
Piotr Doroszewski

Czytanie głównego ołtarza z kościoła
katedralnego w Oliwie a formacja
intelektualna i duchowa ucznia
Język - Szkoła - Religia 1, 85-92

2006



Piotr Doroszewski 
Uniwersytet Gdański

CZYTAN IE G Ł Ó W N E G O  O ŁTA RZA  Z  K O ŚC IO Ł A  
K A TED RA LN EG O  W  O L IW IE  A  FO R M A C JA  

IN T E L E K T U A LN A  I D UCHO W A U C ZN IA

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  
i gimnazjów  przewiduje opanowanie przez uczniów umiejętności odczy
tywania przekazów ikonicznych, w  tym także dzieł malarskich i rzeźb, 
i to w  taki sposób, by rozpoznawali oni ich cechy charakterystyczne oraz 
rozumieli znaczenia dosłowne i przenośne, już  na drugim etapie kształ
cenia, a więc w  klasach IV -V I. Zatem uczniowie powinni systematycz
nie nabywać umiejętności odczytywania znaczeń zakodowanych w  iko
nicznych tekstach kultury. Ta umiejętność nie może być sztuką dla sztuki, 
m a ona pomagać w  zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy o rzeczywistości, 
a także w  obcowaniu z wyższą kulturą. Takie funkcje pełni też obudowa 
ikonograficzna podręczników. Reprodukcje obrazów, rzeźb, zdjęcia/fo
tografie dzieł architektury, rysunki poglądowe właściwie interpretowane 
pod kierunkiem nauczyciela, połączone z ćwiczeniami w  przekładzie zna
ków ikonicznych na werbalne, umożliwiają uczniom rozwijanie wiedzy 
i umiejętności, w  tym sprawności językowej.

Rozumienie ikonografii podręczników powinno być wspierane przez 
bezpośrednie obcowanie z dziełami ikonicznym i należącym i do dzie
dzictwa kulturowego i tworzącymi naturalną przestrzeń kulturową czło
wieka.

N ie należy przeto poprzestawać na wycieczkach do muzeów, lecz tak
że wyprawiać się z uczniami do cennych obiektów dziedzictwa kulturo
wego, a w ięc do kościołów , zam ków  i pałaców, m iejskich  układów  
architektonicznych i tam  uczyć ich rozum ienia treści w pisanych w  te 
dzieła.

Propozycję sposobu poznania jednego z takich dzieł zawiera niniej
szy artykuł.



Kościół katedralny pw. Świętej Trójcy w  Oliwie jes t znany przede 
wszystkim ze sławnych organów. N a nich jednak nie wyczerpuje się bo
gactwo wyposażenia tego obiektu. Jest to bowiem jedna z trzech świątyń 
w  Gdańsku, obok staromiejskiego kościoła pw. św. M ikołaja i pojezuic- 
kiego kościoła św. Ignacego Loyoli, których wnętrza nie zostały znisz
czone w sku tek  w alk  o G dańsk w  1945 roku  i szczęśliw ie  ocala ły  
z niszczycielskich działań Armii Czerwonej po zdobyciu miasta.

Dlaczego proponuję czytanie głównego ołtarza w  oliwskiej katedrze? 
Po pierw sze dlatego, że stanow i on im ponującej w artości dzieło p la
styczno-architektoniczne, po drugie zaś, że kształcące treści, jak ie  
zawiera, św ietnie nadają  się do w ykorzystania nie tylko na lekcji j ę 
zyka polskiego, ale także na lekcjach religii, historii, w iedzy o kultu
rze. N auczycielom  w ybierającym  się z uczniam i do O liw y proponuję 
zatem  w ykorzystanie tej okazji do w ykonania ćwiczeń, które um ożli
w ią  uczniom  zrozum ienie inform acji niesionych przez ikoniczne zna
ki o łtarza1.

Ołtarz tw orzy najokazalsza na Pom orzu kom pozycja architektonicz- 
no-plastyczna. U fundow ał go M ichał A ntoni Hacki, opat oliwskiego 
klasztoru cystersów  w  latach 1683-1703. On też był najpraw dopodob
niej au torem  „koncep tu” , czyli teo log icznych  znaczeń  w pisanych  
w dzieło. Takiego konceptu w ym agała potrydencka teoria kościelnej 
ikonografii. Nie ma pew ności co do autorstwa projektu ołtarza. N aj
praw dopodobniej był nim  urodzony około 1630 roku w  U trechcie Tyl- 
m an  z G am eren , k tó ry  za p ro jek to w a ł tak że  K a p licę  K ró le w sk ą  
w G dańsku.

