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PRZEDSTAWIENIA WOTYWNE Z KO CIOŁA  
W. ANDRZEJA W MAŁYNIU 

 
Nieopodal Szadku, w Małyniu znajduje si  neoroma ski 

ko ciół p.w. w. Andrzeja Apostoła. Parafia mały ska (notowana 
od XV w.) swym zasi giem obejmuje tak e kilka miejscowo ci 
poło onych obecnie w gminie szadkowskiej, a mianowicie le ce w 
jej północno-wschodniej cz ci Krokocice, Lichaw , Wol  
Krokock , Łobudzice i Wol  Łobudzk . W ko ciele znajduje si  
szereg obiektów zabytkowych, stanowi cych wyposa enie 
dawnych budowli drewnianych, m. in. gotycka chrzcielnica 
kamienna z drugiej połowy XV w. 

W grupie zabytkowych obrazów nale cych do parafii na 
pierwszy plan wysuwa si  XVII-wieczny obraz przedstawiaj cy 
Matk  Bosk  z Dzieci tkiem1. Tak jak wiele tego typu cudownych 
obrazów przedstawienie z Małynia zdobiły (poza XVIII-wieczn  
sukienk ) metalowe wota, które jeszcze w latach siedemdziesi tych 
XX w. mie ciły si  wokół cudownej Madonny. Obecnie wota 
zostały przeniesione do specjalnych gablot– tym samym oddzielono 
je „brutalnie” od wi tej tkanki obrazu. Trzeba jednak pami ta , i  
ten rodzaj zabezpieczania wot – mimo e tak okrutny, jest obecnie 
stosowany w wi kszo ci ko ciołów czy o rodków 
pielgrzymkowych. 

Zbiór wot z Małynia nie jest ani zbiorem poka nym w sensie 
liczbowym, ani zbiorem wybitnie szczególnych czy oryginalnych 
wot. Mimo tego warto przyjrze  si  niniejszym obiektom, gdy  
prezentuj c skromny zestaw, przedstawiaj  jednocze nie 
wyobra enia najcz ciej spotykane b d  najbardziej typowe. 

                                                           
* Dr Jowita Jagla jest adiunktem w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
1 Katalog zabytków sztuki w Polsce. t. II: Województwo Łódzkie. Powiat Sieradzki, 
Z. 10, Warszawa 1953, s. 14–15; Wojewódzki O rodek Dokumentacji Zabytków, 
Delegatura w Sieradzu, karta ewidencyjna nr 1731–1733.  
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Zarówno wota woskowe jak i metalowe były przede 
wszystkim znakiem ofiary. Ofiary, która jako jeden z 
podstawowych objawów religijno ci jest głównie „czynno ci  
kultow , w której człowiek przez jaki  dar, przez jak  cenn  rzecz, 
której si  dobrowolnie pozbawia, wyra a pewne szczególne uczucia 
swego serca wzgl dem Istoty Najwy szej”2. Ofiara w formie wotum 
staje si  darem materialnym, który mo e by  zło ony przez samego 
ofiarodawc  lub osoby mu bliskie3. Jest równie  wyobra eniem i 
wynikiem specyficznej duchowo ci opartej na wierze w cudowne 
zdarzenia, a okre lonej przez J. Ol dzkiego i A. Hemk  jako 
„wra liwo  mirakularna”4. Bez wzgl du na form  i temat wota w 
podstawowym rozró nieniu dzielimy je na proszalne, 
„prowokuj ce zdarzenia mirakularne” i dzi kczynne, 
„dokumentuj ce niniejsze zdarzenia”5. Ponadto wszystkie one 
stanowi  form  kontaktu z Istot  Najwy sz , funkcjonuj  jako 
komunikat ku Niej wysłany i jako lub z Ni  zawarty6. Były te  
odzwierciedleniem my lenia magicznego stosowanego w kulcie 
wi tych, w przypisywanej im mocy i działaniu7. W ko cu stały si  
wiadectwem nie tylko religijno ci, ale te  obrazem ówczesnych 

schorze  i duchowych problemów człowieka.  
Tradycja składania wot bóstwom miała swoje ródło w 

religijno ci staro ytnej Grecji i Rzymu. Repertuar przedmiotów, 
które wykorzystywano w tym celu był całkiem obszerny. Jako 
wotum składano bi uteri , bro , ubrania, narz dzia pracy, ale tak e 
a mo e przede wszystkim wykonywane z gliny lub terrakoty 

