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Wprowadzenie

Wizerunek Matki Bożej Śnieżnej, promowany przez 
polskich biskupów w początkach XVII wieku jako 

odpowiedni dla kościołów polskich, należał obok obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, do najpopularniejszych wi-
zerunków Bogarodzicy, jaki pojawił się na ziemiach polskich 
na przełomie XVI i XVII wieku. Tematem obecnej publikacji 
są więc początki kultu Matki Bożej Śnieżnej, czyli obrazu 
Maryi z Dzieciątkiem z Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzy-
mie, oraz jego rozpowszechnienie na ziemiach polskich na 
przełomie XVI i XVII wieku. Samej bazylice rzymskiej Santa 
Maria Maggiore oraz obrazowi Matki Bożej Śnieżnej i jego 
kopiowaniu, jak też związkom z Polską poświęcamy w obec-
nej pracy rozdział wstępny.
 W Polsce obrazy Matki Bożej Śnieżnej powstały masowo 
na przełomie XVI i XVII wieku. Tylko poprzez zestawienie 
relacji o początkach tych obrazów, a zarazem porównanie ich 
treści, dokonanych z czasem zmian, niewłaściwej niekiedy 
konserwacji, czy dodanych różnych emblematów, możemy 
ich powstawanie ułożyć w jakimś logicznym ciągu. Nieste-
ty, odczuwamy dotąd zupełny brak dokładnych informacji 
o autorach i czasie powstawania obrazów. Niemal wszystkie 
one podzieliły tradycyjną drogę czczonych ikon, od zwykłego 
obrazu, któremu nie poświęcano większego zainteresowania, 
aż do sławy cudownego wizerunku, który otrzymywał własny 
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ołtarz, często obwieszony wotami, a kronikarze dopiero wte-
dy zaczęli go dostrzegać i opisywać.
 Co najmniej od początku XV wieku kościoły polskie były 
nasycone obrazami maryjnymi typu włosko-bizantyjskiego, 
tzw. Hodigitrii, czyli „wskazującej drogę”. W odróżnieniu od 
wizerunku z bazyliki Matki Bożej Większej przedstawiały one 
Najśw. Maryję Pannę, która prawą ręką wskazuje na trzymane 
na lewej ręce Dzieciątko Jezus. Większość z nich przetrwała 
okres reformacji i nadal znane są jako słynące łaskami. Nato-
miast obrazy Matki Bożej Śnieżnej sprzed oficjalnego skopio-
wania w 1569 roku, jakie się w świecie pojawiają, były zaś ma-
lowane jedynie na podobieństwo obrazu rzymskiego i nie były 
w ścisłym znaczeniu kopiami. Dopiero po Soborze Trydenckim 
w krajach katolickich nastał okres rozkwitu nabożeństwa do 
Matki Bożej Śnieżnej, często jako Matki Bożej „Zwycięskiej” 
lub też „Różańcowej”, symbolu Kościoła rzymskiego.
 Wykazy cudownych obrazów pojawiają się w literaturze 
polskiej dość późno i w zasadzie nie podają dokładnych dat 
ich powstania. Pierwsze polskie opisy cudownych obrazów 
z okresu staropolskiego (z XVII i XVIII wieku) są nieliczne 
i mało precyzyjne. Dopiero w XIX wieku pojawiły się pierwsze 
większe zbiory z opisem cudownych obrazów, ale i one poda-
wały przeważnie niesprawdzone źródłowo opisy historyczne.
 W ostatnich latach ukazało się wiele pięknych książek i al-
bumów związanych albo z jakimś terenem albo też rodzajem 
obrazów, ale i one mają charakter popularny, stąd też niekiedy 
mało wiarygodny. Wyjątkową wartość posiada przewodnik 
Wincentego Zaleskiego, Sanktuaria polskie (Warszawa 1988), 
który zestawia w miarę kompletnie wszystkie miejsca piel-
grzymkowe w obecnych granicach Polski, ale stanowi dopiero 
bazę do dalszych gruntownych poszukiwań i opracowań.
 Cenne studium pt. Matka Boska Polska. Adaptacja i roz-
powszechnienie typu ikonograficznego obrazu Matki Boskiej 
Śnieżnej od XVI do XVIII wieku opublikował w 1992 roku 
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znany historyk sztuki, Marian Kornecki. Dokonał w nim 
przeglądu zachowanych obrazów na ziemiach polskich, 
powstałych do XVIII wieku, który poprzedził prezentacją 
środowiska historycznego, społecznego, narodowego i re-
ligijnego Polski, ale nie podał też ani autorów pierwszych 
polskich kopii, ani też terytorialnego ich przenikania.
 Z literatury dotyczącej obrazu Matki Bożej Śnieżnej na 
uwagę zasługuje też publikacja ks. Michała Jagosza Św. Jan 
Paweł II, czciciel ikony Ocalenie Ludu i Biskupa Rzymu w Ba-
zylice Matki Bożej Większej (Kraków 2014), ale opierając 
się głównie na literaturze drukowanej i archiwum Bazyliki 
Santa Maria Maggiore ograniczył się zasadniczo do kultu tego 
obrazu w czasach nowszych, niewiele zaś dodaje do historii 
obrazu w Polsce w XVI i XVII wieku.
 Jako datę pojawienia się pierwszych wiarygodnych kopii ob-
razu Matki Bożej Śnieżnej należy przyjąć czerwiec 1569 roku, 
kiedy to św. papież Pius V wyraził zgodę na skopiowanie tego 
obrazu, a św. Franciszek Borgiasz, generał zakonu jezuitów, to 
kopiowanie zorganizował i obraz rozesłał niemal na cały ów-
czesny świat. W Polsce kopie te nazywano niekiedy „Kopiami 
Borgiaszowymi”, od nazwiska św. Franciszka Borgiasza, lub też 
„rzymskimi”, choć zostały już wykonane przez kopistów na te-
renie kraju. Tak pochodzenie rzymskie przypisywano bezzasad-
nie obrazom ofiarowanym przez bpa Bernarda Maciejowskiego 
dominikanom oraz obrazom jezuickim m.in. w Krakowie, Ka-
liszu i Lwowie. W sumie proweniencję rzymską przypisywano 
przynajmniej 15 obrazom polskim. 
 Należy przyjąć, że oryginalnych kopii, a więc pochodzą-
cych od Franciszka Borgiasza, było w świecie co najmniej 
kilkadziesiąt, przeznaczonych dla różnych osób, krajów kato-
lickich i terenów misyjnych. Taką kopię przeznaczył Borgiasz 
również dla Polski i choć źródła nie wymieniają miejsca, to 
większość historyków jest zgodna, że był nim Jarosław. Oka-
zuje się, że równocześnie podobną kopię otrzymała Litwa. 
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Wszystkie inne obrazy tego typu w Polsce i na Litwie, poza 
nielicznymi może wyjątkami, są tylko kopiami wtórnymi, 
malowanymi głównie w oparciu o obraz jarosławski. Kopie 
też mogły powstawać w oparciu o grafiki, czy miedziory-
ty, tworzone głównie przez flamandzką artystyczną rodzi-
nę Wierixów, dla których kolory obrazu dobierano według 
innych kopii, w tym obrazu jarosławskiego. Były to jednak 
w Polsce tylko wyjątki.
 Jeżeli obraz jarosławski, jak wszystko na to wskazuje, poja-
wił się w Polsce najpóźniej w 1576 roku, to początek pozosta-
łych wskazuje się głównie na lata 1597-1630. Obrazów tych 
pojawiło się w tym czasie w Polsce może nawet kilkadziesiąt. 
W obecnej pracy piszemy o początkach ponad 20 takich ob-
razów, które uważamy za najstarsze i pochodzące z jednego 
kręgu malarzy. Później powstało ich jeszcze bardzo dużo, tym 
bardziej, że zwycięstwo chocimskie z 1621 roku, wiązane 
z nabożeństwem do Matki Bożej Śnieżnej i Różańcowej oraz 
nazwanie przez nuncjusza Vidoniego w 1656 roku Matki 
Bożej w obrazie lwowskim „Królową Polski” dawały nowy 
impuls do tworzenia podobnych obrazów, niekiedy daleko 
odbiegających od pierwowzoru rzymskiego.
 Zachodzi zatem podstawowe pytanie, jak kolejno powsta-
wały polskie kopie, gdzie i kiedy? Czy istniał polski ośrodek 
malarzy zajmujący się kopiowaniem tego obrazu? A jeżeli 
istniał, to kto go tworzył? Aby odpowiedzieć na te pytania, 
trzeba przede wszystkim przebadać polskie stare druki oraz 
ówczesne rękopisy zawarte w archiwach i bibliotekach. Nie-
stety, rękopiśmienne źródła mówią też o obrazach dopiero od 
momentu, kiedy zaczęły cieszyć się łaskami, cudami, noszono 
je w procesjach, kiedy zaczęto budować dla nich osobne ołta-
rze. Ale i takie informacje okazują się ważne, bo po ich upo-
rządkowaniu możemy odtworzyć cykl produkcyjny, wskazać 
geograficzne oddziaływanie, przypisać do działających tam 
ludzi, w tym promotorów i malarzy.
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 Niewątpliwie nasze drogi poszukiwania muszą rozpoczy-
nać się od Jarosławia, jako kolebki kultu tego obrazu w Polsce. 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa pierwszy ośrodek 
powielania kopii obrazu jarosławskiego należy więc wiązać 
najpierw z samym Jarosławiem, a następnie z Krakowem, 
gdzie działał malarz lub grupa malarzy kopistów mająca z Ja-
rosławiem ścisłe kontakty.
 W Krakowie dużą rolę odgrywał w latach 1600-1606 bi-
skup Bernard Maciejowski, na którego powołują się głównie 
ośrodki dominikańskie. W Krakowie też przy nowicjacie je-
zuickim obok kościoła św. Macieja, a pod okiem biskupa Ma-
ciejowskiego, a może i malarza Tomasza Dolabelli, pracowali 
dwaj malarze jezuici – Maciej Klimkowicz, a później również 
Kasper Livensis, którzy pojawiają się w początkach XVII wieku 
wszędzie tam, gdzie odnotowano pojawienie się wspomniane-
go obrazu. Obracamy się więc w pracy głównie w środowisku 
jezuitów polskich, czyli prowincji polskiej, nie zauważamy 
natomiast wyraźnej akcji promowania obrazu w środowisku 
jezuitów litewskich, choć jak wykazały ostatnie badania, kopię 
rzymską otrzymała równocześnie również Litwa.
 Nie omawiamy w tej pracy piękna i wdzięku kopii po-
szczególnych obrazów, jest to już zadanie historyków sztuki. 
Ale i pod tym względem zdania są podzielone. Pozostajemy 
na etapie historyków, czy chronologów, którzy z podania 
najstarszych informacji starają się wyciągnąć logiczny ciąg 
wniosków.
 Do obecnego opracowania skłoniła nas przede wszystkim 
uroczysta koronacja obrazu jarosławskiego, jaka odbyła się 
2 sierpnia 2014 roku oraz liczne i cenne publikacje nauko-
we, choć lokalne, jakie z tej okazji się ukazały. Zarówno ta 
okazja jak i odżywająca od czasu do czasu sprawa przypisy-
wania obrazom Matki Bożej Śnieżnej w Polsce proweniencji 
rzymskiej, czyli „Borgiaszowej”, skłoniły nas do ponownej 
próby odnalezienia źródeł do historii obrazu na przełomie 



OBRAZY MATKI BOŻEJ  ŚNIEŻNEJ (SALUS POPULI ROMANI) W POLSCE10

XVI i XVII wieku, i stworzenia zestawu najstarszych, naszym 
zdaniem, obrazów tego typu. Mając świadomość żmudnych 
poszukiwań archiwalnych i niewielkich „odkryć”, a może 
i pomyłek, oddajemy pracę do druku, by wskazać kolejnym 
badaczom jeden z głównych szlaków rozpowszechnienia się 
obrazu Matki Bożej Śnieżnej na ziemiach polskich.

1. Światowe Dni Młodzieży z obrazem Matki Bożej Śnieżnej



Rozdział I

Obraz Matki Bożej Śnieżnej 
w Rzymie

1. Bazylika Santa Maria Maggiore

Bazylika Santa Maria Maggiore jest najstarszą świątynią Ma-
ryjną chrześcijaństwa w Wiecznym Mieście, matką niezli-

czonych sanktuariów maryjnych w świecie. Jej początki sięgają 
pontyfikatów dwóch papieży – Liberiusza (352-366), dlatego 
nazywana jest i dziś Liberiańską, oraz św. Sykstusa III (432-440). 
Została wzniesiona w miejscu wskazanym przez Maryję na wzgó-
rzu Eskwilińskim pokrytym śniegiem, 5 sierpnia 358 roku. Aktu-
alna bazylika została wybudowana po ogłoszeniu dogmatu o Bo-
żym Macierzyństwie Maryi podczas Soboru Efeskiego w 431 
roku. Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, przypisywany św. 
Łukaszowi Apostołowi, został w świątyni umieszczony w okresie 
pontyfikatu papieża Honoriusza III (1216-1227). Popularnie 
nazywany Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego – 
od śnieżnych początków bazyliki znany był również jako obraz 
Matki Bożej Śnieżnej. Fascynacja owym rzymskim obrazem trwa 
już kilkanaście wieków, a sanktuarium maryjne może poszczycić 
się długą listą świętych i błogosławionych, którzy nawiedzali to 
rzymskie sanktuarium. Są wśród nich papieże, kardynałowie, 
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2. Bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie
3. Święty Łukasz maluje obraz Matki Bożej Śnieżnej
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biskupi, świeccy i duchowni, fundatorowie i fundatorki wielu 
zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego oraz 
innych katolickich ruchów.
 Obraz rzymski Matki Bożej Śnieżnej o  wymiarach: 
79x117 cm posiada cechy stylu bizantyjskiego. Obrazy tego typu 
są w swej treści pozornie bardzo proste. Przedstawiają one Ma-
ryję o twarzy bardzo poważnej i zatroskanej, ubraną w beżowo-
różową suknię z grubymi faldami w dolnej części. Jej głowa okry-
ta ciemno-niebieską chustą – maforionem, opadającą w dół jako 
płaszcz. Na czole opadającego maforionu  złocony krzyż grecki, 
a na prawym ramieniu gwiazda, która jest symbolem Chrystusa. 
Dzieciątko z okrągłą i kształtną  główką z kędzierzawymi, złoty-
mi włosami, ubrane jest w białożółtą koszulkę ze złocistym obra-
mowaniem. Prawa dłoń Maryi  spoczywa na lewej, podtrzymu-
jącej małego Chrystusa, który ma w lewej ręce kodeks Nowego 
Testamentu, a prawą unosi w górę w geście błogosławieństwa. 

4. Obraz Matki Bożej Śnieżnej 
w Bazylice Santa Maria Maggiore 
w Rzymie
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W lewej dłoni Maryja ściska białą chustę, czyli mappę konsu-
larną. Wokół głowy Matki i Syna są złociste aureole1.
 Przełomowym momentem w dziejach obrazu okazało się 
pozwolenie św. Piusa V dane św. Franciszkowi Borgiaszowi 
w czerwcu 1569 roku na skopiowanie obrazu. Wtedy to po-
wstały pierwsze kopie, ale nie wiemy dokładnie, kto je wyko-
nał. Według Marco Beyniniego do wykonania pierwszego ob-
razu Borgiasz zaangażował Giuseppe Valeriano (1542-1596). 
Potem kopie wykonywał m.in. brat zakonny Giovanni Bat-
tista Fiammeri (1546-1617), uczeń Bartłomieja Ammanati 
(1511-1592), a jego obraz znalazł się w Ingolstadzie. O kilku 
następnych malarzach wykonujących kopie mogą świadczyć 
występujące między nimi różnice w ujęciu szczegółów2.
 Kiedy w 1571 roku papież Pius V zorganizował z Wenecją 
i Hiszpanią Ligę Świętą przeciw Turkom i odniosła ona przypi-
sywane Matce Bożej zwycięstwo nad turecką flotą pod Lepanto 
7 października 1571 roku, papież ogłosił dzień 7 października 
świętem Matki Bożej Zwycięskiej, a bullą Salvatoris Domini 
z 5 marca 1572 roku ustanowił święto Matki Bożej Różańco-
wej, przeniesione przez pap. Grzegorza XIII (1572-1585) na 
pierwszą niedzielę października. Odtąd też kult Matki Bożej 
Różańcowej powiązany został z kultem Matki Bożej Śnieżnej3.
 Już w latach 70-tych XVI wieku kult obrazu Matki Bożej 
Śnieżnej dotarł do większości krajów katolickich i na tereny 
misyjne. Według historyków polskich znaczną rolę w propa-
gowaniu kopii obrazu zarówno w świecie jak i w Polsce mogła 

1 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej w Kolegiacie Jaro-
sławskiej (XVI-XXI w.). Jarosław 2014, s. 20; M. Jagosz, Św. Jan Paweł II, czciciel 
ikony Ocalenie Ludu i Biskupa Rzymu w Bazylice Matki Bożej Większej. Kraków 
2014, s. 3, 5-6, 13, 27-28; I. Platowska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej 
Królowej Rodzin z Kolegiaty w Jarosławiu. Jarosław-Łańcut 2012, s. 37-40.

2 M. Benini, Die Frage nach dem Maler der Dreimal Wunderbaren Mutter. 
W: Pater Jakob Rem SJ. 400 Jahre Dreimal Wunderbare Mutter in Ingolstadt. 
Hgg. Rita Haub, Isidor Vollhals. München 2004, s. 100-103.

3 M. Jagosz, Św. Jan Paweł II, s. 30.
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odegrać m.in. rodzina Wierixów, która w tym czasie wyko-
nywała podobizny świętych jezuickich, ale wygląda na to, 
że było to dopiero pod sam koniec XVI wieku i w początku 
XVII wieku, kiedy wykonywano już masowo kopie wtórne4.
 W Polsce Synod Krakowski biskupa Marcina Szyszkowskie-
go z 1621 roku zalecił obraz jasnogórski i obraz Salus Populi 

4 Rodzina Wierixów: malarza Antoniego oraz trzech jego synów, rysow-
ników i miedziorytników: Jana (ok. 1549-po 1615), Antoniego (1552-1624) 
i Hieronima (ok. 1553-1619), miała odrysowany oryginalny wizerunek obrazu 
w bazylice Santa Maria Maggiore, i przenosiła go na płyty miedziane, odbijane 
na papierze lub tkaninie. Cechuje je bardzo dobry poziom artystyczny. Istniało 
na nie duże zapotrzebowanie, a Wierixowie dostarczali swych rycin m.in. je-
zuitom, którzy w oparciu o nie zamawiali obrazy u różnych artystów malarzy. 
Kopie obrazu Salus Populi Romani miały więc powstawać w pracowniach ma-
larzy głównie w oparciu o grafiki, dla których wzorem były rysunki Wierixów 
(M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 25-26; I. Platowska-
-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 46-47).

5. Obraz Matki Bożej 
Śnieżnej w Bazylice Santa 
Maria Maggiore. Popular-
ny obrazek z XIX w.
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Romani (choć nie wprost) jako wzory dla twórczości artystycz-
nej, odpowiadającej wymogom sztuki sakralnej. Odtąd wiele 
obrazów – kopii Matki Bożej Śnieżnej – zostało koronowanych 
na całym świecie, w tym w Polsce. Obraz ten wciąż w duchowo-
ści katolickiej jest aktualny, towarzyszy również od lat kolejnym 
Światowym Dniom Młodzieży w różnych częściach globu.

2. Kopiowanie obrazu

Św. Pius V

W dziejach kopiowania obrazu odgrywało główną rolę trzech 
świętych mężów żyjących w tym samym czasie; byli to: papież 
Pius V, generał jezuitów Franciszek Borgiasz oraz kardynał 
Karol Boromeusz.
 Papież Pius V, Antonio Ghislieri OP (1504-1572), w 1518 
roku wstąpił do zakonu dominikanów i w 1528 roku został wy-
święcony na kapłana. W 1556 został biskupem, a w 1557 roku 
kardynałem, 7 stycznia 1566 roku został wybrany papieżem, 
przyjmując imię Piusa. Jako papież wprowadzał uchwały Sobo-
ru Trydenckiego. Ogłosił nadto w 1566 roku nowy katechizm 
rzymski jako podręcznik nauki wiary, w 1568 nowy brewiarz, 
a w 1570 Mszał Rzymski. Prowadził energicznie rekatolicyzację 
krajów protestanckich, był zainteresowany sprawami polskimi. 
Został beatyfikowany w 1672 i kanonizowany w 1712 roku5.

Św. Franciszek Borgiasz

Franciszek Borgiasz (1510-1572), był potomkiem Aleksan-
dra VI i Ferdynanda Katolickiego. W 1529 roku ożenił się 

5 P. Janowski, Pius V. W: Encyklopedia katolicka. T. 15, kol. 748-749.
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6. Św. Pius V
7. Św. Franciszek Borgiasz
8. Św. Franciszek Borgiasz przy kopiowaniu obrazu NMP
9. Św. Karol Boromeusz
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z Eleonorą de Castro. W dziesięć lat później został wicekró-
lem Katalonii. Po śmierci ojca (1543) wrócił do Gandii, wtedy 
też zaczął utrzymywać żywe kontakty z Ignacym Loyolą. Gdy 
owdowiał (1546), został w 1551 roku jawnym członkiem zako-
nu jezuitów, co stało się sensacją na skalę europejską. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1551 roku w Oñate. Wybrany generałem 
zakonu 2 lipca 1565 roku, wprowadził do życia zakonnego 
wiele szczegółowych reguł i ustalił czas modlitwy myślnej. 
Dbał o rozwój misji w Południowej Ameryce. W czerwcu 1570 
z woli papieża Piusa V objął w imieniu zakonu penitencjarię 
watykańską, a pierwszym penitencjarzem polskim mianował 
Piotra Skargę. On też przyjął do zakonu Stanisława Kostkę. 
Należał z Piusem V do głównych organizatorów wyprawy 
przeciwko Turkom, która zakończyła się zwycięstwem pod 
Lepanto w 1571 roku. Był promotorem sztuki, utrzymywał 
kontakty z wybitnymi malarzami. Ks. Skarga poświęcił mu 
jeden z „Przydatków” do Żywotów świętych. Kanonizowany 
został w 1671 roku. Pontyfikat Piusa V i rządy generalskie 
Franciszka Borgiasza rozpoczęły się z kilkumiesięczną zale-
dwie różnicą czasu, a skończyły prawie równocześnie. Obaj 
święci związani ścisłą przyjaźnią, pracowali razem w sprawach 
reformy Kościoła. W czerwcu 1569 roku jezuita uzyskał zgodę 
papieża na sporządzenie kopii obrazu Matki Bożej z kościoła 
Santa Maria Maggiore. „Jeszcze przed swoją chorobą Borgiasz 
otrzymał od Piusa V pozwolenie na zrobienie kopii obrazu 
Matki Boskiej Większej, zwanej inaczej Madonną św. Łukasza. 
On lubił ten obraz i o nim to wspomina w swoim dzienniku 
pod dniem 9 listopada roku 1566 mówiąc: doznałem pociechy 
przez obraz Madonny” – pisze Piotr Suau6.

6 H. Fros, Święci i błogosławieni Towarzystwa Jezusowego. Kraków 1992, 
s. 34-36; P. Suau, Św. Franciszek Borgiasz. Tłum. S. Bartynowski. Kraków 1931, 
s. 504.
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Św. Karol Boromeusz

Trzeci ze wspomnianych świętych – św. Karol Boromeusz 
(1538-1584) pochodził z rodziny arystokratycznej. Studiował 
w Padwie, w 1559 roku został osobistym sekretarzem papieża 
Piusa IV, w 1560 roku kardynałem i arcybiskupem Mediolanu, 
a w 1563 roku przyjął święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. 
Odegrał znaczącą rolę na Soborze Trydenckim i wprowadzał 
w życie jego uchwały, zakładał seminaria duchowne, wizytował 
parafie, zwoływał synody diecezjalne, ogłosił ważne listy paster-
skie. Od października 1564 do 1572 roku był archiprezbiterem 
Bazyliki Matki Boskiej Większej, stąd to on udzielił wsparcia 
przy kopiowaniu obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Współpracował 
też z Polakami, w tym z kard. Stanisławem Hozjuszem i arcy-
biskupem Stanisławem Karnkowskim, a także z królem Stefa-
nem Batorym. Został kanonizowany w 1610 roku. Cieszył się 
w Kościele i w Polsce dość wczesnym kultem7.

Najważniejsze kopie w świecie

Dzięki wspomnianym trzem mężom Bożym powstały pierwsze 
kopie obrazu. Borgiasz kazał zrobić więcej kopii tego obrazu. 
Jedną z nich posłał już w połowie 1569 roku królowej Portu-
galii Katarzynie, drugą córce cesarza Ferdynanda, trzecią swo-
jemu synowi Karolowi, inną ofiarował w roku 1570 Ignacemu 
Azevedo, który odjeżdżał na misje do Brazylii8. Według Marca 
Beniniego pierwsze kopie Borgiaszowe trafiły do: a) Ignacego 
Azevedo, który w końcu maja 1569 roku przybył do Rzymu 

7 E.  Walewander, Karol Boromeusz. W: Encyklopedia katolicka. T.  8, 
kol. 859-860.

8 P. Suau, Św. Franciszek Borgiasz, s. 525; Sanctus Franciscus Borgia, quartus 
Gandiae dux et Societatis Jesu przepositus generalis tertius. Vol. 5: 1569-1572. 
Matriti 1911, s. 112, 113, 237.
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i wyprawiał się na misje do Ameryki, b) druga kopia została 
przeznaczona do domu nowicjatu Św. Andrzeja w Rzymie, 
w miejscu śmierci św. Stanisława Kostki, c) trzecią otrzymała 
Katarzyna, królowa Portugalii, d) czwartą syn Karol, e) piątą 
kolegium w Ingolstadzie (w 1570 roku). Potem kopie zawę-
drowały do Indii, Chin, Brazylii, Etiopii, a także do Polski, 
docierając w najodleglejsze zakątki katolickiego świata9.
 Prawdopodobnie Franciszek Borgiasz nie zdążył osobiście 
rozesłać obrazu wszystkim swoim zaplanowanym adresatom. 
Pozostawało mu trzy lata życia i dziesiątki osób i placówek jezu-
ickich, do których miał obraz trafić. Następny generał zakonu 
Ewerard Marcurian i jego sekretarz Antoni Possevino konty-
nuowali wysyłkę obrazów według listy Borgiasza, a zapewne 
i promowali powstanie nowych kopii. Taką drogą dotarł praw-
dopodobnie również obraz przeznaczony dla Polski i Litwy.

