
Rzymie – w Muzeach Kapi-
tolińskich, w Curia Iulia na 
Forum Romanum, w Insty-
tucie Studiów Rzymskich i 

w Fondazione Caetani – odbyła się w 
grudniu międzynarodowa konferencja 
naukowa poświęcona Karolowi Lanc- 
korońskiemu i jego córce Karolinie. 
Najważniejszymi wątkami tematycznymi 
były słynne zabytki Rzymu, twórczość 
Michała Anioła i obrazy ze zbiorów 
Lanckorońskich. 

Głównym celem konferencji pod pat-
ronatem prof. Przemysława Czarnka, 
ministra edukacji i nauki, i prof. Alojzego 
Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszaw-
skiego, było uczczenie w murach słynnych 
instytucji Wiecznego Miasta dokonań 
dwóch wybitnych osób, dla których Rzym 
stał się prawdziwym „caput mundi” (sto-
licą świata). Pomimo prawdziwego umi-
łowania przez Karola i Karolinę Lan-
ckorońskich stolicy Włoch, ich stosunek 
do tego miasta i jego zabytków jest mało 
w Polsce znany. Dlatego warto go opisać, 
tym samym czcząc wespół z uczestnikami 
konferencji rocznice związane z hrabią 
Karolem i prof. Karoliną. 

W pierwotnym zamyśle rzymska kon-
ferencja miała być poświęcona tylko 
prof. Lanckorońskiej, by upamiętnić 
20-lecie jej śmierci i przypadającą w 
rozpoczętym właśnie roku 125. rocznicę 
urodzin. Jednakże bardziej uważna ana-
liza źródeł pisanych, w tym tekstów do-
piero co opublikowanych lub będących 
do dziś w rękopisach, nie pozostawia 
wątpliwości, że jej zainteresowanie an-
tykiem, ale też Rzymem i sztuką Michała 
Anioła były w znacznym stopniu inspi-
rowane przez starszego o 50 lat ojca (w 
tym roku wypada 90. rocznica jego 
śmierci). W pełni dzieliła z nim fascy-
nację sztuką włoską, tyle że on uwielbiał 
bardziej sztukę wczesnego renesansu, 
ona zaś renesansu dojrzałego i późnego. 
Tak więc konferencja miała charakter 
dyptyku, którego tytuł w polskim tłu-
maczeniu brzmi: „Fascynacja Rzymem, 
antykiem i sztuką włoską w życiu nau-
kowym i kolekcjonerskim ostatnich 
przedstawicieli rodu Lanckorońskich”. 
Rodzajem dyptyku, dwuczęściowej opo-
wieści, jest też niniejszy tekst, w którym 
nie może zabraknąć odniesienia do jed-
nego z obrazów znajdujących się w ko-
lekcji Lanckorońskich, będącego obecnie 
w zbiorach Wawelu, a przedstawiającego 
„Hołd Trzech Króli”. 

 
Karol Lanckoroński  
w Rzymie AD 1875 
Karol Lanckoroński (1848-1933) należał 
do najwybitniejszych ludzi kultury w 

Europie na przełomie XIX i XX wieku. 
Był jednocześnie słynnym wiedeńczy-
kiem, polskim patriotą i zapalonym po-
dróżnikiem. Osiągnął sukcesy jako ar-
cheolog, kolekcjoner dzieł sztuki i autor 
publikacji w językach niemieckim, pol-
skim i francuskim. Jego uwielbienie dla 
kultury włoskiej przyniosło utworzenie 
bezcennej kolekcji dzieł sztuki, wieko-
pomne prace archeologiczno-konser-
watorskie w Akwilei oraz interesujący 
dziennik podróży do Italii z 1875 roku, 
w którym niezwykle zajmująco opisał 
też swoje zimowe peregrynacje po peł-
nym zabytków Rzymie. 

Celem pierwszego spaceru uczynił 
Kapitol, na którego wieży – w Pałacu 
Senatorów – znalazł znakomity punkt 
widokowy. „Forum – pisze hrabia – leży 
u stóp patrzącego jak na planie”. Szybko 
skusił go ten widok, jak też urok wi-
dzianych z odległości Koloseum i wy-
kopalisk na Palatynie. Tak je opisał: 
„Długo chodziłem pod Łukiem Septy-
miusza Sewera oraz po terenie, na któ-
rym wznosiła się Basilica Julia. W Ko-
loseum odkopano i odsłonięto znajdujące 

się niżej fundamenty z kamienia i cegły. 
Największą przyjemność miałem znów 
na Palatynie, widok z miejsca, w którym 
rzekomo znajdował się Złoty Dom Ne-
rona, ponad Koloseum na góry i na Fo-
rum poniżej nie ma sobie równych na 
świecie”. Tego samego dnia udał się do 
kościoła św. Jana na Lateranie; o tym, 
czy wysłuchał tam Mszy św., nie napisał, 
ale jest to prawdopodobne, gdyż ten 
pierwszy dzień pobytu w Wiecznym 
Mieście wypadł w niedzielę. 

