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BOGUSŁAW CZECHOWICZ

OSOBLIWY NEPOMUCEN
RZEŹBA ŚWIĘTEGO Z 1741 ROKU W KOŚCIELE W GORZANOWIE1

W kościele parafialnym w Gorzanowie, na emporze kolatorskiej usytuo-
wanej nad zakrystią, otwartej dwoma oknami do prezbiterium i dostępnej scho-
dami z nawy, znajduje się wyjątkowa rzeźba, doskonale znanego z setek kon-
wencjonalnych przedstawień, św. Jana Nepomucena. Niezwykłość dzieła polega
na tym, że święty ukazany jest jako martwy, sztywno leżący na (prawdopodobnie)
katafalku. W sposób charakterystyczny dla nieboszczyków ma złożone na piersi
ręce. Głowa świętego opiera się na zdobionej gwiazdami poduszce z frędzlami na
rogach. Rzeźba pokryta jest naturalistyczną polichromią (ryc. 1).

1 Za wskazówki dotyczące ikonografii św. Jana Nepomucena w Czechach dziękuję Panu
prof. Ivo Kořanovi z Pragi, za udostępnienie publikacji przydatnych przy opracowywaniu tematu
– Panom mgr mgr Romualdowi Nowakowi, Markowi Pierzchale, Arkadiuszowi Dobrzyniec-
kiemu oraz Rainerowi Sachsowi; Jemu oraz dr Beacie Lejman-Torbus dziękuję także za pomoc
w odczytaniu trudnego napisu. Omawiana tu rzeźba była już publikowana – [3], s. 175, ryc. 2 –
nie wzbudziła jednak zainteresowania badaczy, w związku z czym pozwalam sobie po latach
powrócić do tego tematu.

Ryc. 1. Johann Georg Poser, figura św. Jana Nepomucena na marach, drewno poli-
chromowane, 1741 r., kościół św. Marii Magdaleny w Gorzanowie (fot. Arkadiusz

Dobrzyniecki).
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Postać i katafalk wykonane są z osobnych kawałków drewna. Po podnie-
sieniu figury można dostrzec na jej odwrocie dwie naklejone kartki. Treść pier-
wszej dotyczy wykonania dzieła w 1741 r. (Anno 1741. ist dieser[s?......] / den
1. Juny aufgerechtet worden / Johann George Poser Bildhauer [...] / Johann Geor-
ge [...] / Johann George Pleschke allhier [...] / zu Grafenort / [....] / [....] / [....]),
drugiej – renowacji dzieła (Restauriert / im September den [...] 1874 / durch Ma-
ler Herder [?] / Regensburg [...] / Herrn Pfarrer Scholz in / Grafenort). Rzeźba
jest polichromowana i – jakkolwiek o jej twórcy, Johannie Georgu Poserze, nic
poza tym, że wykonał w 1741 r. omawiane dzieło, nie wiemy – można ją uznać
za obiekt przeciętnej wartości artystycznej. Słowo „przeciętny” nie jest tu jed-
nak określeniem pejoratywnym, albowiem na tym terenie rzeźba barokowa
osiągnęła w XVIII w. względnie wysoki poziom i to, co na ziemi kłodzkiej jest
przeciętne, w takiej np. Wielkopolsce czy na Pomorzu byłoby dziełem wybit-
nym.

