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RzeŸba TRON £ASKI z koœcio³a œw. Ducha w Sierpcu

KOŒCIO£Y I RELIGIE

W poprzednim numerze Sierpeckich Rozmaitoœci ukaza³ siê 
mój artyku³ na temat Koœcio³a Œwiêtego Ducha w Sierpcu. W 
obecnym artykule  chcia³am poruszyæ temat wystroju tego¿ 
koœcio³a, a szczególnie, znajduj¹cej siê w nim przez ca³e wieki, 
rzeŸby - tzw. Tronu £aski. Jest to figuralne  przedstawienie  Boga 
Ojca z Ukrzy¿owanym Chrystusem i Duchem Œw. pod postaci¹ 
go³êbicy. RzeŸba zosta³a przeniesiona w 2005 roku do Muzeum 
Diecezjalnego P³ockiego, gdzie jest pod sta³¹ opiek¹ konserwa-
tora zabytków, a jednoczeœnie w ten sposób zwiêkszy³o siê bez-
pieczeñstwo przechowywania tego bezcennego dzie³a  sztuki.

Trudno oceniæ dok³adnie wiek zabytku, gdy¿ w czasach 
kiedy powstawa³ nie by³ jeszcze rozpowszechniony zwyczaj da-
towania i sygnowania dzie³. Z zachowanych akt wizytacji bisku-
pich mo¿na wnioskowaæ, i¿ by³a ona obecna w koœciele, ju¿ od 
pocz¹tku jego istnienia. RzeŸba - Tron £aski by³a najprawdopo-
dobniej fragmentem bardziej rozbudowanej nastawy o³tarzo-
wej, o czym œwiadczy³oby zdanie zachowane w dokumentach z 
wizytacji biskupiej z 1597 - „O³tarz 
wielki murowany z rzeŸb¹ Trójcy Œwiê-
tej i Œwiêtego Ducha mówi¹, ¿e konse-
krowany”. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, 
¿e zwykle wraz z konsekracj¹ koœcio³a 
³¹czono i konsekracjê o³tarza g³ówne-
go, st¹d wniosek, i¿  rzeŸba znajdowa³a 
siê w koœciele, ju¿ od chwili jego wybu-
dowania, czyli na prze³omie XV-XVI 
wieku. Wykonanie nastawy o³tarzowej 
do koœcio³a œw. Ducha w Sierpcu przy-
pisywane jest szkole Wita Stwosza /ok. 
1448-1533/, jednego z najwybitniej-
szych przedstawicieli póŸnego gotyku 
w rzeŸbie polskiej.

Na prze³omie wieku XV – XVI Sierpc 
prze¿ywa okres ogromnego rozwoju 
gospodarczego, zwi¹zanego z przemy-
s³em sukienniczym. Wzrasta zamo¿-
noœæ miasta i jego mieszkañców, co 
pozwala na budowê nowych obiektów 
sakralnych - koœció³ Matki Bo¿ej na 
wzgórzu Loret i koœció³ œw. Ducha 
budowane s¹  prawie w tym samym 
czasie, przez ten sam zespó³ budowni-
czych. Œcis³e kontakty kupców sierpec-
kich ze œrodowiskiem krakowskim, 
sprzyjaj¹ bardzo dostêpowi do sztuki 
gotyckiej, tak piêknie reprezentowa-
nej w tamtym okresie, w³aœnie w Kra-
kowie przez Wita Stwosza. Niestety nie wiadomo, kto tak 
naprawdê spowodowa³ pojawienie siê rzeŸby w œrodowisku 
sierpeckim, czy by³ to zakup  indywidualny,  mo¿e nawet woty-
wny, czy te¿ przemyœlana realizacja wykonana œciœle na zamó-
wienie okreœlonej grupy sponsorów, na potrzeby nowo bu-
dowanego  koœcio³a.

W ci¹gu wielu wieków, zarówno w malarstwie jak i rzeŸbie, 
ró¿nie przedstawiano Trójcê œw. W³aœciwie przez pierwsze 800 
lat chrzeœcijañstwo nie zna³o osobowego przedstawienia Osób 
Trójcy œw., jeœli istnia³a taka potrzeba, przedstawiano ten typ 
ikonograficzny nie figuralnie. Dopiero ok. X wieku zaczêto sto-
sowaæ nowy uk³ad w przedstawieniach - Boga Ojca, Syna Bo¿e-
go i Ducha œw. Najczêœciej stosowano jeden z trzech przyjêtych 
wówczas wzorców :

1– po prawicy Boga Ojca umieszcza siê Chrystusa, a nad 
nimi, lub pomiêdzy ich twarzami Ducha œw. pod postaci¹ 
go³êbicy.

