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Święci mazowieckich dróg (02)

ŚWIĘTY JAN NEPOMUCEN
W tradycyjnej, ludowejreligijnościniezwykle ważnąrolę

odgrywają Święci Pańscy. Ich obecność wiązała się z mi-
stycznym pośrednictwem między człowiekiem a Bogiem.
Pomocy świętych wzywano we wszelkich problemach.
Każdy patron był rozpoznawalny po przydanych mu rekwi-
zytach — czyli atrybutach, zazwyczaj związanych z życiem
owegoŚwiętego, lub formą jego męczeńskiej śmierci.

Jednym z najpopularniejszych świętych w polskiej tra-
dycji ludowej, po świętym Florianie z Lauriacum,i świę-
tym Błażeju z Sebasty,jest święty Jan Nepomucen. Jan
przyszedł na świat w 1348 (lub 1350) rokuż w miejscowości
Pomuk w okolicach Pilzna, na terenie dzisiejszej Republiki
Czeskiej. Godność kanonika piastował w Pradze. W 1389
roku mianowanyzostał wikariuszem generalnym arcybisku-
pa praskiego Jana z Jenstjena. Istnieją różne wersje doty-
czące jego męczeńskiej śmierci w nurtach płynącej przez
Pragę Wełtawy. Najbardziej rozpowszechnionaz nich głosi,
że kanonik Jan popadł w niełaskę władcy — króla Wacława
IV — gdyż odmówił mu wyjawienia tajemnicy spowiedzi
królowej Zofii. Poddano go torturom — między innymi —
przypalaniu, nakłuwaniu ciała, miażdżeniu stóp | wielokrot-

nych uderzeniach w głowę. Umęczoneciało Jana,zrzucono
w nurty Wełtawy.Było to zapewne 20 marca 1393 roku?. W
miejscu gdzie utopiono kanonika Jana z Pomuka ukazała
się dziwna jasność (pięć płomieni, lub gwiazd), na kształt
aureoli. 17 kwietnia jegociało zostało odnalezione: „wypły-
nęło [...]na powierzchnię przy lewym brzegurzeki. Wyłowili
je miejscowirybacy”.

Ciało kapłana pochowano początkowo w kościele Krzy-
ża Świętego w Pradze, dopiero później, znalazło ono miej-
sce w grobowcu pod katedrą Świętego Wita, a jeszcze
później w srebrnej trumnie usytuowanej po prawejstronie
oltarza głównego katedry praskiej. Kult zaczął się szybko
rozprzestrzeniać, co spowodowane było licznymi cudami,
uratowaniami i uzdrowieniami, które miały miejsce po jego
śmierci. W 1725 roku podczas identyfikacji szczątków,
odnaleziono język Świętego,który w ciągu kilku minut odzy-
skał kształt i barwę5. Kanonizacja Jana miała miejsce w
1729 roku.

Kult związany z osobą św. Jana Nepomucena stopnio-
wo rozprzestrzeniał się poza granice Czech, na znaczną

 

* Na podstawie badań dr hab. Izabelli Bukraby-Rylskiej — por.
http://nepomuki.pl/nepomuk/kult.htm (dostęp z 14 | 2012) jeśli chodzi o
północno-zachodnie Mazowsze, kult tego drugiego — świętego Błażeja — nie
jest spotykany,
* 1. Sheer, J. Hochleitner, Obrońca przed wylewamirzek. Niezwykie dzieje
życiai kultu świętegoJana Nepomucena, Elbląg, 1998, s.10,
* http://nepomuki.pl/nepomuk/historia.htm (dostępz 14 I 2012),
*1. Sheer, J. Hochleitner, op.cit, s. 29,
* Odnalezienie języka Świętego Jana, powiązano z potwierdzeriem utajenia
treści spowiedzi królowej Zofii. Język uznano za najświętszą relikwię, którą
umieszczono w specjalnym relikwiarzu. W dzień jego święta - 16 maja (w
Polsce wspomnienie Jana Nepomucena przeniesione jest na 21 maja, a to
przez wzgląd na święto Andrzeja Boboli, obchodzone właśnie 16 maja) —
wierni mogli zobaczyć język, podobno zachowany w tak dobrym stanie, że
ostały się na nim krople krwi. Dzień ten znanyjako „Święto pokazania języka”
związany jest ze specjalnymi procesjamiz relikwią języka kanonika Jana. —
por.
http://www.kns.us.edu.pl/artykuly/slawnislowianie/nepomucenjan.html
(dostęp z 141 2012),

   

   

część Europy: Węgry, Polskę, Niemcy, Austrię, a nawet na
Litwę. Wraz z ekspansją Jezuitów kult dotarł na wszystkie
kontynenty. Jeszcze przed kanonizacją pojawiały się figury
wizerunki św. Jana Nepomucena, W 1683 roku na moście
Karola w Pradze czeskiej ustawiono pierwszą brązową
figurę przedstawiającą praskiego kanonika.