Ołtarz m a monumentalne rozmiary. Wypełnia on całą szerokość i w y
sokość prezbiterium, a więc osiąga 17,7 m  wysokości i 8,3 m  szerokości. 
Pokazuje on chrześcijańską wizję universum jako połączenia dwóch sfer: 
niebiańskiej -  to górna, i ziemskiej -  dolna część dzieła. Kompozycja m a 
zatem postać wielkiego theatri mundi obejmującego niebo jako siedzibę 
Boga w  Trójcy Jedynego i otaczających Go niebian i ziemian zorganizo
wanych w Kościele prowadzącym ich ku życiu wiecznemu. Wierny, sto
jąc  przed ołtarzem, widzi szczególną chwilę, kiedy to z łaskawego przy

1 Czytania ołtarza można dokonać także dzięki zdjęciom zawartym w albumie Marii
i Andrzeja Szypowskich, Oliwa. Muzyka wieków, Warszawa 1990, ilustracje s. 156-163.



zwolenia Najwyższego aniołowie rozsunęli zieloną zasłonę w  złote lilie 
i podwiązali j ą  złotymi sznurami. Dzięki tem u ziemianie m ogą zajrzeć 
w  niebiańskie dziedziny i zobaczyć Boga i otaczających Go aniołów 
i świętych. Jest to doskonała egzemplifikacja wizji świata jako teatru, tak 
żywa u  schyłku renesansu i w  całym baroku.

Górną część kompozycji, czyli sferę niebiańską, tw orzy gloria, tzn. 
ikoniczne przedstawienie chwały Bożej. Jej ośrodkiem  je s t okrągłe okno 
z w itrażem  przedstawiające Trójcę Świętą (poprzedni witraż, zniszczo
ny w  1945 roku podczas działań wojennych przedstaw iał Boga Ojca 
przez symbol oka Opatrzności). Trójcę otaczają aniołowie oraz dwie 
grupy postaci ludzkich: jedna ze Starego Testamentu -  po lewej stronie 
witraża -  druga zaś z Nowego Testam entu -  po prawej stronie witraża. 
W  grupie postaci z Nowego Testamentu najważniejsze m iejsce zajm u
je  zm artw ychw stały Jezus, unoszony przez dwa anioły. Takie usytu
owanie Chrystusa znajduje uzasadnienie w  Piśm ie Świętym, np. w  w i
zji św. Szczepana, który „patrzył w  niebo i ujrzał chwałę B ożą i Jezusa 
stojącego po prawicy Boga”2. Głowę Zmartwychwstałego otaczają zło
te promienie, a ponad N im  unosi się Duch Święty pod postacią gołębi
cy, również otoczony złotym i promieniami. Pierwotnie przedstawienie 
Ducha Świętego było um ieszczone nad postaciam i ze Starego Testa
m entu po to, by tworzyć trójkąt Trójcy Świętej, ale w  1955 roku pod
czas prac rem ontow ych  um ieszczono  go łęb icę  nad  g ło w ą Jezusa, 
zm ieniając siedem nastowieczny zamysł. Po lewej ręce Jezusa w idzim y 
krzyż trzym any przez dwóch świętych Janów: Chrzciciela i Ewangeli
stę. Pod krzyżem  spoczywa baranek, zaś poniżej Jezusa w idnieją zaś 
dwaj apostołowie: Piotr i Paweł.

Stary Testament reprezentują Mojżesz z dwiema tablicami, król D a
wid w  koronie z harfą oraz patriarcha Henoch i prorok Eliasz. Dwóch 
pierwszych łatwo rozpoznać po atrybutach, lecz samodzielne zidentyfi
kowanie pozostałych postaci byłoby dla uczniów bardzo trudne. Można 
polecić im, by odnaleźli w  Biblii dwóch bohaterów Starego Testamentu, 
którzy żywi zostali wzięci do nieba.

