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Wątki mesjanistyczne 
i martyrologiczne  
w Bożych Grobach  
kościołów poznańskich  
w latach 1982–1985  
jako przyczynek do dyskusji 
nad zjawiskiem aranżacji 
wielkotygodniowych

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie Bożych 
Grobów jako fenomenu religijno-społeczno-artystycz-
nego, a tym samym rozszerzenie optyki zjawiska poza 
punkt widzenia jedynie historii sztuki. Jako ramy cza-
sowe przyjęto pierwszą połowę lat 80. ubiegłego wie-
ku po ogłoszeniu stanu wojennego. Nastąpiło wów-
czas nasilenie treści narodowych w Bożych Grobach, 
czego kulminacją były aranżacje w wielkim tygodniu 
1985 roku – pierwszym przypadającym po zabój-
stwie ks. Jerzego Popiełuszki. W drugiej połowie de-
kady tendencje te zaczęły powoli zanikać. Pierwszą 
część artykułu stanowi omówienie zjawiska na przy-
kładzie Bożych Grobów w kościołach poznańskich. 
Rozważania oparto na literaturze przedmiotu, a tak-
że na wynikach kwerend prowadzonych w archiwach 
poznańskich, przede wszystkim kościelnych, i w zbio-
rach samych twórców. Niestety uzyskany materiał nie 
jest imponujący. Dokumentacja związana z Bożymi 
Grobami, jeśli w ogóle się zachowała, ma charakter 
przypadkowy. Dlatego autor nie podjął się systema-
tycznego opracowania zagadnienia, lecz jedynie przed-
stawił wątki mesjanistyczne i martyrologiczne, jakie 
pojawiały się w Bożych Grobach kościołów poznań-
skich w latach 1982–1985. Prezentacja ta stanowi 
punkt wyjścia dla drugiej części artykułu, która jest 
próbą spojrzenia na zjawisko aranżacji wielkotygo-
dniowych z różnych perspektyw badawczych. Należy 
podkreślić, że próba ta jest jedynie wstępną propo-
zycją czy też – jak zasygnalizowano w tytule – przy-
czynkiem do dyskusji. 

Jednym z najtrudniejszych momentów historii 
Polski w XX wieku było wprowadzenie – 13 grud-
nia 1981 roku – stanu wojennego. W reakcji na to 
wydarzenie Kościół katolicki niemal natychmiast 
udostępnił szerzej swoje świątynie i infrastrukturę 
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The aim of this article is to present Christ’s Tombs 
as a religious, sociological, and artistic phenomenon, 
and to extend the perspective beyond the point of 
view of the history of art alone. The time frame for 
the analysis is the first half of the 1980s, after the 
proclamation of Martial Law in Poland. In that pe-
riod, Christ’s Tombs in Polish churches became in-
creasingly focused on national themes, and the peak 
of this tendency came in the Holy Week of 1985, 
the first after the priest Jerzy Popiełuszko had been 
murdered. In the second half of the 1980s the trend 
began to dissipate. The first part of this article is a 
discussion of the phenomenon based on the example 
of Christ’s Tombs in Poznań churches. The analysis 
is based on the subject literature and on searches 
conducted in Poznań-based, mostly church-owned, 
archives and in the collections of the authors of the 
analysed designs. Unfortunately, the material obtained 
does not impress: documentation of Christ’s Tombs, 
if surviving at all, is random. Therefore the author did 
not venture to conduct a systematic analysis of the 
phenomenon, but instead focused only on the pres-
entation of the messianic and martyrological themes 
featured in Christ’s Tombs in Poznań churches in the 
period 1982–1985. The presentation is a starting 
point for the second part of the article, in which an 
attempt is made at viewing Holy Week decorations 
from various research perspectives. It must be em-
phasized that this attempt is merely an introductory 
proposal or, as signalled in the title, a small contri-
bution to the wider discussion. 

One of the most difficult moments in Poland’s 
20th-century history was the proclamation of Martial 
Law on the 13th of December, 1981. In response, 
the Catholic Church in Poland almost instantly 
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na rzecz dotkniętego restrykcjami społeczeństwa. 
Zresztą przez całe lata 80. ubiegłego wieku ducho-
wieństwo wydatnie wspierało opozycję, tworząc alter-
natywę dla oficjalnego życia społeczno-politycznego 
i kulturalnego, w tym artystycznego, którego zasad-
niczy nurt – nazwany kulturą niezależną – zaistniał 
właśnie w przestrzeni Kościoła i kościołów. Jak pisze 
Anda Rottenberg, stało się tak „nie bez powodu”. 
Przez cały okres zaborów, a potem okupacji nazi-
stowskiej świątynie były miejscem, gdzie wolno było 
śpiewać polskie pieśni i w sposób naturalny kulty-
wować polskie obyczaje. Tak było również w czasach 
Solidarności, gdy kościoły stały się ponadto azylem 
dla większości twórców kultury1, nad którymi swo-
isty mecenat roztoczyły instytucje kościelne. Nie do 
przecenienia była rola tygodni kultury chrześcijań-
skiej, wystaw „w kruchcie”, spotkań z przedstawicie-
lami środowisk artystycznych oraz szerokiego odbioru 
ich prac przez zwykłych ludzi, którzy „nagle” zaczęli 
interesować się sztuką2. 

Liczni artyści niezależni nadawali swoim pracom 
rys aktualny. Wątki nawiązujące do bieżącej sytuacji 
społeczno-politycznej pojawiały się w przestrzeni ko-
ścielnej w sposób szczególny w tradycyjnych deko-
racjach okolicznościowych, takich jak szopki bożo-
narodzeniowe czy Boże Groby3. Zwłaszcza w tych 
ostatnich najwyraźniej manifestowała się idea mar-
tyrologii i mesjanizmu polskiego przełożona na język 
aktualnego dramatu czasów stanu wojennego i lat 
bezpośrednio po nim.

Jako forma dekoracji okolicznościowej wpisana 
w liturgię Wielkiego Tygodnia Boży Grób posiada 
swą wielowiekową tradycję. Prawdziwy rozkwit ga-
tunku datuje się od XVIII wieku, kiedy aranżacjom 
tego typu zaczęto nadawać wyszukane kształty, wzbo-
gacając je o elementy ruchome i bujne zdobienia4. 

1 A. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945–2005, Warszawa 2005, 
s. 283.

2 B. Tracz, R. Ciupa, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 
2011, s. 9–15. O działalności Komitetu Kultury Niezależnej zob. A. 
Ruciński, Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982–
1989, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1, 2013, nr 4, 
s. 47–54; B. Tracz, Kościół mecenasem i parasolem ochronnym, „Poza 
Cenzurą” (dodatek IPN do „Rzeczpospolitej”) 28, 2009, s. 4–5.