Kontrreformacja znalazła w nim jednego ze swych ulu-
bionych Świętych. Był on swego rodzaju antidotum na klęsk
żywiołowe,ale także orędownikiem w oszczerstwie. Ślacem
tego typu działań _sąfigury z przedstawieniem czeskiego
kapłana na rynkach miasta i w otoczeniu świątyń. Pojat
nie się przedstawień Jana na wschodzie kraju należy
zać z fundacjami dworskimi — jako element walki z prawe-
sławiem.5

  

  

w praskiej katedrze świętego Wita.
Fot. T. Kowalski

trona tychsfer życia związanych z nieokrzesanym żywiciem
wody — pod każdą postacią. „Nepomuki” — czyli przedsta
wienia Jana z Pomuka, umieszczano w kapliczkach funde-
wanych nad brzegamirzek, przy mostach i brodach. Usia-
wiane na polnych miedzach i rozstajach dróg — miały chro-
nić plony przed gradobiciem, podłopieniem, a nawei —
wręcz odwrotnie — przez susząi nieurodzajem.

Przedstawienia Jana Nepomucena prezentują go |
kapłana z godnością kanonika, trzymającego w ręku *

fiks. Ten, zwykle przytulany przez Janadopiersi i adoro
ny spojrzeniem, maściśle określoną formę krzyża odpust
wego,czyli takiego do której Kościół przywiązywał odpust
zupełny. Na krzyżu prawie zawszejest wizerunek Chrystu-

sa, odstępstwa wynikają z upraszczania pierwotnego wzor-
ca. Jest jednak pewien typ - krzyża wzniesionego w jedne;

ręce nad głową- gdzie ten schematnie obowiązuje”. Dru:
ręka, w ikonografii, zarezerwowanajest dla księgi, na znak
uczonego i teologa, zwykle zamkniętej — jako symbolu
tajemnicy. W niektórych regionach i okresach popula
stało się przedstawianie Jana ze stułą na szyijako
spowiednika. Ciekawe i nieczęsto spotykany jest kl

znak uwięzienia, ewentualnie — również tajemnicy.

  

  

  

  

 

* K. Maćkowiak, Kult świętego Jana Nepomucena w południowo-:
Wielkopolsce, Poznań 2003
* http://nepomuki.pl/nepomuk/atrybuty.htm (dostęp z 14 I 2012) — por *
Nepomucen sierpeckiego skansenu (poniżej)
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wym atrybutem wszystkich męczenników jest gałązka pal-
my. Atrybutem jednoznacznie związanym z męczennikiem z
Pragi jest pięć gwiazd (lub promieni), umieszczanych na
aureoli Świętego, to symbol znaków, które ukazały się w
momencie jego śmierci w nurtach Wełtawy. Symbolizują
one również pięć liter układających się w łacińskie słowo
TACUI,czyli ZMILCZAŁEM(tryb dokonany od „dotrzymałem

tajemnicy”)8 oraz nawiązują do pięciu ran Chrystusa. W

niektórych wizerunkach pojawia się jeszcze trzymany na
ustach palec, jako gest oznaczający zachowanie tajemnicy.
Dodatkowymiatrybutami mogąbyć: kłódka, zapieczętowany

list, lub język trzymany w dłoni.

   

 

Rzeźba św. Jana Nepomucena w bocznym
ołtarzu w kościele parafialnym w Mochowie.

h EZ zy
Obszarziemi sierpeckiej prezentuje stosunkowo wysoki

procent zachowaniafigur Jana Nepomucena, w porównaniu
z innymi Świętymi Pańskimie. Kilkanaście miejsc w powiecie

sierpeckim, może poszczycić się posiadaniem Nepomuka".
Popularność Jana związanajest z głównymi dwoma aspek-

tami — dochowaniem tajemnicy, oraz ochroną przed zagro-
żeniem ze strony wody. W różnych regionach Polski du-
chowość ludowa prezentuje się różnorako. Kult Jana Ne-
pomucenanie jest już wszak tak żywy, jak miało to miejsce
choćby w wieku ubiegłym!'. Figury Świętego coraz rzadziej
są obejmowane należytą opieką i często wystawiane na
próbę czasu i warunków atmosferycznych. Nie rozpozna-
walne są już niestety dziś atrybuty i obszary patronatu ka-
nonika z Pragi. Zachowane Nepomuki, są dziś czasem

5 tamże, Pojawiają się Nepomuki, które w pięciu gwiazdach aureoli mają
wpisane kolejno po literze słowa„tacui”,
* Na podstawie własnych badań
Według internetowego katalogu Nepomuków [www.nepomuki.pl], na
terenie Ziemi Płockiej, w granicach obecnych powiatów:płockiego,sierpec-
kiego, żuromińskiego i płońskiego, na zachowanych 27 przedstawień Jana
Nepomucena, aż 17 z nich znajduje (bądź znajdowało się) się na terenie
powiatu sierpeckiego. Por. - http;//nepomukl.pl/nepomuk/mazowsze.htm
(dostęp z 14 I 2012) — nie licząc tzw. miejsc ponepomuckich, które w trakcie
badań udało mi się częściowozlokalizować,a nie są wspomniane w interne-
towym katalogu,
*' Autorka przywoływanej pracy licencjackiej, Katarzyna Maćkowiak, zbadała
problemkultu Jana Nepomucena w Wielkopolsce.Nie są znane mi opraco-
wania tej problematyki dla obszaru Mazowsza.

