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Warszawa, Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

Nagrobek opata-mecenasa
Miko³aja Antoniego £ukomskiego
w pocysterskim kociele w L¹dzie nad Wart¹

W

chodz¹cy do pocysterskiego kocio³a w L¹dzie od strony klasztornych kru¿ganków, wejciem w po³udniowym ramieniu transeptu, przez które l¹dzcy
mnisi wkraczali do wi¹tyni na modlitwê, wród bogactwa barokowego wystrojui wyposa¿enia na pierwszym miejscu dostrzegaj¹ monumentaln¹ nastawê o³tarzarelikwiarza w. Urszuli, wype³niaj¹c¹ szczytow¹ cianê pó³nocnego ramienia transeptu,
oraz, ulokowan¹ tu¿ obok niej, rozbudowan¹ kompozycjê stiukowego nagrobka opata
Miko³aja Antoniego £ukomskiego (il. 1, 2).
Monument dedykowany pamiêci najwybitniejszego opata L¹du doby nowo¿ytnej wype³nia zachodni¹ cianê ostatniego przês³a pó³nocnego ramienia transeptu. U do³u nadwieszonej nad posadzk¹ kompozycji, na profilowanej tumbie-konsoli spoczywa,
uniesiona na trzech poduszkach, postaæ £ukomskiego w stroju pontyfikalnym: na habit
opat ma za³o¿on¹ kom¿ê, mozzettê i kapê, na szyi ³añcuch z pektora³em, na g³owie infu³ê.
Nad cysterskim dostojnikiem rozpina siê na podobieñstwo baldachimu skrzyd³o wtopione
w p³aszczyznê ciany. Na skrzyd³o narzucona jest bogato dekorowana tkanina, której krawêd sp³ywa po cianie a¿ do postaci opata. Z prawej strony kompozycji putto uwik³ane
w fa³dy tkaniny zdaje siê j¹ unosiæ przed le¿¹cym infu³atem. Z lewej strony, na wolutowej
g³owicy pilastra, który tu¿ pod ni¹ sp³ywa miêkko na krawêd tumby na podobieñstwo
falistej wstêgi, siedzi skrzydlaty starzec z klepsydr¹ na g³owie trzymaj¹cy nad £ukomskim ³uk z luno zwisaj¹c¹ ciêciw¹. Falist¹ powierzchniê pilastra zdobi piêæ, naprzemiennie u³o¿onych elementów w kszta³cie litery C. Kompozycjê nagrobka dope³nia
asymetryczny kartusz, miêkko roz³o¿ony na profilowanej strukturze tumby, wype³niony
majusku³ow¹ inskrypcj¹:
D. O. M.
REVERENDISSIMUS DOMINUS NICOLAUS, ANTONIUS
£UKOMSKI
ABBAS HUJUS MONASTERII, SINGULARIS ALTER FUNDATOR, IN=
CORPORATA CLAVI SKORZÊCIENSIS MONASTERIO, NUMERUM FRATRUM
AUXIT, TURRES SUPRA MUROS AERE CUPREO CONTECTA EREXIT, MA=
JOREM PARTEM ECLESIAE EX FUNDAMENTIS AB IPSA COPULA CUPREO
CONTECTA EXTRUXIT, ALTARIA MOSAICA FORMA, ALIA LIGNEA PAVI=
MENTUM MARMOREUM, OMNEM SUPELLECTILEM DECOREMQUE ECLESIAE
CUM CIBATORIO, ANTEPEDIO ARGENTEO ADORNAVIT. IPSUM MO=
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NASTERIUM JAM JAM DELABENDUM CUM OMNIBUS OFFICINIS
CIRCA ILLUD LIBERALI MANU UT AD PRAESENS CONSPICITUR SUF=
FULSIT, TER REPETITIS VICIBUS COMISARIUS ELECTUS, CUNCTAE
PROVINCIAE DECUS, PRINCIPIUM AMOR, ANIMORUM GEMMA
RELIGIOSAE OBSERVANTIAE PROTHOTYPHON, PATER PAU=
PERUM, TUTOR PUPILLORUM OMNIBUS OMNIA
FACTUS: DIGNUS INOBLITA VIVERE MEN=
TE PATER! OBIIT DIE 8 MAIJ, ANNO
1750. AETATIS 78. ABBA: 56
REQUIESCAT IN PACE! 1

Stiukowy pomnik opata £ukomskiego podzieli³ smutne losy jego opactwa, które po
kasacie w 1819 r. i usuniêciu cysterskich gospodarzy zaczê³o niszczeæ i popadaæ w ruinê.
Zniszczenia klasztoru i kocio³a po 30. latach od kasaty opactwa relacjonuje kronikarz
zakonu Kapucynów, którzy w 1850 r. objêli opuszczone opactwo w L¹dzie2. Opisuj¹c
wyposa¿enie i stan zachowania l¹dzkiej wi¹tyni w roku 1851 wspomina równie¿ o nagrobku: Po lewej stronie o³tarza Stej Urszuli, Monument gipsowy s:p: Antoniego Miko³aja £ukomskiego Opata Lendckiego, ósmego Polaka, wpostaci le¿¹cego na sarkowaku
w Ubiorze Biskupiem, nad nim unosi siê Baldakim utrzymywany przez Annio³a i Figura
Czas trzymaj¹ca wrêku symbol wieku. Jest ten nagrobek uszkodzony w kilku miejscach3.
Kronikarz nie odnotowa³ rodzaju uszkodzeñ. Na fotografii reprodukowanej w monografii
L¹du Miko³aja Kamiñskiego widoczny jest znaczny ubytek dolnej partii zwisaj¹cej draperii oraz brak pastora³u przy figurze opata4. Nieudolna rekonstrukcja lewej d³oni postaci
oraz zachowane lady na poduszkach wiadcz¹, ¿e pastora³ opat przytrzymywa³ lew¹ d³oni¹ za krzywañ pastora³u opiera³a siê byæ mo¿e o krañce poduszek za g³ow¹ le¿¹cego.
Fotografie z lat 50-tych XX w. potwierdzaj¹ te ubytki ukazuj¹c równoczenie zatarcie
inskrypcji w rodkowej czêci kartusza (il. 3). Ubytki stiukowe zosta³y uzupe³nione najprawdopodobniej w po³owie lat 60. XX w., inskrypcjê odnowiono i czêciowo zrekonstruowano w 1984 r.5
Uwieczniony w nagrobku znakomity drugi fundator l¹dzkiego opactwa Miko³aj Antoni £ukomski to bez w¹tpienia najwybitniejszy opat w jego historii, nazwany jeszcze za
1 D.O.M/ Najprzewielebniejszy Pan Miko³aj Antoni/ £ukomski/ opat tutejszego klasztoru, znakomity [tego¿] drugi
fundator/ w³¹czywszy [do dóbr] konwentu klucz Skorzêcin pomno¿y³ liczbê zakonników/ wzniós³ wie¿e ponad murami
kryj¹c je miedzi¹,/ wiêksz¹ czêæ kocio³a od fundamentów a¿ po kopu³ê pokryt¹ miedzi¹/ zbudowa³, wzniós³ o³tarze
marmoryzowane inne za drewniane/ przyozdobi³ [koció³] posadzk¹ marmurow¹ [oraz] wszelkimi sprzêtami i ozdobami/ wraz z tabernakulum i srebrnym antepedium. Sam klasztor/ ju¿ chyl¹cy siê ku upadkowi z wszystkimi oficynami/
wokó³ niego hojn¹ rêk¹ doprowadzi³ do stanu, w jakim go ogl¹daæ mo¿na teraz/ Trzykrotnie wybierany na komisarza
[generalnego]/ by³ ozdob¹ ca³ej prowincji, ulubieñcem panuj¹cych, klejnotem dusz/ wzorem zakonnej obserwancji,
ojcem/ ubogich, opiekunem sierot, sta³ siê wszystkim dla wszystkich/ [i] godzien jako ojciec ¿yæ w wiecznej pamiêci!/
zmar³ dnia 8 maja, roku/ 1750. w 78 roku ¿ycia i 56 opactwa/ niech odpoczywa w pokoju!
2 Zob. Micha³ DZIUBA, Kapucyni w L¹dzie nad Wart¹ (1850-1864), [w:] Zakony franciszkañskie w Polsce, t. 4
Polska Prowincja Kapucynów. (Czêæ 1. Polska Prowincja Kapucynów w XIX w.), Lublin 1987, s. 210-271.
3 Archiwum Diecezjalne we W³oc³awku, Historia Conventus Landensis Patrum Capucinorum Tomus Primus, s. 29,
rêkopis.
4 Por. Miko³aj KAMIÑSKI, Dawne opactwo zakonu cysterskiego w L¹dzie nad Wart¹. Zarys dziejów i zabytki sztuki,
L¹d 1936, il. XIII. Zdjêcie dokumentuje brak pastora³u, tymczasem autor w swej monografii potwierdza jego obecnoæ
w latach 30. XX w. cyt.: Pod plaudamentum stiukowym spoczywa postaæ opata w infule opackiej z pastora³em,
ibid., s. 83.
5 Brakuj¹ce wersety inskrypcji zosta³y odtworzone na podstawie odpisu zamieszczonego w: Jan ROMANOWICZ,
Notatki o L¹dzie. Stan zabytków w klasztorze pocysterskim w L¹dzie w roku 1926, s. 32, mpis w zbiorach Biblioteki
Wy¿szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie (dalej: Biblioteka WSD w L¹dzie)
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1. L¹d nad Wart¹, koció³ pocysterski, widok na transept pó³nocny z o³tarzem w. Urszuli
i nagrobkiem opata Miko³aja Antoniego £ukowskiego. Fot. autora

¿ycia przez Kaspra Niesieckiego wielkim i wi¹tobliwym6 a przez wspó³czesnych mu konfratrów  przez analogiê do pierwszego fundatora opactwa  Drugim Mieszkiem. Inskrypcja nagrobna, bêd¹ca niemal dos³ownym powtórzeniem treci nekrologu £ukomskiego
z l¹dzkiej Liber Mortuorum7, syntetycznie opisuje mecenasowskie dokonania i niezwyk³¹
osobowoæ opata, którego postaæ, wci¹¿ dzi ma³o znana, zas³uguje na szersze opracowanie8. Spróbujmy zatem na wstêpie uporz¹dkowaæ i raz jeszcze zestawiæ najwa¿niejsze
daty i fakty z d³ugiego ¿ycia tego, który, zdaniem mu wspó³czesnych, godzien ¿yæ w wiecznej pamiêci.
6 Prócz wielu [z rodu £ukomskich] teraz ¿yj¹cych: ¿yje £ukomski wielki i wi¹tobliwy opat Lêdzki, i synowiec jego, opat