3 W niejednym z nich istotną rolę odgrywały motywy pasyj-
ne, zob. R. Rogozińska, W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce 
polskiej w latach 1970–1999, Poznań 2002, s. 29.

4 Boży Grób to liturgiczny obrzęd wielkopiątkowy dla uczcze-
nia pamiątki złożenia ciała Jezus Chrystusa do grobu przez adorację 
symboliczną (miejsce, krzyż, figura, obraz) i eucharystyczną (adoracja 
Najświętszego Sakramentu). W niektórych krajach, w tym w Polsce, 
miejsce zakończenia wielkopiątkowych ceremonii liturgicznych i tło 
udramatyzowanych obrzędów pogrzebania Chrystusa (depositio), na-
wiedzenia grobu (visitatio) i rezurekcji (elevatio). Zwyczaj Bożego 
Grobu powstał w Europie Zachodniej w związku z rozwojem (od X 
wieku) udramatyzowanych liturgii obrzędu. Od XVI wieku oprócz 
figury umęczonego Chrystusa i krzyża do grobu przenoszono tak-
że hostię w puszce bądź monstrancji. W grobie umieszczano też 
płótna potrzebne przy inscenizacji zmartwychwstania. W okresie 

placed its churches, facilities and infrastructure at 
the disposal of the society, afflicted by severe restric-
tions. In fact, throughout the whole of the 1980s 
the vast majority of the clergy extensively supported 
the opposition, creating an alternative to the official 
socio-political and cultural life. This support also 
included artistic life, and it was in the Church and 
in church space that its main current, named the 
independent culture, emerged and developed. As 
Anda Rottenberg states, this was not without rea-
son. First in the period of the Partitions and then 
during the Nazi occupation, churches were a place 
where Polish songs were allowed and where Polish 
customs were observed in a natural way. The same 
happened in the times of Solidarity, when churches 
became a sanctuary for most artists,1 for whom the 
Church functioned, to some extent, as a patron. 
Christian culture weeks, exhibitions in church ves-
tibules, meetings with representatives of the artistic 
world, and wide reception of their works by ordi-
nary people, who “suddenly” became interested in 
art,2 played an invaluable role.

Many independent artists programmed their 
works to touch upon the current issues. Themes re-
lated to the contemporary socio-political situation ap-
peared in church space especially in traditional holi-
day decorations, such as Nativity scenes or Christ’s 
Tombs.3 The latter in particular were clear manifesta-
tions of Polish messianism and martyrology, translated 
into the language of the current tragedy of Martial 
Law and the years that followed. 

Being a decorative form inscribed in the liturgy 
of the Holy Week, Christ’s Tombs have a centuries-
long tradition. The flourishing of this genre came in 
the 18th century, when the arrangements began to 
receive more sophisticated forms, lavish ornaments, 
and mobile elements.4 At the same time, the un-

1 A. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945–2005, Warszawa 2005, 
p. 283.

2 B. Tracz, R. Ciupa, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 
2011, pp. 9–15. On the activities of the Committee for Independent 
Culture, cf. A. Ruciński, Działalność Komitetu Kultury Niezależnej  
w latach 1982–1989, „Przegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny” 
1, 2013, no. 4, pp. 47–54; B. Tracz, Kościół mecenasem i parasolem 
ochronnym, “Poza Cenzurą” (IPN’s supplement to “Rzeczpospolita”) 
28, 2009, pp. 4–5.

3 Many of them featured Passion motifs; cf. R. Rogozińska, 
W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–
1999, Poznań 2002, p. 29.

4 Christ’s Tomb is a part of the liturgy of Good Friday, com-
memorating the burial of Jesus through a symbolic adoration (of 
the place, cross, figure, or painting) and Eucharistic adoration (of 
the Blessed Sacrament). In some countries, including Poland, the 
Tomb is the place where the liturgical ceremonies of Good Friday 
end, and it is the background for the dramatized rituals of Christ’s 
burial (depositio), visitation of the Tomb (visitatio), and resurrec-
tion (elevatio). The custom of building Christ’s Tombs emerged in 
Western Europe with the development (from the 10th century on) 
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Zasadniczy temat pasyjny stanowił przy tym (i sta-
nowi nadal) doskonałą możliwość mariażu z ideami 
martyrologii narodowej i polskiego mesjanizmu, mo-
dyfikowanymi w zależności od kontekstu polityczno-
-społecznego. Zjawisko nasilało się oczywiście w okre-
sie powstaniowym oraz w czasie II wojny światowej5. 
Podobnie jak wcześniejsze realizacje Boże Groby lat 
80. XX wieku zbliżały się kompozycyjnie do aran-
żacji barokowych, przybierając formę environment 
o wielu planach, z iluzjonistyczną przestrzenią bu-
dowaną w sposób teatralny.

Widać wyraźnie, że „upolitycznienie” Bożych 
Grobów dokonało się w pierwszej połowie lat 80. po 

baroku ceremonia Bożego Grobu znacznie się wzbogaciła, nastąpił 
też rozkwit nabożeństwa nawiedzania grobu, zob. Z. Gorczewski, 
Boży Grób, w: Encyklopedia katolicka, red. W. Granat et al., t. 2: 
Bar – Centuriones, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułkowski, 
Lublin 1995, szp. 882–885.

5 Do historii przeszły groby w kościele Akademickim pw. Świętej 
Anny w Warszawie wznoszone w czasie okupacji hitlerowskiej przez 
studentów Akademii Sztuk Pięknych, członków Iuventus Christiana, 
z inicjatywy i pod kierunkiem architekta Beaty Tyrlińskiej. Obok 
treści religijnej obrazowały one martyrologię narodu polskiego, 
zob. D. Kaczmarzyk, Groby Wielkotygodniowe w kościele św. Anny  
1939–1944, „Więź” 17, 1974, z. 4, s. 112–120; zob. też J. Jaworska, 
Polska sztuka walcząca 1939–1945, Warszawa 1985.

derlying theme of the Passion was (and still is) an 
excellent opportunity to weave in the ideas of na-
tional martyrology and Polish messianism, modified 
in accordance with the political and social contexts. 
Obviously, the trend intensified during the uprisings 
and World War II.5 Similarly to earlier realizations, 
Christ’s Tombs of the 1980s were compositionally 
close to Baroque arrangements, designed in the form 

of dramatized liturgy. Since the 16th century, besides the figure of 
Christ and the cross, the Tombs also contained the Host in a box 
or in the monstrance. Inside the Tomb there were also cloths need-
ed for the staging of resurrection. In the Baroque, the ceremony 
of Christ’s Tomb was noticeably enriched and the tradition of the 
faithful religiously visiting the Tombs thrived; cf. Z. Gorczewski, 
Boży Grób, in: Encyklopedia Katolicka, eds. W. Granat et al., vol. 2: 
Bar – Centuriones, eds. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułkowski, 
Lublin 1995, cols. 882–885.