  

odczytywane przez mieszkańców, jako przedstawienia
Świętego Jana Chrzciciela? — mimo powszechnego braku
tego Świętego w przydrożnych kapliczkach.

Naterenie ziemi sierpeckiej przeważająfigury stawiane
w pobliżu rzek, cieków wodnych, stawów,oraz miejsc nara-
żonych na zmienne warunki hydrologiczne. Nepomuki poja-
wiają się też na rozstajach dróg i cmentarzach przykościel-
nych. Rozpoznane zostały przypadki umieszczaniafigur na

prywatnych posesjach. Ciekawym zjawiskiem były też
przedstawienia Jana Nepomucena pojawiające się we
wnętrzach kościelnych.

Najstarsze zachowane Nepomuki ziemi sierpeckiej
znajdują się właśnie we wnętrzach świątynnych. Nie są to
wprawdzie figury typowo przydrożne, ale w związku z kul-
tem Nepomucena, który niewątpliwie, na mazowieckiej wsi
rozwijał się właśnie wśród łąk i pól — warto o nich wspo-
mnieć.

Datowany na 2. poł. XVIII wiekut4, Jan Nepomucen,
umieszczony został po prawej stronie południowegoołtarza
bocznego w kościele p.w. św. Marcina w Mochowie. Ujęty
frontalnie, w lekkim kontrapoście, z rozłożonymi rękoma,
trzyma w prawej dłoni złoty krzyż. Osobliwym elementem
ikonografii jest gronostajowa almucja'5 z wisioramii frędz-
lami, w którą ubranyjest Jans.

Wizytacja kościoła parafialnego w Sierpcu, przeprowa-

dzona przez biskupa Józefa Eustachego Szembeka w 1756
wymienia, że w kościele, w czwartym, drewnianym ołtarzu

bocznym, w drugiej kondygnacji znajdowała się figura mę-
czennika Jana Nepomucena,która wraz z rzeżbą świętego
Wawrzyńcaflankowała statuę Trójcy Świętej”. Dziś w ko-
ściele nie ma śladu po tym ołtarzu, ani tym bardziej po
figurze Nepomucena.

Kolejny XVII|-wieczny obiekt związany z kultem Jana z
Pomuka, to obraz umieszczony w nowym feretronie, prze-
chowywany w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Gozdo-
wiet, Barokowyolejny obraz na płótnie, przedstawia Świę-
tego w postaci stojącej, z rozłożonymi rękoma w trakcie
adoracji krzyża, trzymanego w prawej dłoni. U stóp Jana

siedzi putto, otwierając trzymaną w rękach księgę. W tle

przedstawiono stół z leżącą palmą męczeńską. Parafia w
Gozdowie otrzymała od papieża Piusa VI, w 1792 roku,

32.2 taką sytuacją spotkała się Agata Warczachowska,autorkakatalogu figur
przydrożnychz terenu parafii Kurowo(dek. sierpecki), gdzie w miejscowości
Zglenice Duże (gm. Mochowo), mieszkańcy dawnąfigurę Nepomuka, identy-
fikowali ze świętym Janem Chrzeicielem — por. A. Warczachowska,T. Kowal-
ski, Milczący świadkowie mijających lat.. — przewodnik po kapliczkach
i figurach przydrożnych parafii Kurowo. Z dziejów parofii śś. Apostołów Piotra
i Pawła w Kurowie,Sierpc 2011, s. 35, oraz przypis 37,
33 poszczególne przypadkiomówionezostały w dalszej częściartykułu,
** 1. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytkówsztuki w Polsce, T.10, woje-
wództwo warszawskie,zeszyt 23 powiatsierpecki, Warszawa 1971, s. 13,
© Almucja - część składowauroczystego ubioru kanonikówniektórych katedr
i kolegiat; pierwotnie nakrycie głowy zbliżone do kaptura; od XIV w. Almucja
przekształciła się w pelerynkę z kapturem futra, jedwabiu lub wełny; w
końcu przybrała formę futrzanego pasa, noszonego z lewego ramienia, jako
znak godności kanoniczej; - por. Słownik terminologiczny sztuk pięknych ,
podred, Krystyny Kubalskiej-Sulkiewicz, Warszawa 2012,
16 |nwentaryzacja zabytków ruchomychkościoła z połowy XX wieku podda-
wała w wątpliwość identyfikację tej rzeźby z Janem Nepomucenem,wskazu-
jąc na podobieństwo postaci do św. Jana od Krzyża. Przesuwała też datację.
na wiek XIX. Archiwalne zdjęcia rzeźby Jana pokazują go z trzymaną w lewej
ręcepalmą męczeńską. Dziś brak po niej śladu.
7 M.M. Grzybowski, Obiekty sakralne Sieroca [w:] Dzieje Sierpca i ziemi
sierpeckiej, Sierpc 2003, s.645,
* 1. Galicka, H. Sygietyńska, op. cit., 5. 5,
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wieczny odpust na świętego Jana Nepomucena, obchodzo-
ny 16 maja".

