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Vita mutatur, non tollitur 

Streszczenie. Symbolik  motyla, g boko zakorzenion  w kulturze, nakre la greckie znaczenie 

tego terminu. Psyche, oznacza dos ownie motyla, jak i dusz . Cykl yciowy owada pos u y  za 

porównanie do egzystencji cz owieka – g sienica, b d ca stadium larwalnym symbolizuje ludzki 

los na ziemi, poczwarka, jako forma przej ciowa – mier , natomiast motyl, b d cy postaci  do-

skona , jest metafor  zmartwychwstania oraz zbawienia. Motyl jako symbol nadziei oraz nie-

miertelno ci pojawia si  zarówno w chrze cija skiej, jak i w ydowskiej sztuce nagrobnej. Praca 

prezentuje motyw motyla na wybranych chrze cija skich zabytkowych nagrobkach, gdzie zosta  

przedstawiony w formie p askorze by b d  jako atrybut postaci figuralnej (skrzyd a). Przeprowa-

dzona analiza cmentarzy Polski po udniowo-wschodniej opisywany motyw wykaza a na cmenta-

rzach Rzeszowa (Stary Cmentarz, Cmentarz Pobitno), w Krakowie (Cmentarz Rakowicki) oraz 

Tarnowie (Stary Cmentarz).  

S owa kluczowe: motyl, grób, cmentarz, sztuka, zmartwychwstanie, dusza 

 

 

 

WST P 

 

Termin „cmentarz” w j zyku polskim pojawi  si  w momencie przyj cia 

chrze cija stwa. Zosta  zapo yczony od Rzymian jako aci skie cemeterion, 

które z kolei pochodzi z przekszta cenia greckiego koimeterion. Dos ownie 

oznacza miejsce ochraniaj ce sen, natomiast w uj ciu poetycko-metaforycznym 

okre lany jest jako „miejsce snu/spokoju”, a zatem bliskie potocznemu „miejscu 

wiecznego spoczynku” [Jougan 1992, Helwin i in. 2010]. Ambro y Grabowski, 

ksi garz i badacz dziejów Krakowa, w 1865 opisa  Cmentarz Rakowicki w Kra-

kowie jako  
 

zbiorowe miejsce zmar ych wszelkiego stanu, to ostatnie schronienie cz owieka, jest cz ci  nie-

odzown  ka dej siedziby ludzkiej, tak jak miast i wiosek, w których s  ko cio y… Jest miejscem, 

u którego bramy utraca wiatowe znaczenie ka dy, czyje zw oki przez nie przechodz . I tu niwelu-

j  si  do jednego poziomu wszelkie na wiecie wy szo ci, a wszystkim s u y god o: Pulvis et 

umbra sumus [Krawczuk 1988]. 
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Mimo i  tymi s owami opisa  krakowsk  nekropoli , z powodzeniem ich 

tre  mo na odnie  do ogólnego za o enia wszystkich cmentarzy.  

Na pocz tku chrze cija stwa zwyczajem pogrzebowym by o chowanie cia a 

w katakumbach. Do najbardziej znanych nale  rzymskie katakumby w. Kalik-

sta przy via Appia, datowane na I wiek. Szacuje si , e w rzymskich cmentarzy-

skach pochowano blisko 1 700 000 chrze cijan. Zwyczaj ten definitywnie po-

rzucono w V wieku.  

Edykt Galiena z 260 r. oraz decyzja papie a Dionizego przynios y istotne 

zmiany dotycz ce funkcjonowania cmentarzy – opiek  nad nimi mieli sprawo-

wa  biskupi. Kiedy w 330 r. cesarz Konstantyn Wielki uzna  wolno  chrze ci-

jan, miejscami pochówku sta y si  krypty ko cielne. Jednak ilo  miejsc w mu-

rach ko cielnych by a ograniczona i szybko si  wyczerpywa a, istnia a zatem po-

trzeba wydzielenia nowych obszarów s u cych obrz dom pogrzebowym. Pocz t-

kowo cmentarz stanowi  plac przed ko cio em, pó niej wokó  niego.  

