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Głowa św. Jana Chrzciciela na misie - 
średniowieczna rzeźba relikwiarzowa 

z Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim.

Na piętrze gorzowskiego M uzeum  przy ul. W arszawskiej, dawnej 
willi radcy handlowego i fabrykanta G ustaw a Schródera, znajduje się 
obiekt zasługujący na szczególną uwagę, m ogący mieć doniosłe znacze
nie dla lepszego poznania dziejów miasta. Jest nim średniowieczna rzeź
ba przedstawiająca głowę św. Jana Chrzciciela na misie, będąca dawniej 
relikwiarzem, przechowującym  jego cząstkę.

Sięgnijmy jednak do historii, do literackiego źródła o św. Janie 
Chrzcicielu. Urodził się przypuszczalnie w Ain Karem (niedaleko Jerozo
limy), w rodzinie kapłana Zachariasza i Elżbiety. Był osobą wyjątkową, 
napełnioną Duchem  Świętym, nazyw aną nowym  Eliaszem. Zwiastował i 
głosił dobrą nowinę o przyjściu Zbaw iciela (zob. np. M t 3, 11).' To jem u 
przypadła zaszczytna rola udzielenia chrztu samem u Chrystusowi. Za gło
szenie prawdy i obronę moralności poniósł z rąk tyrana męczeńską śmierć 
(zob. np. M t 14, 3-12).2 M iało to m iejsce za rządów tetrarchy Galilei, 
Heroda II Antypasa, ok. 32 roku. Ten kaznodzieja pokutny, chrzciciel 
Chrystusa, męczennik, był od IV wieku patronem wielu kościołów,

1 Pozostałe ewangelie również przedstawiają wydarzenia związane z jego osobą: Pismo
Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań - Warszawa 1982.

3 Pismo Święte, op. cit.; zob. i inne ewangelie.
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np. rzymskiej bazyliki s'w. Jana Chrzciciela i s'w. Jana Ewangelisty na 
Lateranie wzniesionej z fundacji papieża M elchiadesa za czasów Kon
stantyna.

O powszechności kultu św iętojańskiego w Polsce świadczyć może 
wybudowanie pod jego  wezwaniem 338 świątyń, np. kościołów w Gnieź
nie (od XII w.), Toruniu (druga połowa XIII w.) i katedry we Wrocławiu 
(druga połowa XII w .)/ Warto przypomnieć, iż na Dolnym Śląsku, a zwłasz
cza we W rocławiu i Nysie kult ten zyskał szczególną popularność. Co 
więcej, rozpowszechniony był przede wszystkim we Francji i Niemczech, 
a święty stał się patronem m. in. Awinionu, Bonn i Kolonii.4 Święto jego 
urodzin, przypadające na 24 czerwca, zaczęto obchodzić już w V wieku, a 
wiele miast usilnie zabiegało o posiadanie jego relikwii. W bazylice w 
Damaszku, wzniesionej przez cesarza Teodozego I W ielkiego (obecnie 
meczet Om ajjadów) znajduje się grobowiec, jak podaje tradycja, z reli
kwią głowy św. Jana. Ku czci tego świętego kilka polskich miast um ieści
ło w herbie głowę św. Jana Chrzciciela na złotej misie (obecnie takim 
miejskim herbem religijnym legitymuje się 10 miejscowości, w tym ostat
nio przywrócony dawny herb W rocławia). Niektóre miasta i kościoły pa
rafialne (w Łagowie, Słońsku i Strzegom iu) jak  również szpitale m. in. w 
Poznaniu i we W rocławiu, były związane z zakonem joannitów, którego 
patronem był św. Jan Chrzciciel, np. godło na pieczęci miejskiej i herb 
miasta Skarszewy (woj. gdańskie).5 W prowadzone przez joannitów  na 
terenie Śląska i Nowej Marchii kult i tematyka świętojańska, mogły mieć 
wpływ na powstanie gorzowskiej rzeźby głowy św. Jana na misie (analo
gia ikonograficzna do rzeźby z Łagowa - obecnie w M uzeum Narodowym 
w Poznaniu).

