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Oprawa artystyczna kultu bł. Wincentego Kadłubka
w opactwie cystersów w Jędrzejowie

Opactwo cystersów w Jędrzejowie położone jest dwa kilometry na północny
zachód od Rynku. Już z dala widoczne są wysokie wieże kościoła, górujące nad
otaczającymi go domami. Pełnią one niejako funkcję drogowskazu, wskazując
pątnikom zdążającym do grobu bł. Wincentego Kadłubka miejsce jego wiecznego spoczynku. Zespół kościelno-klasztorny w Jędrzejowie jest nie tylko ważnym
miejscem pielgrzymkowym, lecz także niezwykle cennym zabytkiem architektury. Wzniesiony na początku XII w. w stylu romańskim, został gruntownie przebudowany w XVIII stuleciu w stylu barokowym, po pożarze opactwa w 1726 r.
Celem niniejszego tekstu jest próba wykazania, że barokowa przebudowa kościoła jędrzejowskiego była wynikiem wzrastającej popularności kultu Wincentego Kadłubka, a nie jedynie następstwem pożaru z 1726 r. Cystersom przyświecała idea stworzenia odpowiedniej oprawy dla tego kultu. Styl barokowy, jako
szczególnie ozdobny i wspaniały, świetnie się do realizacji tego zadania nadawał.
Dodajmy od razu, że z myślą o przebudowie świątyni mnisi nosili się już w wieku XVII. Zamierzano wówczas przedłużyć prezbiterium kościoła, tak aby mógł
on pomieścić napływających licznie pielgrzymów. Na przeszkodzie stanęły jednak wojny ze Szwecją (podczas „potopu” miasto zostało zniszczone, a opactwo
splądrowane i obrabowane) oraz brak odpowiednich środków finansowych. Okazja ku temu nadarzyła się dopiero w trzecim dziesięcioleciu XVIII stulecia.
Stan badań
Opactwo cystersów w Jędrzejowie stanowiło (i nadal stanowi) przedmiot zainteresowania licznych badaczy: historyków, historyków sztuki i architektury, archeologów. Palma pierwszeństwa stała się udziałem A.Z. Helcela, który w 1852 r.
opisał klasztor wraz z kościołem i znajdującym się w jego wnętrzu nagrobkiem
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kasztelana krakowskiego Pakosława z Mstyczowa1. Następnie W. Łuszczkiewicz
przedstawił stan zachowania, będącego już w ruinie, kapitularza, zwracając uwagę na pozostałości romańskiej architektury2. Z kolei T. Szydłowski wskazał najstarsze elementy architektury średniowiecznej – relikty kościoła jednonawowego
z absydą zachodnią i przylegającym do niej murem nawy, odkryte w zachodniej
części fasady bazyliki cysterskiej3.
Zagadnienie barokowej przebudowy kościoła jędrzejowskiego nie wzbudziło
– jak dotąd – większego zainteresowania wśród badaczy. W 1971 r. na Uniwersytecie Warszawskim powstała na ten temat praca magisterska, autorstwa
P.M. Przypkowskiego4. W późniejszym czasie nie stworzono już żadnego większego opracowania dotyczącego osiemnastowiecznej przebudowy kościoła, a drukowane przewodniki5, zresztą niezbyt liczne, zaledwie wzmiankują o tym wydarzeniu. Dopiero wydana w 1991 r. praca A.A. Dudka6, również o charakterze
przewodnikowym, traktuje o tym nieco obszerniej. W 2000 r. ukazała się jeszcze
jedna broszurka dotycząca opactwa cystersów w Jędrzejowie7, lecz nie wnosi ona
zgoła nic nowego do rozważań Dudka.
Podstawową faktografię obiektu podają: J. Wiśniewski8, P.M. Przypkowski9
oraz A.A. Dudek. Bardziej szczegółowo dzieje kościoła i klasztoru jędrzejowskiego zostały omówione w zbiorowym opracowaniu Cystersi w Polsce. W 850-lecie
fundacji opactwa jędrzejowskiego, wydanym pod redakcją ks. D. Olszewskiego10.
1

A.Z. H e l c e l, O klasztorze jędrzejowskim i będącym tam nagrobku Pakosława kasztelana
krakowskiego, Kraków 1852.
2
W. Ł u s z c z k i e w i c z, Dwa zagubione pomniki naszej romańszczyzny w Płocku i w Jędrzejowie, „Sprawozdania Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce” [dalej: SKBHS], 1896, t. V,
z. 1, s. 220–234; i d e m, Kapitularz klasztorny w opactwie jędrzejowskim. Jego ornamentacja i polichromia, SKBHS, 1898, t. VI, z. 2–3, s. 104–109.
3
T. S z y d ł o w s k i, Architektoniczny palimpsest jędrzejowski, „Sztuki Piękne” 1926–1927,
t. III, nr 3, s. 229–233; i d e m, O cysterskich budowlach z początku XIII w. w Wąchocku, Koprzywnicy, Sulejowie i Jędrzejowie oraz o odkryciu absydy pierwszego romańskiego kościoła w Jędrzejowie, „Prace Komisji do Badań Historii Sztuki” 1927, t. IV, z. 2, s. LVII–LX.
4
P.M. P r z y p k o w s k i, Barokowa przebudowa kościoła cystersów w Jędrzejowie, praca
magisterska napisana na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Tomkiewicza, Warszawa 1971 (maszynopis w bibliotece Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie).
5
Np. J. O r z e c h o w i c z, Jędrzejów i okolice. Informator turystyczny dla wycieczek młodzieżowych, Warszawa 1975; B. P a p r o c k i, J. K u c z y ń s k i, Jędrzejów i okolice, Kraków 1976;
J. K u c z y ń s k i, Jędrzejów i okolice, Kraków 1981.
6
A.A. D u d e k, Jędrzejów. Archiopactwo cystersów, Warszawa 1991.
7
J. Z u b, Jędrzejów. Opactwo cysterskie, Tarnobrzeg 2000.
8
J. W i ś n i o w s k i, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskim, Marjówka 1930.
9
P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit.
10
Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce
1990.
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Na terenie opactwa prowadzone były liczne badania archeologiczne. Po raz
pierwszy przeprowadzono je w 1968 r. pod kierownictwem Z. Pyzika. Eksplorowano wówczas wykop zlokalizowany na terenie zabytkowego ogrodu cysterskiego i w pobliżu muru otaczającego ogród od strony wschodniej11. Dalsze prace
prowadzone były przez Z. Lechowicza (1977 i 1987) i miały głównie charakter
weryfikacyjno-sprawdzający12. W 1991 r. w ramach praktyk inwentaryzacyjnych
studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej wykonane zostały
(pod kierunkiem M. Brykowskiej i R. Kunkela) pomiary kościoła i klasztoru13.
Nowa seria badań archeologicznych rozpoczęła się w 1992 r., kiedy to włączono je w program Obozu Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Początkowo kierował nimi W. Gliński14, a od roku 1995 B. Kwiatkowska-Kopka przy
współpracy J. Firleta z działu archeologicznego Państwowych Zbiorów Sztuki na
Wawelu15. W trakcie wykopalisk odsłonięto m.in. pozostałości wschodniego,
romańskiego skrzydła klasztoru, piwnicę średniowiecznego refektarza pod
skrzydłem południowym, a w niej najprawdopodobniej piec typu hypocaustum.
Ustalono również, że w wyburzonej części skrzydła wschodniego zlokalizowana
była pierwotna sień oraz potwierdzono hipotezę o ukierunkowaniu i zasięgu
11

Z. P y z i k, Jędrzejów, „Informator Archeologiczny. Badania 1968” [Warszawa] 1969,
s. 345–346.
12
Z. L e c h o w i c z, Wyniki badań archeologicznych w zespole klasztornym cystersów w Jędrzejowie w 1977 r., „Sprawozdania Archeologiczne” 1982, t. XXXIV, s. 223–231; W. N i e w a l d a, M. B i c z - S u k n a r o w s k a, M. C e m p l a, Badania archeologiczne romańskich reliktów kościoła z I fazy budowy, Kraków 1982 (maszynopis w zbiorach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach).
13
R. K u n k e l, Sprawozdanie z praktyk inwentaryzacyjnych Instytutu Historii Archeologii
i Sztuki Politechniki Warszawskiej w 1991 r., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1992,
t. XXXVII, z. 3, s. 298–301.
14
W. G l i ń s k i, Stan badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru cystersów w Jędrzejowie. Komunikat, [w:] Cystersi – misjonarze Europy. Jędrzejów, Koprzywnica, Sulejów, Wąchock. Materiały sesji zorganizowanej w Kielcach w dniach 17–18 września 1994 roku z okazji
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska
Kulturowego przy współpracy z Kieleckim Towarzystwem Naukowych i Instytutem Historii Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, red. A. Trybunalski, Kielce 1994, s. 85–99.
15
B. K w i a t k o w s k a - K o p k a, W. G l i ń s k i, J. F i r l e t, Najnowsze badania archeologiczne w obrębie opactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej
w Turawie w dn. 8–11 V 1996, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole–Wrocław 1996,
s. 539–549; B. K w i a t k o w s k a - K o p k a, Wstępne wyniki badań archeologicznych w Opactwie
OO. Cystersów w Jędrzejowie przeprowadzonych w ramach programu „Tysiąclecie zjazdu gnieźnieńskiego”, [w:] Cystersi w Jędrzejowie. Rola klasztoru w społeczności lokalnej. Materiały
z konferencji „Cystersi w życiu i kulturze społeczności lokalnej”, Jędrzejów 5 IX 1998 r., red.
K. Ślusarek, Jędrzejów 1999, s. 41–53; e a d e m, Rezultaty badań archeologiczno-architektonicznych
nad klasztorem cysterskim w Jędrzejowie, [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, red.
A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 543–548.
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pierwotnego refektarza. Badania są kontynuowane, a ich wyniki systematycznie
ogłaszane na łamach periodyków naukowych.
Co się tyczy postaci bł. Wincentego Kadłubka to należy stwierdzić, że istnieje obfita literatura traktująca na temat jego życia i działalności. Wszystkie biografie przedstawiają go jako biskupa krakowskiego i zakonnika klasztoru jędrzejowskiego16. Liczne prace poświęcono jego Kronice polskiej17. Natomiast w niewielkim tylko stopniu rozwinęły się badania nad dziejami kultu mistrza Wincentego.
Początek im daje S. Starowolski, który w 1643 r. sporządził opis uroczystości ekshumacji zwłok Wincentego Kadłubka i przeniesienia ich na boczny ołtarz
kościoła jędrzejowskiego18. Autor zamieścił też szereg interesujących informacji
na temat kultu Kadłubka ogniskującego się przy jego grobie oraz cudów doznawanych za jego przyczyną. Następnie J.K. Laskiewicz opisał przebiegu uroczystości beatyfikacji mistrza Wincentego, obchodzonych w opactwie cysterskim
w Jędrzejowie w 1765 r.19 Dzieło to stanowi niejako uzupełnienie i kontynuację
pracy Starowolskiego. Jest ważnym świadectwem, które dowodzi ciągłości kultu
religijnego w klasztorze jędrzejowskim i zdaje się wskazywać, że po roku 1633
znacznie rozszerzył się jego zasięg geograficzny.
Do problematyki tej powrócono dopiero w ubiegłym stuleciu. Najwięcej informacji na temat kultu liturgicznego bł. Wincentego Kadłubka przynosi popularne opracowanie, wydane dla celów duszpasterskich przez K. Świżka – cystersa
jędrzejowskiego i zarazem krajowego wicepostulata sprawy kanonizacji20. Zagadnieniem tym – niejako przy okazji, badając życie i działalność naszego kroni16
Z ważniejszych prac wymienić należy: K. S z y m k i e w i c z, Miejsce wiecznego spoczynku
błogosławionego Wincentego Kadłubka z okazji dwóchsetnej rocznicy drukowania akt beatyfikacyjnych, Warszawa 1898; S. M a r c h e w k a, Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Biskup i wyznawca. Patron Polski, Kraków 1917; R. G r o d e c k i, W siedemsetlecie pierwszego dziejopisarza-Polaka, „Przegląd Współczesny” 1923, nr 11, s. 223–233; S. K i e ł t y k a, Błogosławiony
Wincenty Kadłubek, „Nasza Przeszłość” 1962, t. XVI, s. 153–212 (tu bogata dokumentacja źródłowa); J. S z y m a ń s k i, Wincenty, [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red.
R. Gustaw, t. II, Poznań–Warszawa–Lublin 1972, s. 522–529 (z obszerną bibliografią opracowaną
przez R. Gustawa, s. 529–540); J. S t a b i ń s k a, Mistrz Wincenty, Kraków 1973; K. Ś w i ż e k,
Błogosławiony Wincenty Kadłubek, Jędrzejów 1999.
17
Por. m.in. Kronika mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Warszawa 1974, z obszernym
wstępem i komentarzem B. Kürbis oraz szczegółową bibliografią przedmiotu.
18
S. S t a r o w o l s k i, Vita et miracula servi Dei Vincentii Kadlubkonis, Cracoviae 1642. Istnieje także przekład na język polski: Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka biskupa niegdyś krakowskiego [...] krótko z dawnych dziejów osobliwie X Szymona Starowolskiego [...] zebrany, b. m. i r. w.
19
J.K. L a s k i e w i c z, Chwała B. Wincentego Kadłubka [...] w poczet błogosławionych policzonego z Rzymskiej Apostolskiej Stolicy wyrokiem Klemensa XIII po całym świecie chrześcijańskim, a mianowicie w kościele andrzejowskim zakonu cysterskiego roku 1765 dnia 26, 7 i 8 potwierdzona wiekom potomnym [...] zostawiona, Kraków 1765.
20
K. Ś w i ż e k, op. cit.
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karza – zajmowała się także J. Stabińska21. Cenne wprowadzenie do dalszych
badań stanowią artykuły D. Olszewskiego i A. Chalcarza, zamieszczone w cytowanym już zbiorze Cystersi w Polsce22, jak również ogłoszona drukiem stosunkowo niedawno praca W. Zwierzchowskiego23. Dzieje kultu bł. Wincentego Kadłubka wciąż czekają na obszerne studium historyczne.
Historia zabytku
Opactwo cystersów w Jędrzejowie ufundował w 1140 r. Jan (Janik) z rodu
Gryfitów24, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, oddając mu wieczystym posagiem siedem okolicznych wsi25. Pierwsi zakonnicy przybyli tu w 1149 r. z burgundzkiego Morimondu, jednej z czterech głównych filii Citeaux, i trafili w Brzeźnicy (wcześniejsza nazwa Jędrzejowa) na teren o rozwiniętym osadnictwie. Znajdował się tam kościół Gryfitów, prawdopodobnie pod wezwaniem św. Wojciecha26, konsekrowany przez biskupa krakowskiego Maura (zm. w 1118 r.). Była to
świątynia jednonawowa, zapewne murowana, dwuabsydowa, z emporą i ośmioboczną wieżą od strony zachodniej27. Ta niewielka budowla nie odpowiadała
potrzebom zakonu, dokonano zatem jej przebudowy (konsekracja 1166/1167 r.).
Cystersi przystąpili również do budowy własnej świątyni, realizując ustalony
przepisami program budowlany. Usytuowanie całkowicie odpowiadało surowym
21