9 M.  Benini, Salus Populi Romani. W: Pater Jakob Rem SJ.  400 Jahre 
Dreimal Wunderbare Mutter in Ingolstadt. München 2004, s. 90-93.

10. Kopia obrazu NMP 
w  kościele św. Andrzeja 
na Kwirynale
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11. Kopia obrazu NMP w Ingolstadzie
12. Obraz NMP w stylu chińskim
13. Jakub Rem SJ, propagator obrazu 
w Ingolstadzie
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3. Wkład Polaków

Św. Stanisław Kostka

Kilka było powodów dla których tak wcześnie obraz dotarł 
nad Wisłę. Przede wszystkim świeża pamięć świątobliwej 
śmierci św. Stanisława Kostki, którego Borgiasz przyjmował 
do zakonu, a który był wyjątkowym czcicielem tego obrazu, 
oraz obecność ks. Piotra Skargi w Rzymie, gdzie nawiązał 
bliskie więzi przyjaźni z generałem Borgiaszem.
 Św. Stanisław Kostka (1550-1568), syn kasztelana Jana 
Kostki i Małgorzaty z Kryskich, w 1564 roku wyjechał ze star-
szym bratem Pawłem do szkół jezuickich w Wiedniu, gdzie 
duchowo dojrzewał i postanowił wstąpić do zakonu. Nie 
mając pozwolenia rodziny, w sierpniu 1567 roku przeszedł 
pieszo z Wiednia do Dylingi, gdzie zgłosił się do prowincjała, 
św. Piotra Kanizego. Odesłany do Rzymu, został przyjęty 
tam do zakonu w październiku 1567 roku przez generała 
św. Franciszka Borgiasza i rozpoczął nowicjat. W sierpniu 
1568 zapadł na malarię i zmarł po kilku dniach choroby.
 Piotr Skarga zamieścił żywot Stanisława w „Przydatkach” 
do swoich Żywotów świętych. Szerzące się szybko oznaki kultu 
spotkały się z półoficjalną aprobatą kościelną. W 1605 roku 
papież Paweł V zezwolił na wniesienie do kościoła na Kwiry-
nale obrazu Stanisława i zawieszenie przed nim srebrnej lampy 
oraz wotywnych tablic, co uznano później za akt odpowiada-
jący formalnej beatyfikacji10. Jednak dopiero papież Klemens 
X zezwolił w 1670 roku zakonowi i diecezjom polskim na 
liturgiczne wspomnienie, a  kanonizacji dokonał w  1726 
roku Benedykt XIII. Już w początkach XVII wieku w wie-
lu kościołach polskich umieszczano obrazy świętego, jego 

10 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów. T. 2, Kra-
ków 1996, s. 96.
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wstawiennictwu przypi-
sywano też liczne łaski, 
w tym powodzenia orę-
ża polskiego. Ks. Józef 
Majkowski pisze: „Kost-
ka często zwracał się 
w stronę kościoła Matki 
Boskiej Większej, gdzie 
znajdował się ulubiony 
przez niego obraz Naj-
św. Maryi Panny”, jesz-
cze na początku sierpnia 
przed śmiercią, był tam 
z pielgrzymką11.
 Nic więc też dziwne-
go, że jedną z pierwszych 
kopii obrazu Matki Bożej 
kazał Borgiasz zawiesić 
w miejscu śmierci Stani-
sława. W  Polsce obrazy 
Stanisława, promowane były szczególnie przez Sodalicje 
Mariańskie i  stąd wisiały w  połączeniu z  obrazem Matki 
Bożej Śnieżnej. Największa uroczystość z okazji beatyfikacji 
(raczej elewacji w 1604) odbyła się w Jarosławiu, gdzie Anna 
ze Sztembergu księżna Ostrogska, siostra stryjeczna Stanisła-
wa, nie szczędziła kosztów. Podobny rozwój kultu Stanisława 
Kostki obserwujemy w Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Lwowie 
i Sandomierzu. W niektórych kościołach jezuickich kult Sta-
nisława Kostki, z racji patriotycznych, przesłonił nawet kult 
Matki Bożej Śnieżnej12.

11 J. Majkowski, Święty Stanisław Kostka. Rzym 1965, s. 170, 183.
12 J. Sygański, Święty Stanisław Kostka, patron Lwowa. Lwów 1906, s. 9-10.

14. Św. Stanisław Kostka
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Ks. Piotr Skarga

Z obrazem Matki Bożej Śnieżnej związane są losy ks. Piotra Skar-
gi (1536-1612). W 1569 roku został przyjęty przez generała Bor-
giasza do zakonu, potem uzupełniał studia teologiczne i pełnił 
od czerwca 1570 roku z woli generała Borgiasza obowiązki peni-
tencjarza w Bazylice św. Piotra. W 1571 roku powrócił do Polski 
i został kaznodzieją i profesorem szkół w Pułtusku 1571-1572. 
Stąd przeniósł się do Wilna, gdzie został zastępcą rektora kole-
gium, a od 1579 roku pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej 
1579-1584. Później był przełożonym domu św. Barbary w Kra-
kowie 1584-1588, gdzie założył instytucje dobroczynne, w tym 
Bractwo Miłosierdzia. W styczniu 1588 roku został kaznodzieją 
nadwornym króla Zygmunta III i wywierał duży wpływ na króla 
i jego rodzinę. Zwolniony z obowiązków kaznodziei w końcu 
kwietnia 1612 roku, zamieszkał przy kościele św. Piotra i Pawła 
w Krakowie, gdzie zmarł w opinii świętości i został pochowany 
w podziemiach tegoż kościoła. Pozostawił olbrzymi dorobek 
pisarski z dziedziny teologii, polemiki religijnej, homiletyki, ha-
giografii i przekładów13. 
 O swojej nominacji na penitencjarza pisze sam Skarga 
w żywocie Franciszka Borgiasza, jaki zamieścił w „Przydat-
kach” do Żywotów świętych: 

On [Pius V] kazał Franciszkowi [Borgiaszowi], aby mu 12 mę-
żów ze swego zakonu uczonych i w prawach kościelnych biegłych, 
z rozmaitych języków i narodów postawił, którym by ten urząd 
[penitencjarza] zlecił, z której się mocno wymawiał generał, ale 
próżno. I stanęliśmy przed nim dnia 9 czerwca roku Pańskiego 
1570 (który ten żywot pisze, pierwszy był między nimi Polak), 
a on pytając generała o każdym, której by profesji w naukach był, 

13 J. Tazbir, Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji. Warszawa 1978, passim.
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a którym językiem mówił i którego narodu był, dał błogosławień-
stwo i dom u św. Piotra i żywność wieczną opatrzył14.

Skarga cieszył się spośród Pola-
ków największym autorytetem 
u  generała Borgiasza. Był go-
rącym zwolennikiem otwarcia 
kolegium jezuitów w  Jarosła-
wiu i  jego fundatorki Zofii ze 
Sprowy, stąd miał zleconą przez 
generała sprawę fundacji tego 
kolegium do końca. W „Nauce 
na dzień Matki Bożej Śnieżny” 
(kazanie przygodne), Skarga 
nie wspomina o obrazie, pisze 
ogólnie o  Matce Bożej Więk-
szej: „Tyś mnie do służby Syna 
twego oddała; proszę, abyś się za mnie nie wstydziła, uproś 
dary i poświęcenie na taką posługę, na którą nas wszechmoc-
ny Syn Twój powołał, abyśmy jemu drogę gotowali, a wiele 
dusz pozyskiwali”15.
 Pierwszy biograf, jezuita ks. Kasper Drużbicki, wspomina na-
stępujący fakt, który – można rzec – stał się elementem kanonu 
późniejszych życiorysów Skargi: „Prawie ostatnią pracą były dwie 
jasne świece, które jako wyraz stanu duchowego ofiarował: jed-
ną Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej, słynącej cudami 
w Polsce i na całej Północy; drugą podobną też, kazał zapalić 
przed obrazem Najśw. Panny i Matki, jednym z tych, które Oj-
ciec Franciszek Borgiasz w swej pobożności, za zgodą papieża 
polecił skopiować z rzymskiego obrazu Matki Boskiej Większej. 

14 P. Skarga, Żywoty świętych Starego i nowego Zakonu. T. 4, Kraków 1936, 
s. 651-652.

15 P. Skarga, Kazania o Przenajświętszej Bogarodzicy Niepokalanej Dziewi-
cy, 1854-1904. Wyd. J. Rejowicz. Kraków 1905, s. 57, 111-116.

15. Ks. Piotr Skarga
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Zaczęto go czcić najpierw prywatnie, potem publicznie, w kaplicy 
naszego nowicjatu [w Krakowie], jako słynący nadzwyczajnymi 
cudami”16.

Sodalicje Mariańskie

W początkowej promocji obrazów Matki Bożej Śnieżnej 
nieocenioną rolę odegrały Sodalicje Mariańskie, czyli kato-
lickie stowarzyszenie osób świeckich, powstałe w 1563 roku 
w Rzymie z inicjatywy Jana Leunisa SJ, oraz liczne Bractwa 
Różańcowe, które po zwycięstwie pod Lepanto, czciły w ob-
razie rzymskim Maryję „Zwycięską” lub też „Różańcową”.
 Sodalicje nosiły nazwę maryjną i gromadziły młodzież 
wyróżniającą się pobożnością i dobrymi wynikami w nauce. 
Zaprawiały nie tylko do osobistej pobożności, ale kładły 
silny nacisk na działalność społeczno-apostolską. Sodalisi 
uświetniali uroczystości kościelne, w tym głównie maryjne. 
Niezależnie od swego pochodzenia i stanu, uczyli dzieci kate-
chizmu, pomagali słabszym kolegom w nauce, opiekowali się 
ubogimi i chorymi w szpitalach i przytułkach. Oprócz Kon-
gregacji studenckich jezuici prowadzili i opiekowali się kon-
gregacjami stanowymi i zawodowymi: mieszczan (civium), 
rzemieślników (artificum), szlachty (nobilium), czy ubo-
gich (pauperum). Sodalicje posiadały swoje własne kaplice, 
a przynajmniej ołtarze z obrazami Matki Bożej, gdzie świecili 
lampy, odmawiali swoje modlitwy, urządzali sodalicyjne uro-
czystości. Obraz Matki Bożej Śnieżnej należał obok obrazu 
Stanisława Kostki do najczęstszych ikon Maryi w ołtarzach 
sodalicyjnych, skąd z czasem przenoszono je uroczyście do 
publicznego kultu w kościołach.

16 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 37-40; W. Siwak, 
Mariologia ks. Piotra Skargi SJ (1536-1612). W: Thesauri Civitatis Jaroslaviensis. 
Jarosław 2013, s. 126.



Rozdział II

Jarosław

1. Wierna kopia

Jarosław był bezsprzecznie miejscem, gdzie znalazła się 
pierwsza w Polsce kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej. 

Przemawia za tym historia powstania tej placówki jezuickiej 
na Rusi Czerwonej. Myśl sprowadzenia Towarzystwa Jezuso-
wego na Ruś Czerwoną wyszła od ks. Piotra Skargi. W 1568 
roku zrezygnował on z godności kanonika lwowskiego i w li-
stopadzie t.r. wybrał się do nowicjatu jezuickiego w Rzymie. 
Przechodząc przez Jarosław, złożył wizytę dziedziczce tego 
miasta, Zofii ze Sprowy, wdowie po kasztelanie wojnickim 
Janie Krzysztofie Tarnowskim, której zachwalał zakon je-
zuitów. Zofia powzięła więc zamiar założenia placówki tego 
zakonu w Jarosławiu i prosiła Skargę, by przedstawił sprawę 
władzom zakonnym w Rzymie. Generał zakonu Franciszek 
Borgiasz po informacji Skargi polecił jednak w marcu 1570 
roku prowincjałowi Wawrzyńcowi Maggio zbadanie możli-
wości fundacji kolegium w większym mieście, np. we Lwo-
wie lub w Przemyślu. Zofia ze Sprowy mając jednak na myśli 
wyłącznie Jarosław, pisała osobiście w tej sprawie 14 stycznia 
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1571 roku do prowincjała Maggio i 13 marca 1571 roku do 
generała Borgiasza.
 W 1571 roku powrócił Skarga z Rzymu i jesienią tegoż 
roku wybrał się na Ruś. W obecności Skargi Zofia poczyniła 
jezuitom 29 grudnia 1571 roku pierwsze zapisy majątko-
we. Jezuita poparł wówczas wyraźnie lokalizację kolegium 
w Jarosławiu, a po jego zachwaleniu miejsca również generał 
Borgiasz. Już 10 stycznia 1572 roku Zofia pisała do gene-
rała Borgiasza, dziękując za przyjęcie fundacji, a w lutym 
1572 roku również prowincjał Wawrzyniec Maggio gratu-
lował Zofii uzyskania akceptacji swojej fundacji. Pod koniec 
stycznia 1573 roku, już po śmierci generała Borgiasza, raz 
jeszcze wysłano Skargę do Zofii, ale ta zdania nie zmieniła. 
W październiku 1573 roku pierwsi jezuici zamieszkali więc 
w Jarosławiu. W listopadzie 1575 roku otwarto pierwsze kla-
sy szkół, a w maju 1576 roku powstała Sodalicja Mariańska 
uczniów pod wezwaniem Zwiastowania NMP, która w 1579 
roku otrzymała zatwierdzenie i została agregowana do Soda-
licji rzymskiej17.
 Pierwszą siedzibę jezuitów stanowił drewniany budynek 
wójtowski przystosowany do potrzeb zakonu, do którego 
wprowadzili się jezuici 17 listopada 1573 roku. Nowe kole-
gium zbudowano przed 1582 rokiem i w 1583 roku zamiesz-
kali w nim zakonnicy. Początkowo jezuici pracowali w kole-
giacie Wszystkich Świętych. W 1577 roku wybudowano dla 
swoich potrzeb tymczasową drewnianą kaplicę, a w sierpniu 
1582 roku położono fundamenty pod budowę murowanego 
kościoła. Biskup Wawrzyniec Goślicki dokonał aktu konse-
kracji wielkiego ołtarza 1 stycznia 1592 roku, a konsekracji 

17 Zob. Brevis narratio originis et fundationis Collegii Jaroslaviensis, usque 
ad 1587. Archivum Romanum Societatis Iesu (cyt. dalej: ARSI), Pol. 75, nr 14; 
B. Natoński, Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego w Polsce, 1564-1580. 
W: J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego. T. 1, Kraków 1969, 
s. 468-473.
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16. Wierna kopia obrazu rzymskiego NMP z Jarosławia
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kościoła dokonał 24 kwietnia 1594 roku pod wezwaniem 
świętych Janów. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Skar-
ga. W nowym kościele znalazły się „ołtarze Św. Krzyża i Matki 
Boskiej (z kopią obrazu S. Maria Maggiore) jako najstarsze, 
stanęły w kaplicy w nawie poprzecznej, w północnym lewym 
ramieniu transeptu18.
 Generał zakonu Franciszek Borgiasz chciał koniecznie, by 
jezuici otwarli placówkę na Rusi, więc podtrzymywał zbożne 
intencje fundatorki Zofii, a znając doskonale dzięki Skardze 
jej zapał i wielką hojność, w tym dla domu nowicjatu w Rzy-
mie, gdzie znajdował się grób Stanisława Kostki, który według 
Skargi „upominki śląc bogate do Rzymu, uczciła”, przeznaczył 
dla niej (a tym samym dla jezuitów) kopię świętego obra-
zu. Okoliczności sprowadzenia do Jarosławia kopii obrazu 
Matki Bożej Śnieżnej nie są bliżej znane. W zachowanych 
listach Borgiasza i Skargi, a także w „Elogium” na cześć Zofii19 
na temat obrazu nie ma mowy. Mogło to nastąpić najwcze-
śniej w połowie 1572 roku, ale mogło też dopiero po śmierci 
generała Borgiasza, ale na jego wyraźną wolę. Obraz został 
więc przesłany Skardze przez Antoniego Possevina do Wilna 
dopiero w 1576 roku. Po śmierci Borgiasza Antoni Possevi-
no (1533-1611), dyplomata i pisarz, znany dobrze Skardze 
z Rzymu, został bowiem sekretarzem nowego generała za-
konu Everarda Mercuriana (1573-1577) i załatwiał zaległe 
sprawy po śmierci generała Borgiasza. Mógłby świadczyć 
o tym list Skargi z 1 lipca 1576 roku, będący odpowiedzią 
na wcześniejsze pismo Possevina:

Słodyczy miłości Waszej Wielebności, jakiej doświadczyłem 
w Rzymie w 1569 roku, dotąd doświadczam i nic nie może poprzez 

18 J. Paszenda, Kościół Św. Jana w Jarosławiu w wiekach XVII i XVIII. W: 
Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 1, Kraków 1999, s. 89; I. Rychlik, 
Kościół Kolegiaty Wszystkich Świętych w Jarosławiu. Jarosław 1893, s. 24.

19 ARSI, Pol. 75, f. 51-52v.
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17. Kościół pojezuicki w Jarosławiu, obecna Kolegiata
18. Obraz jarosławski NMP przed konserwacją
19. Rzeźba św. Franciszka Borgiasza przed Kolegiatą jarosławską
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niepamięć umniejszyć jej smaku, jaką Wasza Wielebność odnowił 
zarówno w liście do rektora wileńskiego jak i w przesłaniu dla 
mnie pewnych najłaskawszych (gratissimis) obrazów, za co w jego 
imieniu składam gorące dzięki20.

Nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, czy w liście tym 
jest wprost mowa o obrazie jarosławskim, choć wiele na to 
wskazuje. W liście podano liczbę mnogą „obrazów”, co wska-
zywałoby, że Possevino przesłał przynajmniej dwa obrazy. Jak 
się okazuje, w latach 80-tych XVI wieku pojawia się też drugi 
obraz Matki Bożej Śnieżnej w Dorpacie (Tartu), w prowincji 
litewskiej.
 Obraz Salus Populi Romani, jaki pojawił się w  Jaro-
sławiu, stanowi reprezentacyjny wizerunek Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, malowany olejno na płótnie, o wymiarach 
185 x 121,5 cm.

Obraz jarosławski jest późnorenesansowym dziełem, nieznanego 
dziś, artysty flamandzkiego, na co wskazują jego cechy stylowe, 
przede wszystkim pogłębienie psychologiczne dzieła, subtelny mo-
delunek karnacji i skontrastowana z nim ciężka draperia płaszcza 
Matki Boskiej, sugerująca sukno stosowane w północnym klimacie 
Flandrii – pisze Inga Platowska-Sapetowa.

Rzymskie pochodzenie obrazu zdaje się też potwierdzać ar-
tystyczne piękno wizerunku i duchowa głębia twarzy Matki 
i Dzieciątka. Musiał to być zdolny mistrz flamandzki, „gdyż 
trzeba było nie lada artysty, by tak umiejętnie połączyć wdzięk 
młodości z głęboką powagą ducha i intelektu, promieniują-
cymi z tego arcydzieła” – pisze dalej Platowska-Sapetowa. 

20 Dulcedinem illius Vrae Vae caritatis, quam Romae sub annum Domini 
1569 degustaveram, hactenus degusto, nec ulla potest oblivione diminui sapor 
illius, quam Vra Ra renovavit, et in litteris ad P. Rectorem Vilnensem et in 
mittendis mihi quibusdam gratissimis imaginibus, quo nomine illi summas 
ago gratias (Listy ks. Piotra Skargi T.J. Wyd. J. Sygański, Kraków 1912, s. 83).
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Obraz Matki Bożej Śnieżnej w Jarosławiu jest swobodną ko-
pią pierwowzoru, wykonaną w stylu późnorenesansowym, 
co sprawia, że rysy twarzy Madonny i Dzieciątka są bardzo 
ciepłe w wyrazie21.

W wieku XVI, kiedy powstał obraz jarosławski, uroda, piękno 
Matki Boskiej jest związane również z tym, że piękno utożsamia-
ne było przez filozofów z dobrocią i łaskawością. W ten sposób 
przedstawiono Matkę Bożą jako postać łaskawą, litościwą dla lu-
dzi – i to widzimy w naszym obrazie bardzo wyraźnie. Jest to jeden 
z najpiękniejszych obrazów Matki Bożej Śnieżnej, jakie udało mi 
się zobaczyć nie tylko w oryginale, ale również w bardzo bogatych 
zbiorach reprodukcji malarskich w Bibliotece Jagiellońskiej – pisze 
dalej Platowska-Sapetowa22.

W obecnym stanie badań należy przyjąć rok 1576 za datę 
pojawienia się obrazu w Jarosławiu. Był darem dla jezuitów, 
ale też ich fundatorki Zofii ze Sprowy. Kult obrazu opierał się 
od początku na powstałej i prężnie rozwijającej się Sodalicji 
Mariańskiej, która skupiała się wokół ołtarza Matki Bożej 
z rzymską ikoną.
 Na początku lipca 1580 roku Zofia ze Sprowy miała ofia-
rować do obrazu dwie bogato zdobione korony na głowy 
Maryi i Dzieciątka Jezus23, a dokument z 1 września 1589 
roku świadczy, że już wtedy Sodalicja Mariańska przezna-
czyła ponad 48 florenów na złocenie ołtarza NMP (pro auro 
altaris)24.

21 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 28; I. Platow-
ska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 44-45.

22 I. Platowska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin 
z Kolegiaty w Jarosławiu. W: Thesauri Civitatis Jaroslaviensis. Jarosław 2013. 
s. 66.

23 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 46.
24 Bibl. Uniw. Jag. 270, pod 1589 r.
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 Pierwsza wyraźna wzmianka o samym obrazie zawarta 
jest w „Katalogu czyli Inwentarzu Kościoła Ś. Jana Ojców 
Towarzystwa Jezusowego w Jarosławiu. Rok 1593”. Zapisa-
no w nim w dziale obrazów malowanych, w drewnianych 
ramach, zawierającym trzynaście pozycji, na trzecim miejscu: 
„wydłużony obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na lewej 
ręce” – Oblonga Viriginis Matris cum Christo puero in manu 
sinistra. Był to jedyny obraz Matki Bożej osadzony w ramach, 
a wymieniony w inwentarzu. Już wówczas otoczony był kul-
tem, o czym świadczy obecność w skarbcu dwóch srebrnych 
koron wysadzanych drogimi kamieniami25.
 W tymże Katalogu z 1593 roku, z działu grafiki zatytuło-
wanej „Impresse sed illuminate”, co oznacza odbitki graficzne 
kolorowane; spośród siedemnastu pozycji, warto wymienić 
odbitkę na jedwabiu, którą inwentaryzator określił w słowach 
„złocista Matka Boża Większa z Rzymu”. Obraz ten tworzył 
parę z podobnie określonym wizerunkiem Ukrzyżowanego26.
 W 1595 roku sprawiono do kościoła nowy piękny, z mar-
muru i alabastrowego kamienia, ołtarz Matki Bożej, urzą-
dzony głównie kosztem Jana Świętosławskiego, referendarza 
koronnego, w którym też umieszczono obraz27.
 W jarosławskim kolegium i  kościele rozpoczął się też 
najwcześniej w  Polsce kult Stanisława Kostki, wielkiego 
czciciela Matki Bożej Śnieżnej, powinowatego przez Zofię 
Kostkową z domem książąt Ostrogskich. W 1605 roku uro-
czystość Stanisława Kostki opisała kronika kolegium, zazna-
czając, że oprócz czterdziestu różnych emblematów rozwie-
szonych w kościele, wystawiono dwa obrazy, jeden Matki 
Bożej adorowanej przez św. Ignacego i Stanisława Kostkę, 

25 Muzeum w Jarosławiu. Akta Miasta Jarosławia, AmJ-71; I. Platowska-
-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 21-22.

26 I. Platowska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 62.
27 Litterae annuae Societatis Iesu (drukowane), 1596, s. 27; WAP Kr. Teki 

Scheidra 670, s. 779.
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drugi samego św. Stanisława przyjmującego z rąk aniołów 
Komunię św.28. Wkrótce potem księżna sprawiła do kościoła 
srebrny relikwiarz (thecam) ozdobiony drogimi kamieniami 
na relikwie Stanisława Kostki29. Z racji obrazu Matki Bożej 
Śnieżnej, szczególnym kultem cieszył się również św. Franci-
szek Borgiasz, ofiarodawca obrazu. W 1732 roku za rektora 
Jana Juśkiewicza (1727-35) ustawiono przed kościołem na 
cokołach kamiennych m.in. posąg Franciszka Borgiasza dłuta 
rzeźbiarza Tomasza Huettera.
 W odróżnieniu od drugiego kościoła jezuickiego, Matki 
Bożej Bolesnej „Na Polu”, kult Matki Bożej Śnieżnej rozkwitał 
w kościele świętych Janów głównie wśród sodalisów, a więc 
synów okolicznej zamożnej szlachty, i jarosławskich bogat-
szych mieszczan. Jan Władysław Poczobut Odlanicki pisze 
pod dniem 13 kwietnia 1684 roku: „stanąłem w mieście Ja-
rosławiu i byłem naprzód u obrazu Najświętszej Panny wielce 
cudownego w kościele świętego Jana u ojców jezuitów, gdzie 
wielkich łask doznawają różni. Przy którym kilku mszy wy-
słuchawszy jechałem do miasta”30.
 Inwentarz kościoła z 1753 roku bardzo dokładnie opi-
suje w czternastu punktach ołtarz Najśw. Maryi Panny wraz 
z obrazem Matki Bożej Śnieżnej31. Ważna jest w tym opisie 

28 Hic altaris in modum duae cernebantur effigies: altera Dei Matris erat, 
cui B.P. Ignatius cum D. Stanislao adflexit supplex; altera ipsum beatum Sta-
nislaum, e manibus Angelorum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum su-
mentem, referebat (Litterae annuae, 1605, s. 916; S. Załęski, Jezuici w Polsce. 
T. IV, Kraków 1905, s. 172).

