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S t r e s z c z e n i e

Licząca ponad sto lat historia badań nad wnętrzami krakowskich kościołów w wiekach średnich określi-
ła stan naszej wiedzy w tym przedmiocie, ale ostatnie dekady wiedzę tę znacznie poszerzyły, zwłaszcza 
w wyniku prowadzonych na szeroką skalę prac konserwatorskich. Autor zwraca uwagę na problem wyko-
rzystania tej wiedzy do współczesnych aranżacji konserwatorskich. W istocie przez cały ten czas tylko hi-
storycy systematycznie powiększali zasób opracowanych źródeł pisanych, natomiast źródła materialne po-
zostawały na dalszym planie i zwykle nie budziły takiego zainteresowania badawczego jak źródła pisane, 
tym bardziej że badania architektoniczne i architektoniczno-wykopaliskowe, towarzyszące pracom konser-
watorskim w kościołach Krakowa, prowadzą niejednokrotnie do odkryć równie zaskakujących co kłopo-
tliwych. Stan zachowania wielu reliktów wyklucza bowiem ich ekspozycję bez daleko idącej, a więc nie-
pewnej historycznie, rekonstrukcji.
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A b s t r a c t

The history behind the research of medieval interiors of Kraków churches is over hundred years 
old. It determi-ned all we know in the field but the last few decades have extensively widened this 
knowledge, mainly due to the large-scale restoration works. The author points out the issue of using the 
knowledge in modern restoration arrangements. Actually, only the historians throughout this time have 
gathered the written sources. Material sources were left in the background, and usually did not rouse any 
interest among the researchers, especially in comparison to written sources. The other thing is that in 
many cases architectural and archaeological excavations led to discoveries which were both surprising 
and troublesome. The state of preservation of most relics makes them impossible to exhibit without 
a profound, thus historically dubious, reconstruction.
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1. Wstęp

Średniowieczne kościoły Krakowa budziły ciekawość niemal „od zawsze”, począwszy od 
zainteresowań starożytniczych, później historycznych i historyczno artystycznych. Ich ar-
chitektura i wyposażenie stały się tematem opracowań pierwszych badaczy dziejów sztu-
ki w Polsce – Władysława Łuszczkiewicza, Mariana Sokołowskiego, Stanisława Tomko-
wicza i innych. Równolegle, na przełomie XIX i XX w., publikowano liczne opracowania 
średniowiecznych źródeł pisanych, wśród których ważną część stanowiły wzmianki o mu-
ratorach, malarzach, złotnikach. Wtedy też postępująca wiedza o historycznych realiach 
wnętrz gotyckich znalazła wyraz w regotyzacjach kościołów dominikanów, franciszkanów 
i przede wszystkim Mariackiego, gdzie rekonstrukcje gotyckiej artykulacji ścian głównej 
nawy i prezbiterium poprzedziła dyskusja najwybitniejszych ówczesnych krakowskich me-
diewistów i konserwatorów zabytków. Owe trzy realizacje są doskonałym, dydaktycznym 
wręcz przykładem tendencji purystycznych, neoromantycznych oraz historyzujących i wię-
cej mówią o epoce, w której powstały niż o wiekach średnich.

Po przeszło stu latach można postawić pytanie, czy stan naszej wiedzy o wnętrzach 
średniowiecznych kościołów Krakowa poszerzył się i jak może być wykorzystany do 
współczesnych aranżacji konserwatorskich. W istocie przez cały ten czas tylko historycy 
systematycznie powiększali zasób opracowanych źródeł pisanych. Natomiast źródła ma-
terialne pozostawały na dalszym planie i zwykle nie budziły takiego zainteresowania ba-
dawczego jak źródła pisane.

