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Tomasz Kowalski

Instytut Zabytkoznawstwa

i Konserwatorstwa UMK w Toruniu

Heraldyczne ślady w sztuce ziemi sierpeckiej

Jak by się wielu wydawało, heraldyka nie jest tylko dziedziną

historyczną. Duże grono osób chciałoby ją zamknąć w sztywnych ramach nauk

pomocniczych historii i zajmować się poprzez nią badaniem rozwoju

i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Należy jednakowoż

podkreślić, że polskie słowo HERALDYKA, a więc kolokwialnie sprawę

ujmując - nauka o herbach, w językach zachodnich ma dwa różne znaczenia.

Pomijając oczywiście wczesny okres tzw. heraldyki żywej (mniej-więcej
od XII w. do końca XV w.), kiedy to herby pełniły właściwą, pierwotną funkcję

identyfikacyjną na polu bitwy, należy zwrócić uwagę na heraldykę po wieku

XV, dla której choćby język niemiecki wykształcił dwa zasadnicze działy:
Wappenkunde (a więc heraldyka-nauka) - będąca wiedzą teoretyczną,

obejmującą blazonowanie, przyporządkowywanie herbów ich właścicielom,

badanie początków i ich ewolucji; oraz Wappenkunst (sztuka heraldyki)

- która jest zasadniczo działem sztuki i rzemiosła artystycznego opartego

na gruntownej znajomości wiedzy heraldycznej. Łatwo się więc domyślić,

że tematem niniejszego opracowania nie będzie opisywanie i rozpoznawanie

herbów znalezionych na terenie ziemi sierpeckiej (które to historycznie oparte

było w dużej mierze na legendach herbowych lub naiwnej interpretacji

symboliki herbów), lecz przedstawienie różnych form wykorzystywania

herbów do zaznaczenia śladów obecności pewnych rodzin, które przez wieki

na omawianym terenie Sierpca i okolic żyły, działały i umierały. Herby od XVI

wieku, traktowane były jako logo, marka, swoisty symbol familijny.

Chcąc pozostawić ślad na finansowanej przez siebie inwestycji, najprostszym

rozwiązaniem było umieszczenie nań herbu rodzinnego - nie tylko na

architekturze, ale i na stosunkowo mniejszych, ale wartościowych przedmiotach

(choćby sprzęty liturgiczne). Ponadto wydaje się, że umieszczenie herbu na

nagrobku, zastępowało w pewnym sensie dzisiejszą chęć umieszczania zdjęcia
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zmarłego - element ikonograficzny utożsamiał płytę z inskrypcją (nie zawsze

i dla wszystkich czytelną) z postacią zmarłego. Herb za życia był jego powodem

do dumy, a więc i po śmierci miał widnieć na wieki przy jego nazwisku.

W niniejszym tekście zaprezentowałem kilkanaście przykładów użycia

herbów rodzinnych w zabytkach sztuki z terenu ziemi sierpeckiej, ograniczonej

ramami powiatu sierpeckiego z czasów reformy administracyjnej z 1999 roku.

Przedstawione zostały różne herby, którymi pieczętowały się znamienitsze

rodziny żyjące i działające w okolicach Sierpca, umieszczone w różnych

miejscach i wykonane różnymi technikami. Tekst ten jest przeglądem tych

zabytków, które sygnowano w nietuzinkowy sposób. Rodowy znak, symbol

familii, nobilitujący herb w przeszłości robił i wciąż robi wrażenie

na oglądających.

Nieodłącznym miejscem dla umieszczania herbów rodowych były
przestrzenie i obiekty związane z funkcją sepulkralną. Fundatorzy i dobrodzieje

kościołów bardzo często wznosili swoje kaplice kolatorskie, dostawiane

w zależności od warunków do nawy, lub zachodnich przęseł prezbiterium.

Kaplica taka miała status pośredni pomiędzy budowlą na cmentarzu, na którego

terenie się znajdowała, a częścią świątyni, z którą była trwale złączona. Prawo

do pochówku w obrębie murów świątyni traktowane było w średniowieczu

jako przywilej dostępny jedynie duchownym, z grona świeckich zaś:

fundatorom, kolatorom i dobroczyńcom kościoła. Pomimo kłopotów
higienicznych, jakie powodowało złożenie ciała zmarłego w użytkowanym

wnętrzu,tradycjata trwała do schyłku XVIII wieku”.
Robert Kunkel słusznie zauważa, że kaplice kolatorskie na

średniowiecznym Mazowszu były rzadkością. Dopiero około połowy XVI l

wieku pojawiają się w większejliczbie. Takie przykłady z interesującego nas

terenu znamy z kościołów: parafialnego i konwentualnego benedyktynek”

w Sierpcu, parafialnego w Bożewie oraz nieistniejącego parafialnego

w Rościszewie. W innych świątyniach, gdzie nie powstawały osobne kaplice

grobowe, pochówki fundatorów, dobrodziejów i ich rodzin odbywały się

w przestrzeni kościoła: nawie i prezbiterium ('in choro", "in medio ecclesiae",

"ante maius altare"), a ich nagrobki, lub częściejtablice epitafijne, umieszczane

były na ścianach świątyń. Kunkel widzi źródło zmiany obyczaju sepulkralnego,

w powstawaniu na szeroką skalę królewskich czy biskupich nagrobków

przyściennych. Taka lokalizacja pozwalała na dużo szersze możliwości
architektoniczno-dekoratorskie, niż w przypadku zajmujących środkową

przestrzeń świątyń nagrobków budowanych bezpośrednio nad kryptami,

w których składano trumny.

1 R. M.Kunkel, Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006,s. 80-81.

2 Przed 1620 rokiem byłto kościół kolegiacki mansjonarzy.

3 Tamże,s. 82.
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Zarównonagrobki, jak i epitafia były idealnym miejscem dla umieszczenia

rodowego herbu zmarłego. Takich przykładów na omawianym terenie mamy

najwięcej. Zaprezentuję więc zachowane do dziś i rozpoznane przykłady

okołosierpeckich zabytków, na których zachowały się heraldyczne ślady.

Obiektem, na który warto zwrócić na początku

uwagę jest kolatorska kaplica (pierwotnie pw. Świętego

Krzyża) przy kościele farnym w SIERPCU, należąca

do Sieprskich, wzniesiona na początku XVI wieku,

w której jako pierwszy spoczął starosta płocki, Prokop

Sieprski (zm. 1514 r.) W następnych latach w jej

podziemiach grzebano kolejnych zmarłych członków rodu

(m.in. plebana sierpeckiego, ks. Jana z Gulczewa

Sieprskiego (zm. 5 stycznia 1541)*). W kaplicy znajdował się osobny ołtarz

z nastawą zdobioną rzeźbami, drewniana koleba pokryta polichromią oraz

kamienna posadzka”, Wydaje się, że w kaplicy wzniesiono pochowanemu

Prokopowi (lub innym członkom rodziny) pamiątkowy nagrobek. Niestety,

kaplica w ciągu kilkudziesięciu lat od wzniesienia uległa zniszczeniu, tak iż

w 1569 roku musiała zostać restaurowana”. Prace przeprowadzono z inicjatywy

wojewody rawskiego, Andrzeja Sieprskiego z Gulczewa, co upamiętnia

renesansowa tablica fundacyjna wmurowana do niedawna w południową

elewację kaplicy tuż pod oknem”. Ponad nim, w szczycie kaplicy umieszczony
jest dziś niewielki kartusz z herbem PRAWDZIC Sieprskich. Uważa się,

że pojawił się tu wtórnie”. Nie jest pewne, skąd miałby pochodzić - czy jest

z czasów restauracji kaplicy z 1569 r., barokizacji szczytu z XVIII wieku,

czy może jeszcze z oryginalnego pierwotnego nagrobka z wnętrza kaplicy,

który z biegiem lat uległ zniszczeniu, a zabezpieczony piaskowcowy herb
przeniesiono na elewację (?).

