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przed rozpoczęciem pracy nad Drogą krzyżową nie prowadził typowych dla 
historyka sztuki badań w zakresie sztuki wybranego regionu, nie dokonywał 
klasyfi kacji i szczegółowych rozróżnień, lecz raczej inspirował się oglądanymi 
przy różnych okazjach dziełami późnośredniowiecznymi18, z których wybrał 
ważne dla swojej pracy rozwiązania. 

Analizując Drogę krzyżową z Burakowa, dostrzegamy, że Bielawski sto-
suje zabieg artystyczny, czytelny zwłaszcza na płaszczyźnie kształtowania 
struktury świata przedstawionego, polegający na wyraźnym skontrastowaniu 
postaci Chrystusa z postaciami oprawców. Spokojny i uległy, a zarazem sa-
motny Zbawiciel w każdej ze scen otoczony jest przez pełen dynamiki tłum. 
Zwarta grupa oprawców zdaje się osaczać Jezusa, wielu z nich wykonuje przy 
tym różnego rodzaju czynności oraz gesty. Taki sposób komponowania scen 
charakterystyczny jest dla wielu dzieł sztuki średniowiecznej. Pozwalał on na 
wyeksponowanie męki Zbawiciela przy jednoczesnym zaznaczeniu Jego sa-
motności w obliczu zbliżającej się śmierci. Nawet postaci bliskie Chrystusowi 
bądź go wspierające, jak Maria, niewiasty, św. Weronika czy Szymon Cyrenej-
czyk, nie mają wpływu na to, co się dzieje, nie mogą zmienić biegu wydarzeń, 
są raczej milczącymi świadkami Pasji. Ich rozpacz, pełne bólu oblicza, a także 
czynności, które wykonują, kierują uwagę widza na główną postać dramatu. 

Ukazywanie uległości Zbawiciela, pogodzonego ze swoim losem, skon-
trastowanej z aktywnością oprawców, w sztuce późnego średniowiecza nie 
miało wyłącznie wymiaru artystycznego czy też emocjonalnego. Do istotniej-
szych celów, jakie stały przed twórcami, należało zaakcentowanie kluczowych 
wątków teologicznych wynikających z egzegezy biblijnej. Zgodnie z wielo-
wiekową praktyką egzegetyczną wydarzenia nowotestamentowe były konfron-
towane z opisami zawartymi w Starym Testamencie w celu udowodnienia, że 
te pierwsze miały swoją zapowiedź w drugich, a więc że wszystko na świecie 
dzieje się zgodnie z Boskim planem. Tradycja typologicznego zestawiania scen 
zawartych w Piśmie Świętym znajdowała w późnym średniowieczu odzwier-
ciedlenie w sztuce, miała wpływ na sposób, w jaki ujmowano określone sceny, 
szczególnie te pasyjne. Wyjątkowa dynamika przedstawień Męki Chrystusa, 
ich detaliczność, brutalność, jak też szczególny sposób ukazywania oprawców 
wynikają nie tyle z często przypisywanej późnemu średniowieczu skłonności 
do doloryzmu, lubowania się w pełnych przemocy scenach kaźni czy mało 
wyrafi nowanej pobożności ludowej, ile raczej z przemyśleń natury teologicz-
nej, prowadzących do konstatacji dotyczących wyjątkowości i intensywności 
cierpień Zbawiciela, jakich wymagało przypieczętowanie nowego przymierza 

18  Sam artysta wspomina między innymi o ważnej dla niego wystawie średniowiecznej i no-
wożytnej sztuki o tematyce pasyjnej, którą miał okazję oglądać w Kopenhadze.
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z Bogiem i danie ludziom szansy na życie wieczne19. Przedstawienia umę-
czonego ciała Chrystusa, naznaczonego śladami męki, poranionego, obitego, 
stanowiącego wymowny dowód bezgranicznej miłości Boga do człowieka, 
miały poruszyć sumienia wiernych, skłonić ich do głębokiej modlitwy oraz 
refl eksji nad własnym zachowaniem w kontekście spraw ostatecznych20.

