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Święty Karol Boromeusz a sztuka
Piotr Krasny

Regulacje prawne i zwyczaje utrwalone w życiu Kościoła w epoce nowożytnej
sprawiały, że działalność hierarchów kościelnych wchodziła w różnorodne relacje z procesem tworzenia sztuki sakralnej. Z jednej strony biskupi wpływali bardzo mocno na jej kształt, z drugiej zaś, dzieła artystów decydowały w znacznym
stopniu o tym, jak owi pasterze byli postrzegani przez swoich współczesnych i potomnych. Rozeznanie w sprawach artystycznych, dobry gust, a przede wszystkim
wyczucie specyfiki sztuki sakralnej nie były, rzecz jasna, kompetencjami koniecznymi do sprawowania urzędu biskupiego, ale pomagały w pełnieniu tej funkcji
i mogły w znacznym stopniu wspomóc pracę duszpasterskę. W żywotach biskupów
wychwalano więc skrzętnie ich właściwą postawę wobec sztuki, kreując niektórych hierarchów na swoiste wzorce osobowe lcościelnego patronatu artystycznego,
pojmowanego w bardzo szeroki sposób1.
Biskup miał przede wszystlcim troszczyć się w swojej diecezji o właściwy stan
świątyń i sztuki sakralnej, towarzyszącej liturgii i pracy duszpasterskiej Kościoła.
Uchwała podjęta na ostatniej, xxv sesji Soboru Trydenckiego (3
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1563) nało-