O oryginalności gorzanowskiej figury św. Jana Nepomucena świadczy
przede wszystkim rzadko występujący w barokowej rzeźbie sposób przedsta-
wienia kanonizowanego w 1729 r. męczennika2. Najczęściej pokazywany był on
w pozie stojącej, w kontrapoście, w stroju duchownego, w charakterystycznym
birecie na głowie, z palmą męczeńską, z krucyfiksem w ramionach lub w dłoni
oraz z pięcioma gwiazdami nad głową. Krucyfiks trzymany w wysoko uniesio-
nej ręce bywa czasem przez świętego adorowany wzrokiem. Przedstawienie to
stanowi zapożyczenie z ikonografii św. Franciszka Ksawerego, ukazywanego
w tej pozie jako misjonarz Indii. Zastąpienie palmy przez zamkniętą księgę
było odwołaniem do nauczycielskiej przeszłości męczennika – wykładowcy na
praskiej uczelni. Jeszcze inny typ wyobrażenia to kapłan z palcem na ustach.
Gest ten symbolizował tajemnicę spowiedzi. Niezbyt często występuje przed-
stawienie świętego jako klęczącego wśród obłoków i adorującego krucyfiks.
Wśród ludowych rzeźb spotkać można św. Jana klęczącego przed leżącym kru-
cyfiksem – figura taka z poł. XVIII w. znajduje się m.in. w Gorzanowie, na bra-
mie gospodarstwa chłopskiego obok parku pałacowego. Czasem postać uzu-
pełniano o putta bawiące się biretem, podające krucyfiks lub klucze (aluzja do
uwięzienia męczennika)3.

Wyobrażenia związane z męczeńską śmiercią Nepomucena dotyczyły naj-
częściej jednego epizodu – wrzucenia jego ciała do Wełtawy. Stąd tak liczne
przedstawienia świętego na mostach4. Rzeźby ukazujące św. Jana jako zmar-
łego należą jednak do rzadkości i to nie tylko na pograniczu śląsko-czeskim,

2 Biografię Jana z Nepomuka podają ostatnio [26], [27],
3 O kulcie i ikonografii świętego: [6], [7], [8]; [9], s. 278-283; [11], [12], [18], s. 728-731; [27],

s. 128-191.
4 [21]; [22].
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ale w całym obszarze występowania kultu tego męczennika, także np. w West-
falii czy Bawarii, której był jednym z patronów.

Najbardziej znanym takim przedstawieniem jest pomnik św. Jana Nepo-
mucena ustawiony między wschodnimi skarpami prezbiterium katedry praskiej
– w jej wnętrzu znajduje się monumentalna konfesja świętego. Pomnik ten,
dzieło Franza Ignaza Platzera z 1763 r., zawiera na sarkofagowym postumen-
cie pełnoplastyczne wyobrażenie ciała męczennika podtrzymywanego przez
anioła i putto; drugie putto trzyma atrybut świętego – krucyfiks5 (ryc. 2). Po-
dobne przedstawienia pojawiały się w ołtarzach, np. w antepedium ołtarza
bocznego w kościele dziekańskim p.w. Nawrócenia św. Pawła w Brandysie nad
Łabą z połowy XVIII w.6 Święty leży tu bezwładnie z krucyfiksem na piersi,
jedno putto odchyla mu pukiel włosów, drugie nadlatuje trzymając nimb z pię-
cioma gwiazdami.

Ryc. 2. Ignaz Franz Plat-
zer, szkic projektowy po-
mnika św. Jana Nepomu-
cena przy katedrze św.
Wita w Pradze, wersja I,
rysunek ołówkiem, ok.

1763. Wg [14].

5 [20], s. 85. Warto zwrócić uwagę na to, że pierwszy szkic projektowy do pomnika prze-
widywał bardziej „ożywioną” postać zmarłego, trzymającego w lewej, uniesionej dłoni krucyfiks,
poza tym bezwładnego – [14], s. 204, ryc. 128.

