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Dnia 31 sierpnia 1697 roku opatem cysterskiego opactwa Naj�wiêtszej Marii Pan-
ny i �w. Miko³aja w L¹dzie zosta³, 25-letni wówczas, Miko³aj Antoni £ukomski
herbu Szeliga. Rz¹dzi³ opactwem do �mierci w 1750 roku. Przyjmuj¹c godno�æ

m³ody opat mia³ �wiadomo�æ, ¿e staje na czele najstarszego cysterskiego opactwa w Rze-
czypospolitej1. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e ten fakt oraz perspektywa jubileuszu 600-lecia
fundacji opactwa w 1745 r., zdominowa³y jego opackie rz¹dy i mecenasowskie inicjaty-
wy2. W zamy�le ambitnego opata zewnêtrznym potwierdzeniem prymatu L¹du powinna
byæ okaza³a forma, dostojno�æ i splendor wystroju i wyposa¿enia tutejszego ko�cio³a i klasz-
toru. Realizacji tej idei opat-mecenas po�wiêci³ resztê swego ¿ycia i wiêkszo�æ opackich
dochodów, czuwaj¹c osobi�cie nad programem i form¹ powstaj¹cych w L¹dzie dzie³ ró¿no-
rakich sztuk oraz doborem tworz¹cych je artystów. Obecny kszta³t, wystrój i wyposa¿enie
ko�cio³a i klasztoru zaistnia³y w przewa¿aj¹cej mierze jego staraniem. Nazwano go dru-
gim fundatorem opactwa, �nowym Mieszkiem�, a czas jego rz¹dów pocz¹tkiem z³otego
wieku w jego dziejach3. Umiejêtna administracja dobrami opactwa oraz przeznaczenie
w³asnych opackich dochodów na rzecz inwestycji w l¹dzkim ko�ciele i klasztorze  po-
zwoli³y £ukomskiemu, ju¿ w pierwszym dziesiêcioleciu jego opackich rz¹dów, rozpo-
cz¹æ realizacjê idei, której po�wiêci ca³¹ swoj¹ energiê, wiedzê i wyobra�niê4. Nale¿y
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1 Zgodnie z miejscow¹ tradycj¹ opactwo w L¹dzie zosta³o ufundowane w 1145 r., a wiêc jeszcze za ¿ycia Bernarda
z Clairvaux, co dawa³o mu tytu³ prymatu, w XVIII w. ju¿ tylko honorowego, nad pozosta³ymi opactwami w Rzeczypo-
spolitej.  Wspó³czesne badania lokuj¹ fundacjê opactwa w L¹dzie miêdzy 1175 a 1195 rokiem. Por. Andrzej M. WY-
RWA, Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej £ekno, L¹d, Obra, Poznañ 1995,
s. 83 i nn.
2 Ukoronowaniem starañ £ukomskiego sta³o siê oficjalne uznanie przez cystersk¹ Kapitu³ê Generaln¹ w Citeaux w 1738 r.
prymatu opactwa w L¹dzie nad reszt¹ cysterskich opactw w Rzeczypospolitej. Por. Joseph Marie CANIVEZ, Statuta
Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, t. VII, Louvain 1939, cap. 135, s. 687-
688.
3 Por. Kazimierz JARMUNDOWICZ, Fundacya ko�cio³a i klasztoru lendzkiego �wiêtego Zakonu Cystercyeñskiego
sze�ci¹ wiekami trwa³o�ci swojej stwierdzona [...], Poznañ 1747.
4 Na temat postaci M. A. £ukomskiego i jego mecenasowskich dzia³añ zob. Janusz NOWIÑSKI, �Nagrobek opata-
mecenasa Miko³aja Antoniego £ukomskiego w pocysterskim ko�ciele w L¹dzie nad Wart¹�, Biuletyn Historii Sztuki
2008 nr 3-4, s. 385-406.
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5 Doln¹ czê�æ polichromii kopu³y Swach dokoñczy³ dopiero w 1730 r. Na temat prac A. Swacha dla cystersów w L¹dzie
zob. Anna  E. CZERWIÑSKA, Próba charakterystyki warsztatu malarskiego i oceny warto�ci artystycznej malarstwa
Adama Swacha na przyk³adzie jego realizacji powsta³ych dla Cystersów w L¹dzie nad Wart¹, Warszawa 2008, mpis
w zbiorach biblioteki UKSW i WSD w L¹dzie.
6 Por. Jerzy DOMAS£OWSKI, Ko�ció³ i klasztor w L¹dzie, Poznañ-Warszawa 1981, s. 64-65. Na temat iluzjonistycz-
nego o³tarza A. Swacha zob. Marek NEGOWSKI, Elementy tre�ciowe i historyczne fresku �O³tarz g³ówny� Adama
Swacha w ko�ciele l¹dzkim, L¹d 1981, mpis w zbiorach biblioteki WSD w L¹dzie.

1. £ukasz Raedtke, polichromia sklepienia ko�cio³a pw. �w. Jana Chrzciciela
w Przemêcie, malowid³a w ramionach transeptu rekonstruowane w 1957 r. Fot. autor

podkre�liæ, ¿e wystrój ko�cio³a klasztornego w L¹dzie zrealizowany za mecenatu £ukom-
skiego tworzy zespó³ dzie³ powsta³ych wed³ug jednego, spójnego programu ideowego.
Opat-mecenas stworzy³ tu oryginalny przyk³ad wystroju wnêtrza cysterskiej �wi¹tyni, for-
malnie i teologicznie wysublimowany, ³¹cz¹c w nim tradycjê zakonn¹ z tradycj¹ miejscow¹.

Pierwszorzêdnym zadaniem sta³o siê dla £ukomskiego dokoñczenie dzie³a swoich po-
przedników, opatów Jana Zapolskiego i Chryzostoma Gniñskiego � wyposa¿enie wschod-
niej partii l¹dzkiej �wi¹tyni, wzniesionej w latach 1681-1689 wed³ug planów architekta
królewskiego Józefa Szymona Bellottiego. W 1711 r. franciszkañski malarz Adam Swach
wykona³ na zlecenie l¹dzkiego opata na sklepieniu po³udniowego ramienia transeptu cykl
sze�ciu fresków ze scenami z ¿ycia �w. Bernarda z Clairvaux oraz freskowe malowid³a
Czterech Ewangelistów w pendentywach kopu³y na skrzy¿owaniu transeptu i zakonnego
chóru oraz górn¹ partiê fresków tej¿e kopu³y z wyobra¿eniem Chwa³y �wiêtych w niebie5 .
W nastêpnym roku, na wschodniej �cianie prezbiterium Swach namalowa³ w technice
fresku trzykondygnacyjny iluzjonistyczny o³tarz, tworz¹c tym samym efektowne zamkniê-
cie klasztornego chóru, gdzie pod koniec lat 80. XVII w. stanê³y stalle wyrze�bione przez
cysterskiego konwersa Adriana6. W 1713 r. nad stallami zawis³y cztery wielkie p³ótna
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Swacha ilustruj¹ce sceny z tradycji cysterskiej modlitwy. Od momentu ustawienia stalli,
czyli od ostatniej æwierci XVII w., chór ko�cio³a zapewne pe³ni³ ju¿ funkcje liturgiczne.

Jednym z pierwszych malarzy, których opat £ukomski zatrudni³ dla dekoracji l¹dzkiej
�wi¹tyni, by³ £ukasz Raedtke - konwers z cysterskiego opactwa Przemêcie. Postaæ tego
artysty jest zupe³nie nieobecna w polskiej historii sztuki i poza dokonaniami malarskimi
w L¹dzie nie ³¹czono jego osoby z ¿adnym zespo³em malowide³7 . Tymczasem, wed³ug
moich ustaleñ, jest on autorem monumentalnej dekoracji malarskiej w ko�ciele pw. �w.
Jana Chrzciciela macierzystego opactwa w Przemêcie, gdzie freski jego pêdzla dekoruj¹
�ciany prezbiterium, sklepienia ramion transeptu oraz czasze pozornych kopu³ ulokowa-
nych na skrzy¿owaniu nawy z transeptem i nad prezbiterium8 (il. 1). Po po¿arze ko�cio³a
w 1742 r. polichromie Raedtkego zosta³y zamalowane. W 1883 r. odkryto malowid³a
w prezbiterium i na skrzy¿owaniu nawy i transeptu, i w latach 1883-1886 odnowiono.
Podczas kolejnej konserwacji malowide³, w latach 1956-1957 ods³oniêto polichromie
w ramionach transeptu. Polichromia sklepienia po³udniowego ramienia transeptu zosta³a
w znacznym stopniu zrekonstruowana w oparciu o zachowane fragmenty9. Malowid³a

7 Por. Miko³aj KAMIÑSKI, Dawne opactwo zakonu cysterskiego w L¹dzie nad Wart¹. Zarys dziejów i zabytki sztuki,
L¹d 1936, s. 156. Kamiñski b³êdnie przypisa³ polichromiê ma³ej kopu³y oraz freski sklepienia po³udniowego ramienia
transeptu autorstwu Raedtkego. DOMAS£OWSKI, op. cit., s. 68, 70.
8 A. S³awska i T. Ruszczyñska, w oparciu o inwentaryzacjê I. Galickiej I. Kaczorowskiej i H. Sygietyñskiej z 1955 r.,
okre�li³y freski w Przemêcie jako barokow¹ polichromiê z koñca XVII w., nie podaj¹c jej autora, por. Katalog zabytków
sztuki w Polsce, t. V, województwo poznañskie, z. 28,  powiat wolsztyñski, red. Teresa RUSZCZYÑSKA, Aniela S£AW-
SKA, Warszawa 1970, s. 16.
9 Ibid., s. 15-16.