2 Dz 7, 15, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Po
znań 2000.



Z obłoków glorii otaczających centralny witraż wyłania się około 150 
uskrzydlonych główek aniołków. Po brzegach glorii oprócz złotych pro
mieni umieszczono rzeźby siedmiu archaniołów. Są to: Barachiel, Gab
riel, Jeduhiel, Michał, Rafał, Seathiel i Uriel3.

U  dołu, na gzymsie będącym granicą dwóch sfer, znajdują się pełnofi- 
guralne anioły -  putta. Dwa inne podtrzym ują rozsuniętą zasłonę. Zróż
nicowanie w  przedstawieniu aniołów: od uskrzydlonych główek, przez 
niewielkie anioły -  putta po pełnofiguralne, duże rzeźby archaniołów 
zapewne oznacza zhierarchizowanie tych niebieskich istot, o którym mówi 
Biblia4.

Sfera ziemska ołtarza bardzo wyraźnie odróżnia się barwami od nie
bieskiej. Dominuje tu biel z elementami złota i zieleni. W  dolnej części 
widzimy czerń, czerwień, złoto i brąz (jak wiadomo, są to ulubione bar
wy baroku). N a obłożonym płytami z brązowego marmuru cokole (1,8 m 
wysokości) wspierają się bazy czternastu kolumn (4 m  wysokości) z pia
skowca pomalowanego na czarno, mających złocone korynckie kapitele. 
Kolumny, w  dwóch grupach po siedem, półkoliście otaczają ołtarzowy 
stół. Pomiędzy tymi grupami umieszczono obraz Andrzeja Stecha przed
stawiający grupę cystersów z opatem Hackim w  modlitewnym uniesie
niu kontemplujących postacie opiekunów klasztoru NM P oraz św. Ber
narda z Clairvaux. Święci w  błagalnych pozach -  m am y tu jedną z odmian 
deesis -  polecają swoich podopiecznych Trójcy Świętej, która tu nie jest 
pokazana figuralnie, ale symbolizuje ją  złote światło wypełniające górną 
część obrazu. N a kolumnach opiera się belkowanie u  góry zamknięte gzym
sem. Wzdłuż środka belkowania ciągnie się fryz z małych kartuszy umiesz
czonych nad kolumnami. Na tych kartuszach wypisano nazwy siedmiu 
sakramentów i siedmiu darów Ducha Świętego.

W  środku łuku belkowania, a także w  zwieńczeniu całego dzieła (nad 
figurą archanioła M ichała) umieszczono kartusze z herbem opata Hac- 
kiego. Okazuje się więc, że już  ludzie baroku umieli się promować nie 
gorzej, niż to robią współczesne firmy reklamowe i marketingowe.

3 Te imiona podaje Z. Iwicki [w:] Z. Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po 
zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001, s. 89. Biblia mówi o trzech archanio
łach: Gabrielu (Boży herold), Michale (wojownik, główny przeciwnik Szatana) i Rafale 
(uzdrowiciel). Pozostałe imiona występują tylko w apokryfach.

4 Zob. np. Ef 1, 20-21; Kol 1, 16.



Czytanie informacji zakodowanych w dziele, czyli docieranie „do teo
logicznego konceptu”, można uporządkować w  różny sposób w  zależno
ści od potrzeb klasy. Przede wszystkim może to być element cyklu lekcji 
poświęconych Biblii. Zrekonstruowanie historii zbawienia przedstawio
nej ikonicznymi środkami przybliży główne postaci i wątki całego Pisma 
Świętego, pokaże, jak  Stary Testament połączony jest z Nowym  Testa
mentem. Zadanie uczniów mogłoby polegać na zgromadzeniu wiedzy 
o występujących postaciach, odkryciu, dlaczego właśnie te postaci zosta
ły umieszczone na ołtarzu, a także na znalezieniu związków pomiędzy 
nimi. W nioski mogłyby przybrać następującą formę:

M ojżesz. Był ulubieńcem Boga, często z nim obcował (Wj 33, 18-34; 
9, 27-35). Atrybut kamiennych tablic poucza o ważności prawa nie tylko 
Bożego. Do tego prawa odwoływał się w  N owym  Testamencie Jezus, 
wyjaśniał je  (np. M t 5, 21-37; 15, 1-6; M k 7, 1-13).