6 [25], s. 117.
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na piersi7 (ryc. 3). Motyw zmarłego św. Jana Nepomucena w podobnej redakcji
funkcjonował w sztuce także niezależnie od wizerunków praskiego nagrobka,
jak tego dowodzi rycina J. Drdy z 1829 r., przedstawiająca popiersie leżącego
na poduszce św. Jana z krucyfiksem w dłoniach ułożonych na piersi; późna, ale
wykonana według nieznanego wzoru z XVII w.8 (ryc. 4) To na nim wzorował
się też malarz Johann Franz Hoffmann wykonując w 1738 r. iluzjonistyczny
ołtarz kaplicy pałacowej w Ścinawce Górnej – Sarnach z przedstawieniem
zmarłego św. Jana Nepomucena9. W tym nurcie mieści się też rycina
przedstawiająca zwłoki św. Jana w takiej samej, jak wyżej, pozie, w ażurowym
relikwiarzu w formie sarkofagu, nad którym unosi się w glorii język zmarłego
w otoczeniu pięciu gwiazd10 (ryc. 5). Z kolei to lub podobne przedstawienie
mogło inspirować Karla Sebastiana Flackera, rzeźbiarza wykonującego ołtarz
dla wzniesionej w latach 1727-1730 kaplicy św. Jana Nepomucena w Miejskim
Lasku koło Lewina Kłodzkiego. W dolnej części ołtarza, w antepedium,

Ryc. 3. Anton Johann Mans-
felt, Konfesja św. Jana Nepomu-
cena w katedrze św. Wita w Pra-
dze, grafika, ok. 1729. Wg [13].

Charakterystyczne, że
przedstawienia szczątków
św. Jana nie zawiera jego
praska konfesja. Jednakże
istnienie ciała – najważniej-
szej relikwii męczennika –
„unaoczniano” w niektórych
graficznych przedstawie-
niach tego dzieła, np. na ry-
cinie Antona Johanna
Mansfelta z około 1729 r.
Sarkofag św. Jana jest tu
jakby ażurowy – widać w
nim szczątki zmarłego z gło-
wą na poduszce i krucyfik-
sem w dłoniach złożonych

7 [13], s. 43, ryc. 3.
8 [20], s. 83, ryc. 4; [27], s. 264.
9 [17], s. 119-122, ryc.1.
10 [6], s. 77. Grafika zatytułowana: Sancta Lingva Sancti Joannis / Nepomuceni Martiris.
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Ryc. 4. J. Drda wg wzoru z XVII w.,
Zmarły św. Jan Nepomucen, grafika,

1829. Wg [20]

widnieje obraz przedstawiający ciało
zmarłego. W części górnej ukazano
w glorii symbol zachowania tajem-
nicy spowiedzi – język11.

Grafika upowszechniła też inne
podobne przedstawienie rzeźbiarskie
– zawieszoną na ścianie kościoła au-
gustianów eremitów w Wiedniu
kompozycję rzeźbiarską, przedsta-
wiającą zwłoki św. Jana Nepomuce-

na w takiej, jak powyżej opisano, po-
zycji, płynące z nurtem Wełtawy pod
mostem Karola12 (ryc. 6, 7). Bodaj naj-
bardziej sugestywne dzieło o takiej te-
matyce wyszło jednak spod ręki mala-
rza – Karla Franza Palko – około 1755-
1760 r. Jego znakomity obraz olejny na
blasze przedstawia zwłoki w silnym po-
ruszeniu, ugiętą w kolanie prawą nogą
i odchyloną w tył głową13 (ryc. 8).

11 [2], s. 39-41; [17], s. 126.
12 [24], s. 24; [27], s. 216. Rycina zatytułowana EFFIGIES S. JOANNIS NEPOMUC / in

Ecclesia Caesarea Eremit. Discal. S. P. Augustini.
13 [1].

Ryc. 5. Apoteoza męczeństwa św. Jana Ne-
pomucena, anonimowa grafika z ok. 1720-

1730 r. Wg [6].
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Ryc. 6. Grupa rzeźbiarska Apo-
teoza męczeńskiej śmierci św. Jana
Nepomucena, kościół Augustia-
nów Eremitów w Wiedniu (fot.

Dariusz Galewski).

14 [23], poz. kat. 60.

Ryc. 7. Ciało św. Jana Nepomucena w nurcie Wełtawy, aninimowa grafika. Wg [27].