Koprzywnicki, Herbarz Polski Kaspra NIESIECKIEGO S. J. powiêkszony dodatkami z pó¿nieyszych autorów rêkopisów, dowodów urzêdowych, i wydany przez Jana Nep. BOROWICZA, t. 4, Lipsk 1841, s. 289. Przywo³uj¹c osobê
l¹dzkiego opata Niesiecki przypisa³ go do £ukomskich pieczêtuj¹cych siê w Wielkopolsce herbem Drya, gdy tymczasem Miko³aj Antoni £ukomski znaczy³ siê herbem Szeliga.
7 Por. Liber Mortuorum Monasterii Landensis Ordinis Cisterciensis, Wyd. Wojciech KÊTRZYÑSKI, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. V, Lwów 1888, s. 485.
8 Przywo³ywane w publikacjach podstawowe informacje na temat M. A. £ukomskiego opieraj¹ siê na jego trzech biogramach autorstwa A. S³awskiej, A. Wêdzkiego i E. Ziemanna Zob. Aniela S£AWSKA, £ukomski Miko³aj, [w:]
Polski S³ownik Biograficzny. t. 18, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1973, s. 557-558; Andrzej WÊDZKI, £ukomski Miko³aj Antoni, [w:] Wielkopolski S³ownik Biograficzny, Warszawa-Poznañ 1983, s. 440; Eugeniusz ZIEMANN, £ukomski Miko³aj, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2006, szp. 632. Przedstawione w nich dane
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2. L¹d nad Wart¹, nagrobek opata Miko³aja Antoniego £ukomskiego.
Fot. autora
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Miko³aj £ukomski herbu Szeliga, pochodzi³ ze wsi £ukom w powiecie koniñskim,
odleg³ej od L¹du ok. 10 km i granicz¹cej z zagórowskimi dobrami opactwa9. Pochodzenie
£ukomskiego z £ukomia dokumentuje inskrypcja w kartuszu ramy jego portretu pêdzla
Józefa Rajeckiego z 1747 r. (il. 4)10. Napis na nagrobku informuje, ¿e £ukomski zmar³
w 1750 r. maj¹c 78 lat, ten sam wiek podaje równie¿ inskrypcja na ramie jego portretu.
Z dat tych wynika, ¿e znakomity drugi fundator L¹du powinien siê urodziæ w 1672 r.11
Na chrzcie £ukomski otrzyma³ imiê Miko³aj, sk³adaj¹c w 1690 r. zakonn¹ profesjê
w l¹dzkim opactwie przybra³ imiê zakonne Antoni12, mia³ wówczas 18 lat13. Nie posiadamy informacji na temat edukacji l¹dzkiego opata i mecenasa. Jako kandydat do kap³añstwa zobowi¹zany by³ odbyæ kurs filozofii i teologii i przypuszczaæ nale¿y  wobec braku
wówczas cysterskiego orodka studiów  ¿e kszta³ci³ siê w jezuickim kolegium w Kaliszu
biograficzne s¹ niepe³ne i ró¿ni¹ siê w tak podstawowych faktach jak chocia¿by data urodzenia £ukomskiego  wg
S³awskiej mia³by to byæ rok 1662, Wêdzki podaje dwie daty: 1662 i 1672, uznaj¹c t¹ ostatni¹ za sporn¹, Ziemann podaje
rok 1662. A. S³awska przywo³uje dwie daty rzekomo figuruj¹ce na omawianym przez nas nagrobku: 1672  data urodzin i 1694  data wst¹pienia na opactwo, uznaj¹c obie  bez wyjanienia - za b³êdnie podane. Tymczasem, jak ju¿
moglimy zauwa¿yæ, dat tych nie zawiera inskrypcja nagrobna, podaj¹c jedynie wiek opata  78 lat oraz lata jego
panowania  56. W tym ostatnim przypadku treæ inskrypcji rozmija siê z danymi z nekrologu w l¹dzkiej Liber Mortuorum, gdzie prawid³owo podano 53 lata opackich rz¹dów £ukomskiego. Najnowszym opracowaniem postaci £ukomskiego jest szkic biograficzny K. Kolasy, powtarzaj¹cy w wiêkszoci przypadków faktografiê wczeniejszych publikacji,
zob. Krzysztof KOLASA, Miko³aj Antoni £ukomski, opat klasztoru cysterskiego w L¹dzie, Kronika Wielkopolski
2006, nr 3, s. 22-33.
9 Por. £ukomscy z £ukomia, [w:] Teki Dworzaczka. Materia³y historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku / Monografie, Kórnik-Poznañ 2004, publikacja elektroniczna. K. Kolasa padaje, ¿e ojciec £ukomskiego Antoni dziedziczy³ dobra Dr¹zgów, zob. KOLASA, s. 24.
10 Portret zosta³ wykonany na jubileusz 50. lat kap³añstwa i opackiego urzêdu £ukomskiego, natomiast rama portretu
powsta³a ju¿ po jego mierci, na co wskazuje jej program ikonograficzny oraz treæ inskrypcji. Rama nosi lady wspó³czesnej renowacji, a sama inskrypcja lady licznych ubytków i póniejszych uzupe³nieñ, st¹d niektóre daty i s³owa
w niej zamieszczone budz¹ zastrze¿enia co do swojej oryginalnoci. Treæ inskrypcji podajê po skorygowaniu b³êdów
i rozwiniêciu skrótów: Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus, Dominus/ Antonius Nicolaus de £ukom/ £ukomski/ Dei voluntate Abbas 35 monasterii Landensis, Sacri Ordinis Cisterciensis Ter Commisarius/ Vicarius Generalis
eiusdem Ordinis. Natus 1672. Professus/ 1690. In abbatem loci electus 1697. Rexit annis 53/ Absolutis alteris Primitiis
1747, plenus dierum et/ meritorum Benefactor Singularissimus aetatis suae 78/ obiit die 8 Maji Anno/ 1750.
11 Sporna data urodzin Miko³aja £ukomskiego wynik³a, moim zdaniem, z b³êdów rozsianych w ró¿nych ród³ach informuj¹cych o jego mierci i wieku, które autorzy biogramów przyjêli jako podstawê w rekonstrukcji chronologii jego
¿ycia. Cysterskie Libri Mortuorum podaj¹ bardzo ró¿ne dane na temat ¿ycia £ukomskiego: Obra  88 lat ¿ycia,
60 profesji, 54 kap³añstwa, 53 opactwa; Przemêt  88 lat ¿ycia, 60 profesji, 54 kap³añstwa; Owiñska  76 lat ¿ycia,
60 profesji, por. Teki Dworzaczka ..., Metrykalia / Katolickie; l¹dzka Liber Mortuorum odnotowuje 53 lata opactwa.
Wszelkie w¹tpliwoci w tym wzglêdzie rozwiewa Józef Micha³ Loka, opat Obry, który w kazaniu na jubileuszu 50-lecia
prymicji £ukomskiego w L¹dzie 1 stycznia 1747 r. przywo³a³ jego wiek  76 lat: Szedziesi¹ty rok wieku ¿ycia ludzkiego
zaczyna staroæ. Tê ordynaryin¹ staroci miarê przeszed³e ju¿ znacznie, w siedmiudziesi¹t szeciu lat kompucie, y
Zakonn¹ Proffessy¹ nad innych w ca³ey Prowincyi starców, starszy senior, y Pra³ack¹ funkcy¹ najdoskonalszy opat.
Józef Micha³ LOKA, Now przy pe³ni herbowego Ksiê¿yca przy konsummacyi lat sêdziwych [...] Antoniego Miko³aja
£ukomskiego opata Lêndzkiego [...], Kalisz 1747, s. 11. £ukomski, licz¹cy 75 lat, rozpoczyna³ w jubileuszowym roku
76-ty rok ¿ycia.
12 W 1690 r. £ukomski, ju¿ jako l¹dzki profes, zrezygnowa³ z nale¿nej mu czêci maj¹tku rodzicielskiego: Miko³aj
w wiecie, Antoni w zakonie £ukomski, s. Adama £ukomskiego z Heleny Mankowskiej, profes, brat, cyst. w L¹dzie,
kwituje ojca z ojc[owizny] i mac[ierzyzny], Ksiêgi grodzkie pyzdrskie 1690-1699, s. 118, cyt. za: Teki Dworzaczka ...,
Inwentarze / Ksiêgi grodzkie i ziemskie.
13 Sobór Trydencki okreli³ 16 lat jako minimum wieku dla wa¿noci profesji zakonnej (Sessio XXV, Caput XV).
Kapitu³a generalna cystersów uzna³a 17 lat jako wiek sposobny do wst¹pienia do zakonu, por. Henryk GAPSKI, Problematyka 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.
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3. L¹d nad Wart¹, nagrobek
opata Miko³aja Antoniego
£ukomskiego,
stan z lat 50. XX w.
Fot. archiwum autora

lub Poznaniu, dok¹d w XVII w. cystersi posy³ali swoich kleryków14. Studia seminaryjne
zakoñczy³ £ukomski w koñcu 1696 r. A skoro prymicyjn¹ mszê odprawi³ w L¹dzie
1 stycznia 1697 r.15 wnioskowaæ nale¿y, ¿e wiêcenia przyj¹³ w grudniu 1696 r. nie ukoñczywszy wymaganych przez przepisy kocielne 25 lat ¿ycia16, a zatem za specjaln¹ dyspens¹ biskupa17. Dnia 31 sierpnia 1697 r., po trzyletnim wakansie urzêdu18, 35-tym
14 Najprawdopodobniej by³ to Kalisz, gdzie studiowa³ równie¿ l¹dzki cysters Filip Boszkowski, póniejszy wyk³adowca

filozofii w cysterskim Kolegium Prowincjonalnym w Mogile. Por. Hugo Zdzis³aw LESZCZYÑSKI, Z dziejów kolegium prowincjonalnego cystersów w Mogile, [w:] Dzieje teologii w Polsce, t. 2, cz. 2, red. Marian RECHOWICZ,
Lublin 1975, s. 419, 422.
15 Por. Walenty KIERSKI, Prymicye chwa³y Boskiey, przy dniu Imienia Iezusowego [...] Jegomoci Xiêdza Miko³aja
Antoniego £ukomskiego Opata Lendzkiego [...], Kalisz 1747, s. 4.
16 Zob. Sobór Trydencki, Sessio XXIII, Caput XII.
17 Do sytuacji tej powróci³ kaznodzieja w 50. rocznicê prymicji £ukomskiego, wspominaj¹c jego zas³ugi i cnoty: [...] Co
gdy oczywicie to wiête Zgromadzenie zmiarkowa³o nie odw³ocznie pobudkê do tego mia³o, ¿eby tak S. Prymicyanta,
w pierwszym ieszcze roku Kap³añstwa zostai¹cego, samemi za laty od urodzenia swego za szczegulnym Przywileiem
uprzedzai¹cego Kap³añsk¹ godnoæ, honorem tuteyszey Abbacyi ozdobi³o. KIERSKI, op. cit., s. 26.
18 W 1694 r. opat Jan Chryzostom Gniñski, oskar¿ony przez nuncjusza o kumulacjê beneficjów (by³ równolegle opatem
W¹growca) zrzek³ siê godnoci opata L¹du, por. Wincenty Hipolit GAWARECKI, Pocz¹tek i wzrost benedyktyñskocystercyeñskiego zakonu, ³¹cznie i klasztoru lendzkiego, tego¿ Instytutu,w Guberni b. Kaliskiej, powiecie Koniñskim
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opatem L¹du cysterski konwent wybra³ Miko³aja Antoniego £ukomskiego, 25-letniego
wówczas neoprezbitera.
Przyjmuj¹c godnoæ m³ody opat mia³ wiadomoæ, ¿e staje na czele najstarszego cysterskiego opactwa w Rzeczypospolitej19. By³ rok 1697, za 48 lat jego opactwo bêdzie
mia³o wiêtowaæ jubileusz 600-lecia swego istnienia. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e perspektywa tego wydarzenia zdominowa³a jego opackie rz¹dy i mecenasowskie inicjatywy20.
W zamyle ambitnego opata zewnêtrznym potwierdzeniem prawdziwoci prymatu L¹du
powinna byæ okaza³a forma, dostojnoæ i splendor wystroju i wyposa¿enia tutejszego kocio³a i klasztoru. Realizacji tej idei opat-mecenas powiêci³ resztê swego ¿ycia i wiêkszoæ opackich dochodów, czuwaj¹c osobicie nad programem i form¹ powstaj¹cych
w L¹dzie realizacji ró¿norakich sztuk.
Pierwszorzêdnym zadaniem sta³o siê dla £ukomskiego dokoñczenie dzie³a swoich poprzedników, opatów Zapolskiego i Gniñskiego  finalizacja budowy i wyposa¿enie
wschodniej partii l¹dzkiej wi¹tyni21. W 1711 r. franciszkañski malarz Adam Swach wykona³ na zlecenie l¹dzkiego opata na sklepieniu po³udniowego ramienia transeptu cykl
szeciu fresków ze scenami z ¿ycia w. Bernarda z Clairvaux oraz freskowe malowid³a
Czterech Ewangelistów w pendentywach kopu³y na skrzy¿owaniu transeptu i zakonnego
chóru22. Jest to pierwsza tej skali inicjatywa artystyczna m³odego opata-mecenasa. W nastêpnym roku na wschodniej cianie prezbiterium Swach namalowa³ trzykondygnacyjny
iluzjonistyczny o³tarz23, tworz¹c tym samym efektowne zamkniêcie klasztornego chóru,
gdzie pod koniec lat 80. XVII w. stanê³y stalle wyrzebione przez cysterskiego konwersa
Adriana24. W 1713 r. nad stallami zawis³y cztery monumentalne p³ótna Swacha ilustruj¹ce sceny z tradycji cysterskiej modlitwy. Na dwóch z nich w krzywani pastora³u w.
Bernarda z Clairvaux widnieje rodowy klejnot £ukomskiego  Szeliga, jest to najwczeniejszy zachowany przyk³ad, powszechnego w latach nastêpnych, sposobu sygnowania
przez opata-mecenasa dzie³ powsta³ych z jego inicjatywy i fundacji. W 1713 r. chór kocio³a pe³ni³ ju¿ funkcje liturgiczne.
po³o¿onego, Pamiêtnik Religijno-Moralny t. 10, 1846, s. 526-527. A. S³awska b³êdnie podaje, ¿e £ukomski zosta³
wybrany po mierci opata Kazimierza Denhoffa, który nigdy nie by³ opatem L¹du, por. S£AWSKA, op. cit., s. 557.
19 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 Rzeczypospolitej. J. Domas³owski uwa¿a, ¿e to £ukomski by³ twórc¹ idei prymatu l¹dzkiego opactwa, por. Jerzy DOMAS£OWSKI, Koció³ i klasztor w L¹dzie, Poznañ-Warszawa 1981, s. 17, tymczasem by³ on propagatorem tradycji istniej¹cej
w L¹dzie od wieków. Wspó³czesne badania lokuj¹ fundacjê opactwa w L¹dzie miêdzy 1175 a 1195 rokiem. Szerzej na
ten temat: Andrzej WYRWA, Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów linii altenberskiej, £ekno, Obra, L¹d,
Poznañ 1995.
20 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. Zob. Joseph Marie CANIVEZ,
Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annorum 1786, t. VII, Louvain 1939, c. 135,
s. 687-688 .
21 W 1651 r. opat Jan Zapolski (+1689) rozpocz¹³ barokow¹ przebudowê kocio³a klasztornego, wznosz¹c wg projektu
J. Sz. Bellottiego partiê wschodni¹ in formam cucis (prezbiterium i transept), zob. Adam MI£OBÊDZKI, Architektura
polska XVII w., Warszawa 1980, s. 411. Prace budowlane kontynuowa³ opat Chryzostom Gniñski, za jego panowania
sklepienia prezbiterium i transeptu pokry³a stiukowa dekoracja, co dokumentuje kartusz z jego herbem Trach nad o³tarzem w. Urszuli.
22 Zob. Janusz NOWIÑSKI, Polichromia prezbiterium i transeptu pocysterskiego kocio³a w L¹dzie nad Wart¹,
Saeculum Christianum 1, 1994, nr 1, s. 167-168.
23 Ibid., s. 169.
24 Zob. DOMAS£OWSKI, op. cit., s. 64-65.

