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uskrzydlona główka anielska. Zdaje się, że Św. Bernard przestrzega
kaznodzieję już przy wchodzeniu na
ambonę, aby kierował się słowami
św. Pawła: „Bracia! Przyszedłem do
was nie po to, aby głosić tajemnicę
Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Postanowiłem wśród was nie
znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”
(1 Kor 2, 1–2).
Reliefy na poręczy
Reliefy na poręczy ukazują sceny z życia św. Bernarda z Clairvaux.
– Pierwszy przedstawia błogosławienie chleba w 1117 r. w południowej Francji – wydarzenie to przywróciło na łono Kościoła wielu
heretyków.

Relief na drzwiach wejściowych.
Po prawej: błogosławienie chleba.

– Następny relief przedstawia świętego jako cudotwórcę-uzdrowiciela i kaznodzieję wędrownego,
który przeszedł teren od Fryburga do Moguncji, nawołując
do drugiej krucjaty (1147–1149)
i głosząc: Deus lo vult – „Bóg
tak chce”! Na relieﬁe widzimy
świętego w środku obrazu z ręką podniesioną w geście błogosławieństwa. Przed nim, po lewej
i prawej stronie, leżą ciężko chorzy, których opiekunowie proszą
o pomoc.
Ambona, 2. poł. XVIII w.
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Malowidło na sklepieniu Kaplicy Mariackiej.

wchodzenia do chóru mnichów. Również później okazyjnie odbywały się
tutaj nabożeństwa dla wiernych. W 1749 r. opat Józef Jacek Rybiński zamianował dla Kaplicy Maryjnej sześciu niemieckich i trzech polskich kaznodziejów. Lingenberg wymienia tylko dwóch polskich kaznodziejów: Bartosza
i Karuszewskiego.
Niemieccy kaznodzieje:
– Alberty Franciszek Sebald (*1721, †20.03.1764);
– Krzysztof Ignacy Gretzky (*1727, †29.09.1765);
– Cyprian Kazimierz Rohﬂeisch, dr teol. (*1719, †27.11.1769);
– Ernest Piotr Woelki (*1718, †27.11.1779);
– Tomasz Godefryd Falkenstein (*1722, †30.05.1768);
– Oliveri Karol Zygmunt Assmann (*1720, †11.06.1768).
Polscy kaznodzieje:
– Józef Gabryel Bartosz (*1721 w Skowarczu, ochrzczony, jako Gabriel
23.03.1721 w Łęgowie, †16.08.1870), syn Jana i Doroty;
– Ludwik Piotr Karuszewski (*1725, †15.08.1784);
– Iwo Mateusz Roweder (*1699, †29.05.1765).
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KAPLICE

6. Wolfgang Sporer, Ukrzyżowanie.

6. Ukrzyżowanie, Wolfgang Sporer, 1593,
darowizna oliwskiego leśniczego Thomasa Geskawa
W sierpniu 1593, w okresie urzędowania opata Dawida Konarskiego
(1589–1616), w skrzydle północnym krużganka, gdzie odbywały się wieczorne
czytania, został namalowany przez gdańskiego malarza Wolfganga Sporera
obraz Kalwarii. Jest to darowizna oliwskiego leśniczego Thomasa Geskawa.
Obraz jest sygnowany datą 1593 oraz monogramem malarza „W:S”.
W prawym rogu obrazu jest umieszczony herb fundatora oraz napis „Thomas Geskau, Waldmeister, Olivae”. Herb odpowiada herbowi opata Kaspra
Jeszke (1569–1584) i nosi w dekoracji nad hełmem turniejowym czaplę z rozpostartymi skrzydłami. Odrestaurowanie obrazu w roku 1901 przez malarza
Willi Wernera bardziej zaszkodziło obrazowi niż mu pomogło. Pod względem artystycznym nie posiada on szczególnej wartości.
162

OBRAZY

14. Wenceslaus, Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

potężne mury otaczające Jeruzalem. Ogromne ciosy piętrzą się jeden na
drugim. Otwierają się otwory obserwacyjne i strzelnicze. W bramie widać
podniesioną kratę, taką jak w średniowiecznych bramach miast i twierdz.
Ponad murami wznoszą się górne części świątyni. Przez bramę miejską widać ulicę pełną kłębiącej się gromady ludu. Przed bramą i w bramie tłoczą
się chcący wyjść mężczyźni, kobiety i dzieci. Z gałązkami palmowymi w dłoniach machają w radosnym oczekiwaniu w stronę zbliżającego się Jezusa
i kładą swoje ubranie robiąc dywan na jego drodze. Prawdziwie urocza jest
scenka dziecięca w środku pierwszego planu. Siedzi tam piątka pyzatych
dzieci. Również one składają hołd Zbawicielowi, powiewając gałązkami palmowymi i trzcinnikami. Jedno z nich wznosi jakby żebrząco złożone ręce.
Inne najwyraźniej jeszcze nie pojęło, co się dzieje. Trzyma bukiecik w ręce,
ale patrzy nie na Jezusa, tylko w innym kierunku. Z lewej strony klęczy
matka i poucza dziecko, wskazując jednocześnie na Jezusa. Wśród wiwatujących jest też reprezent kapłanów, rozpoznawalny po niebieskim kołnierzu
174

OBRAZY

Mojżesz z Tablicami Przykazań Bożych.