2. Autoportret £ukasza Raedtke przedstawiony w grupie cystersów w niebie, fragment
kompozycji iluzjonistycznej kopu³y na sklepieniu ko�cio³a w Przemêcie. Fot. autor
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w prezbiterium ukazuj¹ �w. Jana Chrzciciela przed Herodem oraz scenê �ciêcia �w. Jana
Chrzciciela, a tak¿e personifikacje czterech kontynentów. Freski pó³nocnego ramienia
transeptu ilustruj¹ sceny z ¿ycia �w. Stanis³awa Biskupa, sklepienie ramienia po³udniowe-
go prezentowa³o cykl scen o tematyce maryjnej10. Powierzchniê kopu³y nad prezbiterium
dekoruje wyobra¿enie iluzjonistycznej architektury kopu³y wzorowane na traktacie An-
drei Pozza11. W jej pendentywach ukazani zostali czterej Ojcowie Ko�cio³a. Na tle, wzo-
rowanej na tym samym traktacie, iluzjonistycznej architektury kopu³y na skrzy¿owaniu
nawy i transeptu Raedtke przedstawi³ wizjê cysterskiego nieba, gdzie Matka Bo¿a otacza
swym p³aszczem zgromadzonych wokó³ niej �wiêtych i b³ogos³awionych z zakonu cyster-
sów. W�ród postaci w niebie malarz umie�ci³ swój autoportret (il. 2). Widzimy na nim
m³odego zakonnika w wieku ok. 30 lat, w czarnym habicie z pêdzlem w prawej i palet¹
w lewej rêce.

Wobec zaginiêcia po kasacie opactw archiwów klasztorów w L¹dzie i Przemêcie, bar-
dzo trudno dzi� odtworzyæ biografiê i chronologiê twórczo�ci £ukasza Raedtke. Informa-
cje �ród³owe na jego temat, poza sygnaturami zamieszczonymi przez malarza na l¹dzkich
freskach, s¹ nader sk¹pe. Jego obecno�æ w L¹dzie w czerwcu 1720 r. dokumentuje wykaz
zakonników i go�ci l¹dzkiego opactwa do³¹czony do dokumentu upamiêtniaj¹cego osa-
dzenie miedzianych he³mów na wie¿ach ko�cio³a w L¹dzie, gdzie w grupie konwersów
wymieniony jest C[arissimus] F[rater] Lukas Reteke [sic!] Pictor Professus Premetensis 12.
Wiemy, ¿e zmar³ 4. marca 1722 roku, o czym informuje Liber Mortuorum  opactwa
w Koronowie13.

Sk¹po�æ informacji archiwalnych sprawia, ¿e £ukasz Raedtke pozostaje artyst¹, który
skrywa sw¹ biografiê za obliczem wykonanych dzie³. W L¹dzie pozostawi³ ich osiem, sy-
gnuj¹c dwa z nich, jednak bez daty wykonania. Jest to cykl sze�ciu fresków na sklepieniu
pó³nocnego ramienia transeptu (il. 3), iluzjonistyczna nastawa o³tarza dedykowanego �Vir-
gines Capitales� na wschodniej �cianie pó³nocnego ramienia transeptu (il. 4) oraz, przys³o-
niêta obecnie obrazem sztalugowym, scena ukazuj¹ca Matkê Bo¿¹ w niebie w otoczeniu
cystersów. Scena ta zosta³a namalowana al secco na fresku iluzjonistycznego o³tarza Adama
Swacha z 1712 r. w polu ramy w centrum nastawy g³ównego o³tarza z 1721 r. (il. 5)14.

Czy Raedtke wykona³ je w jednym czasie, to znaczy podczas udokumentowanego po-
bytu w L¹dzie w 1720 r.? Analiza formy fresków, zró¿nicowanych poziomem, pozwala
twierdziæ, ¿e przed 1720 r. Raedtke, jeszcze jako malarz dopiero zdobywaj¹cy do�wiad-
czenie, pracowa³ na zlecenie £ukomskiego. Znane mi dwa autoportrety £ukasza Raedtke,
zachowane na jego freskach w L¹dzie i w Przemêcie, ukazuj¹ podobizny malarza, które

10 Rekonstrukcjê tej czê�ci polichromii po�wiadcza dokumentalna inskrypcja w kartuszu na sklepieniu: Malowid³a na
tym sklepieniu z ¿ycia NMP zosta³y ca³kowicie zrekonstruowane na podst. transeptu lewego i zachow. fragmentów w
1957 roku. Freski kopu³ przesz³y gruntown¹ konserwacjê w 2006 r. Zob. Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II,
Poznañ 1999, s. 348, 350.
11 Por. Andrea POZZO, Perspectiva pictorum et architectorum, Fig. XCI.
12 Cathalogus RRPP ac VV Fratrum, Professorum Landensis [...], Dokumenty, umieszczone w kulach wieñcz¹cych
wie¿e ko�cio³a, zosta³y odnalezione podczas remontu he³mów w 1999 r. i znajduj¹ siê dzi� w bibliotece WSD w L¹dzie.
Na ich temat zob. Janusz NOWIÑSKI, �Czy na wie¿ach barokowych �wi¹tyñ montowano piorunochrony? Czyli co i
dlaczego z³o¿ono w 1720 roku w kulach he³mów wie¿ ko�cio³a opactwa w L¹dzie�,  art. w druku w: Homo creator et
receptor atrium � Ksiêga pami¹tkowa Ksiêdzu Profesorowi Stanis³awowi Kobielusowi ofiarowana.
13 [1722] 4 Mar. C. F. Lukas Retke [sic!] Conv. Prof. Prem. �Liber Mortuorum Monasterii Coronoviensis O. Cist.�, red.
Alfons MAÑKOWSKI, Toruñ 1931, s. 19.
14 Na temat nastawy g³ównego o³tarza w L¹dzie zob. Janusz NOWIÑSKI, �Nieznane o³tarze Mistrza z Lubi¹¿a, czyli
Ernesta Brogera, w pocysterskim ko�ciele w L¹dzie nad Wart¹�, Saeculum Christianum 3 (1996) nr 2, s. 129 nn.
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dzieli, bior¹c pod uwagê fizjonomiê, oko³o 10 lat (il. 6). Autoportret z L¹du, zachowany
na jednym z fresków sklepienia, prezentuje m³odzieñcz¹ twarz Raedtkego w wieku oko³o
20 lat, a zatem jako m³odego jeszcze zakonnika15. Autoportret z Przemêtu rejestruje m³o-
dego, oko³o trzydziestoletniego mê¿czyznê, co pozwala twierdziæ, ¿e polichromia ko�cio-
³a w Przemêcie powsta³a po realizacji fresków sklepiennych w L¹dzie. Skoro Raedtke
zakoñczy³ ¿ycie w 1722 r. maj¹c wówczas ok. 35 lat, zatem udokumentowany jego pobyt
w L¹dzie w 1720 r. nale¿y zwi¹zaæ z powstaniem fresku iluzjonistycznej nastawy o³tarzo-
wej oraz kompozycji na �cianie prezbiterium w polu ramy o³tarzowej nastawy.

15 Sobór Trydencki okre�li³ 16 lat jako minimum wieku dla wa¿no�ci profesji zakonnej (Sessio XXV, Caput XV).
Kapitu³a Generalna cystersów uzna³a 17 lat jako wiek sposobny do wst¹pienia do zakonu, por. Henryk GAPSKI, �Pro-
blematyka rekrutacji cystersów w Polsce w XVI-XVIII wieku�, [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich
europejskie zwi¹zki. Red. Jerzy STRZELCZYK, Poznañ 1987, s. 486.

3. Ko�ció³ pw. NMP i �w. Miko³aja w L¹dzie, sklepienie pó³nocnego ramienia transeptu
z freskami £ukasza Raedtke, ok. 1710 r. Fot. K. Kwaskowski
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Powy¿sze fakty i ustalenia pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e £ukasz Raedtke urodzi³ siê
oko³o 1685 r. W 1703 lub 1704 r. wst¹pi³ do opactwa cysterskiego w Przemêcie, gdzie po
rocznym nowicjacie z³o¿y³ �luby zakonne. Podejmuj¹c w wieku ok. 20 lat, czyli w pierw-
szej dekadzie XVIII w., prace w l¹dzkim ko�ciele, musia³ posiadaæ do�wiadczenie warsz-
tatowe pozwalaj¹ce na realizacjê polichromii w wymagaj¹cej technice fresku. Czy
umiejêtno�ci te naby³ jeszcze przed przywdzianiem zakonnego habitu pozostaje, póki co,
kwesti¹ otwart¹. Krótko przed �mierci¹ w 1722 r., na prze³omie pierwszej i drugiej dekady
XVIII w., wykona³ cykl fresków na sklepieniu ko�cio³a w³asnego opactwa w Przemêcie.