żyła na biskupów odpowiedzialność za to, aby w podlegających ich władzy świątyniach nie znalazło się „nic nieuporządkowanego, przewrotnego lub rodzącego
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niepokoje, nic bezbożnego i haniebnego, ponieważ Domowi Bożemu przystoi świętość"2. Hierarchowie mieli wykrywać wszystkie takie „nadużycia”, „przesądy”
i „swawole” w czasie wizytacji kanonicznych, które w lcażdej świątyni powinni
przeprowadzać co roku, osobiście lub poprzez kompetentnych delegatów3. Sobór
nie stwierdził wszakże, jak zidentyfikować owe błędy, pozostawiając określenie
reguł dobrej sztuki sakralnej samym ordynariuszom i synodom diecezjalnym4.
Ważną wskazówlcę dla tych działań stanowił tralctat De picturis et imaginibus sacris,
napisany przez Johannesa Molanusa, profesora uniwersytetu w Lowanium, wydany w siedem lat po soborze. Był to jednak wyłącznie ogólny wykład katolickiej
„doktryny artystycznej” i lcompendium ilconograficzne, a nie prawno-kanoniczny
akt normatywny5. Tego rodzaju dokumenty musieli opracować sami biskupi, nadając im najczęściej formę instrukcji, zatwierdzanych przez synody diecezjalne
i prowincjonalne6. Najlepiej sformułowane instrukcje były powielane często słowo
w słowo w innych diecezjach, wpływając na ujednolicenie ogólnych zasad kształtowania sztuki sakralnej w całym katolickim świecie7. Zalecenie papieża Piusa v
z r. 1570, głoszące iż należy zachować w diecezjach tradycyjne ryty (to znaczy talcie,
które były stosowane tam przez przynajmniej dwieście lat)8, powodowało jednak,
że niektórym instrukcjom trzeba było nadać bardziej specyficzny lokalny charakter9. Odmienny poziom wykształcenia i lcultury artystycznej duchowieństwa
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w różnych diecezjach zmuszał też niektórych biskupów do skracania i upraszczania owych „wzorcowych" tekstów10.
Wpływ na określanie norm sztuki sakralnej miały także same wizytacje, w trakcie których rozpoznawano nadużycia i niedostatki w lcształtowaniu i stanie kościołów oraz ich wyposażania. Biskupi kontrolujęcy świątynie wydawali w dekretach
reformacyjnych konkretne zalecenia, które obowiązywały de iure tylko w odniesieniu do wizytowanej budowli, ale defacto stawały się kazusami, wykorzystywanymi
w przypadku lcolejnych kościołów. Wizytator przystępujący do swojej misji czytał
zalecenia w protokołach z poprzednich wizytacji przede wszystkim po to, aby sprawdzić, czy zostały one wprowadzone w życie. Dokumenty te wykorzystywał jednak
z reguły także jako wzór dla swoich działań, przejmując z nich bardzo często sposób oceniania adekwatności dzieł sztuki religijnej do ich specyficznej funkcji. Dzięki
temu kolejni biskupi lub ich delegaci utrwalali wystawianymi przez siebie dokumentami wizytacyjnymi teoretyczne zasady lcształtowania sztuki sakralnej w diecezji.
Protokoły te powinny być więc odczytywane nie tylko jako przejawy praxis episcopalis,
ale także jako źródła do badań nad potrydencką doktryną sztuki sakralnej11.
Każdy biskup nie tylko zajmował pozycję prawodawcy i sędziego oceniającego
stan sztuki sakralnej w diecezji, ale także był zobligowany do podejmowania lconkretnych inwestycji na tym polu. Sobór Trydencki nałożył na biskupów obowiązek
szczególnej troski o ich katedry12, a w potrydenckich rozprawach o pełnieniu urzędu
biskupiego powtarzano efektowny topos, sformułowany przez Euzebiusza z Cezarei,
że hierarcha-celibatariusz powinien opiekować się tą świątynią jak swoją małżonką13. Gorliwi biskupi podejmowali takie działania jako wzorzec dla proboszczów
i rektorów, zachęcając ich do rzetelnych restauracji pomniejszych kościołów w diecezji. Innowacje wprowadzane w katedrach, opisywanych jako „Matki i Głowy wszystkich kościołów w diecezjach”, były też postrzegane jako model, który powinien być
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naśladowany jak najściślej w „świątyniach-córkach”14. W większości diecezji zasadę
tę traktowano jako oczywistą regułę, lctórej nie należy dekretować, ale w diecezjach
hiszpańskich zapisywano ją skrzętnie w instrukcjach uchwalanych przez synody15.
Istotny wpływ na kształt kościołów w diecezjach wywierały także świątynie
seminariów duchownych, które zgodnie z dekretami Soboru Trydenckiego miały
być zakładane i utrzymywane przez biskupów16. Służba Boża w świątyniach seminaryjnych uczyła bowiem przyszłych kapłanów właściwego sprawowania liturgii,
a więc jej oprawa artystyczna była także postrzegana jako modelowa przy urządzaniu kościołów, w których alumni pracowali po uzyskaniu święceń17.
Roztropni biskupi byli świadomi, że szczególnie wnikliwej obserwacji podlegają nie tylko ich „obowiązkowe” fundacje w stolicy diecezji, lecz także pomniejsze
przedsięwzięcia artystyczne, takie jak wznoszenie i wyposażenie kościołów parafialnych i zakonnych, zarówno w diecezjalnych dobrach stołowych, jak i w ich
prywatnych majątkach ziemskich18. Takie świątynie nie miały rangi lcatedr, ale
ze względu na skromniejszą skalę i program artystyczny „nadawały się” znacznie
lepiej na wzór dla sąsiednich budowli sakralnych. Taka rola była im zresztą przypisywana nieraz expressis verbis w delcretach biskupich19.
W epoce nowożytnej hierarchowie kościelni nie tylko fundowali dzieła sztuki,
ale także stawali się ich bohaterami. Jako osoby „szczególnie wartościowe”, zajmujące
bardzo wysoką pozycję w hierarchii społecznej, „zasługiwali” oni bowiem na utrwalenie swojego wizerunku. Niemal każdy biskup bywał wielokrotnie portretowany,
a w licznych diecezjach tworzono specjalne galerie, gdzie gromadzono portrety ich
kolejnych rządców20. Takimi „galeriami" były też w pewnym sensie zespoły nagrob14
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ków bislcupów, których głównymi elementami były z reguły wizerunki hierarchów,
wykonywane nieraz według szczegółowych dyspozycji pozostawionych przez nich
w testamentach21. We wszystkich tych dziełach wypracowano specyficzne schematy
ikonograficzne, pozwalające portretować biskupów zarówno jalco potężnych „książąt
Kościoła”, jak i pokornych kapłanów. Można zatem powiedzieć, że o ile pojedyncze
portrety ukazywały, co oczywiste, konkretnych hierarchów, o tyle sztuka portretowa en bloc stworzyła sugestywny wizerunek urzędu bislcupiego w epoce nowożytnej,
który należy uznać za ważny przyczynek do badań nad reformą epislcopatu, stanowiącą jeden z zasadniczych elementów potrydenclciej odnowy Kościoła22.
Portrety biskupie stawały się głównym źródłem do tworzenia ilconografii biskupa wyniesionego na ołtarze. W przypadku licznych hierarchów ograniczała się
ona do wizerunku w konwencji portretu reprezentacyjnego lub (rzadziej) psychologicznego, uzupełnionego o nimb23. Żywoty niektórych świętych biskupów doby
nowożytnej bywały jednak „rozpisywane” na sceny, dowodzące przede wszystkim,
w jaki sposób owi hierarchowie naśladowali Chrystusa-Dobrego Pasterza, zgodnie
z charakterystycznymi uwarunkowaniami swojej epoki. Sceny te bywały nieraz
inspiracją dla konlcretnych działań kolejnych świątobliwych biskupów, które także doczekały się z czasem malarskich lub rzeźbiarskich wyobrażeń. Niektóre spośród owych scen (np. biskup wygłaszający kazanie, lconsekrujący kościół lub opiekujący się chorymi w czasie epidemii) stały się toposami powtarzanymi w ilconografii wielu świętych hierarchów24. Mogłoby się wydawać, że bislcupi podejmujący
świątobliwe działania myśleli wyłącznie o chwale niebios, a nie o ziemskiej sławie,
utrwalonej w dziełach sztuki. Silna ostentacja czy wręcz teatralizacja spełniania
dobrych uczynków bywała jednak traktowana przez potrydenckich biskupów
21
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jako rodzaj duszpasterstwa, nie możemy więc wykluczyć, że hierarchowie z całą
świadomością kreowali swoje dobre dzieła jako atrakcyjne wizualnie i wyraziste
retorycznie sceny25. Po ich śmierci takie przejawy theatri sacri wystarczyło tylko
wiernie odmalować, aby uzyskać efektowne dzieła sztuki religijnej. W takim wypadku należałoby uznać owych biskupów za twórców własnej ikonografii na równi
z artystami, którzy ukazywali później ich dobre uczynki.
Tylko nieliczni biskupi mogli sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z tworzeniem sztuki sakralnej, wspierającej potrydencką reformę Kościoła. Wielu hierarchów podejmowało działania wyłącznie na niektórych polach, a ci najaktywniejsi
nie zawsze umieli połączyć duszpasterską gorliwość z hojnością i dobrą znajomością
problematyki artystycznej. Nie należy się więc dziwić, że dzieje patronatu biskupiego w epoce nowożytnej naznaczone są przejawami niedoskonałości i licznymi przypadkami niespełnionych szans. Dość często natrafiamy bowiem na wyszulcane programy ideowe spospolitowane marnymi rozwiązaniami artystycznymi, co zdaje się
świadczyć, że niektórzy hierarchowie nie wkładali zbyt wiele wysiłku i znawstwa
w poszukiwanie właściwych realizatorów swoich lconcepcji. Zdarza się też, że same
programy rażą albo banalnością, albo przesadną ekstrawagancją, do czego mogła się
przyczynić niedostateczna kontrola biskupów nad poczynaniami artystów26. Nawet
szczególnie udane pod względem ideowym i artystycznym dzieła sztuki sakralnej
pobrzmiewają fałszywą nutą, jeśli mamy świadomość, że ich fundatorem był hierarcha, którego postępowanie odbiegało znacznie od potrydenckich ideałów27.
Takich rys na próżno szukać na obrazie patronatu artystycznego św. Karola
Boromeusza, który był nie tyllco wzorcem duszpasterza, alcceptowanym powszechnie w epoce potrydenckiej, lecz także równie powszechnie podziwianym patronem
artystów, który odegrał zasadniczą rolę w określeniu głównych zasad kształtowania sztuki sakralnej i ukazał swoimi fundacjami, jak owe zasady mają być realizowane na bardzo wysokim poziomie artystycznym28. Boromeusz, wykształcony
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gruntownie w zakresie obojga praw, odegrał główną rolę w redagowaniu najważniejszych uchwał Soboru Trydenclciego, a wlcrótce po jego zalcończeniu obją.1 urząd
arcybiskupa mediolańskiego i zaczął z wiellcim zapałem i konseltwencją wprowadzać w swojej diecezji soborowe reformy29. W celu ich dostosowania do potrzeb
Kościoła lokalnego zwołał jedenaście synodów [il i], przedstawiając im do zaakceptowania dziesiątki opracowanych przez siebie instrulccji30. Owe dolcumenty, wydane w zbiorze Acta Ecclesiae Mediolanensis31, były uznawane powszechnie za perfelccyjne dopełnienie uchwał soborowych i wylcorzystywane w całym Kościele jako
znakomity wzorzec reformy prawa kanonicznego32.
Podziw dla działalności prawodawczej Boromeusza wzmagało to, że duchowny
ów w sposób niezwykle skrupulatny podporządkowywał się stanowionym przez
siebie regulacjom, dowodząc swoim postępowaniem, iż ich stosowanie przynosi
znakomite rezultaty w życiu Kościoła lokalnego. W ciągu lcilkunastu lat posługi
biskupiej nie tyllco przywrócił dyscyplinę wśród duchowieństwa i wiernych, lecz
także doprowadził do zintensyfikowania życia religijnego, nadając mu bardzo
świadomy i pogłębiony charakter. Dzięki wysiłlcom św. Karola archidiecezja mediolańska stała pierwszym miejscem, w którym okazało się, że reforma zainicjowana przez Sobór Trydencki nie tyllco pozwala przezwyciężyć ltryzys ICościoła, lecz
także pobudza jego intensywny rozwój33.
Boromeusz zdawał sobie sprawę, ze żałosny stan katedry mediolańslciej i wielu
innych lcościołów w jego archidiecezji jest postrzegany jalto wyrazisty znak upadku
Kościoła w xvi stuleciu. Doszedł więc do wniosku, że reformę instytucji należy