 

* Ks. T. Żebrowski, Kościoły sierpeckie [w:] Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, Sierpc 2003,
s. 131. Należy dodać, że pojawiają się wątpliwości co do miejsca pochówku Sieprskich. Niejasne
przesłanki wskazują kościół klasztorny bernardynów w Skępem jako nekropolię tej rodziny.
Zob. P. B. Gąsiorowski, Sanktuarium i klasztor w Skępem jako nekropolia [w:] Materiały
do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczyi regionu, zeszyt 8, Bydgoszcz 2003,s. 188, 208.

* Tamże,s. 127.
% R. M. Kunkel, dz. cyt., s. 91.
TW 1780 roku wykorzystano jej odwrocie powtórnie, dla upamiętnienia renowacji kościoła
przez ks. Józefa Rościszewskiego. Tablicę w XIX wieku ponownie odwrócono starszą stroną
i w takim układzie przetrwała do 2007 roku. Wówczas wymontowano ją i poddano
konserwacji. Dziś wystawiona jest na specjalnym postumencie wewnątrz kaplicy, dzięki
któremu można oglądać obie inskrypcje. Zob. P. B. Gąsiorowski, Najstarszy zabytek
epigraficzny Sierpca, [w:] Ziemia sierpecka znana i nieznana, Sierpc 2007,s. 47-51.

$ Twierdzitak choćby profesor Kunkel, zob. R. M. Kunkel, dz.cyt., s. 319.
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Na cmentarzu przykościelnym w ROŚCISZEWIE,
tuż obok dzwonnicy odkryto niedawno, leżącą

przez wiele lat pod warstwą ziemi i trawy, poziomą

płytę nagrobną upamiętniającą Stanisława i Annę

Rościszewskich. Na piaskowcowej, prostokątnej tablicy,

o wymiarach 175 cm x 99 cm,na bordiurze obiegającej ją

z czterech stron umieszczono majuskulną rytą, łacińską

inskrypcję, której tłumaczenie na język polski brzmi:

"Urodzony [szlachetnie] Pan Stanisław Rościszewski z

Zamościa tu spoczywa pogrzebany w tej kaplicy wraz z żoną swoją Anną.

Módlcie się do Boga za nich. A.D. 172[.]”. W centralnej części płyty

umieszczono mocno już wytarty, lecz wciąż czytelny wizerunek herbu

JUNOSZA, którym pieczętowali się Rościszewscy. Paweł B. Gąsiorowski
ustalił (na podstawie sumariusza metrykalnego parafii Rościszewo z lat 1692-

1807), że płyta może upamiętniać Stanisława, zmarłego w 1724 roku.

Jeśli chodzi o wspominaną w inskrypcji małżonkę, to pod uwagę należy wziąć

dwie odnotowane w sumariuszu Anny Rościszewskie: pierwszą zmarłą

9 czerwca 1694 roku oraz drugą zmarłą 3 marca 1715 roku. Wydaje się,

że jedna z nich była żoną Stanisława”. Małżonkowie pochowani zostali
w krypcie pod kaplicą nieistniejącego już dziś gotyckiego kościoła

rościszewskiego. Prawdopodobnie podczas rozbiórki świątyni w latach 70-tych

XVIII wieku, płytę umieszczoną niegdyś w posadzce grobowej kaplicy,

przeniesiono na teren cmentarza przykościelnego. W latach 1779-1781,

w miejscu starego kościoła Benedykt Józef Jeżewski wzniósł nową, istniejącą

do dziś świątynię. Dobrze się stało, że płyta na nowo ujrzała światło dzienne.

Teraz należałoby poddać ją konserwacji i lepiej wyeksponować, gdyż znów

zaczyna zarastać trawą. A jest zabytkiem unikatowym.

W kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w JEŻEWIE, na północnej

ścianie prezbiterium, tuż ponad wejściem do dawnej zakrystii, znajduje się

późnobarokowe epitafium. Na tle stiukowego baldachimu z lambrekinem

umieszczono tablicę inskrypcyjną z brunatnego marmuru. Pomnik upamiętnia

Petronelę Żórawską (zm. 6 grudnia 1770 r. w Grąbcu), córkę Jakuba i Marianny

z Jeżewskich, małżonków Żórawskich, a ufundowany został przez jej brata,

księdza Michała Żórawskiego, kanonika katedry płockiej, wówczas proboszcza

 
9.P. B. Gąsiorowski, Odnaleziona płyta nagrobna w Rościszewie [w:] Materiały do dziejów
kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, zeszyt 14, Bydgoszcz 2009,s. 121-122.

Inskrypcja oryginalna: [GEJNEROS[VS] D[OMIN]VS STANISLAVS | ROSCYSCHEWSKY
DE ZAMOSCYE HIC IACET SEPVLTI | IN ISTA CAPELLA VNA CU[M] | VXORES SVA

ANNA ORATE DEV PRO EIS A D 172[.].

10 Dokładne zbadanie biograficzne Stanisława i Anny nie jest możliwe przez wzgląd na pożar
plebanii rościszewskiej z 1869 roku, w którym spłonęły wszystkie oryginalne XVIII-wieczne

akta metrykalne parafii.
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w Kowalu na Kujawach”. Brzegi stiukowej kotary oraz sznury pozłocono.

Pod lambrekinem umieszczono w złoconym kartuszu herb TRĄBY pod takąż

koroną. W dolnej części znajduje się para stiukowych czaszek z piszczelami””.

W akcie zgonu Petroneli napisano: "sepulta est in Ecclesia Parochiali

Jeżewienis sub Lapide ante maius altare"*. Wypada również dodać kilka
informacjj o  fundatorze tablicy. Michał  Żórawski

(vel Żurawski), urodził się 6 października 1727 r. w Zawidzku,

w parafii Zawidz'”. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1751

roku. Już rok później został kanonikiem katedralnym płockim.

W 1779 roku prekonizowano go na biskupa tytularnego

tespijskiego i sufragana płockiego. Jako sufragan zatrzymał

probostwo patronatu królewskiego w Kowalu w diecezji

włocławskiej. Zmarł nagle 5 stycznia 1782 r. Smierć miała

nastąpić w Płocku”.

Od schyłku XVIII wieku, dało się zauważyć

rodzinnych grobowców  dobrodziejów parafialnych,

na cmentarzach przykościelnych. Może nie było to tak nobilitujące jak

pochówek we wnętrzu świątyni, lecz trwałość wznoszonego nagrobka, wśród

skromnych, lichych i nietrwałych mogił uboższych warstw ludności, w jakimś

stopniu rekompensowałatę potrzebę.

Na zewnętrznej, zachodniej ścianie południowej

kruchty wejściowej do kościoła Panny Marii w SIERPCU,

w latach 70-tych XX wieku, po zakończonych pracach

restauracyjnych świątyni (prowadzonych w latach 1967-
1973)5, umieszczono tablicę epitafijną zdemontowaną

ze zniszczonego nagrobka, znajdującego się niegdyś tuż

  
11 1. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom X, zeszyt 23 (powiatsierpecki),

Warszawa1971, s. 7.

