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Vita mutatur, non tollitur
Streszczenie. SymbolikĊ motyla, gáĊboko zakorzenioną w kulturze, nakreĞla greckie znaczenie
tego terminu. Psyche, oznacza dosáownie motyla, jak i duszĊ. Cykl Īyciowy owada posáuĪyá za
porównanie do egzystencji czáowieka – gąsienica, bĊdąca stadium larwalnym symbolizuje ludzki
los na ziemi, poczwarka, jako forma przejĞciowa – Ğmierü, natomiast motyl, bĊdący postacią doskonaáą, jest metaforą zmartwychwstania oraz zbawienia. Motyl jako symbol nadziei oraz nieĞmiertelnoĞci pojawia siĊ zarówno w chrzeĞcijaĔskiej, jak i w Īydowskiej sztuce nagrobnej. Praca
prezentuje motyw motyla na wybranych chrzeĞcijaĔskich zabytkowych nagrobkach, gdzie zostaá
przedstawiony w formie páaskorzeĨby bądĨ jako atrybut postaci figuralnej (skrzydáa). Przeprowadzona analiza cmentarzy Polski poáudniowo-wschodniej opisywany motyw wykazaáa na cmentarzach Rzeszowa (Stary Cmentarz, Cmentarz Pobitno), w Krakowie (Cmentarz Rakowicki) oraz
Tarnowie (Stary Cmentarz).
Sáowa kluczowe: motyl, grób, cmentarz, sztuka, zmartwychwstanie, dusza