29

Zob. m.in. S.R. Rybicki, Świgty Karol Boromeusz, wierny sluga Kościofa Odrodzenia, Kraków 1978;

30

W. Góralski, Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej medioiańskiej w świetle pierwszych synodów

31

Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carlo Cardinali S. Praxedis archiepiscopo condita, Federici card. Borromei archiepiscopi

32

J. Delumeau, Re/ormy chrześcijaństwa wxvi i xvu w.r t. 2: Katolicyzm mipdzy Lutrem a Wolterem,

C. Orsenigo, Żivot a dielo sv. I(aro!a Boromejskeho, przei. A. Hermanovska, Kośice 2006.

kard. Karola Boromeusza, Lublin 1988, passim.
mediolani iussu undiąue diligentius collecta et edita cum privilegio Summi Pontificis, Mediolani 1599.
przel. P. Kłoczowski, Warszawa 1986, s. 178; Góralski, o.c., s. 396-400; Plongeron, o.c., s. 31-38;
Dolinsky, o.c., s. 24-25; Krasny, Forma pastoris..., s. 16-17; Kofroiiova, o.c., s. 24.

33

G. Alberigo, Carlo Borromeo come modello di vescov0 nella Chiesa post-tridentina, „Rivista Storica
Italiana”, 79,1967, s. 1031—1052; J.B. Tomaro, San Carlo Borromeo and Implementation of the Council
o/Trent [w:] San Carlo Borromeo. Catholic Re/orm and Ecclesiastical Politics in the Second Half 0/ Sixteenth
Century, red. J.M. Headley, J.B. Tomaro, Washington 1988, s. 67-84; A. Bianchi, Sant’Ambrogio, san
Carlo e la „carita pastoralia” [w:] La cittd e !a sua memoria. Milano e la tradizione di Sant’Ambrogio, Milano
1997, s. 289-296.
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sprząc z odnową służących jej świątyń34. To ostatnie zadanie realizował w równie
przemyślany i systematyczny sposób jak prace prawodawcze, dbając w równym
stopniu o tworzenie doktryny i o wprowadzanie jej w życie.
Obszerne dyspozycje na temat tworzenia sztuki sakralnej pojawiły się już
w dokumentach pierwszego synodu archidiecezji mediolańskiej i były regularnie
uzupełniane przez Boromeusza w trakcie dziesięciu kolejnych synodów35. 0 wiele
więlcsze znaczenie dla ukształtowania potrydenclciej sztuki sakralnej miały jednak
Instructiones fabricae et supellecdlis ecclesiasdcae, ogłoszone przez św. Karola w r. 1577
w postaci obszernego traktatu o precyzyjnie przemyślanym klarownym układzie36.
Boromeusz zbalansował w nim znakomicie uwarunkowania budowy i wyposażania kościołów, wynikające z dobrze rozeznanej tradycji kościelnej oraz z wymogów
zreformowanej liturgii i aktualnych potrzeb duszpasterskich37. Dostrzegając quasi-pogańslci aspekt odrodzenia sztuki klasycznej w swoich czasach, cenił wysoko formy dziś nazywane renesansowymi, dlatego włożył wiele wysiłlcu we wskazanie
rozwiązań, które „byłyby chrześcijańskie, a zarazem zgodne z charakterem sztuki
antycznej”38. Jego instrukcje dopełniły więc bardzo skutecznie zdawkową uchwalę
Soboru Trydenckiego w sprawie sztuki i dlatego zaczęły być traktowane jako swoiste „przepisy wykonawcze” do niej nie tylko w archidiecezji mediolańslciej, lecz

