
ECCE HOMO

Według Ewangelii św. Jana (19,4-7) Piłat po tym, jak 
kazał Chrystusa ubiczować i ukoronować koroną cierniową, 
wyprowadził Go przed pretorium, ukazując zgromadzone-
mu tłumowi ze słowami: „Ecce Homo” (Oto Człowiek); na 
Jego widok lud i arcykapłani zaczęli z kolei wołać: „Ukrzy-
żuj Go!”.

Motyw Ecce Homo przedstawia Chrystusa jako budzą-
cego litość króla, który zostaje ukazany tłumowi na szczy-
cie schodów albo na progu drzwi; okryty jest purpurowym 
płaszczem, w  związanych dłoniach trzyma bambusową 
trzcinę jako berło, na Jego głowie spoczywa korona ze sple-
cionych gałęzi cierniowego krzewu, z  zaczerwienionych 
oczu płyną łzy, a na piersiach widoczne są znaki biczowania; 
wszystkie symboliczne elementy podkreślają kontrast zacho-
dzący między poniżoną królewską godnością Syna Bożego 
a zbawczym znaczeniem Jego ofiary.

Temat ten nie był znany w sztuce chrześcijańskiej i bi-
zantyjskiej, pojawiając się z  rzadka dopiero w  średnio-
wieczu, np. na pochodzących z  IX w. przedmiotach wy-
konanych w  kości słoniowej oraz na kilku XI-wiecznych 
→miniaturach ottońskich – tak np. na miniaturach z Co-
dexu Egberta (Trewir, Staadtbibliothek, X w.) i w Księdze 
perykop Henryka III (XI w.) scenie z Piłatem, który uka-
zuje tłumowi Chrystusa, towarzyszy jeszcze scena wyśmia-
nia i  ukoronowania cierniem. Dopiero od XV w. temat 
Ecce Homo podejmowany jest coraz częściej (np. poliptyk 
z 1429 r. z Bambergu; Monachium, Bayerisches National-
museum); przewija się on w dziełach takich artystów, jak 
Hieronymus Bosch (Stadelsches Kumnstinstitut we Frank-
furcie), Quentin Metsys (Madryt, Museo Nacional del 
Prado), Gaudenzio Ferrari (Mediolan, kościół Santa Maria 
delle Grazie), Fra Bartolomeo (Florencja, Galleria Palatina 
di Palazzo Pitti), Correggio (Londyn, National Gallery), 
Jacopo Pontormo (Val d’Ema, kartuzja Galluzzo), Tycjan 
(Wiedeń, Kunsthistorisches Museum; Madryt, Museo Na-
cional del Prado; Petersburg, Państwowe Muzeum Ermi-
tażu; Dublin, National Gallery of Ireland) oraz Caravag-
gio (Genua, Palazzo Bianco); do szczególnie popularnych 
w  epoce potrydenckiej ujęć tego tematu należało przed-
stawienie ograniczone do popiersia Chrystusa z cierniową 
koroną na głowie, spopularyzowane dzięki obrazom Guido 
Reni (m.in. Bologna, Pinacoteca Nazionale; Londyn, Na-
tional Gallery; Paryż, Musée du Louvre).

Na obrazie Raffaellina z  Reggio, dziś znajdującym się 
w  prywatnej kolekcji, wraz z  motywem Ecce Homo przy-
pomniane zostały dwa inne momenty →Męki Chrystusa: 
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biczowanie, oraz wyśmianie; na obrazie tym Piłat ma na gło-
wie turban, który symbolizował osoby wrogie chrześcijań-
stwu (podobny motyw występuje również na wspomnianym 
powyżej obrazie Correggia). Niekiedy w scenie Ecce Homo 
Piłatowi towarzyszy żona, często na drugim planie można 
też dostrzec Barabasza, uwolnionego zamiast Chrystusa zło-
czyńcę, np. na obrazie Honoré Daumiera z ok. 1850 r. (Es-
sen, Folkwang Museum). Do szczególnie ciekawych współ-
czesnych redakcji tematu należą obraz Ecce Homo Georgesa 
Rouaulta (Stuttgart, Staatsgalerie) oraz znajdująca się w Wa-
tykanie rzeźba Francesco Messiny (Muzea Watykańskie – 
Collezione d’Arte Religiosa Moderna).

Bibl.: D. Baldi, E. Lavagnino, Ecce Homo, EC, V, 1950, 32-34; 
Réau, II/2, 1957, 459-461; Schiller, (1966), 1971, 74-76. 

R. FERRARI [KK]

EDEN

W Księdze Rodzaju (2,8-15) czytamy, że Bóg stworzyw-
szy człowieka, umieścił go „w ogrodzie Eden na wschodzie”, 
w którym rosły „wszystkie drzewa”, w tym →drzewo życia 
oraz drzewo poznania dobra i  zła; Pan rzekł przy tym do 
→Adama: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spo-
żywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 
2,16-17).

Eden, ziemski →raj, ogród, który wydzielił Bóg na zie-
mi, w  kulturze wschodniej był wyobrażany jako locus re-
frigerii, czyli porośnięta palmami oaza na pustyni, z  któ-
rej wypływały rzeki. U  początków sztuki chrześcijańskiej 
wyobrażanie Edenu było zapożyczane z obrazów ogrodów 
pogańskiej starożytności, którym nadawano symboliczne 
znaczenie; ziemski raj nawadniała wypływająca ze środka 
ogrodu rzeka, która dzieliła się na cztery odnogi: Piszon, 
Gichon, Chiddekel (Tygrys) i  Perat (Eufrat); w  sztuce 
→wczesnochrześcijańskiej rzeki te często spływają z pagór-
ka, na którym ukazany jest →Chrystus albo Jego symbol 
→baranek. Na →mozaice zdobiącej bazylikę Św. Jana na 
Lateranie w  →Rzymie na szczycie wzgórza znajduje się 
→krzyż, z którego wypływają cztery rzeki, a z ich wód piją 
jelenie i owce (symbolizujące dusze); w centrum przedsta-
wienia umieszczono →drzewo życia, nad którym unosi się 
Feniks, symbol Chrystusa, i  zarys miasta niebiańskiego, 
którego strażnikiem jest św. Michał Archanioł.

W zdobionych miniaturami kodeksach z czasów karoliń-
skich z VIII w. (Paryż, Bibliothèque Nationale, Lekcjonarz 
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Godeskalka dla Karola Wielkiego i Ewangelia z Soissons), 
Eden wyobrażony został jako źródło życia (oktagonalna 
wanna, w  której narożnikach znajduje się osiem kolumn 
tworzących fantazyjną świątyńkę na planie centralnym) 
otoczone przez różne zwierzęta; w  Ewangelii z  Soissons 
w  tle pojawia się niebiański pałac. W  innym zdobionym 
miniaturami kodeksie średniowiecznym (Rabano Mauro, 
Biblioteka na Montecassino) Eden zostaje przedstawiony 
szkicowo w formie łuku (być może wyobrażającego bramy 
raju), z  którego wyłaniają się personifikacje rzek; tu także 
w centrum znajduje się drzewo życia, a po bokach zasiada-
ją na tronach serafiny uzbrojone w miecze. Z X w. z kręgu 
Bizancjum pochodzi wykonana z  kości słoniowej plakiet-
ka (Paryż, Musée du Louvre, tryptyk Narbanilis), na której 
Eden został ukazany jako łąka pokryta kwiatami, pośrodku 
której wznosi się krzyż, a po jego bokach rosną dwa cyprysy, 
spiralnie spowite kwitnącymi gałęziami.

Z okresu romańskiego na uwagę zasługują mozaiki 
z  Cappella Palatina w  Palermo (1160-1170): tutaj Eden 
wyobrażają różnego gatunku drzewa (palma jest symbo-
lem drzewa życia), pomiędzy którymi znajdują się pawie, 
leopardy i centaury (te ostatnie symbolizują prawdopodob-
nie jedność nieba i ziemi). Eden stanowi także tło dla scen 
odnoszących się do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, 
np. na mozaikach w →atrium bazyliki Św. Marka (XIII w.) 
w Wenecji Adam zostaje wprowadzony do ogrodu, w któ-
rym zasiadają personifikacje czterech rzek, ale częściej ziem-
ski raj wyobraża tylko drzewo (np. drzwi ufundowane przez 
biskupa Bernwarda dla kościoła Sankt-Michael w Hildeshe-
im, dziś w zachodnim portalu katedry St. Mariä Himmel-
fahrt tamże; 1015).

Na początku XV w. miniaturzysta Pol de Limbourg 
(Très riches heures du duc de Berry, Chantilly, Musée Condé) 
przedstawia Eden jako ogród otoczony okrągłym murem 
oddzielającym go od skalistych gór i  od morza; →Adam 
i  →Ewa pojawiają się w  nim wielokrotnie, poruszając się 
między studnią życia, drzewem poznania dobra i  zła oraz 
bramą raju wyobrażonego w  formie bardzo wysokiego, 
→gotyckiego, pozłacanego łuku; podobne przedstawienie 
znajduje się też w Złotej księdze księcia z Bedford, kodeksie 
francuskim pochodzącym z 1423 r. (Londyn, British Mu-
seum).

W XV w. maleje zainteresowanie doktrynalnym opisem 
Edenu. Rajski ogród staje się osobnym tematem, często 
niezależnym od cyklu Księgi Rodzaju, punktem wyjścia do 
opisu locus amenus; artyści koncentrują się na wyobrażaniu 
wielu ciekawym gatunków roślin, które można wyraźnie 
określić. Również w  XV stuleciu obraz Edenu zlewa się 
z obrazem hortus conclusus, ogrodzonym i pełnym kwiatów 
→ogrodem, w którym zasiada Maryja zgodnie z symboliką 
obecną w Pieśni nad pieśniami (por. Madonna w ogrodzie 
różanym Stefana z Werony, Museo Civico di Castelvecchio, 
albo Rajski ogród, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, ok. 
1420 r.)

W epoce odrodzenia (→humanizm i odrodzenie) przed-
stawianie Edenu staje się pretekstem do wprowadzenia cał-
kowitej nagości do sztuki sakralnej, a później także nowego 
rodzaju pejzażu (np. Jacopo Bassano, Ogród Eden, Galleria 

Doria-Pamphili, Rzym; Jacopo Tintoretto, Grzech pierwo-
rodny, Wenecja, Gallerie dell’Accademia, XVI w.).

Za wyjątkową wersję Edenu można uważać również 
Ogród rozkoszy Hieronima Boscha (Madryt, Museo Nacio-
nal del Prado, XVI w.); w dolnej części obrazu widzimy co 
prawda stworzenie Adama i  Ewy, jednak malarz w  fanta-
styczny i porywający sposób rozwija opis ogrodu, włączając 
liczne wydarzenia, które czynią treść dzieła trudną do do-
kładnego rozszyfrowania.

→Wygnanie z raju.

Bibl.: E. Schlee, Die Ikonographie der Paradiesesflusse, Leipzig 
1937; Réau, II/1, 1956, 78ss. L.I. Ringbom, Paradisus terrestris: 
myt, bild och verklighet, Helsinki 1958; R. Huges, Heaven and Hell 
in Western Art, London 1968; E. Börsch-Supan, Garten, LCI, II, 
1970, 78; R. Cook, The Tree of Life, London 1974; R.R. Grimm, 
Paradisus coelestis, Paradisus terrestris, München 1977.

L.M. GALLI MICHERO [KK]

EDYKULA (KAPLICZKA)

Rzymianie mianem aedicula (łac. aedes – budynek) na-
zywali nie tylko niewielką budowlę sakralną (zwykle małą 
kapliczkę zwieńczoną frontonem wspartym na antach, pi-
lastrach lub →kolumnach), ale też niszę w  wewnętrznych 
ścianach domu przeznaczoną do przechowywania posągów 
bóstw albo przodków. W  takich budowlach (kamiennych 
albo drewnianych) chrześcijanie umieszczali wizerunki: 
→Maryi z Dzieciątkiem albo bez Niego, →Chrystusa, świę-
tych, na obszarze germańskim częste są też wyobrażenia 
→Trójcy Świętej, zwłaszcza tzw. →Tronu Łaski, czyli Ojca, 
→Ducha Świętego i ukrzyżowanego Syna.

Edykulę umieszczano na murach budynków publicz-
nych albo prywatnych (przeważnie nad wejściem lub obok 
niego, ale też i w innych miejscach), przy drogach na ko-
lumnach albo na drzewach, w →kaplicach lub →oratoriach, 
przy studniach i  ujęciach wodnych, na środku mostów, 
na szczytach wzniesień, na granicach posiadłości. Kiedy 
umieszczano ją na kolumnach, mogła mieć otwór z jednej, 
z dwóch, trzech albo z czterech stron, a w takim przypadku 
każda z nich zawierała jeden wizerunek; istnieją też edykule 
wieloboczne z jednym tylko wizerunkiem: niekiedy jest on 
chroniony kratami albo przeszklony.