WSTĉP
Termin „cmentarz” w jĊzyku polskim pojawiá siĊ w momencie przyjĊcia
chrzeĞcijaĔstwa. Zostaá zapoĪyczony od Rzymian jako áaciĔskie cemeterion,
które z kolei pochodzi z przeksztaácenia greckiego koimeterion. Dosáownie
oznacza miejsce ochraniające sen, natomiast w ujĊciu poetycko-metaforycznym
okreĞlany jest jako „miejsce snu/spokoju”, a zatem bliskie potocznemu „miejscu
wiecznego spoczynku” [Jougan 1992, Helwin i in. 2010]. AmbroĪy Grabowski,
ksiĊgarz i badacz dziejów Krakowa, w 1865 opisaá Cmentarz Rakowicki w Krakowie jako
zbiorowe miejsce zmaráych wszelkiego stanu, to ostatnie schronienie czáowieka, jest czĊĞcią nieodzowną kaĪdej siedziby ludzkiej, tak jak miast i wiosek, w których są koĞcioáy… Jest miejscem,
u którego bramy utraca Ğwiatowe znaczenie kaĪdy, czyje zwáoki przez nie przechodzą. I tu niwelują siĊ do jednego poziomu wszelkie na Ğwiecie wyĪszoĞci, a wszystkim sáuĪy godáo: Pulvis et
umbra sumus [Krawczuk 1988].
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Mimo iĪ tymi sáowami opisaá krakowską nekropoliĊ, z powodzeniem ich
treĞü moĪna odnieĞü do ogólnego zaáoĪenia wszystkich cmentarzy.
Na początku chrzeĞcijaĔstwa zwyczajem pogrzebowym byáo chowanie ciaáa
w katakumbach. Do najbardziej znanych naleĪą rzymskie katakumby Ğw. Kaliksta przy via Appia, datowane na I wiek. Szacuje siĊ, Īe w rzymskich cmentarzyskach pochowano blisko 1 700 000 chrzeĞcijan. Zwyczaj ten definitywnie porzucono w V wieku.
Edykt Galiena z 260 r. oraz decyzja papieĪa Dionizego przyniosáy istotne
zmiany dotyczące funkcjonowania cmentarzy – opiekĊ nad nimi mieli sprawowaü biskupi. Kiedy w 330 r. cesarz Konstantyn Wielki uznaá wolnoĞü chrzeĞcijan, miejscami pochówku staáy siĊ krypty koĞcielne. Jednak iloĞü miejsc w murach koĞcielnych byáa ograniczona i szybko siĊ wyczerpywaáa, istniaáa zatem potrzeba wydzielenia nowych obszarów sáuĪących obrzĊdom pogrzebowym. Początkowo cmentarz stanowiá plac przed koĞcioáem, póĨniej wokóá niego.
LokalizacjĊ i wielkoĞü cmentarzy sankcjonowaáy uchwaáy podjĊte na soborze
rzymskim w 1059 r. Podczas budowy koĞcioáa zostawiano i poĞwiĊcano plac
mający peániü funkcjĊ cmentarza. Miaá mieü ksztaát owalny, a wielkoĞü mierzono krokami – 60 kroków od murów koĞcioáa i 30 od strony kaplicy. Byáy to zatem tereny niewielkie, dlatego nie stawiano nagrobków, a Ğwiadectwem pochówku byáy jedynie sporadyczne krzyĪe. Niewielkie rozmiary cmentarza byáy
niewystarczające w stosunku do potrzeb ludnoĞci. W celu uzyskania dodatkowej
powierzchni, istniejące juĪ groby przekopywano, a szczątki umieszczano
w zbiorowych mogiáach, bądĨ w specjalnych obiektach zwanych ossariami (od
áac. os – koĞü). Co bogatsi mogli pozwoliü sobie na sarkofagi wewnątrz ĞwiątyĔ, lub
mniej zamoĪni na drewniane trumny w specjalnych kryptach pod posadzką bocznych naw czy kruchty [CzyĪ i Gutowski 2010, Fugiel 2010, Helwin i in. 2010].
Do rozwoju cmentarzy przykoĞcielnych przyczyniáo siĊ takĪe przekonanie, Īe
jako poĞwiĊcona ziemia ma cudowną, ĞwiĊtą moc ochronną, przybliĪającą do
sacrum i tym sposobem, choüby w niewielkim stopniu, dającą nadziejĊ na zbawienie. W wyniku przepeánienia cmentarzy, jak i ze wzglĊdów higienicznosanitarnych, zmaráych zaczĊto chowaü poza granicami miasta, z daleka od osad