34

S. Hiramelheber, Bischó/lische Kunstpoiitik nach dem Tridentinum. Der Secunda-Rama-Auspruch Carlo
Borromeos und die mailandischen Verordnungen zu Bau und Ausstetatung, Miinchen 1984, passim;
Hollingsworth, o.c., s. 118-122; Kofrońova, o.c., s. 42; J. Alexander, From Renaissance to Counter-Re/ormation. The Architectural Patronage ofCarlo Borromeo during the Reign 0/ Pius tv, Milano 2007,
s. 62-66.

35

Góralski, o.c., s. 217-218; Krasny, Forma pastoris..., s. 14-15; J. Bronkova-Kofrońova, Idealnr predobrazy
a sakralni architektura obdobi baroka [w:] Barokni Praha - baroknr Ćechie 1620-1740, red. 0. Fejtova,
V.Ledvinka, J. Pe§ek, V. Vlnas, Praha 2004, s. 305; Krasny, Bpistolapastoralis..., s. 120.

36

Pelny tekst w Acta BcclesiaeMediolanensis.s. 561-683. Krytyczne wydanie pierwszej części
tej instrukcji w Trattati dartedel CinpuecentofraManierismo eControri/orma, t. 3: C. BorromeoAmmanati - Bocchi - Comanini, opr. P. Barocchi, Bari 1962, s. 3-113 (dalej cyt. Borromeo, o.c.)

37

M.A. Crippa, Carlo Borromeo e lattuazione della ri/orma cattolica nellarchitettura e nellarte per liturgia

38

S.DellaTorre, II problema deiri/erimenticlassicisti nellarchitettura post-tridentina [w:] Trento...,

[w:] Trento..., s. 229-234.
s. 221-227; C. Jobst, Cultural Changes in Later Sitteenth-Centurt Italy, The Particular View 0/Catholicism on
Architecture o/Classical Antipuity and Early Christianity [w:] Antipuity Renewed. Late Classical and Modern
Themes, red. Z.Von Martens, V.M.Schmidt, Leuven 2003, s. 172-174; R.Schofield, Architettura,
dottrina e magni/icenza nellarchitettura ecclesiastica deiletd di Carlo e Federic0 Borromeo [w:] F. Ripishti,
R. Schofield, Architettura e Controri/orna. I dibatti per lafacciata di Duomo di Milano, Milano 2004,
s. 168-170,172-179; Bronkova-Kofrońova, o.c., s. 301, 304-305.
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także w wielu innych diecezjach w Italii i w calej Europie39. Wznawiano je nie
tylko w epoce nowożytnej, ale talcże w w. xix, zwlaszcza we Francji, jalco podstawowę pomoc w przywróceniu sztuce sakralnej jej właściwej tożsamości, zagubionej w okresie „bezbożnego" Oświecenia i wielkiej rewolucji francuskiej40. Ważnym
świadectwem wnikliwej recepcji instrukcji były także ich liczne adaptacje, dostosowane do lokalnych potrzeb diecezji. Czasem przybierały one formę tralctatów, dorównujęcych pierwowzorowi bogactwem treści, wnildiwością argumentów i precyzją wykładu, tak jak Los Advertencias para los edificiosyfabricas de los tempios, opracowane przez arcybiskupa Walencji Isidora Aliagę w r. 163141. Czasem zaś przerabiano
je na swoistą „encyklopedię wizualną”, streszczajęc wywody Boromeusza w krótlcich komentarzach dodanych do ilustracji przedstawiających sprzęty kościelne,
czego przykładem może być tralctat Kirchlische Geschmuck wilcariusza generalnego
archidiecezji ratyzbońslciej Jakoba Mullera, ogłoszony w r. 159142. Najważniejszym
rezultatem lelctury dzieła Boromeusza było rozpowszechnienie w całym Kościele
lcatolickim nowych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb potrydenckiej liturgii,
takich jak płytkie prezbiterium o wnętrzu doskonale widocznym dla wiernych,
tabernakulum na ołtarzu głównym lub skrzyniowy konfesjonał43.
Niektórzy badacze uważają, że Instrucdones fabricae ecclesiasticae były adresowane przede wszystkim do duchownych przeprowadzających wizytacje kanoniczne,
którzy na ich podstawie mieli usuwać lub lcorygować niestosowne elementy
w wyposażeniu lokałnych kościołów oraz zaprowadzać w nich nowe potrydenckie rozwiązania44. Na poparcie takiej tezy można przywołać liczne ostentacyjne
odwołania do Instructionum w dyrektywach dla wizytatorów diecezji Como, opracowanych w r. 1579 przez współpracownilca Boromeusza, Giovanniego Francesca

39

Kofrońova, o.c., s. 52; Krasny, Forma pastoris..., s. 16-17; Krasny, Epistola pastoralis..., s. 121-122.

