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OKRESU KOLONIALNEGO

Od pierwszych dekad ewangelizacji Nowego !wiata misjonarze 
pracuj"cy w tej cz#$ci globu $wiadomie i metodycznie odwo%ywali si# 
do przepowiadania o charakterze intersemiotycznym1. Oznacza%o to, 
&e s%owne nauczanie o prawdach wiary chrze$cija'skiej z rozmys%em 
wzmacniano obrazem, muzyk" i $piewem, jak równie& ta'cem, a nawet 
zapachami (kwiaty, zio%a, kadzid%o). Wychodzono bowiem z za%o&enia, 
&e s" to adekwatne oraz efektywne narz#dzia i $rodki ewangelizacyjne. 
Wykorzystywano si%# oddzia%ywania wizerunków w procesie komunikacji 
pozawerbalnej, aczkolwiek zdawano sobie spraw#, &e obraz mia% znaczenie 
wtórne, poniewa& jedynie obja$nia% czy te& ubogaca% my$l przekazywan" 
za pomoc" s%owa2. 

Poszukiwania $ladów owych wysi%ków ewangelizacyjno-artystycznych 
w odniesieniu do Trójcy !wi#tej na przestrzeni trzech wieków okresu kolo-
nialnego kieruj" uwag# ku bardzo licznym i zró&nicowanym formom, jakie 
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1 Por. S. G r u z i n s k i, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” 
(1492–2019), México 1994, s. 84; L.J. L u z b e t a k, Ko!ció" a kultury. Nowe perspektywy w an-
tropologii misyjnej, Warszawa 1998, s. 148–154, 170–171; S.B. B e v a n s, R.P. S c h ro e d e r, 
Teología para la misión hoy. Constantes en contexto, Estella 2009, s. 516–517; W. K a w e c -
k i, Wizualno!# kultury i teologii, w: Kultura wizualna – teologia wizualna, red. W. Kawecki, 
J.S. Wojciechowski, D. (ukowska-Gardzi'ska, Warszawa 2011, s. 21–23. 

2 Por. N. M o j & y n, Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca w relacji do 
Syna w chrze!cija$skiej sztuce religijnej, „Fides et Ratio”, 2014, nr 4(18), s. 125; W. K a w e c k i, 
O istocie sztuki, w: Kultura wizualna, s. 274–277. 



234

stosowali i do jakich si# odwo%ywali 
ówcze$ni arty$ci z Nowego !wiata. 
Pocz"tkowo by%y to stosunkowo pro-
ste wizerunki w postaci rysunków 
i obrazków katechetycznych. Z bie-
giem czasu, dynamicznie rozwijaj"ce 
si# o$rodki artystyczne przyczyni%y 
si# do powstania i upowszechnienia 
dzie% sztuki na wysokim poziomie 
artystycznym. Motywy Trójcy !wi#-
tej pojawia%y si# nie tylko w formie 
obrazów, ale równie& rze)b i relie-
fów (nastawy o%tarzowe), fresków 
i malowide% na$ciennych oraz detali 
architektonicznych (portyki).

Wytwory artystyczne mia%y zró&-
nicowane wymiary, pocz"wszy od 
bardzo ma%ych, wykorzystywanych 
prywatnie (domowe o%tarze), poprzez du&e, które powstawa%y dla potrzeb 
katechizacji, po bardzo du&e tworzone dla wystroju katedr, ko$cio%ów, kurii, 
konwentów, pa%aców. Wielu artystów odwa&nie nawi"zywa%o do upodoba' 
estetycznych lokalnej ludno$ci, w tym autochtonicznej, co znalaz%o wyraz 
w intensywno$ci kolorów, obfitym z%oceniu, odwo%ywaniu si# do motywów 
ro$linnych. 

Nie ulega w"tpliwo$ci, &e arty$ci z Nowego !wiata mieli $wiadomo$* 
bycia spadkobiercami bogatej tradycji europejskiej i nawi"zywali do wzor-
ców europejskich, aczkolwiek nie poczuwali si# do obowi"zku dok%adnego 
powielania starych wzorców. Stosunkowo szybko poszczególne o$rodki arty-
styczne zacz#%y tworzy* dzie%a o tematyce Trójcy !wi#tej wed%ug w%asnych 
artystyczno-religijnych zamys%ów, czego przyk%adem jest obraz zatytu%owany 
El bautismo de los señores de Tlaxcala z katedry w meksyka'skiej Tlaxcala, 
którego autorem jest Pedro Ángeles Jiménez. 

W poni&szym opracowaniu zostan" przedstawione w"tki z historii 
ewangelizacji Nowego !wiata w odniesieniu do ikonografii Trójcy !wi#tej, 
pocz"wszy od wysi%ków katechetycznych podejmowanych przez misjona-
rzy w Meksyku i w Ameryce Po%udniowej, poprzez twórczo$* o$rodków 
artystycznych, a& po omówienie konkretnych przyk%adów ró&norodnych 
wizerunków antropomorficznych i innych dzie% artystycznych.
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1. Pocz$tki ikonografii Trójcy !wi%tej w Nowym !wiecie 

Tematyka Trójcy !wi#tej jest obecna w sztuce sakralnej Ameryki +a-
ci'skiej niemal od pocz"tków ewangelizacji tego kontynentu. Pierwsze 
wizerunki przedstawiaj"ce chrze$cija'sk" koncepcj# Trójjedynego Boga 
przyby%y do Nowego !wiata na prze%omie XV i XVI wieku wraz z hisz-
pa'skimi kolonizatorami oraz misjonarzami. Ówcze$ni ewangelizatorzy 
celowo i z powodzeniem odwo%ywali si# do metody katechetycznej, któr" 
mo&na by okre$li* jako wizualizacj# prawd wiary3. Podejmowane przez 
nich wysi%ki w tym zakresie mia%y co najmniej dwie przes%anki. Taka by%a 
tradycja w Europie, ale te& dostrze&ono konieczno$* nawi"zania do trady-
cji autochtonicznych, poniewa& Indianie z Meksyku i $wiata andyjskiego 
odwo%ywali si# do rozmaitych przedstawie' swoich bóstw. 

Bardzo szybko przyj"% si# w $rodowisku franciszka'skich, dominika'-
skich, augustia'skich i jezuickich misjonarzy pogl"d, &e równie& w Nowym 
!wiecie sztuka sakralna (imagenes edificantes) obok muzyki i $piewu jest 
efektywnym $rodkiem w zakresie katechizacji i ewangelizacji autochto-
nicznej ludno$ci. Héctor Llanos Vargas u&ywa trafnego okre$lenia „pot#ga 
obrazów sakralnych” wobec roli, jak" odegra%y wizerunki sakralne w dziele 
ewangelizacji Nowego !wiata4. Wizerunki by%y postrzegane jako narz#dzia 
dydaktyczne w nauczaniu z zakresu katechetyki, s%u&"c do przedstawiania 
tematów chrystologicznych, maryjnych, hagiograficznych w spo%eczno$ci 
niepi$miennej, s%abo wykszta%conej, a jednocze$nie opieraj"cej swoje wie-
rzenia i wyobra&enia religijne na bogatej w symbole i wizerunki tradycji 
autochtonicznej5. 

Pierwsi misjonarze w Meksyku wychodzili z za%o&enia, &e nale&y si# 
odwo%a* czy te& nawi"za* do azteckiego pisma piktograficznego, poniewa& 
mo&e to by* pomocne w nauczaniu wiary chrze$cija'skiej. Ojciec Pedro de 
Gante OFM, który przyby% do Meksyku w roku 1524, na potrzeby katechizmu 
dla meksyka'skich Indian opracowa% zbiór znaków, w tym znak przedstawia-

3 Por. J.H. B o r j a  G ó m e z, Temas y problemas en la pintura colonial neogranadina, 
„Quiroga”, 2013, nr 3, s. 27–28; N. M o j & y n, Mi&dzy kultur' i teologi' wizualn': antropologia 
obrazu Hansa Beltinga, w: Kultura wizualna, s. 39–42.

4 Por. H. L l a n o s  Va rg a s, En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo: adoctrina-
miento de indígenas y religiosidades populares en el Nuevo Reino de Granada (siglos XVI–XVIII), 
Bogotá 2007, s. 76–77. 

5 Por. J.J. G r a n a d o s, Bild und Kunst im Prozess der Christianisierung Lateinamerikas, 
Münster 2003, s. 43–45. 
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j"cy Trójc# !wi#t"6. Jest to dowód zaanga&owania i determinacji ówczesnych 
misjonarzy, którzy zdawali sobie spraw#, &e nie chodzi jedynie o przej#cie 
i zastosowanie znanych z pisma azteckiego znaków, ale konieczne jest wypra-
cowanie nowych znaków. W tym celu nawi"zano wspó%prac# z miejscowymi 
ekspertami tlacuiloque (india'skimi malarzami-pisarzami) i wspólnymi si%ami 
opracowano znaki, które mia%y wyra&a* tre$* nauczania chrze$cija'skiego. 
Jednym z przyk%adów jest w%a$nie piktogram przedstawiaj"cy Trójc# !wi#t".

Misjonarze zdawali sobie spraw# z tego, &e opracowany katechizm obraz-
kowy jest jedynie pomoc" dydaktyczn", która wprawdzie umo&liwia%a lepsze 
zapami#tywanie i przyswajanie prawd wiary chrze$cija'skiej, ale nie by%a 
w stanie odda* ca%ego bogactwa my$li nauczania katechetycznego. Równie& 
w kolejnych latach podejmowano próby stworzenia podobnych katechizmów 
obrazkowych. Na uwag# zas%uguje franciszkanin Jakub de Testera (Tastera), 
który przyby% do Meksyku w roku 1529. Zainteresowa% si# przygotowaniem 
pomocy katechetycznych (katechizmów obrazkowych), aby zobrazowa* s%owo 
mówione, czyli wzmocni* s%owo obrazem, a tym samym uczyni* je bardziej 
przyst#pnym i zrozumia%ym dla ewangelizowanych Indian. Jego wysi%ki na 
tym polu zosta%y okre$lone jako escritura testeriana (pismo testeria'skie). By% 
to system znaków graficznych, które mia%y na celu u%atwienie zapami#tywania 
nauczanych prawd wiary, czyli ikonograficzny $rodek mnemotechniczny7.

Meksyka'ski badacz Nicolas Leon opublikowa% katechizm obrazkowy 
z XVIII wieku, w którym na uwag# zas%uguje rysunek przedstawiaj"cy Trój-
c# !wi#t". W nawi"zaniu do nauczania katechetycznego: creer en un solo 
Dios todopoderoso (wierzy* w jednego Boga wszechmog"cego), rysunek 
przedstawia trzy g%owy i trzy osoby, z których dwie trzymaj" w r#ku palmy, 
a trzecia ma w r#ku ró&aniec. Natomiast creer que es Padre (wierzy*, &e 
jest Ojcem) rysunek przedstawia rozja$nione oblicze oraz starca w koronie 
trzymaj"cego w lewej r#ce ziemi#, a praw" wskazuj"cego niebo. Creer que 
es Hijo (wierzy*, &e jest Synem) – to rozja$nione oblicze i osoba stoj"ca ze 
z%o&onymi do modlitwy r#kami, z g%ow" o$wietlon" promieniami. Za$ creer 
que es Espiritu Santo (wierzy*, &e jest Duchem !wi#tym) obrazuje rysunek 
go%#bicy z kadzielnic" w dziobie8. To tylko niektóre z licznych przyk%adów 
ilustruj"cych piktogramy Trójcy !wi#tej. 

6 Por. Los catecismos pictograficos. Notas en torno a la primitiva catequesis Indiana, 
w: J.G. D u r a n, Monumenta Catechetica Hispanoamericana, t. 1 (siglos XVI–XVIII), Buenos 
Aires 1984, s. 114–117.

7 Por. G. d e  M e n d i e t a, Historia Eclesiástica Indiana, Mexico 1993, s. 246.
8 Los catecismos pictograficos. Notas en torno, s. 137–144.
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Po rozpocz#ciu dzie%a ewangelizacji $wiata andyjskiego w latach trzydzie-
stych XVI wieku, ówcze$ni ewangelizatorzy równie& zmierzyli si# z wyzwaniem 
wzmocnienia przekazu katechetycznego obrazem. Wa&nym dokumentem jest 
pozycja El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, autorstwa Felipe Guamán 
Poma de Ayala z drugiej po%owy XVI wieku. Jest to zbiór rysunków ze zwi#z%ymi 
podpisami, w tym rysunki o tre$ci katechetycznej. Jeden z nich przedstawia 
Trójc# !wi#t": z prawej strony rysunku zosta% przedstawiony siedz"cy Bóg 
Ojciec, jako starsza osoba z mitr" na g%owie i charakterystycznym nimbem 
w kszta%cie trójk"ta, ubrana w zdobny p%aszcz. Z lewej strony siedzi Jezus 
Chrystus z obna&onym torsem, podtrzymuj"cy w r#kach krzy&. Mi#dzy nimi 
unosi si# Duch !wi#ty w postaci go%#bicy, otoczonej aureol" promieni. Obraz 
jest podpisany: Trójca Przenaj$wi#tsza: „Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch !wi#-
ty, jeden prawdziwy Bóg, stwórca i odkupiciel ludzi i $wiata, swojej matki, 
!wi#tej Dziewicy Maryi i wszystkich $wi#tych i anio%ów w niebie”9. 

Innym przyk%adem kreatywno$ci ewangelizacyjnej w okresie kolonialnym 
s" tzw. rezos z obszarów Górnego Peru (np. rezo Inini)10. Misjonarze przej#li 
zastane w $wiecie andyjskim pomoce u%atwiaj"ce zapisywanie wiadomo$ci. 
Do tego s%u&y% swoisty alfabet andyjski – system ideograficzny czy te& pikto-
graficzny (system umownych znaków i figurek). Arturo Poznansky w dziele 
wydanym w roku 1912 pisa%, &e misjonarze, którzy przybyli do $wiata 
andyjskiego, przej#li i zaadaptowali do w%asnych celów, to jest nauczania 
doktryny, andyjski system mnemotechniczny umo&liwiaj"cy i u%atwiaj"cy 
przekazywanie wiadomo$ci, ich zapami#tywanie oraz odtwarzanie. W tym 
celu stosowano w%a$nie ca%y szereg ró&norodnych elementów i symboli, 
w tym znaków na okre$lenie Trójcy !wi#tej11. 

9 Autor przedstawia w swoim dziele na kilku rysunkach tylko Boga Ojca (Bóg Ojciec 
stwarza Adam i Ew# – s. 15; ofiara Abrahama – s. 18; król Dawid – s. 19), por. F. G u a m á n 
Po m a  d e  Ay a l a, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Los dibujos del Cronista Indio, Cusco 
2005, s. 271; Tercero Catecismo y exposición de la Doctrina Cristiana por Sermones. Para que los 
Curas y otros Ministros prediquen y enseñen a los Indios y a las demás personas, conforme a lo 
que en el Santo Concilio Provincial de Lima se proveyó Cuidad de los Reyes 1585, w: D u r a n, 
Monumenta Catechetica, s. 641. 

10 Por. F. G a rc é s, W. S á n c h e z, La colección de estructuras ideográficas andinas del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo de la Universidad Mayor de San Simón 
(INIAM-UMSS): una forma de narrar sin letras, w: Universidad Mayor de San Simón, Escritura 
andina. Pictografía e ideografía en cuero, papel y barro, Cochabamba 2015, s. 29. 

11 Por. A. Po z n a n s y, Pictografía ideográfica de los indios aymaras en Sampaya y la isla 
Koaty. Tiwanacu – Cuna del hombre americano, t. 3, La Paz 1896, s. 162–165; I. G r a s s o, 
D. E d g a r, Una antigua escritura de la región andina, w: Archivo de Etnología, Antropología 
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2. Nauczanie katechizmowe o Trójcy !wi%tej

Nie jest czym$ nadzwyczajnym, &e nauczanie katechizmowe po$wi#ca 
sporo miejsca na omówienie tak wa&nego tematu, jakim jest Trójca !wi#ta. 
Na uwag# zas%uguje peruwia'ska „per%a katechetyczna” z roku 1585, jak 
przyj#%o si# okre$la* Trójj&zyczny Katechizm III Synodu Limskiego w formie 
kaza$12. Pe%ny tytu% kazania nr 5 brzmi: W którym si& naucza, kim jest Bóg, 
%e jest tylko jeden Bóg i ten%e Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem (wi&tym13. 
W pierwszej cz#$ci wyja$nie' katechetycznych w formie kazania, autor 
zwraca si# do s%uchaczy (Indian) z zapowiedzi", &e b#dzie im mówi%, kim 
jest Bóg, po czym zach#ca do modlitwy, aby on sam potrafi% o tej tajemnicy 
mówi* przyst#pnie i zrozumiale, za$ s%uchacze byli w stanie zrozumie* jego 
nauk#. Nast#pnie autor kieruje my$li s%uchaczy ku wspania%emu niebu, s%o'cu 
i ksi#&ycowi, po czym zach#ca ich do wyobra&enia sobie olbrzymiego morza, 
wielkich rzek, wysokich gór, dostojnych drzew i zwierz"t, konkluduj"c, &e 
stwórc" tego wszystkiego jest sam Bóg, który zachowuje wszystko przy 
&yciu moc" swojego s%owa. Nast#pnie kaznodzieja podaje jeszcze d%ug" 
list# dobrodziejstw Boga wzgl#dem ludzi, jak równie& wskazuje na Jego 
dary dla konkretnego cz%owieka (zwierz#ta hodowlane, kukurydza jako 
po&ywienie itd.). 