Lokalizacj  i wielko  cmentarzy sankcjonowa y uchwa y podj te na soborze 

rzymskim w 1059 r. Podczas budowy ko cio a zostawiano i po wi cano plac 

maj cy pe ni  funkcj  cmentarza. Mia  mie  kszta t owalny, a wielko  mierzo-

no krokami – 60 kroków od murów ko cio a i 30 od strony kaplicy. By y to za-

tem tereny niewielkie, dlatego nie stawiano nagrobków, a wiadectwem po-

chówku by y jedynie sporadyczne krzy e. Niewielkie rozmiary cmentarza by y 

niewystarczaj ce w stosunku do potrzeb ludno ci. W celu uzyskania dodatkowej 

powierzchni, istniej ce ju  groby przekopywano, a szcz tki umieszczano 

w zbiorowych mogi ach, b d  w specjalnych obiektach zwanych ossariami (od 

ac. os – ko ). Co bogatsi mogli pozwoli  sobie na sarkofagi wewn trz wi ty , lub 

mniej zamo ni na drewniane trumny w specjalnych kryptach pod posadzk  bocz-

nych naw czy kruchty [Czy  i Gutowski 2010, Fugiel 2010, Helwin i in. 2010]. 

Do rozwoju cmentarzy przyko cielnych przyczyni o si  tak e przekonanie, e 

jako po wi cona ziemia ma cudown , wi t  moc ochronn , przybli aj c  do 

sacrum i tym sposobem, cho by w niewielkim stopniu, daj c  nadziej  na zba-

wienie. W wyniku przepe nienia cmentarzy, jak i ze wzgl dów higieniczno-

sanitarnych, zmar ych zacz to chowa  poza granicami miasta, z daleka od osad 

ludzkich. Pierwotnie dotyczy o to zmar ych w wyniku epidemii b d  poleg ych na 

polu walki, przy czym w ich przypadku mo na mówi  o mogi ach zbiorowych.  

Schy ek wieku XVIII otworzy  now  kart  w dziejach cmentarzy. W 1792 r. 

cesarz Józef II wyda  dekret zakazuj cy chowania zmar ych przy ko cio ach, 

tym samym kieruj c miejsce pochówku na tereny oddalone od ludzkich siedzib, 

poza granice miasta [Fugiel 2010, Helwin i in. 2010]. Prze om wieku XVIII 

i XIX ukazuje nowe podej cie do cmentarzy. Nie jest to tylko miejsce chowania 

i pami ci o zmar ych. To tak e miejsce kultu i chwa y pochowanych. Pe ni funk-

cje edukacyjne i propagandowe. Ukazuje podzia  ludno ci na ró ne klasy spo-

eczne.  

W wieku XIX sztuka funeralna ma charakter dwutorowy. Z jednej strony wi-

doczna jest „umasowiona produkcja cmentarna”, z drugiej za  ukierunkowana, 
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wiadoma realizacja, bazuj ca zarówno na odpowiednich materia ach, jak i wy-

smakowanej, niepowtarzalnej wizji artysty. Nekropolie zdobione s  coraz licz-

niejszymi krzy ami i p ytami nagrobnymi stylizowanymi na sztuce staro ytnej. 

Pod koniec XIX w. modne sta y si  motywy i symbole mierci, zmartwychwsta-

nia i nadziei na wieczne ycie [Czy  i Gutowski 2010].  

G ównym celem sztuki sepulkralnej jest d enie do zachowania pami ci po 

zmar ej osobie. Przejawia si  w ró nych formach nagrobnych, epitafiach, in-

skrypcjach, portretach zmar ych, a tak e w ró norakich, alegorycznych przed-

stawieniach wizji mierci, przemijania, a oby lub indywidualnych cechach po-

chowanego [Maczubski 1989]. Ten sam autor wyró nia pi  grup symbolicz-

nych dekoracji umieszczanych na nagrobkach chrze cija skich:  

1 symbole mierci – bluszcz, czaszka, demon, klepsydra, no yce, pochodnia 

zgaszona, sfinks, sowa, szkielet, anio  mierci; 