29 Annuae litterae (drukowane), 1606-1608, s. 734.
30 J.W. Poczobut Odlanicki, Pamiętnik. Warszawa 1987, s. 312. Autor mógł 

pomylić kościół św. Jana z kościołem NMP.
31 Altare Beatissimae Mariae Maioris: 1mo. Korona na głowę Matki Boskiej 

srebrna pozłocista, sznurkami drobnych pereł obwiedziona, na której sztuczek 
z perłami i kamyczkami jedenaście, krzyżyk na wierzchu korony z diamenci-
kami. Takaż na głowie P. Jezusa druga korona, lubo trochę mniejsza. – 2do. 
Promienie około głowy Matki Boskiej i Pana Jezusa srebrne pozłociste. – 3tio. 
Sukienka na Najśw. Pannie i Panu Jezusie miedziana pozłocista. – 4to. W górze 
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załączona do inwentarza uwaga (Notandum), która zazna-
cza, że „rama u obrazu N. Panny w ołtarzu na spodzie ugnita 
i sprochniała ab aliquot annis, przez co i sam obraz psuje się, 
i gnije, omnino Gratiosae huius Imaginis reperatio est neces-
saria”. A zatem już w 1753 roku obraz był u dołu nadpsuty, 
a po 20 latach nastąpiła kasata zakonu i obrazu nie zdążono 
naprawić. W takim stanie przetrwał więc do XX wieku32.
 O tym, że obraz cieszył się kultem i zanoszono doń inten-
cje, doznawano łask nawet będąc z dala od świątyni, świad-
czą nie tylko liczne wota i ozdoby, ale też dokument z 1756 
roku z rzymskiego archiwum, w którym opisano historię 
człowieka, który „uprosił łaskę wyzdrowienia przed ikoną 
Bogarodzicy Dziewicy, którą otrzymał św. Borgiasz dla na-
szego kolegium”33.
 Niestety, nie zachowały się inwentarze sodalicyjne, jak też 
rejestry łask i składanych wotów, którymi ołtarz obdarzano. 
Cenne wota z czasów jezuickich zarekwirowali Austriacy po 
kasacie zakonu, a te, które złożono po 1804 roku, spłonęły 
w pożarze kościoła w 1862 roku.
 W połowie XIX wieku stał jeszcze piękny alabastrowy 
ołtarz NMP z obrazem. Pożar w nocy 12/13 maja 1862 roku 
sprawił, że spaliły się ołtarze i wyposażenie kościoła, ocala-
ła zakrystia i skarbiec. Obraz Matki Bożej ledwie wydarto 

nad obrazem wotywek większych czworograniastych trzy. – 5to. Na obrazie 
wotywek mniejszych czterograniastych jedenaście. – 6to. Wotywek in formam 
serca cztery. – 7mo. Imię Marya srebrne. – 8vo. Mentalik z Imieniem Jezus srebr-
ny maleńki. – 9no. Kwiatków srebrnych koło obrazu trzynaście. – 10mo. Gwiazd 
koło głowy N. Panny srebrnych pozłocistych 12. – 11mo. Na szyi N.P. srebrnych 
filigranowych paciorków koralami przekładanych dwanaście. – 12mo. Na Panu 
Jezusie drobnych koralików cztery sznurki, w krzyżyku u tychże koralików 
czerwonych kamyków 5. – 13tio. Mentalik S. Jana Nepomucena szklany w sre-
bro oprawny. Drugi także szklany przy paciorkach na szyi N. Panny. – 14to. 
Passyjka srebrna, z INRI srebrnym. – Supra jest obraz S. Barbary, kongregatyski.

32 Bibl. PAN Kraków, rkps 255, pod rokiem 1753.
33 ARSI, Pol. 87, s. 18; I. Platowska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, 

s. 23, 71-72.
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z ołtarza. Mimo że wszystko spłonęło, ocalał on niemal cu-
downie, co przyczyniło się do wzmożenia jego kultu, a nowy 
ołtarz Matki Bożej Śnieżnej ufundował w 1868 roku ks. To-
masz Oleksiński34.
 Dopiero w XX wieku obraz poddano gruntownej reno-
wacji. Konserwatorzy z lat 1975-1976 ocenili, że ponad 50% 
powierzchni obrazu to rekonstrukcja. „Oryginalne dzieło, 
malowane na płótnie lnianym o grubym splocie i tkanym na 
krosnach, zachowało jedynie sylwety Matki Bożej i Dzieciąt-
ka, przy głowie którego pozostawiono oryginalną aureolę. 
Płótno oryginalnego fragmentu było bardzo słabe, jakby zwę-
glone. Dolna część wizerunku – poniżej dłoni Maryi została 
odcięta. W oryginale zachowały się jedynie twarze, szaty no-
siły ślady znacznych przemalowań... Okazało się bowiem, że 
podczas konserwacji w 1938 roku, na skutek odcięcia dolnej 
części obrazu, wycięto stopy Dzieciątka, które pierwotnie 
obute były w sandały”35.
 Na zakończenie podsumowania dziejów jarosławskie-
go obrazu Matki Bożej Śnieżnej trzeba podkreślić również 
wysiłek przynajmniej dwóch ostatnich proboszczów parafii 
kolegiackiej – Bronisława Fili i Mariana Bocho, którzy do-
prowadzili nie tylko do pełnego ożywienia kultu Matki Bożej 
Śnieżnej „Królowej Rodzin”, ale też ostatecznie do uroczystej 
koronacji obrazu w dniu 2 sierpnia 2014 roku.

2. Inne kopie jarosławskie

W Jarosławiu zachowały się jeszcze co najmniej dwie inne 
kopie obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Ich wielość świadczy nie 
tylko o powszechności kultu tego wizerunku w tym mieście, 

34 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 60-65.
35 I. Platowska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 57-58.
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ale też o działających tu lokalnych kopistach. Zostały one wy-
konane niewątpliwie w latach 90-tych XVI wieku. Wykonał 
je zapewne początkujący malarz jezuicki, brat zakonny Maciej 
Klimkowicz, który w 1596 roku został w Jarosławiu zakrystia-
nem i przez prawie cztery lata (według katalogów) pełnił te 
obowiązki, mając codzienny przystęp do cudownego obrazu.
 Brat ten odegrał później ważną rolę w promocji jaro-
sławskiego obrazu na terenie całego niemal kraju. Kronika 
kolegium poznańskiego pisała o nim w 1609 roku: „Cho-
ciaż nikt nie uczył go tej sztuki, to jednak osiągnął w niej 
taką biegłość, że tworzył kunsztowne i subtelne wizerunki 
postaci, które wyglądały jak żywe. Rzadko który malarz 
potrafił tak doskonale oddać rysy twarzy, jak robił to wła-
śnie on”. Kronika pisząc o nim, wyraźnie zaznacza również 
o malowanych przez niego „świętych obrazach Najświętszej 
Maryi Panny”36. Jemu więc należałoby przypisać zarówno 
zachowane kopie w Jarosławiu, jak też inne obrazy Mat-
ki Bożej Śnieżnej, jakie powstały przed 1600 rokiem na 
terenie Jarosławia, ale związane z biskupem Bernardem 
Maciejowskim i dominikanami (Łuck), a także jezuitami 
(Kraków). O jego kopiach powstałych już po 1600 roku 
mówimy wiele w następnych rozdziałach. Zauważamy, że 
pierwsze kopie wykonane przez brata Klimkowicza dale-
kie są jeszcze od doskonałości, ale po przejściu na dwór 
biskupa Maciejowskiego w 1600 roku, technikę malowa-
nia, zapewne pod wpływem malarza Tomasza Dolabelli, 
znacznie jeszcze udoskonalił. Malował zarówno na płótnie, 
jak i na deskach.

36 Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. I: 1570-1653. Oprac. L. Grze-
bień i J. Wiesiołowski. Poznań 2004, s. 199-200, 232.
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Kolegiata Wszystkich Świętych

W kolegiacie Wszystkich Świętych istniało od 1624 roku 
bractwo różańcowe, skupione wokół obrazu Matki Bożej Ró-
żańcowej, typu Matki Bożej Śnieżnej, a kult trwał do końca 
istnienia świątyni w 1804 roku. Według inwentarza z 1769 
roku znajdował się on w ołtarzu drewnianym: „w dolnej kon-
dygnacji obraz malowany B.V. Majoris, który różańcowym 
nazywają, uznawany za łaskawy i czczony od dawna”37. Jest 
wielce prawdopodobne, że wizerunek ten znajduje się obecnie 
w zasobie Kolegiaty Jarosławskiej. Ks. Marian Bocho relacjo-
nuje na jego temat za Ingą Platowską-Sapetową:

Dziełem artysty lokalnego, średniej klasy, powstałym niewąt-
pliwie na miejscu w Jarosławiu według importowanego wzo-
ru graficznego, jest obraz Matki Bożej Śnieżnej umieszczony 

37 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 53.

20. Obraz w kancelarii parafialnej w Jarosławiu
21. Obraz w Muzeum jarosławskim
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obecnie w zakrystii, a do roku 2011 w kancelarii parafialnej. 
Pierwotnie obraz znajdował się w ołtarzu, w kaplicy św. Tere-
sy, przesłonięty wizerunkiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Odkryty w 1975 roku, konserwowany był w 1979 roku przez 
W. Menet. Obraz ten przedstawia postać Matki Bożej Śnieżnej 
na tle nieba i obłoków [...]. Jego wartość artystyczna jest zde-
cydowanie mniejsza od obrazu z ołtarza głównego. Z powyż-
szych względów nie może być uważany za dzieło przekazane 
z Rzymu [...]38.

Obraz w Muzeum w Jarosławiu

W zbiorach Muzeum w Jarosławiu znajduje się też inny ob-
raz Matki Bożej Śnieżnej, który zgodnie z tradycją darczyń-
ców, pochodzi z Kolegiaty Jarosławskiej. Obraz malowany 
na podobraziu z desek dębowych, został zapewne przywie-
ziony przez jezuitów z ich siedziby na terenie Polski pół-
nocnej – sądzi Platowska-Sapetowa, gdzie stosowano podo-
brazia dębowe. Jest wątpliwe, aby był to dawny feretron, jak 
uważają niektórzy badacze, a to z uwagi na znaczny ciężar 
dębowego podobrazia, niestosowanego w feretronach. Po-
dobrazia feretronowe były ponadto malowane dwustronnie, 
czego śladów tu nie stwierdzamy. Według wszelkiego praw-
dopodobieństwa, może to być obraz, jaki w XVII wieku 
umieszczono między szkarpami na zewnątrz prezbiterium 
Kolegiaty Wszystkich Świętych, przed którym co sobotę ba-
kałarz miejscowej szkoły parafialnej z siedmioma uczniami 
śpiewał litanię loretańską, jak pisze autorka39. Jeżeli kopia 
była autorstwa brata Klimkowicza, to była pierwszym jego 
obrazem malowanym na deskach, co praktykował potem 

38 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 57-58; I. Pla-
towska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 63-65.

39 I. Platowska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 66-67.
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dość często. Być może był to obraz z klasztoru jarosławskich 
sióstr benedyktynek, o którym po kasacie klasztoru już nic 
nie wiemy.

Benedyktynki

Nie należy zapominać, że w Jarosławiu istniał kościół sióstr 
benedyktynek, który musiał posiadać podobny obraz. Klasz-
tor założony został w 1611 roku z fundacji Anny z Kostków 
Ostrogskiej, córki Jana wojewody sandomierskiego, zamęż-
nej za Aleksandra Ostrogskiego, wojewodę wołyńskiego, 
właścicielki miasta, która sprowadziła siostry zakonne 
z Chełmna.
 Pierwszą starszą klasztoru została Dorota Kamińska 
(1611-1613), potem nastąpiła ksieni Anna Kostczanka 
I (1613-1642), córka Krzysztofa i Katarzyny Konopackiej 
(ur. ok. 1570), wysłana w 1613 roku do Jarosławia, gdzie 
budowała murowany kościół, konsekrowany w 1624 roku. 
W kościele tym znajdował się niewątpliwie obraz Matki Bożej 
Śnieżnej ofiarowany przez fundatorów. Klasztor skasowano 
w 1782 roku40.
 Z dziejów klasztoru benedyktynek z Sandomierzu wiemy, 
że Katarzyna Anna z Sztemberku Kostczanka, żona Adama 
Hieronima Sieniawskiego, podczaszego koronnego, przeka-
zała benedyktynkom sandomierskim w początkach XVII 
wieku jako cenny dar podobną kopię obrazu Matki Bożej 
Śnieżnej. Tym bardziej podobny obraz musiały otrzymać od 
swych fundatorów benedyktynki jarosławskie41.

40 M.  Borkowska, Dynastie ksień jarosławskich „Nasza Przeszłość” 77 
(1992), s. 281-294.

41 J. Gajkowski, Świątobliwe życie Przewielebnej Jej Mości Panny Zofiej 
z Granowa Sieniawskiej... Według rękopisu z roku 1630, Kraków 1911, s. 59-60.
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 Rychlik pisząc o kościele benedyktynek wzmiankuje tylko, 
że istniał tam ołtarz Najśw. Maryi Panny Anielskiej z sukienką 
srebrną, było też srebrne berło w ręku, dwie korony, 15 srebr-
nych wotów. Wprost o Matce Bożej Śnieżnej brak jednak 
informacji42.

42 I. Rychlik, Klasztor i kościół P.P. Benedyktynek w Jarosławiu, Jarosław 
1903, s. 26.



Rozdział III

Okres wzmożonej 
reprodukcji obrazu

Jeżeli przypatrzymy się chronologii pojawienia się kopii 
obrazu Matki Bożej Śnieżnej w Polsce, to od przybycia ob-

razu do Jarosławia w 1576 roku, minęło ponad 20 lat (1597), 
zanim pojawiły się na terenie kraju inne znane kopie, a po-
wstały głównie w latach 1597-1630. Nie wiedzieliśmy dotąd 
dokładnie, gdzie powstały i kto był, lub kim byli ich twórcy.
 Inga Platowska-Sapetowa pisze, że: 

Kopie obrazu Salus Populi Romani powstawały w różnych krajach 
w pracowniach malarzy głównie w oparciu o grafiki, dla których 
pierwowzorem były rysunki wykonywane w oparciu o oryginalny 
wizerunek. Porównanie obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Jarosławia 
z miedziorytami Wierixów utwierdza w przekonaniu, że do wyko-
nania tego dzieła, wzoru graficznego obrazu Santa Maria Maggiore 
dostarczył któryś z braci Wierixów, być może Hieronim Wierix43.

 Czy było to w Polsce konieczne? Nad Wisłą sprawa wy-
glądała zupełnie inaczej. Najbardziej prawdopodobne wydaje 

43 I. Platowska-Sapetowa, Obraz Matki Bożej Śnieżnej, s. 46-47.
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się, że w okresie początkowym cała akcja powielania obrazu 
w postaci kopii związana była głównie z Jarosławiem, a potem 
z Krakowem i z działalnością biskupa Bernarda Maciejow-
skiego, a być może również, choć w stopniu znikomym, ze 
szkołą włoskiego malarza Tomasza Dolabelli.

1. Biskup Bernard Maciejowski

Biskup Bernard Maciejowski (1548-1608) uczył się u jezuitów 
w Wiedniu ze Stanisławem Kostką do 1566 roku, jesienią w 1575 
był już w Rzymie na dworze Hozjusza; został duchownym m.in. 
pod wpływem zachęty ks. Piotra Skargi. Fundował kolegium 
jezuitów w Lublinie i ofiarował im dobra rodzinne Chodel (po-
łowa miasta z wsiami). W 1584 roku studiował teologię w Colle-
gium Romanum i w 1586 roku przyjął święcenia. W 1587 roku 

został biskupem łuckim; wizyto-
wał z jezuitą Benedyktem Herbe-
stem wszystkie parafie. W 1590 
wyjechał do Rzymu z obedien-
cją od Zygmunta III dla papieża 
Sykstusa V, a następnie kolejnym 
papieżom Urbanowi VIII i Grze-
gorzowi XIV. Wiosną 1591 roku 
powrócił do kraju. W  latach 
1592-1595 był jednym z głów-
nych organizatorów Unii Brze-
skiej. Po śmierci kard. Jerzego 
Radziwiłła w 1600 roku, został 
biskupem krakowskim, a w 1603 
roku kardynałem44.

44 J. Dzięgielewski, J. Maciszewski, Maciejowski Bernard. W: Polski słownik 
biograficzny. T. 19, s. 48-52. O obrazach nic nie wspomina, z obrazami wiąże 
się go dopiero od 1597 roku.

22. Portret biskupa Bernarda 
Maciejowskiego
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 Mimo dwukrotnego i dłuższego pobytu w Rzymie nie ob-
serwujemy większego zainteresowania Maciejowskiego obra-
zem Salus Populi Romani. Choć przebywał dużo w środowisku 
jezuitów polskich, to prawdopodobnie dopiero w 1594 roku, 
w czasie swego pobytu w Jarosławiu, zapalił się do jego promo-
cji. Asystował wtedy, 24 kwietnia, biskupowi Wawrzyńcowi 
Goślickiemu przy konsekracji kościoła jezuitów w Jarosławiu, 
pod wezw. świętych Janów; kazanie wygłosił wtedy ks. Piotr 
Skarga. Zapewne na eksponowanym miejscu obserwował pięk-
ny obraz Matki Bożej Śnieżnej, jaki znał z Rzymu, ale który 
dopiero tu nabierał wyjątkowej wymowy. W następnych latach 
stanie się jego największym promotorem, co najlepiej widzimy 
przy opisach przekazania obrazów dominikanom krakowskim. 
Widoczne to jest od 1597 roku bardzo wyraźnie i trwa do 
końca życia biskupa w 1608 roku. Prawdopodobnie po 1596 
roku, czyli po zawarciu unii brzeskiej, Maciejowski widział 
w promocji obrazu Matki Bożej Śnieżnej jeden ze środków 
utwierdzenia katolicyzmu, stąd jego starania o zaopatrzenie 
ziem ruskich (Łuck) w symbol rzymskiego oblicza Kościoła 
w postaci obrazu Salus Populi Romani.

2. Brat Maciej Klimkowicz

Wykonawcą jego zamierzeń stał się nie tyle zakon jezuitów, 
jak piszą historycy, ile jeden z nich, malarz Maciej Klimko-
wicz (ok. 1570-1631). Pochodził ze Lwowa, mając około 25 
lat wstąpił do zakonu 28 lipca 1595 roku w Krakowie. Po 
rocznym nowicjacie został skierowany do Jarosławia na za-
krystiana nowozbudowanej świątyni z obrazem Matki Bożej 
Śnieżnej i przez prawie cztery lata oddawał się opiece kościoła, 
i kopiowaniu tego obrazu. Wtedy stworzył pierwsze kopie 
Matki Bożej Śnieżnej (dla Jarosławia i Krakowa) oraz liczne 
obrazy Stanisława Kostki.
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 W 1600 roku został socjuszem, czyli towarzyszem ojca 
Justa Raba, kaznodziei, spowiednika i teologa na dworze bi-
skupa Maciejowskiego w Krakowie, gdzie prawdopodobnie 
miał się doskonalić w malarstwie pod kierunkiem Tomasza 
Dolabelli (1570-1650). Na ten okres przypada wykonanie co 
najmniej kilku kopii obrazu, głównie dla biskupa, ale też dla 
niektórych klasztorów krakowskich, kościoła w Zielenicach 
oraz dla znacznych benefaktorów klasztorów jezuickich z krę-
gu możnowładców (Agnieszka z Tęczyna Firlejowa, Tęczyń-
ski, Tyszkiewicz). W okresie żywiołowego rozwoju prowincji 
jezuitów i powstawania nowych kolegiów, ofiarowywanie 
obrazu możnym dobrodziejom stało się wyrazem wdzięcz-
ności ze strony zakonu.
 Od 1606 roku brat Klimkowicz pracował w Poznaniu, 
gdzie obok obrazów Matki Bożej dla Kalisza i Poznania, 
jak i ich okolic, namalował do kościoła poznańskiego ob-
razy świętych jezuickich: Ignacego, Franciszka Ksawerego, 
Alojzego i Stanisława Kostki, a dla kolegium męczenników 
jezuickich i innych świętych. 
 Następnie widzimy go kolejno w Lublinie 1609-1611, 
ponownie w Poznaniu 1611-1612, Lwowie 1612-1614 i naj-
dłużej w Łucku 1614-1631, gdzie pracował do końca życia, 
zarówno jako malarz, ale też jako socjusz ojców udających 
się na misje poza kolegium. Wszędzie tam pozostawił wier-
ne kopie Matki Bożej Śnieżnej i świętego Stanisława Kostki, 
a także wiele obrazów oryginalnych i wiernych kopii, które 
się nie zachowały45.

45 Arch. Archid. Warsz. 440, Acta et historia, s. 44; ARSI, Pol. 66, f. 185v 
(Hist. Coll. Luceor., 1631); M.  Bednarz, Rabb Justus, PSB XXIX, s.  543; 
T. Mańkowski, Lwowskie kościoły, Lwów 1932, s. 17, 19; B. Natoński, Geneza 
i budowa katedry lubelskiej (kościoła pojezuickiego) (1580-1625). „Nasza Prze-
szłość” 27 (1967), s. 115-116; J. Poplatek, J. Paszenda, Słownik jezuitów artystów. 
Kraków 1972, s. 134-135.
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 Nekrolog Klimkowicza spisany w 1631 roku w Łucku 
informuje, że brat Klimkowicz miał w  chwili śmierci lat 
63, w zakonie lat 36, z zawodu był malarzem. O jego sztuce 
świadczą liczne obrazy w kolegium łuckim, wykonane bądź 
w oparciu o różne oryginały, jak i jego oryginalne, będące 
wyrazem jego inwencji i zdolności. Jako socjusz misjonarzy 
wykazywał się wyjątkową miłością wobec drugich. Wszędzie 
dbał też o instrumenty muzyczne. W końcu odznaczał się też 
wyjątkowym nabożeństwem do Stanisława Kostki46.
 Opisując jednak wydarzenia z ostatnich lat XVI i pierw-
szych XVII wieku zachodzi pytanie dotyczące związków 
biskupa łuckiego (1587-1600), a następnie krakowskiego 
(1600-1606) Bernarda Maciejowskiego, znanego mecena-
sa literatury i sztuki, zmarłego w Krakowie w 1608 roku, 
jak i brata Klimowicza z malarzem Tomaszaem Dolabellą. 
Biografowie zarówno malarza jak i biskupa zupełnie na ten 
temat milczą. Jest zatem pytanie, co robił Dolabella zaraz po 
przybyciu do Polski i czy pracując nad renowacją Wawelu, 
nie pracował również dla biskupa Maciejowskiego i jezuitów, 
którzy na królewskim Wawelu posiadali znaczne wpływy? 
Pracownia Dolabellego musiała być bardzo liczna i z biegiem 
czasu zmieniała się, mogła więc dostarczyć pod okiem mi-
strza, przy współpracy jezuitów, dobrych kopistów również 
dla powielania obrazu Matki Bożej Śnieżnej47. 

46 Testantur artem illius opera icones plures appensae in Collegio, quas 
ipse vel ex aliis effinxit ad amussim exemplaribus vel sumptae naturae vi atque 
ingenio depinxit accuratae. Spatiosa (testantur conversationis istique conscii) 
charitus illi fuit: quippe de omnibus modis quibuscunque poterat et licebat 
optime semper merere fatigebat, Socius Patrum in missionibus et fidelissimus et 
previdentissimus. Cuius vero in templis divinis et harmonicae et instrumentalis 
musicae studiosissimus... (ARSI, Pol. 66, f. 185v; Hist. Coll. Luceor., 1631).

47 W. Tomkiewicz, Dolabella Tomasz. W: Słownik artystów polskich. T. 2, 
Wrocław 1975, s. 72-77.
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3. Brat Kasper Livensis

Do promocji obrazu Matki Bożej Śnieżnej przyczynił się 
też co najmniej od 1609 roku drugi jezuicki malarz Kasper 
Livensis (z Liwu), który nie miał już kontaktów z biskupem 
Maciejowskim, a z bratem Klimkowiczem spotykał się tylko 
okazyjnie. Urodzony w 1586 roku na Podlasiu, wstąpił do za-
konu 4 kwietnia 1609 roku w Krakowie, jako czynny malarz. 
Namalował już w nowicjacie obraz św. Ignacego kontemplu-
jącego Trójcę św. dla kościoła w Stempocicach (1611). Potem 
pracował krótko jako malarz w Jarosławiu 1611-1612, Lublinie 
1612-1613, Sandomierzu 1613-1614, Krakowie (św. Barbary) 
1614-1615 i najdłużej w Kaliszu 1615-1620, gdzie namalował 
m.in. bł. Ignacego Loyolę i Stanisława Kostkę, na ołtarze. Na 
ścianach kościoła stworzył zaś dwa wielkie obrazy malowane 
z „niezwykłym kunsztem” (zapisał w 1617 kronikarz kaliski): 
św. Stanisława Biskupa wskrzeszającego Piotrowina oraz obraz 
wykupienia ciała św. Wojciecha, który zachował się u kaliskich 
franciszkanów. Prawdopodobnie Livensis kopiując obraz Mat-
ki Bożej Śnieżnej, w odróżnieniu od Klimkowicza, nie oddawał 
dokładnie prostoty wizerunku rzymskiego, ale uzupełniał go 
niekiedy dodatkowymi elementami. Opuścił zakon 17 marca 
1620 roku w Kaliszu i dalsze jego losy są nieznane48.
 Według niektórych historyków Livensis mógł być też 
autorem obrazu Św. Rodziny w kościele św. Józefa w Kali-
szu. „Przedstawione wyżej domysły zdają się wskazywać na 
działającego w Kaliszu, w latach 1615-1620, malarza (pictor) 
jezuickiego Kaspra Livensisa” – pisze J.A. Splitt49. Również 

48 ARSI, Pol. 51, f. 308 v (Annuae Calis. 1617); ARSI, Pol. 66, f. 103 (Hist. 
Dom. Probat. Crac. 1611); B. Natoński, Geneza i budowa katedry lubelskiej, 
s. 116; J. Paszenda, Livensis Kasper. W: Słownik artystów polskich. T. 5, Warszawa 
1993, s. 124-125; J. Poplatek, J. Paszenda, Słownik jezuitów artystów, s. 150.

49 J.A. Splitt, Jezuita autorem kaliskiego obrazu św. Rodziny? Próba identy-
fikacji autora. W: Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu, Kalisz 1996, s. 117-118.
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twórcami pierwszych wizerunków ks. Piotra Skargi byli bez 
wątpienia wspomniani wyżej malarze – bracia zakonni Maciej 
Klimkowicz i Kasper Livensis, którzy przebywali okresowo 
w Krakowie i osobiście znali ks. Skargę.