12 P. B. Gąsiorowski, Nekropolie ziemi sierpeckiej, Sierpc 2005,s. 62-63.; Jeżewo - EPITAFIUM

Petronelli Żórawskiej, Karta ewidencyjna zabytków ruchomych,nr 2, Płock 1971, mps. w zb.
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Płocku.

13 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Akta metrykalne parafii Jeżewo 1750-1802, s. 47. W akcie
zgonu podano datę zgonu - 8 grudnia, a nie jak na nagrobku - 6.

14 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Akta metrykalne parafii Zawidz 1705-1758,s. 75.

! K. R. Prokop, Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji płockiej w XVIII wieku, [w:]
Studia Płockie, 2006, nr 34, s. 228-230; ks. M. M. Grzybowski, Stosunek Michała Jerzego
Poniatowskiego biskupa płockiego do kleru katedralnego i kolegiackiego (1773-1785), [w:]
Studia Płockie, 1978, nr 6,s. 96 (ks. Grzybowski podaje, że biskup Żurawski był herbu Trzaska);

16 Prace renowacyjne prowadzone były podczas pracy przy kościele ks. Romualda Jaworskiego.

Restauracja kościoła miała głównie na celu przywrócenie czystości pierwotnegostylu obiektu,
prowadzonabyła przy aktywnej pomocy miejscowej ludności.
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obok kruchty południowej!”. Prostokątną płytę wykonanąz różowego piaskowca

arkozowego umieszczono dziś na czterech żeliwnych hakach. W górnej części

tablicy wyryty został herb NAŁĘCZ, wraz z klejnotem i labrami. Niestety,

płyta jest mocno uszkodzona (głównie przez naturalne spękania kamienia),

co utrudnia pełne odczytanie inskrypcji. Upamiętnia ona małżonków

Bentlejewskich - Agatę z Bromirskich (zm. 11 listopada 18[?]5 r.) i Antoniego

(zm.16 sierpnia 1834 r.)'*. Bentlejewscy pochodzili z parafii Strzygi w pobliżu

Rypina. Tam też, 17 lipca 1799 roku, Antoni zawarł związek małżeński z Agatą

Bromirską - ona natomiast pochodziłaz sąsiedniej wsi Cetki należącej do parafii

w Rypinie. Nie znamy okoliczności przybycia ich do Sierpca. Ich córka,

Marianna Aniela (ur. 1808, zm. 1848), żona Feliksa Łukoskiego, od 1847 roku

właściciela sąsiedniego Borkowa Kościelnego (oboje zostali tam pochowani,

a ich nagrobki zachowały siż do naszych czasów przy obecnie istniejącym

kościele pw. św. Apolonii), była prawdopodobnie współfundatorką nagrobka

i tablicy poświęconej rodzicom.

Na cmentarzu przykościelnym w BONISŁAWIU,

na północ od zbudowanego w 1974-8 kościoła pw. św.

Stanisława Biskupa Męczennika, znajduje się rodzinny

grobowiec familii  Rościszewskich i  Węsierskich.

Piaskowcowyobelisk wykonany przezJ. Szyllinga z Płocka

z umieszczonym w górnej części rzeźbionym herbem

Węsierskich BELINA z klejnotem, stał pierwotnie na

dwustopniowym cokole na obszernym grobowcu kryjącym szczątki dwóch

pokoleń właścicieli wsi Bombalice. Spoczęli tu: Jakub Rościszewski

(zm. 7 kwietnia 1844 r.), jego żona Tekla z Łukoskich Rościszewska

(zm. 16 marca 1870 r.), ich córka Franciszka z Rościszewskich Gruchała

Węsierska (zm. 24 grudnia 1893 r.) oraz jej małżonek Stanisław Gruchała

Węsierski (zm. 19 listopada 1894 r.)”. Nagrobek został zapewne wystawiony

w związku ze śmiercią Franciszki. Pomnik otoczony był niegdyś sześcioma

słupkami w kształcie niewielkich obelisków, pomiędzy którymi rozpięte były

metalowe pręty. Wydaje się, że pomnik został rozebrany (może w czasie

 

 

17 Nagrobek miał formę prostopadłościennej aediculi z dwuspadowym niskim daszkiem

ozdobionym niegdyś na rogach akroterionami. Zachowana do dziś płyta umieszczona była

w prostokątnej wnęce we frontowej ścianie nagrobka. Z braku materiału ikonograficznego

trudno dziś o lepszy jego opis. Dziwi fakt, że inwentaryzatorzy Katalogu Zabytków Sztuki

w Polsce nie zwrócili na niego uwagii nie odnotowaliistnienia jego ani samej tablicy.

18 Datę roczną zgonu (nieodczytywalną na tablicy) udało się ustalić na podstawie aktu zgonu

Antoniego, odnalezionego w Aktach stanu cywilnego parafii sierpeckiej [Az nr 119/1834]. Według

informacji zawartej w akcie, w momencie zgonu miał 71 lat i był już wdowcem. Jego rodzicami

byli Wawrzyniec i Agnieszka Bętlejewscy [!], pochodzący ze wsi Cetki w parafii Rypin.

19 P. B. Gąsiorowski, Nekropolie..., s. 25.; 1. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki

w Polsce, tom X, zeszyt 15 (Okolice Płocka), Warszawa1992,s. 13.
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II wojny światowej?), a potem ponownie złożony (stąd przemieszczenie dziś

dolnego stopnia cokołu, leżącego osobno na płycie grobowca, obtłuczenia
obelisku, brak słupków i prętów). Zdjęcie cmentarza przykościelnego z lat
międzywojennych pokazuje pierwotny wygląd pomnika oraz że obok stał inny

familijny grobowiec, po którym nie ma dziś śladu”. Dziś nagrobek znajduje się

w średnim stanie technicznym. Należałoby poddać go konserwacji- jest przecież

jedynym śladem po istniejącym tu przez wieki cmentarzu przykościelnym,

na którym spoczęły dziesiątki pokoleń parafian bonisławskich.

Przed kościołem parafialnym pw. św. Jakuba
Apostoła w SŁUPI znajduje się grobowiec rodziny

Zakrzewskich. Familia ta kupiła wieś Kosmaczewo w 1849

roku od Faustyny Chodeckiej (ta dziedziczyła po swym

ojczymie - Stanisławie Karskim, który kupił wieś od
rodziny Dembowskich)”. Na grobowcu umieszczono

w 2003 roku nową tablicę upamiętniającą Marcelego

Zakrzewskiego (ur. 1858, zm. 1939), syna Jana i Eleonory

z Zakrzewskich małżonków Zakrzewskich [sic!], dziedzica

Kosmaczewa, prezesa straży ogniowej w Słupi, dobrodzieja parafii słupskiej””.
U dołu tablicy wyryty został herb Zakrzewskich DOŁĘGA. Nagrobek

odremontowanoz inicjatywy parafian w 2011 roku, okładając go granitowymi

płytami i umieszczając nowy krzyż”. W grobowcu spoczęli pewnie i inni

członkowie tej rodziny, jednak nie umieszczono dziś stosownych inskrypcji
ten fakt upamiętniających.

 

Niezwiązana z pochówkiem w przestrzeni sacrum

(a nawet na cmentarzu przykościelnym) jest pamiątkowa

płyta w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja

w BOŻEWIE. Tuż pod emporą muzyczną, po prawej stronie

od drzwi wejściowych umieszczono niedawno tablicę

z czarnego granitu. Płyta upamiętnia rodzinę Cieślińskich,
właścicieli Cieślina już od czasów średniowiecznych. W jej

górnej części umieszczono brązowego orła, a obok wyryto

herb JUNOSZA”. Natablicy wymieniono cztery osoby

z rodziny żyjące w XIX i XX wieku”.