2- Bóg Ojciec w stroju monarszym trzyma krzy¿ z Synem 
Bo¿ym, a nad nimi Duch œw. w postaci go³êbicy.

3- cia³o Chrystusa le¿y na kolanach tronuj¹cego Boga Ojca, 
który podpiera górn¹ czêœæ korpusu zmar³ego Syna.

Sierpecka rzeŸba z koœcio³a œw. Ducha reprezentuje drugi z 
przedstawionych przez mnie typów ikonograficznych. Trudno 
stwierdziæ, jakie by³y pocz¹tki powstania takiego w³aœnie uk³a-
du postaci Boga Ojca i Chrystusa. Badania niemieckich history-
ków sztuki wykazuj¹, i¿ wymieniony wy¿ej pierwszy i drugi 
wzorzec, jest przeobra¿eniami wczeœniejszego wzorca, nazwa-
nego przez nich niemieckim terminem „Gnadenstuhl”. W 
przypadku trzeciej wersji przedstawienia wykazuj¹ oni podo-
bieñstwo i wrêcz zgodnoœæ z najbardziej popularnym typem 
Piety. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w œrodowisku niemieckim istnieje 
g³êboko zakorzeniony pogl¹d, ¿e Pieta obrazuje skargê Marii, 
op³akuj¹cej œmieræ Jej Syna. Z tej przes³anki wysnuto wnioski, 
¿e i Bóg Ojciec powinien byæ te¿ pokazany w swoim cierpieniu z 
powodu mêki i œmierci Chrystusa i wobec tego przedstawienie 
to nazwano te¿ „Compassio Patris”. W tym figuralnym przed-

stawieniu, w œredniowieczu bardziej 
odwo³ywano siê do wypowiedzi misty-
ków, prywatnej dewocji, czy apokry-
fów, ni¿ do Biblii czy liturgii.

Jednym z pierwszych  Ÿróde³ jakie 
wskazywano by³y listy œw. Paw³a do 
Rzymian, w których wyra¿a³ on pogl¹d, 
¿e Bóg wystawi³ przed ca³ym œwiatem 
skropionego w³asn¹ krwi¹ Syna jako 
widomy znak i narzêdzie pojednania i w 
ten sposób okaza³ sw¹ zbawcz¹ spra-
wiedliwoœæ. W³aœnie tak¹ myœl wyko-
rzystano przy przedstawieniu Tronu 
£aski w XII w. Wtedy to w³aœnie zapo-
cz¹tkowano te¿ now¹ tradycjê adoracji 
cierpieñ Chrystusa, wprowadzaj¹c no-
we przedstawienie Trójcy œw. Zaczêto 
ukazywaæ Boga Ojca i Ducha œw. ³¹cznie 
z ukrzy¿owanym Chrystusem. Przed-
stawienie to szokowa³o wiernych ze 
Wschodu, którzy nie mogli zgodziæ siê 
na umieszczenie, w samym centrum 
Glorii trynitarnej, hañby Zwyciê¿onego 
i cierpieñ Potêpionego. Nie mogli oni 
zrozumieæ g³êbi myœli teologicznej 
zawartej w tym przedstawieniu, nato-
miast zachodni wyznawcy religii chrze-
œcijañskiej widzieli w tym typie ikono-
graficznym realizacjê najwiêkszego 

planu Bo¿ego. W³aœnie w XI i XII wieku chrystologia ³aciñska 
podejmuje antyczn¹ wizjê cz³owieka skazanego na dŸwiganie 
swymi s³abymi si³ami nadludzkie przeznaczenie Boga. Tron £as-
ki sta³ siê wybitnie przydatnym do przedstawienia tej¿e wizji.

Najpierw zaczêto stosowaæ Tron £aski jako ilustracjê tekstu 
rozpoczynaj¹cego kanon mszalny s³owami „Te igitur..” /Ojcze 
nieskoñczenie dobry…/ gdzie litera „T” mia³a obrazowaæ krzy¿ 
Chrystusa. Bóg ukazuj¹c swego syna  objawi³ œwiatu, i¿  w ten 
sposób pojedna³ ze sob¹ œwiat, zbawiaj¹c ludzi. 

RzeŸba z koœcio³a sierpeckiego jest w³aœnie klasycznym 
przyk³adem przedstawienia Tronu £aski, w którym Bóg Ojciec 
ukazany zosta³ w ca³ym swym Boskim majestacie, co dodatko-
wo podkreœlone zosta³o poprzez przedstawienie Boga na tro-
nie, w królewskich  szatach i koronie. W ten sposób ukazuje 
nam siê Monarcha œwiata, zgodnie ze s³owami proroka Izajasza 
– „ujrza³em Pana siedz¹cego na tronie, a tren jego szat wype³-
nia³  œwi¹tyniê”.
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