Najprawdopodobniej £ukasz Raedtke pojawi³ siê w L¹dzie pierwszy raz przed Ada-
mem Swachem, czyli przed 1711 r. Uwa¿am, ¿e pierwsz¹ prac¹ m³odego cysterskiego
malarza w l¹dzkim ko�ciele, wykonan¹ zapewne w pierwszym dziesiêcioleciu XVIII w.,
jest zespó³ sze�ciu fresków na sklepieniu pó³nocnego ramienia transeptu (il. 3). Ka¿da
z kompozycji obramiona jest sztukateryjn¹ opraw¹ skomponowan¹ ze splotów miêsistego
akantu. Freski tworz¹ dwa cykle: pierwszy po�wiêcony idei opieki Naj�wiêtszej Maryi
Panny, drugi wi¹¿e siê z kultem �w. Urszuli jako patronki dobrej �mierci. Program fre-
sków koresponduje z tematyk¹ umieszczonych w pó³nocnym ramieniu transeptu o³tarzy:

4. £ukasz Raedtke, iluzjonistyczna
nastawa o³tarza Virgines Capitales,

ko�ció³ pw. NMP i �w. Miko³aja
w L¹dzie, fresk, 1720 r.

Fot. S. Krajewski
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o³tarza maryjnego i o³tarza �w. Urszuli16. Kolorystyka fresków jest jasna, rozbielone bar-
wy przyjmuj¹ tonacjê pastelow¹. Paletê artysty tworz¹ kombinacje walorowe czterech
barw: ró¿u, ugrowych ¿ó³ci, jasnego b³êkitu i srebrzystych szaro�ci; spotykamy te¿ akcen-
ty ciemnego br¹zu, czerni oraz szmaragdowych zieleni.

W pierwszym przê�le pó³nocnego ramienia transeptu, nad akantowym o³tarzem dedy-
kowanym Matce Bo¿ej, rozpo�ciera siê cykl trzech fresków bêd¹cych ilustracj¹ i parafra-
z¹ sceny opisanej w �Dialogus miraculorum� Cezarego z Heisterbach17. Przedstawiona

16 Na temat historii maryjnego o³tarza w L¹dzie zob. Janusz NOWIÑSKI, �O³tarz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
i powstañcza mogi³a � dwie pami¹tki patriotyczne w dawnym opactwie w L¹dzie nad Wart¹�, Seminare 2009, t. 26
 s. 327 i n. Na temat o³tarza �w. Urszuli w L¹dzie zob. Piotr TYBOROWICZ, Tre�ci ideowe o³tarza �w. Urszuli
w ko�ciele pocysterskim w L¹dzie nad Wart¹, Warszawa 1993, mpis w zbiorach biblioteki UKSW i WSD w L¹dzie.
17 Monachus quidam ordinis nostri Dominam nostram plurimum diligens, ante paucos annos mente excedens, ad con-
templationem gloriae coelestis deductus est. Ubi dum diversos Ecclesiae triumphantis ordines videret, Angelorum
videlicet, Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum, martyrum, Confessorum, et eosdem certis caracteribus distinctos,

5. Ko�ció³ pw. NMP i �w. Miko³aja w L¹dzie, nastawa g³ównego o³tarza, warsztat Ernesta
Brogera 1721 r., w centrum polichromia £ukasza Raedtke. Fot. autor
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tu cudowna wizja cysterskiego mnicha, który ujrza³ w niebie rzeszê cystersów ukrytych
pod p³aszczem Matki Bo¿ej jako Jej dilecti familiares �  ukochani domownicy, sta³a siê
pocz¹tkiem jednego z najpopularniejszych tematów w cysterskiej ikonografii maryjnej:
P³aszcza opieki Matki Bo¿ej18. Wed³ug dawnego prawa wziêcie kogo� pod p³aszcz ozna-
cza³o otoczenie go szczególn¹ opiek¹. I tak w relacji do Matki Bo¿ej postrzegali swój
zakon cystersi. Ilustracja tematu P³aszcza opieki Matki Bo¿ej sta³a siê sta³ym elementem
wystroju cysterskich �wi¹tyñ w ca³ej Europie.

Na freskach Raedtkego w L¹dzie zdefiniowany w �redniowieczu temat uleg³ nowo¿yt-
nej redakcji. Maria z Dzieci¹tkiem Jezus na kolanach bierze pod sw¹ opiekê nie tylko
klêcz¹cych u jej stóp cystersów i ich klasztory, ale równie¿ wiernych �wieckich. Wszyst-
kie trzy malowid³a zosta³y wykonane wed³ug jednego schematu kompozycyjnego dziel¹-
cego scenê na dwie strefy: niebiañsk¹ i ziemsk¹. W strefie nieba ukazana jest frontalnie
Maria z Dzieci¹tkiem Jezus zasiadaj¹ca na tronie z ob³oków w otoczeniu anio³ów.
W strefie ziemskiej ukazani s¹ adoruj¹cy J¹ na klanach czciciele, b¹d� protegowane przez
Matkê Bo¿¹ klasztory cystersów. Obie strefy rozdziela linia ob³oków oraz banderole
z biblijnymi cytatami prezentowane przez anio³ów. Strefowo�ci¹ kompozycji oraz ich mo-
numentaln¹ statyczno�ci¹ Raedtke nawi¹zuje do dzie³ Hermana Hana, którego twórczo�æ
w Wielkopolsce znalaz³a odbicie przede wszystkim w dzie³ach Krzysztofa Boguszew-
skiego, maluj¹cego m.in. dla cystersów w Parady¿u.

Pierwsza kompozycja cyklu, bezpo�rednio nad maryjnym o³tarzem, prezentuje w stre-
fie nieba Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem Jezus na kolanach zasiadaj¹c¹ na ob³okach (il. 7).
Wokó³ niej unosz¹ siê anio³owie. Anio³ klêcz¹cy u stóp Marii wskazuje d³oni¹ na bande-
rolê rozpiêt¹ poziomo pod ob³okami z napisem: PROVERBIOR[um] 31[28] SURREXE-
RUNT FILII EIUS ET BEATISSIMAM PRÆDICA[verunt]19 � powstali synowie jej aby
og³osiæ j¹ przeb³ogos³awion¹. W strefie ziemskiej widzimy liczn¹ grupê klêcz¹cych cy-
stersów wpatrzonych w postaæ Marii ponad nimi. Postaci pierwszego planu s¹ zindywidu-
alizowane. Rozpoznajemy tu �w. Bernarda z Clairvaux z mitr¹ u stóp i atrybutami Mêki
Pañskiej (krzy¿, w³ócznia i trzcina z g¹bk¹), z ust Bernarda wychodzi w kierunku Marii
odbity lustrzanie napis: AVE MARIA. Obok Bernarda klêczy ty³em do widza zapewne �w.
Benedykt z Nursji, odziany w czarny habit. Ukazana równie¿ ty³em postaæ papie¿a w
kapie i tiarze na g³owie to zapewne pierwszy cysters na Stolicy �w. Piotra � b³. Eugeniusz
III. Klêcz¹cy obok niego kardyna³, z charakterystycznym atrybutem p³omyków nad palca-
mi d³oni, to niew¹tpliwie b³. Konrad z Urach, jeden z pierwszych cysterskich kardyna³ów.
Ukazany obok biskup w kapie i mitrze nie posiada atrybutów. Pozostali zakonnicy tworz¹
anonimow¹ grupê postaci wype³niaj¹cych ca³¹ doln¹ partiê malowid³a, jedynie obecno�æ

 id est in Canonicos, Regulares , Praemonstratenses, sive Cluniacenses, de suo ordine sollicitus, cum staret et circum-
spirceret, nec aliquam de illo personam in illa gloria reperiret, ad beatam Dei Genitricem cum gemitu respiciens, ait:
Quid est sanctissima Domina, quod de ordine Cisterciensi neminem hic video? Quare famuli tui tibi tam devote servien-
tes, a consortio tantae beatitudinis excluduntur? Videns eum turbatum Regina coeli, respondit: ita mihi dilecti ac
familiares sunt hi qui de ordine Cisterciensi sunt, ut eos etiam sub ulnis meis foveam. Aperiensque pallium suum quo
amicta videbatur, quod mirae erat latitudinis, innumerabilem multitudinem monachorum, conversorum , sanctimonia-
lium illi ostendit. Cezary z Heisterbach, Dialogus Miraculorum, ed. Joseph STRANGE, Coloniae Bonnae Bruxellis
1851, vol. II, cap. LXI, s. 79.
18 Szerzej na ten temat zob. Beata SZAFRANIEC,  �Matka Boska w p³aszczu opiekuñczym�,[ w:] Beata SZAFRA-
NIEC, Krystyna MOISAN, Maryja Orêdowniczka Wiernych, Warszawa 1987, s. 10-43; Norbert MUSSBACHER, �Die
Marienverehrung der Cistercienser�,[ w: ] Die Cistercienser, Geschichte, Geist und Kunst, Köln 1986, s. 163-166.
19 Cytaty biblijne, je�li wymagaj¹ rekonstrukcji, podajê wg Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova
editio, Typis Polyglottis Vaticanis 1951.
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pastora³ów w d³oniach niektórych z nich wskazuje na ich opack¹ godno�æ. Komponuj¹c
scenê artysta chcia³ stworzyæ wra¿enie, ¿e Maria jest adorowan¹ przez ca³y zakon cyster-
sów z najznamienitszymi bohaterami jego historii na czele. W prawym krañcu kompozy-
cji, za postaci¹ �w. Bernarda z Clairvaux, £ukasz Raedtke namalowa³ swój autoportret (il.
6, 7). Przedstawi³ siebie w wieku ok. 20 lat, w czarnym habicie konwersa z palet¹ i pêdz-
lami w lewej d³oni.  Przed nim, u do³u, ukazany jest herb opactwa w L¹dzie: na czerwo-
nym polu w skos trzyrzêdowy pas bia³o-czarnej szachownicy20.