W poniedziałek 8 lutego Lanckoroński 
napisał: „Byłem w Bazylice św. Piotra i 
w Kaplicy Sykstyńskiej. Gdy prowadzony 
przez gwardzistę szwajcarskiego wspi-
nałem się po schodach Watykanu, zdałem 
sobie nagle sprawę z ważności tego miejs-
ca, w którym się znalazłem. Jest to wła-
ściwie mieszkanie Władcy Świata. Z okien 
Watykanu patrzymy na pozostałości mias-
ta cezarów, które zawładnęło światem. 
Gdzie znajduje się drugie takie miejsce, 
które mogłoby się temu równać? Rzym 

jest do dziś duchowym centrum świata”. 
Jest niezwykle ciekawe, że młody hrabia 
odnosi się co i raz do dziejów miasta ce-
zarów, ale w tych pierwszych dniach 
wizyty kieruje swoje kroki głównie do 
słynnych kościołów. 9 lutego zanotował: 
„Z hotelu wyszedłem około południa i 
pojechałem do kościoła San Pietro in 
Montorio. Gdy już nasyciłem się jego 
widokiem i obejrzałem z zewnątrz Tem-
pietto Bramantego, zszedłem do nie-
wielkiej krypty, której sklepienie jest uro-
kliwie zdobione gipsowymi reliefami, 
arabeskami, przedstawieniami cnót oraz 
scenami z życia św. Piotra. Pomieszczenie 
powyżej jest bardzo małe, ale architektura 
robi bardzo dobre wrażenie. Nad ołtarzem 
znajduje się marmurowy posąg św. Piotra, 
z okresu wczesnego renesansu. Sam ko-
ściół jest bogatszy w dzieła sztuki, niż to 
miałem w pamięci. Można by go nazwać 
kościołem uczniów Michała Anioła”. 

W środę Lanckoroński udał się do 
kolejnej słynnej świątyni – do Sant’Onof-
rio, aby – wspominając wizytę sprzed 
kilku lat – ponownie ujrzeć bezlistny dąb 
Torquato Tasso i stamtąd podziwiać 
jedyną w swoim rodzaju panoramę Wiecz-
nego Miasta, którą tak opisał: „Miejsce 
jest ważne ze względu na widok na kościół 
św. Piotra. Ogrom kopuły można sobie 
uzmysłowić dopiero, gdy patrzy się na 
nią z tej strony. Stąd widać też dokładnie, 
jak wielka jest przestrzeń między fasadą 
a tamburem [nasadą] kopuły”. 

Watykańska bazylika św. Piotra i wielcy 
mistrzowie, zwłaszcza Michał Anioł i 
Rafael, pociągali Lanckorońskiego nieu-
stannie. Po wizycie w San Pietro in Vin-
coli napisał: „Posąg »Mojżesza« Michała 
Anioła jest pomyślany jak prorocy w 
Sykstynie, jest to w ogóle u tego mistrza 
ta sama koncepcja, która wyraża się 

malarsko lub plastycznie, w zależności 
od tego, jakie jest jej zadanie. Jego ma-
lowidła mają w sobie coś rzeźbiarskiego, 
natomiast jego posągi w zestawieniu z 
antykiem coś namiętnie burzliwego i 
malarskiego”. 

Uwagi Lanckorońskiego o Forum 
Romanum, kościołach rzymskich, fres-
kach Sykstyny i wielu innych zabytkach 
Wiecznego Miasta są niezwykle orygi-
nalne, zwłaszcza te odnoszące się do 
„Sądu Ostatecznego”. 50 lat później, 
idąc za zachwytem ojca, Karolina napi-
sała rozprawę doktorską o tym arcydziele 
malarstwa. 