ludzkich. Pierwotnie dotyczyáo to zmaráych w wyniku epidemii bądĨ polegáych na
polu walki, przy czym w ich przypadku moĪna mówiü o mogiáach zbiorowych.
Schyáek wieku XVIII otworzyá nową kartĊ w dziejach cmentarzy. W 1792 r.
cesarz Józef II wydaá dekret zakazujący chowania zmaráych przy koĞcioáach,
tym samym kierując miejsce pochówku na tereny oddalone od ludzkich siedzib,
poza granice miasta [Fugiel 2010, Helwin i in. 2010]. Przeáom wieku XVIII
i XIX ukazuje nowe podejĞcie do cmentarzy. Nie jest to tylko miejsce chowania
i pamiĊci o zmaráych. To takĪe miejsce kultu i chwaáy pochowanych. Peáni funkcje edukacyjne i propagandowe. Ukazuje podziaá ludnoĞci na róĪne klasy spoáeczne.
W wieku XIX sztuka funeralna ma charakter dwutorowy. Z jednej strony widoczna jest „umasowiona produkcja cmentarna”, z drugiej zaĞ ukierunkowana,
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Ğwiadoma realizacja, bazująca zarówno na odpowiednich materiaáach, jak i wysmakowanej, niepowtarzalnej wizji artysty. Nekropolie zdobione są coraz liczniejszymi krzyĪami i páytami nagrobnymi stylizowanymi na sztuce staroĪytnej.
Pod koniec XIX w. modne staáy siĊ motywy i symbole Ğmierci, zmartwychwstania i nadziei na wieczne Īycie [CzyĪ i Gutowski 2010].
Gáównym celem sztuki sepulkralnej jest dąĪenie do zachowania pamiĊci po
zmaráej osobie. Przejawia siĊ w róĪnych formach nagrobnych, epitafiach, inskrypcjach, portretach zmaráych, a takĪe w róĪnorakich, alegorycznych przedstawieniach wizji Ğmierci, przemijania, Īaáoby lub indywidualnych cechach pochowanego [Maczubski 1989]. Ten sam autor wyróĪnia piĊü grup symbolicznych dekoracji umieszczanych na nagrobkach chrzeĞcijaĔskich:
1 symbole Ğmierci – bluszcz, czaszka, demon, klepsydra, noĪyce, pochodnia
zgaszona, sfinks, sowa, szkielet, anioá Ğmierci;
2 symbole nadziei – akacja, brama lub drzwi, krzyĪ, kotwica, lew, motyl,
paw, ryby, postacie Chrystusa i Matki Boskiej;
3 symbole nietrwaáoĞci Īycia – záamane kolumny i obeliski, uschniĊte drzewo, záamane kwiaty, wiotkie draperie, urny, wazy, caáuny;
4 symbole Īaáoby – klĊczące páaczki, kondukt pogrzebowy, zasmucone
anioáki, cyprysy;
5 symbole-atrybuty osoby zmaráej – dąb, lampa, laur, gaáązki, wieĔce, lilia,
palma, panoplia, serce gorejące, waza z páomieniem, pióro, ksiąĪka, lutnia,
skrzypce, ster, Ğmigáo, lampka górnicza, globus, ptak, koĔ itp.
WĞród wymienionych wyĪej symboli niektóre są bardzo pospolite, niejednokrotnie masowo powielane na nagrobkach (postaü Chrystusa, Matki Boskiej,
anioáy, kwiaty, drzewa, kolumny). Inne stanowią elementy bardzo rzadko spotykane, sporadycznie wykorzystywane przez mistrzów sztuki kamieniarskiej.
Przykáadem motywu nieczĊsto odnajdowanego na cmentarzach jest motyl.
O jego incydentalnoĞci wspominają m.in. Nicieja [1989], opisując Cmentarz
àyczakowski we Lwowie, Helwin [2002] w opracowaniu Starego Cmentarza
w Rzeszowie czy PotĊpa i in. [1991] w przewodniku o toruĔskim Starym Cmentarzu. I wáaĞnie jego unikatowoĞü w poáączeniu z symbolicznym przesáaniem
posáuĪyáa autorkom za punkt wyjĞcia w stworzeniu niniejszego opracowania.