XIX-wieczny obraz św. Nepomucena? wyszedł cało z
pożaru z 1942, który strawił zabytkowy kościół św. Stani-
sława BM w Bonisławiu. Dziś znalazł swoje miejsce w no-
wej, pobudowanejw latach 1974-8 świątyni.

Przekazy o istnieniu kolejnego wizerunku Świętego
znajdujemy w aktach wizytacyjnych parafii w Bożewie.
Wizytacja przeprowadzona 18 lipca 1817 roku wspomina,
że w ołtarzu bocznym po prawejstronie, nad obrazem świę-
tego Andrzeja Apostoła, znajdował się wizerunek Świętego
Jana Nepomucena. Dziś brak śladu po ołtarzu, jak również
po wizerunku Świętego?!.

Ciekawym przykładem jest umieszczanie Nepomuce-
nów w obrębie cmentarzy przykościelnych — w niszach w
murach zewnętrznych kościoła (jak np. w Karnkowie, pow.
lipnowski), bądź jako figury wolnostojącej. Ten drugi przy-
kład można było obejrzeć jeszcze niedawno na cmentarzu
przykościelnym w Goleszynie. Datowana na przełom XVIILi
XIX wiekuż2 barokowafigura, stała umieszczona w drewnia-

nej kapliczce na wysokim słupie tuż obok kościoła??, Drew-
niany świątek ubrany jest w opracowanąrzeźbiarsko almu-
cję?! z prawą ręką trzymanąnapiersi, w lewej zaś trzyma
palmę męczeńską. Dziś rzeźba eksponowanajest w starym
budynku Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Ciekawy przekaz mówiący o kolejnej figurze świętego
Jana w Sierpcu znajdujemy we wspomnieniach Antoniego
Jankowskiego, wydanych w 1996 roku. Przy moście na ulicy
3 maja (dziś Wojska Polskiego), przy drodze prowadzącej
do kościoła klasztornego, miała stać oszklona kapliczka z
drewnianą rzeźbą świętego Jana Chrzciciela. Usytuowanie
figury przy moście, może wskazywać na to, iż był to Nepo-
muk. Nazywany przez mieszkańców „Świętym Janem”,
mylnie został zinterpretowanyjako Jan Chrzciciel-5.„Księga
Pamięci" Żydów sierpeckich wspomina, że „przed mostem
stała kapliczka z trzemafigurkami. Święte miejsce dla kato-
lików. Gdy mijają to miejsce, zdejmują czapkę i żegnają się.
Żydzi nazywali to miejsce „MenaszeiTrzej Synowie”. Prze-
chodząc starali się odwracać wzrok'%, Kapliczka w tym
miejscu, zaznaczona jest krzyżykiem na planie miasta z
1800 (lub 1801) roku?7, Miała ona zostać zniszczona w maju

*.M.M. Grzybowski, Z archiwaliów diecezjalnych płockichXIX w. Tom I, z. 2.
Dekanat Sierpecki, Płock 1989,s.42,
* 1. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytkówsztuki w Polsce, T.10, dawne
województwo warszawskie,zeszyt 15, Okolice Płocka, Warszawa 1992,s. 12,
31 M.M. Grzybowski, op. cit., s. 22.Z istniejących jeszcze na początku XX
wieku, czterechołtarzy w kościele w Bożewie, zachowałysię dwa — głównyi
boczny w kaplicy. W żadnym nie ma wspominanego w wizytacjach obrazu
św.Jana Nepomucena,
* |. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytkówsztuki w Polsce, T.10, woje-
wództwo warszawskie,zeszyt 23 powiat sierpecki, Warszawa1971, s. 4,
*_ Nieco zamieszania w historię obiektu wprowadza wzmianka w książce
„Goleszyńskie kapliczki” z 1996roku, która wspomina dodatkowo Świętego
Jana, który stał na polu dziedzica WładysławaSiekluckiego. Owafigura miała
byćzniszczona przez Niemców, którzy budowali drogę do Sierpca. Nie jest
jednoznacznie napisane, że mowajest o drugiej, niezależnejfigurze świętego
Jana w Goleszynie, czy też o Janie, który być może, niegdyś stojąc przy
drodze,po Il wojnie znalazł miejsce na przykościelnym cmentarzu — por. J.
Augustynowicz, A. Zakrzewski, Goleszyńskie kapliczki, Goleszyn 1996,s. 12.
28patrz przypis 15
3por. przypis 12
26 1.M. Sedroni (Senderowicz), Moje miasto Sierpc, [w:] Gmina Sierpc: Księga
Pamięci, tłum. Abraham Nanes, Sierpc 2006, s.112,
* Kopia niemieckojęzycznego planu miasta z 1800, lub 1801 zachowałasię w
zbiorach Polskiej Akademii Nauk,Instytucie sztuki, PracowniFotograficznej,