                                                           
2 T. Chodzidło, Ofiara u najstarszych ludów, „Collectanea Theologica” 1959,  
R. XXX, s. 138. 
3 S. Z. Jabło ski, Jasna Góra. O rodek kultu maryjnego, Lublin 1984, s. 108. 
4 O wra liwo ci tego typu pisz  A. Hemka, J. Ol dzki, Wra liwo  mirakularna, 
„Polska Sztuka Ludowa” 1990, nr 1, s. 8–14. 
5 J. Ol dzki, wiadomo  mirakularna, „Polska Sztuka Ludowa” 1989, nr 3,  
s. 147. Obecnie jako wotum mo e uchodzi  szereg ró nych przedmiotów, takich 
jak np. włosy, kołyski, fotografie itp.; zob. tam e, s. 147–156; B. Pilichowska, 
Ludowe ofiary wotywne we Włoszech, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiello skiego” 1976, Prace Etnograficzne, z. 9, s. 121–132. 
6 Szeroko o tym pisze w całej swojej ksi ce P. Kowalski, Pro ba do Pana Boga. 
Rzecz o gestach wotywnych, Wrocław 1994.  
7 O roli wot i praktyk wotywnych w religijno ci redniowiecznej pisze  
A. Witkowska, Kulty p tnicze pi tnastowiecznego Karkowa. Z bada  nad miejsk  
kultur  religijn , Lublin 1984, s. 202–218. 
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wyobra enia organów ciała ludzkiego, przedstawienia zdarze  i 
wypadków, które doprowadziły do intencji zło enia ofiary itd. 
Oprócz tego składano malowane tabliczki drewniane lub gliniane, 
ukazuj ce wotantów, cz sto z dodatkowym napisem obja niaj cym 
oczekiwany czy spełniony cud8. Wobec intensywno ci trwania 
poga skich praktyk religijnych w ród wczesnych chrze cijan 
ko ciół przej ł wiele z nich, dostosowuj c je do własnych potrzeb. 
Tak wła nie stało si  w przypadku wot, które ju  w postaci 
srebrnych i złotych tabliczek pojawiły si  w IV i V w. na terenie 
Italii9. W redniowieczu i kolejnych epokach obok wot metalowych 
wierni składali najcz ciej tak e wota woskowe b d  fundowali 
wotywne malowane obrazy. Ka dy z tych trzech rodzajów wot miał 
nieco inny wymiar i oddziaływanie. Wota malowane były bardzo 
opisowe, narracyjne w rejestracji cudów minionych. Z kolei wota 
woskowe z uwagi na tanio  materiału najcz ciej składali ludzie 
ubodzy, przy czym w wi kszo ci wota te nie zachowały si , gdy  
najcz ciej przetapiano je na wiece10. Wota srebrne składały osoby 
bardziej maj tne b d  fundowały je całe rodziny lub okre lone 
społeczno ci11. 

Na obszarze Polski wota woskowe i srebrne były składane 
ju  w połowie XVI w. Najstarsze zachowane u nas srebrne wota 
pochodz  z lat trzydziestych XVII w., jednak prawdziwa 
kulminacja popularno ci wot srebrnych nast piła w XVIII w.12. W 
zbiorze z Małynia znajduje si  jedna plakietka z wyobra eniem 
wotanta i wi tych postaci (XVII w.), wota w kształcie serca 
(XIX/XX w.), wotum w kształcie z ba (XIX w.?), plakieta z 
przedstawieniem zwierz t gospodarskich (XVIII w.) i pojedyncze 
                                                           
8 Zob. B. Pilichowska, op. cit., s. 123; G. Baggieri, L’antica anatomia nell’arte dei 
donaria, Genova 1995; E. Holländer, Plastik und Medizin, Stuttgart 1912,  
s. 175–235, 286–316. 
9 B. Pilichowska, op. cit., s. 123. 
10 O wotach woskowych w: J. Ol dzki, Wota woskowe ze wsi Brodowe Ł ki i 
Krzynowłoga Wielka, „Polska Sztuka Ludowa” 1960, nr 1, s. 3–22; J. Ol dzki, 
Symboliczne ofiary woskowe ze wsi Kadzidło, „Polska Sztuka Ludowa” 1962, nr 2, 
s. 92–97; A. Kuncz ska-Iracka, Woskowe wota z Krypna, „Polska Sztuka Ludowa” 
1987, nr 1–4, s. 65–73.  
11 T. Dömötör, Volksglaube und Aberglaube der Ungarn, Corvina 1981, s. 245.  
12 J. Ol dzki, Wota srebrne, „Polska Sztuka Ludowa” 1967, nr 2, s. 69;  
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Wota srebrne z bada  nad sztuk  sarmatyzmu w 
Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki” 1970, nr 2, s. 209. 
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elementy bi uterii (XIX/XX w.). Wszystkie razem tworz  
niezwykły zestaw wyobra e  ukazuj cych podstawowe schematy 
wotywne, jak i zakres problemów, które podejmowano w wotach. 