O tym, że gorzanowska
rzeźba przedstawia praskiego
męczennika na marach, prze-
konywać może, obok przywo-
łanych wyżej przykładów,
identyczne przedstawianie w
sztuce baroku innych osób na
łożu śmierci14. Nasuwa się w
związku z tym pytanie, gdzie
się pierwotnie omawiana rzeź-
ba znajdowała i z jakimi prze-
jawami kultu była związana.
Warto zwrócić uwagę, że jest
to jedna z wcześniejszych ta-
kich figur w całej ikonografii
patrona mostów.



60

Wspomniany ołtarz z Brandysa nad Łabą mógłby wskazywać, że rzeźba w
Gorzanowie była pierwotnie umieszczona w predelli jakiegoś ołtarza, ewen-
tualnie jako pełnoplastyczne antepedium – na wzór grobów Chrystusa. O tym,
że jest to najbardziej prawdopodobna interpretacja, świadczy dzieło lądeckiego
rzeźbiarza Johanna Josepha Prauße z 1747 r.15 – ołtarz główny w kościele św.
Jana Nepomucena w Chałupkach koło Paczkowa. Przykład ten jest o tyle
ważny, że dysponujemy w odniesieniu do niego rysunkiem projektowym (ryc.
9) i nie ma w związku z tym wątpliwości, że figura św. Jana Nepomucena od
początku sytuowana była pod mensą ołtarzową.

W obecnym kościele w Gorzanowie nie ma jednak ołtarza, z którego oma-
wiana rzeźba mogłaby pochodzić. Wykluczyć można zarówno ołtarz główny z
lat 1783-1787, jak i boczne pod wezwaniem św. Rodziny i św. Józefa (oba z lat
1710-1714) oraz Matki Boskiej Różańcowej (z 1843 r.?)16. Na miejscu tego
ostatniego stał prawdopodobnie inny ołtarz. Mógł też znajdować się w którejś

Ryc. 8. Karl Franz Palko, Ciało św. Jana Nepomucena w nurcie Wełtawy, olej na blasze,
1755-1760, Narodní galerie w Pradze. Wg [1].

15 W tym roku spisano z nim kontrakt – [5], s. 12.
16 [10], 68-69, poz. kat. 66-68; [16], s. 290, 293, 294, 295.
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z dwóch kaplic przy kościele (mają one jednak inne wezwania) albo w znisz-
czonej obecnie kaplicy pałacowej. Wolnostojącą kaplicę św. Antoniego Pa-
dewskiego koło Gorzanowa można raczej wykluczyć, a to z powodu szczupłości
miejsca na pomieszczenie dwóch ołtarzy.

Artystycznych śladów kultu św. Jana Nepomucena jest w Gorzanowie
znacznie więcej. W kościele parafialnym na konsoli przy filarze – między na-
wą a kaplicą św. Rodziny – stoi figura świętego z drugiej połowy XVIII w.17

Ponadto w miejscowości znajduje się wspomniana już ludowa rzeźba świętego

17 [10], s. 70, poz. kat. 70. Stanowi ona pendant do umieszczonej po drugiej stronie nawy
rzeźby św. Karola Boromeusza z tego samego czasu.

Ryc. 9. Johann Joseph
Prauße, szkic projek-
towy do ołarza głów-
nego w kościele św.
Jana Nepomucena w
Chałupkach. Wg [5].
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na bramie jednego z gospodarstw w południowej części wsi oraz figura wysta-
wiona w 1721 r., a więc w roku beatyfikacji św. Jana, z fundacji hrabiny Rosalii
von Herberstein18. Dwie ostatnie rzeźby świadczą o tym, że kult ten popierali
zarówno właściciele Gorzanowa i okolicznych wsi – Herbersteinowie, jak i
miejscowi włościanie. Propagowanie kultu jednoczącego poddanych wokół
cesarzowej Marii Teresy w czasie trwania pruskiej agresji na Śląsk i hrabstwo
kłodzkie (I wojna śląska) miało przy tym szczególne znaczenie19.