392

JANUSZ NOWIÑSKI

4. Józef Rajecki, Portret opata
Miko³aja Antoniego
£ukomskiego, 1747 r., rama
po 1750 r. Wy¿sze Seminarium
Duchowne Towarzystwa
Salezjañskiego w L¹dzie
nad Wart¹. Fot. autora

W 1714 r. rozpoczynaj¹ siê wieloletnie prace na terenie klasztoru. Podejmuj¹c szeroko
zakrojon¹ przebudowê i barokizacjê klasztornego gmachu £ukomski zdecydowa³ siê
utrzymaæ gotycki charakter dolnej kondygnacji wschodniego skrzyd³a i kru¿ganków, akcentuj¹c w ten sposób wielowiekowe trwanie l¹dzkiego opactwa25. W pod³uczach sklepieñ kru¿ganków w latach 1714-1718 zawis³ cykl 26 p³ócien Adama Swacha
ilustruj¹cych, zgodnie z zamys³em £ukomskiego, panoramê historii cysterskiego zakonu
i l¹dzkiego cenobium26. Równolegle z cyklem obrazów sztalugowych powsta³y, stanowi¹ce jego pocz¹tek, cztery freski Swacha w pod³uczach gotyckiej sieni klasztoru prezentuj¹ce moment fundacji opactwa, jego uposa¿enie oraz dobrodziejów  polskich w³adców
i arcybiskupów gnienieñskich. Prowadzone prace budowlane, kierowa³ nimi Pompeo
Ferrari, gruntownie zmieni³y wygl¹d klasztoru, który otrzyma³ piêtro w uk³adzie trzytraktowym z celami dla zakonników i reprezentacyjn¹ sal¹ nowego kapitularza  tzw. Sala
Opacka z freskami Swacha z 1722 r., nowy refektarz, otynkowane elewacje oraz reprezentacyjny portal akcentuj¹cy g³ówne wejcie do klasztoru od strony wschodniej27.
25 Wygl¹d klasztoru sprzed barokowej przebudowy dokumentuje obraz olejny A. Swacha na klasztornych kru¿gankach.

zob. Janusz NOWIÑSKI, »Na podobieñstwo winnej latoroli...« 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. 329-331.
26 Zob. Anna TYBOROWICZ, Cykl obrazów Adama Swacha w klasztorze pocysterskim w L¹dzie nad Wart¹, Warszawa
2000, mpis w bibliotece UKSW i Biblioteka WSD w L¹dzie. Jest to najwiêkszy zespó³ obrazów sztalugowych w bogatym dorobku Adama Swacha, do naszych czasów zachowa³o siê 20 p³ócien.
27 Zob. NOWIÑSKI,  Na podobieñstwo..., s. 330-331. Skorygowania wymaga, opisany w cytowanym artykule,
program ikonograficzny kartuszy portalu. Kartusz bezporednio nad wejciem, flankowany pierwotnie przez parê
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W 1720 r. przebudowany klasztor przykryto nowym dachem, w tym samym roku wie¿e
kocio³a zwieñczy³y a¿urowe miedziane he³my, na który po dzi dzieñ z³oc¹ siê kartusze z
herbem £ukomskiego28.
Niew¹tpliwym uznaniem dla dokonañ £ukomskiego na terenie opactwa w L¹dzie sta³
siê jego wybór w 1718 r. na komisarza generalnego prowincji cysterskiej w Rzeczypospolitej29. Nowy komisarz, wizytuj¹c opactwo w Mogile, w trosce o podniesienie poziomu
kszta³cenia cystersów w Polsce, podj¹³ decyzjê o przeznaczeniu tego klasztoru na dom
studiów prowincji. W tym samym roku wyda³ akt eryguj¹cy w Mogile Collegium Generale Studii z pe³nym kursem filozofii i teologii30. £ukomski by³ osobicie zaanga¿owany
w przygotowanie kadry profesorskiej dla Kolegium. Jego staraniem siedmiu cystersów
z L¹du uwieñczy³o studia doktoratami31. Studentom Kolegium wiat³y opat zadedykowa³
swoje dwa podrêczniki filozofii, a konkretnie logiki filozoficznej, wiadcz¹ce o jego naukowych zainteresowaniach i poziomie wykszta³cenia otrzymanego u Jezuitów32. £ukomski dok³ada³ starañ, aby l¹dzka biblioteka odpowiada³a jego wizji opactwa, które
postrzega³ jako Domus Sapientiae. Osobliwym dokumentem ikonograficznym jej ksiêgozbioru jest du¿a iloæ ksi¹g z tytu³ami na grzbietach przedstawionych w kompozycji fresków J. W. Neunhertza w du¿ej kopule kocio³a. W momencie kasaty opactwa biblioteka
liczy³a ok. 5000 woluminów33.
anio³ów, prezentowa³ monogram Imienia Jezus (IHS); kartusz w attyce zwieñczenia wype³nia³a p³askorzeba Matki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus.
28 Z dokumentów odnalezionych w kulach wie¿ podczas ich remontu w 1999 r. znamy datê ukoñczenia he³mów 
13 czerwca 1720 r. a tak¿e wykonawców prac ciesielskich na wie¿ach i dachu klasztoru  Jan Wolff i Karol Hoffman:
Lignifactor qui aedificavit turres et tectum Monasterij Joannes Volff Vice magister Joannes Carolu[s] Hoffman. Informacja ta zamyka do³¹czony do dokumentu fundacyjnego Cathalogus RRPP ac VV Fratrum, Professorum Landensis
[...], gdzie wymienionych jest 28 kap³anów i 3 konwersów  profesów l¹dzkich, 4 nowicjuszy oraz 2 goci z Przemêtu
 opat Robert Bu³akowski i konwers z £ukasz Raedtke, malarz. Dokumenty znajduj¹ siê dzi w Bibliotece WSD
w L¹dzie.
29 £ukomski by³ obierany na ten urz¹d jeszcze dwukrotnie: w 1730 i 1740 r. Na temat organizacji polskiej prowincji
cysterskiej oraz obowi¹zków jej komisarza, obieranego g³osami zgromadzenia opatów na 6 lat, zob. Andrzej M. WYRWA, Polska Kongregacja Cystersów i jej opaci prezesi, [w:] Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów
i Kocio³a na ziemiach polskich dedykowane Ojcu Opatowi dr. Eustachemu Gerardowi Kocikowi O. Cist., Red. Andrzej
M. WYRWA, Poznañ-Katowice-W¹chock 2007, s. 76-80, a zw³aszcza przypis 37 gdzie, za o. Augustynem Ciesielskim
cytuje katalog cysterskich komisarzy po 1580 r.
30 Szerzej na ten temat LESZCZYÑSKI, s. 422 nn.
31 Byli to: doktor teologii Niward Górski, póniejszy opat Obry, doktoryzowa³ siê w Rzymie; Jakub Kosowicz, Filip
Boszkowski, Miko³aj Metner, Bernard Zachorski, Hieronim Loka, Jakub Ostrowski, zob. Kazimierz JARMUNDOWICZ, Fundacya kocio³a i klasztoru lendzkiego wiêtego Zakonu Cystercyeñskiego szeci¹ wiekami trwa³oci swojej
stwierdzona [...], Poznañ 1747, s. 45.
32 S¹ to: Umbra Accademii solis philosophici cursum inquirens [...] Reverendissimi Domini Antoni £ukomski Abbatis
Landensis [...] Scientia Rationales seu Logica Disputationibus ac Quaestionibus Illustrata [...], Clarae Tumbae [1718]
oraz Amor Sapientiae [...] seu philosophia rationalem, naturalem et ultranaturalem scientiam complectens, disputationibus, quaestionibus ac resolutionibus explanata [...] Illustrussumo D.D. Antonio £ukomski [...], Clarae Tumbae 1719/
1720 . Manuskrypty obu podrêczników przechowywane s¹ w Archiwum Opactwa w Mogile, sygn. 769 i 768.
33 Bibliotek¹ l¹dzkiego opactwa by³ zachwycony Samuel Bogumi³ Linde, który, gromadz¹c ksi¹¿ki dla powstaj¹cej przy
Uniwersytecie Warszawskim Biblioteki Publicznej, w 1819 r. z l¹dzkiej biblioteki wywióz³ do Warszawy najcenniejsze
woluminy. W licie do ministra Stanis³awa Potockiego pisa³: Lecz wszystko co poprzedzi³o, a nawet Czerwiñsk, nic nie
znaczy w porównaniu do L¹du, gdzie zasta³em w bardzo piêknym lokalu i ozdobnych szafach do 5000 ksi¹¿ek, z których
3208 sztuk od³¹czy³em. Miêdzy nimi znajduj¹ siê jak najlepiej dochowane egzemplarze pierwotnych druków i wydañ
klasyków; wiele pism ³aciñskich drobniejszych do historii polskiej [...]. Rêkopism D³ugosza ró¿ny od Czerwiñskiego, kilka
bardzo dawnych manuskryptów, Miscellanea in folio, a wiêcej jeszcze in quarto wa¿ne. Cyt. za: Marian £ODYÑSKI, Materia³y do dziejów Pañstwowej Biblioteki Publicznej w Ksiêstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831),
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Mimo obowi¹zków komisarza generalnego prowincji £ukomski nie zaniedba³ inicjatyw zwi¹zanych z L¹dem. Najprawdopodobniej w 1720 r. £ukasz Raedtke34, cysters
z Przemêtu, wykona³ na jego zlecenie polichromiê sklepienia pó³nocnego ramienia transeptu kocio³a35. Ukaza³ w niej Matkê Bo¿¹ jako opiekunkê cystersów i wieckich oraz
wiêt¹ Urszulê jako patronkê dobrej mierci przy zgonie szlachcica i cystersa36. On te¿
wykona³ iluzjonistyczny o³tarzyk dedykowany wiêtym Dziewicom Mêczennicom i Wincentemu Kad³ubkowi37 na wschodniej cianie pó³nocnego ramienia transeptu. W 1721 r.
trafi³y do L¹du z G³ogowa dwa monumentalne o³tarze snycerskie: o³tarz g³ówny, który
przys³oni³ iluzjonistyczny fresk Swacha z 1712 r., i o³tarz-relikwiarz w. Urszuli38, wspomniane w inskrypcji nagrobka jako altaria [...] alia lignea. Oba powsta³y w warsztacie
Ernesta Brogera, znanego wczeniej jako Mistrz z Lubi¹¿a39. Zapewne pod koniec lat
30-tych £ukomski ufundowa³ dwa, bliniacze form¹, snycerskie o³tarze akantowe  Matki Bo¿ej w pó³nocnym ramieniu transeptu i w. Benedykta (ob. w. Franciszka z Asy¿u)
w ramieniu po³udniowym, oba s¹ dzie³em nieznanego warsztatu l¹skiego 40. W 1730 r.
Adam Swach dokoñczy³ polichromiê kopu³y w czêci wschodniej kocio³a obrazuj¹c¹
chwa³ê wiêtych w niebie41. W 1744 r., na zlecenie opata £ukomskiego, toruñscy z³otnicy
Jan Letyñski i Jan Hausen wykonali  wspominane w inskrypcji nagrobka  srebrne tabernakulum z tronem wystawienia Najwiêtszego Sakramentu i srebrne antepedium na stipes
o³tarza g³ównego (Hausen) oraz komplet lichtarzy42. Dekoracja tronu, poza treciami
Wroc³aw 1958, s. 35. Na temat starodruków l¹dzkiej biblioteki zob. Marek BABICZ, Stare druki Biblioteki Wy¿szego
Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie nad Wart¹, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne
80, 2003, s. 17-27.
34 Cytowany ju¿ Cathalogus RRPP ac VV Fratrum, Professorum Landensis [...], zamieszczony w 1720 r. w kulach
wie¿ kocio³a, dokumentuje, ¿e w L¹dzie 13 czerwca tego¿ roku przebywa³ Lukas Reteke Pictor Professus Premetensis.
35 Inicjatywê fundacyjn¹ £ukomskiego dokumentuje herb Szeliga zamieszczony w tle kompozycji w. Urszula towarzyszy mierci szlachcica.
36 £ukomski podj¹³ w L¹dzie znany w Kolonii w¹tek ikonograficzny w. Urszuli nios¹cej pomoc konaj¹cym i wiod¹cej
ich dusze do nieba. Zob. NOWIÑSKI, Polichromia ..., s. 165-166. Wobec informacji zawartej w Cathalogus RR. PP.
ac VV. Fratrum ... nale¿y skorygowaæ podan¹ w artykule chronologiê prac Raedtkego w l¹dzkim kociele.
37 Chocia¿ proces beatyfikacyjny Kad³ubka zakoñczy³ siê og³oszeniem go b³ogos³awionym dopiero w 1756 r., jednak od
przeniesienia jego 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
38 Kult w. Urszuli siêga w L¹dzie 1263 r. kiedy to cystersi sprowadzaj¹ z Kolonii relikwie wiêtej i jej towarzyszek.
W 1220 r. Kapitu³a Generalna nakaza³a w ca³ym zakonie uroczycie obchodziæ wiêto ku jej czci.
39 Zob. Janusz NOWIÑSKI, Nieznane o³tarze Mistrza z Lubi¹¿a, czyli Ernesta Brogera, w pocycterskim kociele
w L¹dzie nad Wart¹, Saeculum Christianum 3, 1996, nr 2, s. 129 nn.
40 W centrum wygiêtego gzymsu o³tarza w. Benedykta widnieje snycerski kartusz z herbem i cyframi opata £ukomskiego.
41 Zob. NOWIÑSKI, Polichromia ...., s. 169.
42 Po kasacie opactwa w 1819 r. srebrne tabernakulum z tronem wystawienia, antepedium i lichtarze zosta³y przewiezione do katedry we W³oc³awku, zob. DOMAS£OWSKI, op. cit., s. 100. Tron wystawienia i antepedium eksponowane s¹
dzisiaj w kaplicy Najwiêtszego Sakramentu w katedrze w³oc³awskiej, zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce t. XI,
Dawne województwo bydgoskie, z. 18 W³oc³awek i okolice, oprac. Wanda PUGET i Marian PADZIOR oraz Tadeusz
CHRZANOWSKI i Marian KORNECKI, Warszawa 1988, s. 34, fig. 127, 508. W opracowaniach twórczoci J. Letyñskiego powstanie tronu wystawienia i antepedium b³êdnie przypisywane jest inicjatywie sufragana kujawskiego bpa
Kunigowskiego, zob. El¿bieta CELIÑSKA, Jan Letyñski z³otnik z po³owy XVIII wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu (Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo III), 1968, s. 178 oraz Micha³ WONIAK,
Jan Letyñski (ok. 1710 - ok. 1780) z³otnik, [w:] Artyci w dawnym Toruniu, red. Józef POKLEWSKI, WarszawaPoznañ-Toruñ 1985, s. 121.
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eucharystycznymi, nawi¹zywa³a symbolicznie do pobliskiego jubileuszu 600-lecia opactwa43.
Zwieñczeniem mecenasowskich dokonañ opata £ukomskiego sta³o siê zakoñczenie
barokowej rozbudowy i wyposa¿enie klasztornego kocio³a. W latach 1728-1730 Pompeo
Ferrari zamkn¹³ partiê wschodni¹ l¹dzkiej wi¹tyni centraln¹ kompozycj¹ nawy g³ównej,
któr¹ zwieñczy³ monumentaln¹ czasz¹ kopu³y44. Dziesiêæ nastêpnych lat bêd¹ trwa³y prace zwi¹zane z wystrojem i wyposa¿eniem nowej czêci kocio³a. W latach 1731-32 l¹ski
freskant Jerzy Wilhelm Neunhertz namalowa³ cykl fresków dekoruj¹cych czaszê nowej
kopu³y45. Zgodnie z zamys³em opata £ukomskiego ukaza³ w nich alegoryczn¹ wizjê Domus Sapientiae  Kocio³a rzymskiego i l¹dzkiego klasztoru jako budowli wzniesionych
przez M¹droæ Bo¿¹46. Wymienione w inskrypcji nagrobka altaria mosaica forma, czyli
o³tarz w. Krzy¿a w pd. ramieniu transeptu, o³tarz w. Bernarda z Clairvaux oraz w. Stefana Hardinga (ob. w. Jana Bosko) w nawie g³ównej, to trzy marmoryzowane dzie³a powsta³e wed³ug projektu Pompeo Ferrariego w latach 30. XVIII w. 47 W roku 1732
sprowadzono ze Szczecina pavimentum marmoreum  p³yty marmurowe na posadzkê
w kociele48. Inskrypcja nagrobka nie wspomina o organach, dziele cysterskiego organmistrza brata Józefa Koeglera oraz anonimowego snycerza z Rawicza, ukoñczonych na Bo¿e
Narodzenie 1734 r.49 W kwietniu 1735 r. zamontowano ambonê wykonan¹ przez stolarza
z Rydzyny z rzebami snycerza z Rawicza50 . Ostatnim elementem wyposa¿enia zachodniej partii wi¹tyni sta³y siê cztery dêbowe konfesjona³y z figurami pokutników w zwieñczeniu, ustawione w naro¿ach nawy ok. 1740 r. S¹ dzie³em l¹skiego warsztatu
wykonuj¹cego wczeniej dekoracjê snycersk¹ zakrystii w Henrykowie51. W 1743 r. dzie³o
43 Oba dzie³a, jako dowód wspania³omylnej hojnoci opata-mecenasa, wspomina kaznodzieja jubileuszowych prymicji

