


136 Artykuły recenzyjne i recenzje 

ciał, najwcześniej zgadzając  się na odłączanie  części nie naruszających  integralnej całości: zęby, włosy, paznokcie itp.6, 
które chyba jednak mniej ceniono. Nie wiadomo, czy te cząstki  dominowały nadal w „obiegu" relikwii już po upowszech-
nieniu się praktyki podziału szczątków.  Dla badacza kultu relikwii użyteczna byłaby informacja,  w jakiej mierze z kształtu 
i ikonografii  relikwiarza można wywnioskować, jakie i jak duże partykuły są  w nim umieszczone. Na pełną  orientację w tej 
sprawie pozwalają  ostensoria, natomiast forma  innych typów relikwiarzy daje najwyżej częściową  informację.  Na przykład 
relikwiarze puszkowe zawierały często relikwie głowy, ale niekoniecznie całą  czaszkę, co mogłaby sugerować ich forma7. 

Ważnym z punktu widzenia historyka kultury problemem jest rozpowszechnienie obiektów należących  do poszczegól-
nych kategorii. Oczywiście z powodu zniszczenia dużej liczby zabytków i niepełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych nie 
sposób dokładnie określić liczby obiektów danego typu, a w wypadku dzieł wytwarzanych masowo nie miałoby to sensu. 
Można jednak, uwzględniając  także przekazy źródeł pisanych o zaginionych zabytkach i informacje  o ich cenie, technice 
i czasie sporządzania,  spróbować przynajmniej porównać między sobą  liczebność poszczególnych kategorii relikwiarzy. 
Przedstawienie takich szacunków dałoby pewną  orientację co do zakresu recepcji danego typu dzieł i związanych  z nimi 
praktyk religijnych. Inny zasięg oddziaływania miały ołtarze nad grobami męczenników w nielicznych wielkich sanktua-
riach, a inny — sporządzone  z gotowych części skromne krzyże późnogotyckie, przechowywane w skarbcach prowincjonal-
nych świątyń.  Upowszechnianie się takich mniejszych obiektów w późnym średniowieczu świadczy z jednej strony o więk-
szym rozpowszechnieniu kultu relikwii, z drugiej — o pewnej banalizacji tego kultu. Z pewnością  łatwiej było kupić krzyż 
zawierający  relikwie lub adorować obiekt przechowywany w skarbcu najbliższej świątyni,  niż wybrać się w długą  pielgrzym-
kę do odległego sanktuarium. 

Warto byłoby też bardziej systematycznie przebadać geografię  miejsc przeznaczenia tych dzieł. Dla historyka kultury 
ważny jest nie tylko fakt,  że np. skrzyneczkę ze szczątkami  św. Walerii z Objezierza wykonano w Limoges, ale i to, że była 
ona już w średniowieczu używana w Wielkopolsce czy wręcz od razu tam zamówiona. Być może bardziej systematyczne 
przebadanie, a może nawet przedstawienie w formie  kartograficznej  rozprzestrzeniania się poszczególnych typów relikwia-
rzy w Europie, przyniosłoby ustalenia dotyczące  popularności tych rodzajów relikwiarzy i związanych  z nimi form  poboż-
ności. Interesujące  jest zagadnienie, jaka część relikwiarzy znajdowała się w rękach właścicieli duchownych czy kościołów, 
a jaka w posiadaniu świeckich i jak zmieniały się te proporcje w ciągu  średniowiecza. Istotna byłaby też próba powiązania 
poszczególnych typów relikwiarzy z różnymi środowiskami społecznymi lub np. zakonami, co pozwoliłoby ustalić, w jakim 
stopniu różniły się od siebie formy  kultu relikwii uprawiane przez poszczególne środowiska. 

Z drobniejszych spraw zasygnalizować trzeba nieprawidłowe użycie nazwy „Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckie-
go" w odniesieniu do X w. (s. 121). Nazwa ta pojawiła się dopiero w końcu XV w., dla okresu wcześniejszego wystarczy 
samo określenie „cesarstwo". Nie została też uwzględniona zaproponowana przez R. Sachsa interpretacja XIII-wiecznych 
koron (wmontowanej w krzyż wawelski i w płocki relikwiarz św. Zygmunta) jako turniejowych, używanych przez Kingę 
i Jolantę podczas wesela ich brata (s. 167)8. 