Dawid – najznakomitszy król Izraela (ok. 1011–972 przed Chrystusem),
prorok i pieśniarz. Atrybutem jego jest harfa, z którą występuje w ołtarzu
oliwskim.
Eliasz – w Nowym Testamencie wspominany 30 razy, prorok żyjący w czasach króla Achaba, ukrywał się jakiś czas na pustyni, potem u wdowy w Sarepcie (1 Krl 17, 8–10). Wstąpił na ognistym wozie do Niebios (2 Krl 2).
Razem z Mojżeszem występuje na Górze Tabor. W tradycji żydowskiej,
wedle słów proroka Malachiasza, jest prekursorem Mesjasza: „Pamiętajcie
196

OŁTARZE

Obraz w zwieńczeniu ołtarza Cierniem Ukoronowanie przedstawiający czterech polskich świętych.

wanie cierniem Jezusa (por. Mt 27, 27–31). Przypisuje się go gdańskiemu
malarzowi Andrzejowi Stechowi (1635–1697), twórcy obrazu ołtarza głównego (1686). Zwieńczenie otaczają woluty boczne. W przerwanym łukowym
szczycie widnieje herb Hackiego. Mniejszy obraz olejny malowany na płótnie,
0,42 m × 0,55 m, przedstawia na tle krajobrazu czterech polskich świętych:
po lewej św. Kazimierz, św. Florian z naczyniem wypełnionym wodą, po prawej św. Stanisław Kostka i św. Jacek trzymający w lewej ręce ﬁgurę Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, a w prawej unoszący promienistą monstrancję. Ponad nimi unoszą się dwa anioły trzymające koronę królewską.
Na mensie ołtarza stał swego czasu drewniany krucyﬁks z XVIII w. i dwa
cynowe świeczniki z ok. 1800 r.409
15. OŁTARZ ŚW. KATARZYNY I ŚWIĘTYCH DZIEWIC,
1594, 1646
Materiał: Różnobarwny marmur, obraz malowany na drewnie.
Fundator: Za czasów opata Dawida Konarskiego (1589–1616) stał tu ołtarz
konsekrowany 8 sierpnia 1594 r. przez Hieronima Rozrażewskiego, biskupa
włocławskiego. Opat Aleksander Kęsowski (1641–1667), którego herb i moOłtarze boczne
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PAŁAC OPACKI (STARY), 1579
(Kretzschmer, Die Cisterzienser-Abtei Oliva,
Danzig 1847, Anhang, I)

Kaspar Geschkau, opat oliwski w latach 1569–1584, nakazał w 1579 r. przekształcić wcześniejszy dom książęcy, zamieszkiwany przez fundatorów klasztoru,
w Pałac Opacki (stary)437. Służył on opatom oliwskim aż do wybudowania pałacu nowego w latach 1754–1756. Spłonął
w marcu 1945, po odbudowie służy Muzeum Narodowemu438.
Pałac Opacki, rysunek Konrada Wiederholda. Ze
zbiorów Piotra Leżyńskiego.

PARK OLIWSKI
(Kretzschmer, Die Cisterzienser-Abtei Oliva, Sanzig 1847, Anhang, Klostergarten)

Ogród Królewski, także ogród zamkowy, dawny ogród opacki, obecnie park im. Adama Mickiewicza. Jego powierzchnia, ok. 10 ha, powstała
w obecnym kształcie w XVIII w. Jego południowo-zachodnią część założył
w drugiej połowie XVIII w. Johann Georg Nikolaus Saltzmann (ok. 1764–
1831) w stylu rokokowym. Natomiast jego część północno-wschodnią założono pod koniec XVIII w. w stylu angielskim. W parku tym znajdują się

Staw w parku oliwskim, w głębi widoczny Młyn VI.
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PARK OLIWSKI