MATERIAà I METODY
Badaniami zostaáy objĊte wybrane zabytkowe, cmentarze chrzeĞcijaĔskie
Polski poáudniowo-wschodniej. SpoĞród 11 wytypowanych cmentarzy, tylko na
4 odnotowano symbol motyla, co potwierdza tezĊ o sporadycznoĞci tego motywu na grobach.
Do cmentarzy, na których przeprowadzono analizĊ, zaliczono cmentarze
Rzeszowa (Stary Cmentarz przy ul. Targowej, Cmentarz Pobitno, Cmentarz przy
ul. Zapolskiej, Cmentarz przy ul. Robotniczej, Cmentarz przy ul. SáociĔskiej),
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Cmentarz parafialny przy ul. Sienkiewicza w Mielcu, Cmentarz parafialny przy
ul. Narutowicza w Kolbuszowej, Cmentarz Komunalny Gáówny przy ul. Sáowackiego w PrzemyĞlu, Cmentarz Rakowicki w Krakowie oraz Stary Cmentarz
przy ul. Narutowicza w Tarnowie.

WYNIKI
Stary Cmentarz w Rzeszowie to najstarsza nekropolia miasta. Powstanie
cmentarza datuje siĊ na rok 1792, zgodnie z Uniwersaáem wydanym w tym roku
przez KomisjĊ Policji Obojga Narodów. WĞród 622 istniejących grobów moĪna
wyróĪniü mogiáy ziemne i murowane. Na Starym Cmentarzu spoczywają
szczątki mieszkaĔców Rzeszowa, jak i przylegáych gmin naleĪących do rzeszowskiej parafii. Liczba zmaráych pochowanych na cmentarzu w latach 1792–
2002 wynosi 34 563 osób, przy czym dane nie obejmują osób wojskowych ze
wzglĊdu na braki informacji w istniejących materiaáach [Helwin 2002].
Na artystyczny wizerunek cmentarza najwiĊkszy wpáyw mieli krakowscy
kamieniarze. Pod koniec XIX w. duĪą popularnoĞcią cieszyáy siĊ pracownie
Fabiana Hochstima, Franciszka Fischera, Kazimierza Mularskiego, Kazimierza
ChodziĔskiego czy Józefa Kuleszy. I wáaĞnie ostatni z nich, mający swoją pracowniĊ w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 101, jest autorem czterech grobów
znajdujących siĊ na najstarszej rzeszowskiej nekropolii. Znajdujący siĊ w kwaterze VII, po póánocnej stronie alejki Schaitterów grobowiec Stanisáawa Mossora
zawiera w swojej kompozycji motyw motyla. Jest to grób z páytą wierzchnią
ustawioną ukoĞnie. ĝciany boczne opatrzone są delikatnym roĞlinnym ornamentem. Na szczycie grobowca umieszczona zostaáa klĊcząca, zasmucona i pogrąĪona
w zadumie dziewczynka opatrzona skrzydáami motyla [Helwin 2002] (fot. 1, 2).
Motyl, jako podmiot symboliczny, posiada bardzo bogatą gamĊ znaczeĔ
[KopaliĔski, 1990]. W sztuce sepulkralnej, co zostaáo juĪ wczeĞniej wspomniane, jest wyrazem nadziei i odrodzenia. Jednak zasadne wydaje siĊ analizowanie
kaĪdego obiektu funeralnego w sposób indywidualny. W tym przypadku symbol
motyla zyskuje jeszcze inne, romantyczne znaczenie. Istotny jest fakt, Īe zleceniodawcą realizacji byáa Īona zmaráego. Nieutulonej w smutku maáĪonce trudno
pogodziü siĊ ze Ğmiercią mĊĪa, co podkreĞla nagrobna inskrypcja:
Stanisáaw Mossor
ck radca Sądu Kraj. WyĪszego
7 III 1834 – 25 XII 1900
Mossorowa Kamila z TuszyĔskich

Ku czci i pamiĊci
Ğp. MĊĪa mojego
ten grobowiec ufundowaáam,
aby kiedyĞ spocząü koáo niego.

Skrzydáa motyla symbolizują przemijanie czasu, chwil, ale takĪe miáoĞü, natomiast sam motyl bądĨ uskrzydlona dziewczynka są personifikacją greckiej
Psyche [KopaliĔski 1990]. Stanowi to nawiązanie do mitu, w którym zazdrosna
Afrodyta ukaraáa piĊkną Psyche nieszczĊĞliwą miáoĞcią do Erosa [Parandowski

MOTYW MOTYLA W DEKORACJACH NAGROBNYCH...

25

1992]. Porównywalne nieszczĊĞcie odczuwa owdowiaáa Īona, wyraĪająca nadziejĊ zaznania spokoju, áącząc siĊ z mĊĪem w jednej mogile.

Fot. 1, 2. Grobowiec Stanisáawa Mossora. ħródáo: K. Konieczna, B. Krupa
Phot.1, 2. The tomb of Henryk Mossor. Source: K. Konieczna, B. Krupa

Motyw ten wykorzystywali zarówno pisarze, jak i rzeĨbiarze, czego dowodem jest dzieáo dáuta Jakuba Tatarkiewicza, Psyche omdlewająca (1830), znajdujące siĊ w Muzeum Narodowym w Sukiennicach (fot. 3, 4), równieĪ opatrzone skrzydáami motyla.