W dalszej cz#$ci katechezy, w nawi"zaniu do autochtonicznych wie-
rze' andyjskich jest mowa o tym, &e b%#dne jest my$lenie, &e jakoby by%o 
wielu bogów, z których jeden zarz"dza niebem, inny ziemi", jeszcze inny 
zwierz#tami albo kukurydz": „Tak wierzyli wasi przodkowie, poniewa& 
ma%o wiedzieli... – naucza% kaznodzieja – poniewa& nie ma wielu bogów, ani 
wielu panów, ale jedynie jeden Jedyny, który zarz"dza wszystkim”14. Dalej 
jest mowa o tym, &e „tego Boga nikt z was nie widzia% oczami, poniewa& 
nie jest On z cia%a ani z ko$ci, ale jest duchem [...] i jest On jednocze$nie 
obecny w niebie, na ziemi, w morzu, we wszystkich cz#$ciach”. Po licznych 
kolejnych przyk%adach i wyja$nieniach padaj" s%owa: „O bracia, jak wielki jest 
Bóg. Nie ma rzeczy tak wielkiej jak On, nie mo&na te& tego sobie wyobrazi*. 
[...] Jest pi#kny, wspania%y, dobry i mi%uje wszystkich ludzi”15. 

y Arqueología, t. 1, Buenos Aires 1942, s. 219–239; Ch. Wi e n e r, Peru y Bolivia, Lima 1993, 
s. 823–827. 

12 Tercero Catecismo y exposición de la Doctrina Cristiana, s. 597–741. 
13 Tam&e, s. 640–644. 
14 Tam&e, s. 642. 
15 Tam&e, s. 643. 
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Dopiero na tym miejscu, czyli po kilkunastu minutach katechezy i szcze-
gó%owych wyja$nieniach nast#puje bezpo$rednie odwo%anie si# i wyja-
$nienie tajemnicy Trójcy !wi#tej: „Wyznajemy jako chrze$cijanie, &e Bóg 
jest jeden, a zarazem jest troisty (s" to trzy osoby). Jest jednym Bogiem 
i W%adc" [...] i nie s" to trzej bogowie ani trzej w%adcy. Jest to Ojciec i Syn, 
i Duch !wi#ty, którzy s" trzema osobami. Jak zatem s" trzema osobami?”. 
W dalszej kolejno$ci jest powiedziane: „Poniewa& Ojciec nie jest Synem, ani 
Duchem !wi#tym; Syn nie jest Ojcem, ani Duchem !wi#tym; Duch !wi#ty 
nie jest Ojcem, ani Synem. Widzicie zatem, &e s" to trzy ró&ne osoby, &e 
ka&da z nich ró&ni si# od innej. Te trzy osoby, Ojciec, Syn i Duch !wi#ty s" 
jedno$ci", jedn" moc", jednym pragnieniem, jednym &yciem, s" jednym 
Bogiem. Ojcze, jak to jest mo&liwe? Mówi# wam, &e dopóki nie zobaczymy 
Go w niebie, nie jeste$my w stanie tego zrozumie*. Gdyby ludzie mogli 
zrozumie* tajemnic# Boga, nie by%by Bogiem”16. Tego typu nauczanie by%o 
wspierane wizerunkami, obja$niaj"cymi tre$* katechezy. 

W dalszej cz#$ci homilii nast#puje bardzo ciekawe t%umaczenie: „Król 
hiszpa'ski posiada wiele rzeczy, których nigdy nie widzia%, jak na przyk%ad 
tutejszych Indian, ale wierzy wyja$nieniom Hiszpanów, którzy mu opowia-
daj", co widzieli. Tak, bracia, jako ludzie nie widzimy Boga, ani nie jeste-
$my poj"* Jego wielko$ci, ale wierzymy silnie w tajemnic# Trójcy !wi#tej, 
poniewa& Jezus Chrystus, który jest Bogiem i który widzia%, jak si# rzeczy 
maj", nam to przekaza%”17. 

Jeszcze raz zostaje podj#ta próba wyja$nienia natury Trójcy !wi#tej: 
„Wierzymy i wyznajemy, &e w Trójcy !wi#tej s" trzy odr#bne osoby, które 
nazywamy Ojcem, Synem i Duchem !wi#tym. Wierzymy i wyznajemy, &e 
ka&da z tych osób jest Bogiem. Wierzymy i wyznajemy, &e s" równe pomi#dzy 
sob", poniewa& nie ma mniejszego ani wi#kszego, jak równie& pierwszego 
ani ostatniego, poniewa& wszystkie trzy osoby s" wieczne. Wierzymy i wy-
znajemy, &e &adna z tych trzech odr#bnych osób nie jest inn", ani trzema 
w%adcami, ani trzema mocami, ale jednym Bogiem i Panem, którego adoruj" 
anio%owie w niebie, s" Mu podporz"dkowane stworzenia na ziemi i dr&" 
przed Nim demony w piekle”18. Katecheza w formie kazania ko'czy si# s%o-
wami: „T# wiar# g%osili aposto%owie. Za ni" gin#li m#czennicy. Nauczali jej 
wszyscy doktorzy Ko$cio%a. W tej wierze i przy jej wyznaniu otrzymujemy 

16 Tam&e. 
17 Tam&e, s. 643–644. 
18 Tam&e, s. 644. 
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chrzest i stajemy si# chrze$cijanami. T# tajemnic# wyznajemy za ka&dym 
razem, kiedy czynimy znak krzy&a, mówi"c: W imi# Ojca i Syna, i Ducha 
!wi#tego”19. 

W skróconym katechizmie limskim z roku 1585, przeznaczonym dla 
ludzi prostych i niewykszta%conych (Catecismo breve para los rudos y ocu-
pados), zastosowano metod# pyta' i odpowiedzi20: „a) Powiedz mi, czy 
istnieje Bóg – Tak ojcze, Bóg istnieje; b) Ilu jest bogów? – jeden jedyny i nie 
ma wi#cej; c) Gdzie przebywa ten Bóg? – W niebie i na ziemi, i w ka&dym 
miejscu; d) Kto jest Bogiem? – Jest Ojcem i Synem, i Duchem !wi#tym, s" 
to trzy osoby, ale jeden Bóg; e) Jak mog" by* trzy osoby i tylko jeden Bóg? 
– Poniewa& po$ród tych osób Ojciec nie jest Synem, ani Duchem !wi#tym. 
Syn nie jest Ojcem, ani Duchem !wi#tym; Duch !wi#ty nie jest Ojcem, ani 
Synem. Ale wszystkie trzy osoby maj" t# sam" istot# i s" jednym Bogiem”.

Tematyka Trójcy !wi#tej pojawia si# równie& w Du%ym Katechizmie dla 
osób bardziej poj&tnych (Catecismo mayor para los que son más capaces)21. 
W cz#$ci po$wi#conej wyznaniu wiary pojawia si# 6 pyta': „a) Co wchodzi 
w sk%ad credo? – Credo, czyli el Simbolo naucza nas w 12 zdaniach, kim jest 
Bóg; [...] &e jest jedynym Bogiem w trzech osobach; On stwarza, zbawia 
i u$wi#ca ludzi; b) Kim jest Bóg? – Jest tym, który jest ponad wszystkim 
[...]; c) Ilu jest bogów? – Jest tylko jeden Bóg, który by% od zawsze i b#dzie 
na zawsze, bez pocz"tku i bez ko'ca; jest w niebie i na ziemi, we wszystkich 
miejscach; swoj" wol" mo&e uczyni* wszystko, co zechce [...]; d) Co rozu-
miesz, mówi"c, &e jest Ojcem? Czy Bóg ma syna? – Tak, ma Syna, który jest 
równie& prawdziwym Bogiem. Tak wierz" i wyznaj" wszyscy chrze$cijanie, 
&e ten Bóg wszechmog"cy jest Ojcem, Synem i Duchem !wi#tym, &e s" to 
trzy odmienne osoby, ale jeden jedyny i prawdziwy Bóg; e) Jak zatem s" to 
trzy osoby i jeden Bóg? – Poniewa& &adna z tych trzech osób nie jest kim$ 
innym, a ka&da jest Bogiem i wszystkie trzy osoby s" tym samym Bogiem, 
poniewa& maj" t# sam" istot#, moc i bóstwo, jak równie& nie ma mi#dzy 
nimi starszego i m%odszego; nie ma te& innego Boga jak ten jedyny, którego 
jako chrze$cijanie adorujemy i wyznajemy. On sam nas tego nauczy% swoim 
s%owem”.

19 Tam&e. 
20 Doctrina Cristiana y Catecismo para instrucción de los Indios y demás personas que han de 

ser enseñados en nuestra santa fe. Compuesto por autoridad del Concilio Provincial que se celebro 
en la Ciudad de Los Reyes en el ano de 1583, y por la misma traducida en las dos lenguas genera-
les de este Reino: quechua y aymara, Lima 1584, w: D u r a n, Monumenta Catechetica, s. 466.

21 Tam&e, s. 474.
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Tak wi#c misjonarze tworzyli katechizmy, które zawiera%y prawdy wiary 
przet%umaczone na j#zyki india'skie. Jednak&e dla Indian by%a to wiedza 
bardzo trudna do zrozumienia. Dlatego pos%ugiwano si# równie& rysunkami, 
obrazami i innymi wyobra&eniami artystycznymi, czego przyk%adem s" kate-
chizmy piktograficzne z Meksyku i ze $wiata andyjskiego, co jest dowodem 
na kreatywne podej$cie ówczesnych misjonarzy do kwestii rozwi"zywania 
problemów zwi"zanych z wyzwaniami ewangelizacyjnymi.

3. Dylematy zwi$zane z ikonografi$ w Nowym !wiecie

Ewangelizowani mieli kontakt z wizerunkami sakralnymi g%ównie 
podczas katechezy w tzw. otwartych kaplicach oraz podczas liturgii w ko-
$cio%ach. Wizerunki traktowano jako pomoce dydaktyczne, co trafnie oddaje 
okre$lenie „edukacja oczu Indian”, czyli wykorzystanie tego tak wa&nego 
dla cz%owieka zmys%u, do pog%#bienia nauczanych s%owem prawd wiary22. 
Wizerunki nie tylko pomaga%y zrozumie* prawdy wiary, ale wywo%ywa%y 
te& emocje, co wzmacnia%o przekaz. W Nowym !wiecie by%o to o tyle %atwe, 
&e Indianie byli biegli w interpretowaniu dzie% artystycznych i zawartych 
w nich kodów symbolicznych, poniewa& bazowali na swoim wcze$niejszym 
do$wiadczeniu religijnym. 

Jednocze$nie misjonarze zdawali sobie spraw# z niebezpiecze'stwa 
neoidololatrii, poniewa& Indianie, odwo%uj"c si# do swoich wcze$niejszych 
praktyk idololatrycznych, byli sk%onni traktowa* obrazy czy figury nie jako 
jedynie wizerunki, ale jako samego Boga23. Chodzi%o zatem o to, aby wykaza* 
ewangelizowanym, &e wizerunek sakralny (Jezusa Chrystusa, Maryi, Trójcy 
!wi#tej) sam w sobie nie ma charakteru boskiego, poniewa& jest jedynie 
wyrobem artystycznym o charakterze sakralnym. Stanowi wy%"cznie narz#-
dzie i pomoc w procesie wzrastania w wierze i w praktykowaniu pobo&no$ci 
chrze$cija'skiej. Dla misjonarzy wizerunki stanowi%y $rodek pedagogiczny 
i metod# mnemotechniki w procesie nauczania, jednak&e Indianie bardzo 
cz#sto interpretowali je wed%ug swojego klucza kulturowego, co musia%o 
prowadzi* do obustronnych nieporozumie'. 

Do tej w%a$nie kwestii odniós% si# franciszkanin Juan de Torquemada 
w swoim dziele La Monarquía indiana z roku 1615. Porusza w nim mi#dzy 
innymi w"tek wizerunków: „Obraz przedstawia podobie'stwo innej rzeczy, 

22 G r u z i n s k i, La guerra de las imágenes, s. 84. 
23 Tam&e, s. 75. 
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któr" jedynie reprezentuje podczas jej nieobecno$ci”24, wskazuj"c tym samym 
na blisk" zale&no$* pomi#dzy analogi" a podobie'stwem w odniesieniu do 
wizerunków. Wed%ug Juana de Torquemada w sztuce sakralnej chodzi bowiem 
o prób# przedstawienia tego, co boskie, a przez to niewidzialne, co czyni 
wszelkie próby wizualizacji prawd wiary zamierzeniem, którego w pe%ni nie 
mo&na osi"gn"*, ale jednocze$nie jest ono konieczne i potrzebne, w my$l 
zasady „lepiej gorzej ni& wcale”. Cz%owiek ma bowiem g%#bok" potrzeb#, 
aby materializowa* niewidoczne dla oczu aspekty tego, w co wierzy25. 

Nie ulega w"tpliwo$ci, &e Indianie z Meksyku i $wiata andyjskiego mieli 
wielkie wyczucie sacrum i odwo%ywali si# do ró&norodnych autochtonicznych 
form wizualnych (artystycznych), aby swoj" wiar# lepiej wyrazi*26. Z okresu 
pierwszej ewangelizacji, czyli XVI wieku, pochodz" wizerunki bóstw Tikal-
-Peten z Gwatemali, Tlaloc z Teotihuacan oraz wielu innych bóstw azteckich, 
jak równie& wizerunki bóstw Pachacamac, Inti, Wiracocha, Illapa z Peru.

Wprowadzone przez chrze$cija'skich misjonarzy wizerunki Boga i $wi#-
tych zast"pi%y, w opinii Indian, dotychczasowe lokalne bóstwa opieku'cze. 
St"d te& Indianie nie mieli wi#kszego problemu z akceptacj" wizerunków 
sakralnych, jednak&e dokonywali interpretacji ich znaczenia wed%ug w%asnego 
autochtonicznego klucza, przypisuj"c im znaczenie magiczne (nadzwyczaj-
ne), na co nie mog%o by* przyzwolenia ze strony Ko$cio%a27. Dlatego kwestia 
ta by%a przedmiotem rozwa&a' wielu ówczesnych teologów oraz tematem 
na synodach prowincjalnych w Meksyku i Limie w XVI wieku.

Ponad pó% wieku po opublikowaniu trójj#zycznego katechizmu w Li-
mie, w roku 1648 ukaza% si# dwuj#zyczny katechizm, który ró&ni% si# od 

24 J u a n  d e  To rq u e m a d a, La Monarquía indiana, t. 3, Madrid 1976, s. 104. 
25 G r u z i n s k i, La guerra de las imágenes, s. 77.
26 J.L. G o n z á l e z, Evangelización de la religiosidad popular andina, Quito 1990, s. 54–55; 

V. Z e c c h e t t o, Imágenes en acción. El uso de las imágenes religiosas en la religiosidad popular 
latinoamericana, Quito 1999, s. 47.

27 Tam&e, s. 49–50. W aktach Soboru Trydenckiego z 3 grudnia 1563 roku, w dekrecie 
zatytu%owanym „Wyzwanie, cze$* i relikwie $wi#tych oraz $wi#te obrazy” zosta%o okre$lone: 
„Obrazy Chrystusa, Bo&ej Rodzicielki oraz innych $wi#tych nale&y posiada* i zachowywa* 
zw%aszcza w $wi"tyniach, i oddawa* im nale&n" cze$* i uszanowanie, nie dlatego by wierzono, 
&e tkwi w nich jakie$ bóstwo czy moc, ze wzgl#du na które mia%yby by* czczone; lub &e mo&-
na je o co$ prosi*; lub &e nale&y pok%ada* nadziej# w obrazach, jak niegdy$ czynili poganie, 
którzy sw" nadziej# pok%adali w bo&kach, ale dlatego, &e okazywany im honor odnosi si# do 
wzoru, który przedstawiaj". W ten sposób przez obrazy, gdy je ca%ujemy, odkrywamy przed 
nimi g%ow# i kl#kamy, adorujemy Chrystusa i czcimy $wi#tych, których one nosz" podobizny”. 
Dokumenty soborów powszechnych. Tekst "aci$ski i polski, t. 4 (1511–1870), red. A. Baron, 
H. Pietras, Kraków 2004, s. 781–783.
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poprzedniego obj#to$ci" i zakresem omawianych tematów. W dwóch tomach 
zosta%y poruszone wszystkie istotne kwestie z zakresu nauczania kateche-
tycznego. W pierwszej cz#$ci (kazanie pi"te, zatytu%owane „Kim jest Bóg”), 
sformu%owano d%ug" seri# pyta' i odpowiedzi dotycz"cych tajemnicy Trójcy 
!wi#tej28. Istotny temat dla ówczesnego kontekstu &ycia religijnego i pracy 
misyjnej w $wiecie andyjskim pojawia si# w tomie drugim pod postaci" pyta-
nia w kazaniu XX: „Dlaczego nale&y strofowa* czarowników, jak równie& ich 
przes"dy i praktyki” (En que se reprehenden los hechiceros y sus supersticiones 
y ritos vanos)29. Temat dotyczy idololatrii i niezrozumienia przez Indian roli 
i znaczenia, jakie dla chrze$cijan maj" wizerunki sakralne. Pomimo up%ywu 
ponad stu lat intensywnej ewangelizacji tego obszaru Ameryki Po%udniowej, 
duchowni ci"gle byli konfrontowani z pytaniami, czy obrazy sakralne i wize-
runki Boga, Maryi i $wi#tych nie s" tym samym, co autochtoniczne huacas. 