5 Noted in the history were the Tombs built during the 
Nazi occupation in the academic church of St Ann in Warsaw, 
by students of the Academy of Fine Arts, members of Iuventus 
Christiana, on the initiative and under the supervision of architect 
Beata Tyrlińska. Besides the religious content, the Tombs also vi-
sualized the martyrology of the Polish nation; cf. D. Kaczmarzyk, 
Groby Wielkotygodniowe w kościele św. Anny 1939–1944, “Więź” 
17, 1974, vol. 4, pp. 112–120; also cf. J. Jaworska, Polska sztuka 
walcząca 1939–1945, Warszawa 1985.

1. Bolesław Musierowicz, Boży Grób w koście oo. Dominikanów w Poznaniu, 1983, fot. w zbiorach Archiwum Muzeum Archidiece-
zjalnego w Katowicach

1. Bolesław Musierowicz, Christ’s Tomb in the Dominicans’ church in Poznań, 1983, photo from the archive of the Archdiocese Mu-
seum in Katowice
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wprowadzeniu stanu wojennego. Wzmocnienie zja-
wiska nastąpiło po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki 
w 1984 roku. Boży Grób stawał się w tym okresie 
często rodzajem odezwy politycznej, a odwiedzanie 
go wielkanocną porą – patriotyczną manifestacją6. 
Aranżacje wzbogacano o symbole solidarnościowe, 
sięgano także do metaforyki czasów okupacji hitle-
rowskiej, a nawet do jeszcze wcześniejszego, dziewięt-
nastowiecznego dziedzictwa. Najbardziej znaczące Boże 
Groby tego czasu powstawały w Warszawie i Krakowie.

W aranżację Bożych Grobów niejednokrotnie za-
angażowani byli profesjonalni artyści, dotyczyło to 
zwłaszcza dużych ośrodków miejskich. Niestety nie 
posiadamy szczegółowych statystyk, w których ko-
ściołach dekoracje wielkotygodniowe były tworzone 

6 „Najdłuższe kolejki ustawiały się w stolicy do kościoła Ojców 
Jezuitów przy Świętojańskiej, do Świętej Anny przy Krakowskim 
Przedmieściu, do Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście. 
A po 1984 roku – oczywiście do Świętego Stanisława Kostki, gdzie 
obok Bożego Grobu znalazł się świeży grób męczennika za wiarę 
i wolność, księdza Jerzego Popiełuszki. Kościół dawał wtedy ujście 
narodowym aspiracjom jak nigdy potem, a wcześniej chyba tyl-
ko w okresie powstania styczniowego” – stwierdza Maciej Rosalak, 
Grób Pańki, „Poza Cenzurą” (dodatek IPN do „Rzeczpospolitej”) 
28, 2009, s. 1.

of a multi-plane environment, with an illusory space 
built in a theatrical manner. 

It is clearly visible that “politicization” of Christ’s 
Tombs occurred in the first half of the 1980s, after 
Martial Law had been proclaimed. The phenomenon 
intensified after the murder of priest Jerzy Popiełuszko 
in 1984. At that time, Christ’s Tomb often became a 
kind of political manifesto, and visiting it at Easter 
– a patriotic manifestation.6 The designs were en-
riched with Solidarity symbols; authors sometimes 
drew on imagery from the times of the Nazi occupa-
tion, or even earlier, 19th-century heritage. The most 
significant Christ’s Tombs of those times were built 
in Warsaw and Cracow. 

Frequently, the creation of Christ’s Tombs in-
volved professional artists, especially in larger cities. 

6 “[In Warsaw] The longest queues were always at the Jesuits’ 
in Świętojańska street, at St Ann’s in Krakowskie Przedmieście street, 
and at St Mary’s in Nowe Miasto district. And after 1984, of course, 
at Stanisław Kostka’s, where next to the Lord’s Tomb was the fresh 
grave of priest Jerzy Popiełuszko, the martyr of faith and freedom. At 
that time, the Church was channeling the national aspirations, like it 
never did afterwards… and never before, except during the January 
Uprising.” – says Maciej Rosalak, Grób Pański, “Poza Cenzurą” (IPN’s 
supplement to “Rzeczpospolita”) 28, 2009, p. 1.

2. Bolesław Musierowicz, Boży Grób w koście oo. Dominikanów w Poznaniu, 1984, fot. w zbiorach Archiwum Muzeum Archidiece-
zjalnego w Katowicach

2. Bolesław Musierowicz, Christ’s Tomb in the Dominicans’ church in Poznań, 1984, photo from the archive of the Archdiocese Mu-
seum in Katowice
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przez profesjonalnych twórców, a w których przez 
pracowników parafii lub samych wiernych. Z do-
stępnych danych wynika, że w Poznaniu, który był 
dużym ośrodkiem kultury niezależnej7, liczba „arty-
stycznych” Bożych Grobów była mniejsza aniżeli bu-
dowanych przez nieprofesjonalistów. Do najbardziej 
znanych Bożych Grobów tworzonych przez artystów 
w Poznaniu należą prace Bolesława Musierowicza oraz 
Wojciecha Müllera.

W kompozycji Bożego Grobu z 1983 roku au-
torstwa Bolesława Musierowicza w  kościele oo. 
Dominikanów w Poznaniu [il. 1] pierwszy plan two-
rzyło kilkadziesiąt ustawionych na ziemi czarnych 
krzyży, poświęconych pamięci ofiar stanu wojenne-
go. Między nimi wierni ustawiali kwiaty, co powodo-
wało, że aranżacja nasuwała skojarzenia z cmentarzem. 
Pośrodku, nad rozpękniętą ziemią podwieszone zostały 
czarne płyty sugerujące pusty grób. Powyżej pięła się 
na wpół przezroczysta tkanina udrapowana w znak 
zwycięstwa. Światło wydobywające się z grobu pod-
świetlało ją od dołu, co dawało efekt dematerializa-
cji. W tle widniał czytelny napis „Zmartwychwstanie” 
wykonany czerwoną czcionką o charakterystycznym 
kroju z czasów Solidarności. W grobie zaaranżowanym 
przez Musierowicza u Dominikanów w kolejnym roku  
[il. 2] liczba elementów kompozycji została zreduko-
wana. Nad pustą mogiłą wisiało ukosem czarne obra-
mowanie. Z otworu biło białe światło, które pięło się 
po tkaninach z tiulu. Istotnym składnikiem aranżacji 
były liczne krzyżyki różnej wielkości i charakteru przy-
niesione przez parafian, tworzące w części centralnej 
różnobarwną i falującą przestrzeń. Krzyżyki były zna-
kami cierpienia, które ofiarowano Chrystusowi zmar-
twychwstałemu z nadzieją na rychłą odmianę losu8. 