Kult św. Jana Nepomucena miał bowiem w monarchii habsburskiej cha-
rakter państwowy. Znana jest np. rycina z 1724 r. autorstwa Gottlieba Heußa
według wzoru Franza Georga Hermanna przedstawiająca apoteozę św. Jana
Nepomucena w otoczeniu przedstawicieli Domu Habsburskiego. Szczególnie
pod koniec rządów cesarza Karola VI (zm. 1740) oraz w dobie Marii Teresy
kult ten został włączony w nurt propagandy religijno-politycznej Wiednia. War-
to zaznaczyć, że w powstanie praskiej konfesji św. Jana Nepomucena zaangażo-
wany był kilka lat wcześniej hrabia Gundacker von Althann, przedstawiciel ro-
du, do którego także należały rozległe dobra na ziemi kłodzkiej (Międzylesie,
Wilkanów i in.)20. Blisko z dworem cesarskim związani byli też gorzanowscy
Herbersteinowie, piastujący szereg najwyższych urzędów państwowych21. Właś-
nie z nimi należy wiązać przeszczepienie na lokalny grunt typu ikonograficz-
nego, mającego swoje źródło w wiedeńskim kościele Augustianów Eremitów.
Dodatkowo może to potwierdzać ufundowanie przez nich rzeźby z 1721 r. Po-
nieważ figura z 1741 r. była częścią jakiegoś ołtarza, można przypuszczać, że
powstał on z fundacji hrabiowskiej rodziny, ona bowiem posiadała prawo
patronatu nad tutejszym kościołem, z czego wynikały określone powinności na
rzecz świątyni i parafii.

Powstanie gorzanowskiej rzeźby właśnie w 1741 r. nie jest przypadkowe
także z innego powodu. W dniu 13 IV 1741 r. papież Benedykt XIII zatwier-

18 [10], s. 74, poz. kat. 83 i 84.
19 Znany jest ludowy wiersz z okolic Mladej Boleslavi z okresu I wojny śląskiej, mówiący

o zniszczeniu wizerunku św. Jana Nepomucena przez pruskiego żołnierza:
 Stála tu štátue sv. Jana,
 jenž na tři sta zlatých jest koštovala;
 ruce z ní usekal, uši, nos taky,
 buben na krk hodil, též i palicky.

 Řekl k štátui: „Ty divy činíš,
 zabubnuj, at slyším, kterak to umíš;
 jak budeš bubnovat, však ruce nemáš,
 leč by v tobě bydlel ten zlý satanáš!”.
 wg [27], s. 198.
20 [9], s. 283; [20], s. 44, 46. Wspomniany von Althann to w owym czasie cesarski

Generalbaudirector.
21 O Herbersteinach szerzej [4], s. 31-32.
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dził teksty oficjum brewiarzowego i formularz mszalny ku czci św. Jana Nepo-
mucena na dzień 16 V. Były one przeznaczone głównie dla kleru czeskiego.
Papież, na prośbę kapituły katedralnej we Wrocławiu, w 1750 r. zezwolił na
obchodzenie tych uroczystości także w diecezji wrocławskiej (dekanat kłodzki,
jak wiadomo, należał do archidiecezji praskiej)22.

Post scriptum

Na zakończonej w maju 2001 r. wystawie we wrocławskim Muzeum Etno-
graficznym, zatytułowanej Śląsk, Schlesien, Slezsko, pokazano dwa eksponaty
ściśle wiążące się z tematem powyższego artykułu. Były to ludowe przedsta-
wienia zmarłego św. Jana Nepomucena z Muzeum Śląskiego w Opawie (nr
inw. N 2943) oraz z Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabí (nr inw. H 6576),
niestety o nie znanym pochodzeniu i nie ustalonym nawet ogólnym datowaniu
(XIX w.?). Świadczą one jednak o rozpowszechnieniu omawianej redakcji
przedstawienia tego świętego także wśród ludności innych rejonów Sudetów.
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