40

A. Rimoldi, La storiograjia dei secoii xix e xx [w:] San Carlo e il suo tempo, 1.1, red. C. Marcora, Roma

41

I. Aliaga, Los Advertencias para los edijiciosyfdbricas de los tempios, wyd. F. Pingarrón, Valencia 1995.

42

K. Thiimmel, Der „Ornatus ecciesiasticus / Kirchlische Geschmuclc" von Jakob Miiller.Untersuchungen zu

1986, s. 78.

einem Handbuch iiber nachtridentische Kirchenausstatung in der Diózese Regensburg, „Das Munster”, 49,
1996, s. 62-65.

43

B. Montevecchi, S. Vasco Roca, Supeilectiie ecciesiastica, 1.1, Firenze 1988, passim; W. De Boer, The
Conpuest 0f the Soui. Confessions, Discipline and Pubiic Order in Counter-Re/ormation Milan, Boston 2001,
s. 84-125.

44

G. Denti, Architettura a Milano tra Controriforma e Barocco, Firenze 1988, s. 67-68.
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Bonomiego45. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że św. Karol rozwinął
z wielkim rozmachem i przeprowadził w metodyczny sposób akcję wizytacji lcościołów w swojej wiellciej archidiecezji. Już na pierwszym synodzie archidiecezjalnym w Mediolanie uchwalono instrukcję przeprowadzania wizytacji z obszernym
kwestionariuszem, na którego podstawie należało opracować szczegółowy opis
każdego kościoła i jego stanu zachowania46. Podczas kilkunastu objazdów wizytacyjnych Boromeusz i towarzyszący mu notariusze wypełniali skrzętnie owe protokoły, stosując precyzyjną terminologię artystyczną i wskazując trafnie dzieła
o dużej wartości historycznej i artystycznej47. Dzięki temu stworzyli model opisu
dzieł sztuki, który legł u podstaw współczesnych zasad inwentaryzacji zabytlców,
a także rozpoznali wnildiwie dziedzictwo artystyczne archidiecezji mediolańskiej48, co pozwoliło następcom Boromeusza rozwinąć program ochrony zabytków
sakralnych, a także eksponować w nowych fundacjach elementy specyficzne dla
tradycji sztuki kościelnej Lombardii49.
Zalecenia wydawane w czasie wizytacji miały na celu uporządkowanie i ujednolicenie wystroju lcościołów w całej archidiecezji, co łączyło się niestety z usuwaniem niestosownych elementów ich wyposażenia. Wiele świątyń wzbogaciło się
jednak o monumentalne tabernakula-tempietta, okazałe kazalnice i wiele innych
efektownych sprzętów. Nakaz odprawiania liturgii przy użyciu godnych i wspaniałych paramentów sprawił, że nawet w prowincjonalnych kościołach pojawiły
się efektowne dzieła rzemiosła artystycznego. Wiele wizytacji dało impuls do zastąpienia „staromodnych" skromnych kościołów nowymi okazałymi budowlami50.
45

0. Jakubec, Kniim tisky [w:] Stanislav Pavlovsky z Pav!ovic (1579-1598). Biskup a mecenaS umirajfcfho v?ku,

46

Acta EcclesiaeMediolanesis..., s. 4, 451, 665-672, 703-704; Krasny, Forma pastoris..., s. 15; idem, Rola

47

A.G. Roncalli, Gli atti della visita apostolica di Carlo Borromeo a Bergamo ne! 1575,1.1, Firenze 1936,

red. O.Jakubec, Olomouc 2009, s. 149-150.
wizytacji..., s. 99.
1.1-6; Milano 1936-1949; A. Palestra, la visita pastorale del. Card. Carlo Borromeo al Duomo a alla
Veneranda Fabbrica, „Archivo Ambrosiano”, 33,1977, s. 160-230; G. Baronio, La visita apostolica di San
Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. La Wsita alla parocchia di Pontevico (1580), Roma 1986; P. Ostinelli,
Erzbischof, Reformator, Seelenhirt. Die Pastoralvisitationen und die Intervenzionen von Carlo Borromeo in
der ambrosianischen Talern von Tessin [w:] Karl Borromaus und die katcholische Re/orm, red. M. Delgado,
M. Ries, Fribourg-Stuttgart 2010, s. 65-91.
48

Denti, o.c., s. 67-68; Rybicki, o.c., s. 84-87; Alexander, o.c., s. 231-232; Krasny, Forma pastoris...,

49

A. Palestra, L'opera di cardinale Federico Borromeo per la consemzione degli edifici sacri, „Arte

50

Orsenigo, o.c., 221-222; De Boer, o.c., s. 118-119; Alexander, o.c., s. 233.

s. 15; idem, Rola wizytacji..., s. 99.
Lombarda”, 12,1967, s. 112-120.
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Boromeusz starał się nie tyllco wywierać wpływ na kształt lconkretnych przedsięwzięć artystycznych, ale talcże edukować artystów, aby rozumieli specyficzne
zadania stojęce przed sztukę sakralną i umieli dostosować do nich formy swoich
dzieł. Podczas wizytacji zwoływał więc lolcalnych budowniczych, malarzy i rzeźbiarzy na specjalne prelekcje, w czasie których wykładał im zasadnicze elementy
„dolctryny artystycznej ” potrydenckiego51 Kościoła. Arcybiskup podejmował te wysiłki, ponieważ był świadomy, że o duszpasterskiej skuteczności sztulci sakralnej
decydują nie tylko koncepcje ideowe teologów, ale także właściwy, to znaczy świadomy sposób wyrażania tych koncepcji przez artystów52.
W Instructionibus fabricae ecclesiasticae Boromeusz przyznał więc bislcupowi rozstrzygający głos w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć artystycznych na terenie jego diecezji, ale zaznaczył, że w sprawach konkretnych rozwiązań formalnych
hierarcha powinien lconsultować się zawsze z zaufanym architelctem53. Zasadność
takiego pouczenia potwierdzały własne doświadczenia biskupa mediolańskiego.
Fundowane przez niego budowle zawdzięczały swój bardzo wysolci poziom architektowi Pellegrinowi Tibaldiemu. Dzięki dogłębnemu rozeznaniu w sprawach sztuki
Karol Boromeusz dobrze rozpoznał kompetencje tego wybitnego artysty, a zarazem
potrafił bardzo precyzyjnie przekazać mu swoje dezyderaty54. Na ich podstawie
Tibaldi zaprojektował m.in. wystrój prezbiterium katedry mediolańskiej55 [il. 2],
dostosowany ściśle do potrydenckiej liturgii, oraz jezuicki kościół San Fedele (który miał być również świątynią seminaryjną)S6. Jednoprzestrzenne wnętrze drugiej z owych świątyni ułatwiało zjednoczenie wiernych uczestniczących w liturgii, a przyścienne kolumny kierowały ich wzrok ku ołtarzowi głównemu57 [il. 3].
51