Inny pomysł legł u podstaw aranżacji wykonanej 
w roku 1985 przez Wojciecha Müllera (z udziałem 
Juliusza Kowalskiego i Andrzeja Piątka) w kościele 
Matki Bożej Bolesnej [il. 3]. Męka Pańska była tu 
zwierciadłem służącym do autokontemplacji, do od-

7 Jednym z aspektów niezależnej działalności była aktywność 
kulturalna. Poza cenzurą wydawano pisma literackie, powstawały 
niezależne grupy fotografików i plastyków. Ważną rolę odgrywał 
w Poznaniu Teatr Ósmego Dnia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
funkcjonowało w mieście kilka podziemnych oficyn, m.in. Oficyna 
Wydawnicza „Syzyf”, Wydawnictwo „Spółdzielnia”, Wydawnictwo 
„Głosy”, Wydawnictwo CND, Niezależna Inicjatywa Wydawnicza 
„Errata”, Samodzielna Oficyna Literacka i Wydawnictwo im. 
Lecha Zondka. W Pile działała natomiast Wielkopolska Inicjatywa 
Wydawnicza, która w swoich publikacjach podawała Poznań jako 
miejsce wydania. Ważną rolę opiniotwórczą odgrywał „Czas Kultury”, 
wydawany od 1985 roku. W Poznaniu ukazywały się także czasopi-
sma młodych literatów, np. „Już Jest Jutro” i „Woskówka”. Miejscem 
prezentowania wystaw lub występów niezależnych teatrów były często 
kościoły, np. Teatr Ósmego Dnia dawał przedstawienia w kościele 
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie i kościele pw. św. Rodziny 
w Pile, zob. P. Zwiernik, NSZZ Solidarność i opozycja demokratyczna 
w Wielkopolsce 1980–1990, Poznań 2010, s. 27.

8 Rogozińska 2002, jak przyp. 3, s. 30.

3. Wojciech Müller (z  udziałem Juliusza Kowalskiego i  An-
drzeja Piątka), Boży Grób w koście pw. Matki Bożej Bolesnej 
w Poznaniu, 1985, fot. w zbiorach Archiwum Muzeum Archi-
diecezjalnego w Katowicach

3. Wojciech Müller (in collaboration with Juliusz Kowalski 
and Andrzej Piątek), Christ’s Tomb in Our Lady of Sorrows’ 
church in Poznań, 1985, photo from the archive of the Arch-
diocese Museum in Katowice

Unfortunately, there are no detailed statistics regard-
ing the churches in which Holy Week decorations 
were produced by professionals and those in which 
the Tombs were built by the parish staff or the pa-
rishioners themselves. The available data reveals that 
in Poznań, a large centre of independent culture,7 the 
number of “artistic” Tombs was smaller than the num-
ber of non-professionally constructed ones. The most 
famous Christ’s Tombs created by Poznań artists are 
those by Bolesław Musierowicz and Wojciech Müller.

In the composition of the 1983 Christ’s Tomb in 
the Dominican church in Poznań [fig. 1], the author, 

7 One of the aspects of the independent movement was cultural 
activity. Outside the censorship-controlled system, literary periodi-
cals were published, and independent artist groups were established. 
An important element in that play was Poznań Teatr Ósmego Dnia 
(Theatre of the Eighth Day). After Martial Law was proclaimed, sev-
eral underground printing houses functioned in the city, e.g. Oficyna 
Wydawnicza “Syzyf”, Wydawnictwo ”Spółdzielnia”, Wydawnictwo 
”Głosy”, Wydawnictwo CND, Niezależna Inicjatywa Wydawnicza 
“Errata”, Samodzielna Oficyna Literacka i Wydawnictwo im. Lecha 
Zondka. Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza functioned in Piłah 
gave Poznań as the place of publication in their prints. An important 
opinionating role was played by “Czas Kultury”, published since 
1985. In Poznań, young writers had their periodicals, e.g. “Już Jest 
Jutro”, or “Woskówka”. Very often the venues of exhibitions and 
performances were churches; for instance the Theatre of the Eighth 
Day performed in Maximilian Kolbe’s church in Konin and the Holy 
Family church in Piła. Cf. P. Zwiernik, NSZZ Solidarność i opozy-
cja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990, Poznań 2010, p. 27.
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bijania ludzkiej świadomości i świata. W nawiezio-
nej do kaplicy ziemi artyści wykopali głęboki dół, 
do którego prowadził mostek usytuowany na osi oł-
tarza. Na dnie mogiły położono lustro podświetla-
ne od góry reflektorem. Każdy, kto pochylił się nad 
otworem, dostrzegał w nim swoją postać, a unosząc 
głowę, widział własny cień odbijający się na całunie-
-ekranie rozwieszonym nad grobem9.

Przedstawione realizacje należą do najciekawszych, 
jakie powstały w Poznaniu w latach 80. XX wieku. 
Ich autorstwo nie budzi wątpliwości. W przypadku 
pozostałych, których dokumentacją dysponuje au-
tor, atrybucja jest bardzo trudna. W pracach tych 
pojawiały się motywy typowe dla Bożych Grobów 
także w innych miastach Polski: znak wiktorii – „V” 
(1985, kościół pw. św. Michała), polskie barwy na-
rodowe (1982, kościół pw. św. Anny), gazety (1984, 
kościół pw. św. Wojciecha), chleb (1983, kościół pw. 
św. Michała), kraty i piwnica zaaranżowane na kształt 
miejsca internowania (1984, kościół pw. św. Jana 
Kantego), kotwica10 (1984, kościół pw. Najświętszego 
Zbawiciela), krzyż i kontur Polski (1983, kościół pw. 

9 Ibidem, s. 147.
10 Rottenberg 2005, jak przyp. 1, s. 283–284. 

Bolesław Musierowicz, placed several dozen black 
crosses in the foreground, to commemorate the vic-
tims of Martial Law. The crosses stood on the church 
floor and the faithful put flowers between them. Thus 
the whole arrangement evoked associations with a 
cemetery. In the middle, over the ground split in two, 
two black slabs – a cracked tombstone – implied that 
this was an empty grave. Above it, a half-transpar-
ent veil, draped in the shape of V for victory, was 
stretched up. The light coming from the grave lit it 
from below, which gave the effect of dematerializa-
tion. In the background, clearly visible letters read 
“Resurrection”, in the characteristic Solidarity font. 
The Tomb built by Musierowicz at the Dominicans’ 
the following year featured fewer elements [fig. 2]. 
Above the empty tomb, a black frame was hanging 
askew. From the grave, white light shone up the tulle 
veils. A crucial element of the composition were the 
many crosses of various shapes and sizes, all brought 
by the congregation. They created a multi-coloured, 
fluctuating space in the central part of the arrange-
ment. The crosses symbolized the suffering, offered 
to the Resurrected Lord with hope for a change of 
fate in the near future.8 