Sformułowane  tu uwagi mają  bardziej charakter postulatów badawczych niż uwag krytycznych. Jest zrozumiałe, że 
w pracy syntetycznej, w znacznej mierze pionierskiej, nie sposób uwzględnić wszystkich związanych  z rozległym tematem 
problemów, często zresztą  wykraczających  poza uprawianą  przez Autorkę historię sztuki. Natomiast lista pytań zainspiro-
wanych lekturą  książki  świadczy, że porusza ona temat ważny i przynosi istotne informacje.  Zestawienie i uporządkowanie 
przez K. Szczepkowską-Naliwajek  ogromnego materiału udostępnia badaczom nie posiadającym  przygotowania w dziedzi-
nie historii sztuki tę kategorię źródeł i otwiera nowy etap w badaniach nad kultem relikwii. 

Maria  Starnawska 
(Siedlce  ) 

Michał Myśl iński , Stauroteka  bizantyńska  ze skarbca koronnego na Wawelu,  „Studia 
Waweliana", 5, 1996, s. 5-32. 

Zapoczątkowane  przed kilku laty badania nad relikwiami i relikwiarzami Narzędzi Męki Pańskiej przechowywanymi 
w skarbcu koronnym i w skarbcach kościołów polskich znalazły ostatnio wyraz w nowych opracowaniach. Wśród nich, duże 
zainteresowanie budzi pierwsza publikacja bizantyńskiej stauroteki zawierającej  niegdyś relikwię Krzyża Św. ze zbiorów 
Czartoryskich w Puławach, przechowywanej od r. 1964 jako depozyt w Zamku Królewskim na Wawelu pióra M. Myśliń-
skiego. Opracowanie to obejmuje szczegółowy opis zabytku, analizę jego formy  i ikonografii  jego przedstawień, na ogólnie 

6 Ibid., s. 154. 
7 T. Mroczko, Czerwińska  herma świętej Barbary, St. Źródl. 19,1974, s. 107. 
8 R. Sachs, Narracja  na średniowiecznych  diademach  turniejowych, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk". Wydział Nauk o Sztu-
ce, 102 za r. 1984, (1986), s. 41; tenże, Treści  narracyjne na krzyżu  z diademów  ze skarbca  katedry  krakowskiej  na Wawelu,  w: Katedra  krakowska 
w średniowieczu.  Materiały  Sesji  Krakowskiego  Stowarzyszenia  Historyków  Sztuki.  Kraków,  kwiecień 1994, red. J. Daranowska-Łukaszewska, K. Kuczman, 
Kraków 1996, s. 181-196. 
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naszkicowanym tle typologii i ikonografii  staurotek, także próbę ustalenia czasu i miejsca wykonania oraz częściowo rów-
nież dziejów relikwiarza krakowskiego. 

Relikwiarz ten ma formę  prostej drewnianej skrzyneczki o wymiarach 17,5 x 13,5 x 2,7 cm z wysuwaną  ku dołowi 
pokrywą.  Zdobią  go malowidła figuralne  i okucia ze złoconej blachy srebrnej z repusowanym ornamentem roślinnym 
i geometrycznym. Wnętrze relikwiarza obite jest gładką  blachą  srebrną  z licznymi wgłębieniami: jednym większym w kształcie 
krzyża z podwójnymi ramionami (na pomieszczenie relikwii Drzewa Św.) oraz szesnastoma mniejszymi o formie  sześcia-
nów rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach krzyża. Pod niektórymi sześcianami „bardzo delikatnie wyryto igłą 
cyryliczne inskrypcje" (s. 6). Wewnętrzną  stronę pokrywy obejmuje blacha srebrna z rytym repusowanym przedstawieniem 
stojącego  na czterech stopniach krzyża. Na odwrocie relikwiarza przybito fragment  materii brokatowej koloru ciemnogra-
natowego z tkanym złotą  nicią  przedstawieniem sylwetki ptaka na tle roślinnym. Niestety przed publikacją  zabytku nie 
dokonano podstawowych dla jego opracowania analiz. Nie wiemy, z jakiego drzewa (cedrowego?) została wykonana skrzy-
neczka, nie wykonano też analizy dendrologicznej (co zresztą  Autor wyraźnie stwierdza). Brak jest ponadto, kapitalnej dla 
określenia chronologii i pochodzenia naszego relikwiarza, próby odczytania napisów poniżej owych szesnastu wgłębień, nie 
wiemy czy są  to inskrypcje wykonane cyrylicą  czy alfabetem  greckim. Mamy jedynie pewne wiadomości odnośnie pocho-
dzenia tkaniny jedwabnej przybitej na odwrocie relikwiarza, bez dokonania jednak jej szczegółowej analizy. Jest to pocho-
dzący  z XI/XII wieku wyrób perski, powstały w okresie panowania dynastii seldżuckiej1. 