W zależności od krajów i  regionów istnieją różne tra-
dycje co do materiałów i form zarówno struktury architek-
tonicznej, jak i umieszczonego wewnątrz wizerunku. I tak 
mamy kolumny czteroboczne, cylindryczne, wieloboczne, 
edykule w wielu stylach, płaskorzeźby lub rzeźby wykona-
ne z  ceramiki, drewna, marmuru itp., a  także malowane. 
Edykule na murach mogą być wmurowane w  ścianę albo 
umieszczone jako struktury dodatkowe: otwory mogą być 
w  kształcie świątyńki z  →tympanonem i  kolumienkami, 
albo też w kształcie niszy z bardziej lub mniej zaznaczonym 
półokrągłym wgłębieniem. Często wokół nich umieszcza 
się struktury służące do wyrażania pobożności (flakony na 
kwiaty, podstawki do zniczy, klęczniki, półeczki), tablice 
zawierające wezwania do modlitwy lub teksty wyjaśniają-
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ce powody ich zbudowania (→wotum za otrzymane łaski, 
upamiętnienie jakichś wydarzeń), nazwisko fundatora oraz 
budowniczego; zwłaszcza wokół edykuli umieszczanych na 
kolumnach tworzy się też pewną przestrzeń otoczoną mu-
rem, żywopłotem albo innym ogrodzeniem; edykule mogą 
być również włączone w zespoły architektoniczne odnoszące 
się do →tajemnic różańca albo stacji →drogi krzyżowej.

Zjawisko to jest bardzo rozpowszechnione zarówno na 
terenach rolniczych, jak i  w miastach; edykule mogą być 
wspaniałe, wykonane przez znanych artystów, ale i bardzo 
małe, będące dziełem nieznanych rzemieślników; dziś są 
przedmiotem konserwacji, restauracji i wnikliwych badań.

W Europie nie ma jednolitej nazwy, jaką określa się edy-
kule i budowle, do których są dołączone. I tak mamy oprócz 
edykuli również kolumienkę biorącą nazwę od podtrzymują-
cej ją podpory; verginina i madonnina ze względu na przewa-
gę wizerunków maryjnych; →erem, romitorium, eremitorium 
z  powodu umieszczania ich w  odosobnionych miejscach; 
oratorium jako miejsce do modlitwy; sacellum – niewielkie 
ogrodzenie sakralne; cella – miejsce w  świątyniach, gdzie 
znajdowało się wyobrażenie bóstwa; hospitalia, które to po-
jęcie w średniowieczu oznaczało murowane schronienie dla 
podróżnych, gdzie nie mogło zabraknąć świętego obrazka; 
tabernaculum; conicella od „niewielkiej ikony”; tribolina, 
gdyż często człowiek modli się pod wpływem niepokojów 

i udręk; marginotta znajdująca się na poboczu drogi; filar, 
gdyż często znajduje się na wysokiej kolumnie; i wiele jesz-
cze innych; coraz częstsze staje się też wymowne określenie 
majestat wywodzące się z rejonu Toskanii, a nawiązujące do 
tradycji przedstawiania Osób Boskich w majestacie, czyli na 
→tronie i z symbolami władzy.

Przechowywane w  edykulach obrazy przedstawiają za-
zwyczaj te czczone w sanktuariach i potwierdzają zasięg ich 
wpływów; często jednak to właśnie umieszczane w edyku-
lach na kolumnach, drzewach czy w kaplicach obrazy lub 
rzeźby okazywały się cudowne, dając początek →sanktu-
ariom (→kaplica). Przy edykulach odbywają się nabożeń-
stwa, takie jak różaniec i droga krzyżowa, a w tradycji pol-
skiej – śpiewanie litanii do Matki Bożej.

Bibl.: R. Worschech, Bildstocke, Rosenheim 1981; G. Lanzi, Pietre 
miliari, Bologna 1982; J. Ries, Il sacro nella storia religiosa dell’u-
manità, Milano 1982; M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, 
Torino 1984, 380ss. G. Lanzi, Pellegrinaggio Bolognese, w: Qua-
dri concettuali nello studio della religione popolare, Atti del quarto 
colloquio interdisciplinare, Padova 24-26 maggio 1984, Padova 
1985; A. Desco, Segni di Cristo sul territorio: la realtà ricondotta 
al suo centro, w: La religiosità popolare tra manifestazione di fede 
ed espressione culturale, Atti del Convegno 1987, Bologna 1988; 
M.  Delahoutre, Il sacro e la sua espressione estetica: spazio sacro, 
arte sacra, monumenti religiosi, w: Le origini e il problema dell’homo 
religiosus, Milano 1989; A. Desco, Soglie dell’infinito, Formigine 
(Mo) 1990; J.P. Brereton, Spazio sacro, w: Enciclopedia delle reli-
gioni, I, Milano 1993, 523-534; F. e G. Lanzi, Dum volvitur orbis, 
w: Le tracce del sacro, Bologna 2002, 17-29.

G. LANZI [KK]

ELIASZ → PROROCY

ELIZEUSZ → PROROCY

ELŻBIETA, ŚWIĘTA

Elżbieta (gr. Elisheba – Bóg jest pełnią), matka św. →Jana 
Chrzciciela i kuzynka →Maryi, żona Zachariasza, któremu 
archanioł Gabriel zapowiedział w  świątyni jerozolimskiej 
narodziny syna, nakazując przy tym, by nadał dziecku imię 
Jan; Zachariasz, który nie wierzył w możliwość urodzenia 
dziecka przez „niepłodną” i  „posuniętą w  latach” Elżbietę, 
pozostał za karę niemy aż do dnia obrzezania syna, kiedy to 
napisał na tabliczce imię Jan jako to, które zgodnie z wolą 
anioła winien nosić jego potomek (Łk 1,5-24.57-67). 

W Ewangeliach mamy o  Elżbiecie niewiele wiadomo-
ści, natomiast liczne wzmianki o niej znajdują się w →apo-
kryfach, przede wszystkim w Protoewangelii Jakuba (II w.), 
Żywocie Jana według Serapiona (II/III w.), a  później tak-
że w Złotej Legendzie (Legenda Aurea) Jakuba de Voragine 
(XIII w.).

Zgodnie z ewangelicznym przekazem, Elżbieta przedsta-
wiana jest w sztuce jako starsza kobieta, zwykle w towarzy-

Edykula ze św. Ambrożym obok kościoła pod jego wezwaniem
we Florencji. Pracownia Della Robbia, przełom XV i XVI w.
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stwie syna Jana, Zachariasza, Maryi Panny albo ich oboj-
ga; do bardzo rzadkich tematów należy np. zwiastowanie 
Elżbiecie czy jej spotkanie z Zachariaszem. Najczęściej ilu-
strowaną sceną jest oczywiście opisana w Ewangelii chwila 
→nawiedzenia, kiedy to oczekująca potomka Elżbieta przyj-
muje Maryję, przekazując jej uścisk na progu swego domu; 
czasami pojawia się też postać Zachariasza z zaciekawieniem 
przyglądającego się spotkaniu, rzadziej Józefa towarzyszące-
go Maryi; zob. m.in. dzieła: Bonnano Pisana (Piza, spiżowe 
drzwi katedry, 1180), Giotta (Padwa, Cappella degli Scro-
vegni, 1303-1306), Taddeo Gaddi (Florencja, kościół San-
ta Croce, Cappella Baroncelli, 1326-1327), Sebastiana del 
Piombo (Paryż, Musée du Louvre, 1521).

Równie często św. Elżbieta wraz z  małym św. Janem 
pojawiają się w przedstawieniach Świętej Rodziny, szcze-
gólnie popularnych w XV-XVI w., np. u Andrea Mantegna 
(Drezno, Gemäldegalerie; Paryż, Musée du Louvre, 1496; 
Mantua, bazylika Sant’Andrea), Rafaela (Madonna dell’Im-
pannata, Florencja, Galleria Palatina w Palazzo Pitti; Sacra 
Famiglia Canigiani, Monachium, Alte Pinakothek; Sacra 
Famiglia di Francesco I, Paryż, Musée du Louvre), Andrea 
del Sarto i Petera Paula Rubensa (Florencja, Galleria Pala-
tina w Palazzo Pitti), Bartollme Estebana Murillo (Dziewi-
ca z  Sewilli, Paryż, Musée du Louvre) i  Pompeo Batoni 
(Mediolan, Pinacoteca di Brera).

Postać Elżbiety pojawia się też, co zrozumiałe, w scenie 
narodzin św. Jana Chrzciciela i  nadania mu imienia; na-
rodziny Jana Chrzciciela, przedstawiane przeważnie w po-
mieszczeniu, są bardzo podobne do sceny narodzenia Ma-
ryi i często występują w cyklach ikonograficznych obok tej 
ostatniej, zob. np. dzieła autorstwa Giotta (Florencja, ko-
ściół Santa Croce, Cappella Peruzzi, ok. 1318) oraz z XV w. 
Jeana Fouqueta („Heures d’Étienne Chevalier”, Chantilly, 
Musée Condé) i  Antonio Pollaiolo (Florencja, Baptyste-
rium, skrzyniec ołtarza).

Tylko w  kręgu sztuki wschodniej występuje natomiast 
wywodzący się z  apokryfów motyw ucieczki na pustynię, 
ilustrujący ocalenie Elżbiety, Zachariasza i  św. Jana przed 
rzezią niewiniątek dzięki cudownemu otwarciu przejścia 
w skałach; epizod ten został opisany w kodeksie ze skarbca 
w Bobbio (VI w.) i  na →freskach kościoła Toquale Kilise 
w Kapadocji (X w.).

Bibl.: Réau, III/1, 1958, 415-417; I. Belli Barsoli, Elisabetta (ico-
nografia), BSS, IV, 1964, 1089-1093; J. Boberg, Elisabeth, Mutter 
des Johannes, LCI, VI, 1974, 128-130. 

R. FERRARI [KK]

ENKOLPION

Pojęcie enkoplion pochodzi od gr. słowa egkion, tj. ten, 
„który znajduje się na piersi”; jest to niewielki →relikwiarz 
o różnych kształtach, któremu przypisywano zróżnicowa-
ne treści; często utożsamiano go z  phylacterion, rzadziej 
z chrismarium, które również były relikwiarzami-wisiorka-
mi, a Montevecchi używał tego pojęcia na określenie reli-
kwiarzy w kształcie kapsuły spotykanych do XIV w.; greckie 

pojęcie enkoplion czasami zostaje zastąpione zachodnim od-
powiednikiem „pektorał” albo ogólnie określane jest jako 
„capsella pendula”.

Najstarszym przykładem enkolpionu na Zachodzie jest 
ten pochodzący z V-VI w., znaleziony w 1863 r. w grobow-
cu na cmentarzu przy bazylice San Lorenzo fuori le Mura 
w  →Rzymie (obecnie Muzea Watykańskie). Pochodzenia 
enkolpionu jako przedmiotu sakralnego należy doszukiwać 
się jednak w sztuce →bizantyjskiej, skąd rozpowszechnił się 
na zachodzie Europy za sprawą pielgrzymów i krzyżowców; 
używanie enkolpionu przez chrześcijan zostało potwierdzo-
ne na terenach wschodnich od IV w., w żywocie św. Makry-
ny (zm. 379), siostry Grzegorza z Nyssy. W rzeczywistości 
posługiwanie się enkolpionem bierze swój początek z bulla, 
który to przedmiot rzymscy chłopcy nosili zawieszony na 
szyi aż do wieku, w  którym przywdziewali togę cywilną; 
przechowywano w nim amulety przeciwko czarom.

Bywało, że enkolpion traktowano jako przedmiot ma-
giczny; wywołało to gorące dyskusje w łonie Kościoła pierw-
szych wieków. Często posługiwali się nim wierni, przede 
wszystkim kobiety i dzieci, jako przedmiotem chroniącym 
przed chorobami czy innymi negatywnymi wydarzeniami, 
przy okazji podróży uważanych za niebezpieczne, a  także 
jako dopuszczalne umocnienie dla chorych. Oficjalnie nosili 
go dygnitarze bizantyjscy, zarówno świeccy, jak i duchowni, 
później zaś, na Zachodzie, biskupi i papieże, a w pewnym 
okresie (IX w.) także królowie; w Kościele prawosławnym 
jest on oznaką władzy opata, biskupa, metropolity i patriar-
chy; posługiwanie się enkolpionem przez duchowieństwo 
nazywane jest honor capsellaris.