A different concept was at the base of the com-
position produced in 1985 by Wojciech Müller (with 
the collaboration of Juliusz Kowalski and Andrzej 
Piątek) in the church of Our Lady of Sorrows [fig. 
3]. The Passion was viewed as a mirror for self-con-
templation, reflecting the human mind and the world. 
A deep hole was dug in the earth which the artists 
brought to the church. A small bridge leading to the 
grave was situated in the axis of the altar. At the bot-
tom of the grave, there was a mirror with a spotlight 
above it. Whoever leaned over the grave could see 
their own reflection, and looking up – their shadow 
cast on the shroud-like screen over the tomb.9

The realizations presented above are three of 
the most interesting ones produced in Poznań in 
the 1980s, and their authorship is beyond doubt. 
However, there are other compositions document-
ed, that the author is familiar with, whose attribu-
tion is very difficult. In those works, typical mo-
tifs appear that were also used in Christ’s Tombs in 
other Polish cities: V for victory (1985, St Michael’s 
church), Polish colours (1982, St Ann’s church), news-
papers (1984, St Adalbert’s church), bread (1983, St 
Michael’s), bars and a cellar, arranged so as to resem-
ble a prison cell (1984, St John Cantius’ church), 
an anchor10 (1984, Our Saviour’s church), the cross 
and the contours of Poland (1983, St Adalbert’s,  

8 Rogozińska 2002 (fn. 3), p. 30.
9 Ibidem, p. 147.
10 Rottenberg 2005 (fn. 1), pp. 283–284. 

4. Boży Grób w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu, 1983, 
fot. w zbiorach Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Kato-
wicach

4. Christ’s Tomb in St Adalbert’s church in Poznań, 1983, photo 
from the archive of the Archdiocese Museum in Katowice
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św. Wojciecha, il. 4)11, czasem otoczony drutem kol-
czastym (1984, kościół pw. św. Marcina), świece, zni-
cze nagrobne (1984, kościół oo. Pallotynów), wątki 
nawiązujące do męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, 
jak rozwieszona na krzyżu czarna sutanna (1985, 
kościół pw. św. Anny), napisy wykonane czcionką 
o charakterystycznym kroju z czasów Solidarności 
(1983, kościół pw. św. Rocha), a także powszechnie 
rozpoznawalny w stolicy Wielkopolski Pomnik Ofiar 
Czerwca 1956 (1985, kościół pw. Świętej Trójcy, il. 5).

*

Przywołane aranżacje Bożych Grobów z kościo-
łów Poznania, powstałe w pierwszej połowie lat 80. 
ubiegłego wieku, stanowią dla autora niniejszego ar-
tykułu punkt wyjścia do zasygnalizowania problemów 
badawczych pojawiających się przy analizowaniu ma-
riażu wątków martyrologicznych i mesjanistycznych 
w kościelnych dekoracjach Wielkiego Tygodnia.

11 Mapa Polski pojawiła się jako istotny element kompozycji 
Grobu Bożego w kościele pw. św. Marcina w Warszawie (1982). 
Miała kolor biało-czerwony, a w jej centrum ukazano pietę. Napis 
„Chrystus umarł”, widoczny pod mapą, odnosił się tym samym 
do Polski – Chrystusa Narodów. Warto dodać, że barwy narodo-
we łączono niekiedy z symboliką krwi i wody, która wytrysnęła 
z boku Zbawiciela. W kościele oo. Kapucynów (Warszawa, 1983) 
mapa tworzyła tło dla monstrancji; hostia znajdowała się w miejscu 
Warszawy; Rogozińska 2002, jak przyp. 3, s. 28.

fig. 4),11 sometimes bordered with barbed wire (1984, 
St Martin’s church), candles, grave lanterns (1984, 
the Pallottines’ church), elements associated with the 
martyrdom of priest Jerzy Popiełuszko, such as a black 
cassock hung on the cross (1985, St Ann’s), writings 
created with the characteristic Solidarity font (1983, 
St Roch’s church), and – commonly recognizable in 
Poznań – the monument for the Victims of June 
1956 (1985, Holy Trinity’s church, fig. 5).

*

The above-mentioned examples of Poznań 
Christ’s Tombs, built in the first half of the 1980s, 
have been presented in this article to serve as a start-
ing point for the next step: indicating research prob-
lems that arise in the analysis of martyrological and 
messianic themes in Holy Week decorations.

11 The map of Poland appeared as a crucial compositional ele-
ment of the Tomb built in St Martin’s church in Warsaw, in 1982. 
The map was white and red, with Pietá in the centre. Under the 
map there was the writing – “Christ is dead” – which thus referred 
to Poland as well, as “the Christ of Nations”. It must be added 
that Polish colours were often associated with the symbolism of 
blood and water that flowed from Jesus’ side. In the church of the 
Capuchin order in Warsaw (1983), the map was the background 
for the monstrance, and so the Host was visible against the map in 
the location of Warsaw; Rogozińska 2002 (fn. 3), p. 28.

5. Boży Grób w  kościele pw. Świętej 
Trójcy w  Poznaniu, 1983, fot. w  zbio-
rach Archiwum Muzeum Archidiecezjal-
nego w Katowicach

5. Christ’s Tomb in the Holy Trinity 
church in Poznań, 1983, photo from the 
archive of the Archdiocese Museum in 
Katowice
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Do projektowania i wykonywania niektórych gro-
bów włączali się artyści, inne stanowiły prace niepro-
fesjonalistów. Ta genetyczna dychotomia pociągała za 
sobą silne zróżnicowanie poziomu i charakteru arty-
stycznego aranżacji, ocenianych zazwyczaj przez kryty-
ków jako oscylujące między twórczością profesjonalną 
a sztuką plebejską. Błędem metodologicznym wydaje 
się analizowanie Bożych Grobów tylko w kategoriach 
artystycznych. Za szerszą perspektywą badawczą prze-
mawia ścisły związek tych realizacji – stanowiących 
nie tylko dekorację wielkotygodniową, ale i element 
liturgii – z misterium wielkanocnym. Włączenie do 
nich wątków narodowo-martyrologicznych w czasach 
prześladowań stanu wojennego w zderzeniu z manife-
stacją postaw antykomunistycznych przez odwiedza-
jących kościoły nasiliło postrzeganie Bożych Grobów 
jako fenomenu religijno-społecznego. I to niezależnie 
od tego, czy były to prace artystów, czy też amato-
rów. Sama historia sztuki czy krytyka artystyczna nie 
posiadają zatem wystarczających narzędzi do oceny 
tego fenomenu.