£ukomskiego: wielkiego O³tarzowi Pañskiemu dodaje waloru [...] emului¹ca z Patronem swoim Miko³aia liberalia,
gdy teraz tak znacznym kosztem z przedniego srebra wielkiemu O³tarzowi oddaje antepedium, pod licznemi figurami
mi³oci Chrystusowej w sakramentalnym O³tarzu nam wyra¿oney, to pelikana pier sw¹ na pokarm otwierai¹cego, to
padaj¹cych na adoracy¹ snopków [jest ich szeæ!  j.n.] przed tym, w którym siê Electorum Frumentum zwiera, a to
wycinionego w kielich o³tarzowy winnego grona... . KIERSKI, op. cit., s. 27.
44 Zob. Witold DALBOR, Pompeo Ferrari 1660-1736. Dzia³alnoæ architektoniczna w Polsce, Warszawa 1936, s. 140
nn. Portal g³ówny kocio³a, z herbem Szeliga w zwieñczeniu, g³osi wieczn¹ s³awê £ukomskiego s³owami wyrytymi na
supraporcie: Gloria £ukomiis nova perennis erit, his opus illustre accrevit propulsa vetustas A.D. MDCCXXXIII.
45 Zob. Anna DOBRZYCKA, Jerzy Wilhelm Neunhertz malarz l¹ski, Poznañ 1958, s. 34-37.
46 Zob. Janusz NOWIÑSKI, Wartoæ katechetyczna barokowej polichromii pocysterskiego kocio³a w L¹dzie nad Wart¹, Lublin 1997, s. 54-69, mpis w Bibliotece KUL i Bibliotece WSD w L¹dzie.
47 Zob. DALBOR, s. 144. O³tarz w. Krzy¿a by³ realizowany etapami w latach 1730-33, zob. Dok³adny odpis z ksiêgi
wydatków za lata 1730-1737w³¹cznie, maj¹ce zwi¹zek z przebudow¹ kocio³a, nowicjatu i innych budowli [...] - kopia
l¹dzkiej ksiêgi ekspens sporz¹dzona przez P. Pruszkowskiego w Poznaniu w 1928 r., s. 13, 59, Biblioteka WSD
w L¹dzie. Pozosta³e o³tarze powsta³y zapewne po 1734. Wykonawc¹ ich móg³ byæ l¹ski warsztat Ignacego Alberta
Provisore.
48 Zob. Dok³adny odpis z ksiêgi wydatków..., s. 40, 41. Posadzka zosta³a po³o¿ona w kociele przed marcem 1734r.,
kiedy to sprowadzono z Rydzyny ³awki do kocio³a, zob. ibid., s. 69, 73. Posadzka ma uk³ad szachownicowy z bia³ych
i czarnych p³yt z efektown¹ rozet¹ na skrzy¿owaniu nawy z transeptem
49 Koegler pozostawi³ sygnaturê na swoim dziele: Et Verbo Caro factum est: Hoc opus fecit et delineavit Frater Josephus Koegler S.O. Cistercienses Clericus, in honorem B.V. Maryae et. S. Nicolai et S. Joannis Nepomuceni Anno 1734.
Na temat organów w L¹dzie zob. Antoni WALDER, Organy l¹dzkie jako przyczynek do znajomoci budownictwa
organowego pierwszej po³owy XVIII w. w Polsce, Gdañsk 1975, mpis w bibliotece PWSM w Gdañsku i w Bibliotece
WSD w L¹dzie.
50 Stolarzowi w Rydzynie za 14 ³awek do kocio³a item Stolarzowi zadatku do ambony do kocio³a [...] Snycyrzowi
w Rawiczu ad ratione Statui do Ambony [...], zob. Dok³adny odpis z ksiêgi wydatków..., s. 73. W 1799 r. opat Antoni
Raczyñski odnowi³ ambonê i z tego czasu pochodz¹ elementy rocaillowe w jej dekoracji.
51 Zosta³y wykonane najprawdopodobniej wg wczeniejszego projektu Pompea Ferrariego, zob. Aleksandra BO¯EWICZ,
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budowy i wyposa¿enia nowej czêci wi¹tyni by³o zakoñczone. 21. lipca 1743 r. prymas
Krzysztof Antoni Szembek konsekrowa³ koció³ w L¹dzie pod wezwaniem Najwiêtszej
Maryi Panny i w. Miko³aja, ten historyczny fakt opat-mecenas uwieczni³ okolicznociowym pomnikiem dedykowanym konsekratorowi wi¹tyni52.
Równolegle z pracami przy budowie i wyposa¿aniu kocio³a wznoszony by³ w L¹dzie
nowy pa³ac opacki po³o¿ony w pobli¿u klasztoru, który zast¹pi³ rezydencjê opack¹ wzniesion¹ w latach 50. XVI w. przez opata Jana Wysockiego53. Architektem nowego pa³acu
by³ niew¹tpliwie Pompeo Ferrari54. W tym samym czasie wznoszony by³ równie¿ na
wschód od klasztoru budynek nowicjatu55.
Do mecenasowskich dokonañ Miko³aja Antoniego £ukomskiego nale¿y dodaæ fundacjê nowego kocio³a parafialnego we wsi K³odawa na Pomorzu Gdañskim 56. W latach
1733-35, zapewne na miejscu drewnianej wi¹tyni, £ukomski ufundowa³ murowany salowy koció³, co dokumentuje, umieszczony w nim nad wejciem do zakrystii, kartusz
z herbem Szeliga i dat¹ 173557.
W 1730 r. opat £ukomski podj¹³ decyzjê o wyznaczeniu swojego nastêpcy mianuj¹c
koadiutorem bratanka Józefa £ukomskiego, który w roku nastêpnym zosta³ wybrany
na opata Koprzywnicy58. W 1733 r. koadiutorem opata L¹du zosta³ Konstanty I³owiecki
Barokowe konfesjona³y w pocysterskim kociele w L¹dzie nad Wart¹  problem atrybucji i treci ideowe, Warszawa
2008, mpis w Bibliotece UKSW i w Bibliotece WSD w L¹dzie.
52 Zob. DOMAS£OWSKI, op. cit., s. 85.
53 Zob. GAWARECKI, op. cit., s. 523-524. Autor ten nies³usznie przypisuje budowê nowego pa³acu opackiego nastêpcy
£ukomskiego opatowi K. I³owieckiemu, zob. id., s. 528-529. Tymczasem cytowany ju¿ Dok³adny odpis z ksiêgi wydatków... wielokrotnie odnotowuje wydatki na budowê nowego pa³acu, który w 1733 r. mia³ ju¿ poszycie dachu: Podmistrzek y mularzów 10 za stawianie dachówki na nowe opactwo..., Dok³adny odpis z ksiêgi wydatków..., s. 48. Fundacjê
nowego pa³acu i budynku nowicjatu potwierdza, cytowany ju¿, kaznodzieja na jubileuszowych prymicjach £ukomskiego: Tak wiele potrzebnych i piêknych struktur, tu na tym mieyscu [wystawi³]. Nowicyatu doskonale erygowanego, Abbacyi wspania³ey, Officyn rozlicznych, obmurowania obszernego, gdzieniegdziey po Parafiach wi¹tyñ Pañskich
reparacya, Erekcya, hoyne opatrzenie..., KIERSKI, op. cit., s. 22.
54 Pa³ac zosta³ rozebrany na prze³omie XIX i XX w. Jego wygl¹d dokumentuje, przechowywany w zbiorach WSD
w L¹dzie, widok l¹dzkiego opactwa pêdzla Marcina Zaleskiego z ok. 1860 r. Pa³ac by³ budowl¹ piêtrow¹, kryt¹ czterospadowym dachem, z ryzalitem na osi od po³udnia zwieñczonym szczytem z trójk¹tnym naczó³kiem ujêtym wolutowymi sp³ywami. ciany pa³acu by³y otynkowane w kolorze ró¿u pompejañskiego, okna ujête stiukowymi obramieniami.
Elewacjê frontow¹ pa³acu od pó³nocy akcentowa³a wysuniêta klatka schodowa opiêta z zewn¹trz kompozytowymi kolumnami, co dokumentuje zachowany plan opactwa z ok. 1867 r. (AGAD, AD17-21) oraz relacja W. £uszczkiewicza:
Niemniej jak koció³, budzi³by interes i pa³ac opacki dzi w opuszczeniu pozatym stoj¹cy  dobry wzór baroka XVIII
wieku ze sw¹ wspania³¹ klatk¹ schodow¹ od frontu ubran¹ w pseudo korynckie kolumny, W³adys³aw £USZCZKIEWICZ, Opactwo cysterskie w L¹dzie nad Wart¹ i jego redniowieczne zabytki sztuki, Sprawozdania Komisji Historii
Sztuki t. 3, 1887, s. 119. Ruiny poprzedniego pa³acu opackiego na terenie dawnego opackiego ogrodu £uszczkiewicz
odczyta³ jako pozosta³oci castellu Lenda, zob. ibid., s. 117.
55 Budynek nowicjatu zosta³ rozebrany w 1850 r. przez kapucynów, o czym informuje kapucyñski kronikarz opisuj¹cy
dokonania opata £ukomskiego: Antoni Miko³aj £ukomski kaza³ wymurowaæ drug¹ po³owê kocio³a [...] Nowicyatcki
budynek odosobniony wymurowa³ /: ten w roku 1850 ju¿ po objêciu naszym rozebralimy jako nieu¿yteczny i zniszczony,
a na tem placu ogród siê urz¹dzi³:/, Historia Conventus Landensis..., s. 22-23. Ogród urz¹dzony na miejscu budynku
nowicjatu wg - cytowanego ju¿ - planu zabudowañ klasztornych z ok. 1867 r. znajdowa³ siê pomiêdzy po³udniow¹
wie¿¹ kocio³a, budynkiem zakrystii i wschodnim skrzyd³em klasztoru.
56 Wie nadana cystersom z L¹du w 1280 r. przez Mciwoja II, zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce Seria Nowa,
T. V Województwo gdañskie, z.1 Pruszcz Gdañski i okolice, oprac. Barbara ROL i Iwona STRZELECKA, Warszawa
1986, s. 15-18.
57 Ibid., s. 15-16.
58 Z Pokrzywnicy constat, ¿e tameczni WW. XX z Regu³y swoiey obrali opatem Imæ: X. £ukomskiego koadjutora £êdzkiego. Kuryer Polski 1731 nr 48. Józef £ukomski zmar³ w Jêdrzejowie 13. maja 1753 r. i tam te¿ zosta³ pochowany, zob.
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5. Kazimierz Jarmundowicz, Fundacya kocio³a i klasztoru
lendzkiego wiêtego Zakonu Cystercyeñskiego szeci¹
wiekami trwa³oci swojej stwierdzona (...), Poznañ 1745.
Kartusz z herbem Szeliga opata £ukomskiego i panegiryk na
jego czeæ. Fot. autora