2 symbole nadziei – akacja, brama lub drzwi, krzy , kotwica, lew, motyl, 

paw, ryby, postacie Chrystusa i Matki Boskiej; 

3 symbole nietrwa o ci ycia – z amane kolumny i obeliski, uschni te drze-

wo, z amane kwiaty, wiotkie draperie, urny, wazy, ca uny; 

4 symbole a oby – kl cz ce p aczki, kondukt pogrzebowy, zasmucone 

anio ki, cyprysy; 

5 symbole-atrybuty osoby zmar ej – d b, lampa, laur, ga zki, wie ce, lilia, 

palma, panoplia, serce gorej ce, waza z p omieniem, pióro, ksi ka, lutnia, 

skrzypce, ster, mig o, lampka górnicza, globus, ptak, ko  itp. 

W ród wymienionych wy ej symboli niektóre s  bardzo pospolite, niejedno-

krotnie masowo powielane na nagrobkach (posta  Chrystusa, Matki Boskiej, 

anio y, kwiaty, drzewa, kolumny). Inne stanowi  elementy bardzo rzadko spoty-

kane, sporadycznie wykorzystywane przez mistrzów sztuki kamieniarskiej. 

Przyk adem motywu niecz sto odnajdowanego na cmentarzach jest motyl. 

O jego incydentalno ci wspominaj  m.in. Nicieja [1989], opisuj c Cmentarz 

yczakowski we Lwowie, Helwin [2002] w opracowaniu Starego Cmentarza 

w Rzeszowie czy Pot pa i in. [1991] w przewodniku o toru skim Starym Cmen-

tarzu. I w a nie jego unikatowo  w po czeniu z symbolicznym przes aniem 

pos u y a autorkom za punkt wyj cia w stworzeniu niniejszego opracowania. 

 

 

MATERIA  I METODY 

 

Badaniami zosta y obj te wybrane zabytkowe, cmentarze chrze cija skie 

Polski po udniowo-wschodniej. Spo ród 11 wytypowanych cmentarzy, tylko na 

4 odnotowano symbol motyla, co potwierdza tez  o sporadyczno ci tego moty-

wu na grobach.  

Do cmentarzy, na których przeprowadzono analiz , zaliczono cmentarze 

Rzeszowa (Stary Cmentarz przy ul. Targowej, Cmentarz Pobitno, Cmentarz przy 

ul. Zapolskiej, Cmentarz przy ul. Robotniczej, Cmentarz przy ul. S oci skiej), 
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Cmentarz parafialny przy ul. Sienkiewicza w Mielcu, Cmentarz parafialny przy 

ul. Narutowicza w Kolbuszowej, Cmentarz Komunalny G ówny przy ul. S o-

wackiego w Przemy lu, Cmentarz Rakowicki w Krakowie oraz Stary Cmentarz 

przy ul. Narutowicza w Tarnowie. 

 

 

WYNIKI 

 

Stary Cmentarz w Rzeszowie to najstarsza nekropolia miasta. Powstanie 

cmentarza datuje si  na rok 1792, zgodnie z Uniwersa em wydanym w tym roku 

przez Komisj  Policji Obojga Narodów. W ród 622 istniej cych grobów mo na 

wyró ni  mogi y ziemne i murowane. Na Starym Cmentarzu spoczywaj  

szcz tki mieszka ców Rzeszowa, jak i przyleg ych gmin nale cych do rze-

szowskiej parafii. Liczba zmar ych pochowanych na cmentarzu w latach 1792– 

2002 wynosi 34 563 osób, przy czym dane nie obejmuj  osób wojskowych ze 

wzgl du na braki informacji w istniej cych materia ach [Helwin 2002]. 