J. S t a b i ń s k a, op. cit.
D. O l s z e w s k i, Kult bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, [w:] Cystersi w Polsce...,
s. 151–166; A. C h a l c a r z, Reorganizacja cystersów w czasach najnowszych i odnowienie opactwa w Jędrzejowie, [w:] ibidem, s. 127–150.
23
W. Z w i e r z c h o w s k i, Parafia bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie 1913–1939.
Powstanie i funkcjonowanie, Kraków 1998.
24
Jan Długosz w swoich przekazach dotyczących początków Jędrzejowa podał, że była to
wspólna fundacja braci Jana i Klemensa. Śladem tym poszła znaczna część historyków, stąd
w literaturze przedmiotu dość często wymienia się Klemensa jako współfundatora. W świetle
dokumentu fundacyjnego trzeba jednak uznać Jana za jedynego fundatora opactwa cystersów
w Jędrzejowie. Szerzej na ten temat por. J. D o b o s z, Proces fundacyjny i pierwotne uposażenie
opactwa cystersów w Jędrzejowie, [w:] Cystersi w Polsce…, s. 55 (tu szczegółowa literatura
i źródła). W kwestii życia i działalności arcybiskupa Jana por. Z. B u d k o w a, Jan (Janik), [w:]
Polski słownik biograficzny [dalej: PSB], t. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 428–
430; oraz K. S z y m k i e w i c z, op. cit., s. 27. O nadaniach Jana Gryfity dla klasztoru jędrzejowskiego, a także późniejszych z XII–XIII w. por A.Z. H e l c e l, op. cit., s. 10–35; oraz J. D o b o s z,
op. cit., s. 40–79.
25
J. D o b o s z, op. cit., s. 56; A.Z. H e l c e l, op. cit., s. 10–14.
26
Zdaniem niektórych badaczy, pierwotne wezwanie kościoła należy raczej wiązać ze św.
Andrzejem Apostołem. Por. m.in. J. D o b o s z, op. cit., s. 56, przyp. 82; B. K ü r b i s, Cystersi
w kulturze polskiego średniowiecza. Trzy świadectwa z XIII wieku, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, red. J. Strzelczyk, Poznań 1987, s. 335, przyp. 27.
27
J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 45; T. S z y d ł o w s k i, O cysterskich budowlach..., s. LX.
22
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założeniom zakonu. Okolica była niezamieszkana, w znacznej części leżała na
bagnistym terenie otoczonym lasami, przez który przepływała rzeka Brzeźnica –
dopływ Nidy. Prace budowlane rozpoczęto najprawdopodobniej pod koniec XII w.
Uroczystej konsekracji kościoła dokonał w 1210 r. biskup krakowski Wincenty
Kadłubek, poświęcając go Najświętszej Marii Pannie (patronka zakonu cysterskiego) oraz św. Wojciechowi.

1. Kościół i klasztor cystersów w Jędrzejowie, plan
Źródło: J.Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, t. I (Małopolska), Warszawa 1985, s. 373

Była to trójnawowa bazylika, konstrukcji ciosowej, z transeptem i dwiema
parami prostokątnych kaplic bliźnich flankujących prosto zamknięte prezbiterium. Z dawnego kościoła Gryfitów pozostawiono absydę zachodnią, w której
wykuto większe okrągłe okno, jakie znajdowało się zazwyczaj w ścianach czołowych budowli cysterskich, nadbudowując przy niej prostą fasadę z trójkątnym
szczytem. Sklepienia były zapewne krzyżowe bez żeber, a arkady międzynawowe półkoliste. Niewielkie romańskie okna naw umieszczono na osi przęseł sklepiennych. Prezbiterium, wzorem kościoła w Fontenay, oświetlała podwójna triada okien w ścianie wschodniej. Podobne okna znajdowały się w ramionach transeptu. Kaplice bliźnie były natomiast oświetlone przez pojedyncze, półkoliste
okno oraz umieszczone nad nim okno okrągłe. Zgodnie z zasadą architektury
cysterskiej kościół nie miał wież i odznaczał się surowością wnętrza28.
28

A.A. D u d e k, op. cit., s. 16–17, 42–43; A.Z. H e l c e l, op. cit., s. 14; J. Z u b, op. cit., s. 5.
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Równocześnie wybudowany został klasztor, którego kapitularz potraktowano
w sposób bardziej dekoracyjny29.
W 1475 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła30. Nie zachowały się
na ten temat żadne przekazy źródłowe. Sądzić jednak należy, iż gotyckie arkady
międzynawowe pochodzą właśnie z tego okresu. W 1726 r. groźny pożar strawił
budowlę. Spłonęły dachy, runęły sklepienia, zagładzie uległ wystrój wnętrza.
Pozostały jedynie gołe ściany, nadwątlone pożarem. Odbudowa dokonana została
w stylu późnobarokowym przez ówczesnego przeora Wojciecha Ziemnickiego31.
Około 1728 r. kościół otrzymał nowe sklepienia, wydłużono też o jedno
przęsło prezbiterium. W roku 1731 na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu,
w miejscu dawnej sygnaturki, wzniesiono wysoką wieżę z ozdobnym miedzianym hełmem. W latach 1731–1741 powstały wszystkie ołtarze, stalle, ambona,
marmurowa posadzka, dekoracja sztukatorska i piękne freski sklepień oraz ścian.
W 1742 r. ukończono elewację północną kościoła, z dekoracyjnie opracowanym
ramieniem transeptu, flankowanym przez dwie nowe kaplice. Główne wejście
zbudowano od północy, a cały kościół pokryto miedzianym dachem. Przy południowym ramieniu transeptu, do istniejących kaplic dobudowano zakrystię.
Skromną południową elewację wykończono w 1747 r., a w latach 1751–1754
wzniesiono okazałą wschodnią fasadę z ozdobnymi miedzianymi hełmami. Zewnętrzne mury wyłożono w latach 1742–1751 kamieniem ciosowym32.
Niezbyt długo kościół jędrzejowski cieszył się swą świetnością. W 1800 r.
doszło bowiem do kolejnego pożaru, w czasie którego spłonął dach świątyni,
runęła wieża na skrzyżowaniu naw, ucierpiały freski sklepień i organy. Ogień
strawił również archiwum i bibliotekę. Niedługo po pożarze pokryto kościół nowym dachem i odnowiono nieco wnętrze, sprowadziwszy do restauracji fresków
malarza Wojciecha Gutowskiego, a do naprawy organów mistrza Ziernickiego
(Żernickiego) z Krakowa. Z braku funduszy nie odbudowano jednak zniszczonej
wieży, co zmieniło charakterystyczną sylwetkę kościoła, który w uzyskanej
wówczas formie przetrwał do dziś33.
29
Kapitularz założony był na rzucie zbliżonym do kwadratu, dziewięcioprzęsłowy, miał krzyżowo-żebrowe sklepienie wsparte na czterech kolumnach. Wejście do niego prowadziło z nieco
wyżej położonego krużganka przez ozdobny portal zamknięty półkoliście. Na środku sali stał kamienny pulpit na księgi, a pod ścianami ławy dla konwentu. Por. W. Ł u s z c z k i e w i c z, Dwa
zagubione pomniki..., s. 104–109; i d e m, Kapitularz..., s. 220–234.
30
A.Z. Helcel (op. cit., s. 53) wiąże go z opatem Mikołajem Odrowążem z Rembieszyc. Podobnie A.A. D u d e k, op. cit., s. 44.
31
Więcej o tej postaci por. P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 48–51.
32
A.A. D u d e k, op. cit., s. 45–46; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III (Województwo
kieleckie), z. 3 (Powiat jędrzejowski), Warszawa 1957, s. 8, 10; J.Z. Ł o z i ń s k i, Pomniki sztuki
w Polsce, t. I (Małopolska), Warszawa 1985, s. 373–374; J. Z u b, op. cit., s. 7.
33
A.A. D u d e k, op. cit., s. 45; A.Z. H e l c e l, op. cit., s. 7; J. W i ś n i e w s k i, op. cit.,
s. 48, 51.
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W 1819 r. na mocy rządowego dekretu klasztor jędrzejowski uległ kasacji34,
przy czym pozostawiono w nim obecnych zakonników do czasu ich wymarcia,
konfiskując im jednak cały majątek. Ostatni zakonnik, ojciec Wilhelm Ulawski,
zmarł w 1855 r. Po jego śmierci kościół i niezamieszkane budynki poklasztorne
popadły w ruinę. Przed zupełnym zniszczeniem uratowali je reformaci, którzy
w 1856 r. osiedlili się w klasztorze i rozpoczęli remont świątyni. Zmieniono
wówczas wezwania niektórych ołtarzy i zaadaptowano nieużywaną dotąd kaplicę, poświęcając ją św. Franciszkowi z Asyżu. Niestety, za czynne poparcie powstania styczniowego na konwent spadły represje. Od 1864 r. klasztor znajdował
się pod nadzorem carskiej policji, a w 1870 r. reformaci zostali usunięci z Jędrzejowa.
W 1872 r. władze rosyjskie przebudowały klasztor, adaptując go na potrzeby
rosyjskiego męskiego seminarium nauczycielskiego, które istniało tu do wybuchu
I wojny światowej. Przy tej okazji rozebrano w 1873 r. rozpadające się skrzydło
wschodnie, pozostawiając tylko zrujnowaną ścianę kapitularza wraz z fragmentami krużganka. Kolejna rozbiórka, na zlecenie władz carskich, z 1912 r., przypieczętowała los tego unikatowego zabytku cysterskiej architektury romańskiej
w Polsce35.
W 1914 r. w wyniku ostrzału pruskiej artylerii spłonął całkowicie pokryty
miedzianą blachą dach kościoła, barokowe hełmy obu wież, uszkodzone zostały
ich gzymsy oraz ciosowa okładzina ścian. Pożar spowodował popękanie sklepień
i zniszczył częściowo dekorację freskową36. Podczas restauracji kościoła w 1916 r.,
przeprowadzonej pod kierunkiem znanego architekta Franciszka Mączyńskiego
(1874–1947)37, sprawiono nowe pokrycie dachu, odnowiono też część obrazów,
ołtarz główny oraz freski w prezbiterium. Nieco później, w latach 1918–1919,
odbudowano górną część zniszczonych wież i odtworzono ich hełmy38.
W czasie II wojny światowej w budynkach klasztoru stacjonowali żołnierze
niemieccy. Kościół szczęśliwie ocalał i w 1945 r. ponownie został przejęty przez

