiecza środki te były bardzo 

rozwinięte, co zaś możemy odnaleźć także w obrazie XVIII- wiecznym, jako kontynuację tej 

tradycji przedstawieniowej, to umieszczenie dwóch z czterech żywiołów, reprezentowanych 

tutaj przez Słońce i Księżyc. Ramiona Krzyża wyznaczały właściwą im hierarchię. Najbardziej 

godne miejsce zajmowało w niej Słońce (Ogień), następnie Księżyc(Powietrze), a potem 

Ziemia i Woda
1
. Zazwyczaj personifikacja Słońca przedstawiana była po prawej stronie a 

Księżyca po lewej. W sztuce nowożytnej, już od wskazanego przez Joannę Dziubkową
2
 obrazu 

Tycjana z roku 1565, można zauważyć utarcie się tych elementów jako częstych i stałych 

elementów kompozycyjnych w temacie Ukrzyżowania oraz identyczne ich rozmieszczanie.  

 

 OMÓWIENIE SYTUACJI ARTYSTYCZNEJ W MALARSTWIE NA ZIEMIACH 

POLSKICH W XVIII WIEKU I PROBLEMATYKA IKONOGRAFICZNA  

 

 Występuje kilka typów tematu Ukrzyżowania, jak np. rozbudowana scena historyczna, 

przedstawiająca i oprawców i bliskich Chrystusa; scena bez oprawców ale z Maryją, św. Janem 

i Marią Magdaleną; scena Ukrzyżowania razem z dwoma łotrami, oraz, najbardziej nasycony 

uczuciowo, typ Ukrzyżowania, gdzie Chrystus umiera samotnie
3
. Ikonografia samotności 

Jezusa na krzyżu funkcjonowała w Polsce, chociaż nie zyskała takiej popularności, jak 

Ukrzyżowanie, w którym występowała Maria Magdalena. Tomasz Dziubecki w przytoczonej 

już książce, z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdza, że potrzebę wizerunku Jezusa na 

krzyżu (choć bez tej bogatej semantyki) wypełniały krucyfiksy rzeźbione
4
.  

Mieczysław Morka, w swoim artykule zamieszczonym w Roczniku Historii Sztuki
5
, 

mówi, że na malarstwo polskie XVII i XVIII wieku znaczny wpływ wywarły inspiracje 

pochodzące z Antwerpii, która już w 2 poł. XVI wieku stała się europejskim centrum produkcji 
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graficznej. Stała się ona przekaźnikiem osiągnięć sztuki włoskiej na tereny Północnej i 

Środkowej Europy. Sprawcą tej tendencji artystycznej stał się Piotr Paweł Rubens zakładając 

swoją pracownię graficzną. Jan Samek, w rozdziale książki Rubens, Niderlandy i Polska
6
, 

mówi, że popularność Rubensa w Polsce inspirowały i ożywiały osobiste kontakty ze sztuką 

antwerpskiego mistrza i jego warsztatu. Poważnie oddziałały też dzieła przywiezione do Polski, 

czego najlepszym przykładem jest Zdjęcie z Krzyża w Kaliszu przywiezione na początku XVII 

wieku, a których refleksy zaobserwować można w XVII, XVIII i nawet jeszcze w XIX wieku
7
. 

Samek wskazuje na ogromną rolę grafiki inspirującej najczęściej polskie rubeniana. Według 

tego badacza, najczęściej przejmowano z rubensowskich obrazów kompozycję i to z reguły w 

dość swobodny sposób
8
. Wyjątkowo tylko naśladowcy mieli możność podejmować próbę 

naśladowania kolorytu, opierali się bowiem przeważnie na grafice. Na ten temat mówi również 

Juliusz Chrościcki: wielu cechowych rzemieślników powtarzało rubensowskie kompozycje 

wedle rycin, i to nie „in folio”, lecz tańszych, niewielkiego formatu. Przy czym nie zawsze 

można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy obrazy lokalnych malarzy są wedle rycin, czy są 

powtórzeniem wówczas istniejących obrazów
9
. Niemniej jednak rubensowskie kompozycje 

kojarzono z manierystyczną, barokową kolorystyką zaczerpniętą z innych wzorów, nierzadko 

rodem z Włoch. Kontakty ze sztuką Rubensa były powiewem wielkiej sztuki baroku, która jak 

wszystkie zjawiska artystycznej dużej miary, docierała do Polski
10

.  