St"d te& katecheza nr XX omawia i wyja$nia t# kwesti# w sposób dosy* 
szczegó%owy: „Ojcze, mówisz nam, aby$my nie adorowali idoli ani huacas, 
za$ chrze$cijanie adoruj" malowane wizerunki i rze)by z drewna, czy te& 
z metalu. Ca%uj" je i kl#kaj" przed nimi, przyk%adaj" je do piersi i rozma-
wiaj" z nimi. Czy to nie s" z%e huacas? Odpowied): Dzieci moje, praktyki 
chrze$cija'skie bardzo si# ró&ni" od waszych. Chrze$cijanie nie adoruj", 
ani nie ca%uj" wizerunków jako takich, ani nie adoruj" rze)b z drewna, ani 
z metalu, ani malowanych. Adoruj" bowiem Jezusa Chrystusa w wizerunku 
Ukrzy&owanego, Matk# Boga, nasz" Pani", Dziewic# Maryj# w jej wizerunku 
oraz $wi#tych w ich wizerunkach. Chrze$cijanie wiedz", &e Jezus Chrystus, 
nasza Pani i $wi#ci przebywaj" &ywi i przebóstwieni w niebie i nie prze-
bywaj" w tych $wi#tych obrazach i wizerunkach”30. „Chrze$cijanie kieruj" 
swoje serca do nieba, gdzie przebywa Jezus Chrystus, Jego $wi#ci. W Je-
zusie Chrystusie pok%adaj" swoj" nadziej# i poszukuj" Jego woli. Kiedy za$ 
oddaj" cze$* wizerunkom, ca%uj" je, przykl#kaj" przed nimi i przyk%adaj" 
je do piersi, to czyni" to dlatego, poniewa& reprezentuj" one Boga, Maryj# 
i $wi#tych, ale nimi nie s"...”31. Dzieci moje, Bóg pragnie, aby chrze$cijanie 

28 F. Av e n d a ñ o, Sermones de los misterios de nuestra santa fe católica, en lengua castel-
lana, y la general del Inca. Impugnanse los errores particulares que los Indios han tenido. Parte 
primera por el doctor Don Fernando de Avendaño, arcediano de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Lima, Calificador del Santo Oficio, Catedrático de Prima de Teología, y Examinador Sinodal, 
Lima 1648, s. 60–61. 

29 Tam&e, s. 35–36.
30 Tam&e, s. 35. 
31 Tam&e, s. 36. 

TRÓJCA !WI"TA W SZTUCE BAROKU HISZPA#SKO-AMERYKA#SKIEGO...



244

posiadali wizerunki Jezusa Chrystusa i $wi#tych oraz aby traktowali je 
z wielk" pobo&no$ci", kieruj"c nasze my$li i serca ku temu, co w niebie 
i nakazuje, aby nie pok%ada* nadziei w huacas...”32.

Misjonarze zdawali sobie spraw# z trudno$ci, jakie wi"za%y si# z przeka-
zem i zrozumieniem przez ewangelizowanych Indian prawdy wiary o Trójcy 
!wi#tej. Odniós% si# do tej kwestii wybitny jezuicki teolog z Peru, José de 
Acosta. W swoim dziele De procuranda Indorum salute jeden z rozdzia%ów 
po$wi#ci% nauczaniu o Trójcy !wi#tej. W rozdziale „Wszystkich nale&y naucza* 
o tajemnicy Trójcy !wi#tej”33 stwierdza, &e nie ulega &adnej w"tpliwo$ci, &e 
„nale&y naucza* wszystkich, nawet tych mniej poj#tnych o tajemnicy Trójcy 
!wi#tej...”, za$ nieco dalej: „Ka&dy, kto ma $wiadomo$* bycia chrze$cijaninem, 
nie mo&e lekcewa&y* tajemnicy wiary, dzi#ki której sta% si# chrze$cijanine-
m”34. Natomiast w ko'cowej cz#$ci tego rozdzia%u odniós% si# do kwestii 
pe%nego i poprawnego zrozumienia tej&e prawdy wiary. Powo%uj"c si# na 
ko$cielne autorytety, podsuwa my$l, &e je&eli chodzi o zdolno$* zrozumienia 
„w przypadku osób nieokrzesanych” tajemnicy trzech osób boskich w ich 
substancjalnej jedno$ci, to nie jest konieczne, aby Indianie t# tajemnic# 
w pe%ni rozumieli, poniewa& „nie ma takowej absolutnej konieczno$ci dla 
zbawienia”. Chodzi bowiem o to, „aby wiara Indian by%a prosta i szczera, 
aby umieli wyzna* sercem i ustami wiar# oraz w duchu wiary odda* cze$* 
Ojcu, Synowi i Duchowi !wi#temu. [...] Wystarczy, &e wiedz", &e chodzi 
o trzy ró&ne osoby, czyli jednego Boga...”35.

Pi#ciowiekowa historia ewangelizacji Ameryki +aci'skiej zna liczne 
przyk%ady obrazuj"ce labilny stan wiedzy i to&samo$ci chrze$cija'skiej, 
czego dowodem jest chocia&by niezrozumienie znaczenia i roli wizerunków.

4. Nauczanie Ko&cio'a i lokalna tradycja

Od po%owy XVI wieku zacz#%y si# $ciera* w Nowym !wiecie dwa nur-
ty dotycz"ce elementów sztuki pochodzenia autochtonicznego i %"czenia 
ich ze sztuk" sakraln" o charakterze europejskim. Na postaw# misjonarzy 
mia%y wp%yw zalecenia nie tylko Soboru Trydenckiego36, ale te& prowin-
cjalnych synodów meksyka'skich i limskich, jak równie& partykularne 

32 Tam&e, s. 37. 
33 J. d e  A c o s t a, De procuranda Indorum salute, Madrid 1952, s. 447–449.
34 Tam&e, s. 447. 
35 Tam&e, s. 449. 
36 Dokumenty soborów powszechnych, s. 781–785.
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normy poszczególnych zakonów. 
Niew"tpliwie wielkim wyzwaniem 
by%o umiej#tne nawi"zanie do re-
ligijnej tradycji poszczególnych 
spo%ecze'stw india'skich, ale bez 
popadania w niebezpiecze'stwo 
akceptowania takich przedstawie' 
artystycznych, które nosi%yby jakie-
kolwiek znamiona idololatrii albo 
j" sugerowa%y.

Modelowym przyk%adem z tego 
zakresu s" $redniowieczne europej-
skie przedstawienia „potrójnych oblicz osób Trójcy !wi#tej” (tricephalus – 
g%owy o trzech obliczach), aczkolwiek przedstawienia te mia%y ró&norodne 
warianty (jedna g%owa z trzema nosami, trzema brodami i czterema oczami 
albo trzy g%owy osadzone na jednym korpusie)37. 

Chodzi%o w tych wizerunkach o podkre$lenie troisto$ci i odr#bno$ci 
w jedno$ci trzech osób Boskich, ale zosta%y one zabronione w roku 1628 
przez papie&a Urbana VIII (zakaz zosta% powtórzony przez Benedykta XIV 
w roku 1745), zwrócono bowiem 
uwag#, &e mog" przyczynia* si# do 
niew%a$ciwego zrozumienia tajem-
nicy Trójcy !wi#tej38. 

Wizerunki te mia%y szans# sta* 
si# bardzo popularne w Nowym 
!wiecie, ale ich rozpowszechnia-
nie równie& zosta%o zakazane, co 
wi"za%o si# z faktem, &e podobne 
wyobra&enia by%y zakorzenione 
w religijno$ci autochtonicznej, 
zw%aszcza inkaskiej. Problematycz-

37 A. K r a m i s z e w s k a, Trójca (wi&ta, VI. W ikonografii, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 19, Lublin 2014, s. 1066.

38 Zakaz pos%ugiwania si# takimi motywami by% podyktowany tym, &e wizerunki trice-
phalus budzi%y silne skojarzenia z wizerunkiem starorzymskiego boga Janusa, jak równie& 
ba%ka'skiego bóstwa Trojana (bóstwo o trzech twarzach i woskowych skrzyd%ach) oraz 
bóstwa ze $rodkowej Europy, Trzyg%owa (Tryg%aw), czczonego w Wolinie. Por. M o j & y n, 
Ojcostwo Boga, s. 141.
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ne by%y bowiem niektóre wizerunki 
bóstw andyjskich, jak np. ba%wan 
Tangatanga o trzech g%owach (por. 
Museo Arqueológico de la Univer-
sidad de San Francisco Xavier)39, 
andyjskie bóstwo Illapa (przedsta-
wienie bóstwa piorunu, b%yskawicy 
i grzmotu za pomoc" trzech oblicz 
osadzonych na jednym tu%owiu) albo 
wizerunki przedstawiaj"ce Indianina 
z trzema twarzami na muralu ko$cio-
%a w Parinacota40. 

St"d te& boliwijska historyk 
sztuki Teresa Gisbert napisa%a, &e 
problem zwi"zany z artystycznym 
wyra&eniem Trójcy !wi#tej w $wiecie 
andyjskim by% dwuwymiarowy. Cho-
dzi%o bowiem o podobne co do formy 
wyobra&enia pochodz"ce z okresu 
prehiszpa'skiego oraz o przedsta-
wienia typu tricephalus pochodzenia europejskiego, do którego odwo%ywali 
si# misjonarze. 

Ówczesna metodologia misyjna nakazywa%a poszukiwanie podobie'stw 
pomi#dzy chrze$cija'stwem a kulturami ludów ewangelizowanych. W od-
niesieniu do Trójcy !wi#tej takowych podobie'stw w Meksyku, a zw%aszcza 
w $wiecie andyjskim wyodr#bniono wiele, aczkolwiek okaza%y si# one dla 
dzie%a ewangelizacji przys%owiow" „$lep" uliczk"”. Ówcze$ni teologowie 
zacz#li je okre$la* jako „fa%szywe kopie chrze$cija'skich dogmatów” albo 
jako „igraszki diab%a”, czy nawet „zamieszanie diabelskie”, maj"ce na celu 
os%abienie i utrudnienie procesu nawracania Indian na wiar# chrze$cija'sk". 
St"d te& prehiszpa'skie trinidades, jak je okre$la Teresa Gisbert, nie zyska%y 
wi#kszego znaczenia w kolonialnej sztuce sakralnej41. Na marginesie warto 
jedynie doda*, &e dopiero w drugiej po%owie XX wieku pojawi%o si# bardzo 

39 T. G i s b e r t, Iconografía y mitos indígenas en el arte, La Paz 2008, s. 88. 
40 P. C o r t i, F. G u z m á n, M. Pe re i r a, La pintura mural de Parinacota en el último 

bofedal de la ruta de La Plata, Arica 2013, s. 118.
41 G i s b e r t, Iconografía y mitos indígenas en el arte, s. 89. 
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wiele wyrobów nawi"zuj"cych do trinidades andinos i s" one powszechnie 
dost#pne na targach i w sklepach z pami"tkami.

Tym niemniej w Europie, jak i w Nowym !wiecie by%y znane kompozycje 
ikonograficzne o charakterze katechetyczno-dogmatycznym – escudo de la 
Trinidad (emblemat Trójcy !wi#tej) albo escudo de la fé (emblemat wiary). 
S" to wprawdzie przedstawienia typu tricephalus, ale z rozbudowanym 
przekazem katechetyczno-teologicznym, jak to przedstawia obraz z Muzeum 
Antropologii w Sucre42. M#ska posta*, z potrójnym obliczem i z roz%o&onymi 
w formie krzy&a ramionami, jest ubrana w szaty liturgiczne. W d%onie i sto-
py wpisany jest trójk"t równoramienny, zako'czony okr#gami z wpisanymi 
imionami poszczególnych osób Trójcy !wi#tej, za$ w centrum znajduje si# 
kolejny okr"g z napisem „Deus”. Poszczególne linie %"cz"ce boki trójk"ta 
zawieraj" napisy: „Bóg Ojciec nie jest Synem Bo&ym”, „Syn Bo&y nie jest 
Duchem !wi#tym”, „Duch !wi#ty nie jest Bogiem Ojcem”, natomiast linie 
biegn"ce z rogów trójk"ta do $rodkowego okr#gu z napisem „Deus”, nosz" 
napis „Jest Bogiem”43. 

42 M. S a r t o r, La Trinidad heterodoxa en América Latina, „Procesos”, 2007, nr 25, s. 15–17. 
43 Por. M.L. Ru i z  D o m í n g u e z, Museo Colonial Charcas, Sucre 2009, s. 64–65. 

TRÓJCA !WI"TA W SZTUCE BAROKU HISZPA#SKO-AMERYKA#SKIEGO...

Trinidades andinos, figura z targu w La Paz (Boliwia)



248

W ten graficzny sposób starano 
si# wyrazi* g%#bi# dogmatu o jedno-
$ci i troisto$ci osób Trójcy !wi#tej. 
W Ameryce +aci'skiej tego typu ob-
razy znajduj" si# w muzeach sztuki 
sakralnej w Kolumbii, Ekwadorze, 
Peru, Boliwii, Argentynie, Chile itd. 
Zachowane do czasów wspó%czesnych 
do$* liczne przedstawienia s" przy-
k%adem nak%adania si# i $cierania 
tradycji europejskich i latynoame-
ryka'skich, a zarazem znaczenia 
uwzgl#dniania zalece' ko$cielnych 
(np. Soboru Trydenckiego), jak rów-
nie& zmieniaj"cych si# na przestrzeni 
tego okresu norm dotycz"cych przed-
stawie' artystycznych.

Arty$ci z Nowego !wiata czerpali 
inspiracj# do tworzenia rozlicznych 
i bardzo zró&nicowanych wizerun-
ków Trójcy !wi#tej z bogatej tradycji 
europejskiej. Owa wielorako$* wi-
zerunków jest odzwierciedleniem 
znajomo$ci i zakorzenienia artystów 
latynoameryka'skich w tradycji Sta-
rego !wiata, ale te& ich twórczej kre-
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atywno$ci w nawi"zywaniu do wzorców, które wysz%y spod p#dzla wielkich 
mistrzów europejskich. 

W duchu reform Soboru Trydenckiego zacz#to tworzy* wiele dzie% 
przedstawiaj"cych Trójc# !wi#t" w ró&nych kontekstach teologicznych44. 
Wytworom artystycznym wyznaczano bowiem ró&norodne zadania: cel 
edukacyjny – wzmocnienie nauczania katechetycznego; cel formacyjny 
– budzenie i pog%#bianie chrze$cija'skiej duchowo$ci i to&samo$ci; cel 
emocjonalny – budzenie wra&liwo$ci religijnej maj"cej na celu nawrócenie 
i adoracj# Boga. Wzorcowym przyk%adem jest o%tarz z redukcji jezuickiej 
Santísima Trinidad w Paragwaju (z roku 1765), zatytu%owany El altar de las 
ánimas del Purgatorio (o%tarz dusz czy$*cowych), który jest dzie%em jezuic-
kich artystów oraz ich india'skich pomocników45. Sk%ada% si# on z niemal 
naturalnej wysoko$ci figur Boga Ojca i Syna Bo&ego oraz Ducha !wi#tego 
w postaci go%#bicy, natomiast w dolnej cz#$ci o%tarza przedstawione by%y 
m#ki dusz cierpi"cych w czy$*cu i anio% ratuj"cy je z j#zyków ognia. W oce-
nie Boziara Darko Sustersic, znawcy sztuki z redukcji paragwajskich, jest to 
jedno z licznych dzie%, w których mo&na dostrzec dzia%anie na inteligencj# 
emocjonaln", do której celowo odwo%ywali si# ewangelizatorzy i arty$ci 
z okresu kolonialnego46.

Gdy Sobór Trydencki jednoznacznie podkre$li% znaczenie sztuki sakral-
nej, prze%o&y%o si# to równie& na podejmowanie przez artystów tematyki 
zwi"zanej z rozmaitymi aspektami z &ycia Jezusa Chrystusa, z wa&nymi 
momentami z &ycia Maryi, $w. Józefa i wielu innych $wi#tych, jak równie& 
zwracano uwag# na takie tematy, jak stany ekstazy, prywatne objawienia, 
m#cze'stwo. 

5. O&rodki artystyczne w Wicekrólestwie Peru

Wraz z powstawaniem w XVI wieku w Nowym !wiecie o$rodków urba-
nizacyjnych zacz#%y te& rozwija* si# dynamicznie o$rodki artystyczne zwane 
escuelas artísticas w Limie, Cusco, Quito, Potosi oraz w centrach o znacze-
niu lokalnym: Arequipa, Ayacucho, Juli, Cajamarca itd.47 Arty$ci tworz"cy 

44 K r a m i s z e w s k a, Trójca (wi&ta, s. 1066–1067. 
45 Artefakty zwi"zane z tym o%tarzem znajduj" si# obecnie w Museo de Ciencias Na-

turales de La Plata, por. B.D. S u s t e r s i c, Imágenes Guaraní-Jesuíticas, Asunción 2010, 
s. 179–180, 224.