Pochodzenie stauroteki krakowskiej nie jest łatwe do wyjaśnienia. Inwentarz Zbiorów książąt  Czartoryskich z roku 
18612, określa ją  jako „ołtarzyk do nabożeństwa drewniany pozłacany po Carach Szuyskich, złożony przez Żółkiewskiego 
w Zamku królewskim". Sama relikwia Krzyża Św., oprawna w drogie kamienie, miała być zabrana przez Prusaków w r. 1794 (?). 
Stwierdza to także przybita do relikwiarza srebrna tabliczka z napisem: „Carów Moskiewskich wziętych przez Żółkiewskie-
go" (noszącym  według M. Myślińskiego (s. 29 i 31) imię Stefana  w miejsce Stanisława!). We wczesnych inwentarzach 
zbiorów puławskich z r. 1849 i 1815 relikwiarz figuruje  jako „Ołtarzyk z obrazkami do nabożeństwa, dawny pozłacany"3, 
lecz brak jest tam jakichkolwiek dokładniejszych danych o pochodzeniu tego zabytku. 

Autor (s. 29-30) w przekonujący  sposób przedstawił nawarstwianie się legendy (wywodzącej  się najprawdopodobniej 
z dziełka Łukasza Gołębiowskiego4) o pochodzeniu naszej stauroteki ze zdobyczy wojny moskiewskiej. Przypuszcza on, iż 
relikwiarz ten został nabyty dla zbiorów puławskich przez Izabellę Czartoryską  od Tadeusza Czackiego, który z kolei miał 
go otrzymać wraz „z pozostałych szczątków  skarbca koronnego z innymi osobliwościami" w r. 1796 w darze od cesarza 
Franciszka II. Przypuszczenie to zdaje się znajdować pewne potwierdzenie w zapisie trzech kolejnych inwentarzy z lat 
1814-1818 zbiorów Biblioteki Poryckiej T. Czackiego — „Obraz ruski męki Chrystusa"5. 

Trudno się natomiast zgodzić z przedstawioną  przez M. Myslińskiego rekonstrukcją  dziejów stauroteki krakowskiej 
(s. 30-31), dokonaną  na podstawie inwentarzy skarbca koronnego. Braki i opuszczenia są  tak istotne, iż wymaga to ponow-
nego przejrzenia całości materiału dowodowego. Autor nie dotarł niestety do dokumentów archiwalnych, a przede wszyst-
kim do Metryki Koronnej, a nawet do niektórych opublikowanych drukiem oryginałów inwentarzy skarbca, posługując  się 
tylko i wyłącznie  danymi pochodzącymi  z opracowania dziejów skarbca koronnego Feliksa Kopery6. 

Najstarszy, znany nam inwentarz skarbca koronnego (zachowany w kopii z r. 1669) pochodzi z r. 14757. Według 
M. Myślińskiego do stauroteki krakowskiej odnosi się tam zapis „Item cisticula argentea in qua continetur Lignum vitae" 
tj. „skrzyneczka srebrna, w której znajduje się Drzewo Życia"8, który zresztą  uważa on za enigmatyczny, tak „że, nie może 
stanowić dowodu na przechowywanie na Wawelu omawianej stauroteki w końcu XV wieku" (s. 30). Bardziej odpowiadają-
ca naszemu zabytkowi wydaje się jednak pozycja: „Item in Przyskrzynek ejusdem cisticulae unum pectorale de fide 
graeca", tj. „w przyskrzynku tejże skrzyneczki jeden pektorał wiary greckiej"9. W języku staropolskim słowo „przyskrzy-
nek" oznacza „szufladkę"  co łatwo może być odniesione do zasuwanego wieczka stauroteki, zaś dwuramienny krzyż może 
być nazwany „pektorałem wiary greckiej". Pektorał ten pojawia się też w inwentarzu z r. 1510, zapewne pod określeniem 
„Pacyfikał  grecki, srebrny pozłacany ze srebrnym obrazem10", powtórzonym przez inwentarz z r. 1532 z określeniem: 
„ruski"11. M. Mysliński odnosi do naszego zabytku zapis z r. 1510 „Tablica czy Obraz grecki (tabula) złotem oprawny 
z relikwiami, które są  także w krzyżu w nim będącym"12,  nie zna jednak inwentarza z r. 1532. 

