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Wstęp:
Referat = to daleko uproszczona synteza dwóch autorskich artykułów: 

OŁTARZ  GŁÓWNY w pocysterskim kościele
św. Jana Chrzciciela w Cieplicach

(Historia, wymowa, przesłanie)

oraz

„Maryja Królowa Nieba
w otoczeniu cysterskich świętych”

Obraz ołtarzowy pocysterskiego kościoła

w Cieplicach
(Kompozycja, prezentacja postaci, przesłanie)



Plan referatu:

 Uwagi natury ogólnej (szeroko pojęty „klucz 

hermeneutyczny”)

 Skromna historiografia i opis pocysterskiego 
kościoła w Cieplicach 

 Religijno-kulturowy kontekst obrazu ołtarzowego

 Wymowa i przesłanie obrazu ołtarzowego



1. Uwagi natury ogólnej
(szeroko pojęty „klucz hermeneutyczny”)

1.1. „Duszą kultury jest kultura duszy”
– chrześcijańskie adagium z III w.; współczesne zagubienie wrażliwości na 

sacrum
1.2. Sztuka sakralna: różny punkt widzenia historyka sztuki i teologa

1.3. Zadanie sztuki sakralnej:  służba kultowi, umocnienie wiernych 
oraz ich religijne kształcenie

1.4. Obraz i rzeźba jako narzędzia ewangelizacyjne - misyjne, 
czyli w funkcji przekazu wiary, według zasady „fides ex visu”

1.5. Sobór Trydencki (1545-1563)  - przełom w sztuce sakralnej 
(priorytet świadectwa wiary i doświadczenia Bożej miłości)



Przykład n. 1:  rozwój  typologii Trójcy św.

[a] Andrej Rublov (ok. 1411 r.);

[b] tzw. Tron łaski (epitafium z 1549 r.),

[c] Masaccio - fresk z kościoła Santa Maria Novella we 
Florencji (z ok. 1425-1428 r.);

[d] zwieńczenie fasady kościoła klasztornego 
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie (zbud. 1728-1735);



Przykład n. 1:  rozwój  typologii Trójcy św. 

Andrej Rublov  (ok. 1411 r.)

tzw. Tron łaski 
(epitafium z 1549 r.)

Masaccio – fresk z kościoła

Santa Maria Novella

we Florencji 

(z ok. 1425-1428 r.)



Tron Łaski na fasadzie Krzeszowskiej Bazyliki 1735r.



Przykład n. 2:  Świadectwa Wiary

[a] - Orazio Lomi de Gentileschi: św. Franciszek 
podtrzymywany przez anioła (ok. 1607 r.; Muzeum 

Prado, Madryt;

[b] – Guido Reni: Św. Piotr i św. Paweł (z 1605 r.; 
Pinakoteka Brera, Mediolan);

[c] Artemisia Gentileschi: Narodziny św. Jana 
Chrzciciela (ok. 1634 r., Muzeum Prado, Madryt);

[d]  Francesco Fontebasso: Ekstaza św. Teresy (poł. 
XVIII w., Muzeum sztuk Pieknych, Budapeszt).













2. Skromna historiografia i opis 
pocysterskiego kościoła w Cieplicach 

2.1. Ołtarz główny dedykowany Matce Boskiej

2.2. W ołtarzu głównym znajduje się w nim jeden z 
najmniej zbadanych obrazów M. Willmanna (*1630  + 1706)

2.3. Rozbieżności co do samego tytułu obrazu

2.4. Obraz ołtarza głównego – „Maryja Królowa nieba w 
otoczeniu cysterskich świętych”



Ołtarz główny 
dedykowany Matce Boskiej



Obraz ołtarza głównego –
„Maryja Królowa nieba w otoczeniu cysterskich świętych”



Legenda obrazu M. Willmanna:



3. Religijno-kulturowy  kontekst 
obrazu  ołtarzowego

3.1. Sztuka u cystersów

3.2. Maryjna duchowość cystersów

3.3. Cysterska ikonografia maryjna w dobie potrydenckiej

3.4. Pomysłodawca  obrazu oraz  jego twórca



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.1. Domus Ecclesiae   - kościół 
 będący obiektem sakralnym, symbolizuje 

hierarchiczno-charyzmatyczną wspólnotę 
wiernych, gromadzoną na liturgię i jednoczoną 
przez Jezusa Zmartwychwstałego.