Fot. 3, 4. Psyche omdlewająca. J. Tatarkiewicz 1830. Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Kraków.
ħródáo: K. Konieczna, B. Krupa
Phot. 3, 4. Fainting Psyche. J. Tatarkiewicz 1830. National Museum in Krakow.
Source: K. Konieczna, B. Krupa

Do tej rzeĨby odwoáuje siĊ takĪe Anna Król [1988], opisując sztukĊ Cmentarza Rakowickiego. W pasie 15, na tymĪe cmentarzu, znajduje siĊ grób Halinki
Dzierzbickiej, opisywany w literaturze jako Motyl (fot. 5, 6). Autorka przyrów-
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nuje obydwa dzieáa, jednak ciekawszym zjawiskiem jest uderzające podobieĔstwo do rzeszowskiego nagrobka Stanisáawa Mossora. Autorem jest rzeĨbiarz
krakowski, Michaá Korpal (1854–1915), który wykonaá grób na zlecenie zrozpaczonych rodziców siedmioletniej Halinki w 1897 r. W obydwu przypadkach
dziewczynka siedzi na kamieniach w podobnej pozie, z nogami uáoĪonymi
w prawą stronĊ, podpierając siĊ lewą rĊką, zaĞ w drugiej trzymając wianek polnych kwiatów. PodobieĔstwo uwidacznia siĊ takĪe w detalach – koronkowe
wykoĔczenie rĊkawków i koánierzyka oraz krzyĪa zawieszonego na szyi. Nagrobek ten powstaá trzy lata wczeĞniej niĪ rzeszowskie dzieáo Józefa Kuleszy.
MoĪna by przypuszczaü, Īe fakt skopiowania tak oryginalnego dzieáa byá po
trosze usprawiedliwiony ówczesnym brakiem praw autorskich, które zostaáy
uchwalone dopiero w 1908 r. we Wiedniu [Tondos 1997], jednak bardziej prawdopodobna wydaje siĊ byü wspóápraca obydwu artystów. NaleĪy nadmieniü, Īe
Michaá Korpal, podobnie jak wielu indywidualnych rzemieĞlników, ze wzglĊdu
na trudną sytuacjĊ materialną, tworzyli groby dla duĪych firm kamieniarskich,
takich jak Stehlik, bracia Trembeccy czy wspomniany Kulesza.

Fot. 5, 6. Grobowiec Halinki Dzierzbickiej. ħródáo: K. Konieczna, B. Krupa
Phot. 5, 6. The tomb of Halinka Dzierzbicka. Source: K. Konieczna, B. Krupa
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MoĪna zatem zaáoĪyü, Īe oto krakowska rzeĨba posáuĪyáa jako wzór do stworzenia nagrobka Stanisáawa Mossora, tym bardziej Īe popularne byáo posiadanie
przez ówczesnych kamieniarzy „wzorników” – pewnego rodzaju folderu zawierającego projekty, szkice i wzory nagrobków. Wspóápraca rzeĨbiarzy, wymiana
doĞwiadczeĔ i pomysáów mogáy zaowocowaü powieleniem wykonanego wczeĞniej motywu. Kulesza, który jako pierwszy wprowadziá zwyczaj tworzenia grobów „na zapas”, w krakowskiej pracowni posiadaá dziewiĊü „oczekujących” na
zbyt grobowców [Król 1988]. Jednak zarówno róĪne daty powstania obydwu
prac, jak i sygnowanie grobów pozwalają przyjąü za sáuszną pierwszą hipotezĊ.
Pozostając na krakowskim cmentarzu, nie moĪna pominąü kolejnego waĪnego dla opracowania nagrobka. Jest on istotny z dwóch powodów: jako dzieáo
neoklasyczne jest przykáadem rzadkim dla tego nurtu architektury Cmentarza
Rakowickiego, a takĪe ze wzglĊdu na motyw motyla. W 1843 r. w pasie La powstaá pomnik Michaela Motzilki (fot. 7, 8).

Fot. 7, 8. Grobowiec Michaela Motzilki. ħródáo: K. Konieczna, B. Krupa
Phot. 7, 8. The tomb of Michael Motzilka. Source: K. Konieczna, B. Krupa