46 Tam&e, s. 350–351.
47 G r a n a d o s, Bild und Kunst, s. 53–56. 
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w ramach tych&e centrów artystycznych czerpali wzorce z renesansowej 
i barokowej sztuki europejskiej. Inspirowali si# tematami, form" i stylem 
artystów hiszpa'skich czy te& w%oskich, nie byli jednak od nich niewolni-
czo zale&ni. Prace artystów z Europy by%y dla nich bez w"tpienia wzorcem, 
istotnym punktem odniesienia i inspiracj" oraz sugesti", aby podobne tre$ci, 
w zbli&onym stylu i formie tworzy* na potrzeby spo%ecze'stwa kolonialnego 
w Nowym !wiecie. St"d te& w wi#kszo$ci wytwory mia%y rysy europejskie, 
jednak&e rzadko bywa%y wiern" kopi" orygina%ów ze starego kontynentu. 

Pierwotne wzorce by%y modyfikowane wed%ug wra&liwo$ci artystycz-
no-religijnej twórców albo te& potrzeb i oczekiwa' odbiorców. W procesie 
tworzenia pewne elementy czy te& detale uwydatniano albo pomniejszano, 
eksponowano albo pomijano, dodawano albo usuwano. W ten sposób do-
konywano reinterpretacji europejskich pierwowzorów. Arty$ci rezygnowali 
$wiadomie z obowi"zuj"cych w Europie kanonów estetycznych oraz dotycz"-
cych stosowania kolorów, przestrzegania perspektywy, czy te& form wyrazu 
anatomii cz%owieka48. Zmieni% si# równie& proces powstawania wyrobów 
artystycznych. Poszczególne dzie%o nie by%o zazwyczaj wytworem jednego 
artysty, ale kilku osób. 

Jednym z przyk%adów kreatywnej interpretacji dzie% europejskich s" cho-
cia&by do$* liczne motywy nawi"zuj"ce do ludno$ci pochodzenia india'skiego 
i kultury autochtonicznej (np. obecno$* Indian graj"cych na instrumentach), 
czy te& wykorzystanie lokalnego wzornictwa i kolorystyki, prezentacja sposo-
bów ubierania si# Indian, motywy po&ywienia andyjskiego, elementy lokalnej 
flory i fauny, jak równie& kontekstów $rodowiska geograficznego.

Istnienie takich wariacji artystycznych staje si# zrozumia%e, kiedy 
uwzgl#dni si# dynamik# funkcjonowania tych&e o$rodków artystycznych. 
Za%o&ycielami byli zazwyczaj misjonarze, którzy sami byli artystami. D"&yli 
oni do stworzenia odpowiedniego $rodowiska, zapraszaj"c do wspó%pracy 
uzdolnione artystycznie osoby, czego przyk%adem jest escuela quiteña. Po-
wsta%a ona na bazie escuela de artes y oficios, za%o&onej w roku 1552 przez 
franciszkanina Jodoco Ricke i Pedro Gossael (Flamandczyków) przy kon-
wencie San Andres w mie$cie Quito49. Uzdolnionych Indian uczono sztuki 
malowania, rze)by, dekorowania, krawiectwa, haftu i obróbki drewna. 

48 R. M u j i c a  P i n i l l a, Arte e identidad: las raíces culturales del barroco peruano, w: El 
barroco peruano, Lima 2002, s. 19–21.

49 Arquidiócesis de Cali 1910–2010. Una Alba Iluminada, recuento histórico, red. J. Fran-
cisco Sarasti, Cali 2010, s. 160. 
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Indianie byli pocz"tkowo postrzegani nie tyle jako arty$ci, ale jako fa-
chowcy od malowania albo rze)by (Indianie byli dobrymi kopistami), którzy 
wykonywali powierzone im zadania pod czujnym okiem artystów pochodzenia 
hiszpa'skiego albo kreolskiego. Dopiero w drugiej dekadzie XVII wieku dosz%o 
do zasadniczej zmiany postrzegania roli i znaczenia Indian w wytwarzaniu 
sztuki sakralnej. Z biegiem czasu zabrak%o bowiem artystów europejskich, 
za$ Indianie zdobyli tymczasem bogate do$wiadczenie i stali si# samodziel-
nymi artystami, rozpoznawanymi jako artistas cuzquños, potosinos, quiteños 
itd. Wtedy to na wi#ksz" ni& dotychczas skal# zacz#to wprowadza* zmiany 
i uzupe%nienia wed%ug w%asnych koncepcji albo wyczucia artystycznego, 
nadaj"c wielu wizerunkom rysy india'skie. W $rodowisku escuela cusqueña 
momentem prze%omowym by% rok 1688, kiedy dosz%o do wyra)nego podzia%u 
pomi#dzy artystami pochodzenia autochtonicznego i kreolsko-metyskiego. 

Przyk%adem wariacji artystycznych dotycz"cych ró&nic pomi#dzy sztuk" 
europejsk" a sztuk" szeroko rozpowszechnion" w Ameryce Po%udniowej 
okresu kolonialnego jest tzw. barok andyjski. Jego twórcy, skupieni w kilku 
szko%ach artystycznych, odwo%ywali si# do miejscowej wizji estetycznej, 
przez co styl baroku europejskiego zosta% przez nich z biegiem czasu prze-
modelowany wed%ug andyjskich kryteriów artystycznych. Tym samym barok 
andyjski jest postrzegany jako pewnego rodzaju suma czy te& kombinacja 
wielu heterogenicznych elementów: pochodzenia europejskiego i andyjskie-
go oraz kreolsko-metyskiego i india'skiego. Dlatego Javier Pizarro mówi 
o fenomenie „synkretyzmu ikonograficznego” (symbiozy stylów i tre$ci), co 
przyczyni%o si# do wytworzenia cech charakterystycznych dla sztuki hispano-
ameryka'skiej. Jednym z przyk%adów jest uto&samianie Maryi z Pachamam" 
na obrazie zatytu%owanym Virgen del Cerro z Potosi50. 

Jest to olejny obraz, nieznanego malarza (najprawdopodobniej ze szko%y 
artystycznej w Potosi), pochodz"cy z XVIII wieku, znany równie& jako La 
Coronación del Virgen por la Santísima Trinidad (przechowywany obecnie 
z muzeum Casa de la Moneda z Potosi)51. Dzie%o to %"czy w sobie wp%ywy 

50 F.J. P i z a r ro  G ó m e z, Identidad y mestizaje en el arte barroco andino. „La iconografía”, 
II Congreso Internacional Barroco, Porto 2001, s. 198–202. 

51 Potosi to miasto za%o&one przez Hiszpanów w roku 1545 i po%o&one na wysoko$ci 
4070 m n.p.m., z charakterystyczn" Srebrn" Gór" dominuj"c" nad miastem. W dolnej cz#$ci 
p%aszcza Maryi s" przedstawione dwie sceny nawi"zuj"ce do legendy z historii Potosi, to jest 
do pochodzenia nazwy miasta, któr" nada% Inka Huayna Capac w roku 1462 oraz do odkrycia 
pok%adów srebra w roku 1544. Por. R. M u j i c a  P i n i l l a, Identidades alegóricas: lecturas 
iconográficas del barroco al neoclásico, w: El barroco peruano, t. 2, Lima 2003, s. 310–311. 
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dwóch nurtów: baroku europejskiego i baroku hiszpa'sko-ameryka'skiego 
z wyra)nymi motywami szko%y artystycznej w Potosi. 

Na uwag# zas%uguje synteza tre$ci religijnych. Górn" cz#$* obrazu zajmuje 
przedstawienie Trójcy !wi#tej. Z prawej strony, na chmurze, znajduje si# Bóg 
Ojciec ubrany w jasn" tunik# i bogato z%ocon" kap#. Jest przedstawiony jako 
osoba starsza, z g#st" i d%ug" brod". W lewej r#ce trzyma ber%o (w formie 
laski), za$ praw" r#k" przytrzymuje du&" z%ot" koron# nad g%ow" Maryi. Z le-
wej strony znajduje si# Jezus przedstawiony w szatach liturgicznych z epoki 
(ubrany w trydencki ornat), trzymaj"cy w prawej r#ce kielich mszalny, za$ 
w lewej koron# nad g%ow" Maryi. Pomi#dzy nimi unosi si# go%#bica jako znak 
Ducha !wi#tego, od której rozchodz" si# $wietliste promienie we wszystkich 
kierunkach. Za Bogiem Ojcem stoi Archanio% Gabriel, który trzyma w d%oniach 
gorej"ce serce. Natomiast za Jezusem stoi Archanio% Micha% z mieczem i tarcz". 
Trójca !wi#ta jest przedstawiona w niebiosach. Pomi#dzy chrze$cija'skim 
niebem (Trójca !wi#ta i anio%y) a zdominowan" przez Hiszpanów ziemi" 
(Srebrna Góra, król hiszpa'ski, papie&) przedstawione zosta%y dwa bóstwa 
inkaskie (andyjskie), które tym samym równie& uczestnicz" w koronacji 
Naj$wi#tszej Maryi Panny. Jest to bóstwo Inti (s%o'ce) z lewej strony obrazu 
i bóstwo Quilla (ksi#&yc) z prawej strony obrazu.

Zakres oddzia%ywania poszczególnych centrów artystycznych, zw%aszcza 
tych najwa&niejszych by% wielki i praktycznie pokrywa% obszar niemal ca%ej 
Ameryki Po%udniowej. Wyst#powa%y równie& zauwa&alne i istotne ró&nice 
pomi#dzy poszczególnymi szko%ami artystycznymi. W Limie czuwano nad tym, 
aby arty$ci tworzyli dzie%a przede wszystkim na potrzeby metropolii (stolicy 
wicekrólestwa Peru) i aby by%y one odzwierciedleniem sztuki europejskiej. 
W Cusco natomiast arty$ci tworzyli g%ównie na potrzeby religijne, odwo%uj"c 
si# do tematyki z zakresu wiary chrze$cija'skiej. Twórczo$* tego andyjskiego 
o$rodka charakteryzowa%o d"&enie do tego, aby poruszy* emocje odbiorcy 
na p%aszczy)nie religijnej: zach#ci* do refleksji, wzmocni* prze&ycie religijne 
motywami cierpienia, ale te& pi#kna, chwa%y i glorii. Z biegiem czasu nazwa 
escuela cusqueña sta%a si# synonimem twórczo$ci w oparciu o motywy kultury 
lokalnej, a zarazem odseparowywania si# od wp%ywów norm artystycznych 
obowi"zuj"cych wówczas w Europie52. Zmiany dotyczy%y mi#dzy innymi sty-
lu i formy malowania. Arty$ci tej&e szko%y odeszli od perspektywy szerokiej 
(ogólnej), staj"c si# zwolennikami i propagatorami eksponowania jedynie 

52 T. G i s b e r t, La identidad étnica de los artistas del Virreinato del Perú, w: El barroco 
peruano, s. 101–103. 
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fragmentów przestrzeni (fragmentación del espacio). Stosowano równie& nowe 
rozwi"zania dotycz"ce skali i intensywno$ci u&ywanych kolorów.

Pocz"tki escuela cusqueña przypadaj" na okres, kiedy podj#to decyzj# 
o budowie katedry w Cusco (druga po%owa XVI wieku). W tym samym czasie 
przybyli do by%ej stolicy Imperium Inkaskiego misjonarze Towarzystwa Je-
zusowego i rozpocz#li budow# ko$cio%a pod wezwaniem San Pedro. W roku 
1583 przyby% do Cusco w%oski malarz i jezuita Bernardo Bitti (1548–1616), 
a wraz z nim Mateo Pérez de Alesio oraz Angelino Medoro. Obecno$* tych&e 
artystów, a zarazem pedagogów, jak równie& wzrost zapotrzebowania na 
wyroby sztuki sakralnej przyczyni%y si# do intensywnego rozwoju tamtejszej 
szko%y artystycznej. Powsta%o wówczas wiele cennych dzie%, jak La coronación 
de la Virgen por la Santísima Trinidad, autorstwa Bernardo Bitti53.

Wybitnym przedstawicielem artystów pochodzenia andyjskiego jest 
Diego Quispe Tito (1611–1681), autor bardzo wielu obrazów. Jego styl 
charakteryzowa% si# nowym rozumieniem perspektywy, w tym eksponowa-
nia krajobrazów oraz odwo%ywania si# do motywów ptactwa i drzew. Jest 
te& autorem obrazu La Virgen del Carmen y San Miguel Arcángel salvando 
almas en el pugatorio (Dziewica Maryja z Góry Karmel i Archanio% Micha% 
wyzwalaj" dusze z czy$*ca), na którym w górnej cz#$ci zosta%a przedsta-
wiona Trójca !wi#ta. Innym przedstawicielem tej&e szko%y pochodzenia 
autochtonicznego jest Basilio Santa Cruz Pumacallao (1635–1710), autor 
kilku obrazów, na których wyst#puje motyw Trójcy !wi#tej.

Kolejnym przedstawicielem o$rodka artystycznego z Cusco jest Marcos 
Zapata Inca (1710–1773), autor ponad 200 obrazów, mi#dzy innymi obrazu 
Sagrada Familia z roku 1750, na którym pojawia si# motyw Trójcy !wi#tej. 
W górnej cz#$ci obrazu znajduje si# posta* Boga Ojca spogl"daj"cego ku 
do%owi, poni&ej znajduje si# go%#bica symbolizuj"ca Ducha !wi#tego, za$ 
w centralnej cz#$ci obrazu zosta%a umieszczona posta* Maryi z Dzieci"tkiem 
Jezus na kolanach oraz kilka innych osób. 

Marcos Zapata jest równie& autorem malowid%a na$ciennego w ko$ciele 
jezuickim w Cusco, znajduj"cego si# na wysoko$ci chóru w tylnej cz#$ci 
ko$cio%a. Malowid%o pochodzi z roku 1762 i przedstawia Trójc# !wi#t" 
w otoczeniu $wi#tych misjonarzy Towarzystwa Jezusowego oraz ich za-
anga&owa' w dzie%o misyjne Ko$cio%a. Jednym z wielu elementów tego 
malowid%a jest obecno$* Indian w towarzystwie jezuitów. 

53 Obraz ten nale&y do kolekcji obrazów ewangelizacyjnych Towarzystwa Jezusowego, 
por. L. Pe i r a n o  Fa l c o n i, Guía de Museos del Perú, Lima 2012, s. 325. 
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Artystyczne przedstawienia Trójcy !wi#tej znajdowa%y si# równie& w wie-
lu redukcjach jezuickich, a szczególnie w tych, które nosi%y nazw# Santísima 
Trinidad54. Z redukcji Santísima Trinidad w Purulón (Chiloe) zachowa% si# 
obraz Trójcy !wi#tej w formie „Tronu +aski”55. Natomiast ojciec Pedro Pablo 
Danesi SJ jest autorem akwareli Trinidad de los barqueros (1765)56. Z tego 
samego roku pochodzi równie& polichromiczna rze)ba Trinidad de los ba-
rqueros, o wysoko$ci 90 cm, z redukcji Santísima Trinidad w Paragwaju57.

Zachowa% si# te& opis jednego z redukcyjnych ko$cio%ów w Maynas (San 
Joaquín): „Ksi"dz Martín ju& doko'czy% swój pi#kny ko$ció%, [...] sko'czywszy 
prezbiterium z czterema cedrowymi wyg%adzonymi stopniami; doko'czywszy 
g%ówn" kaplic# [...] sklepienie wy%o&one mocnymi heblowanymi deskami, 
potem pobielanymi, umieszczono tam pi#kny o%tarz z figur" $wi#tego 
Joachima z ma%" Naj$wi#tsz" Panienk" w ramionach; w $rodkowym %uku, 
u góry, Naj$wi#tsza Trójca”58.

54 Santísima Trinidad w Paragwaju (1706), w Mojos (1687), Purulón w Chiloe; w May-
nas: po$ród Indian Cunivos nad rzek" Ukayali (1686), La Trinidad de Mochovos (1690), La 
Trinidad de Chepeos (1690), La Trinidad de Masamaes (1740). Fundaciones jesuíticas en 
Iberoamérica, red. L.E. Alcalá, Fundación Iberdrola 2002, s. 239–243; T. S z y s z k a, Redukcje 
jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII–XVIII wieku. Uj&cie historyczno-misjologiczne, 
Warszawa 2015, s. 142–145, 161, 329. 

55 M. Pe re i r a, Iglesias del fin del mundo, Santiago 2006, s. 39–42. 
56 S u s t e r s i c, Imágenes Guaraní-Jesuíticas, s. 171, 224. 
57 A. Tre n t o, El paraíso en el Paraguay. Reducciones jesuíticas, San Rafael 2007, s. 233. 
58 M.J. U r i a r t e, Diario de un Misionero de Maynas, Iquitos 1986, s. 213–214. 