Tym, co nadaje taką moc enkolpionowi, jest jego za-
wartość: relikwie świętych czy szczątki należących do nich 
przedmiotów, fragmenty krzyża świętego, części pergami-
nów Pisma św., a według Snoeka, nawet Eucharystia. For-
my enkolpionu i materiały, z których go wykonywano, są 
bardzo różnorodne. Jeżeli chodzi o kształty, to nad innymi 

Używany jako enkolpion, relikwiarz z relikwiami
Świętego Krzyża, VIII-IX w., Rzym, Tesoro di San Pietro.
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przeważa forma →krzyża łacińskiego, zob. np. tzw. Krzyżyk 
Adaloalda czy →Grzegorza Wielkiego, będący darem pa-
pieża dla królowej Teodolindy z okazji chrztu syna Adaloal-
da, prawdziwy klejnot bizantyjskiego złotnictwa wykonany 
z  kryształu i  złota zdobionego emalią i  niello, datowany 
przez krytykę na VI w.; zawierając fragment krzyża z Gol-
goty, ozdobiony został wyobrażeniem →Chrystusa ukrzy-
żowanego z bolejącymi →Maryją i św. →Janem po bokach, 
a u góry z symbolami księżyca i  słońca (Monza, Museo e 
Tesoro del Duomo); w  rzadkich przypadkach enkolpion 
może mieć też formę krzyża greckiego. Niekiedy, o  czym 
świadczą różne przykłady, przybiera formę medalionów 
owalnych, czworobocznych lub w kształcie →mandorli, ale 
przede wszystkim okrągłych, jak w przypadku Kapsuły reli-

kwiarza św. Grzegorza i Demetriusza, na którą składają się 
elementy o różnej proweniencji począwszy od XII w. (Lon-
dyn, British Museum); enkolpion ten zdobiony jest emalią 
cloisonné na złocie, z popiersiem św. Grzegorza z mieczem 
z  jednej i  św. Demetriusza na łożu śmierci z drugiej stro-
ny. Obok medalionów rozpowszechniły się też kapsuły 
cylindryczne czy na bazie czworobocznej, oktagonalnej, 
okrągłej albo owalnej. Rzadsze są plakietki prostokątne, 
których wspaniałym przykładem jest enkolpion na relikwie 
maryjne pochodzenia bizantyjskiego (XI w.), wykonany ze 
złoconego srebra grawerowanego i  repusowanego, na jed-
nej stronie z  emaliowym na złocie wyobrażeniem Maryi, 
która przyzywa błogosławiącego Chrystusa, a na drugiej ze 
sceną →Zwiastowania ze słowami Pozdrowienia skierowa-
nego przez →anioła do przyszłej Matki Boga (Maastricht, 
O.L. Vrouwebasiliek).

Wśród używanych materiałów połączone często złoto 
i emalia przeważają nad srebrem, spiżem, ołowiem, kamie-
niami – jak steatyty i  serpentyn – kością słoniową, krysz-
tałem, drewnem, perłami i szlachetnymi kamieniami; jako 
przykład tych ostatnich warto zwrócić uwagę na relikwiarz 
o  formie krzyża przechowywany w  Muzeum Poldi Pezzo-
li w →Mediolanie, z ametystami i diamentami w oprawie 
z pozłacanego srebra, gdzie futerał na relikwie, znajdujący 
się na przecięciu ramion, ma formę tarczy.  

Wybór ewentualnych tematów wyobrażanych na po-
wierzchni enkolpionu wiąże się ściśle z przechowywanymi 
w nim relikwiami; we wspomnianym już przypadku frag-
mentów krzyża dominującym tematem będzie →Ukrzyżo-
wanie (niekiedy wzbogacane o  popiersia →ewangelistów) 
lub inne sceny z →Męki Jezusa albo też Jego popiersie, na-
tomiast w przypadku relikwii świętych są to przeważnie ich 
wizerunki. 

Bibl.: S.J. Braun, Die Reliquiare, Freiburg i.B. 1940, 286-300; 
Reliques et reliquaires, DACL, XIV/2, 1948, 2294-2359; G. Ga-
gov, Encolpio, EC, V, 1953, 336-337; A. Merati, Il Tesoro del 
Duomo di Monza, Monza 1963; Aa.Vv., Museo Poldi Pezzoli. 
Orologi-Oreficerie, II, Milano 1981; M. M. Gauthier, Les Routes 
de la Foi: Reliques et reliquaires de Jérusalem à Compostelle, Paris 
1983; Montevecchi-Vasco Rocca, Reliquiario a  capsula, 1988, 
160. 

R. SALVI [KK]

EPIGRAFIKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Epigrafika chrześcijańska to nauka, która bada inskryp-
cje pochodzące z czasów od początków Kościoła aż do epoki 
bizantyjskiej (VII w.); inskrypcje te w znacznej mierze mają 
charakter nagrobny, są pisane prozą albo wierszem, a w cią-
gu wieków stopniowo nabierały własnej specyfiki, choć aż 
do V w. wciąż obserwujemy interferencje epigrafiki pogań-
skiej i chrześcijańskiej ze względu na mieszanie się tych rze-
czywistości w życiu publicznym i prywatnym.

Często lakoniczność przyjmowanych sformułowań 
w początkowym okresie (III w.) nie pozwala z pełnym prze-
konaniem określić chrześcijańskiego pochodzenia znaczącej 

Enkolpion w kształcie krzyża, dwustronny, ze spiżu, VIII w.,
Brindisi, Museo Archeologico Provinciale.
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liczby inskrypcji, zwłaszcza gdy elementy tekstu czy deko-
racji nie przedstawiają cech o ewidentnej specyfice; z  tego 
też powodu chrześcijański charakter najstarszych tekstów 
może być zdecydowanie określony tylko w  kontekście ar-
cheologicznym. W →katakumbach nie brak grobów chrze-
ścijańskich z pogańskimi napisami przyzywającymi bóstwa, 
wspomnienie Hadesu i Tartaru czy zawierających treści na-
znaczone pełnym rozpaczy pesymizmem, ale też i zawiera-
jących przejawy szlachetnej myśli religijnej i monoteizmu, 
które mogą wskazywać na przynależność do określonych 
nurtów filozoficznych, kultów misteryjnych, heretyckich 
sekt czy wspólnot żydowskich (Ferrua, 1950).

Konieczność upamiętnienia dnia śmierci, która pojawiła 
się już w połowie III w., niosła ze sobą obowiązek odnoto-
wywania na epitafium daty pochówku. Jest to znamienny 
moment, bowiem wspólnota chrześcijańska nie znajduje 
we współczesnej sobie praktyce skonsolidowanego wzorca, 
do którego może się odwołać – rzymska tradycja epigraficz-
na nie miała zwyczaju (poza sporadycznymi przypadkami) 
wspominania dnia tak nieszczęśliwego, jak dzień śmierci. 
I  tak obok epigraficznego wykorzystania daty, poprzedzo-
nej zróżnicowanymi słowami, takimi jak: decessit, recessit, 
reddidit (odszedł) czy greckim eteleútesen (zakończył [ży-
cie]), rozpowszechniły się nowe pojęcia, które szybko sta-
ły się zjawiskiem powszechnym i pozostawały w użyciu aż 
do V  stulecia: depono / depositio i  catatithemi / catáthesis 
(pochówek), stale wykorzystywane do wprowadzenia daty 
śmierci-pochówku, która dla chrześcijan była dies natalis, 
czyli dniem narodzin do prawdziwego życia. Wśród tych 
formuł zapisywano niekiedy rok, albo według okresu kon-
sularnego (wspominając konsulów pełniących urząd danego 
roku), które to datowanie było oficjalne w państwie rzym-
skim, albo też zgodnie z innymi okresami lokalnymi czy re-
gionalnymi. Pierwsze inskrypcje konsularne bezsprzecznie 
chrześcijańskie wydają się, jak dotychczas, nie wcześniejsze 
niż z 217 r.; bardzo rzadkie w czasach Konstantyna, liczne 
stają się w poł. IV w. do poł. VI w.: „są one niczym kamienie 
milowe, które wyznaczają rozwój epigrafiki i pomagają usta-
lić kanony chronologiczne również dla całej masy inskrypcji 
bez dat” (Ferrua). Od V stulecia utrwalił się zwyczaj uści-
ślania indykcji (indictio), czyli roku piętnastoletniego cyklu 
ustalonego przez Dioklecjana, począwszy od 297 r., w ce-
lach fiskalnych.

Wybór struktur formułowych ograniczonych aż do no-
men singulum (pojedyncze imię), które często występuje na 
powierzchniach o  średnich i  wielkich rozmiarach, zda się 
wyrażać podstawową opcję ze strony wspólnoty chrześci-
jańskiej, opcję ideologiczną, która programowo rezygnuje 
z odnotowywania na epitafium jakiegokolwiek elementu re-
trospektywnego; wykluczone zostaje nawet najmniejsze elo-
gioum, benemerenti (napis pochwalny, dobre wspomnienie), 
którego w ówczesnej praktyce nikomu nie odmawiano. Po-
wszechne powołanie do świętości, pomijając znaczenie spo-
łeczne i zdobyte zasługi, przejawia się również w wymogach 
równości surowego nakazu św. →Pawła („Nie ma już Żyda 
ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jeste-
ście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” – Ga 3,28), które 

zda się odbijać w najstarszych świadectwach epigraficznych 
(Carletti 1997).

Po okresie Konstantyna rozwój chrześcijańskiego epi-
tafium będzie zmierzał głównie w  kierunku powiększenia 
jego rozciągłości przez dołączanie wyrażeń czy po prostu 
„znaków”, które określały zmarłego i zleceniodawców tegoż 
epitafium jako adeptów nowej wiary. Chrześcijanie podjęli 
na nowo tradycyjną formę dedykacyjną z danymi osobowy-
mi, przynajmniej minimalnym elogium wraz z benemerenti, 
wspomnienie zadań spełnianych przez zmarłego we wspól-
nocie cywilnej i kościelnej oraz w rodzinie, oprócz formuł 
wspólnych z epigrafią pogańską, nastawionych na upamięt-
nienie nabycia grobowca już za życia dla siebie i dla swoich 
bliskich (vivus sibi suisque albo sibi vivo, se vivo fecit) czy 
zaklinających przed ewentualną jego profanacją (cum Iuda 
partem habeat itp.); praktyka ta wydaje się być konsekwen-
cją masowych nawróceń i  napływu konwertytów tuż po 
wprowadzeniu pokoju religijnego, dzięki czemu wspólnota 
chrześcijańska musi faktycznie zaakceptować „współistnie-
nie zakorzenionej formacji pogańskiej z  jeszcze niedojrza-
łym i być może improwizowanym przystępowaniem do no-
wej wiary” (Gaudemet).

Często chrześcijański charakter inskrypcji potwierdzają 
symboliczne przedstawienia, jakie jej towarzyszą w odróż-
nieniu od pogańskich tablic, na których są bardzo rzadkie; 
najbardziej rozpowszechnione wyobrażenia to →Dobry Pa-
sterz i owce, orant, gołębica →Noego, gołębie i pawie (same 
albo zestawione z dzbanem), feniks, delfin czy ryby, kotwica, 
→korony i gałązki palmowe, →krzyże będące monogramem 
(→chrismon) – same albo w zestawieniu z apokaliptyczny-
mi literami α  i ω  (→alfa i omega) i gołębicami, narzędzia 
do wykonywania zawodów, sceny z życia czy sceny biblijne, 
łódź przybijająca do brzegu i inne.

Najstarsze przykłady epigrafiki chrześcijańskiej po-
chodzą z  końca II w., prawie równocześnie pojawiając się 
w →Rzymie i we Frygii (dzisiejsze Turcja), o czym świadczy 
będąca najprawdopodobniej najstarszą epigrafiką chrześci-
jańską, jaka dotrwała do naszych czasów, znana pieśń se-
pulkralna w języku greckim (Guarducci 1978) Abercjusza, 
biskupa Hierapolis we Frygii, który zmarł właśnie w drugiej 
poł. II w.; wśród znanych świadectw tej tak odległej epoki 
ów rozwinięty i bogaty w pojęcia formularz stanowi abso-
lutny wyjątek (Mazzoleni 1996): jest to bardzo symboliczny 
tekst z dokładnymi odniesieniami do Eucharystii, być może 
świadomie niejasny, ażeby zrozumieli go tylko ci, „którzy 
rozumieją te rzeczy”. Bardzo podobna jest inskrypcja Pettori 
z Autun datowana na IV w., ale oparta na tekście prawdo-
podobnie również z  II w., z  wyraźnymi odniesieniami do 
Eucharystii (Guarducci 1978).

Poczynając od tych dwóch przykładów i  nielicznych 
innych wątpliwej chronologii i  natury, upowszechnienie 
epigrafiki chrześcijańskiej na Wschodzie i  na Zachodzie 
potwierdzają płyty bezsprzecznie datowane na III w. (Fer-
rua 1978), jednak olbrzymia większość tekstów (przede 
wszystkim nagrobnych) to te z  IV i V stulecia. W odnie-
sieniu do pierwszej poł. IV w. najwięcej przykładów pocho-
dzi z →Rzymu i zachodniej części Azji Mniejszej, dopiero 
później odnotowuje się rozkwit tekstów we wszystkich re-
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jonach cesarstwa; od V stulecia epigrafika pogańska staje 
się coraz skromniejsza, natomiast chrześcijańska nabiera 
charakterystycznych cech. Ignorancja i  nędza następują-
cych potem czasów ograniczyły stosowanie epigrafiki, która 
w  VI  i  VII  w. obejmuje dużą liczbę inskrypcji pomniko-
wych, ale pokaźne grupy świadectw nagrobnych tylko w od-
niesieniu do niektórych krajów, jak Galia, Hiszpania, Egipt 
i Cylicja (Ferrua 1950).

Podczas gdy epigrafika pogańska obejmuje tablice po-
chodzące co najmniej z dziewięciu wieków historii, zawiera-
jąc całościowo ok. 300 tys. sztuk, to – jak w 1950 r. uważał 
Ferrua – epigrafika chrześcijańska miałaby obejmować tylko 
ok. 50 tys. tekstów w języku łacińskim i nieco ponad 5 tys. 
w  języku greckim. Najnowsze odkrycia doprowadziły jed-
nak do zwiększenia tych liczb: kilkadziesiąt tysięcy liczą do-
tychczas teksty pochodzące z katakumb rzymskich, a około 
tysiąca z tych w Syrakuzach, niezliczone fragmenty zebrano 
też na cmentarzach starożytnej Kartaginy. O ile jednak epi-
grafika pogańska przekazuje świadectwa prawie wszystkich 
aspektów życia publicznego, o tyle ta chrześcijańska sprzed 
pokoju religijnego (313) ogranicza się do napisów nagrob-
nych oraz do życia rodzinnego. 