Drugi, �rodkowy fresk z tego cyklu ukazuje Mariê z Dzieci¹tkiem Jezus na ob³okach
w krêgu anio³ów, akcentuj¹cych trzymanymi atrybutami niebiañsk¹ chwa³ê Marii. Tymi
atrybutami s¹: pêki kwiatów, otwarty �piewnik z nutami, gra na lutni (il. 8). Jeden z anio-
³ów przytrzymuje kraniec roz³o¿onego b³êkitnego p³aszcza Marii. Anio³ z lewej strony

20 Herb ten jest odmian¹ herbu Wczele, którym, wed³ug miejscowej tradycji, mia³ siê pieczêtowaæ fundator opactwa
ksi¹¿ê Mieszko III Stary. Herb w takiej postaci towarzyszy XVIII-wiecznym wizerunkom Mieszka III na terenie klasz-
toru, por. Janusz NOWIÑSKI, �Na podobieñstwo winnej latoro�li... Alegoria rozwoju zakonu cystersów na obrazie
Adama Swacha w kru¿gankach klasztoru w L¹dzie nad Wart¹. Najstarszy widok zabudowañ l¹dzkiego opactwa�,
Saeculum Christianum 10(2003) nr 2, s. 328. Pojawia siê równie¿ jako samodzielny herb opactwa, np. na chor¹giew-
kach iglic he³mów wie¿ ko�cio³a oraz w kartuszu stiukowym pod pendentywem ma³ej kopu³y ko�cio³a. Kompozycja
herbu przypomina równie¿ charakterystyczny dla cysterskiej heraldyki szachowany skos, tzw. belkê �w. Bernarda z
Clairvaux. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e na herbie �w. Bernarda szachowany skos tworz¹ czarne i czerwone kwadraty
zestawione w dwóch rzêdach. Na temat cysterskiej heraldyki zob. Marek L. WÓJCIK, �Heraldyka klasztorów cyster-
skich na �l¹sku�, [w:] Polska heraldyka ko�cielna. Stan i perspektywy badañ, pod red. Krzysztofa SKUPIÑSKIEGO
i ks. Anzelma WEISSA, Warszawa 2004, s.43-58.

6. Autoportrety £ukasza Raedtke, z lewej z L¹du ok. 1710 r., z prawej z Przemêtu ok. 1720 r.
Fot. autor
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7. Ko�ció³ pw. NMP i �w. Miko³aja w L¹dzie, £ukasz Raedtke, Opieka
Matki Bo¿ej nad zakonem cystersów, fresk na sklepieniu pó³nocnego

ramienia transeptu. Fot. autor

8. Ko�ció³ pw. NMP i �w. Miko³aja w L¹dzie, £ukasz Raedtke, Opieka
Matki Bo¿ej nad cysterskimi klasztorami, fresk na sklepieniu

pó³nocnego ramienia transeptu. Fot. autor
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Matki Bo¿ej prezentuje banderolê z cytatem z Ksiêgi Przys³ów 8, 21: UT DITEM DILI-
GENTES ME - aby ubogaciæ mi³uj¹cych mnie. Para anio³ów poni¿ej prezentuje owaln¹
tarczê z herbem zakonu cystersów: na czerwonym polu w otoczeniu srebrnych lilii owalny
medalion, w polu którego bia³o granatowe pasy w skos ku lewej21. Pozosta³¹ czê�æ kom-
pozycji, poni¿ej spowitego ob³okami anielskiego krêgu z Matk¹ Bo¿¹ w centrum, wype³-
nia a¿ po horyzont monumentalna architektura klasztorna, ukazana w perspektywicznym
ujêciu. Charakterystyczne s¹ tu schematy czworobocznych planów budowli, typowe dla
cysterskich za³o¿eñ: trzyskrzyd³owy klasztor przylegaj¹cy do gmachu �wi¹tyni z nisk¹
sygnaturk¹ na dachu. Trudno doszukaæ siê w tym przedstawieniu wyobra¿enia konkretne-
go cysterskiego opactwa, na pewno nie jest to L¹d ani te¿, wystêpuj¹ce czêsto w cyster-
skiej ikonografii, Cîteaux � opactwo-matka wszystkich klasztorów cysterskich. Jest to
zatem symboliczne wyobra¿enie cysterskiego cenobium o charakterze uniwersalnym, ilu-
struj¹ce opiekê i hojno�æ ³ask Marii dla ka¿dego z po�wiêconych Jej cysterskich klaszto-
rów. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e temat kompozycji przerós³ umiejêtno�ci warsztatowe
m³odego malarza. O ile scena z Matk¹ Bo¿¹ w otoczeniu anio³ów, pomimo drobnych
b³êdów anatomicznych, zachowuje ilustracyjn¹ poprawno�æ, to przedstawienie architek-
tury razi b³êdami w wykre�laniu perspektywy prezentowanych budowli.

Ostatni z cyklu trzech fresków ukazuje Matkê Bo¿¹ jako Mater Omnium � orêdownicz-
kê wszystkich wiernych, a zw³aszcza narodu sarmackiego (il. 9). Kompozycja powiela

21 Kolorystyka i kompozycja tego herbu ró¿ni siê od oficjalnego god³a cystersów, na którym w b³êkitnym polu tarczy
widniej¹ lilie srebrne w sze�ciu pasach w s³up, w �rodku pola tarcza z czerwon¹ bordiur¹, w której naprzemienne pasy
b³êkitne i z³ote od prawej w skos ku lewej.

9. Ko�ció³ pw. NMP i �w. Miko³aja w L¹dzie, £ukasz Raedtke, Mater
Omnium � Matka Bo¿a opiekunk¹ wiernych czcicieli, fresk na sklepieniu

pó³nocnego ramienia transeptu. Fot. autor
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schemat pierwszego malowid³a z grup¹ adoruj¹cych cystersów. Maria z Dzieci¹tkiem Je-
zus zasiada na tronie z ob³oków z ber³em w d³oni. Jej b³êkitny p³aszcz jest szeroko roz-
wiany i podtrzymywany przez anio³ów. Jeden z klêcz¹cych u stóp Marii anio³ów
wypowiada pozdrowienie: AVE MARIA, drugi wskazuje na trzymany s³oneczny emble-
mat z monogramem imienia �Maria�. Na banderoli biegn¹cej u stóp Matki Bo¿ej widnieje
napis: BEATAM [me] DICUNT OMNES GENER[a]T[io]NES LUCÆ 1 - b³ogos³awion¹
zwaæ mnie bêd¹ wszystkie narody, [Ewangelia] £ukasza, 122. Klêcz¹cy w adoracji przed
Mari¹ wierni zgrupowani s¹ wed³ug hierarchii stron. Po prawej stronie Matki Bo¿ej uka-
zana jest magnateria i szlachta z królem Janem III Sobieskim na czele. Monarcha klêczy
prawym profilem wznosz¹c z³o¿one do modlitwy d³onie, odziany w purpurowy p³aszcz
podbity gronostajem. Przy nim klêcz¹ przedstawiciele magnaterii w kaftanach z ¿abotami
pod szyj¹ i perukami na g³owie. Ich zachodnioeuropejski strój wyra�nie ró¿ni siê od ubioru
klêcz¹cych w g³êbi przedstawicieli szlachty, o wysoko podgolonych g³owach, w ¿upanach
i deliach. Po przeciwnej stronie ukazani s¹ mieszczanie i ch³opi w charakterystycznych stro-
jach i fryzurach g³ów. W obu grupach postaci pierwszego planu przedstawione zosta³y
z dba³o�ci¹ o detale fizjonomii i stroju, postaci dalszego planu zosta³y schematycznie
naszkicowane. Ukazana na fresku postaæ zmar³ego w 1696 r. króla Jana III Sobieskiego

22 Cytat poprawnie powinien brzmieæ: Beatam me dicent omnes generationes. Lucam 1 [48].

10. Ko�ció³ pw. NMP
 i �w. Miko³aja w L¹dzie,

£ukasz Raedtke, �w.
Urszula przy ³o¿u �mierci

cystersa, fresk na sklepieniu
pó³nocnego ramienia
transeptu. Fot. autor
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23 Por. Edmund CIE�LAK, W obronie tronu króla Stanis³awa Leszczyñskiego, Gdañsk 1986, s.15-16.