Pozyskiwano je zwykle w trakcie badan archeologicznych, architektonicznych lub w przy 
konserwatorskich opracowaniach stratygrafii zapraw i malatur na ścianach i sklepieniach. 
Prace archeologiczne i architektoniczno-wykopaliskowe pokazały zasięg średniowiecznych 
fundamentów. Ich omówienie wypada zacząć od przypomnienia prekursorskich dokonań 
Marii Muszyńskiej-Krasnowolskiej, która w latach 30. XX w. odsłoniła fundamenty piątego, 
niezrealizowanego przęsła kościoła św. Katarzyny1. Następnie, blisko pół wieku temu, inter-
dyscyplinarny zespół architektów i archeologów pod kierunkiem Wiktora Zina zweryfiko-
wał mury i fundamenty kilku kościołów Krakowa, tradycyjnie uważanych za romańskie, ale 
tylko w oparciu o pośrednie źródła pisane. W rezultacie zakrojonych na szeroką skalę prac 
Kraków pokrył się ponownie biała szatą romańskich kościołów2. Niedawno odsłonięte ro-
mańskie mury w kościołach św. Mikołaja i św. Floriana zmieniły nasze wyobrażenia o ich 
wielkości i datowaniu3. Prace badawcze pod posadzkami i w kryptach prowadzone są w isto-
cie sporadycznie, ale zawsze stwarzają okazję do nowych spostrzeżeń, zmieniających stan 
wiedzy o średniowiecznych fazach wielu, zdawałoby się dobrze już rozpoznanych kościołów.

Znając zasięg murów, czyli układ przestrzenny świątyń, niestety niewiele wiemy o de-
talach wnętrz. W kościele św. Wojciecha archeolodzy odkryli i opisali prawdopodobne re-
likty ołtarza bocznego, domniemany fundament przegrody chorówej (cancelli)4, ale później 

1 Muszyńska-Krasnowolska 1935/1936.
2 Zin, Grabski 1966; Węcławowicz 2003.
3 Rojkowska, Niewalda 2005; Niewalda 2007; Bober 2008, passim.
4 W Muzeum Archeologicznym w Krakowie znajdują się relikty dekoracji maswerkowej znalezio-

nej w trakcie prac w kościele św. Wojciecha. Nie są to maswerki okienne, gdyż brak im przylgi na 
przeszklenie, a zatem mogą pochodzić z kolejnej, gotyckiej już wersji tej przegrody.
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nikt nigdy nie przedstawił przekonującej rekonstrukcji wnętrza5. Dobrym przykładem po-
dobnego, niewytłumaczalnego braku zainteresowania są romańskie detale architektonicz-
ne z kościoła św. Floriana, które od stu lat budzą wątpliwości i nie doczekały się opracowa-
nia porównawczego.

Na początku XX w. w trakcie prac budowlanych przy kruchcie wydobyto z ziemi ułomek 
piaskowcowego trzonu kolumny wraz z kapitelem (il. 1), fragmenty fryzu kostkowego oraz 
marmurową figurę lwa6. Informacje historyczne o tych pracach, choć skąpe, pozwalają przy-
puszczać, że oba relikty znaleziono na tzw. złożach wtórnych, a zatem ich pierwotne usytu-
owanie, a nawet funkcja, są niemożliwe do odtworzenia. Forma kapitela jest interesująca, 
gdyż łączy w sobie tradycję kapitelu kostkowego, „młotowego” i zarazem zbarbaryzowanego 
jońskiego. Dekoracyjny detal najpewniej był malowany. Mogły to być jońskie woluty i echi-
nus, a może już wczesnogotycki ornament roślinny, czas budowy i konsekracji przypada bo-
wiem na przełom romanizmu i gotyku. Fryzy kostkowe rozpoznano jako obramienie portalu7, 
ale zapewne są to fragmenty kapiteli pilastrów. Wspomniany lew jest dziełem znacznie lep-
szej klasy o wyraźnie romańskiej stylistyce. Jego wielkość (długość około 46 cm, wysokość 

5 Radwański 1975, s. 173. Podobne reszty w narożach wschodnich nawy znaleziono później w Kali-
szu. Por. Rodzinska-Choraży, Węcławowicz 1998, s. 71, 76, il. 2a, 12.