 

2 Rzeczonafotografia pochodzi ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku z inwentaryzacji
ks. W. Turowskiego. Lata 30-te XX w.

21]. Łempicki, Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego (Herbarz mazowiecki t.4), Sierpc 2008, s. 154.

2.p_B. Gąsiorowski, Nekropolie..., s. 139-140.

23 Informacjetę uzyskałem od byłego proboszcza parafii Słupia, ks. Janusza Nawrockiego w 2014 r.

24 PoczątkowoCieślińscy występowali z herbem Rogala. W XVIII wieku członkowie nielicznej już

rodziny zaczęli ostentacyjnie podkreślać przynależność do rodu Junoszów. Łempicki sugeruje,
że Cieślińscy z biegiem czasu utracili świadomość swojego rzeczywistego pochodzenia, a gdy
w czasach saskich nastała moda na używanie herbu wraz z nazwiskiem, zaczęli naśladować
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Herb rodowy umieszczany był także w związku z fundacją, uposażeniem

lub konkretną inwestycją w świątyni parafialnej. Podobnie jak w przypadku

jego prezentacji na nagrobku, miał przypominać przez kolejne lata i wieki

o hojności dobrodzieja. Zaprezentuję dwa przykłady z Sierpca, których genezę

trudno bezsprzecznie ustalić, ale wiele wskazuje na to, że mogły mieć związek

z materialnymi inwestycjami w sierpeckich kościołach: szpitalnym Ducha

Świętego i farnym św. Wita. Jako trzeci, pokażę przykład współczesnego

przypomnienia o dawnych dobrodziejach w kościele bożewskim.

Wspominany już kartusz z herbem Prawdzic

Sieprskich z kaplicy kolatorskiej przy kościele farnym

w Sierpcu mógł pochodzić ze starego nagrobka, lub płyty

epitafijnej, ale nie możemy wykluczyć, że mógł także

znaleźć się w szczycie kaplicy, jako świadek fundacji lub

inwestycji familii w materialną strukturę sierpeckiej

świątyni parafialnej. Wiele wskazuje na to, że drugą

pamiątką po tak ważnej w dziejach miasta rodzinie

Sieprskich herbu Prawdzic, zachowaną do dziś w

SIERPCU, jest dekoracja malarska prezbiterium kościoła Ducha Świętego.

Miałby o tym świadczyć enigmatyczny fragment malowidła na ścianie

wschodniej. Dla porządku należy wspomnieć, iż według najnowszychustaleń,

prezbiterium kościoła wzniesiono w 15187. W ciągu kolejnych dziesięciu lat

nowo wybudowana część świątyni wzbogacona została dekoracją malarską.

Objęła ona trzy ściany prezbiterium kościoła. Zaplanowano na niej

przemyślany program ikonograficzny. Zachowane do dziś szczątki dekoracji

(przez lata błędnie interpretowanej), pozwalają nam dziś spróbować odtworzyć

pierwotną koncepcję średniowiecznego artysty. Jego zamiarem było, by

w najważniejszym miejscu świątyni — prezbiterium, przedstawić wizje

z najtrudniejszej księgi Nowego Testamentu — księgi Apokalipsy świętego Jana.

Sierpeccy duchowni, korzystając z malowideł wykonanych na murach

prezbiterium, mogli pomóc nakierować myśli powierzonego im ludu

i przywołać w ich wyobraźni, trudną do wyjaśnienia słowami, historię

powtórnego przyjścia Chrystusa, na którą każdy z nich musiał się należycie

przygotować, wiodąc życie zgodne z Ewangeliąi korzystając ze wzoru życia

i cnót świętych chrześcijańskich. Kiedy przyjrzymy się zachowanym scenom,

które na pierwszy rzut oka wydają się być nieskładną mieszanką różnych

ikonograficznych wariantów, zauważymy, że na naszych oczach dzieje się

transcendentna, metafizyczna scena sądu ostatecznego, na której ważą się losy

 
 

małopolskich Cieślińskich, którzy pieczętowali się Junoszą. Zob. J. Łempicki, Herbarz

mazowiecki, t. III, powiatbielski, Poznań 1998,s. 124.

25 P. B. Gąsiorowski, Nekropolie..., s. 39.
26 R. M.Kunkel, dz. cyt., s. 324.
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ludzkości””. W centralnej części, tuż ponad ostrołukowym otworem okiennym
umieszczonym na osi Ściany głównej, nieco ponad prawym aniołem

podtrzymującym Veraikon, znajdujemy ślad fragmentu tarczy herbowej. Dolna

część w kolorystyce czerwieni przywodzi na myśl koronę blankowanego muru,

sponad którego na błękitnym tle wyłania się złota postać. Zdaje się, że jest to

herb PRAWDZICSieprskich. Ci dobrodzieje miasta wnieśli ogromny wkład w

rozwój sakralnej architektury Sierpca. Być może ufundowali również dekorację

malarską kościoła, co upamiętniono umieszczeniem herbu w najbardziej

reprezentacyjnej części ściany wschodniej. Jeśli udałoby się uzyskać pewność,

że jest to ich herb rodowy i dodać do tego datację malowideł na lata 1519-1529,

to moglibyśmy przyjąć, że fundatorem mógł być młody Andrzej Sieprski (jego

ojciec Feliks zmarł w 1519, a stryj Prokop w 1514). Nie można wykluczyć

również ewentualnego wkładu braci duchownych - synów Feliksa - Jana lub

Mikołaja. Jan (zm. 1541) był kanonikiem płockim, a od 1518 prepozytem

parafii sierpeckiej, natomiast Mikołaj (zm: 1535) był prepozytem właśnie

w kościele Ducha Świętego w Sierpcu”*. Może to on ufundował wystrój

malarski zarządzanego przez siebie kościoła?

Pozostając w SIERPCU oraz przy wątkach związa-

nych z nie do końca jasnymi przesłankami heraldycznymi,

warto przyjrzeć się kamieniom wmurowanym we

wzniesioną w XVI wieku wieżę kościoła parafialnego

św. Wita. Murowany obiekt dostawiony od zachodu
do korpusu nawy głównej świątyni, przechował do dziś

dwa niezwykłe kamienie, wśród dziesiątków innych,

wykorzystanych do wzniesienia przyziemia masywu

wieżowego świątyni. Wyjątkowość kamieni wiąże się

z rytami, które na nich się zachowały. Pierwszy kamień

znajduje się nad skrajnym, zachodnim oknem południowej
ściany wieży kościoła. Kształt nasuwa skojarzenie z

połową żarna. Na ociosanej powierzchni, od heraldycznej

prawej strony widzimy luźno ułożone elementy: ostrogę,
dalej podkowę z zaćwieczonym na barku krzyżem

greckim, a na końcu dostrzegamy nieokreślonego bliżej

ptaka. Kazimierz Bunikiewicz w 1927 roku widział na nim

kruka, koronę i podkowę, nazywając ryty "pierwowzorem

 
wg Kowalski, Eschatologiczne lęki XVI-wiecznych sierpczan w wystroju malarskim kościoła

Ducha Świętego, art.. elektr. - http://starysierpc.blog.onet.pl/2012/12/20/eschatologiczne-leki-xvi-
wiecznych-sierpczan-w-wystroju-malarskim-kosciola-ducha-swietego/ [dostęp z 10 września
2014 r.]