’ Ks. W. Zaleski SDB, Święci na każdy dzień , Warszawa 1989, s. 344-345; R. Mazurkie
wicz. Deesis, Kraków 1994, s. 125-127.

4 U. Janicka-Krzywda, Atrybut - patron  - symbol, czyli co o świętych i błogosławionych 
powinien w iedzieć przew odnik, Kraków 1987, s. 113-119.

5 A. Plewako, J. Wanag. Herbarz, miast polskich. Warszawa 1994, s. 198. O kulcie s'w.
Jana C hrzciciela na Ziemi Lubuskiej zob. także: M. Sczaniecki, W. Korcz. Dzieje 
Ziemi Lubuskiej w wypisach. Warszawa I960, s. 44. 

h F. Müller, Aufdeckung von Fundamentresten a u f dem Marktplatze in Landsberg a. W., 
Die Neumark. Mitteilungen d. Vereins f. Geschichte der Neumark. Jg 5, Nr 9, Lands
berg (Warthe) 1928, s. 117. Zob. też: K. Kletke, Regesta historiae Neomarchicae, Th. 
U, Berlin 1868, s. 349, (Märkische Forschungen, 12); A. Wędzki, Gorzów od czasów  
najdawniejszych do schyłku średniowiecza. [w:| Dzieje Gorzowa, T. 1, Gorzów Wlkp. 
1990, s. 36. A. W ędzki w iąże przypuszczalny pobyt augustianów  - erem itów  w
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W nielicznych w zm iankach niem ieckich badaczy dziejów G orzo
wa, takich jak  Ferdinand M üller6, w spom niany jest dokument z dnia 16 
VI 1495 roku (w rzeczyw istości z 10 VI 1495 r.), zachowany do dziś w 
dwóch odpisach w gorzow skim  A rchiw um  Państwowym. Mówi on o 40- 
dniowym odpuście udzielonym  przez biskupa lubuskiego Dietricha von 
Biilowa (używ ającego im ienia Teodoryk) na rzecz spalonego kościoła 
p.w. św. Jana.7 Sugeruje on również m iejsce lokalizacji tej niedużej św ią
tyni, której fundator pozostaje nieznany, orientowanej po stronie północ
no - w schodniej kościoła p. w. N ajświętszej Marii Panny, zwanego po
tocznie M ariackim , przy parafialnym  cm entarzu. Szkoda tylko, że oprócz 
tej wzmianki nie zostały odnotow ane okoliczności, czas powstania i układ 
przestrzenny kościoła św. Jana. M ożna postawić hipotezę, iż mógł on być 
zbudowany na przełom ie XIV i XV wieku i pełnić funkcję kaplicy cm en
tarnej, kiedy fara posiadała jeszcze formę bezchórowej hali pseudobazy- 
likowej, zam kniętej od zachodu m asyw ną wieżą.

Z tymi dw om a kościołam i zw iązana jest w spom niana przez nas na 
początku cenna rzeźba, która po katastrofalnym  pożarze świątyni w 1495 
roku (szalejący pożar opanow ał nie tylko kościół, ale i znaczną część 
zabudowy m iasta) przypuszczalnie przeniesiona zostaje do Kościoła M a
riackiego. Budynek kościoła św. Jana uległ w ypaleniu, a wspólnota para
fialna nie podjęła się jego  odbudowy. W prow adzenie luteranizmu w No
wej M archii, a w tym zm iana wątku teologicznego, nie spowodowało 
usunięcia rzeźby z gorzowskiej św iątyni, która przestała być katolicka. 
Najpierw w isiała w nawie, na lewym filarze przy am bonie, w miejscu eks
ponowanym , a następnie nad wejściem  z zakrystii do nawy kościoła.8

Gorzowie od końca XIII wieku z ufundowaniem kościoła św. Jana, co autor niniejsze
go opracowania uważa za wmpliwe. Zob. E. Rymar, Czy vr średniowiecznym Gorzowie 
był klasztor?  Trakt. Pismo społeczno - kulturalne, 1997, nr 11, s. 39.