Wzmianka przeprowadzonej w r. 1633 Rewizji skarbu  Rzeczypospolitej:  „Krzyżyki ruskie y Reliquioe ze skarbów Ru-
skich za Kazimierza pobrane"13, jest bardzo ogólna, ale może także odnosić się do naszego zabytku. Autor pominął 

1 Wg. określenia dr Beaty Biedrońskiej-Słotowej i dr Marii Taszyckiej z Muzeum Narodowego w Krakowie. 
2 BCzart., rkps 3032 III, s. 132. 
3 BCzart., rkps 3036 IV s. 41; rkps. Ew. 2336 s. 33; rkps Ew. 2339 s. 46, poz. 368. 
4 Ł. Gołębiowski, Historyczne  opisanie świątyni Sybilli  w Puławach 1825, BCzart., rkps 2338 III, s. 113. 
5 BCzart., rkps 2916 IV, s. 1-7. Przypisy 2-5 cytuję za M. Myślińskim. 
6 F. Kopera, Dzieje Skarbca  Koronnego,  Kraków 1904. 
7 Rewizya skarbu  Koronnego  zaczęta roku  pańskiego  1669,  dnia  [sic] przez uchwałę stanów Rzeczypospolitej  na konwokacji  generalnej  Warszawskiej  pod 
teraźniejsze interregnum  roku  blisko  przeszłego  odprawionej,  zgodnie  namówiona, naznaczonego, to jest dnia  czternastego  miesiąca Stycznia,  takowym 
porządkiem,  wyd. L. Hubert, w: Pamiętniki  Historyczne,  1.1, Warszawa 1861, s. 126-130. 
1 8 Ibid., s. 127. 
9 Ibid., s. 127. 
1 0 Numerus  deposit(orum)  in thesauroper  Andream  Cosczylecki...,  AGAD, Metryka Koronna, nr 124, p. 202. 
1 1 Confirmatio  litterarum:  inventarium diadematum  & clenodiorum  in auro & argento  S. R. M.  continentium,  AGAD, Metryka Koronna, nr 187, 
p. 353-354. 

2 F. Kopera, op. cit., s. 52. 
1 3 Rewizja Skarbu  Rzeczypospolitej  koronnego  w Krakowie  odprawiona  przez J.  P. Podkomorzego  Sendomirskiego  P. Ossolińskiego  R. P. 1633, wyd. 
J. U. Niemcewicz, Zbiór  pamiętników  historycznych o dawney  Polszcze,  t. 3, Warszawa 1822, s. 68. 
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natomiast następną  chronologicznie Rewizję skarbu  koronnego  z r. 1669 (właśnie w niej zachował się cytowany przez niego 
inwentarz z r. 1475)14, gdzie stauroteka krakowska jest wyraźnie wymieniona jako: „Tabula Graeca srebrem obwiedziona 
z krzyżykim w srebro oprawnym wewnątrz  włożonym, w nim drzewo Krzyża Św."15 Tekst ten powtórzony jest częściowo 
w następnym inwentarzu z r. 1676, gdzie czytamy: „Tablica graeca srebrem obwiedziona, z której krzyżyk wziął  śp. król 
Jmci Michał"16, co wyjaśnia brak relikwii w omawianym zabytku17. Dopiero lustracja z r. 1733 daje dokładny jego opis: 
„Relikwiarz Grecki, cięki, z blaszką  srebrną  pozłacany, ad instar piany morskiej, który cały od wilgoci zepsowany"18, 
podając,  jak słusznie podkreśla to M. Myśliński (s. 31), widoczne cechy, tożsamości ze stauroteką  krakowską.  Ostatnim 
świadectwem przechowywania stauroteki w skarbcu koronnym jest zapis T. Czackiego (przewodniczącego  komisji? — tu 
niestety brak w opracowaniu dokładniejszych danych) w sporządzonym  w dniach 18-21 IV 1792 r., inwentarzu przedmio-
tów pozostających  jeszcze w skarbcu koronnym: „Relikwiarz ruski z wysuwką,  znacznie nadpsuty"19. 

Możemy zatem z dużym prawdopodobieństwem przyjąć,  iż stauroteka krakowska — zawierająca  pierwotnie oprawne 
w srebro Drzewo Św. w formie  podwójnego krzyża — była przechowywana w Skarbcu koronnym na Wawelu począwszy  od 
XV w., a z całą  pewnością  od XVII w., aż do kwietnia r. 1792. 