Zazwyczaj jakość chrześcijańskiego tekstu epigraficzne-
go okazuje się niższa od tekstu z tablic pogańskich tak w pa-
leografii, jak i od strony językowej; harmonia układu tekstu 
(ordinatio) i elegancja kroju liter jeszcze nie mają znaczenia, 
a niedbałość językowa zdaje się być nie tylko rezultatem na-
turalnej ewolucji, która daje więcej miejsca językowi ludu – 
powodów  może być co najmniej kilka: mniejsze możliwości 
ekonomiczne pojedynczych osób będące konsekwencją re-
formy monetarnej Konstantyna, korzystanie z umiejętności 
ludzi niebędących specjalistami, a przez to tańszych, nara-
stający analfabetyzm, a być może również uwaga zamawia-
jących zwrócona bardziej na treść niż na zewnętrzny aspekt 
pisma i regularne kształty liter.

Materiał używany przez chrześcijan do inskrypcji to 
przeważnie marmur, ale często korzystano też z kamienia lo-
kalnego różnej jakości, a niekiedy posługiwano się →mozai-
ką. W Rzymie i w Afryce szeroko rozpowszechnił się zwyczaj 
korzystania z wypalanych płyt glinianych do zamykania ko-
mór grobowych z napisami wykonanymi minią; stosunko-
wo mało napisów wygrawerowanych jest w metalu czy wy-
rzeźbionych na naczyniach użytku domowego wykonanych 
z gliny (instrumentum domesticum). Dość liczne i szczegól-
nego rodzaju są inskrypcje wyryte w tynku, gdzie zachowały 
się ułożone warstwami teksty informujące o uczuciach lub 
zawierające różne informacje, niekiedy bardzo ciekawe, jak 
np. szyderstwo z chrześcijaństwa w napisie na Palatynie czy 
odniesienia do kultu św. →Piotra w napisie pobożnych ludzi 
na grobie apostoła w Watykanie i na triclia katakumb San 
Sebastiano.

Pismo, jakim przeważnie się posługiwano, to „kapitalik 
pisany prosty” o nieregularnych i asymetrycznych literach, 
dość wydłużonych, jakie były w użyciu w  IV i V w., cza-
sami z dodaniem zaokrąglonych liter uncjalnych; kursywa 
znajduje się najczęściej w napisach wyrytych w tynku. Brak 
przestankowania między słowami, częste błędy i nieuwagi, 
zmiany fonetyczne i morfologiczne właściwe gwarze, znie-

kształcenia liter cechują te teksty powierzane przeważnie 
nieprzygotowanym kamieniarzom, zwiększając zarazem  
trudności w ich odczytywaniu. I tak np. ci anonimowi au-
torzy często zamieniają B z V (Vitalis i Bitalis), DI + nastę-
pująca samogłoska z Z (diaconus i zaconus, baptizatus i bap-
tidiatus), C, K i Q między sobą (quiesces i cesques), V z ZE 
(Ienuarius i Genarus i Zenaria), V z O i E z I (christiani i cre-
stiani, titulum i tetolom), nie wspominając już o dyftongach, 
literach podwójnych, niemych i  końcowych spółgłoskach 
często pomijanych w piśmie i w języku mówionym (bocata 
so = vocata sum). Z drugiej strony, filologia może wykorzy-
stać te surowe, ale oryginalne dokumenty języka mówione-
go tak do badań nad ewolucją łaciny i greki oraz początkami 
języków nowożytnych, jak też dla odnotowania bogatej serii 
neologizmów, które nie posiadają innej dokumentacji, a są 
w stanie wzbogacić spuściznę językową późnego okresu ła-
cińskiego i greckiego (Ferrua 1986).

Wśród tego bałaganu i braku elegancji wyjątek stanowią 
tzw. epigrafiki „dekoracyjne”, czyli pomnikowe, i te autor-
stwa papieża Damazego. Pierwsze z nich, przeznaczone dla 
zabudowań kultu, są bardziej dopracowane graficznie i wy-
dają się być spadkobiercami klasycznego kapitaliku; drugie, 
ułożone metrycznie przez papieża Damazego (367-384) na 
cześć męczenników, posługują się alfabetem wymyślonym 
przez kaligrafa Furio Dionisio Filocalo, o  eleganckich li-
terach wykończonych zawijanymi szczytami i  tłoczonymi 
mniej lub bardziej widocznymi rysami w celu podkreślenia 
efektu światłocienia.

Oczywiste jest, że inskrypcje okazują się nieocenionym 
źródłem także dla poznania dogmatów, koncepcji religij-
nych, obyczajów i  zwyczajów chrześcijan oraz instytucji 
kościelnych. Jednakże jest to źródło, które potrzebuje jesz-
cze badań, jeśli uwzględni się fakt, że w przypadku wielu 
znaczących zbiorów – jak np. →Akwileja i  →Mediolan – 
brakuje zrewidowanego corpus, że wiele z tych płyt bada się 
wyłącznie przypadkowo i że wiele zagubionych tekstów po-
zostaje jeszcze nierozpoznanych w niezbadanych kodeksach; 
mimo to zainteresowanie tym sektorem badań antycznych 
osiągnęło w ostatnich latach zadowalające rezultaty.

I tak, pomijając wydawnictwa epigraficzne ubiegłego 
wieku czy klasyczną antologię Inscriptiones Latinae Christia-
nae Veteres E. Diehla (ILCV), dobrze będzie przypomnieć tu 
tylko jako przykłady przynajmniej niektóre inicjatywy, jak 
monumentalny zbiór w jedenastu tomach Inscriptiones Chri-
stianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores (ICUR); do-
stępne dotychczas dziesięć zeszytów Inscriptiones Christianae 
Italiae septimo saeculo antiquiores (ICI), za którymi podążają 
kolejne przygotowywane dla innych regionów Włoch; am-
bitny projekt Recueil des Inscriptions Chrétiennes de la Gau-
le… (RICG), którego dotychczas ukazały się tomy: Aquita-
ine premiere, Première Belgique, Viennoise du Nord i Auvergne. 
Transkrypcja, której towarzyszy fotografia, jest obiektywna 
i przedmiotowa, z ewentualnymi brakami, jakie przedstawia 
tekst z powodu doznanych uszkodzeń i  skrótów typowych 
dla języka epigraficznego; dla lepszego zrozumienia tekstu 
zastosowano propozycje restauracji umieszczone w  nawia-
sach kwadratowych, rozwinięcia skrótów w nawiasach okrą-
głych i ewentualne poprawki w nawiasach ukośnych.
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Niezależnie od prób klasyfikacji można powiedzieć, że 
redaktor tekstu epigraficznego dysponował całą serią wyra-
żeń po części zapożyczonych z pogańskiego formularza, a po 
części ze źródeł biblijnych i wypracowanych w poszczegól-
nych regionach pod wpływem literatury patrystycznej i ha-
giograficznej; większość formuł tak nagrobnych, jak i histo-
rycznych zostało bowiem zaczerpniętych z  języka Starego 
i  Nowego Testamentu, popularyzowanego i  rozpowszech-
nianego przez →Ojców Kościoła.

Jeśli chodzi o imiennictwo, to w inskrypcjach chrześci-
jańskich zauważa się powszechne i  przeważające używanie 
tylko jednego imienia, co utrwaliło się w późnej starożyt-
ności, najpierw z  odrzuceniem pronomen, a  potem nazwy 
rodowej (nomen); w końcu III w. pozostaje zazwyczaj tylko 
cognomen. Ponadto potwierdzone są różne formy przydom-
ków, czyli signa, wprowadzone z  wyrażeniami takimi jak: 
qui vocatur, qui est, id est, signum, sive. Stopniowo utrwala-
jący się zwyczaj udzielania chrztu również dzieciom sprzyjał 
upowszechnianiu imion używanych przez chrześcijan, jak 
imiona biblijne: Petrus, Ioannes, Susanna czy wyprowadzane 
z chrześcijańskich pojęć, jak: Paschasius, Anastasius, Agape, 
Redemptus, Deogratias, Deusdedit; wśród tych ostatnich po-
wstały też tak zwane imiona uniżenia, jak: Stercorius, Asellus, 
Proiecta nawiązujące jednak bardziej do ówczesnej mody niż 
do chrześcijańskich odczuć.

Wskazanie ojczyzny zmarłego z przykładami nie wcze-
śniejszymi niż z drugiej poł. IV w., odnotowanie przeżytych 
lat i wiadomości odnoszące się do stanu i statusu społecz-
nego pozwalają wniknąć w wewnętrzne i  codzienne życie 
starożytnych wspólnot chrześcijańskich. I  tak można za-
uważyć, że servus (niewolnik, sługa) czy libertus (wolny) to 
pojęcia pojawiające się bardzo rzadko, podczas gdy dominus 
(pan) traci znaczenie despotyczne, a zaczyna być odnoszone 
do majestatu Pana albo przytaczane jest jako oznaka sza-
cunku i  szczególnego uczucia; tak samo brak przykładów 
concubina i concubinatus jako formy związku obcej chrze-
ścijańskiemu małżeństwu. Mimo to nie można uważać, że 
rozpowszechnienie chrześcijaństwa definitywnie zlikwido-
wało niewolnictwo, np. w  Akwilei dwaj wierni opłakują 
śmierć swego niewolnika, który pomimo tego, że był osobą 
godną i  plus quam frugalis (więcej niż uczciwą), „musiał 
podlegać niegodnemu stanowi niewolniczemu” (Mazzoleni 
1982). Ostatnio zwrócono uwagę, że pojawienie się pojęć 
wskazujących na status społeczny niewolników i  wyzwo-
leńców należy przypisywać nie tyle nowemu duchowi rów-
ności i powszechnego braterstwa głoszonych przez Kościół, 
ile raczej zmienionym warunkom historycznym – po  Con-
stitutio Antoniniana (edykt cesarza Karakalli z 212 r.) było 
już bowiem bez znaczenia wykazywanie swego stanu liber-
tus dla podkreślenia posiadania obywatelstwa rzymskiego, 
skoro cieszyli się nim wszyscy wolni mieszkańcy cesarstwa. 
Jeżeli chodzi o pojęcie servus, to w dziejach epigrafiki istnia-
ła stała tendencja do pomijania go; chrześcijańska nowość 
polega może na przywróceniu tego określenia używanego 
na oznaczenie służby Bogu (servus Dei), a nie swego stanu 
społecznego (Costantini).

Informacje dotyczące zaszczytów i urzędów są dość roz-
powszechnione w połowie IV w., podczas gdy z  epitafiów 

papieży na rzymskim cmentarzu San Callisto pochodzi naj-
starsze wspomnienie tak stopnia kościelnego, jak i  nazwy 
liturgicznej martyr (świadek, męczennik) nadanej temu, 
kto dał świadectwo wierze aż po złożenie ofiary z życia; tak 
samo powszechnie używano określenia confessor (wyznawca) 
w stosunku do tego, kto przeżył cierpienia: w jednej z utra-
conych epigrafik z  Mediolanu czytamy: confessores comites 
martyrorum (ILCV, 2019).

Inskrypcje męczenników nazywane również eortologi-
kami (od eorté – święto, wspomnienie), ze wskazaniem dnia 
śmierci (dies Natalis – dzień narodzin do nowego życia), 
przedstawiają najlepsze źródło dla redagowania pierwszych 
martyrologiów i kalendarzy, odkąd Acta i Passiones są czę-
sto skażone elementami legendarnymi; wyjątkowe znacze-
nie ma tu inskrypcja Ammaedara w Afryce, upamiętniająca 
męczenników nieznanych martyrologiom oraz wyraźnie 
wspominająca o prześladowaniu Dioklecjana i Maksymia-
na, podczas którego zginęli.

Chrześcijańskie epitafia od początku zawierają aklama-
cje oparte na wzniosłych pojęciach, jak: pokój (pax vobis 
in Deo); pocieszenie, które w liturgii przedstawia braterska 
uczta przy grobie, a  w nagrobnych inwokacjach życzenie 
uczestniczenia w uczcie niebieskiej i zaspokojenie pragnienia 
u źródła życia (spiritum tuum Deus refrigeret; →refrigerium); 
życie w Bogu (vivas in Deo), które wyraża pocieszającą na-
dzieję chrześcijanina na życie po śmierci ze swym Stwórcą, 
ze świętymi i z braćmi, który go poprzedzili.