34
Szczegółowo na temat przebiegu kasaty zakonu por. P.P. G a c h, Opactwo jędrzejowskie
w latach kasat zakonnych, [w:] Cystersi w Polsce..., s. 115–117. O skutkach likwidacji opactwa dla
lokalnej społeczności por. D. O l s z e w s k i, Kasata jędrzejowskiego opactwa i jej konsekwencje
dla lokalnego środowiska, [w:] Cystersi w Jędrzejowie..., s. 87–98.
35
A.A. D u d e k, op. cit., s. 37; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 49; J. Z u b, op. cit., s. 10.
36
P r a w d z i c (pseudonim), Wielkie i piękne dni Jędrzejowa. Opis najważniejszych wydarzeń
w dziejach klasztoru i kościoła błog. Wincentego kadłubka w Jędrzejowie, Jędrzejów 1939, s. 17;
J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 50.
37
W kwestii życia i twórczości tego architekta, konserwatora zabytków i urbanisty por.
T.Z. B e d n a r s k i, Franciszek Mączyński (1874–1947), [w:] PSB, t. XX, Wrocław 1975, s. 334–
336; a zwłaszcza R. S o l e w s k i, Franciszek Mączyński (1874–1947). Krakowski architekt, Kraków 2005.
38
P r a w d z i c, op. cit., s. 18; W. Z w i e r z c h o w s k i, op. cit., s. 32–33.
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cystersów39. W latach 1948–1952 przeprowadzono pierwszą restaurację świątyni,
po której przyszły kolejne40. Obiekt został zabezpieczony w swym trwaniu, choć
prace konserwatorskie i inne należy kontynuować.
Rys biograficzny i dzieje kultu bł. Wincentego Kadłubka
Na temat życia i działalności bł. Wincentego wiadomo niewiele. Urodził się
około 1150 r. w Karwowie koło Opatowa bądź w Kargowie koło Stopnicy41.
Wywodził się z warstwy średniego rycerstwa42. Nauki pobierał najpierw w Stopnicy, a następnie w Krakowie, gdzie uczęszczał do szkoły katedralnej. Być może
dzięki wsparciu finansowemu księcia Kazimierza Sprawiedliwego studiował za
granicą (Paryż lub Bolonia). Po powrocie ze studiów otrzymał święcenia kapłańskie. Został też kapelanem Kazimierza Sprawiedliwego, na zlecenie którego rozpoczął pisanie Kroniki polskiej, i scholastykiem katedralnym szkoły krakowskiej,
a następnie, w latach 1186–1207, scholastykiem kolegiaty przy kościele Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu. W 1207 r., po śmierci biskupa krakowskiego Pełki, został wyniesiony na stolicę biskupią w Krakowie43.
Jako biskup krakowski Wincenty był gorącym zwolennikiem reformy kościelnej. Starał się wyplenić trzy bolączki trapiące Kościół: symonię, klerogamię
i inwestyturę. Brał udział w kilku zjazdach publicznych, będących jednocześnie
zjazdami kościelnymi: w Borzykowie w 1210 r., w Mstowie i w Mąkolnie
w 1212 r. oraz w Wolborzu dwa lata później. Uczestniczył w IV Soborze Laterańskim (1215 r.). Dał się też poznać jako hojny fundator. Wspierał kolegiatę
w Kielcach i katedrę w Krakowie. Szczególną troską otoczył klasztory cysterskie
w Sulejowie, Koprzywnicy i Jędrzejowie, zwiększając ich uposażenie. Wprowadził w Polsce zwyczaj palenia wiecznego światła przed Najświętszym Sakramentem oraz czynił starania o kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa44.
39

Starania o powrót cystersów do klasztoru jędrzejowskiego toczyły się długie lata. Szczegółowo na ten temat por. A. C h a l c a r z, op. cit., s. 128–129.
40
Na temat restauracji wież kościoła por. Jędrzejów – woj. kieleckie. Wieże kościoła OO. Cystersów, „Ochrona Zabytków” 1951, R. IV, nr 1–2 (12–13), s. 93–94.
41
Obecnie większość badaczy przychyla się do poglądu, że miejscem urodzenia mistrza Wincentego był Kargów. Tylko S. Kiełtyka (op. cit., s. 153–212) broni Karwowa za dawniejszą hagiografią, ale też uzasadniając tę koncepcję naukowo bliskością Włostowa i istnieniem kultu miejscowego.
42
J. Długosz był przekonany, że byli to Różyce herbu Poraj. Współcześni historycy wywodzą
Kadłubka z rodu Lisów lub Włostowiców.
43
B. K ü r b i s, Wstęp..., s. XVI i n.; K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 8–26; J. S t a b i ń s k a, op. cit.,
s. 10–39; A.A. D u d e k, op. cit., s. 39.
44
O działalności publicznej mistrza Wincentego pisał szczegółowo J. B i e d n i a k, Mistrz
Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek.
Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000,
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W 1218 r. Wincenty Kadłubek zrezygnował z biskupstwa i pieszo udał się do
Jędrzejowa, gdzie wstąpił do zakonu cystersów. Po pięciu latach przykładnego
i pokutnego życia w klasztorze umarł w aurze świętości 8 marca 1223 r. Jego
ciało, odziane w kukullę i paliusz arcybiskupi, pochowano w kościele klasztornym przed głównym ołtarzem, w prezbiterium między stallami zakonnymi, gdzie
spoczywało przez ponad czterysta lat45.
Rozwój kultu w tym czasie jest niezwykle trudny do odtworzenia ze względu
na ubóstwo dokumentacji źródłowej. Wiadomo jednak, że szczątki biskupa i zakonnika czczone były zarówno w środowisku cystersów jędrzejowskich, jak i okolicznej ludności. Tradycja kultu musiała w opactwie stale narastać, skoro podjęto
decyzję o ekshumacji zwłok i przeniesieniu ich na boczny ołtarz. Ekshumacji
dokonał jezuita z Krakowa Fryderyk Szembek w dniu 26 kwietnia 1633 r. z inicjatywy opata jędrzejowskiego i biskupa chełmińskiego – Remigiusza Koniecpolskiego46.
Przebieg tej uroczystości znamy z relacji współczesnego pisarza krakowskiego Szymona Starowolskiego. Po otwarciu grobu odnaleziono w nim dobrze
zachowane ciało wydające z siebie piękny zapach. Szczątki obmyto winem, ułożono w szklanym naczyniu, a następnie złożono w skarbcu kościelnym. Przeniesienie ich na miejsce stałe, tj. do wnęki przygotowanej w murze nawy bocznej,
odbyło się 19 sierpnia 1633 r. Dokonał tego biskup Remigiusz Koniecpolski47.
Świadectwo Starowolskiego zasługuje na szczególną uwagę, zawiera bowiem interesujące informacje dotyczące kultu Wincentego Kadłubka ogniskującego się wokół jego relikwii. Dużą część dzieła krakowskiego pisarza wypełnia
opis cudów doznawanych w latach 1593–1640. Starowolski ogranicza się zatem
do czasów mu współczesnych, zaznacza jednak, że istniał wśród okolicznej ludności stary zwyczaj (antiqua consvetudo) zwracania się w swoich potrzebach do
Kadłubka48. Wiele z tych próśb zostało wysłuchanych, o czym świadczą „różne
wota srebrne, woskowe i inne metalowe od ludu pospolitego na ścianie przed
Wielkim Ołtarzem przy Grobie Jego zawieszone; albowiem ślepi wzrok, chromi
chód, głusi słuch, powietrzem zarażeni zdrowie, od czarta opętani uwolnieni,
konający, w wodach zatopieni, ziemią przysypani, i różnemi sposobami życia
pozbawieni, prawdziwie umarli żywot odbierali, puchlinami, gorączkami, kamieniem i inszemi przypadkami ludzie różnego stanu i kondycji strapieni, i zara-

red. K.R. Prokop, Kraków 2001, s. 21–48. Por. też K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 27–41 oraz J. S t a b i ń s k a, op. cit., s. 39–45.
45
K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 65–66; J. S t a b i ń s k a, op. cit., s. 53, 72–73.
46
J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 52.
47
S. S t a r o w o l s k i, op. cit., s. 64–69. Por. też A. C h a l c a r z, op. cit., s. 104; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 52.
48
S. S t a r o w o l s k i, op. cit., s. 93.
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żeni ofiarami od Grobu Błogosławionego zdrowo do domów swoich z radością
powracali”49.
Wyniesienie relikwii Wincentego Kadłubka na ołtarz kościoła jędrzejowskiego w 1633 r. dało asumpt do podjęcia w roku następnym przez synod prowincjonalny w Warszawie uchwały episkopatu polskiego o wystąpienie do Stolicy Apostolskiej z prośbą o kanonizację Wincentego50. W 1649 r. zwrócili się do
Rzymu o wszczęcie procesu biskup krakowski Piotr Gembicki i król Jan Kazimierz. Dopiero jednak na prośbę Jana III Sobieskiego z roku 1681 Stolica Apostolska podjęła ów proces w roku 1687. Zebrane w nim dokumenty najwyraźniej
jednak nie dawały pewności o ciągłości kultu okazywanego biskupowi krakowskiemu, gdyż w 1761 r. polecono uzupełnić postępowanie dowodowe. Po dokonaniu tego i ponownej analizie zebranego materiału wyznaczeni sędziowie orzekli 11 lutego 1764 r., że kult oddawany Kadłubkowi ma charakter nieprzerwany
i datuje się przynajmniej sprzed roku 1534, a więc na sto lat przed uchwałami
Urbana VIII51. Wobec tego Stolica Apostolska wydała dekret zatwierdzający kult
Wincentego, co było równoznaczne z beatyfikacją52.
Uroczystości beatyfikacyjne w klasztorze jędrzejowskim odbyły się w 1765 r.
i trwały trzy dni (od 26 do 28 maja). Przewodniczył im biskup Franciszek Potkański. Obchodom towarzyszyło strzelanie z armat i moździerzy, prezentowanie
broni przez wojsko, gra orkiestry i nieustanne śpiewy. Przed kościołem ustawiono bogato przyozdobioną bramę53. Wnętrze kościoła klasztornego zostało przed
uroczystościami całkowicie odnowione, a w głównym ołtarzu, wśród kwiatów
i światła, wystawiony był obraz bł. Wincentego. Bogato ozdobiony został również ołtarz boczny, w którym prezentowane były relikwie.
Przez cały czas trwania uroczystości padały ulewne deszcze. Mimo to wierni
ciągnęli tłumnie do grobu Kadłubka. Według szacunku naocznego świadka
49