28 Zob. P. B. Gąsiorowski, Sieprscy [w:] Sierpeckie Rozmaitościnr 1 (88) z 2013 r. s. 18-22.
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herbu ŚLEPOWRON”. Paweł Gąsiorowski powtarzając tezę Bunikiewicza,

nazywa go "najokazalszym rytem o cechach heraldycznych"w sierpeckiej farze.

Nie orzeka, czy należy wiązać ten obiekt z funkcją

epitafijną, czy z udziałem w fundacji wieży”. Natomiast
według interpretacji Kazimierza Perkowskiego, kamień

świadczy o istnieniu w Sierpcu przedchrześcijańskiego

kultu boga Łado”. Autor wiąże wszystkie elementy
z kultem tego bóstwa, którego inne imiona brzmią:

Dadźbog i Daćbóg. Figury heraldyczne z sierpeckiego

kamienia nr 1 występuj | w herbie ŁADA, mazowieckiego

rodu Ładziców (proponowana przez Perkowskiego

analogia nazwy herbu do imienia boga). Analogicznie

wygląda herb POBÓG (równoramienny krzyż i podkowa). W nim widzi

natomiast analogię nazwy herbu, do drugiej wersji imienia bóstwa. Kształt

kamienia ma Perkowskiemu przypominać połowę tzw. "świętego żarna"”.

Idąc dalej tym tropem, rzuca również dość śmiałą hipotezę o powiązaniu

świętego Wita, patrona sierpeckiego kościoła i parafii, z bóstwem solarnym,

gdyż w atrybucie Wita (kocioł z rozgrzanym ołowiem) widzi analogię

z ogniem, a co za tym idzie kultem słońca. Niezidentyfikowany ptak

na kamieniu jest według Perkowskiego, ogniowym kogutem i jeszcze silniej

utwierdza w przekonaniu o związku Sierpca z przedchrześcijańskim kultem

solarnym**, Przedstawmy także drugi kamień, Nie ma on wprawdzie związku

z heraldyką, ale jedna z interpretacji przedstawionego na nim rytu wiąże się

z kamieniem pierwszym. Omawiany obiekt to zbliżony do pięcioboku niewielki

kamień z czerwonego granitu, umieszczony nisko, na zachodniej ścianie wieży,

na prawo od portalu wejściowego do świątyni. Na ociosanej stronie

zewnętrznej zachował się ryt: trzy okręgi o wspólnym środku, z wpisanym

pomiędzy środkowe krzyżem greckim. Między dwoma skrajnymi okręgami

dostrzec można próbę zakreskowania. Perkowski i tu przekonuje, że kamień ten

świadczy o istnieniu w Sierpcu przedchrześcijańskiego kultu bóstwa Łado.

Połączenie koła z krzyżem w rycie na drugim kamieniu porównuje on również

ze "świętymi żarnami". Wspominany Bunikiewicz ten kamień również

dostrzega i nazywa go "starodawnym kamiennym całowalnikiem"**.

 
 

2 K. Bunikiewicz, Rozwój Sierpca [w:] Miesięcznik Ilustrowany Mazowsze Płockie i Kujawy,

nr 10, 1927,s. 84.

30 p. B. Gąsiorowski, Nekropolie..., s. 102.
31 http://www.bogowiepolscy.net/bogowie-polakowhtml [dostęp z 10 września 2014 r.]

32 http://www.wicca.pl/?art=121 [dostęp z 10 września 2014r.]

33 http://www.bogowiepolscy.net/lado-lada.html [dostęp z 10 września 2014 r.]

34 Bunikiewicz widział w nim (być może przez wzgląd na umieszczenie go na wysokości wzroku)

krzyż, który całowano przed wejściem do świątyni. Co ważne, dostrzega również jego

"starodawność". Zob.: K. Bunikiewicz, dz. cyt.,s. 84.
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Jeśli uznamy, że podczas budowy wieży w XVI wieku, poszukiwano trwałego

materiału do wzniesienia dolnych partii budowli i wykorzystano kafnienie

znajdujące się w pobliżu, to wersja Perkowskiego wydaje się prawdopodobna.

Może wydobyto je podczas kopania fundamentów pod wieżę, a może już

wcześniej, podczas dokonywania pochówków wokół kościoła — usunięto je
z ziemi i pozostawiono przy cmentarnym ogrodzeniu. Może na wielu z nich

były podobne, dość zagadkowe i nierozpoznawalne wówczas ryty

(czy świadczyłoby to rzeczywiście o pochodzeniu ich ze zniszczonej

pogańskiej świątyni?**)? Zastanawia fakt — czy budujący i fundujący wieżę nie
rozpoznali symboli dawnych wierzeń (czy znając ich ewentualne znaczenie

staraliby się je unaoczniać i wmurowywać tak, by pokazać ich zarytowaną

stronę?), czy może znając i rozumiejąc je — umyślnie je tak umieścili? A jeśli

interpretacja Perkowskiego jest tylko formą „naciągnięcia” rzeczywistości,

do sympatycznej, jak to określił Paweł Gąsiorowski'*, legendy o tysiącletniej

historii parafii w Sierpcu i domniemanej budowie kościoła na miejscu kultu

pogańskiego? Co, jeśli podkowa z krzyżem to rzeczywiście element XVI-

wiecznego herbu fundatora wieży, a kogut ma symbolizować Świętego Wita?

Ciekawą wydaje się interpretacja Perkowskiego, że XVI-wieczny kamieniarz

przy budowie wieży kościelnej celowo umieścił nań symbole pogańskie, gdyż

nadal, mimo strofowania chrześcijańskich kaznodziejów, lud miał wyznawać

bóstwa pogańskie. Sprawa dwóch niepozornych rytów, na niewyróżniających

się z daleka kamieniach wmurowanych w wieżę kościoła farnego w Sierpcu,

rodzi wiele pytań. By dojść, do jakiejkolwiek sensownej teorii w tej sprawie

potrzeba jest wyjaśnienia istnienia rzekomej „pogańskiej świątyni” w Sierpcu.

Pomóc mogłyby tu badania archeologiczne, które postawiłyby sprawę jasno —

jeśli miał tu miejsce kult przedchrześcijański, który mógł pozostawić materialne

Ślady, takie jak ryty solarne na kamieniach, czy owe „święte żarna”, to można
wziąć pod uwagę interpretację Kazimierza Perkowskiego. Jeśli natomiast

sprawdziłyby się przypuszczenia Pawła Gąsiorowskiego, o „sympatycznej

tradycji” pogańskich korzeni Sierpca — wielce prawdopodobne byłoby

pochodzenie rytów rzeczywiście z późnego średniowiecza, czy wczesnej

nowożytności i powiązanie ich z fundacją wieży lub formą kommemoratywną.

Nadzień dzisiejszy sprawa pozostaje jednak otwarta””.

35 Zob. Ks. A.Fridrich T.J., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce,
"Tom trzeci, Kraków 1908, s. 133 - "Jak świadczą miejscowe archiwa, parafialny kościół
wzniesiony tu zostałjuż w roku 1003, na miejscu dawnejpogańskiej świątyni".

36 p, B. Gąsiorowski, 1000 lat fary - z dziejów pewnej legendy (Rozważania nad miejscową
tradycją) [w:] Ziemia sierpecka znanai nieznana,Sierpc 2007,s. 41-46.