4. Inni malarze kopiści

Niezależnie od ośrodka jezuickiego działali w Krakowie rów-
nież malarze, którzy na zamówienie społeczne mogli wyko-
nywać podobne obrazy. Jezuicka szkoła krakowska jako wzór 
wzięła przy kopiowaniu obrazu Matki Bożej Śnieżnej obraz 
jarosławski, który był dobrze znany, szczególnie Maciejowi 
Klimkowiczowi. Świadczyć może o tym relikwiarz powsta-
ły w Krakowie, a zachowany w Zielenicach, należących do 

23. Sztych Hieronima 
Wierixa
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nowicjatu krakowskiego, pochodzący z początków XVII wie-
ku, na którym umieszczono, nie bez przyczyny, medalion 
z wizerunkiem Matki Bożej Jarosławskiej.
 Rozpatrując pierwsze kopie obrazu dokonane w Polsce, 
z lat 1597-1630, czyli z okresu twórczości obu jezuickich 
kopistów i  malarzy, widzimy wyraźnie dwa główne typy 
obrazów:
 a. Wierna kopia Matki Bożej Śnieżnej bez jakichkolwiek 
zmian w stosunku do oryginału rzymskiego, czyli bez do-
datkowych emblematów. Niektóre z nich zostały pokryte 
później różnymi sukienkami, ozdobami, czy nawet zostały 
przemalowane. Do tej grupy możemy zaliczyć Matkę Bożą 
Różańcową, czyli obraz Maryi z różańcem, zamiast z chustą, 
lub też obok chusty, tworzony już dość wcześnie, głównie dla 
bractw różańcowych (np. dominikanie krakowscy). Na nie-
których obrazach nanoszono różaniec, ale dopiero później, 
lub też umieszczano go na metalowej sukience. Dość wcześnie 
pojawiły się też obrazy z Duchem Św. w postaci Gołębicy, ale 
te wzorowały się na obrazie z Santa Maria Maggiore, gdzie 
nad obrazem znajduje się w ołtarzu rzeźba Ducha Świętego.
 b. Obrazy Matki Bożej z berłem lub kulą, z malowanymi 
koronami, niekiedy unoszonymi przez aniołów, lub też z in-
nymi ułożeniami ciała i atrybutami, a nawet osobami świę-
tych, malowane były przeważnie na zamówienie odbiorców. 
Te ostatnie powstały przeważnie już po 1610 roku, a masowo 
po zwycięstwie chocimskim z 1621 i nazwaniu Maryi Królo-
wą Polski w 1656 roku.



Rozdział IV

Ośrodek krakowski

1. Obrazy w kaplicy św. Macieja 
w Krakowie

W 1597 roku kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej 
umieszczono w  nowicjackiej kaplicy św. Macieja 

w Krakowie, tam też powstał główny punkt promocji obrazu 
zorganizowany przez brata Klimkowicza, a wspierany przez 
biskupa Maciejowskiego.
 Nowicjat jezuitów mieścił się przy kościele parafialnym św. 
Szczepana (ob. Plac Szczepański), przy którym znajdował się 
niewielki filialny kościół św. Macieja. Oba kościoły przeszły 
w 1585 roku na własność zakonu jezuitów. W początkowych 
latach w organizacji i wyposażeniu tego domu znaczną rolę 
odegrał ks. Piotr Skarga z krakowskiej rezydencji św. Barbary.
 Zachowana księga rachunkowa domu zakonnego przed-
stawia za lata 1589-1595 niezwykle aktywną działalność ar-
tystyczną tej placówki zakonnej. Poznajemy częste kontakty 
z Jarosławiem, głównie poprzez zakup bydła rzeźnego, jak też 
wielkie budowy i przebudowy domu, w tym nowego refekta-
rza, wykonanego przez brata Feliksa Schippera (1554-1592), 
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stolarza i rzeźbiarza, twórcę wielu ołtarzy, który od roku 1588 
roku przebywał w Krakowie i tam w 1590 roku zbudował 
dla kościoła św. Macieja wielki ołtarz, przeniesiony wkrót-
ce potem do kościoła św. Szczepana50. Wspomniana księga 
rachunkowa wylicza też w latach 1589-1595 wiele wydat-
ków związanych z malowaniem lub sprowadzaniem z Włoch 
różnych obrazów religijnych dla kościoła i klasztoru. Jednak 
wśród wymienionych obrazów trudno dopatrzeć się odnie-
sienia do obrazu Matki Bożej Śnieżnej51.
 Wiadomo, że w Krakowie przebywał malarz Maciej Klim-
kowicz w czasie swego nowicjatu (1595-1596), a następnie 
podczas pobytu na dworze biskupa Maciejowskiego (1600-
1606), ale bywał tu krócej również później, w tym w lipcu 
1619 roku, zaś Kasper Livensis był w nowicjacie krakowskim 
w latach 1609-1611. Jeżeli pojawienie się w Krakowie pierw-
szego obrazu Matki Bożej Śnieżnej podają kronikarze na rok 
1597, to musiało ono mieć związek z pobytem Klimkowicza 
w Jarosławiu.
 Drukowane publikacje z tego okresu, zwłasza Annuae lit-
terae Societatis Iesu z lat 1581-1614, podkreślają wyjątkowy 
ośrodek kultu Matki Bożej w Krakowie. Wspomnimy tylko 
niektóre wydarzenia:

50 J. Poplatek, J. Paszenda, Słownik jezuitów artystów, s. 192; J. Wielewicki, 
Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie. Vol. 1: 
1579-1599. Kraków 1881, s. 134.

51 Wyliczamy tu tylko najważniejsze zakupy domu nowicjackiego z zakre-
su malarstwa: IV 1589 – Pro imaginibus nostrorum Patribus Bononia allatis, 
14 fl. – VI 1589 – Misi Romam pro rosariis et imaginibus, 3 fl, 22 gr. – VI 
1590 – Pro imagine pro refectorio, 3 gr. – VI 1590 – Pro 5 imaginibus altaris 
novi sculptis, 10 fl. – VII 1591 – Imagines pro cubiculis, 8 gr. – II 1592 – Pro 
vectura quarumque imaginum allatorum ex Urbe, 20 gr. – VII 1592 – Cortinae 
pro sacello ad villam et imagines, 1 fl, 19 gr. – V 1593 – Pro ramis ad imaginem 
S. Bernardi, 20 gr. – V 1595 – Pictori a pictura in sacello, 15 fł. Niestety księga 
nie posiada tekstów za najbardziej interesujące lata 1596-1610 (Bibl. Jagiellońska, 
rkps 183-1: Rachunki Domu Św. Stefana w Krakowie, 1588-1630).
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1598 –  Kaplica św. Macieja została znacząco przyozdobiona 
w tym roku nowym, pięknie rzeźbionym ołtarzem 
oraz różnymi aparatami i szatami52.

1603 –  Biskup Maciejowski należał do grupy założycielskiej 
Kongregacji Szlacheckiej przy kościele św. Piotra 
w Krakowie.

1605 –  Kard. Maciejowski obdarzył kościół i dom św. Szcze-
pana (Stefana) licznymi nowymi przywilejami53.

1607 –  Kard. Maciejowski jako arcybiskup gnieźnieński 
mieszkał w  domu nowicjatu, gdzie przygotowy-
wał się do synodu prowincjalnego piotrkowskiego, 
celebrował w kaplicy msze św. i zostawił znaczną 
jałmużnę54.

1610 –  Zbudowano nowy ołtarz słynącej łaskami Matki Bo-
żej kosztem 40 florenów, dano Matce Bożej i Dzie-
ciątku Jezus srebrne korony, zawieszono srebrną 
lampę, odnowiono też całą kaplicę55.

 Natomiast dalsze, pozostające w rękopisie Annuae litterae 
podają dodatkowe informacje: 
 W 1617 roku rozbudowano kaplicę św. Macieja, obraz 
Matki Bożej czczony dotąd prywatnie przez nowicjuszy 
w kaplicy domowej, przeniesiono uroczyście do kościoła św. 
Macieja i umieszczono w ołtarzu głównym, jako że słynął już 

52 Sacellum nostrum ornatum hoc anno insigni altari novo, aucta etiam 
eiusdem sacelli suppelex sacra varia (Annuae litterae, 1598, s. 435; ARSI, Pol. 66, 
s. 93).

53 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów. Vol. 2, 
s. 107.

54 Annuae litterae, 1607, s. 401.
55 Sodales altare Deiparae effigie celebre frequentant (s. 406). Altare novum 

D. Virgini dedicatum et extruxtum pretio quadringentorum florenorum [in 
cuius medio statua Virginis Dei Matris parvum Jesum tenens, utrique statuae 
donata argenteae coronae sacratum, lampas argentea appensa: S. Matthaei sa-
cellum instructum (Annuae litterae, 1610, s. 406-408).



OBRAZY MATKI BOŻEJ  ŚNIEŻNEJ (SALUS POPULI ROMANI) W POLSCE54

licznymi łaskami w całym mieście, i zawieszono przed nim 
srebrną lampę, sprawioną za 60 florenów56.
 W latach późniejszych do obrazu w kościele św. Macieja, 
podobnie jak do obrazu Matki Bożej Różańcowej w kościele 
dominikanów uciekano się z prośbami za ojczyznę. Tak było 
m.in. w 1628 roku57. W 1633 roku urządzono zaś uroczyste 
nabożeństwo z nakazu biskupa o odwrócenie zarazy. W la-
tach 1652-1653, gdy ustała ponowna zaraza, rektor Piotr 
Paczanowski odnowił kościółek św. Macieja, do którego bi-
skup chełmski Stanisław Pstrokoński „wprowadził uroczyście 
obraz Matki Boskiej Większej przysłany niegdyś, jak niosło 
podanie, przez generała zakonu św. Borgiasza”58.
 Gulielmus Gumppenberg w dziele Atlas Marianus (Mo-
nachii 1672) zbierając w połowie XVII wieku informacje do 
swego dzieła, opierał się w sprawie obrazów polskich głównie 
na relacjach dwóch jezuitów: naocznego świadka, Andrzeja 
Guttetera (1573-1657), a jeszcze bardziej na doniesieniach 
relatora zajmującego się beatyfikacją Stanisława Kostki, Urba-
na Ubaldiniego (1621-1664). Niestety, już wtedy nie mieli 
oni jasnego poglądu na temat dziejów kopii słynnego obra-
zu. Nie zauważali nawet istnienia obrazu w Jarosławiu, choć 
informowali o figurze Matki Bożej Bolesnej w tym mieście. 
Oni też przekonani o wyjątkowej roli środowiska krakow-
skiego, zauważyli istnienie związanego z jezuitami obrazu 

56 Imago B.V. domi hactenus culta publice (ita visum maioribus) in ara 
maxima exposita multis iam miraculis toti Cracoviae innotuit. Lampadem ex 
argento affabre factam flor. 60 coram eadem imaginem e thelo suspendit (ARSI, 
Pol. 66, s. 105v). – Podobnie zapisano w innym miejscu: Domesticum sacellum 
S. Matthiae factum est hoc anno augustius. Matris Dei imagine, quae cum 
hactenus privatim inter domesticos parietes a Tyronibus coleretur, multisque 
beneficiis eam venerantes afficerentur; visum est maioribus eam publice in ara 
maxime exponere, quod sperarent eam utilitatem, quam domestici soli ex eius 
veneratione perciperent, toti civitati fore communem (ARSI, Pol. 51, f. 295v).

57 ARSI, Pol. 66, s. 108.
58 S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, s. 468.
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w Zielenicach, ale nie wspomnieli choćby o obrazie domini-
kańskim w Krakowie.
 Dzięki relacjom Ubaldiniego Gulielmus Gumppenberg 
podał tylko pod Krakowem podstawowe informacje o obrazie 
Matki Bożej Śnieżnej w świecie pisząc, że generał Borgiasz 
uprosił u papieża skopiowanie obrazu Santa Maria Maggiore, 
z tej zaś kopii zrobiono wiele kopii wtórnych (secunda ima-
gine), rozsianych po całym świecie, z których jedna została 
przesłana około 1597 roku do Krakowa i została umieszczona 
w auli wspólnej nowicjuszów (in novitiorum communi aula 
affixa, anno circiter 1597). Ponieważ kult wzrastał, a dostęp 
do obrazu był utrudniony, zrobiono dla obrazu osobny ołtarz 
z ozdobami. W 1616 roku obraz został przeniesiony uroczy-
ście do kościoła i umieszczony w osobnym ołtarzu (illata est 
altari, in templo nostro praeparato)59.
 Niezasłużenie kopia krakowska zasłoniła jej oryginał znaj-
dujący się w Jarosławiu. Obrazowi krakowskiemu poświęcono 
też w XVIII wieku kilka miedziorytów opisanych przez Wa-
cława z Sulgostowa60. Piotr Jacek Pruszcz podaje jedynie, że 
w kościele św. Macieja i Mateusza: „jest obraz Nayświętszey 

59 Gulielmus Gumppenberg w Atlas Marianus. Monachii 1672, nr 487, 
s. 578, w rozdziale pt. „Imago B.V. Miraculosa S. Maria Maior. Cracoviae in 
Polonia”.

60 1. Pełna rycina, z tym że podpis pełniejszy: „Mater / Magistra Tyro-
num SJ / Cracoviae ad S. Mathia”. Matka Boża ma jednak inny układ prawej ręki 
i podobna jest do Matki Boskiej Częstochowskiej! – 2. „Magistra Tyronum SJ / 
Cracoviae ad S. Mathia” (Miedzioryt wyjęty z makulatury oprawy starego druku 
w Muzeum w Starej Wsi). – 3. W 1758 roku powstał miedzioryt obrazu Matki 
Bożej Nowicjackiej w Krakowie, bez koron, dzieło Michała Żukowskiego [?]. 
Obraz w owalu miał napis w otoku: „Icon B.V.M. Maioris in Templo Tiroci-
nii S.J. Cracoviae”. Po obu stronach obrazu św. Ignacy i św. Franciszek Ksawery. 
Według Wacława Nowakowskiego miał on niżej podpis: „In bonis Zielenice 
Thaumaturga et in Paraecia Więclaviensi” (W. Nowakowski z Sulgostowa, 
O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Kraków 1902, 
s. 314; T. Niklas, Cudowne wizerunki maryjne w grafice Jana Józefa Filipowicza. 
W: Między Wrocławiem a Lwowem. Wrocław 2011, s. 333-339 [ilustr. 5]).
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Panny Maioris, bardzo piękny i cudowny”61. Podobnie o ob-
razie piszą historycy w XIX i XX wieku. Wacław z Sulgostowa 
podaje ogólnie znane informacje powtarzając za Gumppenber-
giem: W kościele św. Macieja był obraz Matki Bożej Śnieżnej, 
kopia rzymskiego, ofiarowany tu około 1597 roku, a w 1616 
roku z wielką uroczystością w wielkim ołtarzu umieszczony. 
Wspomina też nieco o doznanych przy tym obrazie cudach62.
 Stanisław Załęski w dziele Jezuici w Polsce, podał jedynie, 
że obraz zwany „rzymskim”, dar, jak twierdzono, św. Borgiasza 
dla jezuitów polskich, umieszczono w kapliczce ołtarzowej 
na korytarzu nowicjackim, potem w kościele św. Macieja, 
przyozdobiony w złoto, srebro i drogie kamienie. Po kasacie 
zakonu w 1773 roku obraz ten miał się dostać do „jednego 
z kościołów, ale do którego, nie wiadomo”63.
 Na drugą połowę XVII wieku przypada pojawienie się 
w kościele nowicjackim św. Macieja drugiego obrazu Mat-
ki Bożej Śnieżnej. Otrzymano go w 1674 roku po śmierci 
prymasa Kazimierza Floriana Czartoryskiego (ok.  1614-
1674). Prymas Czartoryski, wychowanek jezuitów, od 1650 
roku był biskupem poznańskim, od 1655 roku włocławskim, 
a w 1673 roku został prymasem Polski. Według Niesieckiego 
był uczniem szkół jezuickich w Łucku, a następnie w Rzy-
mie, kanonikiem krakowskim i arcybiskupem gnieźnieńskim. 
Dla nowicjatu krakowskiego dał co miał „najmilszego, to 
jest obraz Mariae Maioris, który w Rzymie będąc, uprosił 
u papieża, żeby tym łacniej mogła go malarska ręka przeko-
piować z samego oryginału i odtąd wszędzie, gdzie się tylko 
obrócił, z sobą woził, wielkie do niego mając nabożeństwo. 
Po śmierci do kościoła krakowskiego św. Macieja oddał, stoi 
teraz tamże w wielkim ołtarzu. Pochowany został w kościele 

61 P.H. Pruszcz, Kleynoty stołecznego miasta Krakow. Kraków 1745, s. 37.
62 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 313-315.
63 S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, s. 475.
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24. Miedzioryt z obrazem NMP z nowicjatu jezuickiego w Krakowie (znacznie 
odbiegający od oryginału)
25. Obraz z krakowskiego kościoła św. Wojciecha
26. Ołtarz z obrazem NMP w kościele św. Wojciecha
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naszym warszawskim”. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy 
rzeczywiście Florian Czartoryski przywiózł obraz z Rzymu, 
czy też powstał on w ośrodku krajowym, choć wiele może 
wskazywać na to, że zdobył go w młodości, lub też jego ro-
dzina, w rodzinnym Łucku, a więc był również pędzla brata 
Klimkowicza64. W Krakowie obraz ten umieszczono w głów-
nym ołtarzu kościoła św. Macieja, zaś kopię wcześniejszą 
przeniesiono ponownie do kaplicy nowicjackiej. Pobożność 
polska ozdobiła obraz Czartoryskiego srebrną ramą z cztere-
ma aniołami, szczerozłotymi dwoma koronami, poobwieszała 
dwoma wotami złotymi 65 srebrnymi65. Błędnie pisze Marian 
Kornecki, że Czartoryski w 1616 r. kazał umieścić swój obraz 
w Krakowie, a jego wierną kopią ma być wizerunek Matki 
Bożej Śnieżnej w Zielenicach66.
 Nieznane są dokładnie losy obu obrazów po kasacie za-
konu w 1773 roku i rozebraniu kościoła św. Macieja w 1802 
roku.
 Prawdopodobnie obraz starszy, z ołtarza w kaplicy no-
wicjackiej znalazł się ostatecznie w kościele św. Wojciecha 
(w narożniku Rynku Głównego), w kościele z okresu śre-
dniowiecza, choć odnowionym w 1781 i 1883 roku. W czę-
ści środkowej ołtarza głównego z połowy XVIII wieku, wisi 
obraz Matki Boskiej z  Dzieciątkiem, barokowy, zapewne 
z XVII wieku z koronami rokokowymi z blachy złoconej. 
Obraz olejny o wymiarach 176 x 128 cm namalowany jest 
na płótnie nałożonym na deskę67.

64 K. Niesiecki, Herbarz polski. T. 3, Lipsk 1839, s. 252.
65 J. Paszenda, Cztery wieki jezuitów w Krakowie. W: Budowle jezuickie 

w Polsce. T. 3, Kraków 2006, s. 22; S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, s. 475.
66 M. Kornecki, Matka Boska Polska. Adaptacja i rozpowszechnienie typu 

ikonograficznego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej od XVI do XVIII wieku. W: 
Między Wschodem a Zachodem. Cz. III: Kultura artystyczna. Lublin 1992, 
s. 377. Dzieje Lubelszczyzny VI.

67 Katalog zabytków sztuki, Kraków Śródmieście 1, s. 204; (tamże cz. 2, 
fig.  362, w  podpisie: 2 połowa XVII w.); W.  Zaleski, Sanktuaria polskie, 
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 Drugi obraz pochodzący od prymasa Czartoryskiego zna-
lazł się prawdopodobnie w kościele św. Barbary. Z ołtarza 
obok ambony wyjęto bowiem w 1914 roku stary obraz Matki 
Boskiej Śnieżnej, podobno pochodzący z dawnego nowicjatu 
przy kościele św. Szczepana, i przechowywano go w zakrystii 
kościoła, później w 1922 roku wysłano go do Poznania, a na 
jego miejsce wstawiono obraz Serca Jezusowego68. Obraz ten 
został więc w 1922 roku umieszczony w kościele Najśw. Ser-
ca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia ( Jezuici, Poznań, 
ul. Szewska). Przeniesienia obrazu z Krakowa do Poznania nie 
zauważyli niektórzy historycy wiążąc jego obecność w mieście 
wyłącznie z poznańskimi dominikanami. Konrad Kazimierz 
Czapliński podaje nawet, że obraz ten pochodzi z XV wieku, 

s. 148. – W kościele św. Wojciecha znalazł się też po kasacie zakonu konfesjonał 
rokokowy z jezuickiego kościoła św. Piotra i Pawła.

68 J. Paszenda, Kościół Św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży 
jezuitów. Historia i architektura. Kraków 1985, s. 168; K.M. Żukiewicz, Cu-
downy obraz Matki Boskiej Różańcowej w kościele krakowskich dominikanów. 
Kraków 1921, s. 28.

27. Obraz NMP z daru abpa Floriana 
Czartoryskiego w sukience

28. Obraz abpa Czartoryskiego bez 
sukienki (stan obecny)
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a jest kopią rzymskiej Matki Bożej Śnieżnej, co było rzeczą 
niemożliwą. Namalowany został przez nieznanego autora na 
trzech dębowych deskach o wymiarach 102 x 135 cm. Po-
dobnie podaje Wincenty Zaleski, pisząc, że w kaplicy Matki 
Bożej Różańcowej w ołtarzu z 1901 roku znajduje się obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV wieku. Sukienka srebr-
na z XVII wieku69. Podobnie przedstawia obraz publikacja: 
Z dawna Polski Tyś Królową, wiążąc ściśle obraz z dawnym 
kościołem dominikańskim. Podaje: „Obraz pochodzi z XV 
wieku, jest kopią rzymskiego wizerunku Salus Populi Romani. 
Malowany jest na trzech dębowych deskach. Podczas prac 
konserwatorskich stwierdzono istnienie innego oblicza Ma-
donny, przypuszczalnie pierwotnego. Dzieło pod względem 
artystycznym należy uznać za dzieło wysokiej klasy”70.
 Objęcie przez jezuitów kościoła podominikańskiego 
w Poznaniu wyglądało następująco: Kardynał Dalbor oddał 
20 grudnia 1921 roku jezuitom dom i kościół podomini-
kański z XIII wieku, z dobudowaną w XVI wieku kaplicą 
Różańcową. Dnia 30 stycznia 1922 roku jezuici wprowadzili 
się do nowej rezydencji i wyremontowali kościół. Sprowa-
dzili z kościoła św. Barbary w Krakowie obraz Matki Boskiej 
„Borgiaszowej” i umieścili w głównym ołtarzu. Świadek tego 
wydarzenia Aleksander Ziemski pisał, że jest to: „przepięk-
ny obraz Matki Boskiej Pocieszenia, przysłany, jak się zda-
je, polskim oo. jezuitom z Rzymu pod koniec XVI wieku 
przez św. Franciszka Borgiasza. Był on w kościele św. Barbary 

69 K.K. Czapliński, Madonny wielkopolskie. Katowice 2004. Rozdział: 
Matka Boska Różańcowa w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki 
Bożej Pocieszenia w Poznaniu, s. 70-71; W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 298.

70 Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. 
Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983. Szymanów 1986, s. 486.
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w Krakowie, a w roku 1922 przybył do Poznania dzięki ła-
skawości Przew. O. Prowincjała [Stanisława Sopucha]”71.
 Informację tę potwierdza Tadeusz Pronobis, historyk 
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, podając zaś zmianę 
tytułu kościoła, pisze: „Odtąd [1922] od sprowadzonego 
z Krakowa obrazu umieszczonego w głównym ołtarzu, ko-
ściół ma być poświęcony Matce Bożej Pocieszenia”. 12 paź-
dziernika 1968 obraz został koronowany przez arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka72.
 Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest to więc ob-
raz arcybiskupa Floriana Czartoryskiego z głównego ołtarza 
kościoła św. Macieja w Krakowie.

2. Inne obrazy ośrodka krakowskiego

W Krakowie obrazy Matki Bożej Śnieżnej znalazły się w po-
czątkach XVII wieku, oprócz Wawelu, w innych kościołach. 
Zostały one przekazane tam przez biskupa Maciejowskiego 
lub jezuitów, którzy przy kościele św. Szczepana mieli przez 
wiele lat kopie „zapasowe”. Na terenie miasta znajduje się 
obecnie kilkanaście obrazów z tego okresu, m.in.:
 Klasztor św. Andrzeja sióstr klarysek posiada w wyposa-
żeniu klasztoru, na korytarzu, obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem, tzw. Śnieżnej, z wieku XVI/XVII. Niewątpliwie jest to 
dzieło Klimkowicza z pierwszych lat XVII wieku73.
 Klasztor karmelitanek bosych (na Wesołej) posiadał nawet 
kilka obrazów Matki Bożej Śnieżnej, jeden z nich malowany 

71 A. Ziemski, Rezydencja w Poznaniu. „Nasze Wiadomości” 7 (1923-1925), 
s. 115.

72 T. Pronobis, Historia domów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej To-
warzystwa Jezusowego. Cz. 1: 1917-1939. Warszawa 2001 (maszynopis), s. 122.

73 Katalog zabytków sztuki, t. IV Kraków (Miasto), cz. II, 1, s. 65.
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29. Obraz NMP w krakowskim klaszto-
rze klarysek

30. Obraz NMP w krakowskim 
Bieżanowie

31. Obraz NMP w  krakowskim 
klasztorze karmelitanek na Wesołej
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na płótnie, pochodzi z klasztoru św. Marcina74. Podobnie 
w kościele św. Mikołaja jest obraz Matki Bożej Śnieżnej spra-
wiony podobno przez ks. Balcera Sturmiusa, zakrystianina, 
„dziwnej wspaniałości i piękności”75. Podobnie kościół para-
fialny w Bieżanowie posiada w ołtarzu głównym piękny obraz 
z XVII wieku, zupełnie zbliżony do pierwszych kopii, choć 
z domalowanymi elementami (chmury, herb)76.
 Również kościół św. Jana (prezentki) posiada obraz w ko-
ściele: Matka Boża z Dzieciątkiem, barokowy obraz z XVII 
wieku, jednak typ obrazu odbiega nieco od obrazu Salus Po-
puli Romani. Jest niewątpliwie kopią nieco późniejszą lub 
został przemalowany. Odnowiony został w 1835 roku przez 
monogramistę ŁK77. 
 Poza Krakowem obrazy Matki Bożej Śnieżnej znajdują się 
również w Zielenicach, Niegardowie i w Czernej.

3. Zielenice

Z domem nowicjatu w Krakowie powiązane były ściśle 
Zielenice k. Słomnik, w dawnym pow. miechowskim, które 
posiadały bardzo stary kościół i parafię od XIII wieku, od 
1979 roku prowadzoną przez orionistów. Dobra ziem-
skie w Zielenicach zapisał jezuitom w 1598 roku Marcin 
Łysik Dobroszewski (zm. 1613) i jego druga żona Jadwi-
ga z Taranowskich (zm. 1625), z prawem dożywocia. Po 
śmierci Dobroszewskich majątek należał do jezuitów 

74 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 304-
305; S. Tomkowicz, Zabytki sztuki w klasztorze karmelitanek na Wesołej w Kra-
kowie. „Rocznik Krakowski” 12 (1909), s. 8-9.