11. Sygnatura £ukasza Raedtke, fragment fresku �w. Urszula przy ³o¿u
�mierci cystersa. Fot. autor

12. £ukasz Raedtke, fragment fresku �w. Urszula przy ³o¿u �mierci
cystersa. Fot. autor

�wiadczy o wci¹¿ ¿ywej w pocz¹tkach XVIII w. popularno�ci jego osoby, postrzeganej
jako uosobienie doskona³ego w³adcy i wodza sarmackiej Rzeczypospolitej. Interesuj¹co
prezentuje siê równie¿ hipoteza, ¿e przywo³anie postaci Sobieskiego na l¹dzkim fresku
mog³o byæ wynikiem politycznych zawirowañ zwi¹zanych z objêciem tronu przez Stani-
s³awa Leszczyñskiego, który przed elekcj¹, w czerwcu 1704 r., przyrzek³, i¿ koronê (któ-
rej jeszcze nie otrzyma³!) odda Jakubowi Sobieskiemu23. Malowid³o w L¹dzie by³oby
zatem interesuj¹cym przyk³adem politycznej propagandy na rzecz przywrócenia na pol-
skim tronie spadkobierców dziedzictwa i chwa³y Lwa Lechistanu.
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Przez pó³nocne ramiê transeptu cysterskich �wi¹tyñ, drzwiami zwanymi porta mortu-
orum, prowadzi³a droga na klasztorny cmentarz24. Mimo, ¿e od koñca XVII w. ko�ció³
l¹dzki posiada³ kryptê zlokalizowan¹ pod prezbiterium i transeptem, £ukomski pozosta³
wierny zakonnej tradycji porta mortuorum, akcentuj¹c w ostatnim przê�le pó³nocnego
ramienia transeptu tematykê eschatologiczn¹, któr¹ zwi¹za³ z kultem �w. Urszuli jako
patronki dobre �mierci25. Nale¿y w tym momencie podkre�liæ, ¿e kult �w. Urszuli i 11.000
Dziewic Mêczenniczek (Undecim Milium Virginum) siêga w L¹dzie samych pocz¹tków
opactwa. �wiadczy o tym zapis w klasztornym kalendarzu liturgicznym otwieraj¹cym
collectarium pochodz¹ce z ostatniej tercji XII w., a przywiezione do L¹du zapewne przez
zakonników zak³adaj¹cych opactwo z macierzystego opactwa w Altenbergu26: [October]
Virginum Undecim Milium. XII lectiones27. Oko³o po³owy XIII w., z opactwa w Altenber-
gu, trafi³y do L¹du liczne relikwie Koloñskich Mêczenniczek, których kult trwa³ w opac-
twie nieprzerwanie a¿ do jego kasaty w roku 181928 . W 1721 r. relikwie �w. Urszuli i jej

24 Por. Wolfgang BRAUNFELS, Abendländische Klosterbaukunst, Köln 1985. s. 125; Ewa £U¯YNIECKA, Architek-
tura klasztorów cysterskich. Filie lubi¹skie i inne cenobia �l¹skie, Wroc³aw 2002, s. 41.
25 Na temat kultu �w. Urszuli w Polsce zob. Maria G. BORKOWSKA, �Kult liturgiczny �w. Urszuli w Polsce do XVI
wieku�, Roczniki Humanistyczne 14(1966), z. 2, s. 109-198.
26 Kodeks zawieraj¹cy kalendarz i collectarium wyczerpuj¹co omawia Stanis³aw ZAKRZEWSKI, Analecta cistercien-
sia, Kraków 1906.
27 Cyt. za: ZAKRZEWSKI, s. 11.
28 Na historii relikwii �w. Urszuli i sprowadzeniu ich do L¹du zob. Janusz NOWIÑSKI, �Relikwie Undecim Milium
Virginum w pocysterskim ko�ciele w L¹dzie nad Wart¹ i dedykowany im o³tarz-relikwiarz �w. Urszuli�, Seminare 2010,
t. 28, s. 253-272.

13. Ko�ció³ pw. NMP
 i �w. Miko³aja w L¹dzie, £ukasz
Raedtke, �w. Urszula przy ³o¿u

�mierci szlachcica, fresk na
sklepieniu pó³nocnego ramienia

transeptu. Fot. autor
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14. Ko�ció³ pw. NMP i �w. Miko³aja w L¹dzie, £ukasz Raedtke, Przypowie�æ
o Pannach M¹drych i G³upich, fresk na sklepieniu pó³nocnego ramienia transeptu.

Fot. autor

15. Hans Collaert wg Ambrosiusa Francken, Przypowie�æ o Pannach M¹drych
i G³upich, miedzioryt, 1585 r. Fot. archiwum autora
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Towarzyszek opat £ukomski umie�ci³ w okaza³ym o³tarzu-relikwiarzu, bêd¹cym dzie³em
Ernesta Brogera i Jana Erntzgebera z G³ogowa29. Monumentalna architektura nastawy
o³tarza �w. Urszuli wype³nia pó³nocn¹ �cianê transeptu.

W programie zleconych £ukaszowi Raedtke fresków, opat £ukomski podj¹³ w L¹dzie,
znany w Kolonii, w¹tek ikonograficzny �w. Urszuli nios¹cej pomoc konaj¹cym i wiod¹cej
ich dusze do nieba. Na malowid³ach Raedtkego �w. Urszula z orszakiem Towarzyszek
asystuje przy �mierci cysterskiego zakonnika i szlachcica. Teologicznym komentarzem do
obu przedstawieñ jest, ukazana pomiêdzy nimi, ewangeliczna przypowie�æ o Pannach
M¹drych i G³upich (Mt 25, 1-13). Obie sceny zgonu czcicieli �w. Urszuli skomponowane
s¹ wed³ug tego samego schematu: przestrzeñ akcji okre�la iluzjonistyczna architektura
sugeruj¹ca przestronne wnêtrze, otwarte perspektywicznie w g³¹b kompozycji, sklepione
arkadowo, o �cianach artyku³owanych monumentalnymi marmurowymi kolumnami
z kompozytowymi kapitelami, na których spoczywa profilowane i zagierowane belkowa-
nie. Dó³ kompozycji dzieli, ustawione diagonalnie i widziane w perspektywie odgórnej,
³o¿e ka¿dego z konaj¹cych, przy którym z jednej strony zgromadzona jest grupa osób,
z drugiej za�, od strony perspektywy wnêtrza, ukazana jest przy konaj¹cym �w. Urszula
z orszakiem Towarzyszek. Przy ka¿dym z ³ó¿ek ustawiony jest te¿ niski stolik z drobnymi
przedmiotami u¿ywanymi przez chorych. Fikcyjna architektura wykre�lona przez Raedt-
kego w tych malowid³ach stawia je w szeregu najwcze�niejszych monumentalnych deko-
racji kwadraturowych w Polsce30.

16. £ukasz Raedtke, Matka Bo¿a
adorowana przez cystersów,

polichromia al secco w centrum
nastawy g³ównego o³tarza w L¹dzie,

1720 r. Fot. autor

29 Por. J. NOWIÑSKI, Nieznane o³tarze ...., s. 138-139.
30 Kwadraturowe kompozycje Raedtkego wyprzedzaj¹ fikcyjn¹ architekturê na fresku Wilhelma W³ocha Rze� w Witowie
w ko�ciele norbertanek w Imbarmowicach (1719-1720 r.), uwa¿an¹ przez Mariusza Karpowicza za pierwsz¹ realizacjê
quadratury w tej skali na terenie Rzeczypospolitej. Por. Mariusz KARPOWICZ, �Uwagi o przemianach malarstwa
i rze�by polskiej w latach 1711-1740�, [w:] Sztuka 1. po³. XVIII wieku. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Rzeszów 1978, Warszawa 1981, s. 98.
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Pierwszy fresk z tego cyklu ilustruje moment �mierci cysterskiego zakonnika, czciciela
�w. Urszuli, o czym ma �wiadczyæ obrazek z jej wizerunkiem przybity na �cianie u wez-
g³owia ³ó¿ka konaj¹cego (il. 10). Konaj¹cemu konfratrowi towarzyszy grupa zakonników
ukazanych po lewej stronie za kolumn¹. Po drugiej stronie, przy samym ³o¿u zakonnika,
widzimy �w. Urszulê w koronie i purpurowym p³aszczu podbitym gronostajem, z atrybu-
tem strza³y w lewej d³oni. Wraz ze �wiêt¹ przybywa, spowity ob³okami, liczny orszak jej
Towarzyszek. Przybycie �wiêtych Mêczenniczek powoduje, ¿e od konaj¹cego cystersa
odstêpuj¹ kusz¹ce go demony, ukazane w lewym dolnym krañcu kompozycji. Na stoliku,
ustawionym przy ³o¿u, dostrzegamy obok krucyfiksu zamkniêt¹ ksiêgê (brewiarz?), ko-
ronkê ró¿añca z medalikiem na wst¹¿eczce, zgaszon¹ �wiecê oraz fiolkê lekarstwa i ³y¿kê
do jego podawania (il. 11). Nale¿y podkre�liæ realistyczne odwzorowanie tych przedmio-
tów, tworz¹cych udan¹ kompozycjê martwej natury. Na deskach ³o¿a, pod stopami kona-
j¹cego, £ukasz Raedtke umie�ci³ swoj¹ sygnaturê: F. [rater] L. [ucas] RÆDTKE / S. O. C.
PR.[ofessus] PREM. [etensis] / DELINIAVIT ET PINXIT. Jest to jedna z dwu zachowa-
nych w L¹dzie sygnatur malarza (il. 12).