Myślenie typologiczne ujawnia się w sztuce średniowiecza w inny jeszcze, 
zaskakujący dla współczesnego widza sposób. Mowa o motywach ikonogra-
fi cznych, które traktowane są zazwyczaj jako rodzajowe, na przykład takich, 
jak psy pojawiające się w różnych momentach Pasji Chrystusa. W stacji IX 
Drogi krzyżowej Bielawskiego znajdujący się na pierwszym planie pies sta-
nowi swoisty odpowiednik umundurowanego oprawcy trzymającego pałkę. 
Analizując głębiej problem obecności psów w sztuce późnego średniowie-
cza, zauważyć możemy, że na niektórych obrazach czy dziełach grafi cznych 
przybierają one pozy analogiczne do charakterystycznych dla stojących bli-
sko nich oprawców. Wykształconemu odbiorcy z tej epoki zwierzęta obecne 
w czasie męki Zbawiciela przywodziły na myśl określone fragmenty Starego 
Testamentu, na przykład psalmu, w którym czytamy: „Bo psy mnie opadają, 
/ osacza mnie zgraja złoczyńców. / Przebili ręce i nogi moje, / policzyć mogę 
wszystkie moje kości. / A oni się wpatrują, sycą mym widokiem; / moje szaty 
dzielą między siebie / i losy rzucają o moją suknię” (Ps 22,17-19)21.  

W sztuce późnego średniowiecza przedstawienia cierpień Chrystusa 
wzmacniane były dodatkowo poprzez wymowne gesty postaci oprawców, 
profi lowe ujęcie pozwalające wyostrzyć rysy, jak też wyraz ich twarzy, peł-
nych okrucieństwa, zaciętości, a przede wszystkim zwyczajnie brzydkich. 
Geneza tego rodzaju rozwiązań jest dla większości współczesnych odbiorców 
niezrozumiała. Wizerunki wynaturzonych fi zycznie, wykonujących różnego 

19  Powyższe zagadnienia szeroko opracował James H. Marrow. Zob. J.H. M a r r o w, Passion 
Iconography in Northern European Art of the late Middle Ages and Early Renaissance:. A Study 
of Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative, Van Ghemmert Publishing Co., 
Kortrijk 1979; t e n ż e, Inventing the Passion in the Late Middle Ages, w: The Passion Story: From 
Visual Representation to Social Drama, red. M. Kupfer, J.H. Marrow, Penn State University Press, 
University Park 2008, s. 23-52. Zob. też: S. K o b i e l u s, Concordia Novi et Veteris Testamenti: 
zapowiedzi dzieła odkupienia i jego spełnienie w teologii i sztuce średniowiecza, Wydawnictwo 
Pallottinum, Poznań 2013; F.P. P i c k e r i n g, Literatur und darstellende Kunst im Mittelalter, Erich 
Schmidt Verlag, Berlin 1966. 

20  Zob. K. K o p a n i a, Słowo – obraz – teatr. Uwagi na temat „Rozmyślań dominikańskich”, 
„Biuletyn Historii Sztuki” 66(2004), nr 1-2, s. 7-48. Zob. też: M.B. M e r b a c k, The Thief, the Cross 
and the Wheel. Pain and the Spectacle of Punishment in Medieval and Renaissance Europe, Univer-
sity of Chicago Press–Reaktion Books, Chicago–London 1999; R. M i l l s, Suspended Animation: 
Pain, Pleasure & Punishment in Medieval Culture, Reaktion Books, London 2005.

21  Zob. J.H. M a r r o w, „Circumdederunt me canes multi”: Christ’s Tormentors in Northern 
European Art of The Late Middle Ages and Early Renaissance, „The Art Bulletin”, 1977, t. 59, 
nr 2, s. 167-181.