Oprócz aklamacji, nie brakuje też wyrazów modlitwy za 
zmarłego czy próśb żyjących zwróconych do zmarłego, aby 
wstawiał się za nich u Boga (pete, roga pro nobis; in mente 
nos habeto). W formie modlitwy i prośby, choć bez jednoli-
tej struktury, mamy też formuły odnoszące się do głównych 
dogmatów wiary, zarówno w inskrypcjach nagrobnych, jak 
i  pomnikowych z  dojrzałego okresu chrześcijańskiej epi-
grafiki, czyli począwszy od IV w.; wystarczy tu wspomnieć 
epitafium papieża Damazego (366-384) przekonanego 
o zmartwychwstaniu, ponieważ ufa Temu, który wskrzesił 
Łazarza (Ferrua 1942), czy modlitwę pewnego mężczy-
zny za zmarłą żonę, umieszczoną na płycie z  Mediolanu: 
Omnipotens Deus, te deprecor ut paradisum lucis possit videre 
(ILCV, 2319). Nie brak także nawiązania do sakramentów, 
takich jak chrzest (gratiam accepit, luce renobatus) i bierzmo-
wanie (signatus munere Christi: ILCV, 1547); do Eucharystii 
(pieśń Abercjusza i pieśń Pektoriusza); małżeństwa, którego 
świętość podkreślają pojęcia virginuus (= qui virginem duxit) 
i virginia (= quae virgo nupsit), jak również pochwały cnoty 
i wierności; wreszcie do pokuty (accipere paenitentiam).

W ciągu trzech pierwszych wieków inskrypcje metrycz-
ne są bardzo rzadkie i przeważnie nagrobne, jak te Abercju-
sza i Pektoriusza wspomniane powyżej; natomiast po 313 r. 
wierszowanych kompozycji jest już wiele i obejmują wszyst-
kie aspekty życia publicznego i  prywatnego. Posługiwanie 
się wierszem często szkodzi dokładności treści, a umiłowa-
nie rymu odsyła na koniec tekstu suche wskazówki dotyczą-
ce imienia i chronologii odnoszące się do zmarłego; kopiści 
najczęściej je pomijali, stąd antologie często przekazują nam 
teksty poetyckie prawie anonimowe. Zapożyczenia klasycz-
ne, przede wszystkim z Wergiliusza, pojawiają się obok no-
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wego języka chrześcijańskiego wywodzącego się z kwitnącej 
literatury patrystycznej i odwołującego się do Biblii i litur-
gii, ale poziom poetycki jest dość niski, natomiast przewa-
ża naśladownictwo i  zmanierowanie; szczególne znaczenie 
w tej kwestii mają pieśni papieża Damazego (Ferrua 1942).

Wyjątkowo ciekawa jest grupa inskrypcji tzw. historycz-
nych, wierszowanych albo pisanych prozą, które za pomocą 
bardzo zróżnicowanych formuł i bez stałych schematów in-
formują nas o historii pomników, działalności artystycznej 
i wydarzeniach kultowych wspólnoty, zwłaszcza poczynając 
od IV stulecia; w miejsce strat, które musimy z przykrością 
odnotować, z  pomocą przychodzą nam kopie redaktorów 
antologii z VII-IX w. Wkład tych świadectw przyczynia się 
do uzupełnienia dziejów wielu miejsc, gdzie inwazje spowo-
dowały zniszczenie dziedzictwa artystycznego i literackiego. 
Wielki pożytek dla archeologii ma grupa inskrypcji odno-
szących się do budynków kultu z imieniem zamawiającego 
albo darczyńcy, czego przykładem z  IV w. jest inskrypcja 
biskupa Teodora na mozaikowej posadzce kompleksu za-
budowań biskupich w Akwilei i ambrozjański epigram dla 
basilica apostolorum w Mediolanie (ILCV, 1800). Takie in-
skrypcje mogą czasami kończyć się przestrogą albo modli-
twą (parenetyczne) lub służą do zilustrowania wyobrażeń 
figuratywnych (egzegetyczne); całą serię szczególnie cieka-
wych inskrypcji tworzą te mówiące o konsekracji i poświę-
ceniu budynków kultu.

Również w  epigrafice pomnikowej można odnaleźć 
wspomnienia o  sakramentach czy pojęcia dogmatyczne, 
które pojawiają się w epigrafice nagrobnej; i tak z →bapty-
steriów pochodzą pewne pieśni odnoszące się do chrztu, jak 
te przypisywane św. →Ambrożemu w mediolańskim bapty-
sterium (ILCV, 1841) czy Sykstusowi III (492-440) w bap-
tysterium laterańskim (ILCV, 1513). Można z nimi zesta-
wić inskrypcje wotywne pisane przez tych, którzy chcieli 
upamiętnić rzeczywistą darowiznę czy wypełnienie jakiegoś 
ślubu, biorąc na siebie koszty związane z wykonaniem waż-
nych dzieł w budynkach sakralnych; najczęstsze formuły to 
de donis Dei i  podobne, za pomocą których zamierza się 
poświęcić dary w imię Boga jako źródła wszelkiego dobra; 
czasem też niektórzy darczyńcy chcieli zachować anonimo-
wość, być może z pokory, za pomocą formuły typu cuius 
nomen Deus scit (jego imię zna Bóg). Okazałe posadzki mo-
zaikowe północnych Włoch, Palestyny i  innych regionów 
przedstawiają liczne świadectwa w  tym zakresie (Caillet), 
wyjątkowo liczne są też inskrypcje darczyńców w regionie 
Veneto, gdzie dotychczas naliczono ich ponad dwieście 
(tylko minimalny procent sporządzono w języku greckim), 
odnalezionych w  kilkunastu różnych miejscowościach: 
ośrodkami, które zachowały najwięcej tych dedykacji, są 
Akwileja i Grado, gdzie mamy ich ponad sto trzydzieści. 
Ponadto trzeba podkreślić, że to właśnie w  salach teodo-
riańskich Akwilei mamy najstarsze epigrafiki wotywne 
istniejące w  świecie chrześcijańskim – cały ten kompleks 
pochodzi z czasów bezpośrednich po pokoju dla Kościoła.

Na koniec trzeba też wspomnieć o  tzw. inskrypcjach 
prawnych, którym chrześcijanie powierzyli odpis edyktu, 
donacji czy przywileju; inskrypcje pojawiają się także na 
niewielkich przedmiotach osobistych (pierścienie, klejnoty, 

ozdobne zapinki, szkła i inne), ograniczając  się przeważnie 
do imienia czy aklamacji.

Jak zostało wspomniane powyżej, cechę charakterystycz-
ną dla praktyki epigraficznej chrześcijan, określoną już od 
samego początku, stanowi wprowadzenie do przestrzeni 
pisma szerokiej gamy elementów figuratywnych, szeroko 
potwierdzonych na tablicach z  okolic górnego Adriatyku. 
„W stosunku do zwartej prezentacji przestrzeni pokrytej pi-
smem klasycznej epigrafiki pogańskiej, gdzie przedstawienie 
obrazowe, jeżeli istniało, zajmowało osobną przestrzeń, geo-
metrycznie ograniczoną i oddzieloną od przestrzeni tekstu, 
innowacja ta stanowi element o  rewolucyjnym znaczeniu” 
(Petrucci 1994). W  odróżnieniu od tego, co zauważamy 
w  Rzymie (Carletti 1997) przynajmniej do końca III w., 
aparat figuratywny w przestrzeni pisma płyt z IV i V w. na-
kłada się na sekwencje graficzne, często zrywając jednoli-
tość. Jeżeli zbiór figuratywny początkowego okresu okazuje 
się w  Rzymie dość ograniczony i  skoncentrowany przede 
wszystkim na dwóch elementach: ryby i kotwicy, do których 
sporadycznie dołącza gołąbka, gałązki oliwne i palmowe, to 
na tablicach z okolic górnego Adriatyku ma on zróżnicowa-
ny i złożony przebieg, jak w dwóch dokumentach z Akwilei 
Innocens spiritus ze sceną chrztu i w dokumencie rodzeństwa 
Balerius i  Malisa ze zbiorów Zandonati w  ogrodzie tablic 
w Trieście, z postacią oranta w scenie pozagrobowej. Za po-
mocą obrazów Dobrego Pasterza i oranta, potwierdzonych 
na tablicach z Akwilei, sztuka chrześcijańska obrazom dio-
nizyjskim i pogańskim polom elizejskim oraz ziemskiej apo-
teozie przeciwstawia myśl, że →Chrystus przychodzi zabrać 
duszę, aby wprowadzić ją do prawdziwego →raju.

→Archeologia chrześcijańska; →Wczesnochrześcijańska 
sztuka (ikonografia).
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Chrześcijańskie epigrafiki katakumbowe: inskrypcja Basilissy z dzbanem i gołębicą,
IV w., Watykan, Museo Lapidario Cristiano ex Lateranense (1);

inskrypcja Severy z portretem zmarłej i Epifania, Watykan, Museo Lapidario Cristiano ex Lateranense (2);
inskrypcja Asellusa z chrismonem i św. Piotrem i Pawłem, koniec IV w., Watykan, Museo Lapidario Cristiano ex Lateranense (3);

inskrypcja bednarza Severa z chrismonem otoczonym wieńcem laurowym oraz beczka, Watykan, Museo Pio Cristiano (4);
inskrypcja Vincenzii z chrismonem i gołębicą z gałązką w dziobie, katakumby San Sebastiano w Rzymie (5);

inskrypcja Domicyllii z Dobrym Pasterzem i symbolami ryby, chlebami naznaczonymi krzyżem i kotwicą, katakumby San Lorenzo w Rzymie (6).

1

2

3

4 5

6

ni, Archeologia Cristiana, Bari 19802; G. Cuscito, Studi e ricerche 
di epigrafia cristiana a Milano, „Felix Ravenna”, CXXVII-CXXX, 
1981-1985, 133-157; J. Janssens, Vita e morte del cristiano negli 
epitaffi di Roma anteriori al sec. VII, Roma 1981; D. Mazzoleni, 
L’epigrafia cristiana nel IV secolo ad Aquileia, „Antichità Altoadria-
tiche”, XXII, 1982, 301-325; G. Cuscito, Le iscrizioni paleocristia-
ne di Aquileia, „Antichità Altoadriatiche”, XXIV, 1984, 257-285; 
C. Carletti, Iscrizioni cristiane a Roma. Testimonianze di vita cri-

stiana (secc. III-VII), Firenze 1986; P. Colafrancesco, M. Massaro, 
Concordanze dei Carmina Latina epigraphica, Bari 1986; A. Fer-
rua, Note al Thesaurus Linguae Latinae. Addenda et corrigenda, 
Bari 1986; D. Mazzoleni, Patristica ed epigrafia, w: Complementi 
interdisciplinari di Patrologia, Roma 1989, 319-365; J.B. Brusin, 
Inscriptiones Aquileiae, Udine 1991 con rec. di A. Ferrua, „Rivi-
sta di Archeologia Cristiana”, LXX (1994), 161-180; G. Sanders, 
Lapides memores. Païens et chrétiens face à la mort: le témoignage de 
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l’épigraphie funéraire latine, Faenza 1991; M.R. Sgarlata, Ricerche 
di demografia storica. Le iscrizioni tardoimperiali di Siracusa, Città 
del Vaticano 1991; J.P. Caillet, L’évergétisme monumental chrétien 
en Italie et à ses marges, Roma 1993; A. Petrucci, Scrittura e figura 
nella memoria funeraria, w: XL Settimana del Centro It. di stu-
di sull’Alto Medioevo, Spoleto 1994, 277-296; A.E. Felle, „Loci” 
scritturistici nella produzione epigrafica romana, „Vetera christia-
norum”, XXXII, 1995, 61-89; D. Mazzoleni, L’epigrafia cristiana, 
w: Dalla terra alle genti. La diffusione del cristianesimo nei primi 
secoli, Milano 1996, 107-121. W tomie Le iscrizioni dei cristiani 
in Vaticano, Città del Vaticano 1997, warto zobaczyć następują-
ce opracowania: F. Bisconti (99-101), M.L. Caldelli (185-187), 
C. Carletti (143-164), P. Colafrancesco (113-120), M.L. Costan-
tini (181-183), I. Di Stefano Mansella (99-101).

G. CUSCITO [KK]

EREM

Termin erem (gr. eremos – pustynia) wskazuje na pier-
wotnie miejsce przebywania eremity, czyli osoby, która 
postanowiła wieść życie duchowe w całkowitej samotności 
w  miejscach trudno dostępnych; przeciwieństwem eremu 
jest →cenobium (gr. koinos bios – życie wspólne). Dwie al-
ternatywy, eremityzm i  cenobityzm, są przeciwnymi – ale 
nie niemożliwymi do pogodzenia – biegunami, między któ-
rymi od starożytności do średniowiecza oscylują wszelkie 
formy życia zakonnego; można powiedzieć, że ideał eremic-
ki przenika całe dzieje chrześcijaństwa.