  

1941 roku przez grupę uzbrojonych w łomy hitlerowców.
Sprofanowaną rzeźbę wrzucono do rzekiż8,

Stosunkowo szeroką galerię XIX-wiecznych, przydroż-
nych Nepomuków powiatu sierpeckiego otwiera przecho-
wywanadziś na chórze muzycznym kościoła p.w. św. Mar-
cina w Mochowie, XIX-wieczna rzeżba Jana Nepomucena,
stojąca niegdyś na słupie nad stawem*, na południe od
kościoła. Drewniana figura przedstawia Jana bez atrybu-
tów?o, Nakryta jest, zapewne wtórnym, blaszanym biretem.
Figurę przechowuje się w kościele, gdyżjej miejsce zajęła
nowa, wykonana na wzór oryginału, przez miejscowego
artystę ludowego. Nowy słupowyJan, stanął w drugiej po-
łowie XX wieku?! nad stawem w pobliżu rozwidlenia dróg do
Tłuchowa i Ligowa. Tu również nakryty jest podobnym
blaszanym biretem. Rzeźbiarz nie pokusił się o dodanie do
pustych rąk atrybutów Jana, którymi w tym przypadku był

BDrewniany Wepomuk nad Skrwąw Choczniu.1979r.
ś Fot. W. Burzawa,ze zbiorów Mazowieckiego Wojewódzkiego
ih

zapewne, w oryginale, trzymany na piersi krzyż i palma
męczeńska.

Niewiele informacji mamy o chyba najmniejszym roz-
miarami, przydrożnym Nepomuku w powiecie sierpeckim,
stojącym w Dobrzenicach Małych. Umieszczony został w
odrestaurowanej w 2005 roku32 skrzynkowejkapliczce, która
stoi na granicy dawnych majątków w Kotarczynie i Przybo-
jewie. Samą figurkę datuje się na XIX wiek**. Tu Święty Jan
adoruje krzyż odpustowytrzymany obiema dłońmina sercu.

Kolejny drewniany, niegdyś słupowy*, Jan Nepomucen
ostał się przy przeprawie rzecznej na Skrwie w Choczniu,
naprzeciw młyna wodnego. Mimo wtórnego umieszczenia

go w metalowo-szklanej kapliczce skrzynkowej zachował się

   
38.4. Jankowski, Sierpeckie niezapominajki, Sierpc 1996,s. 69-70,
* informacja od proboszcza parafii, księdza Grzegorza Mierzejewskiego(z
września 2011 r.)
3 Zapewne w dłoniach znajdowały się niegdyś atrybuty, o czym świadczą
zachowaneotwory w rzeźbie. Te jednak najwyraźniej nie przetrwały próby
czasu,
* Patrz przypis 29
3 http://www.mochowo.pl/index.php?option=com__rsgallery28page=inline
8id=85SBiltemid=107 (dostęp z 14 I 2012)
3 http://nepomuki.pl/nepomuk/mazowsze.htm (dostępz 14 I 2012)
*Takim pokazuje go zachowanew zbiorach Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zdjęcie z 1979 roku.
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on w bardzo złym stanie. Nieczytelnajest dziś prawie iko-
nografia Świętego. Głębokie spękania i ubytki w strukturze
drewna spowodowane warunkami atmosferycznymi, stawia-
ją go na pierwszym miejscu w rankingu Nepomuków ziemi
sierpeckiej oczekujących natychmiastowej pomocy.WRWIWRRNG WIE oj  

Nowaodstona figury św. Jana Nepomucena ze Zglenic
Dużych. Aureola z pięcioma gwiazdami pochodzi ze

starej figurki Nepomuka.
Rzeźbę poświęcono 27sierpnia 2011 roku.

Fot. J. Kowalski

Niewąfpliwie XIX-wieczny Nepomuk stał do 2011 roku
na wysokim słupie na rozstaju dróg w Zglenicach Dużych.
Pełnił tu funkcję figury grzebalnej*5 - dotej figury trumnę ze
zmarłym nieśli sąsiedzi — to kolejny, ciekawy przykład obec-
ności postaci Świętego w życiu mazowieckiej wsi. Figura już
latach 70-tych była w tak złym stanie, że inwentaryzatorki
„Katalogu zabytków sztuki w Polsce" z 1971 roku, Izabella