Żywot błogosławionego..., b. n. s.
Wraz ze Stanisławem Kostką, Kingą, Władysławem z Gielniowa, Jozafatem Kuncewiczem
i Janem Kantym.
51
W bulli tego papieża z 1634 r. Caelestis Hyerusalem cives podano bowiem, że jeśli jakaś
postać cieszy się kultem od niepamiętnych czasów, tzn. przynajmniej od stu lat przed ogłoszeniem
tej bulli, nie należy usuwać oznak kultu, ale postarać się o jego zatwierdzenie. Por. S. R y ł k o,
Droga do beatyfikacji i starania o kanonizację Wincentego Kadłubka, [w:] Mistrz Wincenty...,
s. 81.
52
J. S t a b i ń s k a, op. cit., s. 158–159.
53
Jak podaje Laskiewicz, brama ta była „kolumnami z wiszącemi festonami czterema przyozdobiona, [...] za którą ku Kościołowi wystawione były ze stron obydwóch kolumn dziesięć, na
których wierzchołkach we dnie i w nocy obficie wydające światło gorzały kagańce. Na wierzchołku bramy wydana była kamienna Osoba ś. Wojciecha Patrona Andrzejowskiego Kościoła, którą na
bokach zdobiły dwie statuy kamienne, jedna ś. Benedykta Opata, a druga ś. Bernarda. W tej bramie
był Obraz wyniesiony w górę B. WINCENTEGO, wszystek w sztucznych obsadzony ogniach przy
liczno zastawionych lampach...” I d e m, op. cit., b. n. s.
50
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J.K. Laskiewicza, w obchodach uczestniczyło ponad 15 tys. wiernych. Do jędrzejowskiego klasztoru przybywały w tych dniach pielgrzymki z okolicznych parafii:
Oksy, Cierna, Węgleszyna, Złotnik, Kozłowa, Małogoszczy, Chęcin oraz z parafii farnej w Jędrzejowie. Każda z nich liczyła po kilkuset pątników. Zgodnie
z zaleceniami biskupa Szembeka, trzydniowe uroczystości beatyfikacyjne odbywały się również w parafiach położonych w bliskości Jędrzejowa54.
Beatyfikacja stała się na długo ostatnim blaskiem chwały bł. Wincentego.
Koniec XVIII i początek XIX w. to okres bardzo niepomyślny dla klasztoru jędrzejowskiego: materialny upadek konwentu, pożar w roku 1800, kasata klasztoru dziewiętnaście lat później. Mimo tych trudności cystersi starali się w dalszym
ciągu rozwijać kult mistrza Wincentego. W 1834 r. ojciec Kilian Pędowski wydał
dzieło poświęcone błogosławionemu55, a za pieniądze uzyskane z jego sprzedaży
przeprowadził remont niszczejącego kościoła i klasztoru. W 1842 r. dach świątyni wraz z kaplicą, w której znajdowały się relikwie, pokryty został blachą miedzianą. W tym samym czasie przeniesiono święto patronalne, obchodzone od
1681 r. w dniu 8 marca (dzień śmierci mistrza Wincentego), na październik. Aktualny stan badań nie pozwala ustalić, kiedy zmiana ta nastąpiła i jakie były powody tej decyzji56.
W 1845 r. część relikwii bł. Wincentego została przeniesiona z Jędrzejowa
do kościoła katedralnego w Sandomierzu. Tym samym powstał kolejny ośrodek
kultu liturgicznego mistrza Wincentego. Sprowadzenie relikwii odbyło się 12
października z inicjatywy biskupa sandomierskiego Józefa Goldmana (Goldtmanna). W uroczystości tej uczestniczyło kilkanaście tysięcy wiernych i kilkudziesięciu księży57.
Z upływem lat pojawił się problem obsługi duszpasterskiej poklasztornego
kościoła w Jędrzejowie. W następstwie kasaty zakonu liczba cystersów zmniejszała się bowiem systematycznie. Jak wiemy, ostatni zakonnik zmarł w 1855 r.
W tej sytuacji ówczesny administrator diecezji kielecko-krakowskiej Maciej
Majerczak podjął u władz państwowych starania o przekazanie kościoła i budynków pocysterskiego klasztoru ojcom reformatom. Zabiegi te uwieńczone zostały
sukcesem i w roku 1857 reformaci przybyli do Jędrzejowa58.
Ojcowie reformaci dokładali starań o dalszy rozwój kultu bł. Wincentego
w Jędrzejowie. Zabiegali o to, by uroczystości patronalne miały wspaniałą oprawę. Utworzyli specjalne bractwo pod wezwaniem bł. Wincentego Kadłubka. Jego
54

J.K. L a s k i e w i c z, op. cit., b. n. s.; D. O l s z e w s k i, op. cit., s. 155.
K. P ę d o w s k i, Żywot W. Kadłubka, Kraków 1834.
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D. O l s z e w s k i, op. cit., s. 157; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 49; J. S t a b i ń s k a, op.
cit., s. 160.
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Wiadomość o uroczystym obchodzie..., s. 531–544; K. S z y m k i e w i c z, op. cit., s. 98–
114; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 53; K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 75–76.
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członkowie zobowiązali się do szczególnej czci wobec swego patrona, do częstej
spowiedzi i komunii świętej, mieli też asystować ze światłem w nabożeństwach
w czasie uroczystości odpustowych. Według świadectwa ks. Grzegorza Augustyniaka, proboszcza w parafii Włoszczowa, który osobiście odwiedzał pocysterski klasztor w Jędrzejowie, ojcowie reformaci „rozbudzili wśród ludu nabożeństwo do św. Wincentego swemi kazaniami i pracą w konfesjonale”59.
Usunięcie reformatów z jędrzejowskiego klasztoru w 1870 r. nie zahamowało rozwoju kultu biskupa krakowskiego i zakonnika. W 1873 r. kielecki korespondent „Przeglądu Katolickiego”, ks. Władysław Siarkowski, pisał o pocysterskim klasztorze w Jędrzejowie: „Obecnie codziennie odbywa się Msza Św.
w rzeczonym przybytku Pańskim, a liczne kompanie udające się do Częstochowy
odwiedzają go, gdzie w kaplicy błogosławionego Wincentego Kadłubka zwykli
przesyłać swe prośby do Tronu Najwyższego”60. W 1896 r. na łamach tego samego pisma zamieszczono notatkę następującej treści: „Lud prosty czcił bł. Wincentego [...], a doczekawszy się solennej beatyfikacji zgromadził się tysiącami
i gromadzi do dnia dzisiejszego w Zielone Świątki i w drugą niedzielę października”61.
W roku 1913 przy kościele poklasztornym erygowano parafię. Dwa lata później jej proboszczem został ks. Stanisław Marchewka. Duchowny ten podjął dzieło odbudowy zniszczonego podczas działań wojennych kościoła. Wykazywał też
szczególną troskę o rozwój przygaszonego kultu bł. Wincentego Kadłubka.
Wprowadził zwyczaj śpiewania „Godzinek do bł. Wincentego” w każdą niedzielę i święto, jak również odprawiania nowenny ku jego czci w okresie poprzedzającym uroczystości odpustowe. Imieniem błogosławionego ks. Marchewka nazywał różne instytucje, jak ochronkę dla dzieci i sodalicję mężczyzn. Wydawał
też popularne broszury propagujące w społeczeństwie znajomość sylwetki duchowej mistrza Wincentego. Urządzał uroczyste obchody dnia 8 marca i odpusty
październikowe, a gdy obie te daty okazały się ze względu na porę roku niedogodne dla wiernych, w 1917 r. wyjednał za pośrednictwem kieleckiego ordynariusza, biskupa Augustyna Łosińskiego przeniesienie odpustu na uroczystość św.
Bernarda (20 sierpnia)62.
Przeniesienie święta patronalnego na sierpień wydatnie przyczyniło się do
rozwoju kultu bł. Wincentego. W 1917 r. przybyło na uroczystości odpustowe do
Jędrzejowa ok. 50 tys. wiernych. W roku następnym odbyły się obchody upamiętniające 700-lecie przybycia do cysterskiego klasztoru mistrza Wincentego,
59

G. A u g u s t y n i a k, Nabożeństwo do świętego Wincentego Kadłubka, z dodatkiem nabożeństwa rocznego, Warszawa 1897, s. 9.
60
„Przegląd Katolicki” 1873, nr 35, s. 554.
61
„Przegląd Katolicki” 1896, nr 52, s. 839.
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Szczegółowo w kwestii działalności ks. Marchewki por. W. Z w i e r z c h o w s k i, op. cit.,
s. 52–58; oraz K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 79–81; J. S t a b i ń s k a, op. cit., s. 161–162.
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a w 1923 r. 700-lecia jego śmierci. Ten ostatni jubileusz, co warto podkreślić,
miał charakter ponadlokalny. Obok wiernych z diecezji kieleckiej, uczestniczyli
w nim także pątnicy z Sandomierza, Warszawy, Radomia, Częstochowy, Krakowy i Sandomierza – w sumie ponad 150 tys. osób63.
W latach 1924–1939 kult toczył się utartym trybem pielgrzymek i modlitw,
a w czasie wojny przybrał odcień patriotyczny. W roku 1941 jego zasłużony
promotor, ks. Marchewka opuścił Jędrzejów, ale już w roku 1945 dzieło jego
podjęli cystersi, którzy powrócili po kasacie. Tradycja odpustów sierpniowych
została utrzymana, pojawiły się też nowe formy kultu, m.in. wprowadzono praktykę nieustającej nowenny do błogosławionego. Czyniono także usilne starania
o wszczęcie procesu kanonizacyjnego, co nastąpiło w 1962 r.
W latach 60. XX w. rozpoczął się imponujący korowód uroczystości jubileuszowych. W 1961 r. obchodzono 800-lecie urodzin bł. Wincentego, w 1964 r.
200-lecie jego beatyfikacji, w 1968 r. 750-lecie przybycia Wincentego do Jędrzejowa, a w roku 1973 750-lecie jego zgonu. Szczególnie uroczysty charakter miało to drugie wydarzenie, obchodzone na skalę ogólnopolską, z udziałem episkopatu, Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ówczesnego metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły. Przybył również z Rzymu opat
generalny zakonu cystersów. W nabożeństwie jubileuszowym uczestniczyło około 40 tys. wiernych. Na temat tych obchodów szeroko rozpisywano się w prasie
polskiej („Tygodnik Powszechny”, „Przewodnik Katolicki”, „Gość Niedzielny”
i inne). Jego echa dotarły też do prasy polonijnej w Anglii i Ameryce (Londyn:
„Gazeta Kościelna”, USA: „Dziennik Chicagowski”)64.
Kult Wincentego Kadłubka ożywił się wyraźnie po otwarciu procesu kanonizacyjnego. Jego relikwie przekazano do pięćdziesięciu kościołów parafialnych
i zakonnych, położonych na terenie dwunastu polskich diecezji. Szczątki bł.
Wincentego znajdują się także w paru kościołach polonijnych w USA, w kilku
świątyniach cysterskich w Austrii oraz we Włoszech. W ostatnich dziesięcioleciach przybywają do Jędrzejowa pielgrzymki i wycieczki z odległych stron kraju
(Szczecin, Łódź, Częstochowa, Puławy, Lubin, Katowice, Gliwice), jak również
z zagranicy (Chicago i Detroit z USA, Kanada, Anglia, Australia)65.
Obecnie kult bł. Wincentego Kadłubka nie traci na żywotności. W każdy piątek w kościele cystersów w Jędrzejowie odprawiana jest msza święta połączona
z modlitwami o kanonizację, z podziękowaniem za łaski otrzymane za pośrednictwem błogosławionego oraz z ucałowaniem jego relikwii. Na odbywające się
63
O przebiegu tych uroczystości pisał obszernie P r a w d z i c, op. cit., s. 21–29, 34–55. Por.
też W. Z w i e r z c h o w s k i, op. cit., s. 54, 58–66; K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 82–87; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 53–54.
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K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 88–99, 108–109.
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Ibidem, s. 112.