 
Ludzkie ciało i z b 

Intryguj cym a zarazem najmniejszym z wot w Małyniu jest 
srebrny z b z zawieszk  (fot. 1). Wyobra enie organów ciała 
ludzkiego nale ało do najbardziej popularnych zarówno w 
staro ytno ci, jak i epokach pó niejszych. Najcz ciej składano 
wota w formie nóg/stóp, r k/dłoni, oczu, piersi i uszu. Rzadziej 
ofiarowano wyobra enia wi kszych fragmentów ciała, jak np. 
korpus z ebrami czy głowa. Niezmiernie rzadko składano wota w 
kształcie z bów czy wota wyobra aj ce usta z z bami, tym samym 
niniejszy obiekt staje si  przykładem nader cennym. Wypada przy 
tym wyja ni , i  wyobra enie z bów nie stanowiło w sztuce dawnej 
„problemu” – zjawiska nieobecnego czy pomijanego.  

Pewnym schematem, na którym mogli opiera  si  wytwórcy 
wot, była bogata ikonografia w. Apolonii–diakonisy z Aleksandrii, 
yj cej w III w. Padła ona, jak wielu innych chrze cijan ofiar  

prze ladowa  w 249 r. Nie zwracaj c uwagi na jej podeszły wiek i 
stan zdrowia niewierni pojmali j  i zaci gn li do poga skiej 
wi tyni, gdzie chcieli zmusi  do oddania czci bóstwom. Kiedy 

Apolonia odmówiła, oprawcy wybili jej wszystkie z by i tak 
okaleczon  wyprowadzili za miasto. Tam przy stosie zagrozili jej 
tortur  płomieni – w przypadku gdyby nadal nie chciała wyrzec si  
wiary chrze cija skiej. Nie widz c wyj cia z dramatycznej sytuacji, 
Apolonia poprosiła prze ladowców o chwil  do zastanowienia 
(dzi ki czemu zyskała nieco spokoju do modlitwy) i sama, 
wyrwawszy si  z r k pogan, rzuciła si  w ogie 13.  

 

                                                           
13 O postaci w. Apolonii w: D. Attwater, C. R. John, Dykcjonarz wi tych, tłum. 
T. Rybowski, Wrocław–Warszawa–Kaków 1997, s. 36; H. Hoever, ywoty 

wi tych Pa skich, tłum. Z. Pniewski, Olsztyn 1995, s. 55; W. Galant, Skarbiec 
wi tych Pa skich, Przemy l 1911, s. 80–81; W. Hozakowski, ywoty wi tych 

Pa skich, Pozna  1908, s. 124–125; H. Fros, F. Sowa, Twoje Imi . Przewodnik 
onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975, s. 72. 
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Fot. 1. Srebrny z b – wotum w ko ciele w Małyniu 
 
Kult wi tej do  szybko rozpowszechnił si  w całej Europie, 

o czym wiadcz  wzmianki z jej imieniem umieszczane w 
kalendarzach, brewiarzach i mszałach z IX–XI w. Do wzmo onej 
popularno ci w. Apolonii w pó niejszych wiekach przyczyniły si  
wyprawy krzy owe, które dzi ki masowo przywo onym relikwiom 
wpłyn ły na przeniesienie na grunt Europy Zachodniej kultu wielu 
wschodnich wi tych (oprócz w. Apolonii tak e w. Jerzego, w. 
Katarzyny, w. Mikołaja i w. Bła eja)14. Ze wzgl du na epizod z 
tortur  wybicia z bów Apolonia stała si  patronk  przede 
wszystkim cierpi cych na ból z bów i dotkni tych schorzeniami 
szcz ki, a tak e z bkuj cych dzieci. By umo liwi  chorym 
oddawanie czci wi tej i pielgrzymowanie do jej sanktuariów, wiele 
wi ty  i klasztorów nabywało relikwie Apolonii. Do 

najwcze niejszych miejsc kultu wi tej nale ały ko ciół Marii 
Magdaleny w Aachen, w którym przechowywano „z b w. 
Apolonii”, katedra w Trewirze, szczyc ca si  relikwiami wi tej ju  
od 1196 r., a tak e dwie wi tynie szwajcarskie: w Heiligenberg 

                                                           
14 W. Bulk, St. Apollonia. Patronin der Zahnkranken. Ihr Kult und Bild im Wandel 
der Zeit, Münster–Westfalen 1967, s. 19. 
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(od XIII w.) i Rathausen (od 1259 r.). Z czasem relikwie Apolonii 
stały si  bardzo rozpowszechnione i od ko ca XIV w. wyst powały 
cz sto w ołtarzach i monstrancjach.  