7 Theodorici bischofs zu Lebus Indulgentz b rie f da die Johannis Kirche zu Lantzberg in 
einem  grossen  brande, vorbrannt w ar A. 1495. Z niniejszego dokum entu celowe 
wydaje się przytoczenie fragmentu tekstu: Cum Ecclesia Beati Johannis Babtiste in 
Opido L a n tzb erg k  C am inensis D iocesis voraci Ig itis vi lam en tab iliterque Sic u t i 
veridica percep im us relatione nuper exusta  pen itu sque extincta sit, (...) (ie  kościół 
świętego Jana Chrzciciela  w mieście Lctndsbergu diecezji kam ieńskiej vt' okoliczno
ściach żałosnych p o ch łoną ł ogień w ypalający i n iszczący wszystko wewnątrz....). 
Pow yższy dokum ent znajduje się w zbiorach A rchiw um  Państw ow ego Oddział w 
G orzow ie W lkp., zespól Akta miasta G orzow a, sygn. 160 i 164, k. 233.

* G. Königk, Die P farrkirche St. M arien in Landsberg a. W. Eine baugeschichtliche  
Studie, Die Neum ark. Jahrbuch d. Vereins f. Geschichte der Neumark. H. 2. La'nds- 
berg a. W., 1925, s. 41. Zob. też: F. Buchholz, Landsberg  - Warthe, Ein Führer 
durch d ie  S tad t un d  ihre U m gebung. Landsberg - Warthe 1927, s. 19; Die Kunst
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Tam też znajdowała się do końca wojny, w zbiorach muzeum jest od m o
mentu jego powstania we wrzes'niu 1945 roku.9

W ikonografii średniowiecznej w ystępują wyobrażenia głow y św. 
Jana Chrzciciela na misie, a związane są one z szeroko rozpow szechnio
nym kultem tego świętego. W Polsce kult ten najpełniej rozwijał się w 
okresie romańskim i wczesnego gotyku, o czym  świadczą kościoły po
święcone św. Janowi, których ilość u schyłku średniowiecza maleje. Wy
obrażenie głowy proroka na misie pojawia się na ziemiach polskich od 
XIV wieku 10 i nawiązuje do zachodnich wzorców ikonograficznych. W 
tym nurcie mieści się również gorzowska rzeźba nosząca znam iona sztu
ki z przełomu XIV i XV wieku. Swoistym jej elementem jest w ydrążone na 
czole miejsce, (sepulcrum), gdzie osadzona była relikwia, um ieszczona 
prawdopodobnie w bezbarwnym  szkle, o form ie elipsoidalnej. Tak jak 
sugeruje K athe Textor, była ona klejnotem  tego zabytku (obecnie jej 
b rak ).'1

Pora przyjrzeć się samej pełnoplastycznej rzeźbie (il. 1), w ykona
nej w drewnie lipowym pokrytym  polichrom ią (średnica misy wynosi 70 
cm, wymiary głowy: 30 cm x 20,5 cm), której efekt dekoracyjny oddziału
je  silniej niż ekspresja samego przedstawienia. Naturalnej wielkości gło
wa osadzona została na lustrze płaskiej m isy z szerokim, lekko w ybrzu
szonym kołnierzem , o obrzeżu wklęsłym , w ujęciu frontalnym  o prawie 
symetrycznym podziale. Twarz jest owalna, zw ężająca się ku dołowi, pod

denkm aler des S tadt• und Landkreises Landsberg (Warrhe), Berlin 1937, s. 95, il. 
198; K. Textor, Die Johannesschussel aus der M arienkirche , Heimatblatt 1968 nr 5, 
s. 2 i il; K. ReiBmann, Die kunstgeschichtliche Entwicklung, [w:] Landsberg an der 
Warthe 1257-1945-1978, t.. 2, Bielefeld 1978, s. 35-36 (il.); Z. Linkowski, Dawniej 
w katedrze , Za Oknem. Magazyn G orzow ski, 1994 nr 2, s. 22 i il.; tegoż. Dzieje 
miasta, [w:] Gorzów Wielkopolski - portret m iasta, Gorzów W lkp. 1995, s. 35.