TOMASZ SZYSZKA SVD

Malowid%o na$cienne w ko$ciele jezuickim w Cusco



255

Stosunkowo wiele artefaktów 
zwi"zanych z Trójc" !wi#t", a po-
chodz"cych z okresu funkcjonowania 
redukcji jezuickich, mo&na wspó%-
cze$nie podziwia* w kilku muzeach 
w Paragwaju (np. by%a redukcja 
Santiago i Trinidad) i w Argentynie 
(Museum de Siencias Naturales w La 
Plata). 
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Trójca !wi#ta w ko$ciele w Trinidad, 
Paragwaj [by%a redukcja]

Bóg Ojciec w ko$ciele w Trinidad, 
Paragwaj [by%a redukcja]

Muzeum przy redukcji Santiago 
w Paragwaju

Trójca !wi#ta z redukcji jezuickich; Museo de Siencias Naturales w La Plata, Argentyna
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6. Pomi%dzy wierno&ci$ nauczaniu Ko&cio'a 
a kreatywno&ci$ artystyczn$

Europejskie formy wyrazu artystycznego wymusza%y na artystach in-
dia'skiego pochodzenia uczenie si# zupe%nie dla nich nowego porz"dku 
ikonograficznego i form wyrazu artystycznego59. Dotyczy%o to nowego dla 
nich sposobu eksponowania $wiata widzialnego, czyli osób, przyrody i prze-
strzeni, jak równie& uczu* i prze&y* (rado$ci i cierpienia, ekstazy i rozpaczy), 
w tym aspektów zwi"zanych z wiar" i ze $wiatem nadprzyrodzonym. 

Jednym z najbardziej wyrazistych przyk%adów s" próby zobrazowania 
tajemnicy Trójcy !wi#tej. Wizerunki te mia%y na celu przybli&a* i obja$nia* 
tajemnic# Trójjedynego Boga. Mia%y te& inspirowa* do g%#bszego &ycia 
duchowego oraz do na$ladowania $wi#tych. Owa wielowymiarowa twór-

59 Arquidiócesis de Cali, s. 158. 
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Catarina, Arequipa
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czo$* sakralna mia%a niebagatelne znaczenie w kszta%towaniu si# zmys%u 
religijnego wszystkich mieszka'ców Ameryki !rodkowej i Po%udniowej, 
czyli Hiszpanów, Kreolów, Metysów, Indian, Afroamerykanów. Wytwory 
artystyczne oddzia%ywa%y na zmys%y oraz kszta%towa%y odczucia i wyobra)ni# 
religijn"60. Odwo%ywano si# zatem do retoryki emocjonalnej, czego przy-
k%adem s" obrazy Trójcy !wi#tej w kontek$cie narodzin Jezusa w Betlejem, 
ale te& biczowania albo agonii Jezusa na krzy&u, jak równie& obrazy bardzo 
sugestywnie przedstawiaj"ce s"d ostateczny, cierpienia dusz czy$*cowych 
albo m"k piekielnych. 

Na uwag# zas%uguj" du&ego formatu freski i malunki na$cienne, któ-
re nie tylko ubogaca%y przestrze', ale te& oddzia%ywa%y na wyobra)ni# 
i odczucia estetyczne ludzi przebywaj"cych w tych pomieszczeniach. Jako 
przyk%ad mog" pos%u&y* motywy Trójcy !wi#tej wkomponowane w obrazy 
nawi"zuj"ce do wezwa' z litanii loreta'skiej. Cykl takich fresków znajduje 
si# w Muzeum Konwentu Santa Catarina w peruwia'skiej Arequipie. 

Podobne przyk%ady dotycz" licznych ko$cio%ów z okresu kolonialnego 
w ca%ej Ameryce +aci'skiej (np. malowid%o na sklepieniu katedry w argen-
ty'skiej Cordobie albo fresk na sklepieniu w ko$ciele w boliwijskiej Chal-
lapata), ale te& budowli niesakralnych, jak np. auli uniwersyteckiej by%ego 
jezuickiego uniwersytetu San Marcos w Limie. 

60 A. Pa c h e c o  B u s t i l l o s, „Ojos para ver y oídos para oír”: una lectura del proyecto 
estético de la Compañía de Jesús, w: Radiografía de la piedra. Los jesuitas y su tiempo en Qu-
ito, red. J. Moreno Egas, Quito 2008, s. 213–214; A. M o re n o  P ro a ñ o, Tesoros artísticos, 
Guayaquil – Quito 1983, s. 10–11. 
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Fresk na sklepieniu katedry w Cordoba, 
Argentyna

Fresk na sklepieniu w ko$ciele 
w Challapata, Oruro
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Wiele wizerunków Trójcy !wi#tej jawi si# jako intryguj"ce z punktu widze-
nia artystycznego, co do tre$ci i form przekazu. Jak pisze Francisco Pacheco, 
po wielu sporach pomi#dzy teologami a artystami wypracowano konsensus, 
&e w nawi"zaniu do tekstów biblijnych nale&y przedstawia* Trójc# !wi#t" je-
dynie w nast#puj"cej formie: Bóg Ojciec powinien by* umieszczony zawsze po 
prawej stronie obrazu, jako osoba dojrza%a wiekowo i powinien by* ca%kowicie 
przyodziany, ewentualnie z tiar" na g%owie, z bia%" brod" i d%ugimi w%osami, 
ale nigdy %ysy; Jezus Chrystus po lewej stronie obrazu, czyli po prawicy Boga 
Ojca, powinien by* przedstawiony jako m%ody m#&czyzna, przytrzymuj"cy 
krzy&, z nagim torsem, przyodziany od pasa w dó% w szat# o kolorze czer-
wonym, z ranami na r#kach i nogach oraz z przebitym bokiem; Duch !wi#ty 
– w postaci go%#bicy, po$rodku albo ponad Bogiem Ojcem i Synem Bo&ym61. 

Taki model Trójcy !wi#tej nie by% jednak dla wszystkich artystów No-
wego !wiata oczywisty i w pe%ni przez nich akceptowany. Oddalenie od 
Europy i pob%a&liwo$* miejscowych trybuna%ów inkwizycji dawa%a tamtej-
szym artystom sporo wolnej przestrzeni dla ich wizji artystycznej. Nale&y 

61 F. Pa c h e c o, Arte de la pintura, t. 2, Madrid 1956, s. 197; S a r t o r, La Trinidad 
heterodoxa, s. 12. 
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Sklepienie antycznej sali senackiej 
w Uniwersytecie San Marcos w Limie
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bowiem mie* na uwadze, &e po zako'czonym Soborze Trydenckim, równie& 
w Nowym !wiecie próbowano dookre$li* normy dotycz"ce form i granic 
wolno$ci artystycznej w odniesieniu do wytworów sakralnych. D"&ono do 
doprecyzowania, jak powinny by* przedstawiane poszczególne osoby Trójcy 
!wi#tej oraz Maryi i innych $wi#tych, np. stopie' ich nago$ci, wiek, gesty, 
towarzysz"ce im symbole itd.62 Nad przestrzeganiem tych&e norm i zasad 
kontrol# sprawowali urz#dnicy Trybuna%u Inkwizycji.

7. Warianty ikonograficzne Trójcy !wi%tej

Przedstawienia artystyczne Trójcy !wi#tej w Nowym !wiecie s" nie 
tylko bardzo liczne, ale istnieje te& bardzo wiele wariantów tego samego 
tematu ikonograficznego. Najpopularniejsz" grup" tematyczn" s" przed-
stawienia antropomorficzne, które tworz" bogat" palet# ró&norodnych 
wariacji (w tym trifacial). 

Poni&ej zostan" przedstawione opisy wybranych obrazów i dzie% arty-
stycznych z okresu kolonialnego z motywem Trójcy !wi#tej. Ich prezentacja 
zostanie dokonana wed%ug podzia%u na wizerunki izomorficzne oraz antropo-
morficzne (Trójca !wi#ta w kontek$cie &ycia Jezusa, Maryi, $w. Józefa i innych 
$wi#tych, tudzie& alegorii), jak równie& elementów dekoratywnych. Tak si# 
bowiem sk%ada, &e w wi#kszo$ci przypadków, motyw Trójcy !wi#tej wyst#-
puje zazwyczaj jako jeden z elementów tre$ciowych wi#kszej ca%o$ci, czego 
przyk%adem s" obrazy zwiastowania albo koronacji Naj$wi#tszej Maryi Panny. 

62 Z e c c h e t t o, Imágenes en acción, s. 50. 
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Coronación de la Inmaculada Concepción; Museo colonial La Merced w Cali, Kolumbia
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Coronación de la Virgen; Museo de Socavón, Oruro, Boliwia

La Coronación de la Inmaculada 
Eucaristíca, Museo Colonial La Merced 
w Cali, Kolumbia
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7.1. Wizerunki izomorficzne
Cech" charakterystyczn" wi-

zerunków izomorficznych s" trzy 
identyczne postacie m#skie, aczkol-
wiek zawsze wyst#powa%y drobne 
rozbie&no$ci dotycz"ce np. uk%adu 
g%owy, spojrzenia, u%o&enia palców 
u r"k. Kolejnym wyró&nikiem tych 
przedstawie' s" podobne atrybu-
ty symboliczne: trzech m#&czyzn 
z nimbem w kszta%cie trójk"ta lub 
koronami (tiarami) na g%owie lub bez 
nimbu i koron; z insygniami lub bez 
insygniów; wszyscy w identycznych 
szatach (ale nieco inaczej udrapo-
wanych). Przyk%adami s" obrazy po-
chodz"ce z ko$cio%a pojezuickiego 
pod wezwaniem Nuestra Señora de 
Asunción w peruwia'skim Juli oraz 
obraz zatytu%owany Trinidad preci-
diendo la gloria, przedstawiaj"cy Maryj# w bezpo$redniej blisko$ci Trójcy 
!wi#tej, otoczon" anio%ami oraz licznymi $wi#tymi63. 

63 M o re n o  P ro a ñ o, Tesoros artísticos, s. 26.
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Ko$ció% pojezuicki Nuestra Señora 
de Asunción w Juli, Peru

Trójca (wi&ta, Museo del Arte Sagrado de las Hijas de la Iglesia, Oruro, Boliwia 
[ca%y obraz i zbli&enie]
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Wa&nym wariantem wizerunków izomorficznych s" przedstawienia, 
gdzie poszczególne osoby Trójcy !wi#tej ró&ni" si# od siebie kolorem szat, 
insygniami albo symbolami. Podobnie jak na obrazach pochodz"cych z Eu-
ropy, arty$ci z Nowego !wiata równie& stosowali ró&norodne wyró&niki 
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Coronación de la Virgen; Museo de Socavón, Oruro, Boliwia [ca%y obraz i zbli&enie]

La Inmaculada Eucaristia, ko$ció% pojezuicki Nuestra Señora de Asunción w Juli
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dla poszczególnych postaci izomorficznych. Dla Boga Ojca by%y to s%o'ce, 
nimb w kszta%cie trójk"ta nad g%ow" albo ber%o, korona lub tiara; dla Syna 
Bo&ego – baranek paschalny, jak równie& krzy& lub kula ziemska zwie'czona 
krzy&ykiem; dla Ducha !wi#tego – go%#bica, skrzyd%a albo ksi#ga64. Z pew-
no$ci" obrazy te cieszy%y si# wielkim zainteresowaniem (o czym $wiadczy 
fakt, &e s" one obecne w niemal wszystkich muzeach), aczkolwiek tego 
typu przedstawienia antropomorficzne zosta%y zabronione65. Teresa Gisbert 
podkre$la, &e zdecydowana wi#kszo$* obrazów Trójcy !wi#tej okresu kolo-
nialnego z Peru i Górnego Peru przedstawia wszystkie trzy osoby w formie 
antropomorficznej, poniewa& chodzi%o mi#dzy innymi o to, aby unikn"* 
przedstawiania w $wiecie andyjskim osoby Ducha !wi#tego jako go%#bicy, 
poniewa& obawiano si# niew%a$ciwych interpretacji wizerunku ptaka ze 
strony ludno$ci autochtonicznej (czyli interpretacji wed%ug wierze' w bó-
stwa o formie zoomorficznej)66.

Poni&ej zostanie opisanych kilka obrazów tego typu: 
a) Dzie%o Gaspara Miguela de Berrío, La Coronación de la Virgen por 

la Santísima Trinidad, z XVIII wieku (170x88 cm), znajduje si# w Museo 
Nacional de Arte w Sucre67. S" na nim przedstawione trzy niemal identyczne 
m%ode m#skie postacie z takimi samymi koronami i aureol" z promieniami, 
w takim samym odzieniu (tuniki i kapy), które nak%adaj" na g%ow" Maryi 
du&" koron#, tak" sam" jak korony na ich g%owach. Jedynie Bóg Ojciec nie 
trzyma ber%a, ale dwoma r#kami dotyka korony na g%owie Maryi. Znaczenie 
Trójcy !wi#tej i Maryi zosta%o podkre$lone z%otym kolorem ich odzienia, 
jak równie& ich koron i aureoli. Na obrazie wyst#puje te& kilku $wi#tych, 
archanio%owie oraz anio%owie.

b) Wa&nym przyk%adem jest dzie%o anonimowego artysty z Quito Tri-
nidad con Inmaculada Eucaristica (110x89 cm) z XVII wieku68. Osoby Trójcy 
!wi#tej s" przedstawione jako trzej m#&czy)ni w $rednim wieku, z d%ugimi 
w%osami i brodami. S" ubrane w d%ugie tuniki i z%ocone p%aszcze zarzucone 
na ramiona, spi#te klamrami ze szlachetnymi kamieniami. Osoby siedz"ce 
po bokach trzymaj" w lewej d%oni ber%o, za$ praw" przytrzymuj" du&" 
z%ocon" koron# nad g%ow" Maryi. Osoba siedz"ca po$rodku trzyma koron# 

64 G i s b e r t, Iconografía y mitos, s. 92b. 
65 S a r t o r, La Trinidad heterodoxa, s. 10. 
66 G i s b e r t, Iconografía y mitos, s. 89. 
67 Ru i z  D o m í n g u e z, Museo Colonial, s. 58–59. 
68 M o re n o  P ro a ñ o, Tesoros artísticos, s. 14–15. 
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dwoma r#kami i nie posiada ber%a. Natomiast Maryja jest przedstawiona 
w pozycji kl#cz"cej, jej g%owa jest otoczona promieniami, a w r#kach trzyma 
monstrancj# z Przenaj$wi#tszym Sakramentem. Z boku Maryi znajduj" si# 
archanio%owie i anio%y.

c) Przyk%adem na przedstawienie izomorficzne jest równie& niewielkie 
dzie%o ze szko%y meksyka'skiej z drugiej po%owy XVIII wieku, autorstwa Andre-
sa José Lopéza, Virgen de la Inmaculada Concepción (27x21 cm). Przedstawia 
ono Maryj# Niepokalanie Pocz#t" w otoczeniu anio%ów. Na wysoko$ci g%owy 
Maryi znajduje si# Trójca !wi#ta ukazana jako trzy identyczne m#skie postacie 
z tiarami na g%owach i w podobnych strojach, równie& otoczone anio%ami. 

d) Obraz Andrés José Lopéz La Santísima Trinidad z roku 1770 
(519x850 cm, z Museo Blaisten w mie$cie Meksyk), przedstawia trzy takie 
same m#skie postacie w $rednim wieku (z d%ugimi w%osami i brodami), 
niemal tak samo odziane w bia%e tuniki i welony. Ich g%owy znajduj" si# na 
tle charakterystycznych nimbów w kszta%cie trójk"tów. Pan Jezus ma d%onie 
wyci"gni#te do przodu, wida* na nich rany po gwo)dziach. Ca%o$ci obrazu 
dope%ni" 22 g%owy anio%ów.

e) Ze szko%y artystycznej w Quito pochodzi obraz Trinidad, fuente de 
vida (135x110 cm), anonimowego autora z wieku XVIII69. Na obrazie zosta%o 
przedstawionych trzech m%odych m#&czyzn, z d%ugimi w%osami i brodami, 

69 Tam&e, s. 12–13.
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ubranych w podobne szaty, ze z%oconymi nimbami w kszta%cie trójk"tów za 
g%owami. W centrum obrazu unosi si# posta* Jezusa z rozpostartymi ramiona-
mi, z ma%ym emblematem baranka na piersi, wspartego stopami o kwiaty lilii 
trzymane przez Maryj# i $w. Józefa (kl#cz"cych w dolnej cz#$ci obrazu). Pod 
Jezusem znajduje si# )ród%o, z którego wyp%ywa woda. Z prawej strony Jezusa 
(z lewej strony obrazu) na chmurze zasiada Bóg Ojciec, który praw" r#k" zda 
si# b%ogos%awi*, za$ lew" przytrzymuje du&e ber%o w postaci kuli ziemskiej, 
a na Jego piersiach widnieje ma%y emblemat s%o'ca. Natomiast po lewej r#ce 
Jezusa, równie& na chmurze, zasiada trzecia osoba Trójcy !wi#tej, czyli Duch 
!wi#ty. Ma wyci"gni#te do przodu r#ce, a na piersi ma%y emblemat go%#bicy. 

f) Innym przyk%adem jest obraz Rapto, muerte y glorificación de San 
Loyola en Manresa (2,02x1,29 m), anonimowego autora z XVIII wieku, 
znajduj"cy si# w Iglesia de la Compañía w Quito70. Cech" wyró&niaj"c" 
ten obraz jest obecno$* trzech osób Boskich w formie antropomorficznej: 
z lewej strony Jezus z obna&onym torsem w czerwonym nakryciu z krzy-
&em w r#ce, po$rodku zasiada posta* ubrana w bia%e szaty (Duch !wi#ty), 
z prawej strony Bóg Ojciec w mitrze na g%owie. Posta* Ignacego Loyoli jest 
przedstawiona dwa razy. Raz jako umieraj"cy w dolnej cz#$ci obrazu i drugi 
raz jako zbli&aj"cy si# do Trójcy !wi#tej w górnej cz#$ci obrazu.

g) Obraz La Virgen y el Niño z katedry w Ayaviri (0,85 m wysoki i 1,40 m 
szeroki)71 sk%ada si# z dwóch cz#$ci, aczkolwiek motyw Trójcy !wi#tej wyst#-
puje wy%"cznie w prawej cz#$ci obrazu. Centralnym motywem lewej cz#$ci 
obrazu jest siedz"ca Maryja Dziewica z Dzieci"tkiem Jezus, otoczona anio-
%ami i $wi#tymi. Natomiast praw" stron# obrazu, w jego lewej dolnej cz#$ci 
zajmuje Dziewica Maryja siedz"ca na tronie, z koron" na g%owie i stoj"cym 
na jej kolanach Dzieci#ciem Jezus, który wyci"ga r#ce w kierunku swoich 
dziadków, czyli $w. Anny i $w. Joachima. Osoby te s" przedstawione na 
tle b%#kitnego nieba, na tle otwartej przestrzeni i drzewa. W górnej cz#$ci 
obrazu, na wyra)nie zaznaczonej chmurze znajduje si# Trójca !wi#ta jako 
trzech m%odych m#&czyzn, ró&ni"cych si# strojem i trzymanymi atrybutami. 
Po lewej i prawej stronie Trójcy !wi#tej kl#cz" dwie osoby. Obraz ten nosi 
tytu% Koronacja Maryi, ale nie jest typowym przedstawieniem tego tematu, 
poniewa& korona nie jest nak%adana na g%ow# Maryi, ale spoczywa ju& na 

70 Pa c h e c o  B u s t i l l o s, „Ojos para ver y oídos para oír”, s. 302. 
71 C.B. Z e g a r r a  M o re t t i, La Catedral de Ayaviri en el tiempo. Estudio histórico 

y artístico de la Iglesia San Francisco de Asís de Ayaviri desde el siglo XVI a la actualidad, Are-
quipa 2012, s. 66–67. 