Pierwsze wieki chrześcijaństwa były świadkami, zwłasz-
cza na wschodnich terenach, doświadczenia licznych anacho-
retów (św. →Antoni opat, św. Bazyli Wielki), którzy zapo-
czątkowali formy życia monastycznego oparte na całkowitej 
albo częściowej samotności jego uczestników (słynne osiedla 
eremickie w Azji Mniejszej; również św. →Benedykt rozpo-
czął swoje życie zakonne w samotności groty w Subiaco).
Wraz z ewoluowaniem średniowiecznej duchowości trady-
cja eremicka przybierała różne formy, i  tak np. w ramach 
klasztoru wydzielano specjalny budynek przeznaczony do 
prowadzenia życia w  samotności albo też wyznaczano je-
den klasztor w  prowincji (położony zazwyczaj z  dala od 
ludzkich siedzib), który służyć miał odosobnieniu i ascezie; 
klasztor taki zwano też eremem, a zakładały go zarówno za-
kony żebrzące, np. bernardyni, jak i klauzurowe, m.in. kar-
melici bosi. Tradycja eremicka przetrwała najsilniej w tych 
wspólnotach, w  których samotność i  milczenie wpisane 
zostały w regułę zakonną, jak u kartuzów (→kartuzja) czy 
kamedułów; również augustianie byli pierwotnie kongrega-
cją eremitów, choć bardzo szybko przyjęli charakter regu-
larnego zakonu; do pojęcia ucieczki od świata odwoływała 
się także, przynajmniej w  nazwie, reformowana rodzina 
franciszkanów eremitów (bardziej znanych jako kapucyni). 
Decyzje eremickie postrzegane były również jako możliwe 
doświadczenie czasowe; i tak św. →Franciszek – by przywo-
łać tylko najbardziej znany przykład – okresowo usuwał się 
w niedostępne i osamotnione miejsca, które potem weszły 
w skład dziedzictwa zakonu minoryckiego jako uzupełnie-
nie tradycyjnych struktur konwentualnych. Spontaniczne 

albo uznane wspólnoty, oprócz tych już wspomnianych, 
oraz życie pojedynczych osób, tak świeckich, jak i zakon-
nych, są udokumentowane jeszcze w XVIII-XIX w., a zja-
wisko to sporadycznie istnieje również w naszych czasach.

Oczywiście nie można mówić o  eremie jak o  rodzaju 
określonej zabudowy. Ograniczając się do włoskich przy-
kładów, wśród licznych krypt i  struktur podziemnych 
w  Kalabrii, Apulii, Bazylikacie i  na Sycylii zamieszkiwa-
nych w  najdawniejszych czasach, nie jest łatwo określić, 
które z nich miały charakter bardziej eremicki niż miesz-
kalny czy związany z kultem religijnym. Miejscami, gdzie 
istniały najstarsze poświadczone praktyki, jak franciszkań-
skie romitoria (miejsca pobytu pustelników) w  Lacjum 
i Umbrii, są zazwyczaj groty czy przypadkowe zagłębienia 
skalne, w minimalny sposób dostosowywane do prowadze-
nia w  nich życia pustelniczego. W  Greccio najstarsze ją-
dro klasztoru obejmuje dormitorium, refektarz i kapliczkę 
wykute bezpośrednio w skale; w Asyżu w eremie Carceri, 
a także w Greccio w samotnej celi Jana z Parmy, w Fonte 
Colombo w kaplicy San Michele, surowe mury i  sklepie-
nia zostały wzniesione dla wydzielenia naturalnego miej-
sca (i właśnie głęboka więź z przyrodą przeżywana w swej 
sakralności jako Boże stworzenie, jest sugestywną cechą 
tych pierwszych franciszkańskich loci). Eremy i skalne ka-
plice tego samego typu znajdują się też w innych okolicach 
Włoch, jak masyw Maiella, tym razem związane z tradycją 
benedyktyńską i  celestyńską (eremy: Santo Spirito a Ma-
iella w  Roccamorice, Sant’Onorfio w  Serramonacesca,
Sant’Angelo w  Orfento, Sant’Onorfio w  Morrone) czy 
nawet →wczesnochrześcijańską albo przedchrześcijańską 
(Grota Eremity w Pretoro). W eremie Montesiepi w San 
Galgano na wzgórzach sieneńskich zbudowana przez 
św. Galgana szopa z gałęzi po jego śmierci (1181) została 
zastąpiona okrągłą budowlą, w której znajduje się grobo-
wiec rycerza-eremity oraz jego szpada wbita w skałę.

Jedno z najdłuższych doświadczeń eremickich we Wło-
szech miało miejsce na wzgórzu Monteluco niedaleko 
Spoleto, gdzie pewna niezakonna kongregacja, założona 
ok. VI  w., przetrwała aż do początków XIX stulecia; cele 
romitów (dziś w  większości nieistniejące albo zmienione) 
były niezależne i  rozlokowane w  rozproszonym porządku 
po górach. Z  wschodnią tradycją samotności przeżywanej 
w obrębie trwałej reguły łączą się natomiast struktury eremu 
Camaldoli (Campus Maldoli, polana Maldoli, stąd nazwa 
zakonu kamedułów) założonego w lasach doliny Casentino 
(prowincja Arezzo) przez św. Romualda ok. 1012 r. Kom-
pleks, który góruje nad klasztorem o tej samej nazwie, two-
rzy zespół →cel albo murowanych domków, samodzielnych 
jednostek zaopatrzonych w sypialnię, pracownię, kapliczkę, 
zbiornik na wodę, drwalnię i osobisty ogród, i rozlokowa-
nych po obu stronach prosto biegnącej drogi z kościołem 
na końcu; małe osiedle jest otoczone murem i przedstawia 
transpozycję na tereny zachodnie modelu laura, typowego 
dla wczesnego monastycyzmu grecko-bizantyjskiego.

Analogiczną zasadę stosowano regularnie w celach klasz-
torów kartuzów, które również są od siebie oddzielone, ale 
i  połączone z  kościołem wspólnym wirydarzem. Osobne 
miejsca do lektury, modlitwy, pracy ręcznej, posiłków i od-
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poczynku są w nich ściśle indywidualne; mnich spędza więk-
szość dnia w warunkach całkowitej samotności dostosowa-
nej do ideałów życia eremickiego, którego pierwszorzędnym 
celem jest kontemplacja, a tylko przy okazji wspólnych mo-
dlitw czasowo pozwala na relacje kolektywne.

Bibl.: L’Eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, Atti della II gior-
nata di studio (Mendola 1962), Milano 1965; Aa.Vv., Eremitismo, 
Eremo, DIP, III, 1976, 1224-1244, 1260-1264; M. Salvatori, Le 
prime sedi francescane, w: Lo spazio dell’umiltà, Atti del Convegno 
di Studi sull’edilizia dell’Ordine dei Minori (Fara Sabina 1982), 
Roma 1984, 77-105; Dall’eremo al cenobio. La civiltà monastica in 
Italia dalle origini all’età di Dante, Milano 1987; E. Micati, Eremi 
e luoghi di culto rupestri della Majella e del Morrone, Pescara 1990.

L. BARTOLINI SALIMBENI [KK]

ESTERA

Estera (z hebr. „gwiazda”) to imię młodej Izraelitki, głów-
nej bohaterki powstałej ok. 300 r. przed Chrystusem biblij-
nej Księgi Estery. Po oddaleniu nieposłusznej żony Waszti, 

król perski Aswerus wybrał na jej miejsce piękną i miłą Es-
terę; kiedy wielki wezyr Haman wydał dekret o  zagładzie 
Żydów w odwecie za to, że Mardocheusz, krewny i opiekun 
Estery, nie oddał mu pokłonu, młoda królowa udała się do 
swego męża, by wstawić się za narodem żydowskim, choć 
za pojawienie się przed władcą bez wezwania groziła jej kara 
śmierci; Aswerus wysłuchał jednak małżonki i  przyjął za-
proszenie na ucztę, na której Estera prosiła o ochronę swego 
narodu przed Hamanem; rozgniewany król ukarał Hamana 
śmiercią, przyznał też Żydom jeden dzień, w którym mogli 
pokonać swoich wrogów; na pamiątkę tego wydarzenia ob-
chodzone jest święto Purim.

Najstarsze znane wyobrażenie Estery zaczerpnięte z  hi-
storii biblijnych, przedstawiające Triumf Mardocheusza, 
to →fresk pochodzący z  III w., namalowany w  synagodze 
w Dura Europos (obecnie Narodowe Muzeum w Damasz-
ku); scena ta ilustruje jedno z  najważniejszych wydarzeń 
Izraela – ocalenie narodu żydowskiego; poza powyższym 
przykładem z czasów starożytnych nie przetrwały do naszych 
czasów inne przedstawienia, na których ukazana byłaby po-
stać Estery.

W 836 r. Raban Maur pisze Expositio in librum Esther, 
gdzie zostają zestawione wydarzenia i osoby Starego i Nowe-
go Testamentu; konkordancje te stały się inspiracją licznych 
cykli figuratywnych rozpowszechnionych zwłaszcza w kra-
jach języka niemieckiego, stanowiących ilustracje do tzw. 
→Biblia pauperum zawierających typologiczne zestawienia 
obrazów ze Starego oraz Nowego Testamentu.

Antytypem Estery jest →Maryja; stąd postać królowej 
Estery zapowiada koronację Maryi; na jednym z piętnasto-
wiecznych →arrasów (Sens, Trésor de la cathédrale Saint-
Étienne) pojawia się ukoronowanie Estery i królowej Saby 
po prawej i  lewej stronie sceny →Koronacji Najświętszej 
Maryi Panny. W średniowieczu powszechnym tematem jest 
także scena wstawiennictwa Estery u  króla Aswerusa, np. 
w cyklu rzeźb w północnym →transepcie katedry w Char-
tres (XIII w.); wstawiennictwo to zestawiano czasem ze 
wstawiennictwem Maryi u Boga na →Sądzie Ostatecznym.

Biblijna bohaterka ukazana jest w →oratorium Or San 
Michele we Florencji, gdzie czczone są obrazy trzech waż-
nych obrońców wolności miasta: św. →Anny, Maryi Panny 
i  św. Juliana. Program dekoracyjny kościoła nadany przez 
Franco Sacchettiego przewidywał przedstawienie na sklepie-
niu dwunastu postaci kobiecych, które uważano za znaczące 
dla trzech okresów biblijnej historii: ante legem, sub lege i sub 
gratia (przed Prawem, pod działaniem Prawa i pod działa-
niem Łaski); Estera została namalowana na północnym 
sklepieniu centralnym razem z prorokinią Miriam (siostrą 
→Mojżesza), Judytą i  Rut, biblijnymi bohaterkami, które 
dzięki prawemu postępowaniu odegrały ważną rolę w dzie-
jach Izraela.

W XV w. bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza w środo-
wisku żydowskim, jest obraz Estery malowany na skrzyniach 
ślubnych, symbolizujący małżeńskie oddanie i  posłuszeń-
stwo. W takim kontekście trzeba interpretować przedstawie-
nie Wydalonej Waszti, która nie posłuchała polecenia króla, 
aby pojawić się na uczcie, dzieło Jacopo del Sellaio (Flo-
rencja, Galleria degli Uffizi), czy Wydalenie, które wydaje 

Erem i klasztor w Camaldoli na rycinie z XVIII w.
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się być tematem obrazu Sandro Botticellego znanego jako 
Porzucona (Rzym, Galleria Pallavicini); temat oddania mał-
żonki i troski jej męża stanowił też inspirację dla tryptyku 
przypisywanego holenderskiemu mistrzowi Janowi De Beer 
(Bolonia, Pinacoteca Nazionale, początek XVI w.), przed-
stawiającego Dzieje Estery. Biblijna bohaterka wchodzi też 
w skład grupy znakomitych mężczyzn i kobiet namalowa-
nych przez Andrea del Castagno w połowie XV w. dla willi 
Filippo Carducciego.

Na jednym z →żagielków Kaplicy Sykstyńskiej znajdu-
jącym się nad ścianą, na której został namalowany →Sąd 
Ostateczny, Michał Anioł streścił końcowe wydarzenia 
z dziejów biblijnej bohaterki: Estera ujawnia zdrajcę, Mardo-
cheusz triumfuje i Ukrzyżowanie Hamana (w rzeczywistości 
Haman został powieszony). Ten ostatni obraz, ze względu 
na paralelizm ze śmiercią Chrystusa na krzyżu, postrzega-
ny był jako metafora odkupienia dla ukaranego złoczyńcy; 
temat ten w analogiczny sposób zostanie podjęty tylko raz, 
na obrazie Giulio Campi z 1567 r. (Cremona, katedra Santa 
Maria Assunta).

W 1549 r. Giorgio Vasari kończy w refektarzu opactwa 
SS. Fiora e Lucilla wielki obraz na desce (2,75x7,05  m) 
przedstawiający Ucztę weselną Estery i  Aswerusa (Arez-
zo, Museo Statale d’Arte Medioevale e Moderno). Około 
1561 r. również Vasari kieruje wykonaniem dekoracji czte-
rech komnat w  obrębie apartamentu Eleonory z  Toledo 
w Palazzo Vecchio we Florencji, zawierających tematy opar-
te na starożytnej i  średniowiecznej historii, mitologii i Bi-
blii; Sabinki, Estera, Penelopa i Gualdrada wybrane tu zosta-
ły jako personifikacje kobiecych cnót. Na podstawie Księgi 
Estery powstaje dekoracja kościoła i zakrystii San Sebastiano 
w Wenecji (1555-1570) autorstwa Paola Veronese; w cen-
trum sklepienia zakrystii przedstawiono Koronację Maryi 
otoczone czterema cnotami kardynalnymi, ewangelistami 
i ośmioma scenami ze Starego Testamentu, wśród których 
znajduje się Estera przed Aswerusem.