31 Sprawą po raz pierwszy publicznie zająłem się w marcu 2012 roku na łamach bloga "Stary
Sierpc". http://starysierpc.blog.onet.pl/2012/03/19/tajemnicze-symbole-w-sierpeckiej-farze/
[dostęp z 10 września 2014 r.] Dalsze badaniai analizy wciąż trwają.
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Pozostając przy kwestiach fundacji i obejmowania

opieką świątyń parafialnych przez zamożne, miejscowe

rody należy wspomnieć o kościele parafialnym pw. św.

Andrzeja w BOŻEWIE, gdzie, podczas ostatniego remontu,

w połowie 2011 roku, w miejsce starej drewnianej podłogi

wylano nową posadzkę i ułożono marmurowe płyty”.

Pośrodku, pomiędzy ławkami znalazło się miejsce na

wykonany z dwukolorowego marmuru wizerunek herbu

LUBICZ. Ma to być nawiązanie do fundatora kościoła

parafialnego z 1453 roku, którym był ówczesny właściciel

wsi, starosta płoński i stolnik płocki, Andrzej Borzewski, pieczętujący się tym

herbem. Ma on być również przypomnieniem o kolejnych Borzewskich -

dobrodziejach parafialnej świątyni.

Kolejną "przestrzenią" umożliwiającą umieszczenie herbu były

paramenty i naczynia liturgiczne. Fundatorzy sprzętów kościelnych, chcąc

zachować dla potomnych informację o swojej hojności, a z drugiej strony

podkreślić swoją pobożność (co niewątpliwie należy wiązać z tzw. ekonomią

zbawienia) starali się zaznaczyć swój wkład, poprzez umieszczenie

na darowanym paramencie inskrypcji fundacyjnej, lub inicjałów ze swoim

herbem rodowym. Niewielka przestrzeń (zazwyczaj na stopach sprzętów

liturgicznych, bądź od ich spodu) nie pozwalała na obszerne wysławianie

zasług donatora i w większości przypadków ograniczała się do (nie zawsze

łatwych do rozpoznania) skrótów, inicjałów oraz rytych, puncowanych, bądź

wykonywanych inną techniką (zazwyczaj) uproszczonych herbów rodowych.

Kilka tego typu przykładów udało się odnaleźć w sprzętach, przez wieki

używanychw liturgiach sprawowanych w świątyniach w okolicach Sierpca.

Z kościoła parafialnego pw. śś. Apostołów Piotra

i Pawła w KUROWIE pochodzi spora rozmiarami (87 cm)

wieżyczkowa monstrancja z ok. 1600 roku. Ofiarowana

została przez fundatora o inicjałach IO. pieczętującego się

herbem ABDANK. Wizerunek tego herbu znajduje się w

owalnym kartuszu umieszczonym na stopie monstrancji””.
Parament ozdobiony jest figurkami świętych Piotra, Pawłai

Stanisława oraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Monstrancja

jest jednym z cenniejszych i najstarszych zachowanych tego typu sprzętów

liturgicznych na terenie ziemi sierpeckiej (obok monstrancji z Ligowa).

  
 

38 http://parafiabozewo.republika.pl/ [dostęp z 10 września 2014 r.]

3 1. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom X, zeszyt 23 (powiat

sierpecki), Warszawa 1971, s. 10.; Kurowo - MONSTRANCJA,Karta ewidencyjna zabytków

ruchomych,nr 1, Płock, mps. w zb. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Delegatura w Płocku.
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Przez wzgląd na wartość obiektu, monstrancja eksponowana jest dziś

w Muzeum Diecezjalnym w Płocku, w skarbcu, w budynku dawnego opactwa

pobenedyktyńskiego. Na większe święta kościelne (głównie Wielkanoc)

monstrancja wraca do parafii, by mogła być wykorzystana w sprawowaniu

czynności liturgicznych”".

Do kościoła parafialnego pw. św. Mateusza w LIGOWIE należy

monstrancja wieżyczkowa (73 cm wys.), datowana

na początek XVII wieku (obok monstrancji z Kurowa

najstarsza na terenie ziemi sierpeckiej) z figurkami

świętych: Mikołaja Biskupa, Wawrzyńca, Matki Bożej
z Dzieciątkiem oraz krucyfiksem w zwieńczeniu”.
Późnorenesansowy parament wykonany z pozłacanego
srebra, ufundowany został przez fundatora o inicjałach

W.Z., pieczętującego się herbem DOŁĘGA”. Jego
wizerunek umieszczono w owalnym kartuszu na stopie
monstrancji*.

Wśród  paramentów liturgicznych należących

do kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w SŁUPI należy

unikatowa w kształcie rokokowa monstrancja z 2. poł.

XVIII wieku. Ufundowana została (prawdopodobnie)

przez podkomorzego płockiego Tomasza Dembowskiego.

Na stopie znajdują się inicjały TDPP oraz herb

Dembowskich JELITA. Na tle promienistej glorii

widnieje centralnie postać Marii  Immaculaty

z umieszczonym na piersiach reservaculum otoczonym

bransoletą z koralami. U stóp stojącej na sierpie księżyca Marii, z obłoków

wyłaniają się postaci świętych dominikańskich: Dominika z lewej (któremu

Maria podaje różaniec) oraz Tomasza z Akwinu z prawej, z otwartą księgą

w dłoniach. Całość sceny otaczają putta: para pod księżycem, para po bokach

Marii oraz dwa pełnopostaciowe aniołki nad głową Marii, podtrzymujące
wysadzaną diamentami koronę. Na rewersie znajduje się trybowany kartusz

z dekoracją płomienisto-roślinną*. Twórcy katalogu zabytków widzieli

pochodzenie monstrancji (zapewne w związku z tematyką ikonograficzną

  
40 Informację taką uzyskałem w 2010 roku od ówczesnego proboszcza parafii Kurowo, ks. Marka

Czajkowskiego.

41 I. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom X, zeszyt 23 (powiatsierpecki),
Warszawa 1971, s. 11.

*2 Katalog sugeruje, że mógł to być ktośz rodziny Zakrzewskich.

43 Ligowo - MONSTRANCJA, Karta ewidencyjna zabytków ruchomych, nr 14, Płock, mps. w zb.
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Płocku.

4 1. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom X, zeszyt 15 (Okolice Płocka),

Warszawa 1992,s. 88.
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glorii) z kościoła płockich dominikanów, zamienionego, na pocz. XIX w.,

w związku z kasatą opactwa, na kościół ewangelicki „. Warto jednak podkreślić

związki familii Dembowskich z parafią słupską. W 1747 roku kosztem biskupa

płockiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego(ur. 1682, zm. 1763, biskupem

płockim był w latach 1737-1752, później aż do śmierci - biskupem kujawskim),

wystawiono w Słupi nowy kościół parafialny, który przetrwał do lat 70-tych

XIX wieku, kiedy to w jego miejscu powstał obecnie istniejący. Dembowscy

dziedziczyli w sąsiednim Kosmaczewie od 1724 aż do 1813 roku.

Właścicielami wsi byli kolejno: Florian (ur. 1647, zm. 1735) - ojciec trzech
biskupów; jego synowie: Stanisław, Mikołaj (ur. ok. 1680, zm. 1757) - biskup
kamieniecki i Tomasz (ur. ok. 1696, zm. 1742) - podkomorzy płocki -

prawdopodobnie fundator rzeczonej monstrancji; a potem syn Tomasza -

Franciszek Dembowski i wnuk - Józef (ur. 1780, zm. ok. 1831), który w 1813

roku sprzedał dobra Stanisławowi Karskiemu*. Należy również dodać,
że jeden z synów Floriana, Jan Sebastian Dembowski (ur. ok. 1700, zm. 1790),

od 1760 r. biskup sufragan włocławski, został ochrzczony w parafii Słupia”.