57

Oprawa artystyczna kultu...

w sierpniu uroczystości odpustowe przybywają tłumnie tysiące wiernych. Z kraju
i z zagranicy napływają liczne prośby i podziękowania za doznane łaski i cuda
uzdrowienia. O przyszłości tego kultu można rokować pomyślnie.
Wystrój kościoła i jego treści
Jak już wspomniano, inicjatorem barokowej przebudowy kościoła cystersów
w Jędrzejowie był ówczesny przeor klasztoru Wojciech Ziemnicki. Nie mamy tu
do czynienia z barokizacją we właściwym tego słowa znaczeniu. Nie było to
bowiem zmodernizowanie, dostosowanie do współczesnych wymogów estetycznych istniejącego obiektu, lecz odbudowa zniszczonego przez pożar dawnego
kościoła, dodanie do niego kilku nowych elementów (fasada, kaplice), jak również sprawienie mu nowego wyposażenia wnętrza w miejsce spalonego. Właściwemu przebudowaniu uległo tylko prezbiterium, które zostało przedłużone o jedno
przęsło66.
Odbudowę zniszczonego kościoła rozpoczęto wkrótce po pożarze w 1726 r.
W 1731 r. przeor Ziemnicki sprowadził do opactwa znanego rzeźbiarza Antoniego Frączkiewicza (zm. przed 1741 r.)67 wraz z warsztatem, który wykonał ołtarze
i sztukaterię kościoła, a trzy lata później zatrudnił młodego malarza Andrzeja
Radwańskiego (1711–1762)68, który przyozdobił wnętrza świątyni malowidłami,
wykonał wszystkie bez mała obrazy ołtarzowe (z wyjątkiem obrazu w kaplicy
Kadłubka) oraz ozdobił freskami krużganki klasztorne i refektarz69. W 1742 r.
dobudowano do kościoła dwie nowe kaplice, z których jedną opat Ziemnicki
przeznaczył dla relikwii Wincentego Kadłubka. Druga kaplica wybudowana została tylko dla zachowania ścisłej symetrii na zewnątrz; przez długi czas nie miała nawet wezwania ani wystroju70. Ukształtowano również na nowo elewację
północną świątyni oraz wybudowano okazałą, pozorną fasadę wschodnią. W efekcie przeprowadzonych prac kościół jędrzejowski uzyskał nowe, barokowe oblicze, które zachwyca swym pięknem do dziś.
66
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2. Kościół cystersów w Jędrzejowie, widok na prezbiterium. Fot. Autor

Na wyposażenie jędrzejowskiego kościoła składa się dziewięć ołtarzy, stalle,
ambona, organy i ławki. W 1731 r. ukończono ołtarz główny i stalle, rok później
trzy ołtarze w kaplicach bliźnich, w 1737 r. dwa ołtarze w ramionach transeptu,
a w roku 1738 dwa ołtarze w nawach bocznych. Data wykonania ambony nie jest
znana, organy powstały zaś w latach 1745–176071. Najpóźniej wykonany został
ołtarz w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, odrębny stylowo. Nie znamy daty
jego powstania, musiał jednak być ukończony przed uroczystościami beatyfikacji
w 1765 r.
Najokazalej prezentuje się – rzecz jasna – ołtarz główny, wzorowany na ołtarzu głównym bazyliki jasnogórskiej; powtarza zarówno strukturę architektoniczną, jak i wystrój rzeźbiarski pierwowzoru72. Mensa ołtarzowa z płaskorzeźbą
Baranka Bożego (Agnus Dei) na księdze ustawiona jest na trójstopniowym podium, pomiędzy dwoma cokołami o dwóch kondygnacjach, na których znajdują
się po trzy kolumny dźwigające masywne, kilkakrotnie załamane belkowanie.
Pomiędzy kolumnami umieszczone są dużych rozmiarów figury św. Piotra i Pawła. Nieco wyżej, w płytkiej prostokątnej ramie zamkniętej od góry półkoliście
71

Ibidem, s. 69.
E. J a c k i e w i c z, Naśladownictwa ołtarza głównego bazyliki jasnogórskiej, „Studia Claromontana” 1995, t. XV, s. 359; A B o c h n a k, Rzeźby z XVIII wieku w Kielcach, Jędrzejowie
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z uskokami, widnieje rzeźbiarskie przedstawienie Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Maryja stoi na wzniesieniu z chmur, z rozłożonymi rękoma i twarzą
skierowaną ku górze. Towarzyszą jej dwaj aniołowie z rozpostartymi skrzydłami.
Ponad nią, w złoconej ramie, znajdują się płaskorzeźbione, uskrzydlone główki
aniołków i rozchodzące się od góry promienie. W zwieńczeniu ołtarza Trójca
Święta – Chrystus odziany w perizonium i Bóg Ojciec z globem siedzą na obłokach, podtrzymując zamkniętą koronę królewską; pochyleni spoglądają na Maryję, w oczekiwaniu na nią, by ją koronować. Ponad ich głowami, w centrum glorii,
ukazany jest Duch Święty pod postacią gołębicy. Trójcy Świętej towarzyszą
aniołowie przedstawieni całopostaciowo lub tylko symbolicznie, jako uskrzydlone główki dziecięce. Za Chrystusem widnieje putto trzymające krzyż. Na belkowaniu z lewej strony znajduje się figura św. Wojciech z wiosłem, a z prawej bł.
Wincentego Kadłubka z otwartą księgą. Godny podkreślenia wydaje się fakt
umieszczenia w ołtarzu rzeźby błogosławionego na trzydzieści trzy lata przed
jego beatyfikacją.
Po bokach prezbiterium, prawie na całej jego długości, ustawione są drewniane stalle. Przednie ściany klęczników i zaplecki zdobi bogaty ornament z symetrycznych, palmetowych pęków suchego akantu, a na parapetach znajdują się
stylizowane wazony. Oparcia przyozdabia także malatura przedstawiająca widoki
klasztorów cysterskich w typie chinoiserie. Nad zapleckiem zawieszony jest
baldachim w formie prostego belkowania, dekorowany ornamentem akantowym.
Stalle pomalowane są na czarno (z wyjątkiem złoconych ornamentów i jasnokremowego tła), co podkreśla kontrast pomiędzy nimi a ołtarzem, i sprawia, że
wzrok prześlizguje się tylko po nich, aby zatrzymać się następnie na ołtarzu,
w którym białe figury wydają się jeszcze bielsze73.
Ołtarzy bocznych w kościele jest siedem, wykazują one ogólne podobieństwo z ołtarzem głównym. Można je rozpatrywać jedynie pod względem architektoniczno-rzeźbiarskim, gdyż uzupełniające je obrazy olejne zostały wymienione w XIX stuleciu lub częściowo przemalowane. Ołtarze tworzą trzy grupy
o identycznej konstrukcji architektonicznej, ale dekoracja rzeźbiarska w każdym
z nich jest nieco odmienna. Analogiczne są dwa ołtarze w ramionach transeptu,
największe i najokazalsze, następnie dwa ołtarze w nawach bocznych, nieco mniejsze i skromniejsze, wreszcie ołtarze w kaplicach bliźnich, najmniejsze i najmniej
dekoracyjne. Wszystkie ołtarze mają części architektoniczne pokryte marmoryzowanym stiukiem, kapitele i ornamenty złocone oraz białe stiukowe rzeźby.
W zwieńczeniach (z wyjątkiem ołtarza Krzyża Świętego) występują putta i anioły, które otaczają lub wskazują na element środkowy, jakim jest gołębica Ducha
Świętego, Oko Opatrzności, Baranek Boży w glorii bądź kartusz z monogramem
czy napisem. Kapitele kolumn i pilastrów są kompozytowe.
73
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3. Kościół cystersów w Jędrzejowie, ołtarz
Maryi Niepokalanej, północne ramię transeptu.
Fot. Autor

4. Kościół cystersów w Jędrzejowie, ołtarz
św. Antoniego, nawa północna.
Fot. Autor

Najbardziej podobne do ołtarza głównego są ołtarze w ramionach transeptu
noszące wezwania św. Józefa (południowe ramię) i Maryi Niepokalanej (ramię
północne)74. Mają one wysoki, dwukondygnacyjny cokół ozdobiony płaskorzeźbionymi główkami anielskimi lub puttami w płycinach, na którym spoczywają
kręcone kolumny, po dwie z każdej strony, dźwigające gierowane, przerwane
w części środkowej belkowanie. Trzony kolumn oplata ornament roślinno-kwiatowy. Na cokołach pomiędzy kolumnami znajdują się nadnaturalnej wielkości figury: w północnym ramieniu transeptu apostołów Filipa (z lewej) i Jakuba Starszego (z prawej), w ramieniu zaś południowym aniołów. Szczyty ołtarzy
przysłania dekoracja rzeźbiarska, na którą składają się putta i anioły; w ołtarzu
św. Józefa trzymają one duży, późnobarokowy kartusz, natomiast w ołtarzu dedykowanym Marii monogram jej imienia.
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Jak zauważył A. Bochnak, wykazują one również podobieństwo z ołtarzem głównym w kościele św. Anny w Krakowie. Por. i d e m, Rzeźby..., s. XLIX.
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4. Kościół cystersów w Jędrzejowie, ołtarz
w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
Fot. Autor
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5. Kościół cystersów w Jędrzejowie, organy.
Fot. Autor

Ołtarze w nawach bocznych mają podwyższony cokół, pilastry z ornamentem roślinnym na trzonach oraz kręcone kolumny, po jednej z każdej strony,
dźwigające belkowanie, kilkakrotnie załamane i wygięte. Nad belkowaniem widoczna jest częściowo druga kondygnacja w formie szczytu ze spływami wolutowymi po bokach.
Najmniej okazałe są ołtarze w kaplicach bliźnich. Mają one gładkie kolumny, po dwie z każdej strony, i belkowanie z przerwanym przyczółkiem. Różnią
się między sobą jedynie zwieńczeniem. W ołtarzu Krzyża Świętego znajduje się
tu pusty kartusz herbowy, w ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej kartusz
z Okiem Opatrzności, w ołtarzu zaś Najświętszego Serca Jezusa gołębica Ducha
Świętego w złocistej glorii. W obu ostatnich ołtarzach element środkowy zwieńczenia podtrzymują dwa białe stiukowe putta, siedzące na przyczółkach belkowania.
Ołtarze o identycznej konstrukcji były także spokrewnione ze sobą treściowo. W dwóch kaplicach bliźnich, flankujących prezbiterium, znajdowały się
kiedyś obrazy świętych zakonników: Benedykta, twórcy reguły zakonnej i Ber-
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narda, założyciela zakonu cystersów75. Ołtarze św. Józefa i Maryi Niepokalanej
nie zmieniły do dziś swojego wezwania, jedynie umieszczone w nich obrazy
zostały przemalowane. Tworzą one drugą grupę: ziemscy rodzice Chrystusa.
Trzecią parę stanowiły ołtarze w nawach bocznych, przedstawiające dwóch męczenników. Po prawej stronie zachował się mocno przemalowany obraz ukazujący św. Wojciecha, w ołtarzu po stronie przeciwnej (obecnie św. Antoniego) istniał zaś niegdyś obraz św. Jana Chrzciciela76.
Ostatnim z omawianej grupy ołtarzy jest ołtarz Krzyża Świętego. W jego
centrum znajduje się nisza obramowana profilowaną ramą z szarego stiuku, wyłożona szkarłatnym aksamitem, gdzie pośród wotów wisi krucyfiks z polichromowaną figurą Ukrzyżowanego Chrystusa. Jak słusznie zauważył swego czasu
P.M. Przypkowski77, wydaje się mało prawdopodobne, aby powstał on dla tego
ołtarza i był w nim umieszczony od początku, gdyż rozpiętość ramion Chrystusa
była większa od szerokości niszy i palce zostały wyraźnie obcięte, aby rzeźba
mogła się tu zmieścić. Dokonano tego zapewne w XIX w., a ołtarz, analogicznie
do pozostałych, mógł pierwotnie być ozdobiony obrazem olejnym.
Oświetlenie i ustawienie ołtarzy nie zostało tak starannie zaplanowane jak ołtarza głównego, jest raczej przypadkowe i wyraźnie niekorzystnie wpływa na
odbiór ich artystycznej treści. Ołtarze w ciemnych kaplicach bliźnich wypełniają
je do samej góry, przez co ich zwieńczenia są ukryte w głębokim cieniu. Nad
ołtarzem Maryi Niepokalanej znajduje się okno, przesunięte jednak w stosunku
do jego osi, co zakłóca całość kompozycji, ołtarz św. Józefa oświetlony jest zaś
tylko z jednej strony, przez co lewa jego strona jest wyraźnie zacieniona. Również ołtarze w nawach bocznych mają nierównomierne oświetlenie i z nawy
głównej są mało widoczne.
Ambona wykonana została z drewna w połowie XVIII w., prawdopodobnie
przez Piotra Korneckiego78. Umieszczona jest nietypowo, z prawej strony nawy
głównej79. Prowadzą na nią schodki od strony transeptu, zamknięte portalem
z drzwiami o półkolistym wykroju. Portal ozdobiony jest przy narożach wolutami i zwieńczony wazonem. Korpus ambony ma na całej długości, po bokach i od
frontu, woluty z liśćmi akantu, pomiędzy którymi znajdują się wydłużone płyciny, od góry ząbkowany parapet, a dołem płaska muszla. W zaplecku, na tle lustra
grawerowanego w regencyjne ornamenty, widnieje płaskorzeźba Chrystusa Dobrego Pasterza. Baldachim w formie belkowania ma od frontu rokokowy kartusz
75