herbu Ostoja, filozof wykszta³cony w Poznañskiej Akademii Jezuitów kontynuuj¹cy zainteresowania naukowe £ukomskiego59. Wybrany z rozmys³em jako sukcesor opackiego
urzêdu i polityki poprzednika zosta³ opatem L¹du po jego mierci 60.
Liber Mortuorum Monasterii Adreoviensis Ordinis Cisterciensis. wyd. Wojciech KÊTRZYÑSKI, [w:] Monumenta
Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 785.
59 W Archiwum Opactwa w Mogile (Rkps 800) przechowywane s¹ rêkopisy trzech podrêczników filozofii autorstwa
I³owieckiego, zob. Katalog Archiwum opactwa cystersów w Mogile, Oprac. Kazimierz KACZMARCZYK i Gerard
KOWALSKI, Kraków 1919, s. 309.
60 Podkreli³ to jeden z kaznodziejów na jubileuszu 600-lecia opactwa: ...a jako Janus duarum facierum Deus [...]
patrzy³ na przysz³e i przesz³e lata, tak y Ty J.W. Mci: Xiê¿e opacie patrz¹c na przesz³e wieki y czasy, widz¹c co siê tu
dzia³o, upatrzy³e i prowidowa³e godnego Sukcessora mieisca swego, cum grata animo Przew: Konwentu, to iest: W.y
Nayprzewielebniey: Koadjutora Twego [...] Y takie siê Bogu podobai¹ wieki dla których dobra y po¿ytku godnych
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6. Kazimierz Jarmundowicz, Fundacya kocio³a i klasztoru lendzkiego
wiêtego Zakonu Cystercyeñskiego szeci¹ wiekami trwa³oci swojej
stwierdzona (...), Poznañ 1745. Rycina ilustruj¹ca dekoracjê
jubileuszow¹ na 600-lecie opactwa w L¹dzie. Fot. Zbiory Specjalne
Biblioteki Narodowej

Ukoronowaniem wieloletnich opackich rz¹dów i mecenasowskich inicjatyw Miko³aja
Antoniego £ukomskiego sta³y siê solenne omiodniowe obchody 600-lecia fundacji i istnienia opactwa w L¹dzie, rozpoczête w niedzielê 6. czerwca 1745 r. i opatrzone papieskim
przywilejem odpustu zupe³nego. Uroczystoci jubileuszowe, w których uczestniczy³o
w sumie kilkanacie tysiêcy goci, by³y wielkim wiêtem L¹du, uznanego wówczas powszechnie za najstarsze opactwo cysterskie w Rzeczypospolitej61. By³y równie¿ wiêtem
upatrui¹ Sukcessorow, Augustyn WYSZKOWSKI, Czas Stary [...] odm³odzony herbowym Xiê¿ycem [...] Miko³aja
Antoniego £ukomskiego..., Poznañ 1745, s. 14.
61 W 1747 r. jezuita Walenty Kierski w kazaniu na reprymicjach £ukomskiego tak scharakteryzowa³ znaczenie l¹dzkiego
opactwa w cysterskiej historii: Ten to albowiem iest Przes: Konwent, który w R 1145, per affiliatione~ Morimundo ale
per originativam Maternitatem Polski ca³ey innym Przewietnym Klasztorom da³ pocz¹tki: Landa antiqvissimum, ac
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7. Kazimierz Jarmundowicz,
Fundacya kocio³a i klasztoru
lendzkiego wiêtego Zakonu
Cystercyeñskiego szeci¹ wiekami
trwa³oci swojej stwierdzona (...),
Poznañ 1745. Personifikacje
czasu - Chronosi z symbolami
planet, fragment ryciny
ilustruj¹cej dekoracjê
jubileuszow¹ na 600-lecie
opactwa w L¹dzie. Fot. Zbiory
Specjalne Biblioteki Narodowej