Analizując walory artystyczne Bożych Grobów, 
trzeba zgodzić się z twierdzeniem, że im bardziej 
dosłownych środków perswazji używali twórcy, tym 
poziom aranżacji stawał się coraz niższy. Nastąpił też 
oczywisty w takich wypadkach rozdźwięk pomiędzy 
aspiracjami twórców a oczekiwaniami hierarchii ko-
ścielnej. Wśród zarzutów stawianych polskiej sztuce 
niezależnej czasów stanu wojennego i lat 80. ubie-
głego wieku na jednym z pierwszych miejsc wymie-
nia się nadużywanie ikonografii religijnej, zwłasz-
cza pasyjnej. Tak jak w okresie walk powstańczych 
w wieku XIX traktowano ją jako narzędzie w pro-
pagowaniu treści związanych z walką o odzyskanie 
suwerenności. Sztuka przerodziła się w „misterium 
martyrologii i cierpiętnictwa narodu polskiego”12. 
Znak krzyża stał się w owym czasie istotnym skład-
nikiem świadomości zbiorowej, funkcjonując – wraz 
z innymi symbolami – jako komunikat powszechnie 
zrozumiały w społeczeństwie zbuntowanym przeciw 
władzy ludowej. „Symbole, znaki i gesty – przyznaje 
Aleksander Wojciechowski – stały się po 1981 roku 
zrozumiałym językiem porozumienia – zaś w sytu-
acjach konfliktowych między społeczeństwem a wła-
dzą – językiem społecznego rozbicia”13. Krzyż był 
również głównym elementem tego języka14. Nadmiar 
symboliki patriotyczno-religijnej w przedstawieniach 
pasyjnych i jej nagminne używanie do walki z reżi-
mem komunistycznym prowadziło nieuchronnie do 
spłycenia związanych z nią treści. Warto zauważyć, 

12 K. Czerni, Kryzys sztuki zaangażowanej? Notatki na marginesie 
kilku wystaw, „Znak”, 1986, nr 2–3 (375–376), s. 4–13.

13 A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei, Warszawa 1992, 
s. 10.

14 Rogozińska 2002, jak przyp. 3, s. 28.

In some cases, professional artists were engaged 
in the design and realization of the Tombs; in other 
cases, the whole work was performed by non-profes-
sionals. This genetic dichotomy resulted in noticeable 
discrepancies between particular works, concerning 
the quality and artistic value of the compositions; 
they were usually described by critics as oscillating be-
tween professional artwork and plebeian art. It seems 
methodologically erroneous to analyse Christ’s Tombs 
merely in the categories of art. Applying a wider re-
search perspective is justified by the close connec-
tion of those realizations (being not only decorations 
but also elements of the liturgy) with the Paschal 
Mystery. Including national-martyrological themes 
in those compositions, in the period of Martial Law 
repression, and in tandem with the anti-Communist 
attitude manifested by the faithful, only reinforced 
the perception of Christ’s Tombs as a religious-social 
phenomenon, whether they were professional or non-
professional artworks. Therefore, art history or art 
criticism alone do not offer sufficient tools to evalu-
ate this phenomenon. 

Analysing the artistic value of Christ’s Tombs, 
it becomes obvious that the more literal the persua-
sive devices, the lower the value of the composition. 
Another consequence of the trend was the discrepancy 
between the aspirations of the artists and the expecta-
tions of the Church hierarchy. One of the most serious 
accusations against the independent art of the 1980s 
in Poland is the superfluous use of religious iconog-
raphy, especially that related to the Passion. At that 
time, as in the period of the 19th-century uprisings, 
this imagery was seen as a means to propagate the 
message of the fight for independence. Art became 
“a mystery of martyrology and suffering of the Polish 
nation”.12 The sign of the cross became an impor-
tant component of the collective consciousness, and 
functioned, besides other symbols, as a commonly 
understood signal, used by the society that rebelled 
against the Communist authorities. As Aleksander 
Wojciechowski admits, “after 1981 symbols, signs and 
gestures became a comprehensible language of under-
standing, while in the conflict situations between the 
people and the authority they formed a language of 
social divide”.13 Also the cross was a crucial element 
of that language.14 The excess of patriotic-religious 
symbolism in Passion scenes, and its regular appli-
cation in the fight against the Communist regime, 
inevitably led to the trivialization of the associated 
content. It is worth noticing that certain Christian 

12 K. Czerni, Kryzys sztuki zaangażowanej? Notatki na margi-
nesie kilku wystaw, “Znak”, 1986, nos. 2–3 (375–376), pp. 4–13.

13 A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei, Warszawa 1992, 
p. 10.

14 Rogozińska 2002 (fn. 3), p. 28.
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symbols used in the new iconographic context, re-
turned after centuries of being absent from churches. 
One example is the early-Christian anchor, under-
stood as the symbol of the cross, hope for salvation, 
and being strong in faith.15 For the needs of the in-
dependent art of the 1980s, the anchor was borrowed 
from the vocabulary of Fighting Poland during the 
Nazi occupation. 

The marriage of Paschal and national elements 
raises certain controversies from the theological per-
spective. In messianism, the nation, understood as 
an ethnic group and identifiable through the com-
munity of language, was promoted to the rank of 
the subject.16 The subjective nature of the nation, 
in confrontation with its martyrology, created the 
idea of Polish messianism within the Christian tra-
dition.17 As a result, the nation understood in this 
way began to exist also as a theological category. This 
lead was already investigated in Polish theology in 
the 1980s.18 Promoting the nation to the rank of 
the absolute, as the Romantics did,19 creates a seri-
ous problem of competition with the religious ab-
solute, that is God. And yet, although this problem 
was acknowledged already in the Romantic period, 
it did not prevent the rebirth of Polish messianism 
in each subsequent dramatic moment of the nation’s 
history. Reactivation of the messianic ideas (seeing 
rebirth of the state as similar to the resurrection of 
Christ) in the 20th century was fostered by the fact 
that for some time Poland was the only country that 
took up the (luckily, almost bloodless) fight against 
the Soviet occupant and the Communist ideology, 
and spurred other socialist countries to action. The 
analogy between the mission and suffering of Christ 
and the fate of Poland, noticeable in many works of 
art, concurred with the anthropomorphization of the 
figure of Christ and contemporization of the drama 
of Golgotha, as in the earlier periods. The realism and 
expressionism of many visual representations, their 
frequently sorrowful tone, and emotional character 
stood in striking contrast to the rationalist attitudes, 
devoid of all sentimentalism, which had previously 
dominated in art.20 In the case of Christ’s Tombs 
of the 1980s, with the current state of research, no 

15 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, 
p. 427.

16 Moje herezje antynarodowe, Maria Janion’s conversation 
with Jarosław Kurski, http://wyborcza.pl/1,75478,3374302.
html#ixzz320LvPpAa [accessed: 30 Oct. 2015]. 