Zainteresowanie tematyką związaną z  postacią Estery 
trwa przez cały XVI w. i w późniejszych czasach w wielkiej 
tradycji dekoratorskiej, zwłaszcza w Genui, gdzie ze względu 
na polityczne reperkusje temat staje się bardzo popularny 
w dekoracjach freskowych i w malarstwie sztalugowym; po-
dejmują go np. Lazzaro Tavarone w willi Borsotto, Giovanni 
Carlone w Palazzo Soprani (1627-1628), a także Giovanni 
Andrea Ansaldo w willi Centurione Doria w Sampierdarena 
(ok. 1625).

W 1615 r. w Genui Ansaldo Cebà opublikował La Reina 
Esther; pomimo tego, że książka ta w 1621 r. trafiła na In-
deks ksiąg zakazanych, przyjęto ją jako podstawę dla dekora-
cji całego Palazzo Lomellini zrealizowanej przez Domenico 
Fiasella prawdopodobnie w latach 1620-1625.

Bibl.: Réau, II/1, 1956, 335-341; F. Spadafora, P. Connata, Ester, 
BSS, V, 1964, 105-111; M. Kahr, The meaning of Veronese’s pain-
tings in the church of San Sebastiano in Venice, „Journal of the War-
burg and Courtauld Institutes”, 33, 1970, 345-348; E. Parma, La 
„Storia di Ester” in un libro di schizzi di Giovanni Guerra, „Bolletti-
no Ligustico”, 4, 1973, 82-100; E. Gavazza, La grande decorazione 
a Genova, I, Genova 1974, passim; E. Parma Armani, Fonti per il 

„Convito” per le nozze di Ester e Assuero di Giorgio Vasari in Arezzo, 
„Studi di Storia delle Arti”, 3, 1980, 61-75; P. Donati, Domenico 
Fiasella, Catalogo della mostra, Genova 1990, 21-23; J.M. Dunn, 
Andrea del Castagno’s Famous Man and Woman, Diss. Pennsylvania 
1990; J.R. Spencer, Andrea del Castagno and his Patrons, London 
1991; E. Parma, La rappresentazione della storia biblica di Ester 
e Assuero tra Cinque e Seicento, „Arte Lombarda”, 1993, 105-107; 
H. Hausmann, Andrea del Castagno Zyklus der „Uomini famosi” 
und „Donne famose”, Münster 1993; Orsanmichele a Firenze, a c. 
di D. Finiello Zervas, Modena 1996, passim. 

L. GLIGLI [KK]

ESTETYKA ŚWIATŁA

Estetyka światła określająca znaczną część sztuki chrze-
ścijańskiej późnej starożytności, bizantyjskiej i  średnio-
wiecznej, ma swoje korzenie w  teologii Ojców Kościoła. 
Np. św. →Ambroży, zastanawiając się nad elementami 
neoplatońskimi, wskazywał w  różnych miejscach Hek-
saemeronu fundamentalne znaczenie światła dla podstaw 
wszelkiego upiększenia („Unde mundi ornatus, nisi a  luce 
exordium sumere…”) i  projektowania budynków („unde 
lucem ei infundat”). W  ten sposób tłumaczy się znacze-
nie nadawane jasności w  →bazylikach wczesnochrześci-
jańskich jako odbicia Bożej światłości oraz upodobanie 
do  dekoracji mozaikowych (→mozaika), wielobarwnych 
i  pełnych blasku, które będą święciły triumfy w  sztuce 
→bizantyjskiej. Świat barbarzyński również cenił światło, 
choć z  zamiarem podkreślania szlachetności materii jako 
głównej jakości estetycznej wyróżniającej się w dziele sztu-
ki; w  tym znaczeniu wielkiej wartości nabrało →złotnic-
two tak sakralne, jak i świeckie.

Wpływ neoplatońskiej refleksji filozoficznej na świado-
mość estetyczną średniowiecza okazał się szczególnie wyraź-
ny wraz z  upowszechnieniem się dzieł Pseudo-Dionizego 
Areopagity (Corpus Dionysiacum), ofiarowanych cesarzowi 
Ludwikowi Pobożnemu przez cesarza bizantyjskiego; zasady 
powszechnego piękna stworzenia i symbolicznego znaczenia 
wszystkich istot zostały potwierdzone przez filozofa i zara-
zem tłumacza pism Pseudo-Dionizego – Jana Szkota Eriu-
genę (ok. 810/815-877) w jego komentarzu do De Coelesti 
Ierarchia (O hierarchii niebiańskiej); stwierdzenie „omnia 
quae sunt, lumina sunt” (Wszystko, co jest, jest światłem) 
zdeterminowało koncepcję piękna widzialnego jako odbicia 
piękna niewidzialnego i dzieła sztuki jako jego antycypacji. 
Znamienne dla tej myśli są zdania, jakie opat Suger wypo-
wiedział w XII w. o drzwiach bazyliki →Saint-Denis w Pa-
ryżu: „nobile claret opus, sed opus quod nobile claret clarificet 
mentes, ut eant per lumina vera ad verum lumen, ubi Christus 
janua vera” (Jasne jest dzieło szlachetne, a dzieło, które szla-
chetnie lśni, oświetla ludzkie umysły, aby poprzez światło 
prawdziwe do prawdziwego szły światła, gdzie Chrystus 
prawdziwe wrota). Chodzi o  jedno z  głównych źródeł es-
tetycznych sztuki gotyckiej (→gotyk), charakteryzującej się 
blaskiem światła wnikającego przez wielobarwne →witraże 
do wnętrza kościołów, których przestrzeń nabierała w  ten 
sposób cech miasta niebieskiego.
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W budowlach monastycznych dominowała natomiast 
koncepcja claritas rozwinięta przez św. Bernarda i św. Toma-
sza; rozumiana też jako jasność formy, prowadziła do szcze-
gólnego upodobania w porządku geometrycznym w klasz-
torach →cystersów i →dominikanów.

Jednocześnie świat wschodni pielęgnował z jeszcze więk-
szą wrażliwością symboliczną i  estetyczną wartość światła 
udokumentowaną w  refleksji greckich Ojców Kościoła 
i w →ikonach. Wspólnym źródłem była teologia →Przemie-
nienia, przez które chwała Boga objawiła się oczom ludzi: 
światło ikon jest światłem z Góry Tabor, pozbawionym cie-
nia, bez naturalnego źródła, czystym promieniowaniem ja-
sności. Pisarz ikon rozpoczynał swoją działalność od obrazu 
Przemienienia, aby móc doświadczyć blasku światła Taboru, 
a kiedy był błogosławiony, odmawiano za niego troparion ze 
święta Przemienienia.

Natomiast we włoskim odrodzeniu (→humanizm i od-
rodzenie) światło wyróżniało naturalistyczną zasadę naśla-
dowania rzeczywistości, objawiającą się jako światłocień, 
relief i  zasada perspektywy: „światło i  cień ukazują rzeczy 
wypukłe” (Leo Battista Alberti). Rozwój tej koncepcji do-
prowadził do różnych podkreśleń: od geometryczno-mate-
matycznych poszukiwań Piera della Francesca, po poszuki-
wania optyczne Leonarda i rzeźbiarskie Michała Anioła.

W malarstwie barokowym (→barok) światło, oprócz 
dramatycznego podkreślania przedmiotów przez kontrasty 
światłocienia i  rozdarcia świetlne, na nowo nabrało pełnej 
wartości symbolicznej, przypominając przede wszystkim 
temat Bożej łaski w niezliczonych wariantach: od malowi-
deł Caravaggia po freski na kopułach i sklepieniach, które 
otwierały przestrzeń ku nieskończonemu blaskowi →raju.

Bibl.: R. Assunto, La critica d’arte nel pensiero medioevale, Milano 
1961; M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Qu-
attrocento, Torino 1978; P.N. Evdokimov, Teologia della bellezza. 
L’arte dell’icona, Milano 1989; M. Calvesi, Le realtà del Caravag-
gio, Torino 1990.

M. ROSSI [KK]

EULOGIA

Ampułka noszona na szyi na skórzanym rzemyku, wy-
rabiana z ołowiu, cyny lub szkła, o kształcie spłaszczonego 
gąsiorka z niewielką szyjką zamykaną woskowym korkiem; 
wykonywane seryjnie (za pomocą matryc) wyroby ozdabia-
no grawerowanymi inskrypcjami i  dekorowano przedsta-
wieniami nawiązującymi do miejsc świętych.

Eulogie zawierały kilka kropel oliwy z  lamp, które za-
palano na będącym celem pielgrzymki grobie męczennika, 
bywało, że przechowywano też w nich nieco ziemi z tego 
grobu; pielgrzymi zabierali eulogie do swej ojczyzny na znak 
otrzymanego błogosławieństwa (eulogia w języku greckim 
oznacza właśnie błogosławieństwo); widniejące na nich 
greckie inskrypcje potwierdzają pochodzenie tych wyrobów 
z Palestyny. W dekoracji eulogii pojawiają się przedstawie-
nia →Zwiastowania, →Nawiedzenia, Bożego Narodzenia 
(→narodziny Jezusa), →Pokłonu Trzech Króli; najbardziej 

rozpowszechnionym obrazem jest jednak →Ukrzyżowa-
nie albo sam →Krzyż, który był też głównym przedmio-
tem kultu pielgrzymów (inskrypcje mówią często o „oliwie 
z drzewa życia świętych miejsc →Chrystusa”). Za przykład 
posłużyć mogą tu eulogie przyniesione w  darze królowej 
Teodolindzie, przechowywane w katedrze w Monza, oraz 
eulogie z  V-VI w., przechowywane w  klasztorze San Co-
lumbano w Bobbio; w benedyktyńskim cenobium w Farfie 
od XI w. znajduje się zbiór 28 szklanych fiolek, umiesz-
czonych w jedwabnych sakiewkach, pochodzących z bliżej 
nieokreślonego palestyńskiego sanktuarium. Oprócz du-
żej grupy eulogii przywiezionych z Ziemi Świętej istnieją 
też inne o podobnym kształcie, ale z głębokimi uchwyta-
mi i obrazem św. Menasa (pochodzenia egipskiego), inne 
w formie flakonika z kwiatami po bokach szyjki, z wyobra-
żeniami św. →Piotra albo św. →Andrzeja, pochodzące ze 
Smyrny w Azji Mniejszej.

Termin eulogia oznacza również chleb błogosławiony; 
w  pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierni przynosili 
w  darze chleby, kładąc je na ołtarzu; część z  nich kapłan 
mocą Jezusa przemieniał w Ciało Pańskie, część zaś błogo-
sławił i rozdzielał pomiędzy wiernych, którzy nie przystąpi-
li do komunii, później także rozdawano chleby wszystkim 
obecnym oraz zanoszono chorym. Zwyczaj ten rozpo-
wszechnił się w IV w. w Konstantynopolu w związku z zani-
kiem powszechnego przyjmowania Komunii oraz zakazem 
zabierania Eucharystii do domów; od VI w. był znany także 
na obszarze Italii, Galii czy Niemiec; zachował się do dnia 
dzisiejszego w Kościele wschodnim.

Bibl.: Gay, I, 1887, 30-31; Leclercq, DACL, I/2, 1924, 1722-
1747; XI/2, 2758-2763; A. Colombo, i dittici eburnei e le ampolle 
metalliche della basilica reale di Monza, Monza 1934; Matthiae, 

Eulogia z hołdem Trzech Króli, druga połowa VI w.,
Monza, Skarbiec Katedralny.
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EC, I, 1948, 1114-1115; A. Grabar, Ampoules de Terre Sainte, 
Paris 1958; Age of Spirituality, 1977, passim; Montevecchi-Vasco 
Rocca, 1988, 387. 

E. RURALI [KK]

EWA

Ewa (hebr. Hawwah, „dająca, budząca życie” lub aramej-
skie hewja, „wąż”) to imię, którym Adam nazywa swoją żonę 
po →wygnaniu z Raju; starsza relacja zawarta w Księdze Ro-
dzaju opowiada, iż została ona stworzona z żebra śpiącego 
Adama (młodsza mówi jedynie o  stworzeniu mężczyzny 
i  niewiasty); matka →Kaina i Abla, Seta i  innych niezna-
nych z imienia synów i córek. W literaturze chrześcijańskiej 
już od najwcześniejszych czasów postać Ewy staje się typem 
→Maryi – tak jak Ewa była matką ludzkości zagubionej 
w grzechu, tak Maryja jako Nowa Ewa w chwili Wcielenia 
odnosi zwycięstwo nad złem i grzechem pierwszych rodzi-
ców, stając się matką Kościoła i całej odkupionej ludzkości; 
Ireneusz z Lyonu (zm. 202) pisze: „Tak jak w wyniku niepo-
słuszeństwa jednej dziewicy ludzkość została doprowadzona 
do upadku i  do śmierci, tak za pośrednictwem Dziewicy, 
która słuchała słowa Bożego i wypełniała Jego wolę, ludz-
kość owo życie odzyskała”, natomiast św. →Hieronim (zm. 
420) dodaje: „Śmierć przez Ewę, życie dzięki Maryi”.