i tryumfem opata £ukomskiego, któremu kaznodzieje zaproszeni na jubileusz nie szczêdzili s³ów uznania i pochwa³ dla jego ró¿norakich dokonañ a nade wszystko dla wspania³ego rozkwitu l¹dzkiego opactwa pod jego rz¹dami62. Jubileuszowe uroczystoci w L¹dzie
wraz z okolicznociowym kazaniem, panegirykiem na czeæ opata i jego herbu (il. 5) oraz
pierwszym zarysem historii opactwa uwieczni³a, cytowana ju¿, publikacja ks. Kazimierza
Jarmundowicza: Fundacya kocio³a i klasztoru lendzkiego wiêtego Zakonu Cystercyeñskiego szeci¹ wiekami trwa³oci swojej stwierdzona [...]63. Prezentacjê dziejów opactwa
(nb. autor sam ubolewa³ nad szczup³oci¹ ówczesnej wiedzy o pocz¹tkach l¹dzkiej fundacji) Jarmundowicz zakoñczy³ panegirycznym wywodem na temat mnogich cnót i zas³ug
opata £ukomskiego i wybitnej roli L¹du pod jego rz¹dami. Przywo³uj¹c trzykrotnie piastowany przez l¹dzkiego opata urz¹d komisarza generalnego polskiej prowincji cysterskiej, autor, w chronologicznym porz¹dku, wyliczy³ wszystkie klasztory objête jego piecz¹
i jurysdykcj¹, wród których L¹d znalaz³ siê na miejscu pierwszym przed Jêdrzejowem.
Unus novem [...] Sub Te Abbate facta est Landa Abbatum Seminarium & Mitratorum Capitum Phaenicia  tymi s³owy Jarmundowicz skwitowa³ fakt, ¿e z L¹du, pod rz¹dami
£ukomskiego, wysz³o dziewiêciu cysterskich opatów64. Relacja Jarmundowicza zawiera
primarium totius vastissimi Regni Poloniae Caenobium, tak mówi o nim historya Chronologiczna na tablicach wspania³ey Sali tuteyszey wyra¿ona. KIERSKI, op. cit., s. 28. Wspomniana w tekcie historya Chronologiczna na tablicach
wspania³ey Sali tuteyszey wyra¿ona odnosi siê do powsta³ej w L¹dzie ok. 1740 r. Tabula memorialis  katalogu
cysterskich opactw w Polsce, skomponowanego chronologicznie w formie malowanej tablicy-nekrologu, zob. Janusz
NOWIÑSKI, Tabula memorialis, [w:] Przeraliwe echo tr¹by ¿a³osnej do wiecznoci wzywaj¹cej. mieræ w kulturze
dawnej Polski od redniowiecza do koñca XVIII wieku. Katalog wystawy pod kierunkiem i redakcj¹ Przemys³awa
MROZOWSKIEGO, Warszawa 2000, s. 243.
62 Kaznodziejami jubileuszowych obchodów byli: Ks. Kazimierz Jarmundowicz  Dyrektor Akademii Poznañskiej,
ks. Stanis³aw Wandowski  Kanonik Regularny z Trzemeszna, ks. Franciszek Twardowicz  podprzeor konwentu
z Trzemeszna, ks. Zawalewicz  proboszcz z Tr¹bczyna, ks. Walenty Kierski  Jezuita, profesor Kolegium w Kaliszu,
ks. Augustyn Wyszkowski  Filipin, proboszcz z Bieganowa, ks. kanonik Marcin Wêclewicz  proboszcz z Bnina. Zob.
JARMUNDOWICZ, op. cit., s. 20-21.
63 Publikacja Jarmundowicza dzieli siê na 4 czêci: rozpoczyna j¹ panegiryk na czeæ klejnotu herbowego Szeliga oraz
dedykacja dzie³a osobie opata, czêæ druga to Kazanie wyg³oszone 1. dnia jubileuszowych obchodów, czêæ trzecia
prezentuje Dyaryusz Osmiodniowey Selennizacyi [...], czêæ czwarta to Seriers chronologiczna, o Konwencie, progressach, szczêciu,y procederach Klasztoru Lendzkiego.
64 Wg Jarmundowicza byli to: Niward Górski, Wilhelm Bystram i Józef Loka opaci Obry, Robert Bu³akowski opat
Przemêtu, Józef Górczyñski opat Parady¿a a nast. Bledzewa, Franciszek Sapieha i Józef £ukomski opaci Koprzywnicy,
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równie¿ szczegó³owy opis wraz z ilustracj¹ monumentalnej dekoracji okolicznociowej
wzniesionej w transepcie kocio³a pod kopu³¹ (il. 6)65 . Jej fundatorem i pomys³odawc¹
by³ opat £ukomski. Kompozycja w formie bramy tryumfalnej wspartej na szeciu spiralnych kolumnach i zwieñczonej wolutowym baldachimem symbolizowa³a minione szeæ
wieków oraz nadchodz¹cy wiek siódmy  czas rozkwitu i wietnoci opactwa (nikt nie
przypuszcza³, ¿e bêdzie to ostatni wiek jego istnienia!). Przy ka¿dej z kolumn, symbolizuj¹cych jedno stulecie sta³a rzeba skrzydlatego geniusza czasu z klepsydr¹ u stóp i tarcz¹
z inskrypcj¹ charakteryzuj¹c¹ dany wiek historii L¹du (il. 7). Na kolumnach putta prezentowa³y kartusze z emblematami komentuj¹cymi dzieje opactwa. Ostatnia, szósta kolumna by³a
dedykowana £ukomskiemu jako drugiemu fundatorowi L¹du, ukazuj¹c herb Szeliga oraz
s³oneczny dysk skomponowany z herbowego pó³ksiê¿yca. W centrum tryumfalnej bramy,
na bazie powstaj¹cej dopiero kolumny, ukazany by³ uskrzydlony geniusz rodz¹cego siê siódmego wieku, o podwójnej twarzy m³odzieñca i starca, z klepsydr¹ na g³owie. Trzyma³ tarczê
zegara z rozpoczêt¹ siódm¹ godzin¹ oraz kartusz, na którym szeæ snopków k³ania³o siê
siódmemu, stoj¹cemu w centrum. Czo³a geniuszy zdobi³y wieñce z astrologicznymi symbolami planet. Uszeregowanie planet, z których ka¿da odpowiada³a jednemu ze stuleci istnienia opactwa, odwzorowywa³o staro¿ytny system rachuby czasu wed³ug siedmiu wieków
planetarnych w nastêpuj¹cej kolejnoci: Saturn, Jowisz, Mars, Wenus, Merkury, Ksiê¿yc,
nadchodz¹cy wiek siódmy zosta³ oznaczony symbolem S³oñca66. Zgodnie z t¹ rachub¹
i konceptem dekoracji dla opactwa w L¹dzie koñczy³ siê w³anie szósty, ksiê¿ycowy wiek,
naznaczony blaskiem herbowego ksiê¿yca rz¹dz¹cego opata67, a rozpoczyna siódmy, s³oneczny wiek pe³ni blasku i s³awy, której to personifikacja wieñczy³a szczyt tryumfalnej bramy (il. 6). Przy analizie program nagrobka £ukomskiego oka¿e siê, ¿e rachuba czasu wed³ug
systemu siedmiu wieków planetarnych znajdzie jeszcze inny klucz interpretacji.
Szczególn¹ okazj¹ uhonorowania zas³ug i osoby opata i mecenasa L¹du sta³ siê jego
jubileusz 50-lecia kap³añstwa i piastowania opackiej godnoci. Rocznicowe prymicje
dostojny jubilat odprawi³ w l¹dzkiej wi¹tyni dnia 1. stycznia 1747 r. przy licznej godnych
goci frekfencyi przez trzy dni bawi¹cych siê68. Kaznodziejami uroczystoci byli ks. Walenty
Melchior Gurowski opat Clari Loci (Clairlieu) w Lotaryngii, Konstanty I³owiecki przysz³y opat L¹du. Zob. JARMUNDOWICZ, op. cit., s. 43.
65 Zob. JARMUNDOWICZ, op. cit., s. 22-29, oraz DOMAS£OWSKI, op. cit., s.19-20 i 148-157, gdzie autor przytacza
tekst relacji Jarmundowicza.
66 Tak¹ interpretacjê jubileuszowej dekoracji potwierdza komentarz w kazaniu A. Wyszkowskiego: Te szeæ kolumn
iako szeæ monumenta, które ka¿¹ obserwowaæ wiekow godziny i momenta. WYSZKOWSKI, op. cit., s. 5. W przypadku konceptu l¹dzkiej dekoracji wykorzystano jedynie zasadê rachuby czasu siedmioma wiekami planet przyjmuj¹c
tradycyjnie za wiek jedno stulecie, w rzeczywistoci wiek planetarny liczy³ 354 lata i 4 miesi¹ce. O systemie godzin
i wieków planetarnych przy okazji omawiania programu zegara s³onecznego na elewacji pa³acu w Wilanowie wspomina
Mariusz KARPOWICZ, Sztuka owieconego sarmatyzmu, Warszawa 1986, s. 93-94, w przypisie 95 podana jest literatura tematu.
67 Motyw herbowego ksiê¿yca opata £ukomskiego komentowali wielokrotnie jubileuszowi kaznodzieje, sam za Jarmundowicz otwiera swoj¹ publikacjê o l¹dzkim jubileuszu od ryciny kartusza z herbem Szeliga i wierszowanego panegiryku na jego temat, zob. il. 5.
68 Uroczystoci jubileuszowe tak relacjonowa³ poznañski korespondent Kuryera Polskiego: Z Poznania d. 6. Jan: W
Kociele Lêdzkim Ordinis Cisterciensis odprawi³ die 1. praesentis iako w dzieñ Nowego Lata circa inchoationem piêædziesi¹tego pierwszego Roku Kap³añskiey funkcyi powtorne Prymicye Jmæ X. Miko³ay Lukomski Opat Lêdzki Ordinis
Cisterciensis, któremu tak na pierwszych Nieszporach, iako y na Summie assystowali Pontificaliter Jmæ X. Bledzewski
y Lêdzki Koadjutorowie. Kazania rano Jmæ x. Kierski ex Collegio Calisiensis Soc: Jesu, a na Summie Jmæ x. Józef Loka
Opat Oberski Ordinis Cisterc: disertissimo ore mieli przy liczney godnych goci frekwencyi przez trzy dni bawi¹cych siê.
Pod czas tey solennizacyi przyby³ z Krakowskiey Akademii z Panegirykami Jmæ x. Lipiewicz. Kuryer Polski 1747, nr 527.
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Kierski Jezuita z Kolegium Kaliskiego oraz ks. Józef Micha³ Loka opat Obry, za panegiryczn¹ mowê na czeæ jubilata wyg³osi³ ks. Andrzej Lipiewicz z Akademii Krakowskiej69.
Obok licznych zas³ug i tytu³ów do chwa³y czcigodnego jubilata kaznodzieje podkrelali
fakt rezygnacji przez £ukomskiego z proponowanej mu sakry biskupiej jednego z biskupstw koronnych70. W roku jubileuszu 50-lecia rz¹dów opactwem powsta³ portret 75letniego wówczas £ukomskiego, namalowany przez Józefa Rajeckiego (il. 4) 71. Opat
ukazany jest na ciemnym tle zwrócony w trzech czwartych w prawo, ubrany w kom¿ê
i czarn¹ mozzettê, ze srebrnym pektora³em na z³otym ³añcuchu. W prawej d³oni l¹dzki
mecenas trzyma plan swojego opus magnum  zachodniej partii l¹dzkiego kocio³a autorstwa Pompeo Ferrariego, z podzia³k¹ skali i inskrypcj¹: Platna Eclesiae Landensis.
Zas³ugi l¹dzkiego opata doceni³ równie¿ dwór królewski nadaj¹c mu tytu³ sekretarza
królewskiego. Honorowy tytu³ sekretarza królewskiego nadawano osobom zas³u¿onym
na polu nauki i sztuki72. Nie wiemy kiedy dok³adnie £ukomski dost¹pi³ tego zaszczytu,
byæ mo¿e otrzyma³ go od Augusta II73. Jako Jego Królewskiej Moci Sekretarza tytu³uje
go w swoim panegiryku Kazimierz Jarmundowicz oraz kaznodzieje jubileuszowych prymicji.
Miko³aj Antoni £ukomski zmar³ w L¹dzie w opinii wiêtoci w wieku 78 lat dnia
8. maja 1750 r. i zosta³ pochowany w krypcie miejscowego kocio³a74. Jako 35-ty opat
L¹du rz¹dzi³ opactwem przez 53 lata. Jego nastêpca, opat Konstanty I³owiecki wraz
z l¹dzkim konwentem postanowili uhonorowaæ i uwieczniæ osobê drugiego fundatora
opactwa w okaza³ym nagrobku.
Twórc¹ programu tego niezwyk³ego dzie³a by³ niew¹tpliwie opat Konstanty I³owiecki,
on te¿ decydowa³ o jego kszta³cie plastycznym i lokalizacji. Rozbudowana forma rzebiarska nagrobka £ukomskiego wyranie odbiega od tradycji cysterskiej, w której od zarania dziejów zakonu funkcjonowa³y pomniki opackie w formie p³yt nagrobnych
lokowanych w posadzce kru¿ganków, kapitularza a tak¿e kocio³a75.
69

Tak kazania jak i panegiryk zosta³y wydane drukiem, zob.: Walenty KIERSKI, Prymicye chwa³y Boskiey, przy dniu
Imienia Iezusowego [...] Jegomoci Xiêdza Miko³aja Antoniego £ukomskiego Opata Lendzkiego [...], Kalisz 1747;
Józef Micha³ LOKA, Now przy pe³ni herbowego Ksiê¿yca przy konsummacyi lat sêdziwych [...] Antoniego Miko³aja
£ukomskiego opata Lêndzkiego [...], Kalisz 1747; Andrzej LIPIEWICZ, Accrescens in pleniluno Nicolai Antonii £ukomski [...], Kraków 1747.
70 [...] podziêkowaniem za Konferowanie sobie przednie Biskupstwo Koronne, na wiêksz¹ zt¹d zarobi³ chwa³ê, ni¿
gdyby te¿ sam¹ piastowa³ by³ godnoæ. KIERSKI, op. cit., s. 24. To samo podkreli³ w jubileuszowym opracowaniu
Jarmundowicz: Temu [£ukomskiemu] kiedy Dwor Polski dla znakomitych zas³ug Jego konferowa³ pewne Biskupstwo
Polskie, dla wielkiey modestyi swoiey onego¿ akceptowaæ niechcia³; in animo tylko szczegulnie mai¹c: Panu Bogu
w Zakonie wiêtym s³u¿yæ. JARMUNDOWICZ, op. cit., s. 34.
71 Portret o wymiarach 90 x 68,5 cm, olej na p³ótnie, sygnowany na rewersie: J. Rajecki p. 1747, w zbiorach Wy¿szego
Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjañskiego w L¹dzie.
72 Zob. Zbigniew GÓRALSKI, Urzêdy i godnoci w dawnej Polsce, Warszawa 1983, s. 145.
73 Tak podaje Seweryn URUSKI, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 10, Warszawa 1913, s. 44.
74 Z Poznania [...] Jmæ X. £ukomski Opat Lêdzki po krotkiey chorobie d. 8 praes. W Lêdzie fatis cessit, którego fata
dzwony po kocio³ach tuteyszych og³osi³y. Kuryer Polski 1750, Nr 714. Po 100 latach od mierci £ukomskiego autor
opisuj¹cy dzieje l¹dzkiego opactwa odnotowa³ nastêpuj¹c¹ uwagê: A lubo 100 lat up³ywa od jego [£ukomskiego]
zgonu, pamiêæ jednak wi¹tobliwego opata przechowuje siê pomiêdzy potomstwem, którego przodkowie, znali czcigodnego mê¿a. Cia³o spoczywaj¹ce w grobie dotychczas jest nietkniête. Wiadomoæ historyczna o opactwie i kociele
w Lêdzie, Pamiêtnik Religijno-moralny 17, 1858, nr 1, s. 44.
75 Zob. El¿bieta D¥BROWSKA, Ukszta³towanie obrz¹dku pogrzebowego Ordinis Cisterciensis i jego recepcja w Europie rodkowej, [w:] Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy rodkowej, red.
Andrzej M. WYRWA, Antoni KIE£BASA, Józef SWASTEK, Poznañ 2004, s. 1054-1057. W L¹dzie zachowa³y siê dwie
p³yty opackie  Mateusza Borzewskiego (k. XVI w.) i Jana Grzymu³towskiego (+1628). Wiadomoæ historyczna
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8. Chronos ³ami¹cy ³uk,
detal nagrobka opata
Miko³aja Antoniego £ukomskiego.
Fragment fotografii
z lat 50. XX w.
Fot. archiwum autora