75 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 324.
76 W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 139.
77 Katalog zabytków sztuki. T. 4: Miasto Kraków, cz. II: Kościoły i klasz-

tory Śródmieścia, 1, Ilustracje, fig. 311. – Toż. t. 4, cz. II: Kościoły i klasztory 
Śródmieścia, 1, s. 146 (tekst).
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krakowskich, z prawem patronatu do kościoła parafialnego 
aż do kasaty zakonu w 1773 roku, ale dobra te dzierżawio-
no osobom świeckim. W 1613 roku ks. Mikołaj Taranow-
ski (zm. 1621), kanonik krakowski, pierwszy długoletni 
starszy Bractwa Miłosierdzia, założonego przez ks. Piotra 
Skargę, dobrodziej jezuitów, brat właścicielki Zielenic, 
przekazał do kościoła obraz Matki Bożej, kopię obrazu, 
jaką otrzymał z domu nowicjatu w Krakowie. Zielenice 
stały się szybko sanktuarium maryjnym. Obraz został 
koronowany 19 czerwca 1983 roku przez Jana Pawła II. 
Zakonne katalogi roczne nie notują osobnych misjonarzy 
jezuickich w Zielenicach, pracowali tam tylko dorywczo 
jako kaznodzieje czy katecheci.
 Kopię wykonał, niewątpliwe w czasie pobytu w Krako-
wie, w pierwszych latach XVII wieku Maciej Klimkowicz, 
który sporządził wiele kopii na podstawie jarosławskiego pier-
wowzoru. Nie był więc kopią obrazu Matki Boskiej, który 

32. Obraz NMP w Zielenicach 33. Relikwiarz w Zielenicach 
z XVII w. świadczący o związkach 
z Jarosławiem
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posiadali jezuici w swoim kościele Świętych Macieja i Ma-
teusza, ale równorzędną i wierną kopią sporządzoną przez 
tego samego autora. Obraz ten ma rozmiary 1,20 m x 80 cm., 
malowany jest na płótnie przymocowanym do deski78.
 Z daru jezuitów, a może nawet ks. Taranowskiego, po-
chodzą też zapewne dwa relikwiarze z tego samego okresu, 
które umieszczone były na wielkim ołtarzu w Zielenicach. 
W jednym z nich, na którego podstawie widnieją medaliony: 
Matki Boskiej Bolesnej z Jarosławia, św. Ignacego Loyoli i św. 
Stanisława Kostki są umieszczone relikwie św. Macieja, św. 
Chryzogona i św. Bonawentury. W drugim zaś relikwiarzu 
na jednej jego stronie są relikwie św. Ignacego i św. Stanisława 
Kostki, poniżej medalion, który przedstawia św. Ignacego, 
przyjmującego do zakonu św. Franciszka Borgiasza, po dru-
giej zaś stronie ponad medalionem przedstawiającym św. Sta-
nisława Kostkę, przyjmującego z rąk Anioła Komunię św., są 
relikwie św. Stanisława Biskupa i św. Franciszka Borgiasza. 
Dla historyka sztuki wyrażone postacie są świadectwem po-
czątków kultu Matki Bożej Śnieżnej, które wywodziły się na 
terenie Polski z Jarosławia i były mocno powiązane z kultem 
św. Stanisława Kostki i św. Franciszka Borgiasza79.
 Gumppenberg opisał obraz z informacji jezuitów kra-
kowskich, w tym ks. Urbana Ubaldiniego, powtarza jednak 
błędną informację, że cudowny obraz Matki Boskiej, według 
podania, został przywieziony z Konstantynopola80. Historia 
domu zakonnego św. Szczepana w  Krakowie informuje 
m.in. o konsekracji kościoła w Zielenicach w 1630 roku pod 

78 G. Augustynik, Historia o cudownym obrazie Matki Boskiej w Zieleni-
cach. Kielce 1904; I. Podgórnik, Sanktuarium maryjne w Zielenicach. Warszawa 
1983; W. Szołdrski, Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zielenicach. 
Cieszyn 1920.

79 W. Szołdrski, Kościół i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zielenicach, 
s. 9-11; Z dawna Polski Tyś Królową, s. 639-640.

80 G. Gumppenberg, Atlas Marianus, nr 539, s. 629-630; S. Załęski, Jezuici 
w Polsce, IV, s. 465.
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wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny81, zaś 
pod rokiem 1631 notuje wyraźny wzrost kultu Matki Bożej 
oraz nadmienia o odpustach nadanych przez papieża Urba-
na VIII na dziesięć lat (ad decennium)82.
 Z jezuitów w Zielenicach przebywał w latach 30-tych 
XVII wieku słynny leksykograf jezuicki, emeryt, Grzegorz 
Knapiusz (1564-1639), który od 1618 roku przebywał stale 
w Krakowie, ale też z racji zdrowia w Więcławicach i Zieleni-
cach, gdzie pracował nad doskonaleniem swojego olbrzymie-
go słownika polsko-łacińsko-greckiego Thesaurus (Kraków 
1621). W czasie pobytu w Zielenicach, występując niekiedy 
jako „ks. Grzegorz”, z wyjątkowym zapałem propagował kult 
Matki Bożej w cudownym obrazie83.
 Obok Zielenic obraz Matki Bożej Śnieżnej znajduje się 
również w Niegardowie, ofiarowany przez Zofię z Macie-
jowskich Czeską, bliską współpracowniczkę ks. Piotra Skargi 
i Bractwa Miłosierdzia. 

81 Templum in pago Zielenicensi... hoc anno est consecratum sub titulo Au-
gustissimae Deiparae Elisabetham visitantis (ARSI, Pol. 66, s. 108v).

82 ARSI, Pol. 66, s. 109.
83 M. Plezia, Knapius Grzegorz. W: Polski słownik biograficzny. T. 13, 

s. 107-108.



Rozdział V

Ośrodek wielkopolski

1. Kalisz

Z ośrodka krakowskiego kopie obrazu Matki Bożej Śnież-
nej dotarły dość szybko do Wielkopolski, a ich pierw-

szym wykonawcą był niewątpliwie również brat Maciej 
Klimkowicz.
 W 1608 roku obserwujemy pojawienie się obrazu w Ka-
liszu. Kolegium jezuickie w Kaliszu powstało z fundacji pry-
masa Stanisława Karnkowskiego i funkcjonowało w latach 
1583-1773. Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha i Św. 
Stanisława Biskupa, pierwszy kościół niegotycki na tere-
nie Wielkopolski, zbudowano w latach 1592-1597. Szkoły 
otwarto we wrześniu 1584 roku, a Kongregacja Mariańska 
uczniów zawiązała się w 1586 roku. W 1604 roku dla wygody 
sodalisów otwarto i poświęcono uroczyście osobne kaplice 
(oratoria)84.

84 Annuae litterae Soc. Iesu 1604, s. 718.
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 Kaplice te miały własne ołtarze z obrazami Matki Bożej, 
szczególnie Matki Bożej Śnieżnej. Obraz taki mógł wykonać 
na zamówienie brat Klimkowicz, który w latach 1606-1609 
pracował w pobliskim Poznaniu. Obok kongregacji uczniow-
skich w pierwszych latach XVII wieku powstała w Kaliszu 
Kongregacja Miejska Nawiedzenia NMP, złożona z miesz-
czan, którą w 1605 roku papież Paweł V zatwierdził, a generał 
zakonu Klaudiusz Aquaviva przyłączył do głównej kongrega-
cji w Rzymie. Ona też przejęła z czasem opiekę nad ołtarzem 
i obrazem Matki Bożej Śnieżnej85.
 W 1607 roku przybył do Kalisza prymas Bernard Macie-
jowski, który konsekrował kościół bernardynów, a równo-
cześnie przebywając w kolegium jezuitów był podejmowany 
uroczyście przez młodzież, w tym sodalisów, którzy urządzili 
dla prymasa uroczystą akademię, a teksty występów opubliko-
wano wówczas w Kaliszu drukiem86. Wtedy to prymas wstąpił 
w szeregi kaliskiej Kongregacji Miejskiej i zapewne w tym 
czasie pozostawił lub zapowiedział przekazanie Kongregacji 
obrazu Matki Bożej Śnieżnej w wykonaniu brata Klimkowi-
cza87. W każdym razie Annuae litterae z lat 1606-1608 infor-
mują, że podczas uroczystej procesji Kongregacja Mieszczan 
niosła już obrazy Chrystusa i Matki Najświętszej. Historycy 
nie bez racji podają rok 1608 jako moment sprowadzenia 
obrazu88.
 Kronikarz kolegium zapisał w 1626 roku, że obraz Matki 
Bożej Śnieżnej był jedną z tych kopii (jak podają), starannie 
wykonanych z „ex archetypo Romano”, z polecenia Franciszka 

85 S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, s. 396.
86 Gratulationes studiosae juventutis in Collegio Calissiensi SJ ob felicem 

adventum Calissium, Ill. ac Rev. in Christo Patris et DD. Bernardi Maciejow-
ski, S.R.E. Cardinalis, Archiepp. Gnesnensis etc. w Kaliszu, druk Gedela, 1607.

87 S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, s. 396.
88 Ultimo civium sodalitium procedebat, ante quod, veluti quaedam Arca, 

Imagibus Christi et B. Virg. undique collucens portabatur (Annuae litterae Soc. 
Iesu Anni 1606-1608, s. 275). 
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Borgiasza i Karola Boromeusza, a rozesłanych do różnych 
miejsc. Obraz ten czczony prywatnie od 22 lat w kaplicy przez 
Kongregację Mieszczan, został bardzo uroczyście przeniesio-
ny do kościoła i umieszczony po lewej stronie świątyni. Autor 
relacji przedstawił też dalej bardzo dokładny opis uroczystości 
tego przeniesienia89. W tym bardzo szczegółowym opisie wy-
stępuje informacja, że obraz został przeniesiony do kościoła 
22 lata po jego ulokowaniu w Kaliszu, wydaje się jednak, że 
dotyczy to nie tyle obrazu, ile czasu powstania Kongregacji.
 Obraz kaliski posiada wyjątkową publikację z XVIII wie-
ku. Wojciech Bystrzonowski w książce: Honor Nayświętszey 
Maryi historycznie wyrażony (Kalisz 1741) podaje liczne 
odniesienia historyczne, szczególnie do Kalisza, ale też po-
twierdza wszystkie wyżej opisane uwarunkowania. Książka 
podaje na początku świadectwo J. Mancinelli o tytule „Kró-
lowa Polski”, a następnie objawienia świątobliwego o. Jakuba 
Rema SJ z Ingolstadu, związanego z kultem tamtejszej kopii 
Matki Bożej Śnieżnej.
 W dedykacji Bystrzonowski pisze: „Na odwdzięczenie 
tych łask i ta szczupła praca dedykuje się wieloma łaskami 
słynącej w Obrazie Kościoła Kaliskiego S.J. Matce Boskiej. 
Obraz ten z prototypu Rzymskiego Beatae Virginis Maio-
ris, za rozkazem S. Franciszka Borgiasza, generała Soc. Jesu, 
malowany, przywieziony do Kalisza koło roku 1608, przez 

89 Illud quod ad Summae Virginis Matris Dei cultum venerationemque 
spectat non postreme oblivioso praeterim calamo interime conveniens duco. 
Imago fuit eiusdem Matris illibatae una (ut traditur) ex illis, quas B. Franciscus 
Borgia III Societatis Generalis ex archetypo Romano S. Mariae Maioris obtenta 
venia a Dno Carolo Borromeo Cardinali Sanctissimo, aeductas ex elegantes 
depictas in varia loca transmiserat. Haec cum in oratorio Sodalitatis Civium 
sub Visitantis Magnae Parentis aquilis strenue militantium duo de viginti annis 
privatis tecta parietibus latuisset nonnullorum pietate ac veneratione illustris in 
nostrum templum, ubi param et publice populi adventantis honore clarior atque 
illustrior evaderet, translata est. Pompa et apparatus translationis fuit hic... Ubi 
ad templum ventum est et in adornata ad sinistrum latus templi ara collocata 
est imago (ARSI, Pol. 66, s. 22v).
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34. Miedzioryt obrazu Matki Bożej Kaliskiej
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lat 18 w Kongregacyi Mieyskiej, pod tytułem Nawiedze-
nia N.P.M. zostawał. Tam niektórymi wsławił się łaskami. 
Zaczym dla publicznej czci do Kościoła S.J., za zezwoleniem 
tejże Kongregacji, przeniesiony jest solennie roku 1626”. 
 Do książki Bystrzonowskiego dołączono po karcie tytu-
łowej wklejony wizerunek obrazu kaliskiego, a autor tak go 
zareprezentował: „Na kopersztychu podpis chronostyczny, 
położony nad obrazem Matki Boskiej, stosujące się do roku 
teraźniejszego 1741 toż samo krótko wyraża. Pod Obrazem 
SS. Maryi wysztychowana jest facyata Kościoła Kaliskiego 
Soc. Jesu, z  przyległym sobie z  jednej strony Collegium, 
a z drugiej Szkołami”. Miedzioryt wykonał Bartłomiej Stra-
chowski z podpisem: „Icon B.V. Maioris ex prototipo ipsius 
pingi iussa a sancto Francisco Borgia, gratiis clara Calissii”90.
 Na stronie piątej autor nawiązuje do postaci św. Stanisława 
Kostki: 

Ś. Stanisław Kostka wyrażony jest na kopersztychu [...], w życiu 
miał osobliwsze nabożeństwo do sławnego cudami obrazu w Rzy-
mie od ś. Łukasza malowanego Beatae Virginis Majoris, według 
świadectwa historii życia, i tu w Kaliszu widziany roku 1621 dnia 
10 października, klęczący przed SS. Maryą, trzymającą Dziecinę 
Jezusa, i po niebie jadącą, w który sam dzień traktat pokoju między 
Turkami i Polakami zawarty jest.

Dalej opisuje liczne cuda dokonane za przyczyną 
św. Stanisława91.
 Bystrzonowski podał też w swej publikacji dokładny opis 
kościoła kaliskiego i jego ołtarzy, w tym ołtarza Matki Bożej 
Śnieżnej „Borgiaszowej” w kościele oraz obrazu na chórku, 

90 Pełny, choć mniej wyraźny rysunek podaje również: Adam Więcek, 
Strachowscy. Wrocław 1960, il. 46.

91 W. Bystrzonowski, Honor Nayświętszey Maryi historycznie wyrażony. 
Kalisz [1741], s. 5.
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w ołtarzu Sodalicji92. Tym tropem poszedł ks. Jan Sygański, 
który w niewielkiej broszurze o obrazie lwowskim korzystał 
z publikacji Bystrzonowskiego, pisząc o rzymskim pochodze-
niu zarówno obrazu lwowskiego jak i kaliskiego: „Piąta kopia 
dostała się OO. Jezuitom w Kaliszu”93.
 O istnieniu cudownego obrazu kaliskiego świadczy w po-
łowie XVII wieku poeta Michał Krasuski, który w swoim 
dziele: Regina Poloniae (Calissii 1669, s. 187) opublikował 
Carmen oblatum prodigiosae Virgini Calissiensi in templo 
PP. Societatis Jesu, przytaczany często przez polskich histo-
ryków kultu maryjnego94.
 Inwentarz kościoła kaliskiego notuje pod datą 15 VIII 
1669 roku, że pani Napruszewska sprawiła dla obrazu cenne 
ozdoby dla postaci Jezusa i Maryi, warte 1500 florenów95. 
Ten sam inwentarz pod rokiem 1682 podaje dokładny opis 
ołtarza Matki Bożej i obrazu: „Ołtarz sam czarny, miejscami 
pozłocisty. W ołtarzu obraz Najśw. Panny, S. Mariae Maioris. 
Na wierzchu ołtarza obraz św. Józefa. Na obrazie Najśw. Pan-
ny sukienka aksamitna czerwona. Na sukience Najw. Panny, 

92 „W Kaliszu w kościele S.J. szczególna się wydaje cześć N.M.P., albowiem 
w kościele samym Collegii SJ trzy ołtarze są N.M.P. to jest Mariae Maioris, a jako 
tu pospolicie zowią Rzymskiej, albo Borgiaszowej. Drugi N.M.P. Bolesnej, cały 
z marmuru. Trzeci N.M.P. Posiłkującej”... „Na chórku także, gdzie dla Naszych 
Msza bywa, obraz jest Najśw. Matki Boskiej w ołtarzu. Kongregacji także pięć, 
ozdobnych pięć ołtarzy mają; zaczem ołtarzy wszystkich tu ku czci N.M.P. 
wystawionych, i obrazy bogato przybrane mających, dziewięć jest, prócz innych 
obrazów tak w kościele, jako w tychże kongregacjach” (W. Bystrzonowski, Honor 
Nayświętszey Maryi historycznie wyrażony, s. 102, 114-115).

93 J. Sygański, Monografia obrazu Matki Boskiej Pocieszenia ukoronowanego 
28 Maja 1905 w kościele lwowskim OO. Jezuitów. Lwów 1906, s. 7-8.

94 S. Barącz, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce. Lwów 1891, 
s. 98; W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 235.

95 Vestis holoserica aureis catenulis, gemmis lapidibus pretiosis artificio-
se exornata, a M. Dna Napruszewska donata, pro adornando puero JESU, et 
pro residuo(?) imaginis Bmae Virginis in altari eiusdem, nostri templo, constat 
universum 1500 florenów (Catalogus omnium rerum mobilium ecclesiae Ca-
lissiensis SJ, 1601-1753. – Bibl. Ossol. Pawlikowscy, rkps 83).
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około głowy, jest wielkich kanaków [naszyjników lub ozdób 
z pereł do włosów] 7, małych jest 14, perłami obwiedzionych. 
Około twarzy N. Panny jest kanaków 15, na nich jest pereł 
wielkich 18. Duch św. pozłocisty, srebrny... Gwiazd większych 
z pereł jest 14, małych gwiazd z pereł jest 5... Promienie zło-
ciste u głowy P. Jezusa i Najśw. Panny”. 
 Dalej inwentarz podaje dokładne opisy bardzo wielu 
ozdób. Prawie identyczny opis znajduje się tam pod rokiem 
1692. Inwentarz zaznacza też wyraźnie, że nad „oraterzem” 
(oratorium) znajdował się też inny obraz Matki Bożej Śnież-
nej, zatem był przeznaczony głównie dla sodalisów. Pod datą 
1751 roku inwentarz określa ołtarz Najśw. Maryi Panny jako 
„cały mozaikowany”96.
 Trzeba też mieć na uwadze, że w latach 1615-1620 praco-
wał w Kaliszu drugi z jezuickich malarzy, autorów obrazów 
Matki Bożej i świętych polskich – Kasper Livensis. W koście-
le „na ścianach wisiało wiele obrazów. Dwa największe, przed-
stawiające św. Stanisława i św. Wojciecha, malował w 1617 
roku brat zakonny Kasper Livensis”97. W tymże roku Livensis 
wymalował także dla nowych ołtarzy obrazy błogosławionych 
Stanisława Kostki oraz Ignacego Loyoli98.
 Kościół jezuicki po kasacie zakonu w 1773 roku pełnił 
funkcje kościoła szkolnego Komisji Edukacji Narodowej, 
a w 1797 roku został oddany gminie ewangelickiej, wtedy 
też obrazy przeniesiono do innych kościołów, obraz Matki 
Bożej Śnieżnej znalazł się wtedy w kościele franciszkanów99.

96 Catalogus omnium rerum mobilium ecclesiae Calissiensis SJ, 1601-
1753. – Bibl. Ossol. Pawlikowscy, rkps 83.

97 J. Paszenda, Fundacja prymasa Karnkowskiego dla jezuitów w Kaliszu. 
W: Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 1, Kraków 1999, s. 115.

98 ARSI, Pol. 51, f. 308 v.
99 Katalog zabytków sztuki, t. V, z. 6: Pow. kaliski, s. 31; W. Zaleski, Sank-

tuaria polskie, s. 468.
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 Według Katalogu zabytków w kaplicy Męki Pańskiej w ko-
ściele franciszkanów znajdują się: w ołtarzu głównym rzeź-
by Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana oraz obrazy: Chrystusa 
ukrzyżowanego, kopia z Pawła Delaroche, i Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, zwaną „Kaliską” z około 1600 roku, w sukien-
kach srebrnych, przywieziony z Rzymu 1608, umieszczony 
pierwotnie nad bramą Toruńską, od 1626 roku w kościele 
jezuitów, od 1787 roku u franciszkanów100. Podobnie podaje 
Wincenty Zaleski pod hasłem „Kościół Garnizonowy”: „W 
kościele tym znajdował się otoczony od początku XVII wieku 
obraz Matki Boskiej Kaliskiej (obecnie w kościele franciszka-
nów)”101. Niestety, obraz ten został w Kaliszu niemal zupełnie 
zapomniany.

W Kaliszu (Kalisz-Zawodzie) istnieje kościół filialny św. Woj-
ciecha. W okresie staropolskim znajdował się tam od 1587 
roku majątek jezuicki z fundacji prymasa Stanisława Karn-
kowskiego. Istniała też parafia NMP z kościołem. Kościół 
obecny pochodzi z końca XVIII wieku. W ołtarzu głównym 
barokowym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 
z XVII wieku, malowany w 1619 roku na drewnie, w srebrnej 
sukience. Odpust urządzano m.in. na Matkę Bożą Śnieżną102. 
Z racji bliskości majątku jezuici posiadali w Zawodziu rodzaj 
willi wypoczynkowej i angażowali się niekiedy w pracę dusz-
pasterską w kościele. W latach 1619/20, 1627/28 i 1633/34 
prowadzili też katechizację wśród poddanych. Jeżeli obraz 
rzeczywiście pochodzi z 1619 roku, to jest dziełem Kaspra 
Livensisa, który w tych latach tworzył liczne obrazy dla ko-
ścioła jezuickiego w Kaliszu103.

100 Katalog zabytków sztuki, t. V, z. 6: Pow. kaliski, s. 26.
101 W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 468.
102 Katalog zabytków sztuki, t. V, z. 6: Pow. kaliski, s. 38; W. Zaleski, Sank-

tuaria polskie, s. 468.
103 S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, s. 382, 414.
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 Mogły też w Kaliszu i okolicy znajdować się jeszcze inne 
obrazy maryjne obu wspomnianych jezuickich malarzy. Na-
leży do nich zaliczyć obraz w kościele św. Józefa, datowany 
na pierwszą połowę XVII wieku, z domalowanymi później 
koronami104. Obraz Matki Bożej Śnieżnej z kościoła pober-
nardyńskiego (obecnie jezuickiego) ma późniejszą prowe-
niencję i pochodzi z 1638 roku. Możemy przyjąć, że obraz 
powstał w środowisku lokalnym i został namalowany na wzór 
obrazów Klimkowicza lub Livensisa.

2. Poznań

W tym samym czasie, co w Kaliszu, pojawił się obraz Matki Bo-
żej Śnieżnej w Poznaniu. Kolegium w Poznaniu istniało w la-
tach 1571-1773. Biskup Adam Konarski wybudował też swym 
kosztem dom na placach zakupionych w 1572 roku według 
planów J.B. Quadro. W latach 1583-1588 jezuici zbudowali 
kolegium za murem miejskim. Kościół Św. Stanisława Biskupa 
zbudowany przed 1516 rokiem, został znacznie powiększony 
przez Jana Marię Bernardoni i konsekrowany w 1593 roku. 
Kongregacja Mariańska Zwiastowania NMP uczniów istnie-
jąca od 1574 roku, w 1585 roku została podzielona na dwie 
(„Większą” i „Mniejszą”), a w 1614 roku na trzy, posiadała 
od 1576 roku własną kaplicę. Dość szybko, już w 1587 roku, 
przybył dla kościoła bardzo pięknie namalowany, cieszący się 
kultem, obraz Najświętszej Maryi Panny, który wystawiono 
w wielkim ołtarzu. Jego fundatorką była panna Anna Patru-
sówna. Przed obrazem tym zawieszono ozdobną srebrną lampę. 
Nie był to jeszcze obraz Matki Bożej Śnieżnej105. 

104 Katalog zabytków, Nowa Seria, t. 7, cz. II, 1, fig. 291.
105 Annuae litterae, 1586-1588, s. 136; Kronika jezuitów poznańskich, 

s. 86-87.
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 W Poznaniu pracował jako malarz w latach 1606-1609 
i 1611/12 brat Maciej Klimkowicz, o którym Kronika kole-
gium donosiła w 1609 roku, kiedy opuszczał on Poznań:

Dla ozdoby kościoła oraz kolegium otrzymaliśmy kunsztownie 
odmalowane obrazy naszych św. ojców i braci: św. Ignacego, św. 
Franciszka Ksawerego, św. Alojzego Gonzagi i św. Stanisława Kost-
ki. Zawieszone w świątyni przydawały wnętrzu wytworności i sil-
nie rozbudzały pobożność ludu. Również w domu umieściliśmy 
sporo malowanych wizerunków męczenników z Towarzystwa 
Jezusowego oraz wiele innych świętych obrazów Najświętszej 
Maryi Panny, polskiego królewicza św. Kazimierza, św. Tomasza 
z Akwinu i innych, których wyliczać nie trzeba. Wszystkie te ob-
razy namalował brat koadiutor Maciej Klimkowicz, który w dniu 
15 czerwca wyjechał z Poznania do Lublina106.

106 Dalej Kronika ta zamieściła pochwały Klimkowicza, które zacytowa-
liśmy pod Jarosławiem. – Kronika jezuitów poznańskich, s. 199-200.

35. Obraz NMP w Farze 
w Poznaniu
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 W latach 1606-1609 powstały w Poznaniu zapewne obra-
zy Matki Bożej Śnieżnej zarówno dla miejscowych jezuitów, 
jak również dla okolicznych kościołów i klasztorów. Kronika 
notuje pod 1607 rokiem bardzo interesujące wydarzenie: 

Członkowie Bractwa Różańcowego i Bractwa Św. Anny w imie-
niu całego miasta, a pośród ujadania heretyków, dla odwrócenia 
zarazy udali się z uroczystą pielgrzymką do Częstochowy. Zabrali 
ze sobą piękny obraz Najświętszej Bogurodzicy [Dziewicy Maryi], 
który tam zostawili, przytwierdzając do ściany naprzeciw świętego 
obrazu Królowej Nieba107.