Na artystyczny wizerunek cmentarza najwi kszy wp yw mieli krakowscy 

kamieniarze. Pod koniec XIX w. du  popularno ci  cieszy y si  pracownie 

Fabiana Hochstima, Franciszka Fischera, Kazimierza Mularskiego, Kazimierza 

Chodzi skiego czy Józefa Kuleszy. I w a nie ostatni z nich, maj cy swoj  pra-

cowni  w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 101, jest autorem czterech grobów 

znajduj cych si  na najstarszej rzeszowskiej nekropolii. Znajduj cy si  w kwate-

rze VII, po pó nocnej stronie alejki Schaitterów grobowiec Stanis awa Mossora 

zawiera w swojej kompozycji motyw motyla. Jest to grób z p yt  wierzchni  

ustawion  uko nie. ciany boczne opatrzone s  delikatnym ro linnym ornamen-

tem. Na szczycie grobowca umieszczona zosta a kl cz ca, zasmucona i pogr ona 

w zadumie dziewczynka opatrzona skrzyd ami motyla [Helwin 2002] (fot. 1, 2).  

Motyl, jako podmiot symboliczny, posiada bardzo bogat  gam  znacze  

[Kopali ski, 1990]. W sztuce sepulkralnej, co zosta o ju  wcze niej wspomnia-

ne, jest wyrazem nadziei i odrodzenia. Jednak zasadne wydaje si  analizowanie 

ka dego obiektu funeralnego w sposób indywidualny. W tym przypadku symbol 

motyla zyskuje jeszcze inne, romantyczne znaczenie. Istotny jest fakt, e zlece-

niodawc  realizacji by a ona zmar ego. Nieutulonej w smutku ma once trudno 

pogodzi  si  ze mierci  m a, co podkre la nagrobna inskrypcja: 

 
Stanis aw Mossor 

ck radca S du Kraj. Wy szego 

7 III 1834 – 25 XII 1900 

Mossorowa Kamila z Tuszy skich 

Ku czci i pami ci 

p. M a mojego 

ten grobowiec ufundowa am, 

aby kiedy  spocz  ko o niego. 

 

Skrzyd a motyla symbolizuj  przemijanie czasu, chwil, ale tak e mi o , na-

tomiast sam motyl b d  uskrzydlona dziewczynka s  personifikacj  greckiej 

Psyche [Kopali ski 1990]. Stanowi to nawi zanie do mitu, w którym zazdrosna 

Afrodyta ukara a pi kn  Psyche nieszcz liw  mi o ci  do Erosa [Parandowski 
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1992]. Porównywalne nieszcz cie odczuwa owdowia a ona, wyra aj ca na-

dziej  zaznania spokoju, cz c si  z m em w jednej mogile. 

 

  

Fot. 1, 2. Grobowiec Stanis awa Mossora. ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot.1, 2. The tomb of Henryk Mossor. Source: K. Konieczna, B. Krupa 

Motyw ten wykorzystywali zarówno pisarze, jak i rze biarze, czego dowo-

dem jest dzie o d uta Jakuba Tatarkiewicza, Psyche omdlewaj ca (1830), znaj-

duj ce si  w Muzeum Narodowym w Sukiennicach (fot. 3, 4), równie  opatrzo-

ne skrzyd ami motyla.  

 

  

Fot. 3, 4. Psyche omdlewaj ca. J. Tatarkiewicz 1830. Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Kraków.  

ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot. 3, 4. Fainting Psyche. J. Tatarkiewicz 1830. National Museum in Krakow.  

Source: K. Konieczna, B. Krupa 

Do tej rze by odwo uje si  tak e Anna Król [1988], opisuj c sztuk  Cmenta-

rza Rakowickiego. W pasie 15, na tym e cmentarzu, znajduje si  grób Halinki 

Dzierzbickiej, opisywany w literaturze jako Motyl (fot. 5, 6). Autorka przyrów-



26 K. Konieczna, B. Krupa  
  

nuje obydwa dzie a, jednak ciekawszym zjawiskiem jest uderzaj ce podobie -

stwo do rzeszowskiego nagrobka Stanis awa Mossora. Autorem jest rze biarz 

krakowski, Micha  Korpal (1854–1915), który wykona  grób na zlecenie zrozpa-

czonych rodziców siedmioletniej Halinki w 1897 r. W obydwu przypadkach 

dziewczynka siedzi na kamieniach w podobnej pozie, z nogami u o onymi 

w praw  stron , podpieraj c si  lew  r k , za  w drugiej trzymaj c wianek po-

lnych kwiatów. Podobie stwo uwidacznia si  tak e w detalach – koronkowe 

wyko czenie r kawków i ko nierzyka oraz krzy a zawieszonego na szyi. Na-

grobek ten powsta  trzy lata wcze niej ni  rzeszowskie dzie o Józefa Kuleszy. 