17 Currently, messianism is invoked by the movement for the 
enthronement of Christ as the King of Poland.

18 Cf. Polska teologia narodu, ed. C.S. Bartnik, Lublin 1988. 
19 Also Zygmunt Krasiński believed that nations originat-

ed by God’s act, especially the Polish nation, as the chosen one, cf.  
A. Fabianowski, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego, Ciechanów 
1991, pp. 6–7.

20 Moje herezje… (fn. 16). 

że niektóre symbole chrześcijańskie, użyte w nowym 
kontekście ikonograficznym, powracały do świątyni 
często po stuleciach. Przykładem jest wczesnochrze-
ścijańska kotwica rozumiana jako symbol krzyża, 
nadziei na zbawienie i mocnego trwania w wierze15. 
Na potrzeby sztuki niezależnej lat 80. kotwica zo-
stała zapożyczona z wokabulariusza Polski Walczącej 
czasów okupacji.

Mariaż pasyjno-narodowy budzi pewne kontro-
wersje w obszarze teologicznym. W mesjanizmie naród 
rozumiany etnicznie i identyfikowany przez wspól-
notę języka został podniesiony do rangi podmiotu16. 
Podmiotowość narodu w konfrontacji z jego marty-
rologią wytworzyła w chrześcijańskiej tradycji pojęcie 
polskiego mesjanizmu17. W konsekwencji tak rozu-
miany naród zaistniał również jako kategoria teolo-
giczna. Ten trop był rozpatrywany w polskiej teologii 
jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku18. Wyniesienie 
narodu przez romantyków do rangi absolutu19 stwa-
rza jednak poważny problem konkurencji z absolu-
tem religijnym, z Bogiem. Problem znany już w ro-
mantyzmie nie przeszkodził jednak w odradzaniu się 
polskiego mesjanizmu w kolejnych dramatycznych 
momentach historii narodu. Reaktywowaniu idei 
mesjańskich w XX wieku, pojmujących odrodzenie 
państwowości na podobieństwo zmartwychwstania 
Chrystusa, sprzyjał fakt, że Polska była przez pewien 
czas jedynym krajem, który podjął – na szczęście 
prawie bezkrwawą – walkę z okupantem radzieckim 
i ideologią komunistyczną, pociągając za sobą inne 
państwa bloku socjalistycznego. Dająca się odczy-
tać z licznych prac artystycznych analogia pomię-
dzy posłannictwem i cierpieniem Chrystusa a losem 
Polski szła – jak niegdyś – w parze z antropomorficz-
nym traktowaniem osoby Zbawiciela i uwspółcze-
śnianiem dramatu Golgoty. Realizm i ekspresjonizm 
wielu wyobrażeń plastycznych, ich nierzadko rzewny 
ton i charakter emocjonalny zdecydowanie kontra-
stowały z dominującymi we wcześniejszej sztuce po-
stawami racjonalistycznymi, wolnymi od wszelkiego 
sentymentalizmu20. W przypadku Bożych Grobów 
lat 80. nie da się na obecnym etapie badań wyprowa-
dzać ogólnych wniosków i redukować ich „zawartości 
teologicznej” do kolejnej odsłony obrazu polskiego 

15 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, 
s. 427.

16 Moje herezje antynarodowe, Maria Janion w  rozmowie 
z Jarosławem Kurskim, http://wyborcza.pl/1,75478,3374302.htm-
l#ixzz320LvPpAa. [dostęp: 30 X 2015]. 

17 Obecnie do mesjanizmu odwołuje się ruch na rzecz intro-
nizacji Chrystusa jako Króla Polski.

18 Zob. Polska teologia narodu, red. C.S. Bartnik, Lublin 1988. 
19 M.in. Zygmunt Krasiński uważał, że narody pochodzą z nada-

nia Boga, zwłaszcza naród polski jako szczególnie wybrany, zob.  
A. Fabianowski, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego, Ciechanów 
1991, s. 6–7.

20 Moje herezje…, jak przyp. 16. 
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general conclusions can be drawn; the “theological 
content” of the artworks must not be reduced to an-
other restaging of the Polish messianism drama. First 
of all, this interpretation is prevented by the scarce 
available documentation. Until we have access to 
broader knowledge of the phenomenon, the only 
option is to analyse Christ’s Tomb arrangements in-
dividually, without any attempts at generalizations. 
The suggested methodological caution is of vital im-
portance, due to significant theological differences 
between the national themes introduced in the com-
positions. The messianic motifs in Christ’s Tombs, 
illustrating the nation’s elevation to the role of the 
Messiah, are dissimilar from martyrological motifs, 
in which the nation is not seen subjectively, but col-
lectively, and which correspond to the suffering of 
Christ. Signs and symbols used in the composition 
of Christ’s Tombs are ambiguous, and their sense is 
comprehensible only in the given context.

It is most interesting to compare the situation of 
religious art in Poland and Western Europe at that 
time. In Polish Christ’s Tombs, the observed charac-
teristics are subjectivity of the nation, and application 
of an event from Jesus’ life to illustrate the nation’s 
martyrology. In the west of Europe, the art inspired 
by the Passion, free from the social-political context, 
also underwent the process of contemporization and 
subjectivization, although in this case the instrumen-
talization was oriented differently: towards the anthro-
pocentric dimension of Christ’s Passion. It was con-
nected with the prevailing opinion that religious art 
can represent only the human aspect of Christ – only 
those elements that are in concord with the existen-
tial experience. In extreme situations, which were also 
the prevailing ones (Francis Bacon, Herbert Falken, 
Werner Knaupp, Antonio Saura, Georg Baselitz), the 
religious motif became merely a pretext for the artist’s 
personal message. As a result, religious art related to 
the Passion came to be a projection of modern man’s 
condition. It needn’t necessarily be seen as an extraor-
dinary situation – every piece of art communicates 
the consciousness and the emotional turmoil of the 
artist’s generation – were it not for the fact that the 
proportions between the elaborated theme and the 
personal (conscious or unconscious) reinterpretation 
were significantly disturbed. For a great number of 
authors, Christ’s suffering and death turned into a 
code for an existential event. Christ, humanized, no 
longer a figure of religious thought, became a tragic 
hero of our times, prone to doubt and despair, living 
through modern torments.21 Both these phenomena: 

21 L. Makówka, Podróż w głąb siebie. Przedstawienia pasyjne 
jako szyfr wydarzenia egzystencjalnego, in: Człowiek w podróży, eds. Z. 
Krawczuk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 
2009, pp. 103–113, 356–357.

mesjanizmu. Przede wszystkim nie pozwala na to nie-
wielki dostępny materiał dokumentacyjny. Póki nie 
będziemy mieli dostępu do pełniejszej wiedzy o zja-
wisku, pozostaje analizowanie każdego Bożego Grobu 
indywidualnie, bez prób uogólniania. Zasugerowana 
ostrożność metodologiczna jest niezwykle ważna ze 
względu na zasadniczą różnicę teologiczną dzielącą 
wprowadzane do aranżacji wątki narodowe. Czym in-
nym jest bowiem wpisywanie do kompozycji Bożych 
Grobów tematów mesjanistycznych obrazujących pod-
niesienie narodu do roli Mesjasza, a czym innym po-
jawienie się wątków martyrologicznych narodu (nie 
traktowanego podmiotowo, ale jako zbiór indywidu-
alności) wpisujących się w Mękę Chrystusa. Użyte 
do budowy Bożych Grobów znaki i symbole nie są 
jednoznaczne, a ich sens możliwy jest do odczytania 
tylko w określonym kontekście.