  
Karolina Lanckorońska  
i Michał Anioł 
Twórczość Michała Anioła wypełniała 
całe życie naukowe i duchowe Karoliny 
Lanckorońskiej (1898-2002). Pod uro-
kiem statuy „Dawida” znalazła się już 
w wieku 12 lat, gdy wraz z ojcem Karo-
lem przyjechała po raz pierwszy do 
Florencji. Potem, po studiach na Uni-
wersytecie w Wiedniu, przyszedł czas 
na freski w Kaplicy Sykstyńskiej i wresz-
cie badania nad pełnymi mistycznego 
uduchowienia późnymi dziełami Mi-
chała Anioła. Liczba jej prac na temat 
tego artysty nie przekracza 10, ale 
wszystkie powstały w okresie niewiele 
dłuższym niż dekada; wśród nich są 
dwie obszerne, nigdy w całości niewy-
dane, rozprawy: doktorat o „Sądzie 
Ostatecznym” – obroniony na Uniwer-
sytecie w Wiedniu w maju 1926 roku, i 
książka o ostatnich 30 latach twórczości 
geniusza. Ich fragmenty opublikowane 
po włosku i niemiecku w 1933 i 1938 
roku weszły do światowej literatury 
naukowej i są do dziś cytowane. 

Dokończenie na s. 16 

Hołd Trzech Króli,  
autor anonimowy, XIV w.,  
dar Karoliny Lanckorońskiej 
dla Zamku Królewskiego  
na Wawelu

W

Wieczne Miasto, 
Lanckorońscy  

i „Hołd Trzech Króli”
Podróże, fascynacje i kolekcja sztuki włoskiej
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Twórczość Michała 
Anioła wypełniała 
całe życie naukowe 
i duchowe Karoliny 
Lanckorońskiej



Prof. Jerzy
Miziołek

P

Dokończenie ze s. 15 
Na czym polega oryginalność tych tekstów, 

które przywołują do dziś niemal wszyscy ba-
dacze podejmujący się interpretacji „Sądu 
Ostatecznego” w Sykstynie? Ogromnie uprasz-
czając, można powiedzieć, iż Lanckorońska 
wykazała, że na zawarte w nim treści ideowe 
znaczny wpływ miała słynna poetka, markiza 
Pescary – Vittoria Colonna i grupa tzw. Spi-
rituali, pośród nich kardynał Reginald Pole, 
zabiegający o gruntowną reformę Kościoła. 
Michał Anioł był z nimi w stałym kontakcie, 
gdy tworzył swą wizję końca czasów, o czym 
zaświadczają m.in. uczestnik tych spotkań 
Francesco d’Ollanda, rozmaite teksty źródłowe, 
poezje Vittorii Colonny i samego Michała 
Anioła. „Sąd Ostateczny” jest wyrazem głę-
bokiego niepokoju o losy Kościoła, ale też 
pesymizmu samego artysty. Nie przeszkodziło 
mu to jednak w namalowaniu prawdziwego 
arcydzieła, w którym jest najprawdopodobniej 
zawarty – jak sugeruje Lanckorońska – refleks 
heliocentrycznej teorii Kopernika. Oto Chrys-
tus-Sędzia jako Słońce sprawiedliwości jaśnieje 
wielkim blaskiem w centrum kosmicznego 
wiru, niosąc zbawienie sprawiedliwym. 

Dramat II wojny światowej skazał Lan-
ckorońską na emigrację i zupełnie zmienił 
priorytety; w trosce o polskie dziedzictwo 
kulturowe i przyszłość polskiej humanistyki 
poświęciła połowę długiego życia i rodzinny 
majątek na prace edytorskie i organizowanie 
stypendiów naukowych dla badaczy z całej 
Polski. W 1994 i w 2000 roku przekazała za-
mkom królewskim w Warszawie i Krakowie 
bezcenną kolekcję dzieł sztuki zgromadzoną 
przez jej przodków, głównie przez ojca. Wszak-
że o Michale Aniele nie zapomniała. Nie 
tylko śledziła cały czas badania nad jego 
twórczością i wjeżdżała windą na rusztowania 
w czasie konserwacji fresków w Sykstynie, 
pomimo zaawansowanego wieku, ale też nau-
czała. Przekazywała swą ogromną wiedzę o 
ukochanym artyście wszystkim wokół siebie, 
zwłaszcza stypendystom. 

