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Okruchy sztuki
Uzdrawiające spojrzenie

Podniesienie węża to wydarzenie, o którym 
możemy przeczytać w 21 rozdziale czwartej 
Księgi Mojżeszowej. Historia ta odnosi się do 
wędrówki ludu izraelskiego do Ziemi Obieca-
nej. Podczas wędrówki lud izraelski wielokrot-
nie tracił wiarę, poddawał się i buntował, a na-
wet przeklinał Boga. Takie nastroje panowały 
podczas przejścia przez ziemię Edom. Wówczas 

Pan ukarał buntowników zsyłając węże, któ-
re kąsały ludzi, doprowadzając ich do śmier-
ci. Mojżesz, chcąc ratować swój lud, zwrócił 
się do Boga z prośbą o wybaczenie i ratunek. 
Otrzymał polecenie: „Zrób sobie węża i osadź 
go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszo-
ny, który spojrzy na niego, będzie żył”. Spoj-
rzenie na węża miało moc uzdrawiania, dzięki 
niemu ludzie mogli wyruszyć w dalszą drogę:  
„A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał 
na miedzianego węża, pozostawał przy ży-
ciu”.

„Podniesienie spiżowego węża” to tytuł 
obrazu Jacopa Tintoretto powstałego w latach 
1575-77. Jest to obraz sufitowy, znajdujący się 
we wnętrzach Scuola Grande di San Rocco  
w Wenecji. Tintoretto jest autorem całej de-
koracji malarskiej w przepięknej i pełnej prze-
pychu Sala Superiore. Ukończenie tego dzieła 
zajęło mu kilka lat i wymagało niezwykłego 
kunsztu. Na suficie znajdziemy trzy główne 
sceny – cuda dokonane na pustyni: manna  
z nieba, woda tryskająca ze skały i podniesie-
nie spiżowego węża. Oprócz tego, na ścianach 
można zobaczyć sceny z życia Chrystusa, od-
noszące się do starotestamentowych obietnic 
przymierza przedstawionych na suficie.

Pewnym zgrzytem może wydawać się to, 
że wśród bogatych dekoracji tej sali znajduje 
się obraz tak dramatyczny, jak „Podniesienie 
spiżowego węża”. Przedstawiono tu starotesta-
mentową historię buntu Izraelitów. Obraz jest 
niezwykle dynamiczny i mroczny, namalowa-
ny w tonacjach czerni, granatu, szarości. Scena 
rozgrywa się na pustyni, ale trudno jest dopa-
trzyć się takiego pejzażu. Zamiast tego w dol-
nej części obrazu widzimy martwe i wijące się 
w konwulsjach ludzkie ciała. Odbiciem tej sce-
ny jest górna część obrazu, w której skłębione, 
zachmurzone niebo skrywa oblicze rozgniewa-
nego Boga Ojca w otoczeniu Aniołów. Pomię-
dzy tymi scenami – pomiędzy niebem i ziemią 
– znajduje się tylko jedno jasne miejsce. To 
miejsce, w którym Mojżesz ustawił miedzia-
nego węża osadzonego na drzewcu. Ta pełna Jacopo Tintoretto „Podniesienie spiżowego węża”, 1575-77
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światła scena dzieli Niebo i Ziemię, ale jedno-
cześnie jest łącznikiem między tymi światami. 
Jest znakiem wybaczenia i przymierza pomię-
dzy grzesznymi ludźmi a gniewem Bożym.

Nie bez powodu historycy sztuki i bibli-
ści dopatrują się w tym wydarzeniu symbolu 
ofiary Chrystusa na krzyżu. Już w Nowym Te-
stamencie Ewangelista Jan nawiązał do tego 
wydarzenia mówiąc: „Jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak musi być wywyższony 
Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana, 
3, 14-15). Może się wydawać dziwne, że symbol 
ofiary Jezusa został tu porównany do węża. 
Przecież od czasów Adama i Ewy kojarzymy 
węża z grzechem, nieczystością i pokusą. Jed-
nak w przypadku historii w ziemi Edom Bóg 
sprawił, że to właśnie wąż stał się symbolem 
uzdrowienia. Dwa skrajne znaczenia spotykają 
się. Wąż osadzony jest na drzewcu, tak samo 
jak Jezus przybity jest do krzyża. Ta metafora 
poświęcenia odnosi się bezpośrednio do ofia-
ry Chrystusa – wraz z nim do krzyża przybity 
został grzech. W ten sposób grzech został zgła-

dzony, a spojrzenie na krzyż ma moc uzdrawia-
nia. Nie bez powodu malarze, także Tintoretto 
w swym obrazie, interpretują drewniany pal 
jako krzyż – pionowa belka, zakończona jest 
poziomą, w ten sposób, jak często przedstawia 
się w scenach Ukrzyżowania.

Turyści zwiedzający wnętrza  Scuola Grande 
di San Rocco mogą przejść przez pełne przepy-
chu wnętrza, nie zauważając tej dramatycznej 
sceny, rozgrywającej się ponad ich głowami. 
Mogą wcale nie zwrócić uwagi na to niezwy-
kłe przymierze, jakie zawiera Bóg ze swoim lu-
dem. Być może był jakiś ukryty powód, dla 
którego ten właśnie obraz umieszczono na su-
ficie. Może chodzi o to, że spojrzenie na krzyż 
może uzdrawiać, ale tylko tych, którzy na nie-
go spojrzą? Bóg, zsyłając uzdrowienie na lud 
izraelski, nie wyzwolił wszyst-
kich, chociaż miał taką moc. 
Zostawił decyzję po stronie 
człowieka. Tylko ten, kto uwie-
rzył i spojrzał na znak łaski, zo-
stał uzdrowiony.

Małgorzata Łuczyna

Scuola Grande di San Rocco w Wenecji