S. M a r c h e w k a, op. cit., s. 18.
P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 33.
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Ibidem.
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A.A. D u d e k, op. cit., s. 65.
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Od późnego średniowiecza ustaliło się obowiązujące do dziś miejsce ambony – przy pierwszym od prezbiterium bądź środkowym lewym filarze nawy głównej. Por. Słownik terminologiczny
sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1976, s. 22.
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i główki anielskie po bokach. Dodatkowo zdobiony jest zwisającymi lambrekinami i draperiami. Zwieńczenie ambony tworzy promienista gloria z gołębicą
Ducha Świętego w wieńcu główek anielskich. Partie rzeźbiarskie i ornamentalne
są złocone, reszta malowana – identycznie jak ołtarz i stalle – na czarno, z wyjątkiem płycin w korpusie, gdzie mamy polichromowaną imitację marmoryzowanego stiuku.
W czasie barokowej przebudowy powstały również organy. Wypełniają one
całe zachodnie przęsło nawy głównej, przechodząc łukiem o linii falistej od jednej ściany do drugiej. Instrument wykonany zostały przez Józefa Sitarskiego przy
współpracy z Ignacym Foglerem z Warszawy, natomiast snycerka i rzeźba figuralna są dziełem krakowskiego warsztatu Korneckich. Organy mają unikalne rozwiązania techniczne. Zawierają też elementy poprzednich, wykonanych w 1633 r.
przez konwersa jędrzejowskiego, brata Benedykta80.
Prospekt organowy podzielony jest na dwie kondygnacje. Dolna to chór muzyczny z baldachimem, w górnej zaś, nad bogato profilowanym gzymsem, poustawiane są grupy piszczałek ozdobione rokokowymi ornamentami i zwieńczone odcinkami gzymsu, na którym siedzą bądź stoją muzykujące putta, wspomagane przez Niewiastę z lutnią i Murzyna grającego na fagocie. Część centralna
dekorowana jest baldachimowym zwieńczeniem, na środku którego znajduje się
rokokowy kartusz. Wysunięty pozytyw, wsparty na ozdobnym filarze, imituje
lożę.
Dekoracja snycerska prospektu oparta jest na Księdze Psalmów. U podstawy
pozytywu orzeł z uniesionymi skrzydłami symbolizuje Miłość Bożą i Chwałę
Kościoła81. Po bokach chóru znajdują się dwie rzeźby: po lewej król Dawid
z harfą jako dyrygent anielskiej orkiestry, po prawej św. Cecylia jako patronka
muzyki kościelnej. Figury te stoją na cokołach, które z kolei umieszczone są na
konsolach wspartych na płaskich muszlach, unoszonych przez aniołów82. Putta
na gzymsie prospektu i pozytywu to chór anielski. Dekorację organów uzupełniają liście akantu, kartusze, zwisy kwiatowe i wazony. Wszystkie partie rzeźbiarskie i ornamentalne organów są złocone, jedynie twarze i ręce figur na konsolach polichromowane w barwach naturalnych. Reszta malowana jest na kolor
błękitny.
Najpóźniejszym, jak się wydaje, elementem wystroju wnętrza jest ołtarz
w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka, wykonany przez krakowskiego rzeźbiarza
i snycerza Wojciecha Rojowskiego (zm. po 1778)83. Ma on formę odmienną od
80

A.A. D u d e k, op. cit., s. 69; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 60; J. Z u b, op. cit., s. 8, 21.
A.A. D u d e k, op. cit., s. 70.
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Anioły te podtrzymują konsole chóru organowego w taki sam sposób, jak anioł w kościele
p.w. św. Anny w Krakowie ambonę. Por. A. B o c h n a k, Rzeźby..., s. XLIX.
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J. S a m e k, Wojciech Rojowski, [w:] PSB, t. XXXI, Wrocław 1988, s. 519–520.
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pozostałych ołtarzy, gdyż pozbawiony jest konstrukcji architektonicznej. Jako
domniemany wzór wskazuje się ołtarz-mauzoleum w kaplicy p.w. św. Jacka
w kościele dominikanów w Krakowie. Na mensie ołtarzowej, na trójstopniowym
podium, ustawiona jest posrebrzana trumienka z relikwiami Wincentego, otoczona przez cztery kamienne figury klęczących aniołów, wskazujących w górę, gdzie
w szafowej ramie wisi olejny obraz błogosławionego, namalowany na drewnie
około 1764 r.84 Postać Kadłubka okrywa srebrna sukienka wykonana z przetopionych wotów w drugiej połowie XVIII w. Ramę na obraz wymieniono na nową w 1915 r., zachowano jednak oryginalne rokokowe ornamenty. Po bokach,
między ołtarzem a przyściennymi filarami, przerzucone są fantazyjne drewniane
łuki składające się z ornamentów rocaille, na których siedzą putta85.

Ołtarz

6. Kościół cystersów w Jędrzejowie,
ołtarz w kaplicy p.w. bł. Wincentego
Kadłubka. Fot. Autor

Kaplicę Kadłubka zamyka żelazna krata wykonana w 1765 r. przez Jana
Wejdnera, składająca się z cęgowych ornamentów regencyjnych. W górnej partii
ozdobiona jest ona dwoma rokokowymi kartuszami. Na jednym z kartuszy wid84

Obraz na zasuwie jest współczesny. Przedstawia księdza, który wskazuje wiernym bł. Wincentego jako wzór do naśladowania. Por. J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 54.
85
A.A. D u d e k, op. cit., s. 78; J. S a m e k, Błogosławiony Wincenty Kadłubek w sztuce (rozeznanie problemu), [w:] Mistrz Wincenty..., s. 97; P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 36.

65

Oprawa artystyczna kultu...

nieje herb Złota Wolność (opata Wojciecha Ziemnickiego), na drugim zaś herb
Gryf (prawdopodobnie współfundatora kaplicy)86.
Omawiając wystrój kościoła jędrzejowskiego warto również wspomnieć
o dwóch parach drzwi w portalach naw bocznych. Są one obite blachą tłoczoną
w rozetowe ornamenty w kwadratowych kwaterach. Wzór ten spotykany był
często w Krakowie i okolicach w pierwszej połowie XVIII stulecia. Widzimy go
m.in. na drzwiach prowadzących z prezbiterium kościoła cysterskiego w Mogile
na krużganki klasztorne, a w Krakowie na odrzwiach frontowych kościoła
p.w. św. Anny oraz w kościołach p.w. św. Floriana i Marka87. Wszystkie te drzwi
pochodzą zapewne z tego samego źródła, jakiegoś krakowskiego warsztatu.
Dekoracja malarska
Na dekorację malarską kościoła składa się zespół fresków wykonanych w latach 1734–1739 przez miejscowego malarza Andrzeja Radwańskiego. Informują
nas o tym oryginalne zapiski artysty, w których notuje on nie tylko czas, miesiąc
i dzień wykonania poszczególnych fresków, ale także miejsca, tytuły i cenę wykonanych obrazów88. Dziś nie wszystkie freski noszą w pełni cechy pędzla Radwańskiego, kościół był bowiem kilkakrotnie przemalowywany (raz, w 1754 r.,
nawet sam artysta dokonał poprawek). Po ich częściowym zniszczeniu w roku
1800 odnowione zostały przez malarza Wojciecha Gutowskiego. W roku 1914
w skutek pożaru dachu kościoła, freski sklepienne nawy głównej, transeptu i nawy
południowej zostały poważnie uszkodzone. W czasie restauracji kościoła w 1916 r.
dokonano częściowego przemalowania fresków prezbiterium. Taki stan rzeczy
przetrwał aż do roku 1964, kiedy to przeprowadzono ich fachową konserwację
i oczyszczono je z przemalówek89.
Na całość wykonanej przez Andrzeja Radwańskiego techniką al fresco dekoracji składają się kompozycje na wszystkich przęsłach sklepień nawy głównej,
prezbiterium, transeptu i naw bocznych, a także obrazy w uszakowatych obramieniach na ścianach nawy głównej i prawego ramienia transeptu. Obecnie freski
w nawie południowej są całkowicie zniszczone przez wilgoć, natomiast na sklepieniach nawy głównej transeptu i nawy północnej miejscami poważnie uszkodzone, rozpoczęto jednak ich konserwację. Głównym założeniem ikonograficznym malowideł jest gloryfikacja zakonu cystersów, ich przedstawiciela, bł. Win86

P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 36.
M. S o k o ł o w s k i, Krata żelazna i drzwi blachami obite w Jędrzejowie, SKBHS, 1899,
t. VI, z. 4, s. CII–CIII.
88
Notatki te gromadzi Państwowe Archiwum m. Krakowa i Województwa Krakowskiego [dalej: PAKiWK], Teka Grabowskiego E 122, s. 82.
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K. J ó ź k i e w i c z, Andrzej Radwański, malarz krakowski..., s. 172; P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 40; A.A. D u d e k, op. cit., s. 74.
87

66

MAŁGORZATA KARKOCHA

centego Kadłubka oraz patronów kościoła: Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha.
Wszystkie obrazy na sklepieniu nawy głównej są alegoryczne. Pierwszy
z nich, w przęśle nad głównym ołtarzem, wyobraża niebo, gdzie Chrystus w otoczeniu aniołów przyjmuje świętych z jędrzejowskiego klasztoru. Matka Boska
wraz ze św. Wojciechem przedstawia swojemu Synowi Wincentego Kadłubka
i grono zakonników. Za łukiem bramy antycznego muru widnieje kościół jędrzejowski przed pożarem z 1800 r. W drugim przęśle prezbiterium ukazane zostało
alegoryczne przedstawienie chwały bł. Wincentego Kadłubka, a w kolejnym
Maryja polecająca Chrystusowi zakon cystersów. Ściany boczne prezbiterium
wzbogacają malowidła ornamentalne, otaczające m.in. iluzjonistycznie namalowane okna. Na łuku arkadowym oddzielającym prezbiterium od reszty kościoła
(tęcza) namalowano girlandy owocowo-kwiatowe, symbolizujące łaski, jakie
zakon cystersów otrzymuje od swojej opiekunki Maryi.
W przęśle krzyżowym, na tle iluzjonistycznej architektury, wyobrażona została alegoria Marii i Chrystusa jako źródło łask zakonu cysterskiego. Widać tu
pierwszych opatów Cîteaux i św. Bernarda z Clairvaux w otoczeniu konwersów,
jak również mistyczne zaślubiny Zakonu z Maryją i Chrystusem. Na sklepieniach
transeptu zilustrowana została działalność cystersów w czterech częściach świata: w Azji, Ameryce i Afryce – misyjne, w Europie zaś jest to walka św. Bernarda z wielogłowym smokiem – antypapieżem Anakletem.
Malatura sklepienia nawy głównej przedstawia cztery filie zakonu cystersów.
W pierwszym przęśle zachowały się tylko niewielkie fragmenty sceny ukazującej
dawniej opactwo La Ferté w Burgundii. W kolejnym widać alegoryczne wyobrażenie opactwa Clairvaux, z papieżem Innocentym III i św. Bernardem w centrum
fresku. W jego narożach znajdują się ozdobne kartusze herbowe zwieńczone
motywem „liściastego chłopca” (motyw niezwykle rzadki w Polsce, znany m.in.
z dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej). W trzecim przęśle nawy przedstawiono
opactwo Pontigny w Szampanii, a w ostatnim opactwo Morimond. Fresk ten
namalowany jest odmiennie od pozostałych, z jedną centralną sceną. Dodatkowo
ujęty jest ornamentacją roślinną, w narożach przęsła widać zaś stylizowane głowice.
Na ścianie nawy głównej i południowego ramienia transeptu widnieje jedenaście obrazów ukazujących sceny z życia sławnych cystersów. Pierwszy z nich
po prawej stronie (licząc od prezbiterium) przedstawia św. Eryka, króla Danii
i fundatora klasztoru na Fionii. Idąc dalej widzimy bł. Konrada, bł. Teresę, królową Portugalii, założycielkę opactwa cysterek w Lorvao, papieża Urbana IV,
papieża Benedykta XII umywającego nogi ubogim, św. Hugona – pogromcę
heretyków, św. Malachiasza (zasłonięty częściowo prospektem organowym), św.
Wilhelma, opata Pontigny (również częściowo zasłonięty), św. Bernarda oraz
papieży Aleksandra III i Eugeniusza III.
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7. Kościół cystersów w Jędrzejowie, fresk w nawie głównej, przęsło drugie. Fot. Autor