Pomnik nagrobny ma ksztaát ĞciĊtego ostrosáupa na prostokątnym planie
(mastaba). Niski cokóá zostaá zwieĔczony trójkątnym przyczóákiem, który ozdobiono rzeĨbą motyla, znajdującą siĊ nad wejĞciem do komory grobowej [Król
1988]. NiemalĪe identyczny nagrobek znajduje siĊ na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Jest to grób Antoniny z Groblewskich LigĊziny, mieszczący siĊ w Ğrodkowej czĊĞci kwatery I, datowany na ok. 1842 r. (fot. 9, 10). Tarnowski nagrobek dodatkowo ozdobiony jest odwróconymi páonącymi pochodniami flankującymi páycinĊ [PotĊpa i in. 1991]. Na obu pomnikach brak sygnowania.
WystĊpowanie niemalĪe identycznych nagrobków byáo zjawiskiem powszechnym. O ile w przypadku wczeĞniejszym moĪna wytáumaczyü genezĊ
powstania siostrzanych dzieá, o tyle w tym jest to zdecydowanie trudniejsze.
Odniesienie tutaj wspomnianej przez CzyĪ i Gutowskiego [2010] „zmasowanej
produkcji cmentarnej” nie ma prawa bytu ze wzglĊdu na sporadycznoĞü oma-
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wianego motywu. Brak materiaáów poĞwiadczających autorów obydwu nagrobków, nieduĪą odlegáoĞü zarówno czasową, dotyczącą powstania grobów, jak
i geograficzną pozwala wysunąü nieĞmiaáą hipotezĊ, Īe wyszáy one spod dáuta
jednego kamieniarza, bądĨ jednego wzornika.

Fot. 9, 10. Grobowiec Antoniny z Groblewskich LigĊziny. ħródáo: K. Konieczna, B. Krupa
Phot. 9, 10. The tomb of Antonina LigĊzina Groblewska. Source: K. Konieczna, B. Krupa

Na tych klasycystycznych nagrobkach umieszczony motyl przywoáuje wierzenia staroĪytnych kultur. W staroĪytnoĞci wierzono, Īe dusza ludzka opuszczając ciaáo w momencie Ğmierci przybiera postaü motyla, która uwolniona z cielesnych powáok wstĊpuje do nieba. Niektórzy autorzy podają, Īe w ten sposób
wiecznego ukojenia doznają Īoánierze lub wojownicy polegli na polu bitwy.
W przypadku pomnika Motzilki zdaje siĊ to zasadne, gdyĪ byá on wojskowym
lekarzem. Dodatkowo, przedstawionego na grobie motyla moĪna odnieĞü do
polsko brzmiącego nazwiska [Król 1988].
Na Cmentarzu Rakowickim odnotowano obecnoĞü jeszcze jednego nagrobka,
który w odczuciu autorek, zostaá takĪe ozdobiony motywem motyla (fot. 11, 12).
Wspólny grób rodziny Stroków i ĩelisáawy SiewieliĔskiej, mieszczący siĊ
w kwaterze 16, datowany jest najprawdopodobniej na 1880 r. Nagrobek utrzymany jest w formie trzonu na podstawie prostokąta zwĊĪającego siĊ delikatnie
ku górze. Na szczycie zwieĔczony krzyĪem. Przyczóáek ozdobiony linearnym
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motywem. Motyla wkomponowano w symetryczny ornament, w którym moĪna
dopatrzeü siĊ jeszcze innych symboli: makówek – atrybutu Hypnosa, symbolizujących wieczny sen, oraz wĊĪy – dwuznacznego motywu, bĊdącego z jednej
strony metaforą grzechu i záa, z drugiej zaĞ, poprzez zrzucanie skóry alegorycznym wyrazem nowego Īycia, odnowy i nieĞmiertelnoĞci.