Niewątpliwie był to już obraz Matki Bożej Śnieżnej.
 Kronika kolegium informuje też, że 25 marca 1608 roku 
erygowano Sodalicję [Miejską] pod wezwaniem Nawiedze-
nia Najświętszej Bogurodzicy, do której zapisali się prałaci 
i szlachta na czele z biskupem [Andrzejem Opalińskim]108. 
 Kult Matki Bożej Śnieżnej był w Poznaniu bardzo popu-
larny i przybierał różne formy. W 1624 roku: 

Dnia 29 czerwca ogłoszono publicznie erygowanie Bractwa Ubo-
gich Rzemieślników i Piwowarów pod wezwaniem Matki Bożej 
Śnieżnej. Wielu złożyło po raz pierwszy tradycyjne ślubowanie 
i wyznanie wiary w nowopowstałej Kongregacji. 

Jednak w grudniu 1627 roku: 

Z Rzymu nadeszło pismo dotyczące zmiany wezwania Bractwa 
Piwowarów i Ubogich Rzemieślników. W miejsce Matki Bożej 
Śnieżnej wybrano wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Pierwszy tytuł i związane z nim święto wymagały bowiem 

107 Kronika jezuitów poznańskich, s. 175-176.
108 Kronika jezuitów poznańskich, s. 184-185.
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od tych, którzy żyją z pracy rąk swoich, powstrzymania się od zajęć, 
tak aby móc uczestniczyć w nabożeństwach109. 

 Kiedy brat Klimkowicz powrócił w roku 1611/12 do 
Poznania, nadal kontynuował swoją działalność malarską. 
Kronika notuje w 1612 roku, że: „odnowiliśmy refektarz oraz 
domową kaplicę. Pracę wykonał jeden z naszych braci, który 
był malarzem”110.
 W listopadzie 1649 roku zawaliła się ze starości środkowa 
część kościoła, ocalały święte obrazy. Kronikarz zapisał m.in.:

Zwłaszcza obrazy Najświętszej Maryi Panny i  św. Stanisława 
Kostki, które odnaleziono pośród strzaskanych wskutek wiel-
kiego upadku kamieni, sterczących kikutami połamanych drew-
nianych belek, a do tego pogiętego i splątanego mocno żelastwa 
(jakież podobieństwo tego dzisiejszego cudu do tych z dawnych 
wieków!). Wyglądały tak, jak gdyby opuściły właśnie pracownię 
malarza niż ocalały z rumowiska. Szczególnie dotyczy to dopiero 
co wspomnianego przez nas ostatniego obrazu, który choć był 
najbardziej narażony na zniszczenie, kiedy z  wielkim hukiem 
runęły z góry dach i sklepienie, to jednak przetrwał nietknięty. 
Podobnej łaskawości Niebios doświadczyliśmy również, gdy idzie 
o sprzęty [należące do] Sodalicji, mających swoje kaplice w lewej 
części świątyni, albowiem także i im katastrofa ta nie wyrządziła 
większych szkód111.

 Dalsze losy obrazu nie są dokładnie znane. Po kasacie za-
konu w 1773 roku, obraz Matki Bożej Śnieżnej w kościele 
pojezuickim w Poznaniu (Fara) przetrwał do czasów współ-
czesnych, choć został już zapomniany. „Katalog zabytków, 
Nowa Seria” informuje, że w  obecnej Farze znajduje się 
m.in. Matka Boża z Dzieciątkiem typu S. Maria Maggiore 

109 Kronika jezuitów poznańskich, s. 311, 321.
110 Kronika jezuitów poznańskich, s. 232.
111 Kronika jezuitów poznańskich, s. 442.
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z pierwszej połowy XVII w. (fig. 289), według tradycji po-
chodzący z Gostyczyny nad Prosną, konserwowany w 1971 
roku112.
 Obok obrazu Matki Bożej Śnieżnej w poznańskiej Farze 
podobny obraz znajduje się obecnie w kościele jezuickim, 
czyli podominikańskim. Kiedy w 1922 roku jezuici wprowa-
dzili się do rezydencji w Poznaniu i wyremontowali kościół, 
sprowadzili z krakowskiego kościoła św. Barbary obraz Matki 
Boskiej „Borgiaszowej” i umieścili w głównym ołtarzu. Jest to 
obraz z dawnego kościoła św. Macieja w Krakowie, ofiarowa-
ny jezuitom przez prymasa Floriana Czartoryskiego, o czym 
piszemy przy omówieniu środowiska krakowskiego.
 W czasie pobytu w  Poznaniu brat Klimkowicz mógł 
mieć wpływ na powstanie kilku innych obrazów zachowa-
nych w okolicy. Wspomnimy tu tylko o obrazie w Lewiczynie 
i Pieraniach.
 W Lewiczynie woj. radomskie, 10 km od Grójca, jest ko-
ściół z początków XVII wieku. W ołtarzu głównym z XVIII 
wieku znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z trzeciej 
ćwierci XVII wieku w sukience z blachy srebrnej z XVII wie-
ku. Obraz znalazł się w Lewiczynie na początku XVII wieku, 
w 1684 roku uznany za cudowny, koronowany w 1975 roku. 
Publikacja Z dawna Polski Tyś Królową podaje: „Tradycja 
przekazuje, że w początkach XVII wieku opat cystersów z Ro-
kitna Jan Opaliński ofiarował do świątyni w Lewiczynie duży, 
włoskiego pochodzenia obraz, który otrzymał w spadku po 
matce. Uroczysta instalacja wizerunku miała miejsce w 1604 
roku”. Pochodzenie obrazu należy więc wiązać z malarzem 
Klimkowiczem i rodem Opalińskich113.

112 Katalog zabytków, Nowa Seria, t. 7, cz. II, 1, s. 24.
113 W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 438; Z dawna Polski Tyś Królową, 

s. 557-558.



OBRAZY MATKI BOŻEJ  ŚNIEŻNEJ (SALUS POPULI ROMANI) W POLSCE80

 Natomiast w Pieraniach na Kujawach, niedaleko Wło-
cławka, w kościele pod wezw. św. Mikołaja, istnieje obraz 
Matki Bożej Śnieżnej z przełomu XVI i XVII wieku, ma-
lowany na desce lipowej, co można łączyć z  biskupem 
H. Rozrażewskim114.
 Na szczególną uwagę zasługuje też obraz w Przasnyszu, 
gdzie istniał kościół i klasztor bernardynów (1586-1864). 
Paweł Kostka, chorąży ciechanowski – po śmierci swego brata 
Stanisława, asceta i dewota, z nabożeństwa do Najśw. Ma-
ryi Panny fundował dla jezuitów bursę ubogich w Pułtusku, 
miał nawet pozwolenie na przyjęcie do jezuitów, ale zmarł 13 
listopada 1607 roku w Piotrkowie. Mając bliskie więzi z je-
zuitami mógł przed śmiercią postarać się o obraz malowany 
przez brata Klimkowicza. Kościół poświęcono 1620 roku, 
a konsekrowano w 1635 roku. W czasie konsekracji obraz 
Matki Boskiej mieścił się już w kaplicy: „Obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem Jezus, słynący łaskami, w sukience z blachy 
srebrnej z XVII wieku, dla którego nowy ołtarz postawiono 
w 1760 roku”. Dziecię trzyma jabłko królewskie. Obraz został 
koronowany w 1977 roku. Od 1923 roku przy sanktuarium 
pracują pasjoniści115.
 Również w Domaniewicach k. Skierniewic, własności 
arcybiskupów gnieźnieńskich, znajduje się obraz z czasów 
Bernarda Maciejowskiego, pochodzący niewątpliwie z pra-
cowni brata Klimkowicza

114 K.K. Czapliński, Madonny wielkopolskie. Katowice 2004, s. 64-65.
115 K. Niesiecki, Herbarz polski. T. 5, s. 510-511; H.E. Wyczawski, Prza-

snysz. W: Klasztory bernardyńskie w  Polsce. Kalwaria Zebrzydowska  1985 
s. 274-278; W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 257-258; Z dawna Polski Tyś Kró-
lową. Szymanów 1986, s. 587-588.



Rozdział VI

Lwów

Obraz Matki Bożej Śnieżnej ze Lwowa należy do bardziej zna-
nych i czczonych obrazów tego typu. We Lwowie jezuici posia-
dali stację misyjną w latach 1584-1590, następnie rezydencję 
1590-1607 i kolegium 1607-1773. Sprowadził ich do Lwowa 
biskup lwowski Jan Dymitr Solikowski. Kolegium zaś powstało 
z fundacji kilku osób połączonych koligacjami rodzinnymi z fun-
datorami kolegium jarosławskiego. Początkowo jezuici pracowali 
w kaplicy katedralnej „Żebrackiej”, a od 1594 roku w drewnia-
nej kaplicy św. Stanisława Biskupa z fundacji Zofii Handzlo-
wej. Budowę murowanego kościoła pod wezwaniem św. Piotra 
i Pawła z fundacji Elżbiety Sieniawskiej rozpoczęto w 1610 roku 
(kamień poświęcono 31 VII 1610), w 1630 zasklepiono mury, 
a w 1640 roku konsekrowano. Szkoły otwarto w 1608 roku 
i wtedy zaprowadzono dwa stowarzyszenia studenckie Sodalicji 
Mariańskiej. W 1630 roku wprowadzono też Sodalicję obywateli 
miejskich pod wezwaniem Nawiedzenia NMP.
 Obraz Matki Boskiej Pocieszenia, kopia obrazu z bazyliki 
rzymskiej Santa Maria Maggiore, został sporządzony w począt-
kach XVII wieku. Był obrazem przeznaczonym początkowo 
głównie dla Sodalicji. Przed tym obrazem w 1656 roku nuncjusz 
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36. Obraz NMP Łaskawej we Lwowie (ob. we Wrocławiu)
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papieski Piotr Vidoni w obecności króla Jana Kazimierza po raz 
pierwszy użył w Litanii Loretańskiej inwokacji Regina Polo-
niae – „Królowa Polski”. Obraz zyskał opinię cudownego i po-
siadał wiele wotów, które po kasacie zakonu zabrano na skarb 
państwa. W kościele znajdował się też łaskami słynący obraz 
św. Stanisława Kostki. Na temat powstania obrazu historycy 
wyrażali różne opinie. Ks. Stanisław Załęski pisał:

Nie wiemy, kto był fundatorem obrazów Najśw. Panny i św. Stani-
sława, które dzisiaj są umieszczone w dwóch bocznych ołtarzach. 
Najprawdopodobniej przysłane one były w darze z Rzymu. O ob-
razie Najśw. Panny, który ma być kopią obrazu Santa Maria Mag-
giore w Rzymie, niesie podanie, że przysłał go w darze jezuitom 
prowincji polskiej św. Franciszek Borgiasz. To pewne, że obydwa 
te obrazy Matki Boskiej i św. Stanisława Kostki, prawdziwa ozdoba 
kościoła, znajdowały się w ołtarzach drewnianej kaplicy, która 
pomieścić mogła do 1000 osób116. 

Podobnie pisał ks. Jan Sygański w pierwszej swojej broszurze 
o obrazie w 1904 roku: 

Kto go malował i jakim sposobem dostał się do Lwowa, dla bra-
ku historycznych źródeł pozostaje dotąd nierozwiązaną zagadką. 
Podanie jednak niesie, a wiele za nim przemawia, że przysłał go 
z Rzymu generał zakonu, św. Franciszek Borgiasz dla jezuitów 
w Jarosławiu, którzy tamże już od roku 1571 mieli swoje kolegium. 
Ponieważ jednak ojcowie jarosławscy posiadali już inny obraz Mat-
ki Boskiej, przeto odstąpili go ojcom lwowskim117.

 W wydaniu swej monografii z 1906 roku ks. Sygański 
zmodyfikował swój pogląd i  w  ogóle pominął znaczenie 

116 S. Załęski, OO. Jezuici we Lwowie. Lwów 1880, s. 11.
117 J. Sygański, Obraz Matki Boskiej Pocieszenia łaskami słynący w koście-

le OO. Jezuitów we Lwowie. Lwów 1904, s. 5-6; A. Fridrich, Historye cudownych 
obrazów. T. II, s. 243-246.
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Jarosławia118. Poglądy o związkach Lwowa z Jarosławiem po-
jawiają się też w nowszych opracowaniach:

Według danych historycznych obraz ten przysłano oo. jezuitom 
z Jarosławia, a ci pod koniec XVI wieku ofiarowali go nowopow-
stającej placówce jezuitów we Lwowie. Już w roku 1636 cieszył 
się on tak wielką czcią, że ozdobiono go srebrną, w ogniu złoconą 
sukienką, zdobną w drogie klejnoty119.

 Tym tropem poszedł Marian Kornecki stwierdzając, że:

Również namalowana na desce jest inna z najpiękniejszych i zara-
zem najstarszych kopii, którą tradycja też łączy z rzymską prowe-
niencją oraz darem św. Franciszka Borgii, ofiarowanej przed 1584 r. 
jezuitom w Jarosławiu. W tymże roku jednak obraz przeniesiono 
do Lwowa z inicjatywy abpa Jana Dymitra Solikowskiego120.

Arcybiskup Solikowski był wprawdzie fundatorem jezuitów 
lwowskich, ale pierwsi ojcowie pełnili przy nim tylko funkcje 
pomocnicze, a nawet pierwszy superior w latach 1591-1595 – 
Marcin Laterna nic jeszcze nie wspomina o ewentualnie ist-
niejącym tam obrazie.
 Jak naprawdę wyglądała historia powstania obrazu może-
my najlepiej poznać na podstawie chronologii rozwoju pla-
cówki lwowskiej. Rezydencję podniesiono do rangi kolegium 
dopiero w 1607 roku, a szkoły otwarto w 1608 roku. Choć 
od 1594 roku posiadali jezuici drewnianą kaplicę, to nic nie 
wiadomo o istnieniu w niej obrazu Matki Bożej Śnieżnej. 

118 J. Sygański, Monografia obrazu Matki Boskiej Pocieszenia ukoronowa-
nego 28 Maja 1905 w kościele lwowskim OO. Jezuitów. Lwów 1906, s. 32.

119 T. Kukiz, Madonny Kresowe, s. 24; Kościół świętych Piotra i Pawła 
i klasztor jezuitów we Lwowie. W: Bogurodzicy zawsze wierni. Sanktuaria ma-
ryjne Kresów południowo-wschodnich. Sandomierz [2012], s. 96-105; Z dawna 
Polski Tyś Królową, s. 186-187.

120 M. Kornecki, Matka Boska Polska, s. 376.
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Budowę kościoła rozpoczęto w 1610 roku i w 1612 roku 
położono fundament jednej ściany podłużnej121.
 O pierwszym okresie budowy kościoła, od 1610 roku – 
pisze T. Mańkowski: 

przygotowywano od razu wszystko co miało być potrzebne do 
wewnętrznego wyposażenia kościoła. W latach 1612-1613 pracują 
zatem dla lwowskiego kościoła i kolegium jezuickiego bracia Jo-
annes Molenda arcularius, Matthias Klimkowicz pictor i Matthias 
Craiecensis aurifaber122.

 Według katalogu osobowego jezuitów Maciej Klimko-
wicz występuje we Lwowie w latach 1612/13 jako malarz 
(pictor), a w następnym roku 1613/14 jako towarzysz księży 
wychodzących poza dom zakonny (socius exeuntium), zatem 

121 J. Paszenda, Kościół jezuitów we Lwowie w świetle źródeł archiwalnych. 
W: Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 2, Kraków 2000, s. 116, 121, 125.

122 T. Mańkowski, Lwowskie kościoły barokowe. Lwów 1932, s. 17.

37. Ołtarz NMP w kościele jezuitów 
we Lwowie

38. Ołtarz Stanisława Kostki w kościele 
lwowskim
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przebywał we Lwowie dwa lata. Na te więc lata przypada po-
wstanie obrazu. Należy pamiętać, że lwowski obraz Matki 
Bożej i św. Stanisława były malowane równocześnie, dopa-
sowane zostały do budowanych nowych podobnych ołtarzy 
i są zbliżone w stylu, Matka Boża ma nad głową Ducha św., 
a Stanisław znak IHS123.
 Wymalowane obrazy zostały na razie wystawione w drew-
nianej kaplicy jezuickiej z 1594 roku, w ołtarzach przewidzia-
nych już dla nowego murowanego kościoła.

W dzień konsekracji nowego kościoła, 10 listopada 1630, wnie-
siono do niego w uroczystej procesji z dawnej drewnianej kaplicy, 
obraz Najśw. Bogarodzicy, który... Franciszek Borgiasz przysłał 
z Rzymu jarosławskim jezuitom, ci zaś ofiarowali go braciom swo-
im zakonnym we Lwowie.

A dalej:

Wspaniała to była uroczystość, rozpoczęta procesją, w której Naj-
św. Sakrament i obrazy Matki Bożej Większej i bł. Stanisława Kost-
ki z starej kaplicy do nowej świątyni wniesiono – pisał Załęski124.

W 1636 roku zanotowano w kronice wzrost kultu Matki Bo-
żej Śnieżnej oraz ozdobienie srebrem i drogocennymi kamie-
niami ołtarzy Matki Bożej i bł. Stanisława Kostki125. W 1643 
roku ozdobiono sztukaterią i złoceniem kaplice Matki Bożej 

123 Kościół świętych Piotra i Pawła i klasztor jezuitów we Lwowie. W: Bo-
gurodzicy zawsze wierni. Sanktuaria maryjne Kresów południowo-wschodnich. 
Sandomierz [2012], s. 96-105. [Ilustracje kościoła z okresu sowieckiego].

124 A. Fridrich, Historye cudownych obrazów. T. II, s. 243-246; S. Załęski, 
Jezuici w Polsce, IV, s. 594.

125 J. Paszenda, Kościół jezuitów we Lwowie w świetle źródeł archiwalnych. 
W: Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 2, Kraków 2000, s. 116, 121, 
125; S. Załęski, OO. Jezuici we Lwowie. Lwów 1880, s. 18.
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i bł. Stanisława Kostki (na końcu naw bocznych), a ich obrazy 
ozdobiono srebrem126.
 Opis historii obrazu zawiera też oficjalne sprawozdanie, znaj-
dujące się w Archiwum Rzymskim jezuitów. Opisuje ono, że za 
czasów rektoratu Rudnickiego przed obrazem Matki Boskiej 
Pocieszenia, będącym kopią obrazu z bazyliki rzymskiej Santa 
Maria Maggiore, sprowadzoną do Lwowa pod koniec XVI wie-
ku, w 1656 roku nuncjusz papieski Piotr Vidoni w obecności 
króla Jana Kazimierza po raz pierwszy użył inwokacji „Regina 
Poloniae — Królowa Polski”. Odtąd obraz ten cieszył się opinią 
cudownego i posiadał wiele wotów, które po kasacie zakonu 
i rozbiorach zabrano na skarb państwa. W kościele znajdował 
się też łaskami słynący obraz św. Stanisława Kostki127.
 Jak widzimy, pochodzenie Borgiaszowe obrazu będzie 
jeszcze długo funkcjonować w umysłach polskich jezuitów, 
co wiązało się z aktem nuncjusza Vidoniego i upatrywaniem 
w Matce Bożej Śnieżnej z obrazu lwowskiego wpływu na losy 
narodu polskiego. Pięknie przedstawił to Tomasz Młodzianow-
ski w kazaniu przy otwarciu kościoła jezuickiego w Poznaniu: 

Szła na chocimską wojnę bogarodzica Panna, gdy pod ten czas się 
Królową Polską nazwała – i wygraliśmy! Szła i na tę wojnę szwedz-
ką, kiedy na prośbę zwycięsko panującego dziś Jana Kazimierza 
w kościele naszym lwowskim Jego Mość Ksiądz Legat w litaniach 
trzy razy te słowa położył: Regina Poloniae ora pro nobis – Królowo 
Polski módl się za nami!128.

„W 1719 sprawiono nowy ołtarz Matki Boskiej kosztem Jana 
Kampenhausena, a w 1621 roku ołtarze bł. Stanisława i św. Piotra 

126 J. Paszenda, Kościół jezuitów we Lwowie, s. 121.
127 ARSI, FG, Kolegia/Lwów 3.
128 T. Młodzianowski, Kazania i homilie. T. 3, Poznań 1681, s. 118; J. Sy-

gański, Monografia obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, s. 32.
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i Pawła”129. Po kasacie zakonu obraz pozostał w kościele i docze-
kał powrotu jezuitów 17 sierpnia 1836 roku, kiedy gubernium 
oddało jezuitom kościół św. Piotra i Pawła, który służył dotąd 
żołnierzom i akademikom. Jezuici ożywili zanikający kult maryj-
ny związany z obrazem Matki Bożej, zwanej już Matką Bożą Po-
cieszenia. Obraz ukoronowano uroczyście 28 maja 1905 dzięki 
staraniom superiora Stanisława Sopucha. Po wojnie w 1945 roku 
przeniesiono go do Krakowa, a w 1974 roku do Wrocławia, gdzie 
nadal cieszy się kultem. Znany obraz lwowski miał niewątpliwie 
mniejszy lub większy wpływ na powstanie podobnych obrazów 
we Lwowie i na Rusi Czerwonej, m.in. w Kochawinie.

Kochawina 

Ze Lwowem związany był niewątpliwie obraz w Kochawinie. 
Parafia kochawińska, w diecezji lwowskiej, powstała w 1627 
roku i należała do archidiecezji lwowskiej. W latach 1931-
1946 istniała tu rezydencja jezuicka z administracją parafii. 
Obraz ma pochodzić z pierwszej połowy XVII wieku, był 
później przemalowywany.
 Kult Matki Bożej w jej obrazie notowany jest od około 
1646 roku. Obraz NMP został koronowany w 1912 roku. 
Po opuszczeniu Kochawiny przez rodziny polskie i ich wy-
jeździe do Polski rezydencja została zamknięta w kwietniu 
1946 roku, a obraz przewieziony do Starej Wsi; w 1966 roku 
dokonano jego konserwacji. W 1974 roku umieszczono go 
w kościele św. Bartłomieja w Gliwicach, a w 1994 roku został 
ostatecznie wystawiony w nowym sanktuarium Matki Boskiej 
Kochawińskiej w Gliwicach130.

129 J. Paszenda, Kościół jezuitów we Lwowie, s. 123.
130 S. Kiełb, Matka Dobrej Drogi. Kraków 1999; Matka Boska Kochawiń-

ska. W: Bogurodzicy zawsze wierni. Sanktuaria maryjne Kresów południowo-
-wschodnich. Sandomierz [2012], s. 196-205.



Rozdział VII

Inne kościoły jezuickie

1. Lublin 

Obrazy NMP Śnieżnej znalazły się dość szybko w za-
sięgu oddziaływań ośrodków jezuickich w Jarosławiu, 

Krakowie i Kaliszu. Były to kolegia zakonne w Lublinie, San-
domierzu i Łucku.
 Kolegium jezuickie w Lublinie powstało z fundacji bisku-
pa Bernarda Maciejowskiego i starosty stężyckiego Mikołaja 
Zebrzydowskiego, którzy w 1582 roku wystawili akt funda-
cyjny, zatwierdzony w tym samym roku przez króla Stefana 
Batorego. Kolegium istniało w latach 1582-1773. Kościół Św. 
Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty, zbudowany w latach 
1586-1604 (z przerwami), został poświęcony 25 kwietnia 
1604 roku. Szkoły z klasami gramatyki i poetyki otwarto już 
w 1586 roku, a retoryki w 1587 roku. Wtedy też powstała 
Kongregacja Mariańska uczniów, Kongregacja Szlachecko-
-Literacka i Kongregacja Mieszczan.
 Na temat obrazu Matki Bożej Śnieżnej nie posiadamy 
jasnych przekazów. Ograniczają się one głównie do działal-
ności miejscowych sodalicji, które posiadały swoje kaplice, 
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a zatem i ołtarze z obrazami. Trudno przypuścić, by w kole-
gium fundowanym przez biskupa Maciejowskiego, gorliwego 
krzewiciela kultu Matki Bożej Śnieżnej, brakło jej obrazu, tym 
bardziej, że na jego dworze przebywał od 1600 roku malarz 
brat Maciej Klimkowicz. 
 25 kwietnia 1604 roku fundator biskup Maciejowski 
z okazji konsekracji kościoła i poświęcenia wielkiego ołtarza 
ofiarował wiele cennych darów oraz 6000 złp. na ozdobę świą-
tyni. Wtedy też niewątpliwie w wielkim ołtarzu znalazł się ob-
raz Matki Bożej Śnieżnej. Ks. Ludwik Zaleski pisząc źródłową 
monografię o katedrze lubelskiej podaje następujące informa-
cje: W wielkim ołtarzu (in altari maiori) w początkach XVII 
wieku znajdowały się obrazy św. Maryi Większej i Trójcy św., 
a nad ołtarzem św. Ignacego. W 1639 roku złodziej skradł 
(„przepadł”) krzyżyk z drogimi kamykami z obrazu Matki 
Bożej w wielkim ołtarzu, warty 33 fl. W 1655 roku ponie-
siono wielkie straty, jako okup rektor musiał dać Kozakom 
korony z obrazów Matki Bożej i Chrystusa. W 1669 roku 
odnowiono obraz NMP w wielkim ołtarzu, co kosztowało 
100 złp. Być może obraz później przeniesiono, bo w 1699 
roku w wielkim ołtarzu był obraz Chrystusa na krzyżu, pod 
którym stała Matka Bolesna, św. Jan i Maria Magdalena131.
 W latach 1609-1611 pracował w Lublinie malarz Maciej 
Klimkowicz, który pracował nad ozdobą kościoła. Nieco 
później w latach 1612-1613 przebywał w Lublinie również 
Kasper Livensis, ale o jego działalności malarskiej z tego okre-
su nie mamy żadnych przekazów. W tym okresie mogło po-
wstać kilka obrazów. W samym Lublinie znajdowało się kilka 
obrazów malowanych według obrazu Matki Bożej Śnieżnej, 
między innymi u dominikanów132.