TRÓJCA !WI"TA W SZTUCE BAROKU HISZPA#SKO-AMERYKA#SKIEGO...



266

jej g%owie, a motywem przewodnim zdaje si# by* spotkanie ma%ego Jezusa 
ze swoimi dziadkami.

7.2. Wizerunki antropomorficzne Boga Ojca i Syna Bo(ego 
 oraz Ducha !wi%tego jako go'%bicy

Kolejn" liczn" grup" wizerunków 
Trójcy !wi#tej z Nowego !wiata s" 
przedstawienia antropomorficzne 
Boga Ojca i Syna Bo&ego, za$ Ducha 
!wi#tego jako go%#bicy. Zalecenia ko-
$cielne okre$la%y, aby Syn Bo&y zawsze 
zasiada% po prawicy Boga Ojca, nato-
miast Duch !wi#ty unosi% si# nad nimi 
albo po$ród nich. Na tych obrazach 
Bóg Ojciec i Syn Bo&y ró&ni" si# wie-
loma detalami (wiekiem, ubiorem, 
zarostem, postaw", atrybutami itp.). 
Jezus Chrystus jest przedstawia-
ny zazwyczaj z obna&onym torsem 
i czerwon" tunik" okrywaj"c" plecy 
i os%aniaj"c" Go od pasa w dó%. Cech" 
charakterystyczn" s" te& uwydatnione 

rany na d%oniach, stopach i boku. Na niektórych obrazach Jezus przytrzymuje 
znacznych rozmiarów krzy&. Kolejnym wa&nym elementem tych obrazów 
jest symbol Ducha !wi#tego pod postaci" go%#bicy. Niekiedy Duch !wi#ty 
jest zaznaczony bardzo wyra)nie, w innych przypadkach bardziej dyskretnie.

Opisy wybranych obrazów: 
a) Obraz Patrocinio Universal de San José sobre la Iglesia (Koronacja 

$w. Józefa), którego autorem jest Gaspar Miguel de Berrio z Potosi (rok 1744), 
jest wielkim dzie%em. W centrum dolnej cz#$ci obrazu siedzi $w. Józef z ko-
ron" na g%owie, ber%em i lili" w r#kach72. Fa%dy p%aszcza $w. Józefa rozci"gaj" 
si# na szeroko$* ca%ego obrazu i s" podtrzymywane przez anio%ów. Na ich tle 
przedstawiono $wi#tych ewangelistów oraz doktorów Ko$cio%a. Nad g%ow" 
$w. Józefa anio% trzyma szarf# z napisem Gloria in excelsis Deo. Nad szarf" 
znajduje si# chmura z wieloma anio%ami, na której zasiadaj" Bóg Ojciec i Syn 

72 Ru i z  D o m í n g u e z, Museo Colonial, s. 46–47.
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Bo&y po Jego prawicy. Jezus jest z nagim torsem, ale z czerwon" kap" na 
ramionach i du&ym krzy&em, przytrzymywanym prawym ramieniem. Nad 
nimi unosi si# Duch !wi#ty w postaci go%#bicy. W $rodku, pomi#dzy trzema 
osobami Trójcy !wi#tej, widnieje napis Id a José („Id)cie do Józefa”), na 
który wskazuj" Bóg Ojciec i Jezus. W cz#$ci górnej, na chmurach zasiada 
wielu $wi#tych, jak równie& znajduj" si# dwie grupy anio%ów, z czego jedna 
grupa gra na instrumentach, a druga grupa $piewa.

b) José de Páez, artysta urodzony w Nowej Hiszpanii, jest autorem 
dzie%a Coronación de la Virgen z drugiej po%owy XVIII wieku, na którym Trójca 
!wi#ta jest przedstawiona w postaci trzech m%odych i brodatych m#&czyzn, 
nak%adaj"cych koron# na g%ow# Maryi. Ka&da z tych osób jest ubrana w inne 
szaty, za$ posta* z prawej strony obrazu (po lewicy Boga Ojca) dodatkowo 
nosi znak go%#bicy, co jednoznacznie wskazuje na trzeci" osob# Trójcy !wi#tej. 

c) La Virgen de las Mercedes Inmaculada Orante – olejny obraz ze szko%y 
quita'skiej z wieku XVIII przedstawia koronacj# modl"cej si# Maryi przez 
Trójc# !wi#t". Dzie%o to znajduje si# w sali kapitularnej Kurii Archidiecezjal-
nej w Cali73. Obraz jest w drewnianych ramach, za$ malowid%o przedstawia 
kl#cz"c" Maryj#, z pogodnym obliczem i g%ow" lekko pochylon" ku prawej 
stronie. Zza g%owy rozchodz" si# promienie na tle jasno&ó%tej aureoli, po-
przeplatane 12 gwiazdami. W cz#$ci górnej obrazu zosta%a przedstawiona 
Trójca !wi#ta w postaci Ojca z prawej strony, Jezusa Chrystusa Zmartwych-
wsta%ego z lewej strony i Ducha !wi#tego w postaci go%#bicy unosz"cego 
si# nad nimi. Bóg Ojciec trzyma w r#ce prawej uniesion" koron#, za$ Jezus 
podtrzymuje t# koron# r#k" lew". Obydwie postacie maj" z ty%u g%owy cha-
rakterystyczny jasny nimb w kszta%cie trójk"ta. Bóg Ojciec wydaje si# by* 
osob" o wiele starsz" od Jezusa Chrystusa, ale z%udzenie to jest spowodowane 
g#st" i siw" brod" oraz odzieniem w formie jakby franciszka'skiego habitu 
i bia%ej peleryny sp%ywaj"cej z ramion przez plecy i zakrywaj"cej praw" 
nog#, aczkolwiek wystaje spod niej prawa naga stopa. Natomiast Jezus ma 
ods%oni#ty tors, a w prawej r#ce trzyma du&y krzy&. Z prawego ramienia 
sp%ywa czerwona peleryna os%aniaj"ca podbrzusze i nogi, jednak&e prawa 
noga od wysoko$ci kolana w dó% jest niezas%oni#ta. Maryja zajmuje ponad 
po%ow# wysoko$ci obrazu, natomiast Trójca !wi#ta wydaje si# niewielka, 
ale jest przedstawiona bardzo wyrazi$cie, co oznacza, &e centraln" posta-
ci" jest Maryja. Z czterech stron posta* Maryi jest otoczona na pó% nagimi 
anio%kami, które dope%niaj" ca%o$ci.

73 Arquidiócesis de Cali, s. 163.
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7.3. Kompilacja tematów
Powy&sze grupy przedstawie' 

antropomorficznych Trójcy !wi#tej 
(izomorficzne i antropomorficzne 
Boga Ojca i Syna oraz Ducha !wi#-
tego jako go%#bicy) znalaz%y zasto-
sowanie w rozmaitych kompilacjach 
z tematami dzie% artystycznych przed-
stawiaj"cych: ziemskie &ycie Jezusa; 
momenty z &ycia Maryi i $w. Józefa; 
tematy hagiograficzne i alegoryczne 
oraz ró&norodne aspekty chrze$cija'-
skiej duchowo$ci.

7.3.1. Trójca !wi%ta w kontek&cie 
 (ycia ziemskiego Jezusa
 Chrystusa

Zachowa%o si# wiele obrazów przedstawiaj"cych posta* Jezusa Chrystusa 
w ró&nych momentach &ycia ziemskiego, jak np. narodziny, dorastanie, chrzest 
w Jordanie, biczowanie, umieranie na krzy&u, zdj#cie z krzy&a, gdzie pojawia 
si# równie& posta* Boga Ojca oraz Ducha !wi#tego w postaci go%#bicy. 

TOMASZ SZYSZKA SVD
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a) Jezuita Bernardo Bitti jest 
autorem dzie%a Sagrada Fami-
lia (!wi#ta Rodzina), z pocz"tku 
XVII wieku, znajduj"cego si# obec-
nie w muzeum przy ko$ciele ojców 
jezuitów w Arequipie74. Jezus jest 
przedstawiony jako kilkunastoletni 
m%odzieniec, stoj"cy pomi#dzy Ma-
ryj" a $w. Józefem, za$ nad !wi#-
t" Rodzin" unosi si# Duch !wi#ty 
w postaci go%#bicy na tle chmury, 
sponad której spogl"da i b%ogos%awi Bóg Ojciec otoczony anio%ami. 

Bardzo podobny motyw !wi#tej Rodziny znajduje si# w ko$ciele !wi#tej 
Rodziny w Cusco. W kaplicy pod wezwaniem La Virgen la Linda (na wyso-
ko$ci figury Maryi Pi&knej), znajduj" si# dwa obrazy przedstawiaj"ce !wi#t" 
Rodzin# z nastoletnim Jezusem, nad któr" unosi si# du&y Duch !wi#ty 
w postaci go%#bicy, a jeszcze wy&ej 
Bóg Ojciec otoczony anio%ami75. Ten 
sam motyw wyst#puje na obrazie 
Sagrada Familia (1,86x1,16 m), 
anonimowego autora z XVIII wie-
ku, w ko$ciele Towarzystwa Jezu-
sowego (Iglesia de la Compañía) 
w Quito76 oraz na obrazie Sagrada 
Familia, którego autorem jest Mel-
chor Pérez de Holguín.

b) Obraz Padre Eterno contem-
plando a la Sagrada Familia (Ojciec 
Przedwieczny kontempluje !wi#t" 
Rodzin#) (104x80 cm), jest dzie-
%em anonimowego artysty z Quito 
z XVII wieku77. Bóg Ojciec spogl"da 
z góry na !wi#t" Rodzin#. Jezus jest 

74 Fundaciones jesuíticas, s. 170.
75 Tesoros de la Catedral del Cusco, red. T. Marcos Juez, C. Trivelli Ávilla, Lima 2013, s. 24. 
76 Pa c h e c o  B u s t i l l o s, „Ojos para ver y oídos para oír”, s. 282. 
77 M o re n o  P ro a ñ o, Tesoros artísticos, s. 24–25. 
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przedstawiony jako kilkuletni m%odzieniec, z bujnymi jasnymi (rudawymi) 
w%osami, w sanda%ach i w tunice oraz narzucie ozdobionej z%otymi znakami. 
Z bogu stoi m%oda Maryja i m%ody $w. Józef z lili" w r#ku. Pomi#dzy Jezu-
sem a Bogiem Ojcem unosi si# go%#bica, symbol Ducha !wi#tego, z którego 
wychodz" promienie ku do%owi. Elementami typowymi dla artystów z Quito 
s" liczne kwiaty oraz z%ocenia na ubiorach.

c) Ciekawym przyk%adem jest obraz Padre Eterno y Sagrada Familia (Ojciec 
Przedwieczny i !wi#ta Rodzina) (94x70 cm) anonimowego autora z wieku 
XVII z Górnego Peru78. Przedstawia !wi#t" Rodzin# w plenerze, w otoczeniu 
$w. Anny i $w. Joachima oraz anio%ów. Ubiory wszystkich przedstawionych 
postaci s" bogato z%ocone. Nad m%odym Jezusem unosi si# go%#bica, nad ni" 
Bóg Ojciec z rozpostartymi ramionami, w z%otej szacie. Ca%a !wi#ta Rodzina, 
Bóg Ojciec oraz Duch !wi#ty maj" takie same z%ocone aureole. W lewym 
górnym rogu widnieje mi#dzy innymi Archanio% Rafa%, patron podró&uj"cych. 

d) Bernardo Bitti jest autorem obrazu El bautismo de Cristo (Chrzest Je-
zusa Chrystusa), znajduj"cego si# w pojezuickim ko$ciele San Juan de Letrán 
w Juli nad brzegiem jeziora Titicaca79. !wi#ty Jan Chrzciciel udziela chrztu 
Jezusowi, który jedynie w przepasce na biodrach stoi na kamieniach w rzece. 

Bezpo$rednio nad Jezusem unosi si# 
du&a go%#bica symbolizuj"ca Ducha 
!wi#tego. Dodatkowym elementem 
podkre$laj"cym dzia%anie Ducha 
!wi#tego s" promienie rozchodz"ce 
si# od go%#bicy w kierunku Jezusa 
i Jana Chrzciciela. W górnej cz#$ci 
zosta%a przedstawiona posta* Boga 
Ojca, który zda si# unosi* w powie-
trzu pomi#dzy licznymi anio%ami, 
spogl"daj"c dok%adnie w kierunku 
swego Syna. Za Jezusem stoi trzech 
Jego uczniów, trzymaj"cych sukni# 
wierzchni" swojego Mistrza. 

Ten sam motyw pojawia si# na du&ym obrazie w kaplicy chrzcielnej 
w katedrze w Juli.

78 Tam&e, s. 16–17.
79 R. S a l i n a s  I z u r z a, M. L i n a re s  U r i o s t e, La obra jesuítica en la Real Audienicia 

de Charcas (Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay), Sucre 2008, s. 20. 

TOMASZ SZYSZKA SVD

Chrzest Jezusa, ko$ció% pojezuicki San Juan 
de Lateran, Juli, Peru



271

e) Na uwag# zas%uguje obraz autorstwa Cristóbala de Villalpando z ka-
tedry w Puebla (Meksyk) z roku 1683, zatytu%owany Moisés y la serpiente de 
bronce y la la Transfiguración de Jesús (wysoki na 8,53 m). Na ca%o$* sk%adaj" 
si# dwie oddzielne sceny. W dolnej cz#$ci obrazu przedstawiono pe%n" dra-
maturgii scen# wywy&szenia przez Moj&esza miedzianego w#&a na pustyni. 
Natomiast w górnej cz#$ci widzimy scen# przemienienia Jezusa na górze 
Tabor, gdzie wyra)nie zosta%a zarysowana posta* Boga Ojca (starca z bujn" 
bia%" brod", w rozwianym ku ty%owi czerwonym p%aszczu), który z góry spo-
gl"da na Syna i wskazuje na Niego palcem prawej r#ki. Nie ma jednak na tym 
obrazie wyra)nie zaznaczonego Ducha !wi#tego. Wokó% Jezusa znajduj" si# 
Moj&esz i Eliasz oraz trzej aposto%owie. 
W prawej górnej cz#$ci obrazu (sce-
ny przemienienia) stoi wysoki krzy& 
z atrybutami m#ki Chrystusa. 

f) Señor Flagelado (Biczowanie 
Jezusa Chrystusa) jest przechowy-
wany w Muzeum kolonialnym w ko-
lumbijskim mie$cie Cali. Jezus ca%y 
zakrwawiony z bardzo wyra)nie na 
czerwono zaznaczonym kr#gos%upem 
i ranami na plecach, z r#kami zwi"-
zanymi z ty%u, kl#czy w ka%u&y krwi 
przy s%upie do biczowania, przechy-
lony do przodu, z g%ow" opart" na 
ziemi. W górnej cz#$ci obrazu przed-
stawiony zosta% Bóg Ojciec w szarej 
tunice, z wysokim czo%em i g#st" 
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brod" oraz z nimbem w kszta%cie 
trójk"ta z ty%u g%owy, w prawej r#ce 
trzyma ber%o, wskazuj"c nim ku do-
%owi. Niejako piersiach Boga Ojca 
znajduje si# du&a go%#bica, symbo-
lizuj"ca Ducha !wi#tego. W $rodko-
wej cz#$ci obrazu, po lewej stronie 
znajduje si# jakby nisza, w której 
kl#czy bolej"ca Maryja; towarzysz" 
Jej dwaj anio%owie. Anio%owie towa-
rzysz" tak&e cierpi"cemu Jezusowi 
i otaczaj" Boga Ojca. 