W Polsce popularno  wi tej była równie du a, jak w 
pozostałych regionach Europy, co jednak interesuj ce, w 
pontyfikałach krakowskich z XV w. Apolonia została okre lona 
jako patronka regni Poloniae15. Zatem wraz ze w. Wojciechem, 
w. Florianem i w. Stanisławem była czczona jako opiekunka i 

or downiczka naszego kraju, niestety genezy tego patronatu trudno 
si  dzisiaj dopatrzy . Wraz ze zmierzchem redniowiecza kul 
wi tej nie osłabł, ale przenikn ł na grunt kultury ludowej, gdzie 

był i jest nadal gorliwie podtrzymywany16. Przedstawienia Apolonii 
zacz ły wyst powa  powszechnie w całej Europie, pocz wszy od 
XIII w. Ze wzgl du na fakt jej oddania Bogu i lubowanego 
dziewictwa pomijano podeszły wiek, w jakim Apolonia poniosła 
mier , i ukazywano j  tak jak wi kszo  wi tych dziewic w 

młodym wieku. Niekiedy jej atrybutem była palma m cze stwa, 
jednak bardziej popularny symbol okre laj cy posta  wi tej 
stanowiły szczypce, kleszcze lub imadło nasuwaj ce jednoznaczne 
skojarzenia z torturami. Poniewa  jednak kleszcze b d  szczypce 
bywały niekiedy równie  atrybutem w. Agaty (której za ich 
pomoc  obci to piersi), starano si  u ci li  symbolik  atrybutu 
Apolonii, umieszczaj c w narz dziu poka ny z b17! Kleszcze, dłuta, 
młotek, a zwłaszcza symboliczny z b niosły jasne, klarowne 
przesłanie nadziei na zwyci stwo nad bólem, które nie mogło 
zaistnie  bez ingerencji wi tej Lekarki. Poniewa  przedstawienia 
Apolonii nale ały do wyj tkowo popularnych, mo na s dzi , i  
wota w postaci z bów nie wymagały od złotników i rzemie lników 
wykonuj cych je szczególnej znajomo ci medyczno-anatomicznej.  

                                                           
15 H. Fros, F. Sowa, op. cit., s. 72. 
16 K. Piwocki, Rze ba ludowa, „Polska Sztuka Ludowa” 1976, nr 3/4, s. 146. 
17 O ikonografii w. Apolonii w: Lexikon der christlichen Ikonographie, red.  
E. Kirschbaum, t. 5, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1973, szp. 232–233; K. Künstle, 
Ikonographie der christlichen Kunst, Freiburg 1926, s. 90–93; R. Pfleiderer,  
Die Attribute der Heiligen. Ein Alphabetisches Nachschlagenbuch, Leipzig 1989, 
s. 178 i 179; Die Attribute der Heiligen alphabetisch geordnet, Hannover 1843,  
s. 190; D. Ramonien , Krikš ioniškosios Ikonografijos Žodynas, Vilnius 1997,  
s. 34–35; L. Réau, Iconographie de l`art chrétien. Iconographie des saints, t. III, 
Paris 1958, s. 128. 
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Niestety trudno dzi  stwierdzi , czy z b z Małynia jest darem 
dzi kczynnym za u mierzony ból czy te  ofiar  błagaln , 
„wymuszaj c ” od Istoty Najwy szej wstawiennictwo i cud 
uleczenia. Niepodpisany staje si  darem-symbolem, tajemnic  
ukryt  w anatomicznym kształcie. 

Tajemnica serc 
W grupie wot z Małynia znajduje si  sze  wot w kształcie 

serca i jedna plakietka ukazuj ca dwa zł czone serca. Tylko dwa z 
o miu serc prezentuj  surowy kształt bez zaakcentowanych 
płomieni, pozostałe maj  płomienie w formie ognistej wi zki, 
samodzielnych grubych snopów czy rozedrganych promieni. Wota 
w kształcie serc stanowi  niezwykle ciekawy przykład darów 
mog cych zawiera  tre ci religijne b d  wieckie. Serce jako 
samodzielny organ ciała pojawiało si  ju  w staro ytnych 
sanktuariach, ale serce w uproszczonym kształcie, 
przypominaj cym li  bluszczu, wyst powało wcze niej, ju  w 
staro ytnym Egipcie. W staro ytnej Grecji i Rzymie współczesna 
nam symboliczna forma serca nie była znana i zacz ła 
funkcjonowa  ponownie dopiero w redniowieczu. Serce 
wyst powało wówczas po pierwsze w sztuce sepulkralnej, w 
nagrobkach upami tniaj cych pochówek serca, jak i w nagrobkach 
ukazuj cych zmarłych trzymaj cych serce w dłoniach18. Motyw 
serca wykorzystywano wówczas tak e w ikonografii miłosnej 
(sceny traktowania m skiego serca przez kobiet , sceny darowania 
serca kobiecie itd.)19. Z jednej wi c strony serce symbolizowało 
autentyczny organ ludzki, z drugiej strony obrazowało miło  i 
gł bsze uczucia. Z kolei serce z płomieniami pojawiło si  pod 
koniec XV w. w malarstwie włoskim i w niemieckich wotach 
woskowych20. 