Jakie były jej poprzednie dzieje? Analiza formalna  i stylistyczna ornamentyki okuć stauroteki, a także malowanych na 
jej licu przedstawień figuralnych,  pozwoliła Autorowi z dużym prawdopodobieństwem datować powstanie naszego reli-
kwiarza na drugą  połowę XII w., a w każdym razie na czasy panowania dynastii Komnenów (1081-1185). Zbieżność chronolo-
giczna stauroteki i przytwierdzonej do niej tkaniny jedwabnej (XI/XII w.), może być, jak słusznie stwierdza Autor, przy-
padkowa (s. 28), ale może też potwierdzać datowanie zabytku. Brak odczytania znajdujących  się we wnętrzu stauroteki 
napisów i ich analizy epigraficznej  uniemożliwia jednak poprawne datowanie naszego relikwiarza, i tego Autor zdaje się 
nie być świadomym. 

W dalszym toku rozważań M. Myśliński stara się sprecyzować miejsce wykonania stauroteki, wskazując  na możliwość 
jej gruzińskiej atrybucji, lecz w zasadzie określa ją  jako wyrób sztuki bizantyńskiej20. 

Całość opracowania została przedstawiona na bardzo szeroko potraktowanym tle historii, typologii i analizy formalnej 
relikwiarzy Krzyża Św., a przede wszystkim staurotek, opartym głównie na monografii  A. Frołowa21 i katalogu wystawy 
sztuki bizantyńskiej w Paryżu w r. 199222, nie zawsze jednak dobrze wykorzystanych. Pominięto natomiast omówienie 
funkcji  szesnastu małych sześciokątnych  zagłębień we wnętrzu stauroteki (pojemniki na relikwie?), co właśnie na podsta-
wie monografii  Frołowa było do wykonania. 

Przede wszystkim brak jest jakiejkolwiek próby, niewątpliwie  możliwej przy wykorzystaniu materiału porównawczego 
i zużytkowaniu danych historycznych, choćby hipotetycznego odtworzenia drogi, jaką  musiała przebyć stauroteka krakow-
ska z Bizancjum do Skarbca koronnego na Wawelu. Należy bowiem pamiętać, iż Królestwo Polskie w średniowieczu posiadało 
w skarbcu koronnym i skarbcu katedralnym na Wawelu znaczny zasób zabytków złotnictwa bizantyńskiego, a zwłaszcza 
relikwiarzy Krzyża Św., o czym Autor nie wspomina. Sa to: wielki krzyż zawierający  relikwie Drzewa Św. z daru króla 
Kazimierza Wielkiego dla katedry krakowskiej, przetopiony na początku  XIX w.23; ujęta w złote blachy relikwia Krzyża 
Św. z dedykacją  Manuela Komnena, wywieziona przez Jana Kazimierza Wazę w r. 1669 do Francji24 i wreszcie diadem 
książęcy,  którego fragmenty  zostały naszyte w XVI w. na ornat, mający  być darem królowej Bony (a więc wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa pochodzący  ze Skarbca Koronnego), przechowywany do dziś dnia w skarbcu klasztoru jasnogórskie-
go w Częstochowie25. Zabytki te mogły dostać się do Polski drogą  kontaktów dynastycznych czy dyplomatycznych (znacze-
nie ich i wielkość wyklucza obieg handlowy), mogą  też pochodzić (jak na to wskazuje, odzwierciedlająca  dawną  tradycję 
wzmianka inwentarza z r. 163326) ze zdobytego w r. 1340 we Lwowie przez Kazimierza Wielkiego, skarbca książąt  halic-
kich, których ścisłe kontakty z Bizancjum są  dobrze rozpoznane i opracowane. 

Elżbieta  Dąbrowska-Zawadzka 
(Warszawa  -Paryż) 

1 4 Zob. przyp. 7. 
1 5 Rewizya skarbu  Koronnego  s. 148. 
1 6 F. Kopera, op. cit., s. 203. Tabula  graeca nie jest natomiast wymieniona w Rewizji Skarbu  z roku  1690 (BOss., nr 253 (1-6), za F. Koperą,  op. cit., 
s. 207-208). 
1 7 Król Michał Korybut Wiśniowiecki, tak jak jego poprzednik Jan Kazimierz Waza, kolekcjonował relikwie, o czym świadczy między innymi jego 
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