Znane s" te& liczne inne obrazy 
z tej grupy tematycznej przedsta-
wiaj"ce cierpienie i $mier* Jezusa 
Chrystusa, jak na przyk%ad „zdj#cie 
z krzy&a” z muzeum w Oruro.

7.3.2. Trójca !wi%ta w kontek&cie (ycia Maryi 

Bardzo wiele obrazów z motywem Trójcy !wi#tej przedstawia momenty 
z &ycia Maryi, pocz"wszy od Jej narodzin, a& po Jej $mier* i ukoronowanie 
w niebie. 

Na obrazie Nacimiento de la Virgen (Narodziny Dziewicy Maryi) z ko'-
ca XVII wieku (90x79 cm, muzeum w Sucre), autorstwa Melchora Perez 
de Holguin, zosta%a przedstawiona scena narodzin Maryi, której us%uguj" 
ludzie i anio%owie, za$ z góry przygl"da si# temu wydarzeniu Bóg Ojciec 
w otoczeniu anio%ów80.

a) Obraz La Anunciación (Zwiastowanie Naj$wi#tszej Maryi Pannie) ze 
zbiorów Muzeum w Sucre (wiek XVIII; 200x150 cm)81, reprezentuje jeden z po-
pularniejszych motywów artystycznych. Obraz jest zdominowany przez trzy 
postacie: kl#cz"cej z lewej strony Maryi, unosz"cego si# Archanio%a Gabriela 
oraz Boga Ojca w prawej górnej cz#$ci obrazu. Nieco mniejszych rozmiarów, 
aczkolwiek bardzo wyrazisty Duch !wi#ty zosta% przedstawiony w central-
nej cz#$ci obrazu. Promienie wychodz"ce od Niego dotykaj" promienistej 
aureoli wokó% g%owy Maryi. Wszystkie postacie s" ubrane w pi#kne i bogate 

80 Ru i z  D o m í n g u e z, Museo Colonial, s. 42–43. 
81 Tam&e, s. 52–53.

TOMASZ SZYSZKA SVD

Zdj&cie z krzy%a, Oruro, Boliwia



273

szaty. Bóg Ojciec, w czerwonej kapie, 
z uniesion" r#k", spogl"da z góry jak-
by z zaciekawieniem na scen# maj"c" 
miejsce w domu Maryi. Uwag# zwra-
caj" bardzo &ywe kolory, wiele z%oce' 
i brokatu, ale te& dynamiczne pozy 
wszystkich postaci, %"cznie z anio%a-
mi. Ten sam motyw zwiastowania jest 
przedstawiony w obrazie Anunciación 
(1,83x1,12 m) anonimowego autora 
z XVIII wieku, w ko$ciele jezuickim 
w Quito82. Cech" wyró&niaj"c" ten 
obraz jest bogato zdobiona szata Ar-
chanio%a Gabriela oraz kwiaty, motywy 
typowe dla szko%y artystycznej z Quito.

b) W muzeum Monasterio de la 
Concepción w Loja (Ekwador), znaj-
duje si# obraz Bautizo de la Virgen 
(164x110 cm), anonimowego artysty z XIX wieku83. Jezus stoi na brzegu rzeki 

82 Pa c h e c o  B u s t i l l o s, „Ojos para ver y oídos para oír”, s. 244. 
83 A. Ke n n e d y, Mujeres en los claustros: aristas, mecenas y coleccionistas, w: Arte de 

la Real Audiencia de Quito, siglos XVII–XIX, red. A. Kennedy, Hondarribia 2002, s. 123–124.
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i trzyma w lewej r#ce ber%o w postaci kuli ziemskiej z krzy&em, za$ w prawej, 
wyci"gni#tej do przodu, trzyma kwiat lilii, którym dotyka g%owy Maryi. Maryja 
stoi jakby na wysepce na rzece, ubrana w bogato zdobion" z%otem sukni#, 
z d%ugimi rozpuszczonymi w%osami spadaj"cymi na ramiona. Za Maryj" stoj" 
anio%owie, za$ za Jezusem – aposto%owie. W górnej cz#$ci obrazu z chmury 
wy%ania si# posta* Boga Ojca z ber%em i podniesion" praw" r#k". Nieco ni&ej, 
pomi#dzy Bogiem Ojcem a Maryj", unosi si# go%#bica symbolizuj"ca Ducha 
!wi#tego. Nad g%owami Boga Ojca, Jezusa i Maryi zosta%a zaznaczona bardzo 
podobna z%ota areola w postaci promieni. Na uwag# zas%uguj" detale, jak wzory 
na sukni Maryi oraz kwiaty wpi#te we w%osy, a tak&e wiele elementów flory 
(kwiatów, ro$lin i drzew) oraz ryb w wodzie, co wskazuje na pochodzenie tego 
obrazu ze szko%y artystycznej w Quito. Podobna tematyka zosta%a uwieczniona 
na obrazie z XVIII wieku, Jesucristo bautizando a su Madre autorstwa Antonio 
de Torres (Museo de Guadalupe, Zacatecas, Meksyk). 

c) Obraz autorstwa José de Páez pochodz"cego z Meksyku, Virgen de 
Loreto con su Casa (Dziewica Maryja ze swoim domem), przedstawia w cz#$ci 
centralnej Maryj# z Loreto, za$ bezpo$rednio nad ni" Maryj# z Guadalupe 
(jedynie jej górn" cz#$*), która znajduje si# pomi#dzy osobami Boga Ojca 
i Syna Bo&ego, dotykaj"cych r#kami jej ramion. Nad nimi unosi si# Duch 
!wi#ty w postaci go%#bicy. Maryja z Loreto jest otoczona 18 $wi#tymi w trzech 
rz#dach (mi#dzy innymi s" przedstawieni $w. Piotr, $w. Joachim, $w. Jan 
Chrzciciel, $w. Jan Ewangelista, $w. Anna oraz $w. Franciszek Ksawery, $w. An-
toni, $w. Karol Boromeusz, $w. Jan Nepomucen, $w. Ró&a z Limy itd.). Ca%o$ci 
dope%niaj" trzej archanio%owie (w dolnej cz#$ci obrazu) otaczaj"cy skromny 
domek Maryi w Loreto, z którego wychodz" j#zyki ognia (nawi"zanie do 
zes%ania Ducha !wi#tego). Obraz ten jest artystycznym wyrazem jezuickiej 
duchowo$ci maryjnej w Nowym !wiecie (jezuici od roku 1675 intensywnie 
krzewili kult Maryi z Loreto). Intryguj"ce jest po%"czenie na jednym obrazie 
dwóch odr#bnych wizerunków Maryi. Kluczem do zrozumienia jego zamy-
s%u artystycznego jest niejako scalenie wizerunku maryjnego wywodz"cego 
si# z kontekstu Starego !wiata z wizerunkiem pochodz"cym jednoznacznie 
z Nowego !wiata. Dla jezuickich misjonarzy wizerunek Maryi z Guadalupe by% 
wyrazem imperatywu adaptacji do konkretnych warunków pracy misyjnej84. 

d) Autorem obrazu Trinidad con Maria Asunta (53x37 cm) jest José Cor-
tez de Alcocer z Quito (XVIII wiek)85. W dolnej cz#$ci obrazu przedstawiony 

84 Fundaciones jesuíticas, s. 49–50. 
85 M o re n o  P ro a ñ o, Tesoros artísticos, s. 18–19. 
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zosta% Jezus jako dziecko z obna&on" górn" cz#$ci" piersi i namalowanym 
gorej"cym sercem w cierniowej koronie. Po lewej stronie kl#czy Maryja 
z koron" 12 gwiazd nad g%ow", a po prawej $w. Józef z aureol". Natomiast 
w górnej cz#$ci obrazu pomi#dzy Bogiem Ojcem z prawej strony a Jezusem 
z lewej strony unosi si# m%odziutka Maryja odziana jedynie w bia%" tunik# 
i bia%y welon zarzucony na ramiona. Na wysoko$ci Jej piersi zosta%a zazna-
czona bia%a go%#bica jako symbol Ducha !wi#tego. Bardzo ciekawa jest twarz 
Boga Ojca z wysokim %ysiej"cym czo%em86 oraz mocno przekrzywion" g%ow" 
w stron# Maryi i utkwionym w Ni" wzrokiem. W swojej prawej r#ce Maryja 
trzyma podobne ber%o (lask#), jak Bóg Ojciec i Syn Bo&y, z t" ró&nic", &e 
jest ono skierowane ku do%owi.

e) Obraz Dormición de la Virgen (Za$ni#cie Naj$wi#tszej Maryi Panny) 
anonimowego artysty z XVIII wieku (Muzeum Kolonialne w Cali, Kolumbia) 
przedstawia $pi"c" i le&"c" w poprzek obrazu Maryj#, ubran" w zdobn" 
szat#, ze z%o&onymi na piersiach r#kami, z g%ow" przystrojon" wielk" koro-
n" i wspart" o poduszki. W górnej $rodkowej cz#$ci zosta%a przedstawiona 
Trójca !wi#ta w otoczeniu licznych anio%ów. Bóg Ojciec z tiar" na g%owie 

86 Podobny motyw Boga Ojca jako starszego, %ysiej"cego m#&czyzny, ale z g#st" siw" brod" 
mo&na zobaczy* na obrazie Trinidad coronado a Maria autorstwa Joaquín Pinto (1824–1906) 
w Quito, por. tam&e, s. 21. 
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siedz"cy po prawej stronie jest przyodziany w bogat" narzut#. Syn Bo&y 
natomiast ma czerwon" narzut#, obna&ony tors i krzy& w lewej r#ce. Mi#dzy 
nimi unosi si# w powietrzu go%#bica symbolizuj"ca Ducha !wi#tego. 

7.3.3. Trójca !wi%ta w kontek&cie (ycia &w. Józefa

W katerze w Cusco znajduje si# du&ych rozmiarów obraz przedstawia-
j"cy umieraj"cego $w. Józefa, który spoczywa na %o&u i spogl"da w kierunku 
Jezusa stoj"cego po jego prawej stronie, za$ z drugiej strony stoi Maryja. 
Bezpo$rednio nad $w. Józefem unosi si# Duch !wi#ty w postaci go%#bicy 
oraz Bóg Ojciec o obliczu starca z siw", bujn" brod". 

7.3.4. Trójca !wi%ta w kontek&cie (ycia &wi%tych

W poszczególnych szko%ach artystycznych tworzy%o wielu artystów, 
którzy byli zakonnikami, a tym samym reprezentowali ró&norodne nurty 
duchowo$ci zakonnej (franciszka'skiej, dominika'skiej, augustia'skiej, je-
zuickiej) i podejmowali charakterystyczne dla nich tematy. Bodaj najwi#cej 
motywów Trójcy !wi#tej znajduje si# na obrazach zwi"zanych z duchowo$ci" 
Towarzystwa Jezusowego oraz franciszkanów. 
Opisy wybranych obrazów:
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a) Dzie%o anonimowego artysty Doble Trinidad con el triunfo de la 
Compañía de Jesús z wieku XVIII, z kolegium jezuickiego San Calixto w La 
Paz, zawiera kilka w"tków tematycznych87. W cz#$ci centralnej obrazu 
znajduje si# !wi#ta Rodzina (Maryja i Józef, a pomi#dzy nimi m%ody Je-
zus, trzymany przez rodziców za r#ce) st"paj"ca po chmurze, za$ poni&ej 
kl#czy $w. Ignacy Loyola z podniesionymi ramionami, przytrzymuj"c wiel-
kich rozmiarów symbol Towarzystwa Jezusowego, czyli Naj$wi#tsze Serce 
Jezusowe. Natomiast w górnej cz#$ci obrazu zosta% przedstawiony Bóg 
Ojciec (jako osoba starsza, z roz%o&onymi ramionami), a poni&ej pomi#dzy 
!wi#t" Rodzin" a Bogiem Ojcem unosi si# Duch !wi#ty w postaci go%#bicy, 
z której wychodz" trzy promienie w kierunku Maryi, Jezusa i $w. Józefa. 
Na obrazie tym wyst#puje te& czterech kanonizowanych jezuitów oraz dwie 
$wi#te (w tym $w. Ró&a z Limy).

b) Obraz Apoteosis de la Inmaculada Concepción con santos jesuitas 
(1,86x1,14 m), anonimowego autora z XVIII wieku (Iglesia de la Compañía 
w Quito) przedstawia Niepokalan" Maryj# stoj"c" na kuli ziemskiej, po której 
wije si# w"&88. Maryja znajduje si# po$rodku obrazu i trzyma w swojej pra-
wej d%oni d%o' Jezusa, który zasiada na chmurze i lew" r#k" przytrzymuje 
poka)nych rozmiarów krzy&. Z lewej strony Maryi znajduje si# Bóg Ojciec 
(starszy m#&czyzna), za$ po$rodku unosi si# Duch !wi#ty w postaci go%#bicy. 
W dolnej cz#$ci obrazu kl#czy kilku $wi#tych Towarzystwa Jezusowego, 
spogl"daj"cych ku górze.

c) Temat gloryfikacji $w. Ignacego de Loyola zosta% podj#ty równie& 
przez meksyka'skiego artyst# (nie jezuit#) Cristóbala de Villalpando (1649–
1714), w dziele Glorificación de San Ignacio z XVIII wieku (2,45x4,35 m). 
Obraz znajduje si# w Museo Nacional del Virreinado, aczkolwiek dzie%o to 
powsta%o na potrzeby jezuickiego kolegium w Tepotzotlán89. !wi#ty Ignacy, 
przyodziany w sutann# z licznymi monogramami Towarzystwa Jezuso-
wego, zajmuje centralne miejsce obrazu. Po prawej jego stronie znajduje 
si# Maryja, za któr" pod"&a bardzo d%uga procesja $wi#tych i wybitnych 
postaci Towarzystwa Jezusowego (mi#dzy innymi $w. Stanis%aw Kostka). 
Natomiast po prawej stronie $w. Ignacego przedstawiono liczne postacie 
ze Starego Testamentu, jak równie& za%o&ycieli zgromadze', biskupów itp. 
Nad g%ow" $w. Ignacego na tronie z chmur zasiada po prawej stronie Bóg 

87 Fundaciones jesuíticas, s. 37. 
88 Pa c h e c o  B u s t i l l o s, „Ojos para ver y oídos para oír”, s. 240. 
89 L. G i a d, Orígenes de la enseñanza jesuita, „Artes de México”, 2001, nr 58, s. 32–33. 
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Ojciec, Syn Bo&y po lewej stronie, pomi#dzy nimi unosi si# Duch !wi#ty 
w postaci go%#bicy. Stopy Boga Ojca i Syna Bo&ego wspieraj" si# o g%owy 
licznych anio%ów. Dolne rogi obrazu zajmuj" anio%owie, $piewaj"cy i graj"cy 
na ró&norodnych instrumentach (nawi"zanie do chórów niebieskich). 

d) Frapuj"cym dzie%em, z kolekcji Kurii Archidiecezjalnej w Cali, jest 
du&ych rozmiarów obraz olejny, zatytu%owany San Augustín con la Santísima 
Trinidad y la Virgen, który jest przypisywany ekwadorskiemu arty$cie Ma-
nuelowi Samaniego Jaramillo (1767–1824)90. O jego autorstwie $wiadczy 
charakterystyczny sposób malowania, u&ywania kolorów, jak równie& wielka 
liczba niewielkich anio%ów. W centralnej cz#$ci obrazu zosta%y przedstawione 
dwie bardzo wyrazi$cie zarysowane postacie. Z lewej strony znajduje si# 
siedz"cy Jezus Zmartwychwsta%y z obna&onym torsem, za$ od pasa w dó% 
owini#ty zwojem czerwonej materii i wspieraj"cy na lewym ramieniu du&y 
krzy&. Z jego lewej strony znajduje si# Maryja, odziana w czerwon" tunik#, 
z niebieskim welonem narzuconym na ramiona oraz 12 gwiazdami wokó% 
g%owy. Nad nimi zosta%a umieszczona wyrazista posta* Boga Ojca oraz 
go%#bica symbolizuj"ca Ducha !wi#tego. Bóg Ojciec jest przedstawiony 
jako osoba starsza, z bujnymi siwymi w%osami i siw" brod". Jest On ubra-
ny w ciemn" tunik# z d%ugimi r#kawami i narzuconym jakby czerwonym 
welonem. Lewa r#ka jest wyci"gni#ta w lewym kierunku, za$ g%owa, lekko 
pochylona ku do%owi, jest przedstawiona na tle charakterystycznego nimbu 
w kszta%cie trójk"ta. Natomiast prawe przedrami# Boga Ojca jest wsparte 
o kul# ziemsk", a palce tej&e r#ki przytrzymuj" d%ugie z%ote ber%o, atrybut 
królewsko$ci. Natomiast niejako u stóp Maryi znajduje si# $wi#ty Augustyn, 
spogl"daj"cy w stron# Jezusa, odziany w bia%" d%ug" kom&# i ciemn" peleryn# 
oraz z aureol" nad g%ow". Ca%o$ci dope%nia dziesi#ciu anio%ów, znajduj"cych 
si# w cz#$ci górnej (trzy po lewej i trzy po prawej stronie), $rodkowej (dwa 
po prawej stronie i jeden po lewej) oraz dwa anio%y w dolnej cz#$ci obrazu, 
znajduj"ce si# u stóp Jezusa i z lewej strony $w. Augustyna. Jeden z nich 
trzyma w r#kach mitr#, za$ drugi pastora%, czyli atrybuty biskupie. Cech" 
najbardziej charakterystyczn" dla tego obrazu jest motyw trzymanego przez 
$w. Augustyna w prawej wyci"gni#tej w kierunku Jezusa r#ce p%on"cego 
serca (atrybutu ikonograficznego $w. Augustyna, symbolu Bo&ej mi%o$ci). 
W kierunku tego& serca, z szerokiej rany z boku Jezusa wyp%ywa strumie' 
krwi, podobnie jak z obna&onej piersi Maryi wytryskuje strumie' mleka. 
Lew" r#k" $w. Augustyn wskazuje na zarys ko$cio%a (odniesienie do Miasta 

90 Arquidiócesis de Cali, s. 169. 
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Bo&ego). Na t# scen# z góry spogl"da Bóg Ojciec oraz Jezus i Maryja, za$ 
wzrok $w. Augustyna jest skierowany ku górze. Podobnie po%owa anio%ów 
przygl"da si# tej&e scenie. 