Tradycja, aktualizacja i obrazowanie męki Zbawiciela



420

rodzaju gesty mężczyzn, często ubranych w dziwaczne stroje, sprowadza 
się zazwyczaj do karykatury, bądź też mówi się o swoistym dla mentalności 
ludzi średniowiecza  lubowaniu się w brutalności. Sposób, w  jaki zostały 
scharakteryzowane postaci pojawiające się na obrazach, należy odczytywać 
w nieco innych kategoriach. Nie ulega wątpliwości, że miał on na celu ich 
zohydzenie. Fizjonomia oprawców była wymownym znakiem grzeszności, 
przesiąknięcia złem. Rzecz jednak w tym, że deformacja twarzy czy ciała 
w wielu przypadkach była odbiciem różnego rodzaju schorzeń, przede wszyst-
kim skórnych, wenerycznych czy nowotworowych, niekiedy wpływających 
na wygląd zewnętrzny. W tym kontekście na  przykład spłaszczona  twarz, 
wysokie, uwypuklone czoło, wklęsły i podniesiony nos, mogą świadczyć 
o zamiarze zobrazowania symptomów choroby wenerycznej, łączonej z roz-
wiązłością seksualną, rozpustą, a więc z grzesznym zachowaniem. Chociaż 
moralność chrześcijańska nakazywała okazywać miłosierdzie doświadczonym 
chorobą i związanym z nią cierpieniem, różnego rodzaju somatyczne i men-
talne dysfunkcje łączono jednak z grzechem. Usprawiedliwieniem dla takiego 
postrzegania chorób i chorych był jeden z fragmentów starotestamentowej 
Księgi Kapłańskiej (Kpł 21,16-24). 

Osobnym zagadnieniem związanym z fi zjonomią oprawców jest sposób, 
w jaki artyści późnego średniowiecza przedstawiali Żydów. W sztuce tego 
czasu przypisane im było często profi lowe ujęcie, pozwalające na podkreślenie 
stereotypowych cech anatomicznych, czyli dużego, haczykowatego nosa oraz 
wysokiego czoła. Charakterystyczna fi zjonomia była jednym z elementów 
antysemickiej ikonografi i, do której należały również inne motywy wyraźnie 
naznaczające Żydów, a tym samym podkreślające ich odpowiedzialność za 
mękę i śmierć Zbawiciela. Wśród motywów tych wymienić należy hebrajskie 
bądź (częściej) pseudo-hebrajskie inskrypcje umieszczane na skraju szat oraz 
stożkowate w kształcie czapki, zwane pileusami25. W ikonografi i średniowiecz-
nej natrafi amy również na oprawców ubranych w orientalizujący strój, noszą-
cych turbany czy też udziwnione w formie nakrycia głowy. Tak przedstawione 
postaci odnieść można do ogólniejszej koncepcji obcego, a więc grzesznego, 

22  Por. K. K o p a n i a, Przedstawienia odrażające w późnośredniowiecznym malarstwie z te-
renów dzisiejszej Polski – zarys problematyki, w: Ars historiae / historia artis. Prace ofi arowane 
Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Maroszek, Wydawnictwo Uni-
wersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 61-72

23  Zob. M e l l i n k o f f, dz. cyt.; F. W a l t e r, Wit Stwosz – rzeźbiarz chorób skórnych, Towa-
rzystwo Miłośników Historii Medycyny, Kraków 1933.

24  Problemem tym szerzej zajmuje się – w kontekście późnośredniowiecznego malarstwa tabli-
cowego oraz miniaturowego – Ruth Mellinkoff. Zob. M e l l i n k o f f, dz. cyt.

25  Zob. A. B a l e, Feeling Persecuted. Christians, Jews and Images of Violence in the Middle 
Ages, Reaktion Books, London 2010 (tam też bogata bibliografi a). Zob też: J. T o k a r s k a - B a k i r, 
Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008. 
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