Widzimy więc, że związki tej familii z parafią były dość silne. Datowana

na drugą połowę XVIII wieku monstrancja z rodowym herbem na stopie,

idealnie pasowałaby jako dar podkomorzego Tomasza dla ufundowanego

- przez jego brata, biskupa Antoniego, nowego kościoła w Słupi - tak bliskiego

i ważnego dla całej rodziny. Dominikańska tematyka dekoracji sprzętu

pozostałaby w takim razie tajemnicą fundatora. Monstrancja eksponowanajest

dziś w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Bliskim z punktu widzenia techniki wykonania, jest umieszczanie
herbów na tabliczkach wotywnych. Oczywiście wykonanie i darowanie

wotum do świątyni ma inną semantykę niż ofiarowanie kielicha czy

monstrancji. Tabliczka wotywna przeznaczona była do zawieszenia w kościele
- tak by mogła być zawsze widoczna, nie tylko przez kapłana (jak to miało

miejsce w przypadku sprzętów liturgicznych), ale i przez wiernych.

Wykonywana była w związku ze złożonymi ślubami, albo w podzięce

za wysłuchanie modlitwy. Zawieszano je przy ołtarzach, w miejscach
pielgrzymek, lub tam, gdzie dokonało się dane wydarzenie. Umieszczano

na niej tekst, figury świętych, lub wyobrażenie zdarzenia. Zdarzały się również

umieszczane nań herby. Zaprezentuję jeden taki przykład.

W kościele konwentualnym benedyktynek w SIERPCU, w nastawie

ołtarza głównego, po lewej stronie niszy ze słynącą łaskami XIV-wieczną

rzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem wisi barokowa, niewielka [4,5 cm x 10,5

*5 Tamże.
46 J, Łempicki, Herbarz..., s. 154.
ŚMAG Papierowski,J. Stefański, Płocczanie znanii nieznani: słownik biograficzny, Płock 2008,

s. 118.
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cm], owalna tabliczka wotywna z blachy srebrnej. Brzegi wotum ozdobione
zostały wykropkowanym motywem wici roślinnej. Na wypukłym. polu
umieszczono ryty herb POBÓG pod koroną ujęty gałązkami oraz inicjałami:

FC FI PZZ SW PGP W,poniżej których widnieje data: 1711**.
Osobne zagadnienie badawcze stanowi tzw.

HERALDYKA KOŚCIELNA. Zajmuje się ona herbami
duchowieństwa, instytucji oraz organizacji kościelnych.

Pojawiła się ona w wyniku przenikania kultury świeckiej

do świata duchownego. Już we wczesnym średniowieczu

pierwsze godła i emblematy heraldyczne pojawiły się
na pieczęciach dokumentów i korespondencji kościelnej.

Początkowo miały one często postać: godła lub herbu

rodowego danej postaci kościelnej; godła lub herbu

pochodnego od herbu ziem będących we władaniu danego biskupa bądź opata;

godła lub herbu stworzonego na podstawie symboliki właściwej danemu

zakonowi, czy danej diecezji. Prawie od samego początku heraldyki (XII w.)

herby były używane przez osoby duchowne. Wiązało się to głównie

przysługującymi Kościołowi prawami feudalnymi. W ciągu wieków

wykształciła się całkowicie specyficzna gałąź heraldyki: heraldyka kościelna,
zapożyczająca niektóre elementy z heraldyki świeckiej i dostosowująca je

do rodzajów i hierarchii godności kościelnych. Na tarczy do XIX w. duchowni

umieszczali swoje godła rodowe, a biskupi łączyli je często z herbami swych
ziem diecezjalnych. W XIX w., wobec powolnego zaniku dawnego znaczenia

herbów, zaczęto umieszczać różne symbole dewocyjne. W XX w. — wobec

szerszego akcesu do wyższych tytułów kościelnych osób spoza herbowychelit

społecznych — przyjęło się, że nowo konsekrowany biskup wybiera swój herb.

Jeśli jednak chciał wybrać herb rodowy, winien dokonać w nim jakiejś lekkiej
modyfikacji”. W tym opracowaniu przedstawię dwa wybraneprzykłady użycia
herbów kapłańskich w sztuce ziemi sierpeckiej.

Najciekawszy tego typu przykład znajdujemy w kościele parafialnym śś.

Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie. Kolebkę w nawie głównej kościoła,
malarz Jakobi z Łodzi przyozdobił wielofiguralną polichromią. Miało to

miejsce w 1888 roku, w dwa lata po konsekracji kościoła (odbyła się ona

24 sierpnia, w uroczystość św. Bartłomieja Apostoła, a dokonana została przez

biskupa Henryka Piotra Kossowskiego, Administratora Diecezji Płockiej).

Przyozdobienie kościoła odbyło się staraniem ks. Stanisława Świtkiewicza,

 
48 |. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom X, zeszyt 23 (powiat

sierpecki), Warszawa 1971, s. 23.; Sierpc - TABLICZKA WOTYWNA, Karta ewidencyjna

zabytków ruchomych, nr 19, Płock, mps. w zb. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków Delegatura w Płocku.

*_https://pl.wikipedia.org/wiki/Heraldyka_kościelna [dostęp z 10 września 2014 r.]
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kosztem parafian z dobrowolnychofiar”. Wśród różnych elementów dekoracji
stropu kościoła na uwagę zasługuje umieszczony po południowej stronie

kapłański HERB WŁASNY. Ponad tarczą herbową widnieje zielony kapelusz

do wnętrza którego przytwierdzone są dwa sznury (każdy ułożony w splot

skierowany ku przeciwnej krawędzi ronda), zakończone dziesięcioma

chwostami (tac. fiocci) ułożonymi w czterech rzędach. Tarcza herbowa jest

czterodzielna w krzyż z polem sercowym, na którym święty Piotr stojący

za murem trzyma klucz w prawej dłoni. W górnych polach odbite są lustrzanie

dwa wspięte gryfy z mieczem w prawej łapie, w dolnych, lustrzanie odbite

uniesione dłonie. Analiza herbu jest niezwykle trudna. Po pierwsze trudno

ustalić do jakiej rangi hierarchy mógł należeć. Kolor kapelusza wskazywałby

na biskupa, lecz nie zgadza się liczba chwostów - biskupi mają ich po sześć

z każdej strony. Para dziesięciu chwostów w heraldyce kościelnej przypisywana

jest arcybiskupowi lub prałatowi papieskiemu. Nie zgadzałaby się jednak

kolorystyka oraz brakuje umieszczanego za tarczą podwójnego krzyża

arcybiskupiego. Trudno jest też dziś bezsprzecznie podać znaczenie figur

umieszczonych w polach herbu. W 1927 roku "kościół ponownie został

odmalowany wewnątrz przy zachowaniu dawnego rysunku farbą klejową'?'.

Czy ingerowano również w rysunek herbu? Może nieudana renowacja

malowidła "dorobiła" dodatkowy rząd chwostów i "pomieszała" figury

heraldyczne? Wydaje się, że herb należał do któregoś z biskupów płockich.

Znamy herby ordynariuszy diecezji (umieszczone są na fryzie we wnętrzu

płockiej katedry), lecz nie rozpoznane są wszystkie herby sufraganów

i administratorów. Święty Piotr umieszczony w centrum tarczy wskazywałby

na konsekratora kurowskiej świątyni, biskupa Henryka Piotra Kossowskiego.