6 Pochodzenie lewka z kościoła św. Floriana jest określone wtórnie i pośrednio. Por. Szyper 2007. 
Natomiast Bober 2008, s. 130-131, pomija lewka zupełnie w wykazie reliktów z tego kościoła.

7 Bober 2008, s. 131-132.

Il. 1. Późnoromański kapitel z kościoła św. Floriana. Według W. Niewalda 2007 
Ill. 1. Late Romanesque capital from St. Florian’s Church. According to W. Niewalda 2007
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33 cm, szerokość 13 cm)8 zdecydowanie wyklucza – przyjmowaną w literaturze – pierwot-
ną funkcję jako bazy kolumny w tzw. domku portalowym. Najpewniej stanowił element wy-
posażenia wnętrza, podpierając elementy cancelli, konfesji relikwiarzowej lub chrzcielnicy9.

W połowie lat 90. XX w. odsłonięto przestrzeń romańską w postaci polichromowanej 
absydioli w południowym ramieniu transeptu w kościele św. Andrzeja10. Pomimo duże-
go stopnia zniszczenia kompozycja fresku i bogata paleta barwna pozwalają uzmysłowić 
sobie pierwotny koloryt romańskiego wnętrza. Zwraca uwagę wielość subtelnych odcie-
ni zieleni, brązów, szarości i błękitów (il. 2)11. Dotychczas rozpoznane dzieła malarstwa 
ściennego epoki romańskiej w Polsce to najczęściej ledwie skromne fragmenty, a najwięk-
sze całościowo zachowane – w absydzie zachodniej w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą 
– z upływem czasu stają się coraz mniej czytelne12. Na tle tych przykładów malowidło 
krakowskie zdecydowanie odróżnia się klasą artystyczną ze względu na złożoność kom-
pozycji kolorystycznej i biegłość w kształtowaniu postaci, zwłaszcza twarzy. Bez wąt-
pienia relikty odkryte w południowej absydioli stanowią tylko małą część większej kom-
pozycji, pokrywającej pierwotnie wszystkie ściany i sklepienia. Najpewniej podobnie 
wyglądały wszystkie kościoły Krakowa, przynajmniej w XII w. Jednakże wnętrza ro-
mańskie, prezentowane w popularnych ostatnio wirtualnych rekonstrukcjach, nadal opie-
rają się zwykle na neoromantycznych wyobrażeniach „surowej romańszczyzny” z ekspo-
zycją wątku kamiennego pozbawionego wyprawy tynkowej.

Pozornie wydawać by się mogło, iż gotyckie kościoły Krakowa winny być znacznie le-
piej rozpoznane jako bliższe chronologicznie i tym samym lepiej zachowane niż kościoły ro-
mańskie. Przegląd dziejów badań nie potwierdza takiego, poniekąd oczywistego spostrze-
żenia. Przyjmowany przez długie dziesięciolecia pogląd o dominacji typów bazylikowych 
w Krakowie13 został podważony w wyniku dokładnej weryfikacji źródeł ikonograficznych 
i pisanych, a zwłaszcza dzięki badaniom architektonicznym ostatnich lat. Dominującymi 
w Krakowie okazały się wnętrza halowe dwunawowe: jedno- lub dwufilarowe14. Krakowski 
kościół Franciszkanów w swej XIII-wiecznej fazie jest od dwudziestu lat rekonstruowany 
jako asymetryczna hala dwunawowa15, a kościół Benedyktynów w Tyńcu w fazie z XV w. 
tradycyjnie uważany za bazylikowy – jako hala trójnawowa16.

Ponadto przemiany liturgii po Soborze Trydenckim, prowadzone zgodnie z zaleceniami 
Pontyfikału Rzymskiego z 1584 roku i Rytuału Rzymskiego z 1614 roku radykalnie zmieniły 

8 Quirini-Popławski 2006, s. 120 n. nie poświęca lewkowi zbyt wiele uwagi, być może ze względu na 
jego niejasne pochodzenie. Podaje jego wymiary oraz sugerowane w starszej literaturze zarówno 
datowanie na wiek XII lub początek XIII (s. 123), jak i włoską proweniencję, jednakże w konklu-
zji dystansuje się zarówno do tego datowania, jak i w ogóle od romańskich cech stylowych (s. 132).