Orsenigo, o.c., s. 222; Krasny, Forma pastoris..., s. 14-15.

52

Orsenigo, o.c., s. 222.

53

Borromeo, o.c., s. 7,10,11,12, 22, 73,113. Zob. też Bronkova-Kofroftova, o.c., s. 305-306; Krasny,

54

Denti, o.c., s. 47-48; S. Della Torre, R.V. Schofield, Pellegrino Tiballi architetto e il San Fedele di Milano.

Forma pastoris..., s. 16.
Invenzione e constuzione una chiesa essemplare, Milano 1984, s. 31-36; J. Ackerman, Pellegrino Tibaldi,
San Carlo Borromeo e Tarchitettura ecdesiastica del loro tempo [w:] San Carlo e il suo tempo..., s. 574-586;
Hollingsworth, o.c., s. 118-120; Orsenigo, o.c., s. 217-221; Alexander, o.c., s. 91—131; Krasny, Forma
pastoris..., s. 16.
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A. Cassi Ramelli, Curiosita del Duomo di Milano, Milano 1965, s. 107-116; Denti, o.c., s. 97-106, Della
Torre, Schofield, o.c., s. 27-30; Alexander, o.c., s. 143-146; R.V. Schofield, Pellegrino Tibatdi e tre
cori borromaici [w:] Domenico e Pellegrino Tibaldi. Architettura e arte in Bologna nel secondo Cinquecento,
red. F. Cecarelli, D. Lenzi, Venezia 2011, s. 143-155.
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Dolinsky, o.c., s. 113-115.
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Denti, o.c., s. 56-59; Della Torre, Schofield, o.c., passim; Schofield, o.c., s. 193-194.
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Oba te przedsięwzięcia uważano powszechnie za wzorcową realizację lconcepcja
zawartych w Instructionibus fabricae ecclesiasdcae i próbowano naśladować w wielu
europejskich lcrajach58.
Ważnym owocem współpracy Boromeusza i Tibaldiego była także gruntowna przebudowa pałacu arcybiskupiego w Mediolanie [il. 4], którego formy znalcomicie wyrażały koncepcję sprawowania urzędu bislcupiego przez św. Karola.
Monumentalne elewacje gmachu o bogatej dekoracji ulcazywały bowiem powagę
i znaczenie tej funkcji, zaś surowe wnętrza z ciasnym dwupokojowym apartamentem mieszkalnym wyrażały osobistą pokorę człowieka dźwigającego ową godność59.
Talca manifestacja współbrzmiała znalcomicie z postawą Boromeusza, lctóry obrawszy słowo humilitas za swoją dewizę60, unikał wszelkich działań na polu sztuki służących eksponowaniu własnej osoby czy znaczenia swojego rodu. Niechętnie zgadzał się na wykonywanie jego portretów, co w kontekście działań innych bislcupów
musiało uchodzić - jak zauważyli Giovanni Domenico Ottonelli i Pietro da Cortona
w Trattato della pittura e scultura (1652) - za wyraz skrajnego uniżenia61. Sekretarz
Boromeusza, Giovan Pietro Giussano, mógł więc napisać w Vita di San Carlo, że jedynymi pomnikami „wiellcodusznego serca” arcybiskupa pozostawały fundowane
przez niego dzieła sztuki salcralnej62, a Cesare Laurentio w otoku ryciny upamiętniającej tego hierarchę przedstawił zamiast zwykłych w tym miejscu scen z życia
lub cudów „Kościoły, kolegia, seminaria, klasztory i inne gmachy sakralne założone i ufundowane przez sługę Bożego"63 [il. 5].
Niedostatek oficjalnych portretów Karola Boromeusza, wylconanych za jego życia,
został powetowany po śmierci. Najpierw zaczęto rozpowszechniać jego „prawdziwe
wizerunki”, oparte na profilowym portrecie arcybiskupa wykonanym na podstawie
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DellaTorre, Schofield, o.c., s. 319-320; Alexander, o.c., s. 256-265; Krasny, Forma pastoris...,
s. 15-16.

59

Denti, o.c., s. 53; Schofield, o.c., s. 184-188; Alexander, o.c., s. 152-160.

60

P. Zovatto, S. Carlo Borromeo dai santini [w:] San Carlo e il suo tempo..., s. 1217,1221; Orsenigo, o.c.,

61

G.D. Ottonelli, P. Berettini, Trattato della pittura et scultura, uso et abuso Ioro (1652), wyd. V. Casale,

s. 253-254
Treviso 1973, s. 100. Zob. też K. Burzer, San Carlo Borromeo. Konstruktion und Inszenirung eines
Heiligenbildes im Spannungfeld zwischen Mailand und Rom, Berlin-Miinchen 2011, s. 28.
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G.P. Giussano, Vita di san Carlo Borromeo prete cardinale del titolo di Santa Prassede, archivescovo di Milano,
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Alexander, o.c., s. 254, il. vi.2.