                                                           
18 A. Grzybkowski, Obraz serca w sztuce XIII–XIV wieku. Mi dzy erotyk  a 
mistyk , [w:] A. Grzybkowski, Mi dzy form  a znaczeniem. Studia z ikonografii 
architektury i rze by gotyckiej, Warszawa 1997, s. 138–157. 
19 Zob. K. Zalewska, Silniejsza od lwa. Temat pot gi kobiety w ikonografii 
pó nego redniowiecza, [w:] Sztuka a erotyka. Materiały Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Łód  listopad 1994, Warszawa 1995, s. 149–169. 
20 E. Holländer, op. cit., s. 229. 
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Wotywne serca maj  wiele znacze , cz sto trudnych do 
odczytania. Oczywi cie jaka  ich cz  powstawała w celu 
upami tnienia dolegliwo ci sercowych, ale z pewno ci  znacznie 
wi cej z nich symbolizowała inne sfery ycia. Według  
A. Ja kiewicza mog  by  „symbolem osób boskich, wyrazem uczu  
człowieka do człowieka, symbolem dobroci”21. J. Ol dzki podaje 
przykłady wot zło onych z kilku poł czonych serc symbolizuj cych 
członków jednej rodziny „wobec których zachodzi potrzeba 
dzi kczynienia”22. E. Holländer dostrzega dodatkowo w wotach-
sercach dar ofiarowany Bogu czy wi temu w celu oddalenia 
cierpie  duchowych, miłosnych trosk czy smutków. Płon ce serce 
mogło równie  by  symbolem płon cej, gor cej miło ci do Boga.  
Z kolei L. Kriss-Rettenbeck wotum o kształcie serca traktuje nie 
tylko jako symbol miło ci, ale tak e jako symbol arliwego 
uwielbienia, oddania lub przychylno ci23.  

W zbiorze z Małynia najciekawszym wotum z tej grupy 
wydaje si  plakietka ukazuj ca dwa, gorej ce, zł czone ze sob  
serca (fot. 2).  

Szczero  i arliwo  przekazu została w tym przypadku 
wyra ona przez miło  dwojga ludzi (mo e m a i ony?) i ich 
tajemnego lubu z Istot  Najwy sz . Zł czone serca stanowi  
wyraz wzajemnej miło ci ale te  znak jedno ci dwojga ludzi 
ofiaruj cych dar przebłagalny b d  dzi kczynny. 

Zwierz  – istota która wymaga troski 
Jedynym wotum zachowanym w Maryniu, ukazuj cym 

zwierz ta jest XVIII-wieczna plakieta przedstawiaj ca krow , konia 
i owc  tworz ce symboliczne stado (fot. 3). Krowa zwrócona w 
prawo ukazana jako zwierz  najwi ksze, wypełnia górn  cz  
plakietki, podczas gdy mniejsze od niej: ko  i owca, mieszcz  si  w 
dolnym obszarze przestawienia – zwrócone w lewo. Niniejsze 
wotum nie posiada ukazywanej cz sto w takich uj ciach 
ikonograficznych dodatkowych postaci Niebia skich: Boga, 
                                                           
21 A. Ja kiewicz, Złotnictwo wotywne regionu cz stochowsko-wielu skiego. 
Studium z zakresu sztuki prowincjonalnej i ludowej XVII–XIX wieku, 
Cz stochowa 1982, s. 22–23. 
22 J. Ol dzki, Wota srebrne..., s. 76. 
23 L. Kriss-Rettenbeck, Das Votivbild, München 1961, s. 109–134.  
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Chrystusa, Marii lub wybranych wi tych. Zwierz ta stanowi  
zatem jedyny temat, symbol i problem.  

 

 
Fot. 2. Dwa zł czone serca – wotum w ko ciele w Maryniu 

 
Obecno  wot o tematyce animalistycznej nie mo e dziwi  

wobec wagi i roli jak  odgrywały zwierz ta nie tylko w 
gospodarstwach chłopskich, ale i szlacheckich. W XVII i XVIII w. 
szczególnie cz sto wyst powały wota z owcami lub bydłem, z 
uwagi na popularno  hodowli tych e. Oprócz tego zdarzaj  si  
wota przedstawiaj ce konie. Wota powstawały najcz ciej w 
intencji dzi kczynnej, za cudowne wyzdrowienie stada czy np. 
uratowanie pojedynczych sztuk z niebezpiecznego wypadku. Jest to 
oczywiste wobec straszliwej chorowito ci i miertelno ci zwierz t 
hodowlanych24. 