9 Takie przykłady użycia lwich figur, zwłaszcza w północnej Italii i krajach południowoniemieckich 
por. w: Quirini-Popławski 2006, s. 128-129.

10 Odkrycia malowideł dokonał konserwator dzieł sztuki Stanisław Kłosowski. Por. Kłosowski, 
Stopka, Tylutki 1995.

11 Por. Zalewski 2005; Rodzińska-Chorąży, Włodarek 2005.
12 Walicki 1971, s. 224-235. Por. też Stawowiak 1986.
13 M.in. Miłobędzki 1965, s. 90-91.
14 Goras 2003. Por. też Sudacka, Niewalda 2001.
15 Włodarek, Węcławowicz 1989; Włodarek, Węcławowicz 2006.
16 Włodarek 1991; Włodarek 1995.
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przestrzeń gotyckich wnętrz, przede wszystkim likwidując lektoria, a także sakramentaria 
i Groby Wielkanocne. O lektoriach w kościołach Krakowa nie zachowały się żadne infor-
macje pisane. Nie zachowały się też opisy pasyjnego teatru liturgicznego, którego ważnym 
elementem był Grób Wielkanocny.

Il. 2. Schemat kompozycji malowideł odsłoniętych w południowej absydioli kościoła św. Andrzeja. 
Według T. Rodzińska, A. Włodarek 2005 

Ill. 2. Scheme of the composition of the paintings discovered in the southern absidiole of St. Andrew’s 
Church. According to T. Rodzińska, A. Włodarek 2005



362

2. Sakramentaria

O monumentalnym sakramentarium w kościele Bożego Ciała, stojącym przy północnej 
ścianie prezbiterium, opowiedział po łacinie i po polsku Stefan Ranothowicz, kronikarz 
klasztoru Kanoników Regularnych, gdyż za jego czasów, czyli w drugiej ćwierci XVII w., 
zostało one rozebrane17. Na podstawie kilku wzmianek źródłowych wiadomo, iż sakramen-
tarium w wawelskiej katedrze usytuowane było podobnie, czyli po północnej stronie ołta-
rza głównego18. O innych źródła pisane milczą, a jedynie materialne pozostałości pozwalają 
na lepsze rozpoznanie tego zagadnienia.

17 Casimiriae civitatis… descriptae a Stephano Ranothovicz (rkps w Bibliotece Jagiellońskiej).
18 Dwie, odmienne nieco rekonstrukcje przedstawili Wojciechowski 1900, s. 42 i Gadomski 2001, s. 38 n.

Il. 3. Relikty sakramentarium w ścianie wschodniej prezbiterium kościoła św. Krzyża. 
Rys. T. Węcławowicz 1995 

Ill. 3. Relicts of the sacramentarium in the eastern wall of the chancel 
of the Church of Holy Cross. Drawn by T. Węcławowicz 1995
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Znajdujące się we wschodniej ścianie prezbiterium kościoła Franciszkanów dwa profi-
lowane i polichromowane ciosy o kształcie zbliżonym do „węgarów portalu”19 można inter-
pretować jako pozostałości sakramentarium. Być może należy je wiązać z przebudową za-
mknięcia wschodniego i uzupełniającą konsekracją kościoła pw. Bożego Ciała w 1436 roku. 
Wymaga to jednak potwierdzenia sondażami architektonicznymi, które jednak nie są moż-
liwe beż naruszenia polichromii ścian wykonanej przez Stanisława Wyspiańskiego.