Ukazana na przeciwleg³ym polu sklepienia scena �mierci szlachcica, stanowi lustrzane
niemal odbicie kompozycji wy¿ej opisanej (il. 13). Mê¿czyzna w zawoju na g³owie, le¿¹-
cy na bogato wykoñczonym, okrytym wzorzyst¹ z³ocist¹ materi¹ ³o¿u, nad którym prze-
wieszona jest bogata draperia, w³a�nie zakoñczy³ ¿ycie. Stoj¹ca u wezg³owia zmar³ego
niewiasta (¿ona?) ociera chustk¹ ³zy. Za ni¹, przy oparciu ³o¿a, widzimy m³odego szlach-
cica (syn?) o charakterystycznie podgolonej g³owie, zwracaj¹cego siê ku p³acz¹cej z ge-
stem d³oni wskazuj¹cej na scenê rozgrywaj¹c¹ siê po prawej stronie kompozycji. Widzimy
tam �w. Urszulê w stroju identycznym jak na fresku ilustruj¹cym �mieræ cystersa, stoj¹c¹
przy ³o¿u zmar³ego z palm¹ i strza³¹ w prawej d³oni, i wskazuj¹c¹ op³akuj¹cym zgon
szlachcica na dziej¹c¹ siê za jej plecami akcjê. Dostrzegamy tu, powracaj¹cy w�ród ob³o-
ków do nieba, orszak jej Towarzyszek, który poprzedza para anio³ów unosz¹cych, ukaza-
n¹ jako nagie dziecko, duszê zmar³ego. Scena ma byæ ilustracj¹ przekonania, ¿e �w.
Urszula, towarzysz¹c ostatniej chwili ¿ycia swoich czcicieli, osobi�cie zaprowadzi ich
dusze po nagrodê w niebie. Na stoliku, nakrytym zielon¹ tkanin¹ ze z³ot¹ frêdzl¹ na krañ-
cach, widzimy kolejn¹ kompozycjê martwej natury z³o¿on¹ z przedmiotów towarzysz¹-
cych konaj¹cemu: okr¹g³y p³aski zegar z kluczykiem na ³añcuszku, fiolkê lekarstwa
i ³y¿kê, z³oty lichtarz ze zgaszon¹ �wiec¹, porcelanowy ka³amarz z piórem oraz otwart¹
ksi¹¿kê z wizerunkiem �w. Urszuli na jednej stronie, na drugiej ze stron widaæ fragment
inskrypcji: MODLIT. / S. UR / SULA (il. 13). Opisywany fresk zawiera kryptosygnaturê
fundatora, opata-mecenasa Miko³aja Antoniego £ukomskiego. W g³êbi iluzjonistycznej
architektury wnêtrza, nad arkad¹, namalowany jest en grisaille kartusz z herbem Szeliga,
którym pieczêtowa³ siê fundator. Jest to najwcze�niejszy zachowany przyk³ad, powszech-
nego w latach nastêpnych, sposobu sygnowania przez opata-mecenasa dzie³ powsta³ych
z jego inicjatywy i fundacji.

Jak ju¿ zosta³o wspomniane, obie sceny, ukazuj¹ce obecno�æ �w. Urszuli przy �mierci
jej czcicieli, przedziela fresk ilustruj¹cy ewangeliczn¹ przypowie�æ o Pannach M¹drych
i G³upich (il. 14). Temat ten w tradycji chrze�cijañskiej by³ powszechnie interpretowany
jako przyk³ad czuwania i gotowo�ci na Bo¿y S¹d31. W l¹dzkim opactwie przypowie�æ ta
zosta³a zilustrowana ok. 1370 r. w cyklu fresków dekoruj¹cych Oratorium �w. Jakuba

31 Szerzej na ten temat zob. Hannelore SACHS, �Jungfrauen, kluge und törichte�,[w:] Lexikon der christlichen Ikono-
graphie (...), Rom-Freiburg-Basel-Wien [1973], Band 2, szp. 458-463.
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Aposto³a, stanowi¹c komentarz do sceny S¹du Ostatecznego ukazanej na sklepieniu32.
Malowid³o Raedtkego prezentuje ewangeliczn¹ opowie�æ w symultanicznym ujêciu. Na
pierwszym planie, w osobnych grupach, ukazanych jest dziesiêæ panien � g³ównych boha-
terek przypowie�ci. Piêæ Panien M¹drych, z lewej strony malowid³a, stoi z p³on¹cymi
lampami b¹d� zaopatruje je w oliwê z pêkatych flasz. Odziane s¹ w skromne suknie

32 Por. Zofia BIA££OWICZ-KRYGIEROWA, Malowid³a �cienne z XIV wieku w dawnym opactwie cysterskim w L¹-
dzie nad Wart¹, Poznañ 1957, s. 29 nn.

17. £ukasz Raedtke, �w. Dorota, fragment
iluzjonistycznej nastawy o³tarza Virgines

Capitales w L¹dzie, 1720 r.
Fot. S. Krajewski

18. £ukasz Raedtke, �w. Katarzyna
Aleksandryjska, fragment iluzjonistycznej

nastawy o³tarza Virgines Capitales w L¹dzie,
1720 r. Fot. S. Krajewski
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i p³aszcze, g³owy maj¹ okryte welonami b¹d� zawiniêtymi chustami. U do³u widzimy
stoj¹c¹ klepsydrê odmierzaj¹c¹ czas. W grupie piêciu Panien G³upich dwie ukazane s¹
zmorzone snem, trzy pozosta³e zajête s¹ piciem wina. Odziane s¹ w suknie z dekoltami, z
klejnotami we w³osach i na szyi. Wokó³ biesiaduj¹cych lub �pi¹cych panien widaæ rozrzu-
cone karty do gry, porzucon¹ lutniê, wywrócon¹ zgas³¹ lampê oraz przewrócon¹ klepsy-
drê. W g³êbi kompozycji przedstawiona jest scena koñcz¹ca przypowie�æ. Przy otwartych
drzwiach ukazanej na �rodku centralnej budowli, po jej lewej stronie, Zmartwychwsta³y
Chrystus z proporcem w d³oni wita Panny M¹dre pod¹¿aj¹ce ku Niemu z p³on¹cymi lam-
pami w d³oniach. Po drugiej stronie budowli Panny G³upie bezskutecznie ko³acz¹ do za-
mkniêtych dla nich wrót. Banderola wieñcz¹ca ca³o�æ kompozycji prezentuje napis:
QUINQUE FERUNT OLEUM CUM LAMPADIS � piêæ przynios³o oliwê z lampami.

Freskowe malowid³o £ukasza Raedtkego jest niemal dos³own¹ kopi¹ kompozycji
Ambrosiusa Francken (1544-1618), rytowanej przez Hansa Collaerta (ok. 1545�1628),
opublikowanej w 1585 r. przez antwerpskiego kartografa i grafika Gerarda de Jode (1509�
1591) w dziele Thesaurus Sacrarum historiarum Veteris et Novi Testamenti (il. 15)33.
Tekst na banderoli stanowi fragment komentarza zamieszczonego pod miedziorytem wy-
danym przez Jodego: Quinque ferunt oleum cum lampadis igne puellae sed totidem se-
gnes ianua clausa manet. Raedtke, kopiuj¹c bardzo wiernie pierwowzór, zrezygnowa³
z postaci Panny G³upiej graj¹cej na lutni. Postaæ ta ukazana jest na jego fresku jako �pi¹ca,
lutnia za� le¿y po�ród innych rozrzuconych przedmiotów.

33 Gerard de JODE, Thesaurus Sacrarum historiarum Veteris et Novi Testamenti, Antwerp 1585, fol. 264. Grafika
o wymiarach 220x280 mm jest sygnowana w prawym dolnym rogu  G. de Jode H.C.F. Zob. Hans MIELKE, �Antwer-
pener Graphik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts: Der Thesaurus veteris et novi Testamenti des Gerard de Jode (1585)
und seine Künstler�, Zeitschrift für Kunstgeschichte 38 (1975), s. 47-48.