131 L. Zaleski, Katedra i jezuici w Lublinie. Cz. 1, Lublin 1947, s. 106, 
107, 124, 125.

132 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 371. 
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 Zwyczajem jezuickim oprócz obrazu Matki Bożej Śnież-
nej w kościele, sodalisi posiadali podobny obraz we własnej 
kaplicy sodalicyjnej. Jeden z nich mógł być przekazany do 
Kutkorza.
 Według Korneckiego w Kutkorzu, w kościele archidiece-
zji lwowskiej, gdzie od 1753 roku istniał z fundacji Jerzego 
Łączyńskiego klasztor kapucynów, czczony był obraz Matki 
Bożej Śnieżnej, jaki dostał się tu za pośrednictwem jezuitów 
lubelskich. Kornel Gadacz pisze o tej kopii obrazu: „Jedną 
z nich święty [Borgiasz] przesłał do kościoła jezuitów w Lu-
blinie. Tu obraz wisząc w furcie klasztornej, zasłynął łaskami. 
Na prośbę Jerzego Łączyńskiego, jezuita o. Tymieniecki po-
darował w r. 1725 obraz do kościoła w Kutkorzu. W krótkim 
czasie Matka Boża zasłynęła łaskami i stała się patronką pa-
rafii i okolicy”. Jezuita Wojciech Tymieniecki (1673-1732) 
był kaznodzieją trybunalskim w Lublinie.
 Podobnie pisał wcześniej o Łączyńskim dobrze zoriento-
wany Kasper Niesiecki: „Przy dobrach swoich dziedzicznych 
Kutkorzu, założył i wystawił miasteczko, które od imienia 
Maryi Matki Bożej, nazwał Maryanów, gdzie tymczasem 
kościół drewniany wystawiwszy pięknym dość kształtem, 
i ołtarzami ozdobiwszy, obraz Mariae Majoris w Lublinie 
uproszony, przed którym osobliwsze miewali nabożeństwo 
różni ludzie, lokował w wielkim ołtarzu, gdzie znacznych łask 
doznali”133. Obraz ma rozmiary 88 x 127 cm, malowany ole-
jem na płótnie. Przy głowie Madonny znajdują się aniołowie, 
był on trzykrotnie przemalowywany. W 1944 przywieziony 
do klasztoru kapucynów w Sędziszowie134. 

133 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VI, s. 196.
134 K. Gadacz, Inwentarz zbiorów sztuki OO. Kapucynów. „Archiwa, Bi-

blioteki i Muzea Kościelne”, t. 12 (1966), s. 159; M. Kornecki, Matka Boska Pol-
ska. Adaptacja i rozpowszechnienie typu ikonograficznego obrazu Matki Boskiej 
Śnieżnej od XVI do XVIII wieku. W: Między Wschodem a Zachodem. Cz. III: 
Kultura artystyczna. Lublin 1992, s. 378; W. Nowakowski z Sulgostowa, O cu-
downych obrazach w Polsce, s. 350.
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2. Sandomierz

Kolegium jezuitów w Sandomierzu (Gostomianum) istniało 
w latach 1602-1773. Kościół parafialny Św. Piotra, zbudo-
wany przez Kazimierza Wielkiego w 1353 roku, z plebanią, 
szkołą, domem wikariuszów, oddany został w 1602 roku je-
zuitom wraz z prawem kolatorskim przez proboszcza Kaspra 
Cichockiego. Kościół spalił się podczas wojny szwedzkiej 
w 1656 roku. Odbudowano go w 1677 roku. Było w nim 
11 ołtarzy i kaplica seminaryjna. Kościół został rozebrany 
w 1821 roku. Szkoły otwarto w 1613 roku, a seminarium du-
chowne fundowane przez kanonika Leopoldowicza w 1630 
roku, otwarto w 1637 roku. Na kaplicę seminaryjną prze-
znaczono kaplicę św. Mikołaja i św. Stanisława. Kongregacja 
Mariańska uczniów istniała od ok. 1614 roku i została po-
dzielona później na trzy sekcje. Z myślą o szkołach i sodalicji 
w roku szkolnym 1613/14 przebywał w Sandomierzu malarz 
Kasper Livensis. Z tego okresu pochodził obraz Matki Bożej 
Śnieżnej, czczony przez kleryków i uczniów szkół.
 Kroniki jezuickie odnotowały fakt, że „podczas zarazy 
w 1624 roku chłopi ze wsi pod Sandomierzem przybyli wraz 
ze swą dziedziczką w procesji błagalnej do obrazu Matki Bo-
skiej w jezuickim kościele”135. W seminaryjnej kaplicy Leo-
poldowicza czczony od dawna obraz Matki Bożej, obwie-
szony był w XVIII wieku wotywnymi tabliczkami i różnymi 
wotami136. W 1728 roku Teresa z Malczewskich „przerobiła 
kaplicę Matki Boskiej, polecając prawie całą wyrzeźbić z ka-
mienia, dodać cenne malowidła i ołtarz”. Kaplicę Leopoldo-
wicza, czyli klerycką, nazwano później kaplicą Matki Boskiej 
(1773 r.)137.

135 ARSI, Pol. 52, f. 8.
136 ARSI, Pol. 60, f. 177-178v (Hist. Coll. Sandomiriensis, 1743-1746).
137 J. Paszenda, Kościół świętego Piotra. W: Budowle jezuickie. T. 4, Kraków 

2010, s. 342, 345; Katalog zabytków III z. 11 s. 89-90.
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 Obok kultu Matki Bożej w 1671 roku do kościoła wpro-
wadzono nabożeństwo w uroczystość św. Franciszka Bor-
giasza138, a w 1697 roku wstawiono w kościele ołtarz tego 
świętego139.
 Obraz Matki Bożej Śnieżnej wisiał też w kaplicy domowej. 
Przed 1675 rokiem odnowiono i ozdobiono obrazami pokój 
prowincjała i jego sekretarza. Urządzono na nowo wspólną 
salę dla kleryków i pomieszczenie rekreacyjne i wypoczynko-
we. W kaplicy domowej urządzono nowy ołtarz Matki Bożej 
Większej (Maioris dictae)140. Losy tych obrazów po kasacie 
zakonu nie są znane.

Kościół św. Michała

Nieco więcej wiemy o obrazie Matki Bożej Śnieżnej w koście-
le św. Michała. W latach 1613-1903 istniał w Sandomierzu 
klasztor benedyktynek, sprowadzonych w 1613 roku z Cheł-
mna, które miały najpierw klasztor drewniany, potem mu-
rowany, ukończony w 1639 roku oraz kościół św. Michała, 
barokowy, zbudowany w latach 1686-1692, konsekrowany 
w 1693, a wykańczany do 1696 roku; od 1902 roku jest ko-
ściołem seminaryjnym.
 Klasztor fundowała Elżbieta z Leżenic Gostomska, żona 
Prokopa Sieniawskiego, dla córki Zofii, w  którym Zofia 
została ksienią. Katarzyna Anna z Sztemberku Kostczanka 
była córką Jana Kostki, wojewody sandomierskiego, a żoną 
Adama Hieronima Sieniawskiego, podczaszego koronne-
go. Istniały zatem związki rodzinne fundatorów klasztoru 

138 ARSI, Pol. 54, f. 15v (Annuae Collegii Sandomiriensis, 1671).
139 ARSI, Pol. 56, f. 358-358v (Historia Collegii Sandomiriensis, 1697).
140 Resignatio rectoratus facta a P. Antonio Sieniuta in manus R.P. Nicolai 

Juśkiewicz, 16 IV 1747 (WAP Kraków, TSch. 703).
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w Sandomierzu i Jarosławiu, a także z fundatorami kolegiów 
jezuickich w Jarosławiu i Lwowie141.
 Historię obrazu poznajemy bliżej na podstawie opisu życia 
Zofii z Granowa Sieniawskiej z 1630 roku:

Jejmość pani [Katarzyna Anna] z Sztemberku Sieniawska, pod-
czaszyna koronna, kochając się w p. Sieniawskiej, o wielkim jej 

141 K. Niesiecki, Herbarz polski, VIII, s. 342, 347.

39. Obraz NMP Śnieżnej z dawnego kościoła benedyktynek sandomierskich 
(ob. seminaryjny)
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nabożeństwie wiedząc, posłała jej obraz tejże Błogosławionej Mat-
ki Bożej i bardzo pięknie snycerską robotą zgotowany, który obraz 
jest i do tego czasu w klasztorze sandomierskim, nie tylko u panien 
zakonnych, ale też i u świeckich ludzi w wielkim poszanowaniu142.

 Według „Katalogu zabytków sztuki” dwa ołtarze bocz-
ne kościoła św. Michała wykonane zostały 1694 roku przez 
snycerza krakowskiego Franciszka Czernego, w formie boga-
to rzeźbionych ram akantowych z pierwszej połowy XVIII 
wieku. Ołtarz lewy z rzeźbą św. Józefa w zwieńczeniu oraz 
w centralnej części z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem 
z XVII wieku, w haftowanej sukience, z pierwszej połowy 
XVIII wieku, z pozłacaną koroną, wysadzaną drogimi ka-
mieniami, z licznymi kosztownymi wotami143.
 Obraz ten nadal odbiera cześć w kościele seminaryjnym.

3. Łuck

Obraz Matki Bożej Śnieżnej znajdował się również u jezuitów 
w Łucku, gdzie w latach 1604-1608 istniał dom misyjny, 
a następnie kolegium ze szkołami 1608-1773. Kościół pod 
wezwaniem Św. Piotra i Pawła z fundacji biskupa Marcina 
Szyszkowskiego wzniesiono w latach 1616-1639, konsekro-
wano go w 1639 roku. Szkoły z klasami gramatyki otwarto 
w 1608 roku, potem je rozszerzano. Kongregacja Mariańska 
uczniów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP 
istniała od 1610 roku, była tu też Kongregacja Mieszczan.

142 J. Gajkowski, Świątobliwe życie Przewielebnej Jej Mości Panny Zofiej 
z Granowa Sieniawskiej... Według rękopisu z roku 1630, Kraków 1911, s. 59-60.

143 Katalog zabytków sztuki, t. 3, z. 11: Powiat sandomierski, s. 82; A. Szy-
lar, Kościół św. Michała w Sandomierzu. Fundacja i dzieje świątyni do kasaty 
klasztoru benedyktynek w 1903 roku. „Nasza Przeszłość” 99 (2003), s. 226; 
W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 358.
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 W latach 1614-1631 w kolegium pracował i  tu zmarł 
malarz Maciej Klimkowicz, który pozostawił liczne obrazy 
w kolegium i w kościele. Ogólny ich opis znajdujemy w cyto-
wanym już nekrologu malarza. Obraz Matki Bożej Śnieżnej 
czczony był w kościele jezuickim. Po wojnach kozackich ko-
ściół odnowiono i upiększono.

W 1661 roku do ołtarza Matki Boskiej wstawiono trzy obrazy: ko-
pię rzymskiego obrazu S. Mariae Maioris, pokrytą srebrną blachą 
z pozłacanymi kwiatami, św. Joachima i Anny oraz św. Katarzyny 
i Barbary.

 Niestety, 14 czerwca 1724 roku pożar zniszczył kościół, 
spłonęły wtedy dachy, ołtarze, ławki, wieże i dzwony. Należy 
przyjąć, że wtedy spłonął też w kościele obraz Matki Bożej 
Śnieżnej144. Wkrótce usunięto szkody, ale w 1773 roku na-
stąpiła kasata zakonu i w 1787 roku kościół zamieniono na 
katedrę. Od 1980 roku istniało tu muzeum ateizmu, a w 1991 
roku został zwrócony katolikom.
 Ponieważ brat Klimkowicz pracował w Łucku kilkanaście 
lat, choć pod koniec życia chorował, pozostawił zapewne rów-
nież inne obrazy Matki Bożej Śnieżnej i św. Stanisława Kostki 
w miejscowych i okolicznych kościołach i klasztorach.
 Jeden z takich obrazów został umieszczony w Brześciu 
Litewskim, dokąd od 1615 roku dojeżdżali jezuici z Łucka, 
a w 1619 otwarli swoją rezydencję z kaplicą. Obraz w czasie 
„potopu” wywieziono do Lublina, gdzie przełożony jezuitów 
został zmuszony wydać go dowódcy wojsk moskiewskich. 
Obraz miał wtedy suknię ze srebra i złota145.

144 Arch. Tow. Jez. Kr. 1364, k. 46-50; J. Paszenda, Dzieje budowy kościoła 
i kolegium jezuitów w Łucku według źródeł jezuickich. W: Tenże, Budowle jezu-
ickie w Polsce. T. 4, Kraków 2010, s. 149-176.

145 L. Zalewski, Jezuici w Lublinie. Cz. 1, Lublin 1947, s. 125.



Rozdział VIII

Obrazy biskupa 
Maciejowskiego

Osobno omawiamy tu obrazy połączone pochodzeniem 
od biskupa Bernarda Maciejowskiego i związane za-

równo z dominikanami, jak i jezuitami. Wprawdzie biskup 
Maciejowski pojawia się stale w ośrodkach jezuickich, w Jaro-
sławiu, Łucku, Krakowie, czy Kaliszu, ale brak jakichkolwiek 
informacji, by miał on wpływ na posiadanie w tych ośrodkach 
obrazu Matki Bożej Śnieżnej przez jezuitów.
 Bernard Maciejowski jako współfundator  – ze swoją 
siostrą Katarzyną Wapowską – kolegium lubelskiego, miał 
jako biskup w Łucku swoim kapelanem jezuitę Benedykta 
Herbesta, a od 1600 roku w Krakowie również jezuitę Justa 
Rabba, który był kapelanem (teologiem, kaznodzieją, spo-
wiednikiem) do śmierci kardynała w 1608 roku w Krakowie. 
Kazanie pogrzebowe wygłosił wtedy Piotr Skarga146.
 Działalność Maciejowskiego jako mecenasa nauki i sztu-
ki jest bardzo mało znana. Pisze się raczej o jego związkach 

146 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów. Vol. 2, 
s. 261-262 (Nekrolog Maciejowskiego).
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z poetami, pisarzami oraz o jego bibliotece. Brak też w jego 
biografiach w ogóle nazwiska Dolabelli147.
 Maciejowski był w Rzymie dwukrotnie: ok. 1582-1585 na 
studiach w kolegium jezuitów i 1590-1591 jako poseł od Zyg-
munta III do Sykstusa V i Grzegorza XIV. Nie wykluczone, 
że przywiózł wtedy ze sobą do kraju jakąś kopię, ale większość 
ofiarowanych przez niego kopii powstało raczej dopiero w Kra-
kowie. Kasper Niesiecki, czy Jan Korytkowski nie piszą na temat 
związków Maciejowskiego z dominikanami. Tymczasem w li-
teraturze o obrazach dominikańskich powołuje się zawsze na 
ich pochodzenie od biskupa. Dodatkowym elementem, który 
sprawił, że pierwsze kopie dotarły do dominikanów, było połą-
czenie wizerunku z nabożeństwem różańcowym, które wiązano 
ze zwycięstwem pod Lepanto, i przypisano temu obrazowi tytuł 
obrazu Matki Bożej Różańcowej.

1. Katedra na Wawelu

Według Pruszcza kaplica Maciejowskich na Wawelu, tytułu 
Panny Maryi Śnieżnej, posiada grób Samuela Maciejowskie-
go, biskupa krakowskiego i Bernarda Maciejowskiego, kardy-
nała. Tamże znajduje się obraz S. Maria Maioris, kosztownymi 
wotami ozdobiony148.
 Akta kapituły nie podają o nim żadnych szczegółów. Obraz 
miał przywieźć z Rzymu Samuel Maciejowski, biskup krakow-
ski149. Według Korneckiego jest obrazem wysokiej klasy arty-
stycznej. Malowanie na drewnie w technice tłustej temperowej, 
„można było uważać za «polską» kopię rzymskiego pierwo-
wzoru, może nawet pierwszą”, ale też uważany bywa za kopię 

147 J. Obłąk, Kardynał Bernard Maciejowski jako biskup krakowski. Olsztyn 
2008, s. 66-70.

148 P.H. Pruszcz, Kleynoty stołecznego miasta Krakowa. Kraków 1745, s. 5.
149 Święte pamiątki Krakowa. Kraków 1883, s. 27.
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rzymską150. Jeżeli obraz powstał w Polsce, to niewątpliwie był 
dziełem Dolabelli, u którego w tym czasie brat Klimkowicz 
doskonalił się w malarstwie.
 Bernard Maciejowski jako bp krakowski kazał w kaplicy 
„ściany wewnętrzne przyozdobić malaturami przedstawia-
jącymi historię N. Maryi Panny Śnieżnej, tudzież pamiątki 
odprawionego z wielkim pożytkiem duchownym wiernych 
jubileuszu” (czyli stało się to w 1602 r.)151. Według „Katalogu 
zabytków” Kaplica bpa Maciejowskiego (pod wezw. św. Toma-
sza i Matki Boskiej Śnieżnej), została fundowana ok. połowy 
XVI wieku jako kaplica grobowa bpa Samuela Maciejowskiego. 
Ołtarz marmurowy, kolumnowy z XVIII wieku. W nim obraz 

150 M. Kornecki, Matka Boska Polska, s. 375-376.
151 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnieńscy. Poznań 1890, t. 3, s. 575; 

A. Fridrich, Historye cudownych obrazów, t. II, s. 55-58.

40. Miedzioryt obrazu w Katedrze 
na Wawelu (XIX w.)

41. Ołtarz w kaplicy Maciejowskich 
w Katedrze na Wawelu
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Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVII w. 
z tłem blachy srebrnej, trybowanej, wiek XVII152.
 Należy dodać, że przy tym obrazie na Wawelu odbyło się 
poświęcenie Matce Bożej Śnieżnej duchowieństwa Krakowa 
z kard. Wojtyłą w 1962 roku i poświęcenie diecezji krakow-
skiej w 1965 roku153.

2. Kraków – dominikanie

Jednym z najbardziej znanych obrazów Matki Bożej Śnieżnej 
był obraz u krakowskich dominikanów. Jego sławę wiązano 
głównie ze zwycięstwem pod Chocimiem w 1621 i z zarazą 
w Krakowie 1632 roku. Katalog zabytków sztuki notuje, że 
obraz Matki Bożej Różańcowej, jest kopią z XVI wieku ob-
razu z Santa Maria Maggiore, rzekomo ofiarowaną w 1597 
roku kardynałowi B. Maciejowskiemu przez jezuitów rzym-
skich, a przywiezioną do Krakowa około 1601 roku. Obraz 
malowany jest na płótnie, o rozmiarach 128 x 95 cm. Posiada 
sukienkę i korony srebrne, pozłacane, nieco nowsze. Znajduje 
się w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w ołtarzu głównym 
z połowy XVIII wieku154.
 Święte pamiątki Krakowa podają więcej legendarnych 
szczegółów: Obraz Matki Bożej Różańcowej u Dominika-
nów miał zostać ofiarowany przez kard. Maciejowskiego, 
który będąc w  Rzymie 1597 roku, za protekcją kard. Je-
rzego Radziwiłła i na zlecenie pap. Grzegorza XIII otrzy-
mał od jezuitów obraz NMP, będący niegdyś własnością 
św. Stanisława Kostki. Miał nim obdarować w 1600 roku 

152 Katalog zabytków sztuki. IV, Cz. I: Wawel, Tekst, s. 100; Ilustracje, 
fig. 307.

153 M. Jagosz, Św. Jan Paweł II, s. 22.
154 Katalog zabytków sztuki. IV. Kraków Śródmieście. Cz. III, 2, s. 129.
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krakowskich dominikanów, a ci w 1601 roku umieścili w oł-
tarzu Brackim155.
 O rzymskim pochodzeniu obrazu pisze też ks. Michał 
Jagosz:

Klemens VIII (1592-1604) poświęcił i obdarował odpustami ob-
raz z kościoła OO. Dominikanów w Krakowie, przywieziony przez 
biskupa Bernarda Maciejowskiego w roku 1598 jako dar rzymskich 
jezuitów, nadto Klemens VIII poświęcił obraz dla Łucka 1598 
i Latyczowa156.

155 S. Barącz, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce. Lwów 1891, 
s. 128-129; A. Fridrich, Historye cudownych obrazów. T. II, s. 119-124; W. No-
wakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 285; Święte pamiątki 
Krakowa. Kraków 1883, s. 105; W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 149; Z dawna 
Polski Tyś Królową, s. 226-227; K.M. Żukiewicz, Cudowny obraz Matki Boskiej 
Różańcowej w kościele krakowskich dominikanów, passim. – Kornecki pisze błęd-
nie, jakoby obraz ofiarował Borgiasz Maciejowskiemu w 1597 roku.

156 M. Jagosz, Św. Jan Paweł II, s. 33.

42. Obraz NMP w kościele 
dominikańskim w Krakowie
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 Marian Bocho jest już bardziej ostrożny. Pisze: „Jedną 
z pierwszych kopii jakie trafiły do Polski jest obraz znajdujący 
się u OO. Dominikanów w Krakowie. Istnieje tradycja, że obraz 
ten znajdował się w posiadaniu św. Stanisława Kostki”157. Histo-
rycy piszący o tym obrazie opierali się głównie na popularnej 
publikacji literata J. Mączyńskiego z 1863 roku, który pisze:

Początek cudownego obrazu nie jest więc dokładnie wiadomy. To 
tylko pewne, że Bernard Maciejowski, biskup łucki i krakowski, 
a późniejszy kardynał, sprowadził go do Polski i oddał OO. Domi-
nikanom krakowskim, których był przyjacielem i dobrodziejem. 
Ojciec św. Klemens VIII w 1603 roku przywiązał do niego liczne 
odpusty – jak w 1606 roku pisał Abraham Bzowski158.

 W miarę gruntownie historię obrazu starał się przedsta-
wić Konstanty Maria Żukiewicz w opracowaniu: Cudowny 
obraz Matki Boskiej Różańcowej w kościele krakowskich domi-
nikanów (Kraków 1921). Obraz malowany jest na desce i ma 
rozmiary 1,30 x 96 cm.
 Abraham Bzowski jako główny reformator Bractwa 
Różańcowego w Krakowie pisze o tym obrazie w Propago 
(1606); wydając jednak Różaniec Panny Marji (Kraków 
1600) nie wspominał, by obraz ten przywiózł z Rzymu lub 
Bractwu ofiarował. Pisze zaś: „Oratorium Różańca pozostaje 
w szczególnej czci z powodu obrazu Bogarodzicy Dziewicy, 
na wzór rzymskiego św. Maryi Większej dobrym pędzlem 
odmalowanego i poświęconego dla Arcybractwa Różańca 
św. z odpustami od papieża Klemensa VIII”. – Bzowski więc 
ten obraz umieścił w Kaplicy Bractwa.
 „Obraz Najświętszej Panny Maryi Większej od papie-
ża Klemensa VIII, dla ołtarza oratorium poświęcony” (to 

157 M. Bocho, Dzieje obrazu i kultu Matki Bożej Śnieżnej, s. 26.
158 A. Bzowski, Propago, s. 117-118; J. Mączyński, Wiadomość historyczna 

o cudownym obrazie N. Maryi P. Różańca Śgo w kościele ojców dominikanów 
w Krakowie. Kraków 1863, s. 3-6, 47.
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dyplom papieża z 4 II 1601 dotyczący Bractwa Różańcowe-
go, przy obrazie NMP, ale nie mówi o historii obrazu, mówi 
o procesji). Obraz został wystawiony w oratorium różańco-
wym w 1601 roku i dla tego oratorium został poświęcony 
przez Klemensa VIII (papież 1592-1604). W tym też roku 
odbyła się pierwsza uroczysta procesja dla uproszenia odwró-
cenia zarazy. Podobne procesje bractw kościelnych odbywa-
ły się po ulicach Krakowa w latach następnych, szczególnie 
uroczysty charakter miały w 1603 roku z okazji wielkiego 
jubileuszu159.
 W archiwum dominikanów w Krakowie jest akt z 18 listo-
pada 1600 roku, że Klemens VIII nadał odpusty szczególne dla 
ołtarza i Bractwa Różańcowego w Krakowie, które potwierdza 
i aprobuje. Na wszystkich miedziorytach obrazu pisze się tylko, 
że obraz był przez Klemensa VIII „benedykowany”.
 Druga kopia MB Śnieżnej znajdowała się u dominikanów 
krakowskich w chórze zakonnym160.
 Należy jednak stwierdzić, że biskup Maciejowski nie wy-
jeżdżał do Rzymu w latach 1597-1598, a obraz Matki Boskiej 
Śnieżnej umieszczony w latach 70-tych XVI wieku w miejscu 
śmierci św. Stanisława Kostki, nadal tam się znajduje.
 Zgodnie zatem z  tym, co piszemy wcześniej na temat 
biskupa Maciejowskiego, wszystko wskazuje na to, że za-
równo obraz dominikanów krakowskich jak i inne obrazy 
ofiarowane przez Maciejowskiego dominikanom, powstały 
na terenie kraju i były kopiowane na wzór obrazu jarosław-
skiego przez brata Macieja Klimkowicza, przebywającego 
najpierw w Jarosławiu, a potem w Krakowie. Obraz znalazł 
się u dominikanów krakowskich niewątpliwie w 1601 roku. 
Jest bardzo prawdopodobne, że Klimkowicz po przybyciu 

159 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów. Vol. 2, 
s. 37.

160 K.M. Żukiewicz, Cudowny obraz Matki Boskiej Różańcowej w kościele 
krakowskich dominikanów, passim.
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w 1600 roku do Krakowa, na dwór biskupa Maciejowskiego, 
współpracował czas jakiś z Tomaszem Dolabellą i udoskonalił 
swój warsztat. Co więcej, omawiane tu obrazy z początku 
XVII wieku, odznaczające się wielkim artyzmem, mogły być 
tworzone wspólnie – przez Dolabellę i Klimkowicza.

3. Warszawa – dominikanie

Abraham Bzowski, cieszący się dużą wiarygodnością, stwier-
dza też o istnieniu w pierwszych latach XVII wieku podob-
nego obrazu u dominikanów warszawskich. Pisze on: 

W Warszawie również powstała obecnie nowa wspólnota, pierw-
sza pod wezwaniem św. Jacka, opiekuna Królestwa, z hojności 
pobożnych Kościoła. Obraz Najśw. Panny na wzór Matki Bożej 
Większej w Rzymie, wielkiej pobożności i wdzięku. Drugi zaś 
św. Jacka... Oba z 1605 roku161.

 Niewątpliwie więc oba ośrodki dominikańskie, w Krakowie 
i Warszawie, otrzymały obraz prawie w tym samym okresie 
i pochodziły z jednego źródła. Jeżeli był to dar biskupa Ma-
ciejowskiego, to został sporządzony przez brata Klimkowicza. 
Jego losy nie są znane.