 Jan Samek w tym samym artykule stwierdza, że w przeciwieństwie do Wielkopolski 

dotychczas w żadnym z małopolskich kościołów nie znajdował się obraz z pracowni Rubensa 

tej miary co kaliskie Zdjęcie z Krzyża
11

. W rezultacie inaczej przebiegała tutaj recepcja jego 

sztuki. Ale i tutaj Samek obserwuje powstawanie malowideł wzorowanych na rubensowskiej 

grafice, może już od drugiej ćwierci XVII wieku. W stosunku do tworzonych wtedy dzieł, 

można, na razie tylko orientacyjnie, wymienić ewentualne wzorce takie jak: grafiki Paula 

Pontiusa, ryciny Schelte Bolswerta, Adriana Lommelina, Lucasa Vorstermana i Adriana 

Melara. Obserwujemy tutaj podejmowanie zróżnicowanej tematyki i, jak to zwykle miało 

miejsce, rozmaity stosunek do wzorów, przy czym Samek stwierdza
12

, że korzystano z rycin 

kilku artystów. Zależności te miały charakter od dość ścisłych po swobodne powtarzanie 
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wybranych postaci, upozowania figur, gestów, czy też realiów. W konkluzji pisze, że 

anonimowe małopolskie naśladownictwa grafiki Rubensa rzadko wyróżniają się większą 

wartością artystyczną
13

. 

 Natomiast w wieku XVIII Samek obserwuje zjawisko naśladowania dzieł Rubensa 

również i w Polsce zarówno w twórczości malarzy, których twórczość została już dokładniej 

zbadana, jak i wciąż bardzo licznych dziełach anonimowych
14

. Jeśli chodzi o poszczególnych 

artystów najwięcej relacji zauważono w pracach Szymona Czechowicza(1689 – 1775). Jako 

zależne od kompozycji Rubensa wymienia się tu m.in. Ukrzyżowanie i Zdjęcie z Krzyża z cyklu 

Męki Pańskiej w Podhorcach
15

. Ponadto na  obszarze całej Polski występują pojedyncze 

przykłady nawiązywania do Rubensa, przeważnie za pośrednictwem grafiki. Wymienić tu 

można osiemnastowieczne obrazy: św. Heleny w kościele franciszkanów w Krakowie(1. poł. 

XVIII w.), Zdjęcie z Krzyża w kościele w Żarkach oraz (jak się wydaje) szczególnie popularne 

w tym okresie malowidła przedstawiające Chrystusa Ukrzyżowanego(jak w Wiskitkach, koło 

Grodziska Mazowieckiego)
16

, w Grabiu pod Aleksandrowem oraz w kościele franciszkanów w 

Opolu
17

. Do grupy tej idąc za podziałem ikonograficznym, należy też naśladownictwo 

rubensowskich Ukrzyżowań występujące w haftach
18

. Osobnym, na pograniczu rzeźby i 

rzemiosła artystycznego stojącym zagadnieniem jest spotykane w wieku XVIII zjawisko 

występowania Ukrzyżowań wzorowanych na kompozycjach Rubensa wykonywanych jako 

rzeźby z kości słoniowej
19

. Chrystus na krzyżu był również często tłem do obrazów 

dewocyjnych i portretów zmarłych duchownych
20

. Jak więc pokazuje Jan Samek, popularność 

tego motywu była w naszym kraju duża.  

Od XIII wieku przyjęła się na kolejne trzy stulecia, również w Polsce, zasada 

przedstawiania tylko trzech gwoździ, z nielicznymi wyjątkami, głównie we Francji oraz u 

Rubensa. Do wyjątków w Polsce należą obrazy z Międzyrzecza Dolnego (2 poł. XVII w.), 

Franciszka Smuglewicza z Wyszkowa(1790) czy Baldwinowic
21

. Występują też, tradycyjne już 

od średniowiecza, towarzyszące scenie ukrzyżowania elementy symboliczne – Słońce po lewej 

stronie obrazu a Księżyc po prawej. Natomiast burzowy nastrój nieba kształtowany jest w 
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podobny sposób kontrastami światłocieniowymi. Także na większości przytaczanych 

przykładów w tle na dole kompozycji znajduje się tradycyjne przedstawienie miasta, które ma 

być obrazem Jerozolimy. Częstym zabiegiem artystów było użyczanie Jerozolimie wyglądu ich 

miast rodzinnych
22

..  

  Ponadto przedstawienie Ukrzyżowania na obrazie i wstawienie go do ołtarza było 

popularnym programem ikonograficznym często stosowanym w kaplicach rodowych już od 

XVI wieku
23

.  
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