19. £ukasz Raedtke, fragment iluzjonistycznej nastawy o³tarza Virgines
Capitales w L¹dzie, 1720 r. Fot. S. Krajewski
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W czerwcu 1720 r., jak ju¿ wspomniano, £ukasz Raedtke pojawi³ siê w L¹dzie raz
jeszcze. Tym razem opat £ukomski zleci³ mu dwie prace zwi¹zane z kompozycjami pla-
nowanych w klasztornej �wi¹tyni o³tarzy.

Dekoruj¹cy wschodni¹ �cianê prezbiterium iluzjonistyczny fresk Adama Swacha
z 1712 r., tymczasowo tylko pe³ni³ funkcjê nastawy g³ównego o³tarza. Po zgromadzeniu
odpowiednich �rodków opat-mecenas postanowi³ zast¹piæ go rzeczywist¹ nastaw¹ o³ta-
rzow¹, zamówion¹ w G³ogowie u Ernesta Brogera i ustawion¹ w prezbiterium w 1721 r.
Projekt architektury nastawy nie pokrywa³ siê z iluzjonistyczn¹ kompozycj¹ Swacha, w
której centrum malarz przedstawi³ rozbudowan¹ scenê Wniebowziêcia Matki Bo¿ej34. Sce-
na ta w planowanym o³tarzu wypada³a poni¿ej kadru ramy przewidzianej dla centralnego
malowid³a. Najwidoczniej obraz sztalugowy dla nowej nastawy o³tarzowej planowano
wykonaæ w pó�niejszym terminie, dlatego postanowiono na fresku Swacha namalowaæ
tymczasow¹ kompozycjê, która wype³ni kadr ramy nowego o³tarza po jego zmontowaniu.
W efekcie w ramie g³ównego obrazu pojawi³a siê postaæ Matki Bo¿ej unosz¹cej siê na ob³o-
kach w otoczeniu anio³ów, oraz, ukazana u do³u kompozycji, grupa cystersów wpatrzonych
w Patronkê ich zakonu35 (il. 5, 16). Kompozycjê t¹ wykona³ £ukasz Raedtke, co nie trudno
poznaæ po charakterystycznym dla jego stylu pastelowym kolorycie barw, a tak¿e sposobie
budowania twarzy postaci, o g³êboko osadzonych i szeroko rozstawionych oczach oraz za-
znaczonych konturem kszta³tach szerokich nosów. Typowym dla jego warsztatu jest rów-
nie¿ sposób malowania uskrzydlonych g³ówek anio³ów, które charakteryzuje wysokie czo³o,
punktowo zaznaczone oczy i usta oraz podobnie modelowane nosy. Malarz, najwidoczniej
�wiadomy tymczasowo�ci wykonywanego malowid³a, potraktowa³ je bardzo szkicowo, nie-
mal monochromatycznie, koncentruj¹c efekty formalne jedynie na postaci Matki Bo¿ej.

Nie wiadomo kiedy kompozycjê Raedtkego przys³oni³ ostatecznie obraz sztalugowy.
Z relacji kapucyñskiego kronikarza, który w 1850 r. opisywa³ stan zachowania l¹dzkiej
�wi¹tyni, wiemy, ¿e w centrum o³tarza g³ównego znajdowa³ siê obraz Wniebowziêcia Naj-
�wiêtszej Maryi Panny pêdzla Adama Swacha, dzi� niezachowany36.

Ostatnim dzie³em £ukasza Raedtke zachowanym w L¹dzie jest iluzjonistyczna nasta-
wa o³tarzowa, namalowana na narzucie tynku na wschodniej �cianie pó³nocnego ramienia
transeptu, dedykowana trzem �wiêtym z grupy Virgines Capitales � Dorocie, Katarzynie
i Barbarze37 (il. 4). Obecnie ta iluzjonistyczna nastawa funkcjonuje bez mensy o³tarzowej,
jedynie jako przedstawienie malarskie.

Kompozycja iluzjonistycznej nastawy Raedtkego prezentuje siê jako niezwykle zwar-
ta. Arty�cie uda³o siê osi¹gn¹æ wra¿enie spokoju i równowagi, przy równoczesnych po-
dzia³ach na odrêbne partie. G³ówn¹ o� kompozycji stanowi silnie wyczuwalna pionowa
linia, wokó³ której koncentruj¹ siê pozosta³e elementy. Przedstawieniem rz¹dzi zasada
symetrii, podkre�laj¹ca prymat wertykalizmu. Nie zak³ócaj¹ go wcale, lecz wrêcz intensy-
fikuj¹, kszta³towane horyzontalnie i diagonalnie górne czê�ci fresku.

Najni¿sz¹ strefê malowid³a stanowi cokó³, którego partie boczne flankowa³y nie istniej¹-
c¹ ju¿ mensê (�rodkowa partia coko³u jest obecnie zamalowana). Dekoracjê partii coko³o-
wej stanowi¹ en grisaillowe motywy girland kwiatowych, rozpiête w profilowanym

34 Por. NEGOWSKI, op. cit. s. 8-10, 16.
35 Ibid., s. 14-15.
36 O³tarz Wielki Drewniany Snycerskiej bogatej roboty [...] Obraz Wielki Naj�wiêtszej Panny w Niebowziêcia pêzla
Brata Adama Swacha..., �Historia Conventus Landensis Patrum Capucinorum Tomus Primus� [1850-1864], s. 23,
rêkopis Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku.
37 Fresk ma wymiary 500 x 257 cm, ostatni wymiar mierzony u podstawy coko³u.
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obramieniu, na ró¿owym tle. Na cokole spoczywaj¹ odcinki kanelowanych kolumn, sta-
nowi¹ce architektoniczne piedesta³y dla dwóch z grupy �wiêtych Virgines Capitales �
Doroty i Katarzyny. Lew¹ stronê kompozycji flankuje postaæ �w. Doroty w szmaragdowej
sukni haftowanej z³otem i przepasanej z³otym pasem, w purpurowym p³aszczu, z welo-
nem i koron¹ na g³owie, wrêczaj¹cej anio³owi stoj¹cemu na kuli ziemskiej kosz kwiatów,
lew¹ d³oni¹ �wiêta przytrzymuje miecz38 (il. 17). Raedtke zilustrowa³ tu motyw z legendy
hagiograficznej �w. Doroty, wed³ug której �wiêta mêczennica mia³a pos³aæ poganinowi
Teofilowi, drwi¹cemu z jej nieugiêtej wiary podczas tortur, z �niebiañskich ogrodów�
kosz kwiatów, jako dowód spe³nienia nadziei wiecznej nagrody, z jak¹ podejmowa³a mê-
czeñsk¹ �mieræ. Symetrycznie po prawej stronie ukazana jest �w. Katarzyna Aleksandryj-
ska w g³adkiej szmaragdowej sukni ze z³otym pasem i p³aszczu purpurowym, z koron¹ na
g³owie oraz mieczem i palm¹ w d³oni (il. 18). Pod jej stopami ukazani s¹ dwaj starcy
w turbanach. Jeden z nich wskazuje na rozwiniêt¹ kart¹ papieru, drugi unosi d³oñ ze zwi-
niêt¹ kart¹. Repertuar atrybutów towarzysz¹cych przedstawieniom �w. Katarzyny Alek-
sandryjskiej (korona, palma, ksiêga, ko³o, miecz, postaæ cesarza Maksencjusza lub
pogañskich filozofów u jej stóp) wykszta³ci³ siê do koñca XIII w., daj¹c mo¿liwo�æ ró¿-
nych kombinacji w ich zestawianiu. W przypadku fresku Raedtkego, postaci starców
w turbanach pod stopami �w. Katarzyny reprezentuj¹ pogañskich filozofów pokonanych
w dyskusji przez �wiêt¹39. Poni¿ej rozwiniêtej karty trzymanej przez starca, na krawêdzi
bazy kolumny, malarz zamie�ci³ swoj¹ sygnaturê: F. L. RÆDTKE DELINIAVIT ET
PINXIT PER 7 DIES.

Obie mêczennice zosta³y przedstawione jako m³ode, piêkne i pe³ne powabu damy, któ-
re, prócz atutów prezencji, artysta obdarzy³ i�cie królewsk¹ opraw¹ szat i klejnotów. Bi¿u-
teria i korona, wyszukane fryzury oplecione sznurami pere³, inkrustowane z³ote pasy
i finezyjne w kroju suknie, to �nagroda� jak¹  Raedtke honoruje chwalebne czyny �wiê-
tych. Z podobnym pietyzmem modeluje figury anio³ów nadaj¹c im m³odzieñczy wygl¹d.

Przestrzeñ centraln¹ malowanej nastawy stanowi iluzjonistyczny portal, s³u¿¹cy pier-
wotnie jako obramienie dla niezachowanego obrazu, który prezentowa³ Wincentego Ka-
d³ubka40. Strukturê portalu tworzy para pilastrów zakoñczonych wolutowymi kapitelami,
na których spoczywa profilowany gzyms. Na jego krawêdziach ustawione s¹ kosze z efek-
townymi kompozycjami kwiatów, kontrastuj¹ce sw¹ barwn¹ i ¿yw¹ form¹ z martwymi
i ch³odnymi partiami kamienia. Ca³o�æ wieñczy architektoniczna supraporta, dekorowana
z³otymi puklami akantu i wolutow¹ konsol¹ w centrum. Podkre�liæ nale¿y iluzjonistyczny
walor elementów architektonicznych portalu, a zw³aszcza wolutowej konsoli i kapiteli,
które w udany sposób oddaj¹ po³yskuj¹c¹ materiê marmuru.