4. Łuck – dominikanie

W kościele dominikanów w Łucku od 1598 roku znajdował 
się obraz Matki Bożej Śnieżnej. „Kopia ta pochodziła z prywat-
nej kaplicy papieskiej, a otrzymał ją w darze od Klemensa VII 

161 Varsaviensis etiam S. Hyacinthi nunc consurgens novella plantatio 
prima sub invocatione S. Hyacinthi tutelaris in Regno ex munific. piorum 
Ecclesiae. Icona Beatissimae Virginis ad instar S. Mariae Maioris de Urbe, ma-
xime devotionis et venustatis. Deinde altera S. Hyacinthi... uterque anno 1605 
(Bzovius Abraham, Propago D. Hyacinthi. Venetiis 1606, s. 96).
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bp Bernard Maciejowski, późniejszy kardynał; on właśnie prze-
kazał obraz do kościoła łuckich dominikanów, gdzie wizerunek 
Matki Bożej zasłynął łaskami”. Zaprzysiężone cuda znane są od 
1614 roku. Został koronowany w 1749 roku, a po zniesieniu 
dominikanów w 1849 roku (1832?) cudowny obraz i inne ob-
razy zostały przeniesione do katedry (kościoła pojezuickiego)162. 
 Fridrich opowiada, że Maciejowski sam osobiście wprowadził 
obraz do kościoła dominikanów w 1598 roku163. Jeżeli obraz ten 
został umieszczony w Łucku pod koniec XVI wieku, to niewąt-
pliwie został sporządzony przez brata Klimkowicza w Jarosławiu 
jako jedna z pierwszych jego kopii obrazu jarosławskiego.
 W 1924 roku podczas pożaru spłonął ołtarz główny wraz 
z obrazami Matki Bożej Łuckiej i Trójcy Świętej.
 Nie jest bliżej znana historia obrazu Matki Bożej Śnieżnej 
w Siedlcach, wsi należącej do parafii Kotowice (k. Oławy), 
gdzie znajduje się obraz z Łucka, przywieziony przez repatrian-
tów z Wołynia. U jego podstawy jest napis „Obraz cudowny 
z Łucka z R. 1670, odnowiony w R. 1851”. Prawdopodobnie 
jest to jednak późniejsza kopia obrazu. Nie mniej ten obraz stał 
się podstawą do stworzenia kopii dla obecnej katedry łuckiej164.

5. Latyczów – Lublin

W Latyczowie na Podolu powstał w 1606 roku konwent do-
minikanów prowincji ruskiej. Wtedy też dominikanie mieli 
tu przywieźć obraz Matki Bożej Śnieżnej165. Według podania 
obraz Matki Bożej Latyczowskiej został przywieziony 

162 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 425-428.
163 A. Fridrich, Historye cudownych obrazów. T. IV, s. 327, 331.
164 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 425; 

T. Kukiz, Madonny Kresowe, s. 121-123; W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 502.
165 Initia conventue habuit 1606, Novemb. 15, ut litterae concessionis... 

a Paulo Wołucki... Imago B. Virg. Mariae, maximis gratiis devotos piosque ho-
mines consolari incaepit. ... bardzo już ozdobiony (Russia florida, 1741, s. 106).



OBRAZY MATKI BOŻEJ  ŚNIEŻNEJ (SALUS POPULI ROMANI) W POLSCE106

z Rzymu między 1594 a 1597 (obraz sprowadzony 1606 
roku). Został ukoronowany w Latyczowie w 1778 roku. Po 
kasacie klasztoru w 1832 roku opiekę nad sanktuarium spra-
wowali księża diecezjalni. W czasie pierwszej wojny świato-
wej obraz przechowywano w różnych miejscach.
 Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Latyczowskiej z ka-
tedry w Łucku (po rewolucji), obecnie (po wojnie) czczony 
w kaplicy Sióstr Służek NMP w Lublinie, podobny do Matki 
Bożej Śnieżnej, ale Matka Boska z berłem, być może później 
domalowanym166.
 Kaplica w Domu Służek NMP Niepokalanej, ul. Jarosła-
wa Dąbrowskiego 3. – Obraz MB Latyczowskiej. Kult MB 
w kościele dominikanów w Latyczowie, od XVII wieku167.
 Istnieje prawdopodobieństwo, że również kilka innych 
obrazów znajdujących się potem w posiadaniu dominikanów, 
wyszło spod pędzla malarzy jezuickich tego okresu. Możemy 
tu wspomnieć o Janowie Lubelskim, czy Podkamieniu.

166 J.  Wołczański, Świątynie na Wołyniu. Kraków 2000, s.  4, il.  3; 
M. Wrzeszcz, Latyczów. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10, kol. 552-553.

167 W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 190.

43. Obraz NMP z katedry w Łucku, 
ok. 1900 r. 

44. Obraz NMP Latyczowskiej



Rozdział IX

Inne obrazy na terenie Polski

W wykazach, jakie przedstawiono w poprzednich roz-
działach, poznajemy w miarę w pełni rozprowadze-

nie obrazów Matki Bożej Śnieżnej w środowisku jezuickim 
na większości dawnych terenów Królestwa Polskiego, a więc 
w Wielkopolsce, Małopolsce, Rusi Czerwonej i na Wołyniu. 
Mniej więcej do 1620 roku obrazy te były znane i dostępne 
do szerokiego kręgu wiernych i mogły być nadal powielane 
już bez większych trudności.
 Ważną rolę rozwojową spełniła w 1621 roku bitwa pod 
Chocimiem. Od 1623 roku, co roku 10 października, odpra-
wiano w Krakowie dziękczynną procesję do kościoła św. św. 
Piotra i Pawła za zwycięstwo chocimskie168. Od tego czasu 
popularność obrazu i jego promocja przybrały na sile. Do po-
wielania obrazu przystąpili masowo kopiści, których nazwisk 
zupełnie nie znamy.
 Ks. Michał Jagosz podaje tylko przybliżone ilości tego wi-
zerunku w Polsce. Lista kopii doznających czci w Polsce sięga 

168 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów. Vol. 4, 
s. 224.
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około 370 obrazów. W samym Krakowie ma on doznawać 
czci w 19 kościołach (m.in. dominikanów, prezentek, karme-
litanek na Wesołej, katedralnym). 37 kopii ozdobiono papie-
skimi koronami, od pierwszej ukoronowanej 15 sierpnia 1727 
roku w Podkamieniu (dziś u św. Wojciecha we Wrocławiu), 
do ostatnio koronowanej z kościoła w Jarosławiu, 2 sierpnia 
2014 roku. Kardynał prymas Stefan Wyszyński ukoronował 
9 wizerunków, w tym z K. Wojtyłą w Świętej Lipce, w 1968 
roku. Jan Paweł II koronował 14 kopii, w tym w Zielenicach 
w 1983 i w Czernej w 1988 roku169.
 Początkowo obrazy powstawały i były propagowane po-
przez kolegia jezuickie, klasztory lub też przez możne rody 
związane z jezuitami, które przetrzymywały obraz we wła-
snych siedzibach, a następnie przystępując do fundacji ko-
ściołów czy klasztorów, ofiarowały go jako cenne wiano.
 Stąd podajemy tylko kilka nazwisk rodów, które z dużym 
prawdopodobieństwem posiadały obraz pędzla Maciej Klim-
kowicza, a następnie przekazały je do publicznego kultu.

Widoczny związek z jezuitami krakowskimi ma obraz Matki 
Bożej Śnieżnej w Czernej, pochodzący z klasztoru ŚŚ. Micha-
ła i Józefa w Krakowie. Klasztor karmelitów bosych w Czernej 
zbudowano w latach 1629-1640 z fundacji Agnieszki z Tę-
czyna F i r l e j o w e j  (1578-1644), wojewodziny krakowskiej. 
Wojewodzina wspierała zawsze jezuitów u św. Barbary w Kra-
kowie oraz kolegium w Lublinie, przekazując hojne dary, stąd 
zapewne otrzymała od nich, podobnie jak ks. Taranowski, 
kopię obrazu. Ponieważ jednak miała rodzonego brata u kar-
melitów, stąd fundowała im klasztor w Czernej, zabiegając 
równocześnie o przekazanie im obrazu170. Znajduje się on 

169 M. Jagosz, Św. Jan Paweł II, s. 30-33.
170 J. Paszenda, Kościół Św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym księży 

jezuitów. Historia i architektura. Kraków 1985, s. 324.
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w ołtarzu bocznym 
z połowy XVII wie-
ku, a sam pochodzi 
z pierwszej połowy 
XVII wieku, obec-
nie w sukience me-
talowej z 1971 roku. 
Na nowszej kopii 
(obecnie czczonej) 
Matka Boża trzyma 
szkaplerz zamiast 
chusty, wygląda, że 
został on domalo-
wany nieco później. 
Obraz powstał nie-
wątpliwie po 1600 
roku namalowany 
przez brata Klim-
kowicza, na prośbę 
Firlejowej171.
 Ks. Wanat oce-
nia, że kopia obrazu 
Matki Bożej Śnież-
nej nawiązuje do obrazu Bernarda Maciejowskiego w katedrze 
na Wawelu i sióstr klarysek w Krakowie, należy tym samym 
do grupy obrazów Macieja Klimkowicza. Autor dodaje, że 
poprzez zakon jezuitów kopie tego obrazu trafiły do wielu 
państw Europy, do Azji, Afryki i Ameryki, że był polecany 
przez biskupów jako najbardziej odpowiadający wymogom 
sztuki sakralnej zgodnie z programem kontrreformacyjnym172. 

171 W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 140.
172 B.J. Wanat, Na szlaku „Orlich Gniazd”. Sanktuarium Matki Boskiej 

Szkaplerznej w Czernej. Kraków 1991, s. 13-15.

45. Pierwotny obraz NMP w Czernej, XVII w.
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Obraz w Zawadzie k. Dębicy pochodzi z fundacji M i k o ł a j a 
L i g ę z y, kasztelana czchowskiego i zawichojskiego, a ofiaro-
wany został przed 1603 rokiem, jako wotum za zwycięstwo 
nad Tatarami. Obraz o rozmiarach 142 x 120 cm malowany 
jest na dwóch deskach. Ligęzowie przenieśli obraz z pałacu 
do zbudowanej w 1590 kaplicy. W 1610 miały już przybywać 
do obrazu pielgrzymki, w 1654 uznany za łaskami słynący, 
a w 1920 roku koronowany173.

W Pińczowie znajduje się obraz Matki Bożej zwanej później 
Mirowską – sprowadzony do Pińczowa w pierwszych latach 
XVII wieku przez właściciela Mirowa Zygmunta My s z -
k o w s k i e g o, marszałka WK, który ze swego zamku w Piń-
czowie ofiarował go reformatom. Myszkowski też ok. 1610 
ofiarował jezuitom lwowskim na budowę kościoła ile trzeba 
kamienia z grodeckiego kamieniołomu. Obraz Matki Bo-
żej Mirowskiej jest podobny do lwowskiego, z Duchem Św. 
u góry oraz z postaciami św. Stanisława Bpa i św. Wojciecha 
u dołu po obu stronach174.

W Sieniawie, nad Sanem, w diecezji przemyskiej, znajduje się 
obraz Matki Bożej Śnieżnej, ofiarowany w 1666 roku przez 
Cecylię Sieniawską, żonę Mikołaja. Mikołaj S i e n i a w s k i 
był znacznym dobrodziejem jezuitów, związanym z Jarosła-
wiem i Lwowem175.

173 M. Kornecki, Matka Boska Polska, s. 383; W. Nowakowski z Sulgo-
stowa, O cudownych obrazach, s. 777-778; J. Podolański, Zawada, Matka Boża 
z Dzieciątkiem. „Tarnowskie Studia Teologiczne” 9 (1983), s. 309-312.

174 A. Sroka, Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie. Kraków 
1990; W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 507; 
S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV s. 593.

175 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach, s. 598.
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W Tenczynku, woj. 
krakowskie, istnie-
je parafia z  XIV 
wieku. W  ołtarzu 
bocznym znajduje 
się obraz Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem, 
w  koronach i  su-
kienkach z  XVIII 
wieku. Obraz o roz-
miarach 91 x 65 cm, 
malowany jest na 
desce. Był począt-
kowo albo w drew-
nianym kościele, 
albo też w  zamku 
w  Tenczynie, skąd 
ok.  1784 roku zo-
stał przeniesiony do 
kościoła. Nie ulega 
wątpliwości, że obraz otrzymali Tę c z y ń s c y  od jezuitów, 
których byli dobrodziejami. W Tenczynie prowadzili też je-
zuici okresowo misje ludowe. Obraz bardzo stary i zniszczo-
ny, został w 1882 odrestaurowany. Uchodzi za cudowny176.

Niewątpliwie również obraz w Berdyczowie powstał w tym 
samym środowisku i posiadał podobną przeszłość jak obraz 
w Czernej. W 1630 roku wojewoda kijowski Janusz Ty s z -
k i e w i c z  wzniósł w Berdyczowie kościół i klasztor-twierdzę 
dla karmelitów bosych. W kościele Niepokalanego Poczęcia 
NMP umieścił „najdroższy swój rodzinny klejnot”, obraz 

176 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 661-
662; W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 167.

46. Obraz NMP Berdyczowskiej
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Matki Bożej Śnieżnej, ze szkaplerzem, namalowany na płót-
nie przyklejonym do cyprysowej deski, który wkrótce zasłynął 
łaskami. Został koronowany w 1756 roku przez bpa kijow-
skiego K.J. Sołtyka.
 Janusz Tyszkiewicz, bratanek Jerzego Tyszkiewicza (1574-
1625), prowincjała jezuitów polskich w latach 1622-1625, 
był od 1630 do 1648 roku wojewodą kijowskim, starostą ży-
tomirskim, fundatorem kilku klasztorów, w tym karmelitów, 
bernardynów, dominikanów i kolegium jezuickiego w Kijo-
wie. Odnowił też kościół w Żytomierzu i klasztor w Sokalu, 
sprowadził również jezuitów do Winnicy. Niewątpliwie więc 
wojewoda kijowski otrzymał obraz od jezuitów (prawdopo-
dobnie brata Klimkowicza) z Krakowa lub z Łucka i jako 
dar rodzinny przekazał karmelitom. W 1866 roku nastąpiła 
kasata klasztoru w Berdyczowie, a obraz znalazł się w Łucku, 
a potem w Lublinie177.
 Do nazwisk tych możemy dołożyć też wcześniej wspo-
mnianych Łączyńskich (Kutkorz), czy Opalińskich (Poznań).
 Niewątpliwie ważną rolę odegrali też polscy biskupi, któ-
rzy poszli śladami Bernarda Maciejowskiego. Należeli do nich 
m.in. Dymitr Solikowski, Stanisław Karnkowski, czy Hie-
ronim Rozrażewski. Tą drogą dostał się prawdopodobnie 
obraz do katedry we Włocławku, do kaplicy Matki Bożej, 
gdzie znajduje się obraz z początków XVII wieku, zapewne 
dar biskupa H. R o z r a ż e w s k i e g o  lub jego następców178.

177 S. Litak, Berdyczów. W: Encyklopedia Katolicka. T. 2, kol. 279; A. Fri-
drich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce. T. IV, 
s. 264; S. Załęski, Jezuici w Polsce, IV, s. 1085.

178 W. Zaleski, Sanktuaria polskie, s. 488.



Rozdział X

Prowincja jezuitów 
litewskich

1. Dorpat

Od końca XVI wieku jezuici na terenie Wielkiego Księstwa 
Litewskiego dążyli do oddzielenia się od prowincji pol-
skiej i stworzenia własnej prowincji zakonnej. Ostatecznie 
w 1608 roku utworzono niezależną prowincję litewską, do 
której oprócz Litwy wchodziła Białoruś, Inflanty (Łotwa), 
a także Prusy i Mazowsze. Związki obu prowincji były dość 
luźne, stąd też nie obserwujemy przenikania na teren pro-
wincji litewskiej obrazów Matki Bożej Śnieżnej z ośrodka 
krakowskiego.
 Jak wynika jednak z listu ks. Skargi do Antoniego Possevi-
no z 1576 roku oprócz obrazu jarosławskiego, z Rzymu przy-
słano wówczas do Wilna również inny obraz, przeznaczony 
dla Litwy. Kiedy w 1579 roku Antoni Possevino, główny 
twórca seminariów papieskich, przybył do Wilna, z racji, że 
w mieście tym znajdowały się już różne obrazy Matki Bożej, 
przekazał w latach 80-tych XVI wieku obraz Matki Bożej 
Śnieżnej do Dorpatu (Tartu w Estonii), gdzie zyskał on sławę 
łaskami słynącego.
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 W Dorpacie w latach 1583-1625 istniało kolegium wraz 
z ważnym Seminarium Papieskim, w którym grupa tłumaczy 
przygotowywała przekłady katechizmu na języki nadbałtyc-
kie. Po zajęciu Dorpatu przez Szwedów i zamknięciu pla-
cówki w 1626 roku, jezuici wywieźli obraz, choć dokładnie 

47. Obraz NMP z Dorpatu
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nie wiadomo dokąd, prawdopodobnie najpierw do Wilna, 
a potem do Krasławia179.

2. Użwałda – Indryca

W kościele w Krasławiu, gdzie jezuita Jerzy Ludynghausen 
Wolff ufundował w 1680 roku dom misyjny, obraz Matki 
Bożej Śnieżnej słynął nadal licznymi łaskami. W 1756 roku 
jezuici opuścili jednak Krasław i przenieśli się do pobliskiej 
wsi Indrycy, gdzie w latach 1757-1779 istniała jezuicka stacja 
misyjna. Odchodząc z Krasławia mieli pozostawić tam wierną 
kopię obrazu, przyozdobioną w srebrną sukienkę, przenie-
sioną z obrazu oryginalnego. Kiedy księża misjonarze (laza-
ryści), którzy objęli stację misyjną w Krasławiu, zauważyli tę 
zmianę, odesłali jezuitom do Indrycy ową kopię ze srebrną 
sukienką. Oryginalny obraz przewieźli jezuici w 1779 roku 
z Indrycy do kościoła w Dyneburgu, gdzie został umieszczony 
in arcu ecclesiae i nadal cieszył się kultem180.
 Kiedy w 1811 roku jezuici musieli opuścić Dyneburg, 
ponieważ rząd carski przeznaczył zabudowania zakonne na 
budowę fortecy wojennej, przeniesiono obraz do Użwał-
dy (Izvolta), gdzie jezuici posiadali stację misyjną z parafią 
(1630-1813), a później rezydencję (1813-1817) i kolegium 
z nowicjatem (1817-1820). W 1820 roku rząd carski wyrzu-
cił jezuitów z imperium rosyjskiego, ale obraz pozostał na 
miejscu.
 W początkach XX wieku Tomasz Wall ustalił poprzez 
Gustawa Manteuffla, że oryginał obrazu nadal znajdował 
się w Użwałdzie, gdzie nadal cieszył się kultem, kopia zaś 

179 T. Wall, Obraz Matki Boskiej w Użwałdzie, ulubiony skarb jezuitów 
białoruskich. „Nasze Wiadomości” 1 (1904-1906), s. 235-236.

180 Litterae Annuae kolegium w Dyneburgu z 1780 roku podają, że w 1779 
roku kościół w Dyneburgu otrzymał obraz NMP.
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pozostawała w kościele parafialnym w Indrycy. Ten stan utrzy-
mał się prawdopodobnie do czasów współczesnych. Oryginał 
obrazu ozdobiony był srebrnymi koronami i sukienkami. Po-
dobnie kopia obrazu z Indrycy, posiadała „szatę obrazu zło-
coną i upstrzoną paciorkami szklanymi bez wartości”. Księgę 
trzymaną przez Dziecię Jezus przykryto srebrnym sercem181.

3. Faszczówka

Kopia obrazu dorpackiego znalazła się już w XVII wieku 
w Faszczówce, w diecezji mohylowskiej, w dobrach ziemskich 
zapisanych w 1616 roku na uposażenie kolegium w Orszy, 

gdzie znajdował się naj-
pierw mały drewniany 
kościół, w  latach 1691-
1692 zbudowano duży 
drewniany; w 1737 roku 
zaczęto budować muro-
wany kościół, poświęcony 
7 września 1754 roku. Po-
dobno był to jeden z naj-
większych kościołów na 
Białorusi. W  roku  1776 
arcybiskup Stanisław Sie-
strzencewicz ustanowił 
przy kościele osobną pa-
rafię. Kościół uległ znisz-
czeniu w czasie II wojny 
światowej. W  kościele 
tym czczony był słynący 

181 T. Wall, Obraz Matki Boskiej w Użwałdzie, ulubiony skarb jezuitów 
białoruskich, s. 235-236.

48. Obraz NMP w Faszczówce na Białorusi
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cudami obraz Matki Bożej Śnieżnej. O obrazie tym pisał 
Henryk Scherer w Atlas Marianus w 1710 roku182. W 1937 
roku obraz został skradziony przez nieznanych sprawców, 
a kościół zamknięto. Dopiero w latach 90-tych XX wieku 
wskrzeszono parafię i na podstawie zachowanego wizerunku 
Matki Bożej zamówiono nowy obraz.

4. Święta Lipka

Święta Lipka (Sacra Tilia), majątek i stacja misyjna należąca 
w latach 1631-1780 do kolegium w Reszlu. Klasztor zbudo-
wano w latach 1695-1698. Po kasacie zakonu w 1780 roku bp 
Ignacy Krasicki ustanowił przy kościele parafię. Początkowo je-
zuici pracowali w miejscowej kaplicy, zbudowanej w 1619 roku.

182 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 161; 
A. Fridrich, Historye cudownych obrazów. T. IV, s. 29-33.

49. Obraz NMP w Świętej Lipce, bez sukienek
50. Obraz NMP w Świętej Lipce, w sukienkach
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 Obraz Matki Boskiej Świętolipskiej namalowany został 
w 1640 roku przez Bartłomieja Pensa w Wilnie. Jego malarz 
pochodził z Belgii, a mieszkał w Elblągu, skąd w 1626 roku 
uszedł przed Szwedami do Wilna. Tam prawdopodobnie 
na wzór obrazu z Dorpatu, znajdującego się w tym czasie 
w Wilnie, wykonał obraz dla Świętej Lipki183.

5. Wilno

Na terenie Wilna znajdowały się przynajmniej dwie kopie 
obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, m.in. w kościele św. Jana (uni-
wersyteckim). Również w kościele franciszkanów znajdował 
się obraz malowany na desce, istniał tam prawdopodobnie już 
w 1596 roku, przeniesiony został w 1864 roku do kościoła 
św. Jana184.
 Na Litwie w przeciwieństwie do Polski znamy niewiele 
wiernych kopii Matki Bożej Śnieżnej, a nawet te, które ist-
nieją, np. w Grodnie, powstały w okresie późniejszym185.

183 J. Paszenda, Święta Lipka. Monografia. Kraków 2008, s. 49.
184 W. Nowakowski z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce, s. 736, 

737.
185 Por. M. Kałamajska-Saeed, Stan zachowania cudownych obrazów Matki 

Boskiej z terenu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W: Zabytki sztuki 
polskiej na dawnych Kresach Wschodnich. Warszawa 1997, s. 55-61.



Posłowie

Czy udało się przedstawić klarowny przegląd powsta-
wania na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

na przełomie XVI i XVII wieku pierwszych obrazów Matki 
Boskiej Śnieżnej, oceni Czytelnik.
 Po przeprowadzeniu bardzo gruntownych kwerend archi-
walnych i bibliotecznych udało się autorom dojść do kilku 
zasadniczych wniosków. Przede wszystkim należy przyjąć, 
że obraz jarosławski dotarł najprawdopodobniej na ziemie 
polskie i litewskie w 1576 roku i został przesłany przez sekre-
tarza zakonu jezuitów Antoniego Possevino na ręce ks. Piotra 
Skargi do Wilna.
 Na terenie Królestwa Polskiego obraz był masowo ko-
piowany w latach 1597-1630 z inicjatywy biskupa Bernarda 
Maciejowskiego, przez artystów malarzy jezuickich: Macie-
ja Klimkowicza (ok. 30 obrazów), a w mniejszym stopniu 
także przez Kaspra Livensisa (ok. 5 obrazów). Brat zakonny 
Maciej Klimkowicz rozpoczął kopiowanie obrazu w 1596 
roku, w czasie pobytu w Jarosławiu, a po przejściu na dwór 
biskupa Maciejowskiego w 1600 roku, nabrał prawdopo-
dobnie pod kierunkiem Tomasza Dolabelli dużej biegłości 
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w swoim zawodzie. Kopie obrazu Matki Bożej Śnieżnej nie 
wyszły więc z warsztatu genialnych malarzy, lecz utalento-
wanych kopistów, a zostały przyjęte w Polsce z entuzjazmem 
głównie z racji sławy cudownej ikony rzymskiej, a nie z racji 
artyzmu polskiego wykonania. Wiele więc tych kopii uwa-
żano od początku za kopie obrazu pochodzenia rzymskiego, 
a więc w uproszczeniu również Borgiaszowego.
 Kopie docierały przede wszystkim do kolegiów jezuickich 
w Krakowie, Kaliszu, Poznaniu, Lwowie, Łucku, i innych, 
a poprzez biskupa Maciejowskiego również do klasztorów do-
minikańskich. Kopie sporządzane przez obu braci zakonnych 
dostawały się również do licznych klasztorów żeńskich (np. 
klaryski), możnowładców (Czartoryskich, Tyszkiewiczów), 
w końcu do kościołów w majątkach jezuickich (Kalisz na 
Zawodziu, Zielenice).
 Obrazy z kościołów jezuickich pozostały po kasacie za-
konu w 1773 roku na miejscu albo też zostały przeniesione 
do innych kościołów, gdzie z biegiem czasu osłabł ich kult, 
a nawet zostały zapomniane. Niemniej na ziemiach polskich 
przetrwały słynne obrazy w Berdyczowie, Czernej, Jarosławiu, 
Lwowie, czy Zielenicach.
 Na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego obraz był 
mniej promowany głównie z racji braku malarzy kopistów 
i promotorów, a także ze względu na istniejące tam już wcze-
śniej liczne cudowne obrazy pochodzenia bizantyjskiego lub 
też wizerunki Matki Bożej Loretańskiej. Kopia rzymska spro-
wadzona w 1576 roku do Wilna dostała się do odległego Dor-
patu w Estonii, a stamtąd po wielu tułaczkach do Użwałdy 
na terenie Łotwy. Obraz rzymski posiada kopie zachowane 
w Wilnie i w Indrycy oraz prawdopodobnie powstałą później 
kopię w Świętej Lipce na Mazurach. 
 Niewątpliwie w omawianych latach 1597-1630 powstawa-
ły kopie obrazu tworzone również przez innych, przygodnych 
kopistów, a po 1630 roku niemal wszystkie powstawały już 
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oparciu o dotychczasowe kopie jezuickich malarzy lub rysun-
ki Wierixów. O ile pierwsze kopie powstałe za czasów Fran-
ciszka Borgiasza były bardzo wierne obrazowi rzymskiemu, 
to późniejsze ulegały znacznym zmianom poprzez dodawanie 
nowych elementów, jak różańca, szkaplerza, berła, aniołów, 
sylwetek świętych, itd.

51. Obraz Matki Bożej Kochawińskiej
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