Fot. 11, 12. Grobowiec Adama Stroki. ħródáo: 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 PobiciĔskim w Rzeszowie. Cmentarz zostaá otwarty 1 stycznia 1910 r., stając siĊ tym samym jedynym czynnym cmentarzem parafii rzeszowskiej. Stary Cmentarz przy ul. Targowej zostaá dla pochówków zamkniĊty. I tak jak w przypadku pierwszej rzeszowskiej nekropolii, tak i tu widoczny jest udziaá kamieniarzy i rzeĨbiarzy,
m.in. z krakowskich pracowni. Powstawaáy zarówno obiekty utrzymane w zgodzie z nowymi trendami, ówczesną modą, jak i powtarzane motywy, sprawdzone
juĪ na Starym Cmentarzu, znane mieszkaĔcom Rzeszowa.
Trudna sytuacja materialna i duĪa konkurencja zmuszaáy artystów do wspóápracy z firmami kamieniarskimi lub przenoszenia swoich pracowni do innych
miast. Krakowskie warsztaty opuĞcili m.in. MitasiĔski czy Janik, upatrując
w mieszkaĔcach Rzeszowa nowej klienteli. Janikowie prowadzili rodzinną pracowniĊ, nazwiskiem której sygnowali nagrobki zarówno Starego Cmentarza, jak
i nowego, PobiciĔskiego. SpoáecznoĞü rzeszowska pozytywnie zapatrywaáa siĊ
na krakowskie nurty, dlatego MitasiĔski na początku swojej pracy w Rzeszowie
podpisywaá swoje dzieáa jako MitasiĔski z Krakowa, licząc na aspiracje nabywców [àyĪka 2005].
Liczną grupĊ nagrobków Pobitna stanowią prace eklektyczne. Nagrobek Heleny z Walców-Rola Gadomskiej dáuta Tadeusza Norberta Janika, Īony starosty,
zmaráej w 1921 r., zawiera elementy stylowe róĪnych epok, a takĪe motyw motyla. Artystyczną czĊĞü grobu tworzy kartusz, podtrzymywany z dwóch stron
przez putta. Kartusz zdobiony jest medalionem otoczonym kwiatową girlandą,
w którym widnieje portret zmaráej. Szczyt ozdobnej tablicy inskrypcyjnej wykaĔcza ognista waza z drapowaną tkaniną (fot. 13, 14).

Fot. 13, 14, 15. Grobowiec Heleny z Walców-Rola Gadomskiej. ħródáo: K. Konieczna, B. Krupa
Phot. 13, 14, 15. The tomb of Helena Gadomska Walc-Rola. Source: K. Konieczna, B. Krupa

Szczególną uwagĊ przykuwają dwie postacie dzieciĊce, które zostaáy przez
artystĊ obdarzone skrzydáami motyla. Jako motyw dekoracyjny putto byá przedstawieniem maáego, nagiego cháopczyka, stosowanym w architekturze i malar-
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stwie od okresu renesansu. Nawiązuje do wyobraĪeĔ Erosa (Amora), boga miáoĞci, który, podobnie jak Zefir, byá wyraĪany z motylimi skrzydáami [KopaliĔski
1991, Kubalska-Sulkiewicz i in. 2003]. Jest to kolejny przykáad rozdzielonej
przez Ğmierü miáoĞci, w którym tragicznie przerwane uczucie zostaáo upamiĊtnione w symbolicznej oprawie. Pochowana w nim máoda, prawdopodobnie
22-letnia, maáĪonka pozostawiáa zasmuconego mĊĪa. Widoczne tu odniesienie do
mitu o Erosie i Psyche pozwala upatrywaü powtórnego zjednoczenia maáĪonków
w szczĊĞliwej wiecznoĞci, nadając tym samym rzeĨbie romantyczny charakter.

Fot. 16, 17. Grobowiec Anny Kozáowskiej. ħródáo: K. Konieczna, B. Krupa
Phot. 16, 17. The tomb of Anna Kozáowska. Source: K. Konieczna, B. Krupa