 

                                                           
24 A. Ja kiewicz, op. cit., s. 16–17; J. Topolski, Gospodarstwo wiejskie w dobrach 
arcybiskupa gnie nie skiego od XVI do XVIII wieku, Pozna  1958, s. 272–275;  
B. Baranowski, Owczarstwo w Ł czyckiem w XVIII wieku, „Prace i Materiały 
Etnograficzne” 1959, t. XIII, s. 123–125.  
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Fot. 3. Plakieta przedstawiaj ca zwierz ta – wotum w ko ciele w Małyniu 
 
W kulturze ludowej stosowano wiele obrz dów 

apotropaicznych i uleczaj cych zwierz ta, w których 
wykorzystywano elementy wiary chrze cija skiej i poga skiej 
magii. W dni patronów od zwierz t ( w. Rocha, w. Mikołaja, w. 
Antoniego, w. Marcina)25, w wi to Trzech Króli i Matki Boskiej 
Gromnicznej, okadzano bydło ziołami, przeganiano przez dym z 
ognisk, w których spalano lecznicze substancje, wkładano do 
łobów kawałki gromnicy, pławiono zwierz ta w wodzie 26. By 

zwierz ta nie stały si  ofiar  złego spojrzenia, zawieszano na ich 
                                                           
25 E. Frankowski, Kalendarz obrz dowy Ludu Polskiego, Warszawa 1920, s. 58; 
Zob. W. Baranowski, Z bada  nad katolicyzmem ludowym okresu 
pouwłaszczeniowego. (Kult „ wi tych Doktorów”), „Zeszyty Naukowe 
Uniwerstyetu Łódzkiego” 1969, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 63, s. 86–88; 
W. Baranowski, Kult patronów gospodarstwa w katolicyzmie ludowym okresu 
pouwłaszczeniowego, „Zeszyty Naukowe Uniwerstyetu Łódzkiego” 1970, Nauki 
Humanistyczno-Społeczne, z. 67, s. 55–70; B. M. Liberska-Marinow, 
Interpretacja tre ci hagiograficznych w kulturze ludowej Polski rodkowej, „Prace 
i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” 1991–1995, 
Seria Etnograficzna, nr 30, s. 29, 33. 
26 S. A. Jaskulska, Niektóre zwyczaje pasterskie w sieradzkim, „Prace i Materiały 
Etnograficzne” 1950/1951, t. VIII–I, s. 671–672; B. Baranowski, Chów bydła w 
drugiej połowie XVII i w XVIII wieku w Ł czyckiem i na terenach s siednich, 
„Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego” 1957, s. 227–228.  
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szyjach i uprz ach czerwone wst eczki lub pompony27. W celu 
zapewnienia zdrowia podczas pierwszych wypasów kropiono je 
wi con  wod  i uderzano po wi conymi rózgami. Konie 

ochraniano tak e przed tzw. mar  szeregiem zakl , m. in. 
lipowymi łykami i derkami, zawieszaniem w stajni lusterek, 
zabitych ptaków, czy umieszczaniem w stajniach brzozowych 
mioteł28. Oprócz tego stosowano zwyczaj składania w ko ciele wot 
metalowych i woskowych z wyobra eniem zwierz t. Obecnie 
problemem staje si  wyja nienie kto składał niniejsze wota. W 
wi kszo ci niepodpisane stanowi  b d  cenny dar zło ony przez 
okre lon  rodzin  szlacheck  lub okupiony ci kimi wyrzeczeniami 
finansowymi dar (cz sto zbiorowy) wie niaków29.  

Plakietka z Małynia nie prezentuje ani pojedynczego 
zwierz cia, ani jednego gatunku. Przedstawia trzy zwierz ta 
najcz ciej hodowane i najwa niejsze w hierarchii gospodarczej. 
Tym samym ich kr pe, nieco przyci kie sylwetki, wypełniaj c 
ciasny obszar plakiety, symbolizuj  całe stada nale ce do 
konkretnej rodziny b d  okre lonej społeczno ci jednej lub kilku 
wsi. Trzeba przyzna , e ten rodzaj wyobra e  prezentuje 
dodatkowo stosunek ówczesnego człowieka do zwierz cia. 
Oczywi cie nie mo na mówi  o nadmiernej uczuciowo ci, 
łagodno ci my li czy dobroci, zwierz  stanowiło ródło 
po ywienia, jak i ródło pozyskiwania pieni dzy. Jednak w 
zachowanych plakietkach, poza cał  dominuj c  potrzeb  
zachowania zwierz cia przy yciu tylko dla ludzkich korzy ci, do  
nie miało wkrada si  drugi obszar znaczeniowy. Jest bowiem w 
tych ukazywanych cz sto nieporadnie, bł dnie anatomicznie, 
bardziej na zasadzie znaku zwierz tach dyskretna troska, 
nieu wiadomiona, mo e dopiero rodz ca si  potrzeba blisko ci 
emocjonalnej z tymi wła nie stworzeniami.  