Roma 1610, s. 158. Zob. też Alexander, o.c., s. 223-224.
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maski pośmiertnej przez Ambrogia Figina64 [il. 6]. Powszechna opinia o świętości
arcybislcupa mediolańskiego sprawiała, że takie portrety, zamówione m.in. przez
cesarza Rudolfa n, króla hiszpańskiego Filipa n i elektora bawarslciego Wilhelma V,
były tralctowane jalco wizerunki kultowe, choć nie sugerowano tego wyraźnie za
pomocą rozwiązań ikonograficznych65. Ewidentnie salcralny charakter miały za to
ryciny i obrazy ukazujące sceny z życia tego hierarchy [il. 7], których ikonografię
wypracował w pewnym sensie sam Boromeusz.
Jednym z charakterystycznych działań arcybiskupa mediolańskiego było organizowanie wielkich ceremonii religijnych, gromadzących tłumy wiernych i rozbudzających w nich pobożne emocje za pomocą parateatralnych działań66. Wielkie wrażanie wywarły procesje urządzane w trakcie epidemii dżumy w Mediolanie, prowadzone przez tego hierarchę, idęcego boso z powrozem na szyi i niosącego wielki krzyż67.
Za znakomitą manifestację tryumfu religii uznano poświęcenie przez Boromeusza
kolumn zwieńczonych krzyżami przy głównych skrzyżowaniach ulic w lombardzkiej metropolii68. Konsekracje lcościołów i ołtarzy były dokonywane przez arcybiskupa z talcą pompą i starannością, że podziwiano je w całej Europie jako czytelny wyraz
troski o poprawność i pięlcno katolickiej liturgii69. Jak stwierdziła Gabriele Weinbock,
wszystlcie te sceny nadawały się znakomicie, aby ukazać je na wielkich obrazach,
dając artystom znakomitą okazję do popisania się umiejętnością ukazywania rozbudowanej storia70. Nie należy się więc dziwić, że zaraz po beatyfikacji Boromeusza,
dokonanej 4 xi 1602, Carlo Buzzi, Cerano (Giovanni Battista Crespi), Duchino (Paolo
Camillo Landriani), Fiammenghino (Giovanni Battista della Rovere), Morazzone
(Pier Francesco Mazzucchelli), Domenico Pellegrini i Carlo Antonio Procaccini
64

G. Weinbdck, Heilige Carlo Borromeo im Gebet [w:] Rom im Bayern. Kunst und Spirituaiitat der ersten
Jesuiten, red. R. Baumstark, Miinchen 1997, s. 287; Burzer, o.c., s. 32-37, il. 5-6, F 1.
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1974, s. 140; Zovatto, o.c., s. 1210-1212; Z. Szilardfy, Die Aktuaiitat des Kuites und Ikonographie des
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Garas, red. Z. Dobos, 1.1. Budapest 1999, s. 268-269; Burzer, o.c., s. 30.
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otrzymali zlecenie na namalowanie takich obrazów do katedry mediolańskiej71 [il. i,
8, 9]. Owe płótna, skomponowane z epickim rozmachem, cieszyły się wiełkim uznaniem, toteż zostały szybko rozpowszechnione za pomocą rycin Matthausa Greutera
[il. 10] oraz innych mistrzów72 i były naśladowane (najczęściej w pewnym uprosz-