Na Cmentarzu PobiciĔskim, w II kwaterze znajduje siĊ nagrobek Anny Kozáowskiej wykonany przez MitasiĔskiego (fot. 16, 17). Pomnik utrzymany jest
w formie graniastosáupa, zwieĔczonego czworobocznym podestem lub fragmentem kolumny, na której przysiadá anioá. U podstawy osadzona jest wiązanka
kwiatów z liĞciem palmowym. RóĪe symbolizują czyste Īycie, bez grzechu,
natomiast palma jest ikoną mĊczeĔstwa [Sypek 2005]. PoĞrodku rzeĨby, jakby
ukryta miĊdzy faádami sukni a kwiatami, znajduje siĊ páaskorzeĨba motyla. Motyl jest alegorią odrodzenia i nieĞmiertelnoĞci duszy. Wedáug Forstner [2001]
„od epoki aleksandryjskiej […] zaczĊto dopatrywaü siĊ i obrazu duszy nie tyle
w Īaáobnej ümie, ile raczej w radosnym motylu”.
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WNIOSKI
Omówiony w pracy motyw motyla, symbolu ogólnie jednoznacznego w sztuce sepulkralnej, w przytoczonych nagrobkach zyskuje dodatkowe, indywidualne
znaczenie bazujące na róĪnych wyobraĪeniach: jako ikona duszy opuszczająca
ciaáo w momencie Ğmierci w wierzeniach staroĪytnych kultur, nadziejĊ zmartwychwstania i odrodzenia w tradycji chrzeĞcijaĔskiej, jak poprzez powtórne
nawiązanie do wierzeĔ mitologicznych, bazujących na micie o Psyche i Erosie –
nieszczĊĞliwej i przerwanej Ğmiercią miáoĞci.
Motyw motyla, znany cywilizacjom antycznym, w nowoĪytnej sztuce cmentarnej swoją genezą siĊga dopiero wieku XIX. Jak podaje Nicieja [1989] za Biaáostockim [1982], symbol ten zostaá zaczerpniĊty z twórczoĞci niemieckiego,
romantycznego malarza C. D. Friedricha. Jako inspiracjĊ mógá posáuĪyü, wykonany sepią, zaginiony obraz artysty, zatytuáowany Mój pogrzeb. Scena przedstawia Īaáobników zgromadzonych wokóá grobu oraz ksiĊdza, wskazującego na
lecącego motyla. Na tle promieni Ğwiatáa przedzierających siĊ przez pochmurne,
ciemne niebo, unosi siĊ jeszcze piĊü motyli. Motyle-dusze wskazują na nadzmysáowy Ğwiat i nowe, lepsze Īycie.
Motyle- lub ümy-dusze, w formie przesądu, udokumentowaá MoszyĔski
[1934]. Prowadzone w latach 30. ub. stulecia badania etnograficzne wykazaáy
obecnoĞü tego zabobonu w kulturze sáowiaĔskiej, jednak byáy to przypadki
rzadkie i o zasiĊgu wybitnie reliktowym. I tak jak greckie Psyche oznacza zarówno motyla, jak i duszĊ, tak u Ğrodkowych Wielkorusów odnotowano wyraz
dùšeþka w znaczeniu motyl. Koresponduje to z poglądem Wojtaków, wg których
dusza ludzka przyjmuje postaü biaáego motyla. RównieĪ Buágarzy wyraĪali podobną opiniĊ, zgodnie z którą motyl- lub ptak-dusza opuszcza ciaáo i zasiada na
najbliĪszym drzewie.
Inny badacz kultury ludowej, Adam Fischer [1921], podając róĪne zoomorficzne przedstawienia ludzkiej duszy, wĞród wymienionych zwierząt takĪe podaá
motyla. Stosowanie tego symbolu w eschatologii wynika z natury owada – lotnoĞü, zwinnoĞü, maáe rozmiary ciaáa, uciekanie i chowanie siĊ stanowią analogiĊ
delikatnej, efemerycznej i ulotnej duszy.
O powiązaniu motyla z sacrum pisze takĪe Szczepanowicz [2007]. Autorka
táumaczy znaczenie motywu, który jako symbol zmartwychwstania byá stosowany w przedstawieniach Dzieciątka Jezus, gdzie motyl przysiadaá na jego dáoni
lub w najbliĪszej okolicy. Opisuje takĪe Ğw. JoannĊ d’Arc, której sztandar otaczaáa chmara biaáych motyli.
Motyl, jako jeden z piĊkniejszych owadów, staá siĊ emblematem nieĞmiertelnoĞci, nadziei i zmartwychwstania. Omówiona w pracy nagrobna symbolika
motyla oraz powiązania z wierzeniami dawnych ludów Ğwiadczą o gáĊbokim
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 graveyard 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