                                                           
27 J. P. Dekowski, Pasterstwo nad Pilic , „Prace i Materiały Etnograficzne” 1959, 
t. XIII, s. 192. 
28 Obszernie o tym w: S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego nad 
Narwi , Białystok 1964, s. 193–203. 
29 Na tym tle trwała dyskusja mi dzy historykami sztuki, do przekonania  
o mo liwo ci składania wot ze zwierz tami przez wie niaków skłaniaj  si   
A. Ja kiewicz, op. cit., s. 17 i T. Chrzanowski, M. Kornecki, op. cit., s. 211. 
Przeciwne stanowisko prezentuje J. Ol dzki, Wota srebrne..., s. 74 i n. 
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Człowiek i Istoty Niebia skie 

Najcenniejszym obiektem z Małynia jest plakietka 
przedstawiaj ca ofiarodawc  wotum modl cego si  do Matki 
Boskiej i w. Kazimierza (fot. 4). Plakiet  ozdabia delikatna ramka, 
któr  tworz  stylizowane li cie i kwiaty. Wewn trz przedstawienia, 
w prawym, dolnym rogu kl czy fundator – proboszcz Małynia, 
ksi dz Kazimierz. W rodku widnieje poka nych rozmiarów napis: 
C. CHI. CHA. SJ SNSIPE QVOD POSIT 1667 B. N. A 
MODOQUE DOMINA QVOD EIDEM V. SENSI AG RO VIAM 
CASIMIRO DE PAROCHO MAŁYNENSI VOTUM. Ponad 
inskrypcj  wyłaniaj  si  z kł bi cych obłoków Matka Boska z 
Dzieci tkiem i w. Kazimierz. Nie ma tu wyra nie zaakcentowanej 
sfery ziemskiej – brakuje zarysu pejza u czy flizowanej posadzki 
pomieszczenia, zatem strefa ziemi została zaznaczona jedynie przez 
obecno  duchownego. Co jednak wa ne, mamy tu do czynienia jak 
w wi kszo ci wot tego typu z podziałem na obszar ziemski i 
duchowy. Ten dualizm dwóch wiatów został do nowo ytnej 
ikonografii wotywnej przeniesiony z kultury redniowiecznej. 
Rozwa aj c redniowieczne wyobra enia przestrzenne, Gurewicz 
stwierdza: „dualizm redniowiecznych przedstawie , ostro 
rozczłonkowuj cych wiat na przeciwstawne sobie pary, grupował 
je z kolei stronami po pionowej osi: niebia skie przeciwstawiał 
ziemskiemu”30. Tym samym charakterystyczny dla wieków 
rednich inspirowany w. Augustynem podział civitas dei i civitas 

terrena, jako przeciwstawnych sobie terytoriów ujawnia si  te  w 
wotach. Co wi cej, dla ludzi redniowiecza civitas terrena niemal e 
przenikała si  z civitas diaboli31 i tak te  mo na rozumie  
ikonografi  wot. wiat ziemski obfituje w grzechy, dlatego 
przeobra aj  si  one w chorob , nieszcz liwe wypadki, tragiczne 
zdarzenia, ale s  tak e miejscem odpokutowania w postaci 
modlitwy czy składanych wot.  

 
                                                           
30 A. J. Gurewicz, „Makrokosmos” i „Mikrokosmos” (Wyobra enia przestrzenne 
w redniowiecznej Europie), „Historyka. Studia Metodologiczne” 1972, t. III,  
s. 37.  
31 A. Krawczyk, Przestrze  w historii, [w:] Filozofia przestrzeni, red. A. Nowicki, 
Lublin 1985, s. 114; zob. tak e B. Suchodolski, Narodziny nowo ytnej filozofii 
człowieka, Warszawa 1963, s. 41–42. 
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Fot. 4. Wotum ks. Kazimierza – proboszcza parafii w Małyniu znajduj ce si  
w miejscowym ko ciele pw. w. Andrzeja Apostoła 

 
Proboszcz Małynia został ukazany tak jak przedstawiano 

wi kszo  wotantów – w pozycji kl cz cej, ze zło onymi dło mi. 
Dzi ki temu zyskuje si  pewno  o trwaj cej ł czno ci mi dzy 
dwiema przestrzeniami, ł czno ci, któr  tworzy modlitwa. 
Modlitwa odmawiana na kl czkach była w redniowieczu 
ukazywana najcz ciej na epitafiach, rzadziej na nagrobkach jako 
znak prezentacji ludzkiej ułomno ci, słabo ci, umniejszenia si  
wzgl dem wi tej osoby, ale te  jako znak arliwej modlitwy32.  
Z kolei zło one dłonie funkcjonuj ce w redniowieczu głównie  
w kulturze rycerskiej jako jeden z elementów inicjacji wasalnej,  
w kulturze religijnej symbolizowały całkowite oddanie si  Stwórcy. 
Pod koniec XV w. kl cz ce postacie ze zło onymi do modlitwy 
dło mi zacz ły si  pojawia  na najwcze niejszych europejskich 
obrazach wotywnych powstałych we Włoszech33. Pó niej wraz  

                                                           
32 O symbolice kl czenia w: P. Mrozowski, Kl czenie w kulturze zachodu 
redniowiecznego: gest ekspiacji-postawa modlitewna, „Kwartalnik Historyczny” 