Galicka i Hanna Sygietyńska, zidentyfikowały figurę jako
„Matka Boska w koronie żelaznej z gwiazdamiść [...]'. Ów
błąd powtórzyli autorzy „inwentaryzacji krajoznawczej woje-
wództwa warszawskiego”, wydanej w Warszawie w 1975
roku*7. Do czasów obecnych zachował się jedynie słup i
mało czytelny zarys pochylonej postaci Świętego. Destruk-
cjafigury zaszła już tak daleko,iż nie ma żadnej możliwości
odczytania ikonografii postaci. Zachowała się jednak do
dziś, i to w dość dobrym stanie, żelazna „korona”, będąca
tak naprawdę — aureolą z pięcioma gwiazdami. Pozwoliła
ona wysnuć autorowi niniejszego artykułu — identyfikację
figury — jako przedstawienia świętego Jana z Pomuka*, W

* A. Warczachowska,T. Kowalski, op.cit, s. 35,
* |. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytkówsztuki w Polsce, T.10, woje-
wództwo warszawskie, zeszyt 23 powiat sierpecki, Warszawa1971, s.29,

37. Inwentaryzacja krajoznawcza województwa warszawskiego, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: Okręg mazowiecki, Warszawa 1975,

s. 200,
* Figura przewróciła się jesienią 2010 roku i wtedyteż udało się autorowi
niniejszego opracowania, wraz z regionalistką — Agatą Warczachowską —
dokonać dokładnych oględzin figury, pomiarów, dokumentacji fotograficznej
i odczytania kształtu rzeźby. Pozwoliły one zidentyfikować figurę, jako
przedstawienie Jana Nepomucena,zbliżone ikonograficznie dofigury święte-
go z Goleszyna (por. wyżej). Autorkakatalogu kapliczeki figur przydrożnychz
terenu parafii Kurowo, Agata Warczachowska, przeprowadziła wywiady z

 

    

  

2011 roku podjęto decyzję o wymianie figury na nową.
Nowego Jana Nepomucena wyrzeżbili artyści ludowi, Pań-
stwo Krajewscy, z Zawidza. Polichromowany Święty przed-
stawiony został w stroju kapłańskim, z krzyżem odpustowym
położonym na lewym ramieniu i z księgą w prawej dłoni.
Nad głową nowego Jana Nepomucena umieszczono odno-
wioną, pięciogwiaździstą aureolę pochodzącą ze starej
figury. Na nowym, dębowym słupie umieszczono granitową
tabliczkę z napisem: „Święty Jan Nepomucen 2011". Inicja-
torką akcji była regionalistka — Agata Warczachowska** z
sąsiedniej miejscowości Żuki. Uroczystego poświęcenia
dokonał proboszcz parafii Kurowo — ks. Jarosław Kłosowski,
dnia 27 sierpnia 2011 roku”.

Zupełnie innym przykładem, prezentującym rzemiosło
kamieniarskie jest piaskowcowy*! Jan Nepomucen ze Sta-
rego Piastowa. Trudno jest go dziś szczegółowo wydato-
wać, gdyż nie zachowały się o nim wzmianki w żadnym
znanym miinwentarzu. Materiał wykonania sprawia że jest
on jedynym tego typu zachowanym Nepomukiem naterenie
powiatu sierpeckiego. Jego forma i styl odrzucają tezę o
pochodzeniu figury z lokalnego warsztatu. Można wysnuć
tezę, że jest ona importem (potrzebne są jednak bardziej
szczegółowe badania stylistyczne i historyczne). Kamienny
Jan stoi w kontrapoście z rozwianą sutanną. Lewą ręką
podtrzymuje spoczywający na prawym ramieniu krzyż od-
pustowy, w którym ma utkwiony wzrok. Pod krzyżem ułożo-
najest palma męczeńska.Z tyłu głowy zachowały się pozo-
stałości mocowania metalowej aureoli*?. Początkowo Jan
stał nad płynącą przez Piastowo Strugą, w pobliżu dworu.

Po regulacji cieku, przeniesiono go w pobliże jednego z
gospodarstw%. Wedle relacji mieszkańców w obliczu zapo-
wiedzi zniszczenia Jana przezhitlerowców w czasieIl wojny
światowej, mieszkańcy nocą przenieśli rzeżbę na zachodni
kraniec wsi i schowali ją w krzakach. W 2010 roku gospo-
darz, przy którego posesji Jan się dziś znajduje, z uwagi na
brak właściwego fundamentu pod cokołem, wykonałtakiż i
przesunął figurę kilka metrów na wschód::, Figura może
pochodzić z początku XX wieku.