Była zachwycona odkryciem – w wyniku 
konserwacji przeprowadzonej za pontyfikatu 
św. Jana Pawła II – pierwotnych kolorów 
Sykstyny, przez stulecia przysłanianych kurzem 
i dymem ze świec. Tak to opisała: „3 kwietnia 
1994 fresk Michała Anioła »Sąd Ostateczny« 
został po wieloletnim oczyszczaniu odsłonięty. 
Uderza oszałamiająca zmiana barw. Horyzont 
jest ciemnoszafirowy, o kolorze mocnym, 
podczas gdy wcześniej był szary z odcieniem 
niebieskim. To samo odnosi się do nielicznych 
fragmentów mocno kolorowanych szat (np. 
płaszcz Matki Boskiej). Nawet ci, którzy od 
wielu dziesiątków lat wpatrywali się w ten 
fresk, przekonują się dopiero teraz, że kopia 
olejna Marcello Venustiego w Neapolu jest 
absolutnie wierna. Ma ten sam koloryt. My-
śleliśmy dawniej, że mocne te barwy powstały 
z końcem w. XVI, w okresie tzw. manieryzmu. 
Tymczasem koloryt ten stworzył Michał Anioł. 
Jest to wielkie zaskoczenie”. 

By w pełni uświadomić sobie uwielbienie 
Lanckorońskiej dla ukochanego artysty, 
należy przywołać fragment z jej „Szkiców 
wspomnień”, a następnie opowieść Lecha 
Kalinowskiego, jej ucznia i przyjaciela, o 

jednej z ich wspólnych wizyt w Kaplicy Syk-
styńskiej. W „Szkicach wspomnień” czytamy 
o wędrówkach po Italii: „Innym razem, było 
to wiosną, wybrałam się do Spoleto, bo wie-
działam, że w lesie nad miastem jest erem 
franciszkański Monte Luco. Wiedziałam też, 
że Michał Anioł w starszym wieku tam był. 
[…] W niedzielę rano pogoda była wspaniała. 
Droga nie była długa. W czasie wędrówki 
moje myśli biegły do Michała Anioła, który 
w późnym okresie życia, już po stworzeniu 
»Sądu Ostatecznego«, szedł tędy, by odwiedzić 
ten sam erem”. 

Profesor Kalinowski pisze: „Kiedy w 1959 
roku wprowadziła mnie do Sykstyny, gdzie 
przez kilka godzin pozostawaliśmy zamknięci, 
bez zwiedzających, gwałtownym ruchem rzuciła 
płaszcz na posadzkę i leżąc na wznak, przesu-
wała się z miejsca na miejsce, obserwując 
przez lornetkę scenę za sceną, pogrążona w 
kontemplacji malowideł na sklepieniu”. Na 
kilka miesięcy przed śmiercią w wieku 104 
lat, w rozmowie telefonicznej z tym samym 
profesorem Karolina Lanckorońska powie-
działa: „Jestem ślepa i głucha, nie pamiętam, 
co Pan do mnie mówił we wczorajszej rozmowie 
telefonicznej, ale na każde pytanie dotyczące 
Michała Anioła odpowiem natychmiast”. 
Umierała ze słowami jednego z sonetów tego 
artysty i poety na ustach: „Już ukończony 
bieg mojego życia/ Poprzez burzliwe morze 
płynę w kruchej łodzi/ Do portu wspólnego 
wszystkim…/ Rzeźba, malarstwo nie dają spo-
koju/ Wznosi się dusza do Miłości Bożej/ Bio-
rącej, zda się, nas w ramiona krzyża”. 

  

”Hołd Trzech Króli”  
ze zbiorów Lanckorońskich 
Przywołajmy jeszcze jeden z bez mała 90 ob-
razów włoskich ofiarowanych przez prof. Lanc- 
korońską Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. 
Ukazuje „Hołd Trzech Króli”, którego ano-
nimowy autor, tworzący w końcu XIV wieku, 
sięgnął po syntetyczną formułę zobrazowania 
epifanii. Widzimy tylko trzech monarchów, 
bez jakiejkolwiek świty, i Świętą Rodzinę, nad 
którą jaśnieje wysoko świetlisty dysk na nocnym 
nieboskłonie. Ciemne niebo i dwa masywy 
skalne stanowią doskonałe tło dla jasnej ar-
chitektury portyku z loggią, w którym ukazana 
jest Święta Rodzina. 

Pierwszy z monarchów, złożywszy na ziemi 
swój dar i koronę, upadł na kolana, by ucało-
wać stopę Dzieciątka siedzącego na kolanach 
Najświętszej Maryi Panny. Jeden z dwóch 
oczekujących na włączenie się w akt homagium 
królów wskazuje prawą ręką na wspomniany 
świecący wieloma promieniami dysk słoneczny 
z obliczem Dzieciątka. 