W kościele św. Krzyża w 1995 roku odsłonięto przy ołtarzu głównym, lecz po stro-
nie południowej, kamienne relikty przyściennego sakramentarium. Cokół, filar i aedicula 
z wysokim zwieńczeniem zostały skute niemal do lica i w dużej części przesłonięte nową 
wyprawą tynkową. Obrys był jednak czytelny i umożliwiał szczegółową rekonstrukcję. Do-
brze zachowała się wnęka na przechowywanie puszki z Hostią. Lepiej zachowane fragmen-
ty profilowań gzymsów i filarka wskazywały na stylistykę drugiej połowy XV w. Sakra-
mentarium to zostało najpewniej zniszczone w trakcie pożaru kościoła w 1528 roku (il. 3)20.

Pomijając niejasne w interpretacji profilowane ciosy w prezbiterium franciszkańskim, 
odkrycie w kościele św. Krzyża jest jedynym materialnym śladem istnienia gotyckich sa-
kramentariów w Krakowie.

3. Lektoria

Na powszechne istnienie lektoriów pośrednio wskazywały wieżowe klatki schodowe usytu-
owane przy ścianach zewnętrznych, zwykle po północnej stronie, w pobliżu arkad tęczowych 
rozdzielających prezbiterium i nawy21. Pierwsze materialne ślady odkrył pół wieku temu Józef 
Jamroz. Pod posadzką kościoła Dominikanów odsłonił romańskie, jak uważał, bazy kolumie-
nek. Zaproponował rekonstrukcję ganku lektorium, wspartego na półkolistych arkadach ko-
lumnowych, i łączył go z fazą budowy realizowaną sukcesywnie od drugiej ćwierci XIII w.22.

W listopadzie 1995 roku, w trakcie prac wykopaliskowych w kościele św. Krzyża, Ma-
rian Myszka odsłonił szeroki kamienny mur usytuowany w prezbiterium równolegle do 
ściany tęczowej. Początkowo dopatrywano się w nim pozostałości pierwszego kościoła 
z początku XIII w., jednakże bardziej prawdopodobne wydaje się, iż jest to fundament lek-
torium, wyjątkowo tutaj cofniętego w głąb prezbiterium o jedno przęsło23. Dostęp na po-
ziom górny prowadził ze skarbca umieszczonego nad zakrystią.

Kilka lat temu, podczas wymiany posadzki w kościele św. Katarzyny, odnaleziono we 
wschodnim prześle nawy, w połowie jego długości, pozostałości kilku cokolików gotyc-

19 Dunin-Fischingerowa, Małkowska-Holcerowa 1971, s. 109.
20 Prace badawcze prowadził Marek Cempla z zespołem. Por. Węcławowicz 1995, Aneks.
21 Do dziś wieżyczki schodowe zachowały się w kościele Bożego Ciała, św. Katarzyny, OO. Domi-

nikanów i reliktowo w kościele oo. Franciszkanów. W Kościele Mariackim wejście na lektorium 
znajdowało się najpewniej w bibliotece, usytuowanej nad zakrystią.

22 Jamroz 1970.
23 Węcławowicz 1999, s. 61. Sam odkrywca od początku sugerował, iż jest to mur gotycki, wtórnie 

wbudowany we wnętrzu prezbiterium. Por. M. Myszka, Dokumentacja badawcza wykopu we wnę�
trzu prezbiterium wykonana w związku z pracami w kościele św. Krzyża prowadzonymi przez firmę 
konserwatorską Eugeniusza Grochala „Renowacja” w roku 1995, Kraków 1995 (mps w archiwum 
WUOZ w Krakowie).
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kich filarków24. Ganek lektorium zdecydowanie wkraczał tam w przestrzeń nawy. Nie-
znana jest jego wielkość. W ścianie północnej prezbiterium, tuż przy arkadzie tęczy, na 
wysokości około 11 m, znajdują się dwa ostrołukowe otwory, połączone z zewnętrzną 
wieżową klatką schodową. Ich wzajemne usytuowanie w osi pionowej (jeden nad drugim) 
i znaczna wysokość, na jakiej się znajdują, nie pozwalają jednoznaczne stwierdzić, czy są 
to dawne wejścia na lektorium.