Jego rodowym herbem był DOŁĘGA,lecz nie możemy wykluczyć używania

przez hierarchę skomponowanego przez siebie herbu własnego. Na dzień

dzisiejszy i w świetle dostępnych źródeł jest to jedyne sensowne rozwiązanie

zagadki z kurowskiego stropu.

Dla porównania motywu umieszczania

panującego w danym czasie rządcy diecezji

(jak to prawdopodobnie miało miejsce w przypadku

polichromii z Kurowa) warto wspomnieć o kapłańskim

HERBIE WŁASNYM biskupa Bogdana Mariana

Sikorskiego, ordynariusza płockiego w latach 1964-

1984, umieszczonym w kościele farnym w Sierpcu.

 

50 A.M. Wizyta kanoniczna J. Eksc. ks. Biskupa Nowodworskiego, Pasterza Diecezji Płockiej
w dekanacie Sierpeckim [w:] "Przegląd Katolicki", 1891, nr 38, s. 603.; Księga Tradycyj

Parafii Kurowo sprawiona w roku 1922 [bez paginacji]. Polichromię odnowił w 1927

ks. Zygmunt Mosielski.

51 Księga tradycyj...
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W lipcu 1981 roku przystąpiono, po uprzednim przygotowaniu i naprawie

tynków, do malowania wnętrza świątyni. Prace przeprowadzili łódzcy malarze:

Edward Pluciński (ornamenty i dekoracje) oraz Mieczysław Saar (figuralne

obrazy na Ścianach nawy)”. 17 października 1981 roku, biskup płocki

Bogdan Sikorski poświęcił nową polichromię wnętrza kościoła farnego.

Dla upamiętnienia tego faktu, na południowym półfilarze oddzielającym

prezbiterium od nawy głównej, tuż przy wejściu do bocznej kaplicy

umieszczono jego herb własny w ozdobnym kartuszu. Na tarczy dwudzielnej

z lewa w skos w polu pierwszym widnieje gorejące serce przebite włócznią

(tłumaczone jako Serce Jezusowe przeszyte strzałą grzechów), a w polu drugim

kotwica. Pod tarczą umieszczono jego dewizę biskupią "Attraxit nos ad Cor

Suum"(pol. Pociągnął nas do swego serca)”.

Należy dodać, że współcześnie wykonywane polichromie kościołów

na terenie ziemi sierpeckiej bardzo często wykorzystują motyw herbu

papieskiego Ojca Świętego Jana Pawła II. Prawie w każdym kościele można

znaleźć jego wizerunek. Nie sposób w tym krótkim opracowaniu wymienić je

wszystkie, biorąc ponadto pod uwagę fakt, że w 2014 roku Jan Paweł II został

w Kościele katolickim ogłoszony świętym, więc jego wizerunki (często wraz

z herbem) masowo pojawiająsię w przestrzeniach świątyń (inie tylko).

Ten krótki przegląd odnalezionych i uporządkowanych śladów

heraldycznych w zabytkach sztuki ziemi sierpeckiej niech będzie moim

osobistym wkładem w przypomnienie społeczności Sierpca i okolic postaci

Bartosza Paprockiego - postaci dziś zapomnianej i nieznanej, a przecież

o bezprecedensowej biografii. Nasz ziomek, którego czterechsetną rocznicę

śmierci w tym roku obchodzimy, dał podwaliny heraldyce polskiej i czeskiej.

Warto sobie uświadomić wkład jego osoby w tę dziedzinę nauki. Niech herby

z zabytków ziemi sierpeckiej, herby, które Bartosz tak bardzo sobie upodobał,

staną się przyczynkiem do pogłębionego zainteresowania heraldyką a zarazem

sztuką okolic Sierpca.

52 Informację tą uzyskałem od córki Mieczysława Saara, Alicji Saar-Kozłowskiej w listopadzie

2012r. W domowym archiwum artysty zachowały się szkice do obrazów namalowanych

na ścianach sierpeckiej fary. Ks. M. Grzybowski nie odnotował udziału w pracach

t dekoracyjnychsierpeckiej fary M. Saara, a jedynie E. Plucińskiego. Zob. ks. M. M. Grzybowski,

Duchowieństwo diecezji płockiej w. XX, Płock 2008,s. 185. W 2005 roku na miejscu malowideł

Mieczysława Saara, Sylwester Kwiatkowski namalował nowe obrazy, tematycznie nawiązujące

do poprzednich.

53 Ks. W. Gapiński, Piętnastoletnia działalność pastoralno-katechetyczna biskupa Bogdana

Sikorskiego w diecezji płockiej (1964-1979), Studia Płockie, 1979,nr 7, s. 43.
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Herb Prawdzic Sieprskich w szczycie kaplicy przy kościelefarnym w Sierpcu.
Fot. T. Kowalski

 
Kaplica Sieprskich przy kościelefarnym w Sierpcu. Fot. prawdopodobnie 1907r.,

ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Płocku
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Płyta nagrobna Stanisława i Anny Rościszewskich na cmentarzu przykościelnym

w Rościszewie. Fot. T. Kowalski
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Epitafium Petroneli Żórawskiej w prezbiterium kościoła w Jeżewie. Fot. 1938 r.,

x. W. Turowski, ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku
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Nieistniejący dziś nagrobek Agaty i Antoniego Bentlejewskich przy kościele

benedyktynek w Sierpcu. Fot. 1959 r., K.Jabłoński, ze zbiorów MWKZw Płocku
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Płyta z nagrobka Bentlejewskich. Fot. T. Kowalski
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Cmentarz przykościelny w Bonisławiu. Widoczny nagrobek Węsierskich.
Lata 30-te XX w., ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku

LIN KA
1997

 
Płyta pamiątkowa Cieślińskich w kościele parafialnym w Bożewie. Fot. T. Kowalski
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Grobowiec Zakrzewskich na cmentarzu przykościelnym w Słupi po przebudowie.

Fot. 2014 R. Z. Grabowski
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 KB” j

SS;
Fragment polichromii w kościele p.w. Ducha Świętego w Sierpcu
- prawdopodobnie dolna część tarczy herbowej. Fot. T. Kowalski
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Wieża kościoła farnego w Sierpcu. Fot. T. Kowalski
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 .

Kamień nr 1 w południowej ścianie wieży sierpeckiejfary. Fot. i rys. T. Kowalski
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Fragment posadzki w kościele parafialnym w Bożewie. Fot. T. Kowalski
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Monstrancja z Kurowa. Muzeum Diecezjalne w Płocku. Fot. T. Kowalski
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Monstrancja z Kurowa. Detal - stopa. Fot. W. Górski, ze zbiorów Instytutu

Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Toruniu
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Monstrancja z Ligowa. Fot. W. Górski, ze zbiorów Instytutu Zabytkoznawstwa

i Konserwatorstwa w Toruniu
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Monstrancja z Ligowa. Detal- stopa. Fot. W. Górski, ze zbiorów Instytulu

Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Toruniu
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Monstrancja ze Słupi. Muzeum Diecezjalne w Płocku. Fot. T. Kowalski
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Monstrancja ze Słupi. Detal - stopa. Fot. W. Górski, ze zbiorów Instytutu
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Toruniu
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Plakietka wotywna z kościoła benedyktynek w Sierpcu.

Fot. ze zbiorów MWKZ w Płocku

 

   

 

Herb biskupi na stropie kościoła parafialnego Herb biskupa BogdanaSikorskiego

w Kurowie. Fot. T. Kowalski w sierpeckiejfarze. Fot. T. Kowalski
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