Mo na by przypuszcza , e fakt skopiowania tak oryginalnego dzie a by  po 

trosze usprawiedliwiony ówczesnym brakiem praw autorskich, które zosta y 

uchwalone dopiero w 1908 r. we Wiedniu [Tondos 1997], jednak bardziej praw-

dopodobna wydaje si  by  wspó praca obydwu artystów. Nale y nadmieni , e 

Micha  Korpal, podobnie jak wielu indywidualnych rzemie lników, ze wzgl du 

na trudn  sytuacj  materialn , tworzyli groby dla du ych firm kamieniarskich, 

takich jak Stehlik, bracia Trembeccy czy wspomniany Kulesza.   

 

  

Fot. 5, 6. Grobowiec Halinki Dzierzbickiej. ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot. 5, 6. The tomb of Halinka Dzierzbicka. Source: K. Konieczna, B. Krupa 
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Mo na zatem za o y , e oto krakowska rze ba pos u y a jako wzór do stwo-

rzenia nagrobka Stanis awa Mossora, tym bardziej e popularne by o posiadanie 

przez ówczesnych kamieniarzy „wzorników” – pewnego rodzaju folderu zawie-

raj cego projekty, szkice i wzory nagrobków. Wspó praca rze biarzy, wymiana 

do wiadcze  i pomys ów mog y zaowocowa  powieleniem wykonanego wcze-

niej motywu. Kulesza, który jako pierwszy wprowadzi  zwyczaj tworzenia gro-

bów „na zapas”, w krakowskiej pracowni posiada  dziewi  „oczekuj cych” na 

zbyt grobowców [Król 1988]. Jednak zarówno ró ne daty powstania obydwu 

prac, jak i sygnowanie grobów pozwalaj  przyj  za s uszn  pierwsz  hipotez . 

Pozostaj c na krakowskim cmentarzu, nie mo na pomin  kolejnego wa ne-

go dla opracowania nagrobka. Jest on istotny z dwóch powodów: jako dzie o 

neoklasyczne jest przyk adem rzadkim dla tego nurtu architektury Cmentarza 

Rakowickiego, a tak e ze wzgl du na motyw motyla. W 1843 r. w pasie La po-

wsta  pomnik Michaela Motzilki (fot. 7, 8). 

 

  

Fot. 7, 8. Grobowiec Michaela Motzilki. ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot. 7, 8. The tomb of Michael Motzilka. Source: K. Konieczna, B. Krupa 

 

Pomnik nagrobny ma kszta t ci tego ostros upa na prostok tnym planie 

(mastaba). Niski cokó  zosta  zwie czony trójk tnym przyczó kiem, który ozdo-

biono rze b  motyla, znajduj c  si  nad wej ciem do komory grobowej [Król 

1988]. Niemal e identyczny nagrobek znajduje si  na Starym Cmentarzu w Tar-

nowie. Jest to grób Antoniny z Groblewskich Lig ziny, mieszcz cy si  w rod-

kowej cz ci kwatery I, datowany na ok. 1842 r. (fot. 9, 10). Tarnowski nagro-

bek dodatkowo ozdobiony jest odwróconymi p on cymi pochodniami flankuj -

cymi p ycin  [Pot pa i in. 1991]. Na obu pomnikach brak sygnowania.  

Wyst powanie niemal e identycznych nagrobków by o zjawiskiem po-

wszechnym. O ile w przypadku wcze niejszym mo na wyt umaczy  genez  

powstania siostrzanych dzie , o tyle w tym jest to zdecydowanie trudniejsze. 