 W konsekwencji romańskie, gotyckie i barokowe  
katedry i kościoły na swój sposób odzwierciedlają 
eklezjologiczna strukturę pielgrzymującego Ludu 
Bożego karmiącego się Eucharystycznym Chlebem

 i Słowem Bożym.



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.2. Najważniejszą częścią kościoła jest ołtarz (obecnie 
także i stół Słowa Bożego), którego architypem  jest krzyż 
Chrystusa (nowotestamentalne „Drzewo życia”). 

 Jest więc zrozumiałym, że ołtarz stał się podstawowym 
symbolem samego Chrystusa. 

 Na ołtarzu stanowiącym centrum kościoła i prezbiterium 
sprawuje się Eucharystię – „źródło i szczyt całej działalności 
Kościoła” (KL nr 10). 

 Ołtarz to symbol i rzeczywistość najważniejszej wspólnoty –
przedsmak uczty niebiańskiej,

 to rodzinne zasiądnięcie człowieka z Bogiem do jednego 
stołu, już tu na ziemi.



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.3.  Organizacji przestrzeni sakralnej ściśle odpowiadają 
funkcje i duchowe postawy podejmowane przez członków 
zgromadzenia liturgicznego – pielgrzymującego Ludu 
Bożego.

 4.4. Od wielu wieków, wszystkie malowidła tak w apsydzie, 
jak i w prezbiterium, miały przede wszystkim charakter 
kultowy, ponieważ wskazywały na obecność 
Zmartwychwstałego i Wywyższonego Pana wśród jego 
owczarni. Wszystkie malowidła znajdujące się na ścianach 
naw kościoła, a zawierające sceny ze Starego i Nowego 
Testamentu, albo Tradycji kościelnej, w zachodnim 
rozumieniu służyły głównie celom dydaktycznym.

 Miały pouczać wiernych o wydarzeniach zbawczych 
przeżywanych w Domu Bożym.



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.5. W spojrzeniu eklezjalnym,
przez pryzmat nadrzędnej dla ołtarza
kategorii, tzn. liturgii, będącej
uobecnieniem zbawczych tajemnic i dialogu
Boga z Człowiekiem,

każdego typu dekoracja i nadstawa
ołtarzowa stanowi jedynie plan drugi.



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.6. Cieplickie retabulum i obraz ołtarzowy „Maryi Królowej 
Nieba w otoczeniu cysterskich świętych” – to teologiczna 
estetyka i symbolika. 

 Rozbudowane gotyckie retabulum lub późniejsze barokowe 
architektoniczne ołtarze zbudowane na schemacie rzymskiego 
łuku triumfalnego wraz z repertuarem ornamentów

 i przemyślanym decorum (symbole, emblemy, napisy)
 z dekoracją z kwiatów, lamp oliwnych i świec razem z figurami 

świętych i ich relikwiami – wszystko to symbolizuje orszak 
niebiański, towarzyszący Chrystusowi Królowi Chwały

 i jest obrazowym przypomnieniem Kościołowi na ziemi, 
 iż jest on Ludem Wybranym, wędrującym do Domu Ojca, 

do Niebiańskiego Jeruzalem (Ap 6,9).



Obraz ołtarza głównego –
„Maryja Królowa nieba w otoczeniu cysterskich świętych”



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.7. W architektonicznej konstrukcji cieplickiego retabulum   
możemy wyróżnić co najmniej pięć poziomów sfery sakralnej 
i samego przesłania. /…./

 Poziom trzeci (najwyższy i najbardziej „prześwietlony” –
ażurowy, swego rodzaju „główne okno” retabulum) i 
najważniejszą ozdobę retabulum stanowi obraz „Matki 
Bożej  Królowej nieba i świętych zakonu cysterskiego”, 
umieszczony pomiędzy dwoma centralnymi filarami.

 Po jego bokach atmosferę nieba umacniają  dwie postacie 
unoszących się aniołów, znacznych gabarytów i flankują dwa 
zewnętrzne filary. 



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 W trzech sferach nieba, uczestnikami wydarzenia są 
nie tylko licznie reprezentowane hierarchie 
anielskie, ale i symetrycznie (według nie do końca 
rozszyfrowanego klucza), zestawione chóry świętych.