D aw id. W ybitny w ładca, a jednocześnie artysta, starający się żyć 
w  przyjaźni z Bogiem. Przodek Jezusa, twórca psalmów. Bóg obiecał mu, 
że jego dom i królestwo będą trwać na wieki.

Eliasz. Prorok utwierdzający Izraelitów w  wierności Jedynemu Bogu. 
Został wzięty do nieba na ognistym wozie (2 Kr 2,11). M iał powtórnie 
przyjść do Izraela, poprzedzając M esjasza (Ml 3, 23-24).

H enoch. Sprawiedliwy patriarcha, w  którym Bóg miał upodobanie tak 
wielkie, że wziął go z ciałem do nieba (Rdz 5, 22-24; Hbr 11, 5-6). Był 
także w  prostej linii protoplastą Jezusa (Rdz 5, 1-32; 11, 10-26).

Sw. J a n  Chrzciciel. Zapowiedział nadejście Mesjasza, zaświadczył, 
że M esjasz jest już  obecny wśród Izraelitów (np. J 1, 6-8; 1, 19-34; Łk 3, 
1-22; M t 3, 1-17).

Sw. J a n  Ew angelista. Jako jedyny z apostołów wytrwał pod krzyżem 
Chrystusa i napisał o tym, czego był świadkiem (J 19, 35b).

Sw. P iotr. Pierwszy uczeń Jezusa (M t 10, 2), najbliższy Mu, przy
wódca Kościoła po wniebowstąpieniu Jezusa. (Dz 2, 4).

Sw. Paweł. Początkowo przeciwnik Chrystusa i chrześcijaństwa. Sta
rannie wykształcony Żyd z Tarsu. przeżył mistyczne objawienie, po któ
rym  stał się gorliwym głosicielem słowa Bożego. Odbył trzy wielkie pod
róże misyjne (Dz 13, 1-14, 28; 15, 36-18, 22; 19, 23-21, 14). Jego Listy 
stanowią najstarszą część Nowego Testamentu.

Formy pracy zastosowane do wykonania powyższych zadań m ogą być 
różne, w zależności od zainteresowań uczniów, ich poziomu intelektual-



nego, przygotowania. M ożna pracować w  grupach -  uczniowie nie m uszą 
wyszukiwać wszystkich informacji; można część pracy zadać do w yko
nania w  domu. Ważne, by uczniowie sięgali do tekstu Biblii i na jego 
podstawie wyciągali wnioski dotyczące znaczeń samych postaci oraz ich 
uporządkowania.

Istotną sprawę dla zrozumienia ołtarza jest jego kompozycja. Część 
ziemska, a więc Kościół dążący ku niebu, jest skomponowana wertykal
nie. Kierunek ku niebu wskazuje rytm czternastu kolumn oraz łuk belko
wania w  środku. Konieczne jest odczytanie znaczenia kolumn. Należy 
w yjść od w yjaśn ien ia  ich  sym bolicznego znaczen ia  w  ikonografii 
chrześcijańskiej, w  której „są wyrazem siły i stałości, trwałości”5. „Ko
lumna jest symbolem osi świata, połączenia Ziemi z niebem; trwałości 
(budowli), siły, udźwigu, stałości i zaufania”6. Może ona być też odczy
tywana jako „symbol gmachu silnej społeczności czy instytucji”7.

Zatem owych czternaście kolumn, po siedem z każdej strony, symbo
lizuje Kościół jako niewzruszenie trw ającą instytucję, prow adzącą lud 
ku Bogu. Owalny układ kolumn kieruje wzrok patrzącego ku obrazowi 
zakonników w  ekstatycznej modlitwie. Lecz i sam obraz, i kolumny wska
zują ku górze, czyli ku niebu jako miejscu przebywania Boga, świętych 
i aniołów. N ad kolumnami umieszczono nazwy sakramentów i darów D u
cha Świętego.

Obserwacja kompozycji powinna doprowadzić do wniosku, że Koś
ciół trwa niewzruszenie dzięki darom Ducha Świętego i sakramentom 
(warto odwołać się do Biblii Prz 9, 1). Podsumowaniem może być odczy
tanie słów św. Pawła, który o Kościele powiedział, że jest „Kościołem 
Boga żywego, filarem i podporą prawdy” (1Tm 3, 15).