Odniesienie tutaj wspomnianej przez Czy  i Gutowskiego [2010] „zmasowanej 

produkcji cmentarnej” nie ma prawa bytu ze wzgl du na sporadyczno  oma-
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wianego motywu. Brak materia ów po wiadczaj cych autorów obydwu nagrob-

ków, niedu  odleg o  zarówno czasow , dotycz c  powstania grobów, jak 

i geograficzn  pozwala wysun  nie mia  hipotez , e wysz y one spod d uta 

jednego kamieniarza, b d  jednego wzornika. 

 

Fot. 9, 10. Grobowiec Antoniny z Groblewskich Lig ziny. ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot. 9, 10. The tomb of Antonina Lig zina Groblewska. Source: K. Konieczna, B. Krupa 

 

Na tych klasycystycznych nagrobkach umieszczony motyl przywo uje wie-

rzenia staro ytnych kultur. W staro ytno ci wierzono, e dusza ludzka opuszcza-

j c cia o w momencie mierci przybiera posta  motyla, która uwolniona z ciele-

snych pow ok wst puje do nieba. Niektórzy autorzy podaj , e w ten sposób 

wiecznego ukojenia doznaj  o nierze lub wojownicy polegli na polu bitwy. 

W przypadku pomnika Motzilki zdaje si  to zasadne, gdy  by  on wojskowym 

lekarzem. Dodatkowo, przedstawionego na grobie motyla mo na odnie  do 

polsko brzmi cego nazwiska [Król 1988].  

Na Cmentarzu Rakowickim odnotowano obecno  jeszcze jednego nagrobka, 

który w odczuciu autorek, zosta  tak e ozdobiony motywem motyla (fot. 11, 12). 

Wspólny grób rodziny Stroków i elis awy Siewieli skiej, mieszcz cy si  

w kwaterze 16, datowany jest najprawdopodobniej na 1880 r. Nagrobek utrzy-

many jest w formie trzonu na podstawie prostok ta zw aj cego si  delikatnie 

ku górze. Na szczycie zwie czony krzy em. Przyczó ek ozdobiony linearnym 



MOTYW MOTYLA W DEKORACJACH NAGROBNYCH... 29 
  

motywem. Motyla wkomponowano w symetryczny ornament, w którym mo na 

dopatrze  si  jeszcze innych symboli: makówek – atrybutu Hypnosa, symbolizu-

j cych wieczny sen, oraz w y – dwuznacznego motywu, b d cego z jednej 

strony metafor  grzechu i z a, z drugiej za , poprzez zrzucanie skóry alegorycz-

nym wyrazem nowego ycia, odnowy i nie miertelno ci. 

 

 
 

 

Fot. 11, 12. Grobowiec Adama Stroki. ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot. 11, 12. The tomb of Adam Stroka. Source: K. Konieczna, B. Krupa 
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Odmienne motywy motyla odnaleziono na Cmentarzu Pobici skim w Rze-

szowie. Cmentarz zosta  otwarty 1 stycznia 1910 r., staj c si  tym samym jedy-

nym czynnym cmentarzem parafii rzeszowskiej. Stary Cmentarz przy ul. Tar-

gowej zosta  dla pochówków zamkni ty. I tak jak w przypadku pierwszej rze-

szowskiej nekropolii, tak i tu widoczny jest udzia  kamieniarzy i rze biarzy, 

m.in. z krakowskich pracowni. Powstawa y zarówno obiekty utrzymane w zgo-

dzie z nowymi trendami, ówczesn  mod , jak i powtarzane motywy, sprawdzone 

ju  na Starym Cmentarzu, znane mieszka com Rzeszowa. 

Trudna sytuacja materialna i du a konkurencja zmusza y artystów do wspó -

pracy z firmami kamieniarskimi lub przenoszenia swoich pracowni do innych 

miast. Krakowskie warsztaty opu cili m.in. Mitasi ski czy Janik, upatruj c 

w mieszka cach Rzeszowa nowej klienteli. Janikowie prowadzili rodzinn  pra-

cowni , nazwiskiem której sygnowali nagrobki zarówno Starego Cmentarza, jak 

i nowego, Pobici skiego. Spo eczno  rzeszowska pozytywnie zapatrywa a si  

na krakowskie nurty, dlatego Mitasi ski na pocz tku swojej pracy w Rzeszowie 

podpisywa  swoje dzie a jako Mitasi ski z Krakowa, licz c na aspiracje nabyw-

ców [ y ka 2005].  