Bardziej czytelne pozostałości znaleziono w kościele Bożego Ciała. Gotycki portal, pro-
wadzący z wieżyczki schodowej do wnętrza prezbiterium znajduje się tam na wysokości 
około 6 m ponad obecną posadzką. Od XVII w. służy jako wejście na drewnianą emporę dla 
chórzystów, umieszczoną w zwieńczeniu stalli. W trakcie prac konserwatorskich w 2003 
roku przy demontażu stalli odsłonięto pod podłogą tej empory reszty profilowanych belek, 
zamocowanych wspornikowo w murze arkady tęczowej25. Pokryte były linearnym orna-
mentem o uproszczonych motywach maswerkowych, zatem datowanie – na XV w. – nie bu-
dziło wątpliwości. Niestety, nie wiadomo, jaki był zasięg lektorium w kierunku zachodnim. 
Nikłe zmiany faktury na ciosach ściany tęczowej sugerują, iż mogło ono przechodzić przez 
wszystkie trzy nawy. Zachowane belki wskazują, że nie było sklepione, a raczej był to po-
most oparty częściowo na ścianie, a częściowo, jak to zwykle bywało, na niskich filarkach 
łączonych ostrołukowymi arkadkami.

4. Groby Wielkanocne

Niemal całkowicie zapomnianym, a chyba najciekawszym elementem wyposażenia kościo-
łów gotyckich, przede wszystkim parafialnych, były grupy figuralne związane z rozbudo-
waną wówczas liturgią Wielkiego Tygodnia, zwaną czasem pasyjnym teatrem liturgicznym. 
Ze źródeł pisanych można się domyślać, że figury stały w nawach bocznych, począwszy 
od stacji Modlitwy w Ogrojcu przez Pojmanie, Ukrzyżowanie aż po Złożenie do Grobu26. 
Grób Wielkanocny był konstrukcją stałą, przyścienną, murowaną lub drewnianą. W okre-
sie Paschalnego Triduum, od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania, stawał się 
umownym grobem Chrystusa. Liturgię Wielkiego Piątku kończyła ceremonia Depositio 
Crucis, czyli złożenia krucyfiksu na sarkofagu lub w jego wnętrzu. Częstokroć składano 
figurę Chrystusa naturalnej wielkości, z ruchomymi ramionami ułatwiającymi uprzednie 
„zdjęcie” jej z krzyża. Ikonografię Grobu wzbogacały figury postaci towarzyszących Męce 
i Śmierci: Matka Boska Bolesna, św. Jan, Maria Magdalena, Nikodem i Józef z Aryma-
tei. Ceremonia Depositio Crucis imitowała pogrzeb: grób „zasłaniano” i „pieczętowano”. 
W trakcie nabożeństwa rezurekcyjnego celebrowano Elevatio Crucis – Podniesienie Krzy-
ża, kiedy to z Grobu wyjmowano monstrancję z Hostią, krucyfiks lub figurę Chrystusa27.

Średniowieczny dramat liturgiczny okresu wielkanocnego rozwijał się do schyłku 
XVI w., kiedy to postanowienia Soboru Trydenckiego zreformowały liturgię. Z dawnych 

24 Dokumentacja tych reliktów nie została sporządzona.
25 Prace prowadziła firma konserwatorska Krystyna Kozioła „Sima Art”.
26 Ranothowicz (por. wyżej przyp. 17) opisuje takie grupy stojące w nawach bocznych kościoła 

Bożego Ciała.
27 Opisy ceremonii przedtrydenckich por. Dziechciaruk-Jędrak 1985, passim.
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rozbudowanych grup figuralnych przetrwały zwykle tylko Ukrzyżowania – Krucyfiks, Ma-
ria i św. Jan – ustawiane na dekoracyjnej belce w arkadzie tęczowej. Groby Wielkanocne za-
chowały się tylko w tych kościołach, które od przełomu XVI i XVII w. były czasowo użyt-
kowane przez protestantów i ominęły je reformy posoborowe.