Przy interpretacji obrazu Andrzeja Stecha, podobnie jak  przy w yja
śnianiu innych partii ołtarza, należy zgromadzić informacje o św. Ber
nardzie z Clairvaux. Warto podkreślić jego wielkie zasługi dla dwunasto- 
w iecznej E uropy  (zw ano go n iekonsek row anym  w ładcą, doctoris 
m ellifluus z pow odu wielkiej um iejętności przem awiania). Następnie 
uczniowie powinni zinterpretować postawy postaci znajdujących się na 
obrazie. Najświętsza M aria Panna i św. Bernard patrzą w  górę, a jedno

5 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 381.
6 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 151.
7 Leksykon symboli, oprac. M. Oesterreicher, Warszawa 1992, s. 65.



cześnie wskazują na modlących się zakonników. Jasne światło w  górnej 
części obrazu jest znakiem Trójcy Świętej.

Analiza obrazu jest dobrą okazją do wprowadzenia pojęcia deesis (proś
ba, modlitwa, wstawiennictwo). N ie m a tu wprawdzie podstawowego 
znaczenia tego pojęcia, tzn. trójosobowej kompozycji przedstawiającej 
Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Sędziego pomiędzy M atką Boską i Ja
nem Chrzcicielem jako orędownikami8. Obraz Stecha pokazuje inny typ 
deesis, w  którym Jana Chrzciciela zastąpił św. Bernard z Clairvaux, Trójcę 
Świętą zaś -  światło.

Uczniowie szczególnie zainteresowani powinni odnaleźć informacje
0 twórcy obrazu. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że był on ewan
gelikiem, ale świetnie radził sobie z katolicką ikonografią.

Przy odczytywaniu ołtarza m ożna zająć się problemem teatralizacji 
świata. Cały ołtarz przedstawia wielki teatr, w  którym z woli i pod opieką 
Świętej Trójcy dokonuje się dzieło zbawienia. Topos świata jako teatru 
występował ju ż  w  antyku. N a budynku londyńskiego teatru The Glob 
widniało zdanie zaczerpnięte z Prób de M ontaigne’a (III, 10): „Totus m un
dus agit histrionem” (Cały świat gra jakąś komedię). Montaigne z kolei 
zaczerpnął je  z Petroniusza Arbitra (I wiek po Chrystusie)9. M y na świat 
jako na teatr patrzym y za pośrednictwem  świetnie znanych wersetów 
Szekspira: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie,/ Którzy kolejno wchodzą
1 znikają.” (Jak wam się podoba, II akt, 7. scena, tłum. L. Ulrich)10.

Treści zakodowane w  oliwskim ołtarzu budują chrześcijańską wizję 
theatri mundi. Bóg w  Trójcy Jedyny rzeczywiście jest miłością. Nie tyl
ko pozwala nam  zaglądać dzięki rozsuniętej zasłonie w  niebieskie prze
strzenie, lecz także dopuszcza nas do głębszego poznania, ustanawiając 
przem ożną Pośredniczkę. Dzięki Jej wstawiennictwu wysłuchuje naszych 
próśb i pozwala nam wpływać na swoje wyroki. Człowiek zatem nie jest 
śmiesznym, bezwolnym aktorem, lecz podmiotem mającym w olną wolę. 
Jeśli będziemy układać życie według zasad przyjaźni z Bogiem i iść drogą 
modlitwy, doznamy już  na ziemi mistycznych zachwyceń -  jak  zakonni
cy z obrazu -  i osiągniemy niebo. Zatem chrześcijański teatr świata przed

8 Zob. R. Mazurkiewicz, Deesis, Kraków 2002, s. 225-226.
9 H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, s. 519.

10 Tamże, s. 594.



stawia zjednoczenie nieba i ziemskiego Kościoła w  prowadzeniu ludz
kości ku zbawieniu.

Ćwiczenia w  czytaniu ołtarza m ożna by zakończyć nazwaniem zasad 
kompozycji całego dzieła. Wcześniej mówiłem o wertykalizacji i docen- 
tryczności „części ziemskiej”, warto zanalizować też układ części gór
nej, doprowadzić do wniosku, że m a ona kształt leżącej kopuły11. Linie 
biegną w  niej ukośnie, ku centrum, którym jest wyobrażenie Boga w  w i
trażu.

11 Zwróciła mi na to uwagę dyrektor Muzeum Diecezjalnego, pani Alina Szpakiewicz.