PORTALE
PORTAL GŁÓWNY, 7,56 m × 4,20 m, 1688
Materiał: Na zewnątrz piaskowiec, wewnątrz szary marmur.
Fundator: Michał Antoni Hacki, opat oliwski (1683–1703). Podczas kolędy,
którą opat Hacki przeprowadził w konwencie oliwskim 26.12.1687 r., powiedział swoim współbraciom: Oﬀero Portam Ecclesiae nostrae foris lapideam,
intus marmoream451 – „Oﬁaruję kościołowi naszemu portal, zewnątrz z piaskowca, wewnątrz z marmuru”.
Twórca: Andrzej Schlüter (*05.03.1634 w Gdańsku, †V 1714 w Sankt Petersburgu), 1688.
Portal (7,56 m × 4,20 m) jest osłonięty przez podwójnie rozstawione kolumny korynckie (wys. 2,4 m). Stoją one na cokole (wys. 0,93 m) ozdobionym gałązkami oliwnymi i unoszą belkowanie wraz z końcami segmentowego szczytu. Na skraju belkowania stoją dwie wazy. Na stiukowym frontonie siedzą dwa putta. Zwieńczenie o segmentowym szczycie zawiera tablicę
(0,96 m × 1,32 m) z inskrypcją sławiącą gdańsko-pomorskiego księcia Subisława I (†23.01.1187) jako fundatora klasztoru; opata Dawida Konarskiego
(1589–1616), który klasztor odbudował, oraz opata Michała Antoniego Hackiego jako fundatora portalu. Lizeny osłaniające tablicę inskrypcyjną są
ozdobione motywami kwiatowymi. Na belkowaniu umieszczono herb opata
Hackiego. W rogach między belkowaniem
a łukiem drzwi znajdują się dwie płaskorzeźby przedstawiające uskrzydlone głowy
aniołów; takie płaskorzeźby zdobią również
herb. Na wewnętrznym zamku w drzwiach,
ozdobionym ornamentem, widnieją inicjały
opata Hackiego i data wykonania 1688.
Tłumaczenie napisu na tablicy w zwieńczeniu:

Herb opata Hackiego na belkowaniu
portalu.
PORTALE

Na większą chwałę Boga został założony kościół klasztorny Najświętszej Maryi Panny w Oliwie i zakonu cystersów w roku Pańskim 1170
przez księcia pomorskiego Subisława i poświęcony Trójcy Przenajświętszej, Najświętszej Maryi Pannie i Bożej Rodzicielce, jak również miodoustemu świętemu Bernardowi, odbudowany
przez najdostojniejszego opata oliwskiego Dawida Konarskiego, ozdobiony portalem przez
Na następnej stronie: Portal główny.
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6. Św. Bernard jako pisarz.

dyktował swój list, postawiono kaplicę dla upamiętnienia tego wydarzenia”.
W rezultacie Robert powrócił do Clairvaux.

7. Św. Bernard nawraca księcia Wilhelma z Akwitanii
Siódmy obraz odpowiada głównemu obrazowi na ołtarzu Świętego Sakramentu w archikatedrze (por. OŁTARZ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU).
Święty Bernard wraz z Przenajświętszym Sakramentem w ręce wychodzi naprzeciw księcia Wilhelma z Akwitanii i nawraca go z jego niewiary.

8. Św. Bernard zostaje objęty przez ukrzyżowanego Zbawiciela
Obraz ma wymowę symboliczną. Przed krucyﬁksem klęczy święty Bernard, zatopiony w rozważaniach. Ukrzyżowany uwalnia swoją prawicę z krzyża i obejmuje Świętego. Świadkami tego wydarzenia są aniołowie. U stóp
krucyﬁksu został kiedyś wybity w ścianie prostokątny otwór, który obecnie
jest zamurowany. Prawdopodobnie, tak jak przy malowidłach ściennych krużganka, również tutaj zostały umieszczone relikwie, aby zachęcić mnichów do
większego skupienia podczas odmawiania modlitwy przy posiłku490.
Osiem wielkich malowideł ściennych
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Mestwin II. Fot. J. Paluchowski, 2000.

Król Stefan Batory.

zniszczenia. Można przypuszczać, że malarz odtwarzał je na podstawie wspomnień świadków tego zdarzenia lub przekazów ustnych. Widać zewnętrzne mury klasztoru z dużymi wyłomami częściowo lub całkowicie zburzone. Widać też pozostałości budynków klasztoru. Zapadł się dach kościoła,
a z otwartej nawy głównej, wież zachodnich i otworów okiennych strzelają
ku niebu płomienie i unosi się dym. Na obrazie znajduje się napis: „Ad majorem Dei gloriam domum hanc destructam restitutam” (Na większą chwałę
Boga chcę odbudować ten zburzony dom).
Na belkowaniu nad obrazem umieszczono imię i godność
odnowiciela Oliwy: „Stephanus Dei grat. Rex Poloniae, magnus
dux Lithuaniae, Russiae Prussiae, Masoviae, Samogitiae Livoniaeque etc. Nec non Transilvaniae princeps” (Stefan, z Bożej
łaski król Polski, Wielki Książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza,
Jaćwieży i Inﬂant, jak też książę Siedmiogrodu). Powyżej herb
króla: dolna szczęka dzika z trzema potężnymi kłami.
Fundatorzy
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