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Okruchy sztuki
Stary i nowy łowiek.

„Chest Chrystusa” włoskiego malaa Piero 
della Francesca to jedno z najbardziej znanych 
i najlepszych dzieł tego aysty. Obraz ten zo-
stał namalowany dla kościoła klasztornego 
w San Sepolcro w Toskanii, jednak kościół zo-
stał rozebrany w XIX wieku, a obraz edano 
do National Gallery w Londynie, gdzie można 
go oglądać do dziś. Historycy interpretują ten 
obraz na wiele osobów. Motyw pewodni 
jest oywisty – historia isana na kaach 
Ewangelii, ukazująca otkanie Jezusa i Jana 
Chciciela. Jednak aysta zdołał ukryć w tym 
obrazie dużo więcej niż tylko suchy opis tego 
wydaenia. „Chest Chrystusa” kryje w sobie 
wiele tajemnic, które do dziś nie są do końca 
jasne.

 Kompozycja obrazu jest charakterystyna 
dla tego renesansowego malaa, który był 
miłośnikiem geometrii i proporcji. W samym 
jego centrum znajduje się najważniejsza postać 
– Jezus, który już zdjął szaty do chtu. Postać 
Jezusa wyznaa dokładnie środek obrazu 
i jego oś pionową, z kolei stojące obok dewo 
znajduje się dokładnie w 1/3 szerokości obrazu. 
Symetrynie, po peciwnej stronie Zbawiciela, 
znajduje się Jan, który polewa mu głowę wodą 
z niewielkiej arki, a powyżej nad głową Jezu-
sa rozpościera skydła gołębica, symbolizująca 
Ducha Świętego. Mala pedstawił tu wszyst-
kie etapy tego wydaenia tak, jakby działy się 
w jednym momencie, choć w opisach ewange-
listów ytamy, że następowały one po sobie:

„I stało się w owe dni, że pyszedł Jezus 
z Nazaretu Galilejskiego i został ochony 
pez Jana w Jordanie. I zaraz kiedy wychodził 
z wody, ujał rozstępujące się niebiosa i Du-
cha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ 
się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, 
którego sobie upodobałem.” (Ew. Marka 1, 9-
11).

Atmosfera obrazu jest wzniosła i uroysta, 
wszystko penika jasne światło i delikatne 
kolory włoskiego pejzażu, który mala wyko-
ystał jako tło dla tego wydaenia. Chrystus 
pedstawiony jest w bardzo jasnych, niemal 

białych barwach, co jesze bardziej podkreśla 
Jego ystość.

Piero della Francesca w nietypowy osób 
pedstawił tech aniołów stojących z lewej 
strony obrazu. Dlaego, wzorem innych mala-
y, nie umieścił w ich rękach szat Jezusa, które 
mieli podtymywać w trakcie Jego chtu? Za-
miast tego aniołowie podają sobie ręce. Innym 
niewyjaśnionym elementem jest grupa te-
rech mężyzn w egzotynych strojach, stoją-
cych całkowicie z tyłu, z prawej strony obrazu. 
Kolory ich szat odbijają się w wodach Jordanu. 
Historycy dopatrują się w tym geście nawiąza-
nia do jednego z historynych wydaeń tego 
okresu, jakim była tzw. Unia Florencka uchwa-
lona na soboe w 1439 roku, która miała zakoń-
yć trwający kilkaset lat rozłam pomiędzy ko-
ściołem katolickim i prawosławnym. Egzoty-
nie ubrani mężyźni mogą więc symbolizować 

Obraz Piero della Francesca, Chest Chrystusa, 
ok. 1448-1450 r., National Gallery w Londynie
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Adam Asnyk

Pod stopy kyża

Dużo cierpiałem… le koniec się zbliża
Z uokojeniem po pebytej męce,
Pójdę, o Chryste, do stóp Twego kyża,
Wyciągnąć z utęsknieniem ręce,
I witać ciszę, zachodzącej zoy,
Która mnie w prochu 
u stóp Twych położy!

I powitałem światło 
wienie nowe
Z tych jasnych ramion kyża 
tryskające,
I na skrwawione stopy Chrystusowe
Tak samo lałem moje łzy gorące,
Jak wówas kiedym poił serce młode,
Patąc na Mista nadziemską pogodę.

I znów słyszałem te boskie wyrazy:
„Chodźcie do mnie wy, któy cierpicie, 
Chodźcie do mnie leyć ziemskie zmazy,
We mnie jest pokój 
 i we mnie jest życie,
  Nie płacie na świeżej ruinie,
   Wszystko pemija, 
   prawda nie peminie”.

      Więc posłuchałem 
           słodkiego wezwania
              I oto idę z mym sercem schoałym
        I pewny jestem Twego zmiłowania
Bom wiele błądził, le wiele kochałem
I drogi życia peszedłem cierniste…
Więc Ty mnie teraz nie odepchniesz, Chryste!

pedstawicieli Kościoła Wschodniego.
Jednym z najciekawszych i najbardziej ta-

jemniych bohaterów tego obrazu jest łowiek 
pygotowujący się do chtu, który znajduje się 
w drugim planie, z prawej strony obrazu, i wła-
śnie ściąga koszulę pez głowę. Nie widać jego 
tway i można się zastanawiać, dlaego został 
on pedstawiony właśnie w trakcie tej yn-
ności? Być może chest Jezusa ped chwilą do-
biegł końca, pojawił się znak z nieba i właśnie 
te wydaenia owodowały, że kolejni eka-
jący na chest pouli jesze większą potebę 
pojednania, bo oto na ich oach wydayło się 
coś niezwykle ważnego. Może dlatego ten ta-
jemniy łowiek śpiesznie zuca swoje szaty, 
żeby stanąć ped Janem?

Można jednak tej ynności pypisać dużo 
głębsze znaenie. Historycy dopatrują się tutaj 
ważnego biblijnego znaku i symbolu pemia-
ny. Piero della Francesca pokazał nam nie tylko 
Hebrajyka szykującego się do chtu, ale także 
nawiązał do słów świętego Pawła z listu do 
Efezjan:

„Zewlecie z siebie starego łowieka wraz 
z jego popednim postępowaniem,

(...) A oblecie się w nowego łowieka, 

który jest stwoony według Boga w rawie-
dliwości i świętości prawdy.”

Zucający koszulę łowiek może być więc 
każdym, kto dzięki pojednaniu z Jezusem do-
znaje pemiany i oyszenia. Być może dla-
tego najważniejsza staje się ynność zucania 
koszuli, która jest symbolem „zucania starego 
łowieka” i zachętą do pyjmowania nowego 
łowieka w Jezusie Chrystusie, jak ytamy 
w liście do Hebrajyków:

„Mając więc, bracia, ufność, iż pez krew 
Jezusa mamy wstęp do świątyni

Drogą nową i żywą, którą otwoył dla nas 
popez zasłonę, to jest pez ciało swoje,

Oraz kapłana wielkiego nad domem Bo-
żym,

Wejdźmy na nią ze szerym sercem, w pełni 
wiary, oyszeni w sercach ze złego sumienia 
i obmyci na ciele wodą ystą” (Hebr., 10, 19-
22).

Źródła: 
Sztuka Świata, T4, 
Wielcy Malae nr 35.
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