Należy podkreślić, że jeszcze jednym ele-
mentem wpisującym się w symbolikę światła 
jest gwiazda jaśniejąca na płaszczu Matki 
Bożej. Słoneczny dysk można odnieść do po-
jęcia utożsamiającego gwiazdę betlejemską z 
osobą Chrystusa jako lux mundi – światła du-
chowego rozjaśniającego świat na podobień-
stwo blasku wschodzącego słońca. Drugi 
aspekt treściowy gwiazdy idzie w parze z jej 
artystyczną rolą w obrazie. Lśniąc złotem na 
ciemnym, prawie granatowym niebie, roz-
świetla ona górzysty krajobraz, nadając nad-
przyrodzony nastrój cudownej nocy hołdu. l
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W dniu św. Sylwestra Papieża, 31 grudnia 2022 R.P., o godz. 9.34  
w klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich  

odszedł do domu Ojca 
 

Ś + P. 
PAPIEŻ SENIOR 

BENEDYKT XVI 
JOSEPH ALOIS RATZINGER 

(16 IV 1927 – 31 XII 2022) 
Urodził się dnia 16 IV 1927 R.P. w Marktl, w Bawarii – w Niemczech. 

Wyświęcony na kapłana 29 VI 1951 R.P. w katedrze we Fryzyndze 
przez kardynała Michaela von Faulhabera – arcybiskupa Monachium. 

Profesor teologii w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie.  
Dnia 28 V 1977 R.P. biskup Würzburga Josef Stangl konsekrował go  

na arcybiskupa Monachium w archikatedrze monachijskiej NMP.  
Święty Paweł VI kreuje go kardynałem 27 VI 1977. 

Święty Jan Paweł II mianuje go 25 XI 1981 R.P. prefektem Kongregacji 
Nauki Wiary, a 30 XI 2002 dziekanem Kolegium Kardynalskiego. 

Jako dziekan Kolegium Kardynalskiego przewodniczy  
Mszy Świętej pogrzebowej św. Jana Pawła II dnia 8 IV 2005. 

Dnia 19 IV 2005 R.P. zostaje wybrany na Papieża jako 265. Następcę  
św. Piotra i przyjmuje imię Benedykta XVI.  

Pozostaje Papieżem przez 8 lat do 28 II 2013 R.P. 
W mojej pamięci pozostanie niezapomniany obraz z grudnia 1981 – po 
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce kard. Joseph Ratzinger modlił 
się z zapaloną świecą w dłoni, z mieszkańcami Monachium, za Polskę. 
Podczas każdego spotkania z Polakami w Rzymie mówił do nas kilka 

zdań po polsku – tego nie da się zapomnieć! 
W dniach 25-28 V 2006 odbył pielgrzymkę do Polski „po śladach Jana 

Pawła II”, pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze”, odwiedzając 
Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską 

i Auschwitz-Birkenau. 
Jeden z największych teologów Kościoła, człowiek głębokiej wiary,  

a zarazem prosty i pokorny. Jego publikacje i nauczanie są jasne  
i klarowne; są Bożym światłem w czasach duchowego i intelektualnego 

zamętu – to ciągle treść do poznania przez nas. 
Benedykt XVI to Boży dar dla współczesności Kościoła, Europy i świata. 

COOPERATORES VERITATIS! 
 

„Również i ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana Pawła II, proszę was: 
byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo – w Tego, za którym  

od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, 
odnajdując w Nim ostateczny sens istnienia; 

proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie  
w umacnianie jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra,  

sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia; 
proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed 

dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, 
zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; 

proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro 
wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; 

proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi 
narodami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, 

który jako Następca Św. Piotra  
czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością; 

proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach  
i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim Poprzedniku,  

bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa. 
PROSZĘ WAS, TRWAJCIE MOCNI W WIERZE! TRWAJCIE MOCNI 

W NADZIEI! TRWAJCIE MOCNI W MIŁOŚCI!”. 
(Błonia krakowskie, 28 V 2006) 

„Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zmylić! […] 
Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem – a Kościół, przy 

wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem. 
Na koniec pokornie proszę: módlcie się za mnie, aby Pan przyjął mnie 
do wiecznych mieszkań, mimo wszystkich moich grzechów i braków”. 

(z „Testamentu duchowego” Benedykta XVI) 
Pochowany 5 I 2023 R.P. w Grotach Watykańskich. 

TE DEUM LAUDAMUS ! 

ks. Robert Mikos z Piastowa

Wieczne Miasto, 
Lanckorońscy  
i „Hołd Trzech Króli”