Wybór miejsca lokalizacji nagrobka
przy o³tarzu w. Urszuli nie by³ przypadkowy. Przez pó³nocne ramiê transeptu cysterskich wi¹tyñ, drzwiami zwanymi porta
mortuorum, prowadzi³a droga na klasztorny cmentarz76. Mimo, ¿e od koñca XVII w.
koció³ l¹dzki posiada³ kryptê, w której
chowano zakonników i dobrodziejów
klasztoru, powsta³y za opata £ukomskiego
wystrój ostatniego przês³a pó³nocnego ramienia transeptu kontynuuje zakonn¹ tradycjê tego miejsca akcentuj¹c tematykê
eschatologiczn¹ w programie polichromii
sklepienia i usytuowanym tu o³tarzu w.
Urszuli, czczonej w L¹dzie m.in. jako patronka dobrej mierci77. Zgodnie z przes³aniem fresków Raedtkego opat £ukomski,
gorliwy czciciel Koloñskiej Mêczenniczki,
jest jednym z tych, którym przy mierci towarzyszy³a jej obecnoæ a nastêpnie asystencja w drodze do wiecznoci. W tradycji
pierwszych opactw cysterskich by³ zwyczaj, ¿e mnisi udaj¹cy siê do wi¹tyni kilkakrotnie w ci¹gu dnia na modlitwê
pozdrawiali groby opatów zlokalizowane
we wschodnim skrzydle kru¿ganków przy
wejciu do kocio³a78. Umiejscowienie nagrobka oraz u³o¿enie postaci £ukomskiego
spogl¹daj¹cego w kierunku wchodz¹cych do wi¹tyni od strony klasztoru powoduje, ¿e pod¹¿aj¹cy na modlitwê w chórze
zakonnicy ka¿dorazowo mieli wzrokowy
kontakt z jego figur¹, a sam opat jakby
uczestniczy³ w modlitwach swoich konfratrów.
Szczêliwa wiecznoæ pod skrzyd³em
Bo¿ej Opatrznoci, w któr¹ po mierci
wkroczy³ zas³u¿ony opat i mecenas L¹du,
sta³a siê g³ównym przes³aniem programu

o opactwie i kociele w Lêdzie, s. 39-44, przytacza inskrypcje z niezachowanych pomników opatów: Jana Wysockiego
(+1560) i Jakuba Goskowskiego (p³yta ufundowana w 1560 r.)
76 Zob. Wolfgang BRAUNFELS, Abendländische Klosterbaukunst, Köln 1985, s. 125; Ewa £U¯YNIECKA, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubi¹skie i inne cenobia l¹skie, Wroc³aw 2002, s. 41.
77 Zob. NOWIÑSKI, Polichromia ..., s. 165-166.
78 Por. D¥BROWSKA, op. cit., s. 1054. W L¹dzie na kru¿gankach przy wejciu do kocio³a by³a pierwotnie ulokowana
p³yta opata Jana Grzymu³towskiego, zob. GAWARECKI, op. cit., s. 533.
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i kompozycji jego nagrobka. Symbolem kresu doczesnoci jest tu wyobra¿enie personifikacji czasu  Chronosa, ³ami¹cego nad le¿¹c¹ postaci¹ opata ³uk79. Wyobra¿enie Chronosa jako skrzydlatego starca z klepsydr¹ na g³owie odpowiada jego nowo¿ytnej
ikonografii80. Czas spersonifikowany w takiej postaci pojawi³ siê w L¹dzie na klasztornych kru¿gankach w kompozycjach obrazów Adama Swacha: Szeæ wieków zakonu cystersów (1714 r.)81 oraz Chwa³a w. Bernarda (1716 r.) gdzie Chronos rylcem uwiecznia
zas³ugi Doktora Miodop³ynnego na jego pomniku82. Personifikacje czasu jako Chronosa
wystêpowa³y równie¿ w kompozycji dekoracji jubileuszowej obrazuj¹cej 600-lecie istnienia l¹dzkiego opactwa. W nagrobku £ukomskiego postaæ Chronosa ³ami¹cego ³uk
wieñczy quasi-architektoniczn¹ kompozycjê sp³ywaj¹cego miêkko pilastra z wolutowym
kapitelem (il. 8). £uk, który ³amie czas to  czytelne dla wspó³czesnych  nawi¹zanie do
obyczajowoci sarmackiego pogrzebu, podczas którego kruszono orê¿ jako znak kresu
¿yciowego boju a zarazem tryumfu mocarza mierci83. W tym przypadku jest to równoczenie, charakterystyczny dla ówczesnej retoryki, koncept nawi¹zuj¹cy do nazwiska
i herbowego ksiê¿yca opata, w którym zobrazowano symbolicznie kres jego doczesnego
istnienia84. £uk w d³oniach Chronosa, wyranie oddaj¹cy kszta³t litery C 85, nale¿y tak¿e
rozumieæ jako rzymsk¹ cyfrê 100. W ten sposób odczyta³ te¿ znaczenie tego motywu
kapucyñski kronikarz opisuj¹cy nagrobek w 1851 r.: ... Figura Czas trzymaj¹ca w rêku
symbol wieku86. Cyfrê C, symbol wieku ³amany przez Chronosa, nale¿y po³¹czyæ z piêcioma analogicznymi cyframi umieszczonymi na powierzchni pilastra. Ich suma daje liczbê 600 i nie ulega w¹tpliwoci, ¿e jest to oryginalny zapis szeciu wieków istnienia
l¹dzkiego opactwa, z których ostatni, szósty wiek obj¹³ opackie rz¹dy £ukomskiego.
W tym miejscu trzeba powróciæ do konceptu jubileuszowej dekoracji z 1745 r., gdzie
zastosowano staro¿ytn¹ rachubê czasu systemem siedmiu wieków planetarnych. Oryginalnoæ tego konceptu wraz z komentarzem jubileuszowych kaznodziejów zainspirowa³a
opata I³owieckiego, który, tworz¹c program nagrobka, przywo³a³ raz jeszcze rachubê czasu staro¿ytnych dla zilustrowania kresu ziemskiego czasu i pocz¹tku wiecznoci swojego
79

Na zamiar z³amania ³uku wskazuje luno zwisaj¹ca z jego zaczepów ciêciwa oraz gest r¹k i wysi³ek na twarzy Chronosa. Mariusz Karpowicz odczyta³ trzymany przez Chronosa ³uk jako wê¿a (sic!), interpretuj¹c b³êdnie program i przes³anie dzie³a: ...stiukowy nagrobek opata Miko³aja £ukomskiego (zm. W 1750) w L¹dzie, ma koncept humorystyczny, co
siê zowie  na s³odko pi¹c¹, le¿¹c¹ postaæ opata Chronos rzuca wê¿a trzymaj¹cego siê zêbami za ogon  symbol
wiecznoci. Mimo woli nasuwa siê widzowi myl, jak zabawne bêdzie obudzenie opata, gdy w¹¿ na nim wyl¹duje.
Mariusz KARPOWICZ, Przemiany mentalnoci na przyk³adzie nagrobków XVIII w., [w:] id., Sztuki polskiej drogi
dziwne, Bydgoszcz 1994, s.180.
80 Zob. Lieselotte MÖLLER, Chronos, [w:] Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, ed. Otto Schmitt, vol. 3,
Stuttgart 1954, szp. 753-764.
81 Kompozycja tego obrazu Swacha, w której ka¿dy z wieków historii uosabia starzec z kos¹ i klepsydr¹, zosta³a powtórzona w 1758 r. przez Franciszka Remela na obrazie sztalugowym w kociele cysterskim w Koronowie oraz Andrzeja
Radwañskiego w polichromii kocio³a w W¹chocku w 1764 r.
82 Zob. TYBORROWICZ, op. cit., s. 35-38, 66-69.
83 Z³amany ³uk wród innych wanitatywnych symboli koñca wszechrzeczy pojawia siê obok Chronosa na s³ynnej rycinie
Williama Hogartha Tail Piece lub The Batos z 1764 r.
84 Podobny koncept spotykamy w kompozycji nagrobka bpa Aleksandra Antoniego Fredry w jego kaplicy przy katedrze
w Przemylu. W tym przypadku Jednoro¿ec z herbu Fredry klêka w pok³onie przed Chronosem, obrazuj¹c tym samym
kres ¿ycia biskupa. Zob. Jakub SITO, Barokizacja wystroju katedry przemyskiej za rz¹dów biskupa Aleksandra Antoniego Fredry, Przemyl 1992, s. 11, 25. Panu prof. Jakubowi Pokorze dziêkujê za wskazanie tego motywu.
85 Obecnie ³uk jest prze³amany na rodku co nie odpowiada jego pierwotnemu kszta³towi, który dokumentuj¹ archiwalne fotografie nagrobka, zob. il. 8.
86 Zob. Historia Conventus Landensis..., s. 29.
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wielkiego poprzednika. Przypomnijmy, ¿e w cyklicznym systemie siedmiu wieków planetarnych po szóstym wieku ksiê¿ycowym nastêpowa³ dedykowany S³oñcu wiek siódmy.
W symbolicznej kompozycji nagrobka drugiego fundatora L¹du opat I³owiecki zilustrowa³ wizjê koñca czasu wed³ug rachuby wieków planetarnych zaprezentowan¹ w jubileuszowym kazaniu przez ks. Augustyna Wyszkowskiego: Wielcy i wiêci Autorowie, iako
Augustyn, Hieronim, Hilarius, Ireneus twierdz¹, ¿e ten wiat tylko szeæ tysiêcy lat staæ
i trwaæ bêdzie [...] Kiedy siê te szeæ tysiêcy lat albo szeæ wieków skoñcz¹, siódmy wiek
zacznie siê w niedzielê, kiedy siê z Bogiem wszyscy przywitamy, y pierwszy raz Chrystusa
Pana obaczemy, iako wiat widzia³ [...] Ten siódmy wiek zacznie siê in Clara valle [...] et
erit in die illa lux magna. Clara vallis, Jasna dolina scrutabor Jerusalem in lucernis [...]
bo tam Sol iustitiae Christus, Beatissima, pulchra ut luna, Swiêci sicut stellae in arundineto obiani¹87. Z³amana cyfra wieku szóstego, bêd¹ca w rêkach Chronosa równie¿ wyobra¿eniem ksiê¿yca herbowego £ukomskiego, symbolicznie zapowiada koniec wieku
Ksiê¿yca i pocz¹tek wieku S³oñca, którym bêdzie sam Chrystus janiej¹cy na wiecznoæ
w Niebieskim Jeruzalem. W ten oto sposób, koñcz¹c wraz z szóstym wiekiem istnienia
opactwa ¿ycie doczesne, opat Miko³aj Antoni £ukomski wkroczy³ w s³oneczny wiek siódmy  wiecznoæ. Barokowy koncept podsuwa jeszcze jeden sens ³amanej przez Chronosa
rzymskiej cyfry 100, która przepo³owiona wskazuje na po³owê wieku  rok 1750 bêd¹cy
rokiem mierci £ukomskiego.
Symbolem przejcia z doczesnoci w wiecznoæ jest w kompozycji nagrobka kotara
unoszona nad £ukomskim przez putto. Draperia-kotara zwisaj¹ca nad postaci¹ zmar³ego
w nagrobku to motyw popularny w plastyce sepulkralnej, symbolizuj¹cy strefê niebiañsk¹
i wieczne zbawienie88. Motyw unoszenia czy opuszczania draperii w kompozycjach nagrobków by³ uwa¿any za symboliczne oddzielenie strefy doczesnej od transcendentnej89.
I taki sens ma ozdobna zas³ona zwisaj¹ca na cianie i unoszona przez putto przy le¿¹cej
postaci l¹dzkiego opata. Obecnoæ putta-dziecka unosz¹cego zas³onê wiecznoci wprowadza w kompozycjê nagrobka barokowy element kontrastu, dope³niaj¹c równoczenie
dramaturgiczn¹ akcjê rozpoczêt¹ przez starca-Chronosa. Le¿¹cy na tumbie opat £ukomski ukazany zosta³ w ten sposób pomiêdzy dwiema antytetycznymi rzeczywistociami:
koñcz¹cym siê w momencie jego mierci ¿yciem doczesnym i rozpoczynaj¹cym siê w tym
samym momencie ¿yciem wiecznym. Odnajdujemy tu oryginaln¹ ilustracjê obecnego
w chrzecijañskiej duchowoci przekonania, ¿e godzina mierci równoczenie ultima et
prima est 90.
Kompozycjê nagrobka wieñczy kopulasta forma pierzastego skrzyd³a. To na nim przewieszona jest draperia unoszona przez putto, a skrzyd³o, wtopione w cianê, zdaje siê
wyrastaæ z przestrzeni, któr¹ przys³ania draperia. P³aszczyzna skrzyd³a rozpiêta nad £ukomskim pe³ni w kompozycji nagrobka funkcjê baldachimu wieñcz¹c jego strukturê. Baldachim, zgodnie z tradycj¹ siêgaj¹c¹ staro¿ytnoci, jest symbolem nieba i rzeczywistoci
transcendentnej91. W przypadku omawianego pomnika symboliczne znaczenie baldachimu
87