Do niedawna niewiele było wiadomo o grobach wielkanocnych w kościołach Krakowa. 
Materialnym potwierdzeniem były jedynie figury dwóch żołnierzy rzymskich, przypisywa-
ne warsztatowi Wita Stwosza, przechowywane w Muzeum Narodowym28.

Kilkanaście lat temu, w trakcie badań architektonicznych towarzyszącym pracom kon-
serwatorskim w nawie kościoła św. Krzyża w Krakowie, przy ścianie północnej (w osi dzi-
siejszej ambony), odsłonięto zamurowaną płytką niszę, a poniżej, poza boazerią, dwa skute 
niemal do lica ciosy, podobne do niewysokich węgarów29. O tym, że są to najpewniej pozo-
stałości Grobu Wielkanocnego – wnęka na figury i boki sarkofagu – świadczy sam ich układ 
oraz pobliskie fragmenty malowideł m.in. z Matką Boską Bolesną (?) i z Arma Christi. 

Średniowieczne wyposażenie wnętrza zniszczył pożar w 1528 roku. Część kapłańską 
przesklepiono na nowo już po pięciu latach, a nawę sukcesywnie odnawiano niemal aż do 
końca stulecia. Sarkofagu grobowego już nie odbudowano, a niszę ponad nim zamurowano.

W 2003 roku w prezbiterium kościoła Bożego Ciała, po demontażu przeznaczonych 
do konserwacji stalli, we wschodniej partii ściany północnej30 odkryto monumentalną 
wnękę Grobu Wielkanocnego (wysokość około 2-2,5 m, długość około 3 m) w profilowa-
nym ciosowym obramieniu. Podstawa była częściowo uszkodzona, a częściowo wtórnie 
przemurowana31.

Wielkość reliktów sugeruje, iż mógł tu znajdować się okazały sarkofag (drewniany lub 
murowany), do którego wkładano naturalnej wielkości figurę Chrystusa, a w tle wstawia-
no (drewniane) figury postaci uczestniczących w scenie Złożenia do Grobu. Ze względu na 
stan zachowania odkrycie to jest swoistym unikatem. Grób nie uległ zniszczeniu, ale prze-
stał być używany po przemianach liturgii i wystroju kościoła, zapoczątkowanych przez 
ks. Marcina Kłoczyńskiego po 1612 roku32. Dwadzieścia lat później został zasłonięty roz-
budowaną konstrukcją zaplecków manierystycznych stalli33.

Na węgarach i archiwolcie arkady można wyróżnić dwie warstwy polichromii. Pierw-
szą, w kolorze zbliżonym do karminu, namalowano bezpośrednio na pobiale założonej na 
kamiennym profilowaniu. Analogiczną warstwę odsłonięto na rozglifieniach okien w ścia-

28 Według XIX-wiecznej tradycji pochodzą z Kościoła Mariackiego. Por. Dziechciaruk-Jędrak 1986.
29 Badania Stanisława Cechosza w: Węcławowicz 1997, s. 200-202.
30 Obecnie przy barokowym portalu do zakrystii, a pierwotnie w pobliżu wzmiankowanego wyżej 

sakramentarium.
31 Prace prowadziła firma konserwatorska Krystyna Kozioła „Sima-Art”. Dokumentacja badawcza 

wraz z fotogrametrią całej ściany w archiwum WUOZ w Krakowie.
32 Por. opisy wnętrz kościoła i jego przemian w kronice Ranothowicza: m.in. sposób ustawienia gotyc-

kich stalli w prezbiterium i innych elementów dawnego wyposażenia. W nawie północnej, pomię-
dzy wejściem a narożem wschodnim, stała grupa figuralna Drogi Krzyżowej. Na belce tęczowej 
ustawiona była wielofigurowa grupa Ukrzyżowania. Por. też Łatak 1999, s. 122.