9 N. Bukowiecka, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Głos W ielkopolski, 1945 nr 209; Z. Nowa
kowska, 25 lat działalności Muzeum w Gorzowie Wlkp., Zeszyt M uzeum, Gorzów 
W lkp. 1972, s. 31.

10 R. M azurkiewicz, op. cit., s. 124.
11 K. Textor, op. cit., s. 2. (Proponowane przez K. Textor datowanie rzeźby na pocz.

XVI w., które autorka przyjmuje za Die K unstdenkm aler..., op. cit., nie wydaje się 
właściwe). Bez wątpienia doskonałą ilustracją dla naszego zabytku jes t polichrom o
wana rzeźba głow y św. Jana (obecnie bez m isy) z przeszklonym  zagłębieniem  z 
relikw iam i pośrodku czoła , zachow ana w kośc ie le  parafia lnym  w Jaćw ierzu , a 
powstała około 1400 r. (Zob. P. Łopatkiewicz, Zabytki plastyki gotyckiej wojewódz
twa krośnieńskiego. Rzeźba drewniana - m alarstwo tablicowe, Krosno 1996, s. 31 i 
97, il. 26).
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kreślona dodatkowo przez pofalowane pasem ka brody, układające się sy
metrycznie, pełne dostojeństwa, wysokie czoło z zarysowanymi zakola
mi, pośrodku ułożone kosmyki, po bokach lekko podkręcone włosy, za
czesane do tyłu, za wydatnym i uszami. Na czole znajduje się owalne 
wyżłobienie o w ymiarach 41 x 35 mm z otworem  na czop oprawy relikwii, 
która zaginęła w nieznanych okolicznościach. Podkreślone brwiami, głę
boko osadzone oczy z przymkniętymi powiekami (przyjmującymi formę 
półksiężyca), zastygły w chwili męczeńskiej śmierci i jakby spoglądały w 
pobożnej zadumie, nie pam iętając o cierpieniu i egzekucji. Nos prosty, 
pod nim w formie łuku lekko skręcone, opadające wąsy. W ydatne usta, z 
widocznymi zębami, na w pół otwarte, zastygłe w chwili śmierci, wypo
wiadają, widniejące na misie sakram entalne zdanie: Słowo Pana trwa na 
wieki.'2 Z zachowanej dość dobrze, ale silnie zabrudzonej polichromii 
można odczytać kolorystykę głowy św. Jana - cielistą karnację twarzy, 
złociste włosy i zarost. Poprzez przem alowanie mniej widoczne są w war
stwie gruntu delikatne rytowania zarostu i zm arszczek przy zewnętrznych 
kącikach oczu, podkreślające szlachetny rysunek i wyrazistość plastycz
ną twarzy. Głowa spoczywa na misie, na krótkiej szyi przysłoniętej brodą. 
Otoczona jest złotą, prom ienistą aureolą, wtórnie nam alowaną na mocno 
pociemniałym, niegdyś zapewne złotym tle. Na kołnierzu widnieje napis, 
rozdzielony stylizowanym kwiatem nawiązującym do formy równoramien
nego krzyża: SAN: IOHANES + BABTIS: + VERBUM DOMINI MANET 
IN AETERNVM  + (AE w ligaturze). Późniejszy napis o treści proroczej, 
wykonany złotą farbą na ciem nozielonym  pasie, kryje oryginalną inskryp
cję wykonaną prawdopodobnie minuskułą ( w niektórych miejscach można 
dostrzec gołym okiem  przebijające kontury liter). Jedyna wzm ianka o 
tym fakcie pojawia się w publikacji G ottlieba Königka z 1925 roku.13 
Można zadać sobie pytanie, co było powodem  przem alowania starszego 
napisu. Obecnie trudno jest ten problem  rozstrzygnąć bez przeprowadze
nia dokładnych badań konserw atorskich (fizykochem icznych) w celu 
ustalenia napisu.