38 Por. Friederike WERNER, �Dorothea von Cäsarea�, [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie [...], op. cit., Band 6,
szp. 89
39 Por. Peter ASSION, �Katharina (Aikateriné) von Alexandrien�,[ w:] Lexikon der christlichen Ikonographie..., op.
cit., Band 7, szp. 290.
40 Pierwotny wygl¹d o³tarza i obecno�æ w tym miejscu wizerunku b³. Kad³ubka odnotowa³ kapucyñski kronikarz: [...]
niewielki o³tarzyk, to jest Fresk na �cianie ale mizerny i zawieszony obraz miernego pêdzla B³. Kad³ubka � wysoki ³okci
3 szeroki 2. Mensa drewniana obszarpana i zniszczona stoi na posadce bez stopnia. Za: Historia Conventus Landen-
sis�, s. 25. Chocia¿ proces beatyfikacyjny Kad³ubka zakoñczy³ siê og³oszeniem go b³ogos³awionym dopiero w 1756 r.,
jednak od translacji relikwii do o³tarza �w. Krzy¿a w Jêdrzejowie w 1633 r. nast¹pi³ dynamiczny rozwój jego kultu, tak¿e
w innych klasztorach polskiej prowincji cystersów,  zob. Daniel OLSZEWSKI, �Kult b³. Wincentego Kad³ubka
w Jêdrzejowie�, [w:] Cystersi w Polsce w 850-lecie fundacji opactwa jêdrzejowskiego,  red. Daniel OLSZEWSKI,
Kielce 1990, s. 151-156. Obecnie, w miejscu niezachowanego obrazu b³. Wincentego Kad³ubka, w centrum nastawy
zawieszony jest wizerunek patrona ko�cio³a �w. Miko³aja, pêdzla kaliskiego malarza Józefa Balukiewicza z 1895 r.
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Na profilowanym gzymsie koronuj¹cym supraportê para siedz¹cych na nim geniuszy
prezentuje wolutowy kartusz, ujêty ga³¹zkami palmy, kwietnymi girlandami i zwieñczony
koron¹ z par¹ skrzy¿owanych palm (il. 19). W dole kartusza wije siê wstêga z inskrypcj¹:
EGO SUM TECUM, SUB MEARUM ALARUM UMBRÃ SERVABERIS � ja jestem
z tob¹, w cieniu mych skrzyde³ bêdziesz zachowana. S³owa te odnosz¹ siê do sceny, malo-
wanej monochromatycznie sepi¹, wype³niaj¹cej pole kartusza, gdzie ukazany jest Chry-
stus odwiedzaj¹cy uwiêzion¹ w wie¿y �w. Barbarê � ostatni¹ z grupy �Virgines Capitales�.

Ca³o�æ kompozycji nastawy wieñczy, a zarazem stanowi dla niej dekoracyjne t³o i ob-
ramienie, efektowny baldachim. Krawêdzie tkaniny rozsuwa unosz¹ca siê para anio³ów,
rozpinaj¹c równocze�nie kwietne girlandy. Prezentowana przez nie scena nadaje ca³o�ci
kompozycji charakteru teatralnej zjawiskowo�ci. Faktura z³otolitej materii baldachimu
mieni siê bogactwem barw i wzorów. Walory zdobnicze ulegaj¹ tu swoistemu spotêgowa-
niu. Malarz nie ogranicza siê przy tym do czysto �jubilerskich� zabiegów w imitowaniu
miêsistych haftów ro�linnych. Niczym rze�biarz sugestywnie upina tkaninê, nadaj¹c jej
dekoracyjne, regularne za³amania. Wewnêtrzna strona draperii � t³o dla stoj¹cych postaci
i bogato kszta³towanych elementów,  przynosi uspokojenie. Jej purpurow¹ powierzchniê
o¿ywiaj¹, tonalnie ja�niejsze, udrapowane fa³dy. Ich faktura stwarza iluzjê pulsowania
p³askiej powierzchni �ciany, a tak¿e nadaje jej cech miêkko�ci przy równoczesnym rze�-
biarskim potraktowaniu. Wirtuozowskie popisy freskanta prowadz¹ wzrok ku kopu³ce
z lambrekinowym ornamentem na krawêdzi i koron¹ u nasady profilowanego szczytu,
wieñcz¹cej efektownie ca³o�æ kompozycji.

W warstwie kolorystycznej prezentowanego malowid³a £ukasz Raedtke daje siê po-
znaæ jako twórca wra¿liwy na barwê. Paleta pastelowych kolorów jak¹ siê pos³uguje po-
zostaje wci¹¿ ta sama co przed laty, lecz ich walorowa modulacja tworzy wirtuozerskie
efekty, zauwa¿alne zw³aszcza w partiach szat i draperii oraz kompozycjach kwiatowych.
Przy oszczêdnym nak³adaniu koloru dochodzi do opalizuj¹cych rozwi¹zañ. Bez trudu za-
uwa¿amy jako�ciowy postêp malarskich umiejêtno�ci coraz bardziej do�wiadczonego ar-
tysty. Barwy na³o¿one technikê fresku ubogacaj¹ finezyjne wykoñczenia al secco, czytelne
zw³aszcza w kompozycjach kwiatowych i bi¿uterii ukazanych na malowidle. Zauwa¿alne
braki w rysunku niweluje umiejêtnie stosowany modelunek �wiat³ocieniowy, który zdecy-
dowanie przewa¿a nad dominuj¹cym we wcze�niejszych pracach malarza wyrazistym
konturem. Ca³o�æ kompozycji stwarza wra¿enie wykonanej z du¿¹ swobod¹ oraz celno-
�ci¹ malarskich posuniêæ. Lekko�æ, szkicowo�æ i �¿ywy� dukt pêdzla nadaj¹ malowid³u
impresyjny wygl¹d.

Trudno dzi� ustaliæ jakie jeszcze polichromie, oprócz tej w Przemêcie, £ukasz Raedtke
zdo³a³ wykonaæ po zakoñczeniu prac w L¹dzie. Jedno jest pewne, przedwczesna �mieræ
m³odego artysty przerwa³a interesuj¹co zapowiadaj¹cy siê rozwój jego talentu, czego
�wiadectwem pozostaje iluzjonistyczna nastawa o³tarza �wiêtych Dziewic Mêczenniczek
� Doroty, Katarzyny i Barbary.



171MALOWID£A £UKASZA RAEDTKE W POCYSTERSKIM KO�CIELE W L¥DZIE NAD WART¥



172 JANUSZ NOWIÑSKI

The Mural Paintings of £ukasz Raedtke, unknown fresco
artist from the first half of the 18th century in the former

Cistercian church at L¹d-on-the-Warta

£ukasz Raedtke, a convert from the Cistercian abbey
at Przemêt would have been one of the first painters
to work on commission for the abbey patron,
Miko³aj Antoni £ukomski, to decorate the abbey
church dedicated to the Virgin Mary at L¹d. Born in
or around 1685, he would have entered the
Cistercian monastery in 1703 or 1704, while his
death is recorded as being 4th March, 1722. Two
known self-portraits of Raedtke, preserved in his
own frescos at L¹d and Przemêt, depict the painter�s
appearance at about 10 and 20 years of age (ill. 6).

Up until this point, the artist has remained
completely absent from Polish art history, while his
name has been associated exclusively with the mural
paintings at L¹d. It is clear that he was author of the
monumental decorative painting carried out around
1720 for the church of St. John the Baptist at
Przemêt, in which his frescos decorate the
presbytery walls, transept vaulting and canopies of
the illusory cupolas (ills. 1, 2).

As a result of meagre archival information,
Raedtke remains an artist whose biography is hidden
beneath the surfaces of his executed works. Eight of
these are preserved at L¹d, of which two were

signed. They include a group of six frescos, from
around 1710, in the vaulting of the transept�s
northern arm (ill. 3), creating two cycles: one
dedicated to the Virgin Mary�s protective qualities
(ills. 7-9), while the other relates to the cult of St.
Ursula as patroness of the dead (ills. 10-14). The
decorative programme corresponds with the themes
of the two altars placed in the northern transept arm
dedicated to Saints Mary and Ursula. Through the
application of one of the fresco techniques, there
arose, in 1720, an illusory retable to the altar bearing
the dedication �Virgines Capitales� on the east
wall of the northern transept arm (ills. 4, 17-19), as
well as a scene depicting the Virgin Mary in heaven
surrounded by Cistercian monks (currently
concealed by an easel painting). This latter scene
would have been painted al secco over a fresco of an
illusory altar by Adam Swach from 1712, hidden by
the main altar�s retable which comes from 1721 (ills.
5, 16). The artist�s premature death, at the age of 35,
would have interrupted any further development of
his promising talents, reflected in the last works
attributable to him that come from the Cistercian
church at L¹d.

Translated by Peter Martyn