Liczn  grup  nagrobków Pobitna stanowi  prace eklektyczne. Nagrobek He-

leny z Walców-Rola Gadomskiej d uta Tadeusza Norberta Janika, ony starosty, 

zmar ej w 1921 r., zawiera elementy stylowe ró nych epok, a tak e motyw mo-

tyla. Artystyczn  cz  grobu tworzy kartusz, podtrzymywany z dwóch stron 

przez putta. Kartusz zdobiony jest medalionem otoczonym kwiatow  girland , 

w którym widnieje portret zmar ej. Szczyt ozdobnej tablicy inskrypcyjnej wy-

ka cza ognista waza z drapowan  tkanin  (fot. 13, 14). 
 

Fot. 13, 14, 15. Grobowiec Heleny z Walców-Rola Gadomskiej. ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot. 13, 14, 15. The tomb of Helena Gadomska Walc-Rola. Source: K. Konieczna, B. Krupa 

Szczególn  uwag  przykuwaj  dwie postacie dzieci ce, które zosta y przez 

artyst  obdarzone skrzyd ami motyla. Jako motyw dekoracyjny putto by  przed-

stawieniem ma ego, nagiego ch opczyka, stosowanym w architekturze i malar-
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stwie od okresu renesansu. Nawi zuje do wyobra e  Erosa (Amora), boga mi o-

ci, który, podobnie jak Zefir, by  wyra any z motylimi skrzyd ami [Kopali ski 

1991, Kubalska-Sulkiewicz i in. 2003]. Jest to kolejny przyk ad rozdzielonej 

przez mier  mi o ci, w którym tragicznie przerwane uczucie zosta o upami t-

nione w symbolicznej oprawie. Pochowana w nim m oda, prawdopodobnie  

22-letnia, ma onka pozostawi a zasmuconego m a. Widoczne tu odniesienie do 

mitu o Erosie i Psyche pozwala upatrywa  powtórnego zjednoczenia ma onków 

w szcz liwej wieczno ci, nadaj c tym samym rze bie romantyczny charakter. 

 

Fot. 16, 17. Grobowiec Anny Koz owskiej. ród o: K. Konieczna, B. Krupa 

Phot. 16, 17. The tomb of Anna Koz owska. Source: K. Konieczna, B. Krupa 

Na Cmentarzu Pobici skim, w II kwaterze znajduje si  nagrobek Anny Ko-

z owskiej wykonany przez Mitasi skiego (fot. 16, 17). Pomnik utrzymany jest 

w formie graniastos upa, zwie czonego czworobocznym podestem lub fragmen-

tem kolumny, na której przysiad  anio . U podstawy osadzona jest wi zanka 

kwiatów z li ciem palmowym. Ró e symbolizuj  czyste ycie, bez grzechu, 

natomiast palma jest ikon  m cze stwa [Sypek 2005]. Po rodku rze by, jakby 

ukryta mi dzy fa dami sukni a kwiatami, znajduje si  p askorze ba motyla. Mo-

tyl jest alegori  odrodzenia i nie miertelno ci duszy. Wed ug Forstner [2001] 

„od epoki aleksandryjskiej […] zacz to dopatrywa  si  i obrazu duszy nie tyle 

w a obnej mie, ile raczej w radosnym motylu”.  
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WNIOSKI 

 

Omówiony w pracy motyw motyla, symbolu ogólnie jednoznacznego w sztu-

ce sepulkralnej, w przytoczonych nagrobkach zyskuje dodatkowe, indywidualne 

znaczenie bazuj ce na ró nych wyobra eniach: jako ikona duszy opuszczaj ca 

cia o w momencie mierci w wierzeniach staro ytnych kultur, nadziej  zmar-

twychwstania i odrodzenia w tradycji chrze cija skiej, jak poprzez powtórne 

nawi zanie do wierze  mitologicznych, bazuj cych na micie o Psyche i Erosie – 

nieszcz liwej i przerwanej mierci  mi o ci.  