8. Kościół cystersów w Jędrzejowie, fresk w transepcie, przęsło czwarte. Fot. Autor
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Nawy boczne świątyni ozdobione były scenami ukazującymi życie i cuda bł.
Wincentego Kadłubka. Zachowały się tylko cztery malowidła w nawie północnej. W pierwszym przęśle fresk, podzielony na dwie sceny, ukazuje w dolnej
części biskupa odwożącego księżniczkę Salomeę, córkę Leszka Białego, na Węgry, w górnej zaś zaślubiny Salomei z Kolomanem. Sąsiedni fresk jest zupełnie
zniszczony. W kolejnym natomiast bł. Wincenty przedstawiony został jako biskup krakowski i hojny fundator kościołów oraz zakonów diecezji krakowskiej.
Następne dwa freski przypominają cuda dokonane za jego przyczyną: ożywienie
zmarłego dziecka i ugaszenie pożaru Chęcin w 1634 r.90
Freski Radwańskiego są prawdziwą ozdobą surowego wnętrza, uzupełniają
brak dekoracji rzeźbiarsko-sztukatorskiej. Dzięki nim wnętrze nabrało cech baroku. Poszczególne kompozycje ujęte są w dekoracyjnie ukształtowane ramy,
w większości ozdobione kartuszami. Ponadto na sklepieniach partie poza ramą
wypełniają różnorakie ornamenty, które pokrywają także gurty sklepienne.
Kompozycja poszczególnych fresków jest niejednolita. Niektóre sceny na
sklepieniach, z motywami iluzjonistycznej architektury, są traktowane według
zasady da sotto in su (żabia perspektywa), stosowanej jednak niezbyt konsekwentnie, co nie daje pełnego efektu iluzji przebicia sklepienia postulowanego
przez wzorniki Andrea Pozza91. W kilku przęsłach zaś Radwański nie zastosował
nawet punktu widzenia od dołu. Także malowidła na ścianach, mimo iż przeznaczone są do oglądania od dołu, mają perspektywę o górnym punkcie widzenia.
W partiach ornamentalnych występują motywy późnobarokowe i regencyjne,
a jedynie w kilku miejscach zaczątki ornamentów rokokowych.
Kolory fresków były spokojne, stonowane, raczej jasne, utrzymane głównie
w barwach: różowej, błękitnej, szaro-żółtej, zielonej oraz w odcieniach jasnego
brązu. Wnioski takie można wysunąć oglądając oczyszczone z przemalówek
malowidła na sklepieniu prezbiterium.
Dekoracją malarską ozdobiona została również kaplica p.w. bł. Wincentego
Kadłubka. Freski te nie wykazują jednak cech pędzla Andrzeja Radwańskiego,
nie zostały też uwzględnione w jego notatkach. Ich poziom artystyczny jest nieco
niższy, a występujące w nich ornamenty są już w pełni rokokowe. Polichromia ta
powstała najprawdopodobniej w trzeciej ćwierci XVIII stulecia92.
Treścią malowideł są sceny z życia bł. Wincentego Kadłubka. W centrum
kopuły widać dwa anioły z cysterską kukullą, pasem oraz rózgą – symbolami
Wincentego Kadłubka. W tamburze, pomiędzy dwoma owalnymi oknami zdo90
Notatki A. Radwańskiego, PAKiWK, Teka Grabowskiego E 122, s. 82; A.A. D u d e k, op.
cit., s. 74–77; P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 40–41; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 54–55;
Katalog zabytków..., s. 10; J. Z u b, op. cit., s. 15, 20–22.
91
A. P o z z o, Prattica della Perspettive, wyd. I, b. m. w., 1692.
92
Katalog zabytków..., s. 10.
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9. Kościół cystersów w Jędrzejowie.

9. Kościół cystersów w Jędrzejowie,
fasada wschodnia. Fot. Autor

10. Kościół cystersów w Jędrzejowie, elewacja północna. Fot. Autor
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bionymi rokokową sztukaterią, przedstawiony został Wincenty jako biskup składający insygnia władzy przed kapitułą katedralną krakowską, następnie idący
pieszo do klasztoru jędrzejowskiego, proszący o przyjęcie go do grona cystersów, wreszcie jego obłóczyny w kapitularzu klasztoru przez opata Teodoryka.
Wszystkie sceny umieszczono w ozdobnie dekorowanych, malowanych kartuszach. Poniżej tambura, w narożnych żagielkach, przedstawiono św. Benedykta
z Nursji, bł. Wincentego podczas modlitwy – jako biskupa krakowskiego i jako
cystersa, a także jego ekstazę93.
Elewacja północna i fasada wschodnia
W czasie barokowej przebudowy kościoła zaszły także zmiany w jego zewnętrznej postaci. Nową formę uzyskała elewacja północna, ukształtowana
w latach 1739–1742, od strony wschodniej kościół otrzymał zaś okazałą dwuwieżową fasadę. Powstała ona w latach 1751–1754 i pełni funkcję wyłącznie
dekoracyjną94, gdyż wejścia do kościoła znajdują się w zachodniej części naw
bocznych – od północy bezpośrednio z zewnątrz, a od południa z krużganka kościoła. Oba te elementy mają nieco odmienny detal, ale i wiele cech wspólnych,
całość zaś podporządkowana jest jednolitej koncepcji, będącej dziełem niewątpliwie wybitnego architekta95.
Elewacja północna kościoła utworzona jest z dekoracyjnie ukształtowanej
ściany czołowej transeptu, połączonej skośnie ustawionymi ścianami parawanowymi, z dwoma identycznymi, symetrycznie ustawionymi po bokach transeptu
kaplicami, również wybudowanymi w czasie barokizacji kościoła. Ściana transeptu podzielona jest na dwie kondygnacje łukowato wygiętym, gierowanym
gzymsem, na którym spoczywają po bokach rzeźby aniołów. Kondygnację dolną
ujmują narożne pilastry i nałożone na nie półkolumny, górną pary pilastrów,
wszystkie w porządku kompozytowym. Na osi znajduje się ślepy portal, nad nim
okno, a w drugiej kondygnacji nisza z rzeźbą Matki Bożej. W zwieńczeniu widnieje figura archanioła Michała z mieczem, po bokach zaś anioły na wolutach
(prawy zniszczony).
Kwadratowe kaplice kryte są kopułami ujętymi w narożach w kamienne woluty, zwieńczonymi latarniami. Kopuły te mają z czterech stron owalne lukarny
w kamiennych wolutowych obramieniach. Naroża kaplic ujmują pilastry w porządku jońskim, a pod oknami występują kartuszowe ornamenty z motywem
regencyjnej kratki. W niskich parawanowych ścianach znajdują się półkoliście
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J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 54; P r a w d z i c, op. cit., s. 7; A.A. D u d e k, op. cit., s. 79–
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K. S z y m k i e w i c z, op. cit., s. 209.
Próbę ustalenia twórcy tej koncepcji podjął P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 44–47.
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zamknięte bramki, z których lewa jest ślepa. Wieńczą je spływy wolutowe przylegające do naroży transeptu.
Fasada wschodnia kościoła ma układ trójosiowy. Dwukondygnacyjna, lekko
wypukła część środkowa ujęta jest przez dwie trójkondygnacyjne wieże. Kondygnacje fasady są podzielone belkowaniami o wyłamujących się gzymsach i opilastrowane z zastosowaniem superpozycji porządków. Dolna kondygnacja ma wysoki cokół i część środkową flankowaną dwoma toskańskimi kolumnami, kondygnacja wyższa ma porządek joński, a najwyższa koryncki. W części środkowej
fasady znajduje się ślepy portal zwieńczony przerwanym frontonem.
Partie wież mają na osiach półkoliście zamknięte nisze, obramowane reliefową dekoracją o motywach późnoregencyjnych i wczesnorokokowych. Nisze te
w pierwszej kondygnacji mieszczą na postumentach bliżej nieznanych biskupów-cystersów96, w drugiej kondygnacji są puste – rzeźby zniszczone zostały w roku
1914, podobnie jak ozdobne wazony, które stały na narożnych wolutach najwyższej kondygnacji i hełmy wież. Te ostatnie, o czym pisaliśmy wyżej, zastąpiono
zaraz po wojnie nowymi, zaprojektowanymi przez architekta Franciszka Mączyńskiego97.

11. Jędrzejów. Kopiec Przeniesienia.
Fot. Autor
96
97

Najprawdopodobniej są to św. Wojciech i bł. Wincenty Kadłubek.
P.M. P r z y p k o w s k i, op. cit., s. 20 i n.; A.A. D u d e k, op. cit., s. 48–49.
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Formy krajobrazowe
Z przejawami kultu bł. Wincentego Kadłubka spotykamy się nie tylko we
wnętrzu świątyni, ale i w bezpośrednim jej otoczeniu. Skręcając z ul. Klasztornej
w kierunku alei wiodącej do kościoła, mijamy po prawej stronie klasztor dominikanek, a tuż za nim mały kopiec z kamienną figurą błogosławionego jako pielgrzyma. Nosi on nazwę Kopca Przeniesienia i usypany został w 1918 r. z inicjatywy ks. Marchewki, w czasie obchodów 700-lecia przybycia Wincentego Kadłubka do Jędrzejowa. Rzeźba błogosławionego wykonana została z kamienia
pińczowskiego przez miejscowego kamieniarza S. Piaseckiego98. Na cokole pod
figurą widnieje napis: „Na pamiątkę 700 rocznicy przybycia bł. Wincentego do
Jędrzejowa 1218–1918, oraz na pamiątkę przeniesienia odpustu z drugiej niedzieli października na 20 sierpnia”.
Podczas tych samych uroczystości usypano również inny kopiec, noszący
nazwę Kopca Spotkania. Znajduje się on przy drodze prowadzącej w kierunku
Szczekocin i Katowic, w odległości około jednego kilometra od klasztoru. Na
szczycie kopca widnieje krzyż, a pod nim, na płycie z pińczowskiego kamienia,
napis: „Tu na tym miejscu w roku 1218 opat cystersów Teodoryk powitał bł.
Wincentego Kadłubka, przybywającego z Krakowa. W 700 rocznicę jego przybycia do tutejszego klasztoru, mieszkańcy wsi Sudół, Prząsław, Brzeźnica pamiątkę tę wystawili w 1918 r.” Na pamiątkę tego wydarzenia każdego roku podąża tam procesja w uroczystym pochodzie z relikwiami bł. Wincentego, przy
tłumnym udziale ludności Jędrzejowa.
Figura bł. Wincentego Kadłubka zdobi także bramę wejściową na plac kościelny, usytuowaną od strony północnej. Brama ta, zbudowana z kamienia ciosowego, powstała najprawdopodobniej w tym samym czasie, co mur otaczający
klasztor i kościół, tj. w 1738 r. Zamknięty półkoliście otwór ujmują po bokach
pary pilastrów o kapitelach jońskich, zdwojone na narożach. Na wysokim postumencie dwudzielnego zwieńczenia zdobionego wolutami znajduje się figura św.
Wojciecha, a po bokach na gzymsie koronującym kamienne rzeźby św. Bernarda
i bł. Wincentego Kadłubka, autorstwa Piotra Korneckiego99.
Warto również nadmienić, że imieniem błogosławionego został ochrzczony
spiżowy dzwon znajdujący się w tutejszej dzwonnicy, ufundowany w 1768 r.
przez opata Ziemnickiego jako wotum wdzięczności Opatrzności Bożej za dar
beatyfikacji Wincentego Kadłubka, a odlany w Gdańsku przez ludwisarza Ernesta Fryderyka Kocha. Waży on około 6 ton i pokryty jest dekoracją plastyczną
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K. Ś w i ż e k, op. cit., s. 82; P r a w d z i c, op. cit., s. 6–7; J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 50;
A.A. D u d e k, op. cit., s. 59–60.
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A. C h a l c a r z, op. cit., s. 106.