 

mieszkańcami Zglenic Dużych, którzy słysząc proponowane przeznią nazwa-
nie figury „świętym Janem", po zastanowieniu się, przyznawali jej rację.
Jedna 2 mieszkanek przytoczyła, że w rodzinie, nazywano niegdyś ów figurę,
„ świętym Janem Nepomuceńskim” [sic!] — inf. na podst. rozmowyz Agatą
Warczachowską, oraz: A. Warczachowska, T. Kowalski... op.cit., s.35. —
niestety chochlik drukarski sprawił, że na cytowanej stronie pul
Warczachowskiej i T. Kowalskiego, zamiast „Jana Nepomucena” pojawił się
„Jan Chrzciciel”, co jest pomyłką wymagającą korekty przy ewentualnym
wznowieniu druku.,
*8 podczas uroczystego poświęceniafigury miała miejsce również promocja
cytowanej już książki Agaty Warczachowskiej i Tomasza Kowalskiego p.t.
„Milczący świadkowie mijających lat... — przewodnik po kopliczkachifigurach
przydrożnych porofii Kurowo. Z dziejów parafii śś. ApostołówPiotra i Pawła
w Kurowie”.
*_- http://www.sierpc.com.pl/news-news-1069/1/Odslona+nowej+figurki+s
w+Nepomuka+i+promocja+przewodnika+autorstwa+dwojki+sierpczankczyli+
podsumowanie+projektu+Milczacy+swiadkowie+mijajacych+lat+27+08+20
Ii+r (dostęp z 1412012),
*: p.B. Gąsiorowski, Kapliczki i figury w okolicach Sierpca, [w:] „Sierpeckie
Rozmaitości”, nr 1-2, 2002, s. 40-41,
* por. lan Nepomucen ze Zglenic Dużych. Wedlerelacji P. Grażyny Kręcickiej,
potomkini dziedzicówPiastowa,figura miała z tylu głowy „gwint, może od
Iampy?”. Niewykluczone, że aureola mogła być podświetlana. Wedle miej-
scowej legendy pod Nepomukiem,lub wewnątrz figury (sic!] ukryte były
skarby.
*P.B. Gąsiorowski, Kapliczkii figury... s.40-41,
*http;//nepomuki.pl/nepomuk/mazowsze.htm(dostęp z 14 I 2012),
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Niewyeksponowany, drewniany Jan Nepomucen*5 stoi
na prywatnej posesji w Skoczkowie. Figura jest na tyle
zniszczona, że nie można odczytać żadnych cech ikonogra-
ficznych postaci Świętego. Dodatkowo, rzeźba pokryta
została niedawno olejną farbą w maryjnych kolorach —
błękitnym,białym i czarnym. Na domiarzłego farba spłynęła
z postaci Świętego. Figura stoi na wtórnym, niewielkim
cokole z polnych kamieni. Jan początkowostał nad stawem,
jednak podczas budowytransformatora został przesuniętyi
pojawił się na prywatnej posesji — co uchroniło go przed
zniszczeniem*%. Figurze potrzebnejest oczyszczeniez farby
i wyeksponowanie nasłupie, gdyżjest to jedyny zachowany
Nepomucen w tym rejonie*. Datacja na dzień dzisiejszy nie
jest możliwa.

Sierpecki skansen ma w swoich zbiorach liczne przykła-
dy ludowego warsztatu rzeźbiarskiego z zachowanymi
wizerunkami świętego Jana Nepomucena. Większośćz nich
przechowywana jest w magazynach muzealnych, bądź na
wystawie w Galerii rzeżby ludowej. Dwie rzeźby Nepomu-
ków wyeksponowane zostały jednak w obrębie przestrzeni
parku etnograficznego. Pierwsza, to pochodzący z 1981
roku Jan nasłupie, w typie charakterystycznym dla wschod-
nich części ZiemiPłockiej, bądź zachodnich Kurpi. Rzeźba
przedstawia Jana w osobliwym geście — z rozpostartymi
rękoma, gdzie w lewej dłoni dzierży trzymanyprzezsiebie i
prezentowany krzyż bez wizerunku Chrystusa. Nad głową
Świętego umieszczono aureolę z siedmioma [sic!] gwiaz-
dami. Figura jest autorstwa Edmunda Nowakowskiego i
przygotowana została na konkurs "Ludowe kapliczki drew-

niane" zorganizowany przez Muzeum w 1981 roku*,
Drugi skansenowski Nepomuk umieszczony w niewiel-

kiej skrzynkowej kapliczce zawieszonej na drzewie. Grubo-
ciosany Jan trzyma w obu dłoniach krzyż odpustowy niewie-
le mniejszy od całej postaci Świętego. Rzeźba jest poli-

chromowana.
Ponadto w Galerii rzeźby ludowej przechowuje się

znacznąilość świątków wykonaną przez miejscowych arty-

stów ludowych w 2. poł. XX wieku. Prezentują one podobny

charakter, jako niewielkie, czasem polichromowane rzeźby,
z uproszczoną ikonografią. Wykonywanebyły one zapewne
na konkursy i nie pełniły nigdy roli figur przydrożnych, czy
kultowych*.
W owejgalerii zachowałsię jeszcze, pochodzący z 1837

roku, niewielki rozmiarami Nepomucen, nieznanego autor-
stwaś0, pozbawiony dziś cech stylowych i atrybutów. Praw-