1988, nr 1, s. 37–60.  
33 O rozwoju malarstwa wotywnego pisze obszernie L. Kriss-Rettenbeck, op. cit., 
s. 109–133. 
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z rozwojem sztuki nowo ytnej niniejszy wizerunek człowieka, 
obok postaci ukazywanych w łó ku, stanowił najcz stszy typ 
ludzki, funkcjonuj cy w ikonografii wotywnej34. W plakiecie z 
Małynia intencja modlitewna wznosi si  a  ku dwóm Istotom 
Niebia skim. Oprócz Matki Boskiej dodatkowym or downikiem 
staje si  w. Kazimierz zaprezentowany z najbardziej 
charakterystycznymi atrybutami: krzy em i lili 35. Posta  ta idealnie 
wpisuje si  w stan modlitewnego wsparcia mały skiego proboszcza 
po pierwsze z uwagi na fakt, i  jest jego imiennym patronem. Po 
drugie z powodu ogromnego i arliwego kultu Matki Boskiej, jaki 
wi ty przejawiał. Zatem w. Kazimierz wspiera ksi dza własn  

modlitw , zanosz c j  z kolei do ukochanej przez siebie Marii36.  
Prezentacja ukazanych na plakietce postaci jest 

zdecydowanie umowna. Twórca tego wotum kre li postacie 
schematycznie, nie skupiaj c si  na anatomii czy rysach 
portretowych proboszcza. wiat istot ziemskich i niebia skich 
stwarzaj  proste kształty zbudowane z kresek, ale nie był to wynik 
nieumiej tno ci artysty. Wi kszo  wot metalowych tak wła nie 
prezentuje postacie i wiat przedstawiony. Prostota i szybko  
                                                           
34 Symbolika gestu w kulturze barokowej w du ej mierze stanowiła spadek po 
kulturze redniowiecznej, por. P. Szczaniecki, Gest modlitewny w pó nym 
redniowieczu, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce pó nego 
redniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda sk 1978. 

35 O ikonografii w. Kazimierza w: F. Papée, O najstarszych wizerunkach w. 
Kazimierza, „Kwartalnik Historyczny” 1905, nr 1, s. 429–438; F. Papée,  
O najstarszych wizerunkach w. Kazimierza, Sprawozdania Komisji do Badania 
Historii Sztuki w Polsce, 1912, VIII, szp. CCCXVI–CCCXX; J. Samek, Refleksy 
kultu w. Kazimierza w sztuce. Zarys problemów, „Analecta Cracoviensia” 1984,  
t. XVI, s. 139–150; M. Ro ek, wi ty Kazimierz–patron Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Szkic historyczno-ikonograficzny, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. 
XVI, s. 113–136; J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski.1500–
1540, Warszawa–Kraków 1995, s. 31. 
36 D. Attwater, C. R. John, op. cit., s. 243. O postaci w. Kazimierza i jego kulcie 
tak e w: J. Pasierb, Warto ci duchowe, kulturowe i pastoralne postaci w. 
Kazimierza dla dzisiejszego katolicyzmu polskiego, „Analecta Cracoviensia” 1984, 
t. XVI, s. 71–76; B. Kumor, w. Kazimierz w ród patronów emigracji polskiej i 
jego kult w chrze cija stwie zachodnim, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. XVI,  
s. 57–68; M. Banaszak, w. Kazimierz w Polsce i na Litwie w okresie niewoli 
narodowej, „Analecta Craoviensia” 1984, t. XVI, s. 9–21; B. Przybyszewski, 
Spotkanie ze wi tym Kazimierzem, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. XVI,  
s. 95–111; H. D. Wojtyska, Pocz tki kultu i procesy kanonizacyjne w. Kazimierza, 
„Analecta Cracoviensia” 1984, t. VI, s. 187–229. 
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przekazu, umowno , ale te  tajemnica sprawiały powstawanie tego 
typu wyobra e , gdy  wotum było przede wszystkim modlitw , 
sekretnym dialogiem z bóstwem37, komunikatem wysłanym ku 
Niemu i dla Niego.  

 
Ko cz c niniejszy, skrótowo-informacyjny przegl d wot  

z Małynia wypada przywoła  J. Ol dzkiego, dla którego wota s  
tym obszarem sztuki sakralnej, w którym najsilniej wida  „sens 
chrystianizmu jako sprzymierze ca człowieka”38. Wota z Małynia 
przekonuj , i  w wielu ko ciołach znajduj  si  cz sto 
niezauwa ane, niedostrzegane i pomijane obiekty. Drobne w swojej 
formie, niepozorne w obj to ci, wr cz „nie miałe” obrazuj  
zjawiskowy wiat czasów minionych, obszar l ków, niepowodze  i 
nadziei ludzi. wiat zmniejszony i skondensowany przez skrótow  
form , a jednak daj cy si  odczyta  po wiekach. wiat utkany z 
sensu wiary i bezsensu ludzkiego ycia.  
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