73

Oprawa artystyczna kultu...

oraz łacińskimi inskrypcjami100. Dzwon uruchamiany jest tylko w czasie wielkich
uroczystości kościelnych i pogrzebów zmarłych zakonników konwentu jędrzejowskiego101.
***
Podsumowując, barokowa przebudowa kościoła cystersów w Jędrzejowie
była wynikiem żywo rozwijającego się kultu bł. Wincentego Kadłubka, a nie
jedynie następstwem pożaru, jaki zniszczył opactwo w 1726 r. Zmiany, jakie
zaszły wówczas w świątyni i bezpośrednim jej otoczeniu, były wprawdzie koniecznością, jednak wszystko wykonano z myślą o przygotowaniu obiektu do
nowych zadań. Kościół od dawna był miejscem pielgrzymkowym, nawiedzanym
przez licznych pątników zdążających do grobu Wincentego Kadłubka. Liczono
się także z możliwością rychłej jego beatyfikacji. Prace przeprowadzone po 1726 r.
obliczone były zatem na pomieszczenie rzeszy wiernych i stworzenie im odpowiednich warunków do modlitwy.
Barokizacja kościoła jędrzejowskiego była również próbą wpisania się w nurt
przebudowy kościołów i klasztorów w stylu barokowym, występujący w architekturze cysterskiej drugiej połowy XVII i początku XVIII w. Tendencje te były
charakterystyczne zarówno dla Polski, jak i Europy Środkowowschodniej. Genezy
tego zjawiska należy szukać w sytuacji, w jakiej znajdował się zakon cystersów
w XVII stuleciu. Po trwającym blisko dwieście lat okresie rozkwitu (od końca
XIV do połowy XVII w.), zakonu tego dotknął wyraźny kryzys, który doprowadził
do upadku niektórych fundacji. Wiązało się to kolejno z załamaniem się ruchu
zakonnego, wojnami husyckimi (zwłaszcza w Czechach i na obszarze Śląska),
tureckimi (na Węgrzech i w Austrii), reformacją, wreszcie wojną trzydziestoletnią
i wojnami szwedzkimi w Polsce. Ożywienie życia zakonnego cystersów nastąpiło
dopiero w drugiej połowie wieku XVII, kiedy to wzrosła wydatnie liczba mnichów, konwenty odzyskały utracone dobra, a zniszczone i zaniedbane kościoły
wraz z klasztorami uzyskały stopniowo nowy, barokowy wystrój. Odradzający się
zakon zwrócił się ku swej wspaniałej przeszłości i średniowiecznym korzeniom,
co znalazło odbicie w programach ikonograficznych odnawianych świątyń102.
100
Dokładny opis tego dzwonu sporządził A.Z. Helcel: „ma [on] wysokość łok. 1 cali 21, szerokość u dołu ł. 2 cali 10. U góry okólny napis Laudetur Jesus Christus. Pod tem na jednej stronie
imię chrzestne dzwonu: B. Vincentius Kadłubek – z drugiej: Friedrich Koch Gedani, anno 1768 –
a jeszcze niżej wizerunek herbu »Złota wolność« kapeluszem opackim ozdobiony, pod którym
napis: Illustissimus Reverendissimus Dominus Adalbertus Ziemnicki Abbas Andreoviensis O. C.
hanc companam comparavit”. I d e m, op. cit., s. 6. Por. też J. W i ś n i e w s k i, op. cit., s. 60–61.
101
A.A. D u d e k, op. cit., s. 56.
102
R. K a c z m a r e k, J. W i t k o w s k i, Historia i tradycja średniowieczna w sztuce cystersów Europy Środkowowschodniej (XVII–XVIII w.), [w:] Cystersi w kulturze średniowiecznej Euro-

74

MAŁGORZATA KARKOCHA

W ikonografii nowych wystrojów zasadniczą rolę odgrywały dwa, ściśle ze
sobą powiązane wątki tematyczne: działalność i historia zakonu cystersów
w ogóle oraz jego poszczególnych konwentów103. Wykładnią obu tych motywów
w przestrzeni jędrzejowskiego kościoła są malowidła sklepienne prezbiterium,
nawy głównej i obu ramion transeptu. Przedstawiają one pierwsze fundacje cysterskie we Francji (Cîteaux, La Ferté, Clairvaux, Pontigny, Morimond) i w Polsce (Jędrzejów), jak również ilustrują w sposób alegoryczny różne aspekty działalności zakonu na świecie: misyjną w Azji, Afryce i Ameryce, natomiast w Europie walkę z herezją zagrażającą jedności Kościoła.
Cystersi, jak każdy zakon, czcili swoich założycieli i prawodawców, stąd tak
częste występowanie przedstawień świętych Bernarda i Benedykta. Interpretować je można również w aspekcie historycznym, jako chęć ukazania swoich korzeni oraz kontynuacji przez cystersów reguły benedyktyńskiej104. W omawianym tu obiekcie postać opata z Clairvaux pojawia się kilkakrotnie: widzimy ją
w przęśle krzyżowym transeptu, w drugim przęśle nawy głównej, gdzie przedstawiono opactwo Clairvaux, oraz na jej ścianie północnej. Z kolei osoba św.
Benedykta została ukazana na jednym z fresków w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka. Figury obu świętych dekorują również bramę wejściową wiodącą na plac
kościelny od strony północnej.
Formą gloryfikacji świetnej przeszłości zakonu były galerie świętych cysterskich, dobierane według odpowiedniego klucza. Były to przeważnie portrety,
popiersia czy posągi, zdobiące elementy wystroju i wyposażenia świątyni. Taką
galerię świętych i błogosławionych spotykamy również w świątyni jędrzejowskiej. Składa się ona z jedenastu obrazów namalowanych techniką al fresco na
ścianie nawy głównej i południowego ramienia transeptu. Przedstawia świętych
założycieli zakonu, męskiej i żeńskiej linii (św. Bernard, św. Eryk, bł. Teresa),
a także jego najbardziej zasłużonych przedstawicieli (bł. Konrad, święci Hugon,
Malachiasz i Wilhelm, papieże Urban IV, Benedykt XII, Aleksander III, Eugeniusz III)105. Poszczególne osoby identyfikowane są inskrypcjami, nierzadko
wyszczególniającymi zasługi dla zakonu i Kościoła.

py, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992, s. 387–388; H. L e s z c z y ń s k i, Dzieje cystersów, [w:] Zakony benedyktyńskie w Polsce, Tyniec 1981, s. 88–95; H. G a p s k i, Klasztory cysterskie w Europie
Środkowowschodniej w czasach nowożytnych (XVI–XVIII wiek), [w:] Cystersi w społeczeństwie
Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze OO. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy Zakonu Ojców Cystersów, Poznań–Kraków–Mogiła 5–10
października 1998, red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 78–86.
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R. K a c z m a r e k, J. W i t k o w s k i, op. cit., s. 394.
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Ibidem.
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Celem ukazania wizerunków św. Eryka, bł. Konrada i bł. Teresy mogła być również chęć
ukazania różnych aspektów działalności zakonu cystersów. Por. ibidem, s. 400.
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Wykorzystywano też okazję do upamiętnienia postaci patronów (rzeźba
przedstawiająca św. Wincentego w wieńczeniu ołtarza głównego, bramy opackiej
i w fasadzie wschodniej oraz malarskie wyobrażenie na freskach sklepiennych
kościoła), fundatorów i dobroczyńców (herb opata Ziemnickiego zdobiący kratę
u wejścia do kaplicy bł. Wincentego). Nie zapominano i o sławnych osobistościach związanych z konwentem, stąd w Jędrzejowie rozwijano kult Wincentego
Kadłubka – wielkiego dobroczyńcy opactwa i członka wspólnoty zakonnej. Nie
bez znaczenia był oczywiście fakt, że w murach kościoła klasztornego pochowane zostały jego doczesne szczątki.
Osobie błogosławionego poświęcone są malowidła w kaplicy jego imienia,
a także freski na sklepieniu nawy północnej (częściowo zniszczone) i południowej (całkowicie zniszczone na skutek wilgoci i braku konserwacji). Treścią malowideł w nawach bocznych były sceny z życia Wincentego oraz cuda przez
niego uczynione (ożywienie zmarłego dziecka, ugaszenie pożaru Chęcin). W dekoracji kaplicy dominują natomiast sceny związane z ostatnim etapem jego życia –
rezygnacją ze stanowiska biskupa krakowskiego i wstąpieniem do klasztoru jędrzejowskiego.
Z przejawami kultu bł. Wincentego spotykamy się również na zewnątrz
świątyni. Imieniem Kadłubka ochrzczony został jeden z dzwonów kościelnych,
jemu dedykowane są Kopce Spotkania i Przeniesienia, wreszcie figura Wincentego zdobi bramę wejściową na teren opactwa.
Warto na koniec zastanowić się nad motywami, dla których cystersi jędrzejowscy rozwijali kult mistrza Kadłubka. Rzecz wymaga wnikliwych studiów,
niniejsze rozważania stanowią jedynie próbę zasygnalizowania problemu. Najbardziej prawdopodobny wydaje się fakt, że obok względów religijnych, zadecydowały o tym także kwestie ekonomiczne. Przybywający do Jędrzejowa pątnicy
pozostawiali w mieście, które stanowiło własność opactwa, znaczne sumy pieniędzy. Związane to było m.in. z koniecznością zakupienia posiłków czy wynajęcia noclegu. Składali także pewne datki i wota, będące wyrazem wdzięczności
za łaski doznawane za sprawą bł. Wincentego (obecność wotów poświadcza
Szymon Starowolski już w 1642 r.). Rozbudzenie zainteresowania osobą biskupa
krakowskiego i mnicha było więc także formą promowania zakonu, którego
Wincenty był przecież wybitnym przedstawicielem. Wszystkie te względy niechybnie zadecydowały o tym, że cystersi przez długi czas nie dopuszczali do
rozwinięcia się w kościele farnym p.w. św. Katarzyny konkurencyjnego ośrodka
kultu, skupionego wokół eksponowanego tam cudownego Krzyża106.
106

Tezę tę wysunął ostatnio W. K o w a l s k i, Kościół w mieście opatów. Źródła i wysokość
dochodów parafii jędrzejowskiej w średniowieczu i w czasach nowożytnych, [w:] Ecclesia et civitatis. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska i H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 288.

76

MAŁGORZATA KARKOCHA
MAŁGORZATA KARKOCHA

The artwork of Blessed Vincent Kadlubek’s worship
in the Cistercian abbey in Jędrzejów
The present article discusses the history of the Cistercian church in Jędrzejów, as well as his
architecture, furnishing and decoration. This church was built in the first half of the 12th century in
the Romanesque style. It was remade in the 15th century in the Gothic style. The second alteration
of the temple took place in the 18th century, after a fire of the abbey in 1726. The church obtained
then the Baroque furnishing and beautiful frescos of vaults and walls. There were two chapels and
a vestibule built also onto the church from the northern side, as well as grand two-towers facade
from the east. Finally, it formed newly the northern elevation of the monument.
According to the Author, the Baroque reconstruction of the Cistercian church in Jędrzejów
was not only the consequence of the fire of the abbey in 1726. It also stemmed from growing live
worship of Blessed Vincent Kadlubek. The changes achieved inside the temple and in the nearest
surroundings were admittedly the necessity, but all it was done with new tasks of the object in
mind. The church was the target of numerous pilgrimages bound to Blessed Vincent’s grave for
a long time. Cistercians counted also on the speedy beatification of Vincent Kadlubek. Thus the
works done after 1726 were carried out to accommodate the multitude of worshippers and to give
them conditions favourable for prayers.
The Baroque rebuilt of the church in Jędrzejów was also an attempt of joining in the movement of churches and cloisters’ rebuilt in the Baroque style, which was observed in the Cistercian
architecture in the second half of the 17th century and at the beginning of the 18th century. These
trends were specific both Poland and Central Europe.