Motyw motyla, znany cywilizacjom antycznym, w nowo ytnej sztuce cmen-

tarnej swoj  genez  si ga dopiero wieku XIX. Jak podaje Nicieja [1989] za Bia-

ostockim [1982], symbol ten zosta  zaczerpni ty z twórczo ci niemieckiego, 

romantycznego malarza C. D. Friedricha. Jako inspiracj  móg  pos u y , wyko-

nany sepi , zaginiony obraz artysty, zatytu owany Mój pogrzeb. Scena przed-

stawia a obników zgromadzonych wokó  grobu oraz ksi dza, wskazuj cego na 

lec cego motyla. Na tle promieni wiat a przedzieraj cych si  przez pochmurne, 

ciemne niebo, unosi si  jeszcze pi  motyli. Motyle-dusze wskazuj  na nad-

zmys owy wiat i nowe, lepsze ycie. 

Motyle- lub my-dusze, w formie przes du, udokumentowa  Moszy ski 

[1934]. Prowadzone w latach 30. ub. stulecia badania etnograficzne wykaza y 

obecno  tego zabobonu w kulturze s owia skiej, jednak by y to przypadki 

rzadkie i o zasi gu wybitnie reliktowym. I tak jak greckie Psyche oznacza za-

równo motyla, jak i dusz , tak u rodkowych Wielkorusów odnotowano wyraz 

dùše ka w znaczeniu motyl. Koresponduje to z pogl dem Wojtaków, wg których 

dusza ludzka przyjmuje posta  bia ego motyla. Równie  Bu garzy wyra ali po-

dobn  opini , zgodnie z któr  motyl- lub ptak-dusza opuszcza cia o i zasiada na 

najbli szym drzewie.  

Inny badacz kultury ludowej, Adam Fischer [1921], podaj c ró ne zoomor-

ficzne przedstawienia ludzkiej duszy, w ród wymienionych zwierz t tak e poda  

motyla. Stosowanie tego symbolu w eschatologii wynika z natury owada – lot-

no , zwinno , ma e rozmiary cia a, uciekanie i chowanie si  stanowi  analogi  

delikatnej, efemerycznej i ulotnej duszy. 

O powi zaniu motyla z sacrum pisze tak e Szczepanowicz [2007]. Autorka 

t umaczy znaczenie motywu, który jako symbol zmartwychwstania by  stosowa-

ny w przedstawieniach Dzieci tka Jezus, gdzie motyl przysiada  na jego d oni 

lub w najbli szej okolicy. Opisuje tak e w. Joann  d’Arc, której sztandar ota-

cza a chmara bia ych motyli.  

Motyl, jako jeden z pi kniejszych owadów, sta  si  emblematem nie miertel-

no ci, nadziei i zmartwychwstania. Omówiona w pracy nagrobna symbolika 

motyla oraz powi zania z wierzeniami dawnych ludów wiadcz  o g bokim 

zakorzenieniu tego motywu w kulturze.  
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BUTTERFLY MOTIFFS IN TOMBSTONE ORNAMENTS – SELECTED EXAMPLES 

OF SEPULCHRAL ART 

Summary. Butterfly is a symbol of Psyche, whose is name the Greek word for both “soul” and 

“butterfly”. Symbolic meaning of the butterfly based upon its metamorphosis from an egg to 

a adult insect. This three stages in butterflies life as represented by the caterpillar, the chrysalis and 

the butterfly, which are clearly symbols of life, death and resurrection. Butterfly, as an emblem of 

hope, human soul and immortality, was used in Christian and Jewish sepulchral art. This paper 

presents this symbol in selected, listed Christian cemetery, where the tombs were emblazoned 

butterflies relief or its wings. This paper contains a overview of research conducted in the grave-

yard of South-Eastern Poland. We found the butterfly emblem in Rzeszow (Stary Cmentarz, 

Cmentarz Pobitno), Krakow (Cmentarz Rakowicki) and Tarnow (Stary Cmentarz). 

 

Key words: butterfly, tomb, cemetery, art, resurrection, soul 

 

 

 