Tak więc choć uczynek Ewy spowodował potępienie 
ludzkości, zostaje on odkupiony w  chwili →Zwiastowania, 
w  którym urzeczywistnia się plan zbawienia przez Maryję; 
to sprawiło, że często w sztuce postać Ewy łączono ze scena-
mi z Nowego Testamentu, np. wygnanie z  ziemskiego raju 
ze Zwiastowaniem albo Ewę karmiącą swe dzieci z  Maryją 
trzymającą na rękach Jezusa (przedstawienie karmiącej Ewy 
staje się bardzo popularne w  średniowieczu). Zestawienie 
Ewy i Maryi charakterystyczne jest zwłaszcza dla sztuki fla-
mandzkiej, gdzie często scena Zwiastowania zostaje umiej-
scowiona w  pomieszczeniu, którego rzeźbiarskie dekoracje 
przedstawiają sceny z Księgi Rodzaju (zob. np. obraz Dirka 
Boutsa w Museo Nacional del Prado, Madryt, XV w.). Na 
innych dziełach obszaru niemiecko-flamandzkiego pocho-
dzących z XV i XVI w. Maryja Panna z Dzieciątkiem zasiada 
na tronie, pod jej stopami zaś umieszczona jest niewielka po-
stać Ewy, którą czasami zastępuje wąż; ulubionym motywem 
w sztuce niemieckiej jest drzewo poznania dobra i zła, po któ-
rego obydwu stronach umieszczone są postaci Ewy i Maryi.

W wielu dziełach szkoły włoskiej tego okresu Ewa jest 
przedstawiana w dolnej partii dzieła, natomiast powyżej wy-
obrażona bywa scena →Ukrzyżowania; inne charakterystycz-
ne przedstawienie, to postać Ewy w scenie →Wniebowzięcia 
Maryi Panny, np. fresk Correggia w kopule katedry w Parmie 
lub obraz Luki Signorelliego w Museo Diocesano w Corto-
nie. Postacie Adama i Ewy umieszczone u dołu Zwiastowania 
świadczą o tym, jakie było zadanie Maryi na ziemi.

Ewa przedstawiana jest zwykle u  boku Adama, czasa-
mi jednak pojawia się sama w niektórych scenach grzechu 
pierworodnego, gdzie jest wyobrażana przy drzewie pozna-
nia dobra i zła, które oplata wąż; samodzielnie postać Ewy 
występuje też w scenie oczyszczenia po narodzeniu Kaina: 

ten temat, który odwołuje się do →apokryficznego tekstu 
Vita Adae et Evae, zostaje zestawiony z oczyszczeniem Maryi 
w Nowym Testamencie.

W sztuce kładziono nacisk na przedstawienie Ewy jako 
„matki żyjących” (Rdz 3,20) w  relacji do Kościoła, który 
daje życie i rodzi liczne dzieci; paralelizm w tym znaczeniu 
wyrażony został w scenie stworzenia: Adam zostaje pogrążo-
ny we śnie, ażeby narodziła się Ewa, Chrystus umiera, aby 
powstał Kościół.

Bibl.: L.M. Jacono, Eva, EC, V, 1950, 874-876; E. Guldan, Eva 
und Maria, Graz 1966; A. Masure, Adam et Eve. Le thème d’A-
dam et Eve dans l’art, Paris 1967; M.D. Taylor, The iconography of 
the Façade Decoration of the Cathedral of Orvieto, Princeton 1969; 
H.M. Erffa, Ikonologie der Genesis, München 1989, 211-216; 
S. Esche-Braunfels, Adamo ed Eva, EAM, I, 1991, 138-145.

R. FERRARI [KK]

EWANGELIARZ

Ewangeliarzem nazywa się księgę, która zawiera cztery 
Ewangelie ułożone według autorów i w porządku, w jakim 
pojawiają się w Nowym Testamencie; dekoracja jest w nim 
na ogół ograniczona do całostronnej miniatury na począt-
ku każdej Ewangelii zawierającej wizerunek i (albo) symbol 
→ewangelisty, a w niektórych przypadkach czterem portre-
tom towarzyszy piąta  miniatura z przedstawieniem →Chry-
stusa na tronie. Począwszy do IV w. również →tablica kano-
nów, która ustala zgodność między wydarzeniami Ewangelii, 
zostaje włączona w  dekorację w  formie architektonicznej, 
którą stanowią arkady oparte na klasycznych →kolumnach 
ozdobionych abstrakcyjnymi zazwyczaj elementami deko-
racyjnymi. Od VII w. rozwija się nowy element zdobniczy, 
nawiązujący do fragmentu Ewangelii św. →Mateusza – mo-
nogram Chrystusa złożony z  liter C i R, splecionych i po-
łączonych mniejszymi literami; na przełomie VII i VIII w. 
monogram zajmował jeszcze całą stronę i był otoczony ramą.

O wiele bogatsza niż na Zachodzie jest dekoracja Ewan-
gelii →bizantyjskich określanych zazwyczaj Tetreevangelion 
i  ilustrowanych scenami skomponowanymi w horyzontal-
nie ułożone pasy uzupełniające tekst i wiernie odwzorowu-
jące wydarzenia opisywane przez ewangelistów.

Jednakże niewiele później wprowadzony zostaje ewange-
listarz: księga liturgiczna używana podczas Mszy św., prze-
znaczona do czytania przez diakona, gdzie tekst Ewangelii 
nie jest już ułożony według autorów, ale wybrany zgodnie 
z  wymogami liturgii; zawiera on krótkie fragmenty nazy-
wane perykopami, które czyta się podczas Mszy w różnych 
momentach roku liturgicznego. W  tym nowym układzie 
wszystkie znaczące passusy czterech Ewangelii są zebrane 
i uporządkowane według trójpodziału kalendarza liturgicz-
nego na Temporał, Sanktorał i Msze o Świętych; przewaga 
ewangelistarza jako źródła czytań podczas Mszy doprowa-
dziła do stopniowego zaniku ewangeliarza już od XII w.

W odróżnieniu od ewangeliarza dekoracje nowej księgi 
pozbawionej zbędnej już tablicy kanonów stanowią inicjały 
perykop. Jest to manuskrypt liturgiczny najczęściej i  naj-
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bardziej bogato dekorowany miniaturami w  epoce ottoń-
skiej, jego dekoracje doskonale ilustruje księga Perykopy 
Henryka II (Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 
4452, początek XI w.), która zawiera 28 dużych miniatur 
rozmieszczonych po dwie na przyległych stronach i poprze-
dzających czytania na największe uroczystości roku litur-
gicznego (Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Niedziela 
Palmowa, →Zesłanie Ducha Świętego) oraz 10 inicjałów na 
całej stronie z incipit głównych świąt. W perykopach pozo-
stają portrety czterech ewangelistów ze swymi symbolami, 
skoro jednak zaniknął podział ewangeliarza na cztery części, 
i te są ułożone po dwa na przyległych stronach, spełniając tę 
samą funkcję, jaką w kodeksach epoki klasycznej miał por-
tret autora umieszczany na początkowych kartach kodeksu. 
Tak samo bogate w  miniatury otoczone ramą, opowiada-
jące o głównych, ale nie tylko, wydarzeniach z życia Chry-
stusa, są pochodzące mniej więcej z  tego samego okresu 
Codex Egberti (Trewir, Stadtbibliothek, 24), Codex Aureus 
(Norymberga, Germanisches Nationalmuseum, 2-156142) 
i Ewangeliarz cesarza Ottona III (Monachium, Bayerische 
Staatsbibliothek, Clm. 4453). 

Bibl.: Calkins, 1983, 18 e 148-160; Pächt, 1987, 67ss; Jemolo-Mo-
relli, 1990, 155; F. Cecchini, Vangeli, EAM, XI, 2000, 493-505.

F. TASSO [KK]

EWANGELIŚCI

Już od II w. cztery istoty żyjące z wizji Ezechiela (1,10) 
i →Apokalipsy św. →Jana (4,6) interpretowano jako sym-
bole czterech ewangelistów, którym zmiennie, w zależności 
od różnych interpretacji →Ojców Kościoła, przypisywano 
postać człowieka, lwa, orła lub wołu; dopiero od św. →Grze-
gorza na stałe już człowiek stanie się symbolem św. →Mate-
usza, lew – św. →Marka, wół – św. →Łukasza, a orzeł – św. 
→Jana (→tetramorfizm). Przypisanie konkretnych symboli 
ewangelistom znajduje wytłumaczenie w Ewangeliach: po-
stać ludzka, symbol św. Mateusza, przypomina centralne 
miejsce człowieczeństwa →Chrystusa, które cechuje jego 
Ewangelię rozpoczynającą się od genealogii Jezusa; wół św. 
Łukasza przedstawia zwierzę ofiarne, a od ofiary Zachariasza 
zaczyna się opowiadanie ewangelisty; lew św. Marka odsyła 
do postaci Jana Chrzciciela, od której rozpoczyna on swo-
ją Ewangelię; w końcu orzeł św. Jana, jedyna istota, która 
może patrzeć w słońce, jest aluzją do wzniosłości jego myśli. 

Przykładem tego typu wyobrażeń są ewangeliści na 
rzymskich →mozaikach kościoła Santa Pudenziana i  ko-
ścioła SS. Cosma e Damiano, a także w raweńskim →bapty-
sterium Arian i  tamtejszych bazylikach Sant’Apollinare in 
Classe i San Vitale. Czterej ewangeliści (ukazani w popier-
siu lub pod postacią symboli) często towarzyszą przedsta-
wieniom Chrystusa w  typie →Maiestas Domini (zob. np. 
→tympanony portali kościołów: Saint-Pierre w  Moissac, 
XII w.; Saint-Trophime w  Arles, XII w.; tzw. Portal Kró-
lewski katedry Notre-Dame w Chartres, XII w.; →apsyda 
kościoła Sante Clemente w Tahull, XII w.).

W najstarszych przedstawieniach ewangelistów symbo-
lizują cztery rzeki ziemskiego raju (→Eden): Chiddekel, 
Perat, Gichon i Piszon, które płyną ku czterem punktom 
kardynalnym, zanosząc naukę Chrystusa na cztery krańce 
ziemi; takie przedstawienie można znaleźć na →sarkofagach 
rzymskich i  raweńskich, oraz na niektórych średniowiecz-
nych rzeźbach, np. na kapitelach opactwa w Cluny i w pół-
nocnym portalu katedry w Chartres.

Przedstawianie ewangelistów jako ludzi, a  zatem nie 
w  symbolicznej formie, wykazuje pewne warianty. Mamy 
wiele przykładów, gdzie przedstawieni są oni jako pisarze 
oddający się redagowaniu swej Ewangelii, oparci o chwiejne 
→katedry czy siedzący na wystawnych →tronach. W póź-
nym średniowieczu mnożą się przykłady, które biorą po-
czątek z fresków Cimabuego w →transepcie górnej bazyliki 
w Asyżu, na których postacie ewangelistów umieszczone są 
na czterech żagielkach →sklepienia (św. Mateusz i św. Marek 
z białymi brodami, przedstawieni jako starsi od św. Łukasza 
i św. Jana). Warto dodać, że w sztuce Zachodu ewangeliści 
symbolizować mogą również cztery okresy życia ludzkiego, 
przy czym św. Jan zawsze ukazywany jest jako młodzieniec; 
w sztuce →bizantyjskiej Łukasza oraz Marka przedstawiano 
jako ludzi młodych, a Mateusza i Jana jako starców.

Czasami ewangeliści są pojawiają się też jako czterej 
→aniołowie o dwóch albo o sześciu skrzydłach; można ich 
wówczas zidentyfikować po wypisanym imieniu albo czę-
ściej po symbolu umieszczonym pod ich stopami lub nawet 
zastępującym ich twarze; ich skrzydła są dekorowane nie-
wielkimi oczami, jak to opisuje Ezechiel (10,12), a w rękach 
trzymają księgę Ewangelii.

Sztuka średniowiecza często łączy z  ewangelistami 
postacie →proroków większych i  →Doktorów Kościoła; 
w  pierwszym przypadku ewangeliści znajdują się za ple-
cami czterech głównych proroków: Izajasza, Jeremiasza, 
Ezechiela i Daniela, w drugim zaś czterej Doktorzy Kościo-
ła: św. →Augustyn, św. →Ambroży, św. →Hieronim i  św. 
→Grzegorz Wielki zasiadają na katedrach, różnie zestawia-
ni z ewangelistami.

Bibl.: A.M. Friend, The Portrait of the Evangelists in Greek and La-
tin manuscripts, „Art Studiem”, 5, 1927, 115-147; 7, 1929, 3-29; 
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graphie der Paradiesesflüsse, Leipzig 1937; W. Wehr, Evangelista, 
EC, V, 1950, 887-891; R. Crozet, Les premières représentations an-
thropo-zoomorphiques des Evangélistes (VI-IX siècles), Actes des Jo-
urnées, Poitiers 1952, Paris 1953, 53-63; P. Bourguet, Les symboles 
des quatre Evangélistes, „Revue de la Réforme”, 10, 1959, 3-25; 
J.H. Emminghaus, Evangelisten, LThK, III, 1959, 1254-1255; 
R. Crozet, Les quatre Evangélistes et leurs symboles. Assimilations 
et adaptations, „Les Cahiers techniques de l’art 4”, 3, 1962, 5-26; 
Heinz-Mohr, (1971) 1984, 153-154; W. Melczer, Evangelisti, 
EAM, VI, 1995, 47-53.
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