czeniu) w różnych krajach europejskich. Cykle malarskie, ukazujące wielkie dzieła
św. Karola, umieszczano szczególnie chętnie w kościołach seminaryjnych jako wzory
gorliwości duszpasterskiej dla przyszłych lcapłanów. Zapożyczano z nich talcże chętnie schematy ikonograficzne i formalne, kształtując ikonografię Franciszka Salezego
i innych świętych biskupów doby nowożytnej73.
Wszechstronna działalność Karola Boromeusza na polu sztulci, a także jego bogata i różnorodna ikonografia doczelcały się licznych omówień i analiz w pracach historyczno-artystycznych74. Uderzająca jest jednak nie tyle mnogość owych prac, ile ich
jednoznaczna wymowa, afirmująca patronat artystyczny arcybiskupa mediolańskiego i budujący przekaz scen z jego życia. Wydaje się, że przyczyną owej afirmacji, poza
walorami samych dzieł sztulci, jest osoba ich fundatora i „bohatera”. Wzorowe chrześcijańskie życie i nadzwyczajna gorliwość duszpasterska arcybiskupa mediolańskiego
nie były nigdy lcwestionowane nawet przez historiografów protestanckich75. Wyraz
ideowy jego fundacji uchodzi więc za niezwykle autentyczny, ponieważ o świętych
sprawach wypowiadał się za pomocą dzieł sztuki naprawdę święty fundator76. Nie
sądzę, aby historia sztuki mogła wypracować narzędzia pozwalające ocenić lub choćby precyzyjnie scharakteryzować ów autentyzm, nie ulega jednalc wątpliwości, że
wzbudza on oczywistą fascynację badaczy sztulci sakralnej.
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Niezwykła sympatia, z jaką historiografia sztuki nowożytnej odnosi się od
wielu lat do Karola Boromeusza, nie znalazła właściwego oddźwięku w polskim
piśmiennictwie historyczno-artystycznym. Stosunkowo często powtarzano w nim
tyllco opinię Jerzego Łozińskiego, że schemat lcościoła in modo crucis upowszechnił się
w siedemnastowiecznej architekturze Rzeczypospolitej pod wpływem Instrucionum
fabriacae ecclesiasticae77, ałe nie próbowano (obiecującego moim zdaniem) porównania polskich świątyń w takim kształcie z formami S. Maria Addolorata w Rho (rozpocz. 1584), w lctórej św. Karol polecił Tibaldiemu zrealizować swoje teoretyczne
zalecenia78 [il. 11]. Na język polski przetłumaczono tylko kilka stron z Instructionum
fabriacae ecclesiasticae79, a „obecności” arcybiskupa mediolańskiego w nowożytnej
sztuce Rzeczypospolitej poświęcono zaledwie jeden zdawkowy artykuł80 i dość powierzchowne wzmianki w kilku innych pracach81. Owo niewielkie zainteresowanie
współczesnych polskich historyków sztuki Karolem Boromeuszem może dziwić tym
bardziej, że ów hierarcha poświęcał szczególnie wiele uwagi Rzeczypospolitej jako
miejscu intensywnych zmagań katolicyzmu z reformacją, a talcże wspierał gorąco
Andrzeja Batorego, Jerzego Radziwiłła oraz innych polskich i litewslcich bislcupów,
zaangażowanych szczególnie mocno w potrydencką reformę Kościoła. Chętnie gościł
owych lcapłanów w Mediolanie oraz przesyłał im swoje drukowane dzieła i osobiste
listy, zawierające rady dotyczące szczegółowych kwestii82. Jednym z jego polskich
„uczniów” był arcybiskup gnieźnieński Bernard Maciejowski, który w Epistola pastoralis z r. 1607, zawarł reguły tworzenia sztuki sakralnej w swojej diecezji, streszczające
w lakoniczny sposób Instructiones/abricae ecclesiasticae Boromeusza83.
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Inni polscy hierarchowie, zafascynowani arcybiskupem mediolańskim, zaczęli wkrótce po jego śmierci szerzyć jego intensywny kult, przejawiający się także w różnorodnych przedsięwzięciach na polu sztulci. Szczególna cześć polskich
hierarchów dla tego świętego utrzymała się przez dwa stulecia, owocując z reguły
dziełami, które ze względu na wartość ideową i artystyczną można uznać za godne
tak wybitnego patrona sztulci. Bardzo zasadne wydaje się więc podjęcie szeroko zakrojonych badań na temat obecności św. Karola w sztuce polskiej, których zaczątkiem może być przygotowanie monografii poszczególnych świątyń i dzieł dedykowanych Boromeuszowi. Niniejszy tom obejmuje właśnie kilka takich opracowań.
Ogłoszenie ich w książce wydanej we współpracy z Muzeum w Niepołomicach
nie jest dziełem przypadku. Miejscowość ta stała się bowiem w r. 1604 pierwszym
w Rzeczypospolitej ośrodkiem czci św. Karola, chlubięcym się jego relikwiami oraz
wizerunkiem, który rychło zasłynął łaslcami84. Sława owego ośrodka była tak wielka, że jego najstarsze dzieje i pierwsze dokonujące się w nim cuda zostały opisane
szczegółowo w „oficjalnej” biografii Boromeusza, opracowanej przez Giovan Pietra
Giussana85, a łaska, której Anna z Myszkowslcich Branicka doświadczyła przed niepołomickim wizerunkiem w r. 1604, została ukazana na wielkim obrazie Duchina,
eksponowanym od tego roku w lcatedrze mediolańskiej w czasie uroczystości ku
czci świętego arcybiskupa86.
Relacja Giussana87, dowodząca implicite znaczącej pozycji Polski i polskiego
Kościoła w katolickim świecie olcoło r. 1600, nie była nigdy przedmiotem zainteresowania naszej historiografii kościelnej. Ów unilcatowy dokument do dziejów
Niepołomic umknął talcże uwadze dość licznych badaczy historii tego miasta.
Wydaje się więc, że ogłoszenie jego przelcładu może przynieść bardzo znaczące rezultaty badawcze.
Z punlctu widzenia historyków sztulci relacja Giussana jest szczególnie ważna jako
najstarszy dokument do dziejów niepołomickiego wizerunku Karola Boromeusza, będącego jednym z najdawniejszych obrazów tego świętego o charalcterze kultowym88.
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Źródło to uzmysławia nam, że ów niezbyt efelctowny artystycznie obraz powinien
być interpretowany przede wszystkim jako interesujący przylcład kształtowania
„nowej” portretowej ikonografii świętych, odchodzącej od elementów narracyjnych
i ikonograficznych na rzecz prostoty przekazu podporządlcowanej veritads historicae89.
Stosunkowo skromna pierwotna oprawa artystyczna obrazu i relikwii
Boromeusza w Niepołomicach, opisana powierzchownie przez Giussana, nie zachowała się do naszych czasów. Kaplica owego świętego, wzniesiona przy niepołomickim kościele parafialnym w r. 1640, a także jej bogaty wystrój, tworzony
i dopełniany w następnych dziesięcioleciach90, są jednak - że talc powiem - naturalną kontynuacją dzieł, o których wspomniał sekretarz bislcupa mediolańskiego.
Świadczą także o rozwoju kultu św. Karola i adaptowaniu go do polskich zwyczajów, zgodnie z którymi wyjątlcową cześć dla słynących łaslcami obrazów i relilcwii
świętych manifestowano budując dla nich okazałe kaplice kopułowe91.
Zainicjowane w Niepołomicach polskie nabożeństwo do św. Karola Boromeusza
doprowadziło do ukształtowania się innych ośrodków, w lctórych darzono szczególną czcią owego hierarchę i fundowano dzieła sztuki pobudzające jeszcze bardziej tę cześć92. Taka popularność arcybiskupa mediolańskiego w kraju odległym
od Lombardii zasługuje na podkreślenie w równym stopniu, jak bardzo wczesne
zaszczepienie jego kultu w okolicach stołecznego Krakowa.
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