dopodobnie pochodził z domowego oltarzyka w którymś z

mazowieckich dworów5!,
W różnych materiałach źródłowych pojawiają się

wzmianki o figurach „Świętego Jana”, a niekiedy znajdujemy

* |dentyfikację świętego sugeruje „inwentaryzacja krajoznawcza wojewódz-
twawarszawskiego”, por. przypis 27, str.199,
*http://nepomuki.pl/nepomuk/mazowsze.htm(dostępz 14 I 2012),
*7 Obszar gminy Zawidz kojarzonyjest jednoznacznie z „zagłębiem rzeźbiar-
stwa ludowego” powiatu sierpeckiego,
*http://nepomuki.pl/nepomuk/mazowsze.htm(dostęp z 14 I 2012),
* Dokładny inwentarz rzeźb przygotowanych na wystawę„Kolekcja rzeźby w
zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” przygotowała Bogusława
Trojanowska w 2008 roku. Jest on dostępny na stronach Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu - http://www.mwmskansen.pl/pic/sc/scenariusz.pdf
(dostęp z 14 I 2012),
5Tabliczka ekspozycyjna pod rzeźbą
* Informacja od pracowniczki wystawy. Według jej wiedzy, rzeźba znajdowa-
ła się już od lat 70-tych XX wieku w magazynie muzealnym.

dopiski „może Chrzciciela?". Jednak dalsze informacje — o
usytuowaniu owych przedstawień Świętego nad rzekami,
czy w okolicach stawów dają duże prawdopodobieństwo o
utożsamianiu rzeźb — z postacią kanonika Jana Nepomuce-
na z Pragi.

Zapewne to właśnie Jan Nepomucen patronował miesz-
kańcom Bledzewa, w zachowanej do dziś murowanej ka-
pliczce nad Strugą Bledzewską przy drodze do Miłobędzy-
nas2. W końcu wieku XX, jedna z mieszkanek, bez aprobaty
pozostałej części mieszkańców wsi, samowolnie wymieniła
figurę Świętego Jana, na Matki Bożej Niepokalanie Poczę-
tej53. W 2011 roku kapliczkę odremontowano, pozostawiając
w niej wizerunek Matki Bożejś*.

Lakoniczna informacja wskazuje na istnienie figury
Świętego Jana w miejscowości Grodkowo Zawisze. Owa
figura, z dużym prawdopodobieństwem, świętego Jana
Nepomucena, znajdowała się na polu pana Jana Janiszew-
skiego55.

Również w Dziembakowie znajdujemy miejsce pone-
pomuckie. Do czasów okupacji figura świętego Jana (za-
pewne Nepomucena),stała po prawej stronie na moście we
wsi, przy stawie, w okolicy dawnego dworu Umińskich. W
czasie Il wojny światowej hitlerowcy umyślnie zniszczyli
rzeźbęść,

Powyższe opracowanie w założeniu ma być przyczyn-
kiem do szczegółowych badań nad zjawiskiem ludowej
pobożnościi obrzędowościzwiązanej z postacią, tak popu-
larnego w ciągu ostatnich wieków Świętego, jakim był Jan
Nepomucen. Zdawać muszę sobie sprawę z wielu uprosz-
czeń, które się tu pojawiły, oraz o części problemów,które
zostały pominięte. Niech ów „katalog" będzie zapisem stanu
wiedzy i zachowania śladów materialnych, dotyczących
przemijającego już, niestety, kultu Jana z Pomuka, u progu
drugiej dekady XXI wieku — kultu orędownika tonących,
przeprawiających się przez rzeki, opiekuna mostów, grobli,
chroniącego przed zniesławieniem, ludzką obmową, oraz
patrona dobrej i szczerej spowiedzi.

Oniedzisiejszy święty mójw litaniach nie wzywany-
przed złym rozgłosem stale broń — Patronie Dobrej Sławy.

[...] Chroń mnie od wielkich hucznych bitw męczeństwa
— iwięzienia —

śmierć dla Chrystusa ześlij mi
najprostszą, z przemęczenia.
Oniedzisiejszy święty mój -

wzgardzony, zapomniany—
podaj mirękę w taką śmierć —

Patronie Dobrej Sławy.57

Tomasz Kowalski

3. p.B. Gąsiorowski, Kapliczki i figury ... s.40-41, - Autor podaje, że mogła być
tofiguraświętego Jan Chrzciciela bądź Nepomucena,
58 Informacja od anonimowego mieszkańca,
* podczas ostatniego remontu kapliczki usunięto tabliczkę fundacyjną
umieszczoną na bocznej ścianie figury. Przytoczę tekst zanotowany w 2009
roku — „w 1933 roku PODIM.ŚW.Jana BUDOWAŁJózefJan PRZYBYSZEWSKI

BLEDZEWO"— niezachowanadziś inskrypcja jednoznacznie wskazuje niegdy-
siejszy patronat kapliczki, oraz datę nadania jej obecnegokształtu. Szkoda, że
ją usunięto,
1. Augustynowicz, A, Zakrzewski, op. cit., s. 16,
3 Tamże, s. 11,
* ks, Jan Twardowski, Do Patrona Dobrej Sławy (1959)
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