 Tworzą je zarówno blisko powiązani
 z cystersami, ich męczennicy, przedstawiciele 

władzy kościelnej i świeckiej, reprezentanci 
różnych stanów oraz ich protektorzy i fundatorzy. 



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.8. W szczytowej części obrazu, który jest typowym dla 
baroku odsłonięciem kurtyny i przybliżeniem piękna, radości, 
prostoty, różnorodności oraz dynamiki życia w niebie, we 
wspólnocie Trójcy Świętej. 

 Maryja jest ukazana jako przepiękna oblubienica z Pieśni 
nad Pieśniami,  Niewiasta „łaski pełna”, a zarazem 
Królowa Nieba. W koronie na głowie, promieniującej 
potężnym światłem, w esowatej i ekstatycznej postawie, 
ubrana w długą suknię koloru czerwonego i narzucony płaszcz 
niebieskiego koloru, siedzi ona na obłoku i z troską spogląda 
na znaczną liczbę postaci podążających za jej Synem. 
Najbliższy krąg otaczających ją osób, po prawej ręce, stanowi 
m.in. Dzieciątko Jezus, trzymane w rękach jednego z trzech 
Cystersów - Ojców założycieli  – św. Bernarda z Clairvaux. 





4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 Drugą, nieco niższą sferę nieba, stanowi grono świętych 
zakomponowanych w półkolu, a trzecią sferę dwa zatokowe 
pochody świętych, po lewej i prawej dolnej części obrazu.        

Maryja, jest tą postacią, która niewidzialnym 
płaszczem matczynej miłości chroni i zarazem wspiera 
kobiety i mężczyzn różnych stanów - świętych cysterskich, na 
rzecz doskonałej współpracy z Bożymi charyzmatami i 
budowania jedności z Jej Synem, czyli ustawicznego rodzenia 
się Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. 

 Natomiast oni doświadczają jej bliskości (niektórzy nawet 
mistycznych objawień), a przy tym mają świadomość posiadania 
w Niej najdoskonalszego wzoru, w realizacji na bazie łaski, 
swego człowieczeństwa, oraz Jej opieki i orędownictwa na tym 
polu, najważniejszym w ziemskim życiu.



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.12. Co więcej, obraz jest swego rodzaju 
malarską ilustracją cysterskiej mistyki wyrażonej 
w postaci doktryny o ”Wspólnotowym powrocie 
duszy do Boga”, zrealizowanej przez jej wybitnego 
twórcę – św. Bernarda z Clairvaux i to już w jego 
epoce. 

 Ponadto jest on duchowym umocnieniem wszelkiego 
typu powołań eklezjalnych, na drogach ziemskiego 
pielgrzymowania ku pełni człowieczeństwa oraz 
budowania nowego nieba i nowej ziemi (por. Ap 21,1-2).



4. Wymowa  i  przesłanie
obrazu  ołtarzowego

 4.10. Najcelniej i  lapidarnie to przesłanie sformułował Sobór 
Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele (z 21 
listopada 1964 r.) w rozdziale VIII. Prezentując tożsamość 
Maryi, w ten wymowny sposób zwieńczył opis tożsamości 
Kościoła, jako wspólnoty pielgrzymującego Ludu Bożego, 
znaku i narzędzia jedności całej rodziny ludzkiej (KK, 1). 
Maryja jest z jednej strony „Bożym listem” pisanym mocą 
Ducha Świętego (2 Kor 3,2-3), a z drugiej jest Ona członkiem 
wspólnoty Kościoła. Ojcowie Soborowi ukazali Maryję w 
dwóch podstawowych kategoriach, jako: (A) – Matka Boga 
oraz (B) – prawzór Kościoła in statu nascenti w:

 (B1) odkrywaniu i przyjęciu i współpracy z Bożą łaską; 
 (B2)  w staniu pod krzyżem i byciu świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego 

(tajemnicy paschalnej);
 (B3) w trwaniu w miłości wzajemnej i na modlitwie, oczekując na 

przyjęcie Ducha Świętego.



Obraz ołtarza głównego –
„Maryja Królowa nieba w otoczeniu cysterskich świętych”



ZA   UWAGĘ
Ks. dr hab. Tadeusz Fitych, prof. WWSZiP 

DZIĘKUJĘ