33 Zapewne dlatego Ranothowicz całkowicie przemilcza tę ostatnią w kolejności ikonograficznej 
i liturgicznej scenę dawnej procesji pasyjnej. Widocznie w jego czasach, czyli w drugiej połowie 
XVII w., pamięć o Grobie Wielkanocnym, ukrytym od lat trzydziestych za nowymi stallami, już 
się nie zachowała.
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nie południowej. Kolejna warstwa jest założona na cienkiej warstwie zaprawy. Szeroki pas 
ornamentacyjny obramia arkadę powyżej profilowania jasnozielonymi, esowatymi splota-
mi wici roślinnej na ciemno cynobrowym tle. Natomiast tło niszy grobowej jest ciemno nie-
bieskie, monochromatyczne, a na nim czytelne są szare obrysy figur, które były wstawiane 
do niszy w czasie ceremonii Paschalnego Triduum. Zgodnie z ikonografią pasyjną tłem dla 
postaci uczestniczących w Złożeniu do Grobu jest nocne niebo. Być może niektóre z późno-
gotyckich rzeźb eksponowanych obecnie w tzw. Ogrojcu, przy ścianie północnej wieży, po-
chodzą z tej właśnie grupy figuralnej.

Badania architektoniczne i architektoniczno-wykopaliskowe, towarzyszące pracom kon-
serwatorskim w kościołach Krakowa, prowadzą niejednokrotnie do odkryć równie zaskaku-
jących co kłopotliwych. Opisane powyżej elementy średniowiecznego wyposażenia wnętrz 
krakowskich kościołów w większości nie zostały uwzględnione w aranżacjach konserwator-
skich. Stan zachowania wielu reliktów wyklucza bowiem ich ekspozycję, bez daleko idącej, 
a więc niepewnej historycznie rekonstrukcji. Czasami ekspozycja jest zupełnie niemożliwa. 
Grób Wielkanocny w kościele Bożego Ciała, odkryty po blisko czterech stuleciach poza stal-
lami, musiał zostać ponownie nimi zasłonięty (il. 4). Wszelkie inne rozwiązania zniszczyły-
by jedność artystyczną nowożytnego już wyposażenia. Niedawne, przypadkowe odsłonięcie 
pod posadzką Kościoła Mariackiego późnogotyckiej, płaskorzeźbionej płyty grobowej bisku-
pa płockiego spowodowało odmienny, lecz może bardziej istotny problem. Obniżenie części 
posadzki w wąskim przejściu z nawy do prezbiterium utrudnia użytkowanie liturgiczne i ruch 
turystyczny, a ponadto, płyta ta jest wykonana z mało odpornego na ścieranie piaskowca.

Jednakże w ostatnich latach konserwacja wnętrz sakralnych jest coraz częściej planowana 
całościowo. Wnikliwa analiza źródeł pisanych i ikonograficznych może czasem niejako ukierun-

Il. 4. Nisza Grobu Wielkanocnego w ścianie północnej prezbiterium kościoła Bożego Ciała. 
Fot. T. Węcławowicz 2003 

Ill. 4. The Easter Tomb niche in the northern wall of the chancel of the Corpus Christi Church. 
Photo by T. Węcławowicz 2003
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kować prace badawcze ku spodziewanym reliktom. Takimi mogą być np. płyty grobowe pierw-
szych przeorów klasztoru Kanoników Regularnych, pochowanych najpewniej przed głównym 
ołtarzem kościoła Bożego Ciała. Pod obecną posadzką prezbiterium kościoła św. Katarzyny mo-
gły zachować się płyty pierwszych przeorów klasztoru Augustianów. W obu przypadkach aran-
żacja konserwatorska nie sprawiałaby takich problemów funkcjonalnych jak opisane odkrycie 
w Kościele Mariackim i, co ważniejsze, nie ingerowałaby w przestrzeń wnętrza. Zbarokizowa-
ne wnętrze, wzbogacone o „gotycki” preparat konserwatorski, traci bowiem walor artystycz-
ny na rzecz tekstualnego i staje się poniekąd opowiadaniem o dziejach kościoła – niekoniecznie 
prawdziwym, gdyż w wyniku kolejnych odkryć stan naszej wiedzy nieustannie się zmienia34.
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