WYSZKOWSKI, op. cit., s. 17-18.
Zob. Juliusz CHROCICKI, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 152-154.
89 Zob. Henriette JACOB, Idealism and realism. A study of sepulcral symbolism, Leiden 1954, s. 123.
90 Szerzej na temat przygotowania na mieræ i obrzêdowoci z ni¹ zwi¹zanych zob. Janusz NOWIÑSKI, In umbra
mortis, [w:] Przeraliwe echo tr¹by ¿a³osnej..., s. 36 nn.
91 Zob. Theodor KLAUSER, Das Ciborium in der älteren christlichen Buchmalerei, [w:] Gesammelte Arbeiten zur
Liturgiegeschichte und Kirchengeschichte und Christlichen Archëologie. Herausgegeben von Ernst Dassman, Münster
Westfalen 1974, s. 323-324.
88

NAGROBEK OPATA-MECENASA MIKO£AJA ANTONIEGO £UKOMSKIEGO

405

zosta³o wzbogacone przez tworz¹c¹ go formê skrzyd³a. Ten oryginalny motyw, niespotykany w kompozycjach polskich nagrobków, otrzyma³ w pomniku £ukomskiego  podobnie jak motyw Manus Dei w plastyce romañskiej - donios³¹ rolê reprezentowania
obecnoci Boga. Kluczem dla odczytania tego sensu jest treæ Psalmu 91(90) odmawianego w zakonnym chórze podczas niedzielnej Komplety, ostatniej modlitwy Officium, interpretowanej w zakonnej tradycji jako praeparatio ad mortem - przygotowanie na mieræ.
Psalmista zapewnia modl¹cego siê: Kto siê w opiekê odda³ Najwy¿szemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ty moj¹ ucieczk¹ i twierdz¹, Bo¿e mój, któremu ufam.
[...] On sam [Bóg] ciê wyzwoli [...] Okryje ciê swoimi piórami,/ pod Jego skrzyd³a siê schronisz; wiernoæ Jego jest puklerzem i tarcz¹ (Ps. 91, 1; 4-5)92. Motyw chroni¹cego skrzyd³a
jako symbolu Bo¿ej opieki pojawia siê w modlitwie Psalmów wielokrotnie93. Szczególnego
znaczenia w kontekcie osoby £ukomskiego nabiera fragment Psalmu 17-go: Wzywam Ciê,
bo Ty mnie wys³uchasz, o Bo¿e! Nak³oñ ku mnie Twe ucho, us³ysz moje s³owo. Oka¿ mi³osierdzie Twoje, Zbawco tych, co siê chroni¹ przed wrogami pod Twoj¹ prawicê. Strze¿ mnie
jak renicy oka; w cieniu Twych skrzyde³ mnie ukryj (Ps. 17, 8)94. Przes³anie tej modlitwy
musia³o byæ bliskie l¹dzkiemu mecenasowi skoro koñcz¹cy j¹ wers umieci³ jako s³owa
Chrystusa, pocieszaj¹cego w. Barbarê uwiêzion¹ w wie¿y, na iluzjonistycznym o³tarzu
wiêtych Dziewic Mêczenniczek namalowanym przez £ukasza Raedtkego na cianie przy
o³tarzu w. Urszuli: Ego sum tecum sub mearum alarum umbram servaberis95. Nios¹ce
eschatologiczn¹ nadziejê s³owa Chrystusa stanowi¹ ostateczne zamkniêcie dramaturgicznej
akcji kompozycji nagrobka. Zakoñczywszy ziemski czas opat £ukomski wkroczy³ w szczêliw¹ wiecznoæ i pozostaje bezpieczny pod skrzyd³em Bo¿ej Opatrznoci.
Dramaturgiczna kompozycja pomnika Miko³aja Antoniego £ukomskiego nie posiada
bezporednich wzorów zarówno pod wzglêdem formalnym jak i treciowym. Jej charakter, bêd¹cy klasycznym przyk³adem barokowego concetto, nawi¹zuje do teatralnych dzie³
nagrobnych Gian Lorenza Berniniego, co pozwala postawiæ hipotezê o w³oskiej proweniencji anonimowego warsztatu, który j¹ zrealizowa³. Warsztat ten, najprawdopodobniej
sprowadzony ze l¹ska, stworzy³ dzie³o, w którym w oryginalny sposób zosta³y po³¹czone tradycyjne i nowe pomys³y plastyczne, ze szczególnym podkreleniem niearchitektonicznego, rzebiarskiego charakteru pilastra pod postaci¹ Chronosa96. Dominanta
oryginalnego i niepowtarzalnego pomys³u artystycznego wpisuje l¹dzki nagrobek £ukomskiego w konceptualny nurt polskiej sztuki po³owy XVIII w.97 Równoczenie postaæ le¿¹cego opata, motyw jak¿e ju¿ anachroniczny w sepulkralnej plastyce tego czasu, jest
najprawdopodobniej ostatnim pod polskim niebem przyk³adem kontynuacji tradycji nagrobków z figur¹ le¿¹c¹ wieku XVI-go i XVII-go.
¯y³ £ukomski, wielki i wi¹tobliwy opat Lêdzki, i chocia¿ wygas³o pokolenie, które
patrzy³o na jego czyny i ¿ycie, jednak dochowuje siê w mi³em wspomnieniu przez potomków, szanowna pamiêæ jego zas³ug98.
92

T³umaczenie Psalmu wg Liturgia Godzin, t. 1, Poznañ 2006.
Por. Ps. 17(16), 8; Ps. 36(35), 8; Ps. 57(56), 12; Ps. 61(60), 5; Ps. 63(62), 8.
94 T³umaczenie wg Biblii Tysi¹clecia.
95 T³umaczone jako: Ja jestem z tob¹, w cieniu mych skrzyde³ bêdziesz zachowana(y). Nagrobek £ukomskiego znajduje
siê dok³adnie naprzeciw o³tarza-fresku Raedtkego. Zob. NOWIÑSKI, Polichromia..., s. 166.
96 Na oryginalne ukszta³towanie pilastra w nagrobku £ukomskiego zwróci³ uwagê Mariusz Karpowicz, dostrzegaj¹c
w nim swobodê twórcz¹, pogardê dla artystycznych regu³ i kult dla fantazji anonimowego artysty. Zob. Mariusz KARPOWICZ, Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985, s.167-168.
97 Zob. KARPOWICZ, Przemiany mentalnoci..., s. 178-179.
98 Wiadomoæ historyczna o opactwie i kociele w Lêdzie, s. 27.
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The Tomb of abbot Miko³aj Antoni £ukomski
in the post-Cistercian church in L¹d nad Wart¹
In the northern arm of the transept of the postCistercian church in L¹d situated on the River Warta
can be found the stuccowork tomb of the famous
abbot and patron both of learning and the arts,
Miko³aj Antoni £ukomski of the Szelig coat of arms
(b. 1672). In 1697 £ukomski was ordained as the
35th abbey of L¹d, regarded at the time as the oldest
Cistercian abbey in Poland, when he was 25 years
old. In the ambitious abbots view the ancientness
and primacy of the Abbey of L¹d was supposed to
find external confirmation in the sumptuous form,
grandeur and splendour of the decoration and
furnishings of its church and monastery, which were
due to celebrate their 600 anniversary in 1745. In
order to carry out this idea, the abbot and patron
devoted the rest of his life and greater part of the
Abbeys income, coordinating personally the
programme and artistic level of the works of art
funded for L¹d.
Among the numerous forms of patronage
initiated by abbot £ukomski, known as the second
founder of L¹d Abbey, reference should be made in
the first place to the decor and furnishings of the
eastern end; i.e.: the apse and transept raised in the
final quarter of the 17th century; the frescos of Adam
Swach (1711, 1730) and £ukasz Raedtke (1720), the
series of carved wooden altars: by Ernest Broger
(high and one dedicated to St. Ursula, both dating
from1721), acanto from ca. 1730, as well as one of
marbled stucco dedicated to St. Christopher
(designed by Pompeo Ferrari, 1733). During the
years 1714-1722 £ukomski oversaw the extending
of the monastery and its adaptation to the Baroque
style. The work was directed by Pompeo Ferrari,
while the author of the monastery interiors painted
decoration was Swach (i.e easel paintings and
frescos). The opus magnum of £ukomskis
patronage proved to be the Abbey churchs nave, the
central composition crowned by a monumental
cupola was designed by Ferrari and executed in the
years 1728-1730. The same architect was
responsible for the two marbled stucco altars
situated in this part of the church. Jerzy Wilhelm
Neunhertz decorated the cupola with frescoes
(1731-1732). In 1734 the church received its organs,
these being the work of the Cistercian organ master,
Józef Koegler, while in 1735, the pulpit was
completed by woodcarvers from the workshop based
in Rydzyna. Four grandiose confessionals decorated
with the figures of penitents were executed by

woodcarvers from a Silesian workshop. On 21st July
1743 primate Antoni Szembek consecrated the
abbey-church dedicated to the Virgin Mary and St.
Nicolas at L¹d.
The crowning of the long period of £ukomskis
office and patronage is represented by the
celebratory, eight-day festivities in 1745 connected
with the 600th anniversary of the founding and
existence of L¹d Abbey. Ceremonies conducted in
the church were accompanied by the monumental
decoration of a triumphant arch featuring six
columns to symbolise the six centuries of the
Abbeys existence. The columns were accompanied
by emblematic decorations and personifications of
time (Chronos with symbols of the planets, the
ordering of which reflected the ancient counting of
time based on the system of seven planetary ages).
The concluding sixth century of the Moon was
dedicated to £ukomski and his lunar coat of arms.
The dawning seventh century of the Sun was
perceived as an age of fame and brilliance (in point
of fact, this was to prove the final century of the
Abbeys existence prior to its dissolution in 1819).
Following £ukomskis death on 8th May 1750,
the succeeding abbot, Konstanty I³owiecki funded
his imposing tomb. It depicts the abbot-cum-patron
prostrate on the tomb in a pontificates robes placed
beneath a baldachin composed in the shape of a wing
and covered in drapery, raised by a putto. Above the
lying figure, placed in the capital of a quasi-pilaster
decorated with five letters C sits Chronos in the act
of breaking an arch, also in the shape of a letter C.
This gesture was intended as a metaphor of the
ending of £ukomskis life, while the use of the letter
C six times over is supposed to represent the six
centuries of the Abbeys existence. The breaking of
the sixth Roman numeral for 100 tells of the abbotpatrons death in that same. The seventh century into
which £ukomskis life entered is fortunate eternity,
as symbolised by the wing of Divine Providence
(cf.: Ps. 91, 4-5) and the above-mentioned drapery.
The composition of the tomb of abbot £ukomski
possesses no immediate prototypes  neither in a
formal respect, nor in relation to content. Its
character is an example of Baroque concetto,
relating to the theatrical tombs conceived by Gian
Lorena Bernini. £ukomskis tomb monument was
almost certainly carried out by artists associated with
an Italian stucco workshop brought over to L¹du
from Silesia.
Translated by the editors