Ciekawie wypada porównanie owego upodmio-
towienia narodu w Bożych Grobach i wykorzysta-
nie zbawczego wydarzenia z życia Jezusa do pokaza-
nia martyrologii narodu z sytuacją sztuki religijnej 
w tym samym okresie w Europie Zachodniej. Wolna 
od kontekstu społeczno-politycznego, inspirowana 
pasją Chrystusa sztuka tworzona na Zachodzie tak-
że podlegała procesom aktualizacji i subiektywizacji, 
chociaż kierunek instrumentalizacji wytyczony został 
w inną stronę, ku antropocentrycznemu wymiarowi 
męki Zbawiciela. Wiązało się to z panującym prze-
świadczeniem, iż w sztuce religijnej można przedsta-
wić jedynie to, co ludzkie w Chrystusie, co jest zgod-
ne z doświadczeniem egzystencjalnym. W sytuacjach 
krańcowych pod względem traktowania tematu, bę-
dących jednocześnie ilościowo zdecydowanie domi-
nującymi (Francis Bacon, Herbert Falken, Werner 
Knaupp, Antonio Saura, Georg Baselitz), motyw reli-
gijny stał się wręcz wyłącznie pretekstem do osobistej 
wypowiedzi artysty. W konsekwencji sztuka religijna 
związana z pasją stała się projekcją kondycji współ-
czesnego człowieka. I nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego – bo każda sztuka była i jest komunikatem 
świadomości, jak i emocjonalnych rozterek pokole-
nia, do którego przynależy artysta – gdyby proporcje 
pomiędzy podejmowanym tematem a wprowadzaną 
świadomie bądź nieświadomie osobistą interpreta-
cją nie zostały tak gwałtownie zachwiane. Dla spo-
rej liczby twórców cierpienie i śmierć Chrystusa sta-
ły się jedynie szyfrem wydarzenia egzystencjalnego. 
Humanizowany Chrystus, niebędący już uosobie-
niem myśli religijnej, stał się tragicznym bohaterem 
naszych czasów podatnym na zwątpienie i rozpacz, 
przeżywającym dzisiejsze udręki21. Oba zjawiska: pol-

21 L. Makówka, Podróż w głąb siebie. Przedstawienia pasyj-
ne jako szyfr wydarzenia egzystencjalnego, w: Człowiek w podróży,  
red. Z. Krawczuk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, 
Warszawa 2009, s. 103–113, 356–357.
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Polish messianism and western anthropocentrism, al-
though formally rather distant, are characterized by a 
similar process of reduction of the Christian content 
through individualist contemporization. In the case 
of Polish messianism, it was the sacralisation of the 
nation. In the case of the West – sacralisation of man 
and his dramatic existential experience. 

Abstract
Developing since the Partitions, Polish messian-

ism always strengthened in the periods when the 
Polish state and the existence of the Polish nation 
were threatened. In the first half of the 1980s, this 
tradition, intensified after the proclamation of Martial 
Law, found its expression in the Easter compositions 
of Christ’s Tomb. These arrangements constituted an 
independent, typically Polish phenomenon, joining 
the liturgical tradition with the national martyrolo-
gy. The traditional motifs of Holy Week decorations 
were thus enriched with objects and symbols related 
to the contemporary social and political situation. 
In large cities, the compositions were also built by 
professional artists from the circles of Independent 
Culture. In this article, to exemplify this phenom-
enon, Christ’s Tombs from Poznań churches in the 
years 1982–1985 are presented. By subjecting those 
compositions to artistic critique, it is hypothesized 
that the analysed works nevertheless escape the ap-
plication of the traditional art-historian’s tools, and 
that they constitute a unique phenomenon that must 
also be analysed from other research perspectives. The 
custom of building Christ’s Tombs is also discussed 
in the context of European religious art inspired by 
Paschal themes in the second half of the 20th century.

Keywords: Christ’s Tomb, Passion, contemporiza-
tion, martyrology, messianism, instrumentalization, 
independent culture, church, Poznań, Martial Law, 
social-political situation, religious art

Translated by Anna Ścibior-Gajewska

ski mesjanizm i zachodni antropocentryzm, chociaż 
formalnie dość odległe od siebie, dokonały podob-
nego procesu redukcji treści chrześcijańskich poprzez 
indywidualistyczną aktualizację: w przypadku polskie-
go mesjanizmu – sakralizację narodu, w przypadku 
Zachodu – sakralizację człowieka, jego dramatycz-
nego doświadczenia egzystencjalnego. 

Streszczenie 
Kształtujący się od czasów rozbiorów mesjanizm 

polski przybierał na sile w okresach zagrożenia pol-
skiej państwowości i egzystencji narodu. W 1. poło-
wie lat 80. ubiegłego wieku artystycznym przejawem 
tej tradycji, zintensyfikowanej po wprowadzeniu sta-
nu wojennego, były aranżacje Bożych Grobów, sta-
nowiące odrębne, typowo polskie zjawisko łączące 
tradycje liturgiczne z martyrologią narodową. W tra-
dycyjne motywy dekoracji wielkotygodniowej, two-
rzonej w większych miastach także przez artystów 
z kręgu Kultury Niezależnej, wplatano rekwizyty 
i symbole odnoszące się do aktualnej sytuacji spo-
łecznej i politycznej. Jako egzemplifikacja zjawiska 
zostały przywołane Boże Groby z poznańskich ko-
ściołów lat 1982–1985. Poddając te realizacje kry-
tyce artystycznej, autor artykułu stawia tezę, że roz-
patrywane zjawisko wymyka się jednak narzędziom 
stosowanym przez tradycyjną historię sztuki i jest 
swoistym fenomenem, który należy analizować także 
z innych pespektyw badawczych. Zwyczaj budowania 
Bożych Grobów omówiony został także w kontekście 
europejskiej sztuki religijnej inspirowanej wątkami 
pasyjnymi w 2. połowie XX wieku.

Słowa kluczowe: Boży Grób, pasja, aktualizacja, mar-
tyrologia, mesjanizm, instrumentalizacja, kultura nie-
zależna, kościół, Poznań, stan wojenny, sytuacja spo-
łeczno-polityczna, sztuka religijna
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