Spód misy o odmiennej niż awers kolorystyce (brąz) ozdobiony 
jest dwoma rodzajami stylizowanych złotych kwiatów o formie zgeome- 
tryzowanej.

13 Pismo Święte, op. cit.; zob. Iz. 40, 8, I Piotra 1, 25. Nie było dziełem  przypadku 
umieszczenie na kołnierzu misy tych znamiennych słów odzwierciedlających ideę i 
wiarę w Boga głoszoną przez Jana Chrzciciela. 

n G. Kónigk. op. cit., s. 41.
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Taka forma prezentowanego dzieła o ustalonym schem acie ikono
graficznym ma związek z jego funkcją. Obiekt ten, uroczyście w ystawia
ny w misterium inscenizowanym corocznie w dzień urodzin kaznodziei, 
pełnił istotną rolę podczas odtw arzania historii męczeńskiej śmierci Jana 
Chrzciciela. Podobne, mistyczne w yobrażenie głowy św. Jana Chrzciciela 
na misie zachowało się m. in. w zbiorach M uzeum Piastów Śląskich w 
Brzegu14 (z końca XIV wieku), oraz dwa w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu: jedno polichromowane o średnicy misy 46 cm, z wyposażę-

G lo w a  iw . Ja n a  C h rzc ic ie la  n a  m isie , o ko ło  1400  i: (fol. L .D o m in ik )

11 M. Kornecki. Rzeźba gotycka na Ś ląsku O polskim  do połow y X V  wieku. Opolski 
Rocznik M uzealny, t. IV, Kraków 1970. s. 307-308 i 372 oraz ryc. 6.
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nia kaplicy zamku joannitów  w Łagowie ' \  z około 1400 roku, a drugie 
nieco większe o innej stylistyce lf\  z 1476 roku.

Om awiany obiekt z Gorzowa wymaga jeszcze dodatkowych ba
dań porównawczych nad ikonografią, datowaniem i jego pochodzeniem.

Spoglądając na dzieło o formie tak charakterystycznej dla estetyki 
tamtego okresu, pełne wyrazu, a zarazem prom ieniujące człow ieczeń
stwem, wiarą w posłannictwo Zbawiciela; dzieło które nic nie straciło ze 
swego blasku, jestes'my pełni podziwu dla kunsztu anonim owego rzeź
biarza. być może związanego z warsztatem nowomarchijskim. W tym sym 
bolicznym przedstaw ieniu odnajdujem y trwałe wartos'ci duchow e, tak 
potrzebne w naszym pełnym pos'piechu świecie u schyłku XX wieku.

” 0 . Chm arzyński. M. S czaniecki. Zam ek w Łagow ie. W arszawa 1948. s. 87; G. 
Chmarzyński. S. W iliński. Sztuka, [w:] Ziem ia Lubuska. Praca zbiorow a. Poznań 
1950, s. 351 (ii.) i 356; Z. Biallowicz-Krygierowa, Gwidona Chmarzyilskiego G a
leria Sztuki Średniow iecznej w M uzeum N arodowym  w Poznaniu, M uzealnictw o, 
Poznań 1975 nr 23, s. 30; A. Woziński. Galeria Sztuki Średniow iecznej. M uzeum 
Narodowe w Poznaniu. Przew odnik. Poznań 1990, s. 9; tegoż. P lastyka śląska w 
zbiorach M uzeum  N arodow ego w Poznaniu (katalog), fw :| Sztuki plastyczne na 
średniowiecznym  Śląsku. Studia i M ateriały II. W roclaw-Poznań 1990. s. 94.

“ Cenniejsze nabytki Muzeum Narodowego w Poznaniu »• latach 1974-1975, Sztuka 
Średniowieczna. Studia Muzealne XII. Poznań 1977. s. 164. il. 1-2.