Istnieje równie& inny obraz ze $w. Augustynem, zatytu%owany Trinidad 
y Maria entregando la correa a San Agustín (103x74 cm), anonimowego 
autora z XVIII wieku z Quito. Przedstawia $w. Augustyna, który otrzymuje 
z r"k Maryi (siedz"cej na tronie z chmury i z du&" koron" na g%owie) pas 
do habitu. Nad Maryj" znajduje si# klasyczny wizerunek Trójcy !wi#tej91.

7.3.5. Trójca !wi%ta w kontekstach teologicznych i alegorycznych 

a) Obraz Alegoría del Corazón de Jesús (2,00x1,30 m), anonimowe-
go autora z XVIII wieku, pochodzi z ko$cio%a jezuickiego w Iglesia de la 
Compañía w Quito92. Tematyka tego dzie%a nawi"zuje do duchowo$ci 
jezuickiej i nabo&e'stwa do Naj$wi#tszego Serca Jezusowego. W centrum 
obrazu zosta%o przedstawione du&ych rozmiarów promieniuj"ce serce, wokó% 
którego unosz" si# liczni anio%owie, na samej górze znajduje si# Bóg Ojciec 

91 M o re n o  P ro a ñ o, Tesoros artísticos, s. 22–23. 
92 Pa c h e c o  B u s t i l l o s, „Ojos para ver y oídos para oír”, s. 253. 
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w purpurowych szatach, a poni&ej Niego go%#bica symbolizuj"ca Ducha 
!wi#tego. Gorej"ce serce jest w tym przypadku symbolem Jezusa, za$ posta* 
Jezusa na tym obrazie nie wyst#puje (podobnie jak na obrazach przedsta-
wiaj"cych zwiastowanie, gdzie obecno$* drugiej osoby Trójcy !wi#tej jest 
uto&samiana z jej obecno$ci" w %onie Maryi). 

b) Obraz Manuela Sepúlveda Virgen del Rosario y el purgatorio 
(238x212 cm), pochodzi z roku 178193. W centralnej cz#$ci obrazu zo-
sta%a przedstawiona Maryja z Dzieci"tkiem Jezus na ramieniu, z koron" 
na g%owie oraz dwunastoma gwiazdami wokó% g%owy. Nad Maryj" z Dziec-
kiem unosi si# Duch !wi#ty w postaci go%#bicy na tle chmury, a nad Nim 
pochylony do przodu Bóg Ojciec z szeroko rozpostartymi ramionami. Ma%e 
Dzieci# Jezus trzyma w prawej r"czce ma%y przechylony kielich, z które-
go wylewa si# krew na osoby w dolnej cz#$ci obrazu, którymi s" dusze 
czy$*cowe (8 osób), stoj"ce po$ród czerwonych p%omieni i spogl"daj"ce 
z ufno$ci" ku górze. 

c) Ciekawym obrazem jest dzie%o Adan y Eva en el Paraíso (60x88 cm) 
z roku 1688, autorstwa meksyka'skiego artysty Cristóbala de Villalpando 
(Ochavo de la Catedral w Puebla). Autor przedstawia na tym obrazie biblij-
n" opowie$* o stworzeniu cz%owieka. Intryguj"ce jest to, &e na tym samym 
obrazie posta* Boga Ojca wyst#puje a& pi#* razy (przy stworzeniu Adama 

93 B o g h i, C e s a re, Museo Colonial, s. 29.
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z gliny, przy o&ywieniu Adama boskim tchnieniem, przy stworzeniu Ewy 
z boku $pi"cego Adama, przy obja$nianiu stworzonej parze bogactwa raju 
i wydaniu zakazu zrywania owoców z drzewa &ycia, przed wyrzuceniem 
z raju). Natomiast przy akcie tworzenia Adama z gliny uczestnicz" trzy 
osoby Trójcy !wi#tej z charakterystycznymi nimbami w kszta%cie trójk"-
tów równoramiennych z ty%u g%owy. Bóg Ojciec w czerwonych szatach stoi 
po$rodku, z Jego prawej strony Syn Bo&y (w szatach nieco ja$niejszych), 
za$ z Jego lewej strony znajduje si# posta* m%odego m#&czyzny w bia%ych 
szatach, czyli Duch !wi#ty. W pozosta%ych scenach Bóg Ojciec wyst#puje 
samodzielnie. Pierwsza para (naga) jest pokazana pi#* razy, a sama Ewa 
jeden raz, w scenie kuszenia. W scenie wyp#dzenia pojawia si# anio% z mie-
czem. Na obrazie zosta%o zaznaczone )ród%o wody, które rozdziela si# na 
cztery strumienie (cztery rzeki wyp%ywaj"ce z Edenu), jak równie& zwierz#ta 
(liczne ptactwo, nosoro&ec) oraz bogactwo flory.

d) Obraz La Fuente de la Sabiduría (,ród%o M"dro$ci) (185x124 cm), 
przypisywany Fernando del Río, z ko'ca XVII wieku, nawi"zuje do Ksi#gi 
Koheleta94. Autor z wielkim rozmachem przedstawia histori# m"dro$ci 
i hierarchi# ko$cieln", która ma swoje )ród%o w Trójcy !wi#tej. Na samej 
górze obrazu, z roz%o&onymi ramionami i wsparty na chmurze, znajdu-
je si# Bóg Ojciec, a pod Nim go%#bica symbolizuj"ca Ducha !wi#tego. 
Poni&ej stoi zmartwychwsta%y Jezus Chrystus z du&ym krzy&em w lewej 
r#ce, odziany w niebieskaw" tunik# i czerwon" narzut#, rozwian" na 
wietrze. Spod Jego stopy wyp%ywa stru&ka wody (dawca &ycia), sp%ywa-
j"ca ku do%owi. Po lewej i prawej stronie Jezusa znajduj" si# postacie ze 
Starego Testamentu (Eliasz i Moj&esz), za$ niejako u stóp Jezusa siedz" 
ewangeli$ci, co ukazuje przej$cie od Starego do Nowego Testamentu, 
a zarazem zasadnicz" nowo$*, jak" niesie $wiatu Ko$ció%, który jest od-
powiedzialny za przekazanie $wiatu Dobrej Nowiny (Ewangelii). Dlatego 
w centralnej cz#$ci obrazu, tam gdzie woda zaczyna rozp%ywa* si# w czte-
rech ci"gach wodnych, zostali ukazani greccy i rzymscy ojcowie Ko$cio%a 
oraz $wi#ci papie&e Ko$cio%a pierwszych wieków. Owe ma%e strumyczki 
w dalszej cz#$ci obrazu tworz" jeden ci"g wodny (wodospad w postaci 
jakby kolumny), który spada a& na sam dó%, przechodz"c niejako przez 
grup# wielkich teologów, którzy swoj" pos%ug" (refleksj" teologiczn") 
udzielaj" wsparcia wszystkim duszpasterzom i misjonarzom. Na samym 
dole obrazu woda tworzy zlewisko. Na dolnym poziomie, w lewym dolnym 

94 Ru i z  D o m í n g u e z, Museo Colonial, s. 32–33. 
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rogu umieszczono jeszcze grup# osób $wieckich, którzy t#sknie spogl"daj" 
ku wodzie &ycia.

e) Dzie%o Andrésa López, Trinidad del Cielo y de la Tierra, z drugiej po%o-
wy XVIII wieku (Museo Nacional de Arte w mie$cie Meksyk)95, nawi"zuje do 
tradycji artystycznego przedstawiania ca%unu z Manoppello. Na omawianym 
obrazie Dzieci# Jezus, umieszczone w centrum obrazu pomi#dzy postaci" Boga 
Ojca i Ducha !wi#tego u góry a Maryj" i $w. Józefem u do%u, trzyma w r#kach 
„chust# $w. Weroniki” z wyra)nym odbiciem um#czonego, z cierniow" koron" 
na g%owie Syna Bo&ego. !w. Józef zda si# podtrzymywa* ca%un od ty%u. Nad 
Maryj" znajduje si# posta* Boga Ojca, za$ nad $w. Józefem – posta* Ducha 
!wi#tego. Ich oblicza – m#&czyzn w $rednim wieku – niczym si# nie ró&ni", 
natomiast ró&nica wyst#puje w kolorze ich szat i ma%ych emblematach na 
piersi (na postaci Ducha !wi#tego jest widoczna ma%a go%#bica).

f) Obraz anonimowego artysty z XVIII wieku, zatytu%owany Examinación 
de un joven músico (Egzamin m%odego muzyka) (53x49 cm), znajduje si# 
w Museo Nacional de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana96. 
W dolnej cz#$ci obrazu kl#czy kilkunastoletni ch%opak o $niadej skórze. Z jego 
lewej strony znajduje si# pulpit z nutami oraz przygotowany do gry klawe-
syn, natomiast z prawej strony na stoliku le&" skrzypce oraz papier nutowy 
z atramentem. Na tym samym poziomie umieszczono dwóch archanio%ów. 
W górnej cz#$ci znajduje si# klasyczne przedstawienie Trójcy !wi#tej, nieco 
ni&ej Maryja z du&" z%ot" koron" na g%owie, za$ po bokach Maryi anio%owie 
graj"cy na fisharmonii, tr"bkach, skrzypcach oraz król Dawid graj"cy na 
harfie. Na obrazie wyst#puje jeszcze posta* $wi#tego biskupa w czerwonej 
sutannie, bia%ej kom&y, z palm" w prawej r#ce (na palmie trzy z%ote korony), 
za$ w lewej trzyma monstrancj# z Przenaj$wi#tszym Sakramentem. Ca%o$ci 
dope%niaj" g%ówki anio%ów.

7.4. Rze)by, reliefy i motywy dekoracyjne
Na tym miejscu nale&a%y przypomnie*, &e wizerunki Trójcy !wi#tej 

w Nowym !wiecie to nie tylko ró&nej wielko$ci obrazy, ale te& wolnostoj"ce 
rze)by albo reliefy b#d"ce cz#$ci" sk%adow" nastaw o%tarzowych, portyków 
i elementów ozdobnych na monstrancjach, tabernakulach itp. 

95 Barroco Iberoamericano: identidades culturales de un imperio, vol. 1, red. C. López 
Calderón, M. Fernández Valle, M. Rodríguez Moya, Santiago de Compostela 2013, s. 137–138. 

96 P. Po n c e  L e i v a, Sociedad y cultura en la Real Audiencia de Quito: siglos XVII y XVIII, 
w: Arte de la Real, s. 30. 
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7.4.1. Trójca !wi%ta jako element nastaw o'tarzowych i reliefów 

a) Retabulum Santísima Trinidad w katedrze w Cusco jest dzie%em ojca 
Bernardo Bitti97. Jest to bardzo wysoka i ozdobna, ca%a z%ocona, nastawa o%ta-
rzowa. Bezpo$rednio nad mens" o%tarzow" znajduje si# s%ynny obraz B. Bittiego 
La Virgen y el Niño con el pajarito, za$ nad nim w du&ej niszy umieszczono 

97 Tesoros de la Catedral, s. 85. 
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poka)nych rozmiarów i w pe%nym majestacie, siedz"ce na tronach postacie 
Boga Ojca (z lask" jako znakiem w%adzy z prawej strony i trójk"tnym nimbem 
nad g%ow") i Jezusa Chrystusa (z koron" w formie krzy&a %aci'skiego, z prawa 
r#k" podniesion", za$ lew" wspart" na wielkim berle z krzy&em). Bóg Ojciec 
jest ubrany w bogate szaty, natomiast Pan Jezus ma obna&ony tors z widoczn" 
ran" w prawym boku. Nad nimi zosta% przedstawiony Duch !wi#ty w postaci 
go%#bicy98. W cz#$ci górnej tego& retabulum znajduje si# jeszcze pi#* obrazów. 
Obraz umieszczony niemal pod samym sklepieniem przedstawia koronacj# 
Naj$wi#tszej Maryi Panny przez Trójc# !wi#t", autorstwa B. Bittiego. 

b) W ko$ciele La Iglesia del Triunfo, przylegaj"cym do katedry w Cusco, 
znajduje si# o%tarz de la Pequeña Virgen Asunta z wysok", mocno z%ocon", 
czteropoziomow" nastaw" o%tarzow"99. Na samej górze znajduje si# obraz 
koronacji Naj$wi#tszej Maryi Panny przez Trójc# !wi#t" (trzech podobnych 
m#&czyzn z brodami, ubranych w pi#kne i bogato zdobione szaty), poni&ej 
obraz unosz"cego si# na chmurze Boga Ojca, jeszcze ni&ej du&a z%ocona figura 
Maryi, za$ na samym dole retabulum relief Trójcy !wi#tej. Z prawej strony 
przedstawiono jedynie g%ow# Boga Ojca w tiarze, trzymaj"cego w lewej d%oni 
okr"g%e ber%o, z lewej g%ow# i tu%ów Jezusa Chrystusa z trzema promieniami 
wychodz"cymi zza g%owy i prawym ramieniem nieco uniesionym, z wyra)nym 
znakiem rany na d%oni. Nad nimi unosi si# Duch !wi#ty w postaci go%#bicy. 

c) W o%tarzu g%ównym ko$cio%a jezuickiego w Cusco, w po%owie wyso-
ko$ci olbrzymiej nastawy o%tarzowej, zosta%y wkomponowane figury Boga 
Ojca i Syna, a pomi#dzy nimi wielkich rozmiarów go%#bica jako symbol 
Ducha !wi#tego. Podobne figury zosta%y umieszczone równie& w o%tarzu 
g%ównym ko$cio%a San Pedro w Limie. 

98 Tam&e, s. 204–205. 
99 Tam&e, s. 90. 
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d) Retablo de San Ignacio de Loyola (6,04x1,88 m) stworzy% Hernando 
de la Cruz w XVII wieku. Znajduje si# w ko$ciele jezuickim w Quito100. Bar-
dzo mocno z%ocona nastawa o%tarzowa sk%ada si# z obrazu San Ignacio de 
Loyola (2,55x1,56 m), na którym za%o&yciel Towarzystwa Jezusowego kl#czy 
w szatach liturgicznych i spogl"da ku górze, gdzie na chmurze zasiadaj" 
Bóg Ojciec i Syn Bo&y. Nad nimi unosi si# go%#bica, natomiast po$rodku, na 
tle kuli ziemskiej zosta% przedstawiony kielich i hostia. Ca%o$ci dope%niaj" 
liczne g%owy anio%ów.

e) Innym przyk%adem z tej serii jest retabulum Santísima Trinidad 
w ko$ciele San Andres w meksyka'skim Cholula, czy te& drewniany relief 
Inmaculada Eucaristía y Trinidad (80x54x2 cm), anonimowego artysty 
z XVIII wieku z Quito101. 

7.4.2. Reliefy Trójcy !wi%tej na portykach ko&cio'ów 

Motyw Trójcy !wi#tej pojawia si# równie& na portykach, np. ko$cio%ów 
jezuickich w Meksyku. Na uwag# zas%uguje te& relief Trójcy !wi#tej autorstwa 
Felipe de Ureña z Meksyku, przedstawiaj"cy trzech siedz"cych m#&czyzn, 
znajduj"cy si# na frontonie ko$cio%a ojców jezuitów w Guanajuato102. 

100 Pa c h e c o  B u s t i l l o s, “Ojos para ver y oídos para oír”, s. 138. 
101 A. Ke n n e d y, Algunas consideraciones sobre el arte barroco en Quito y la „Interrupción” 

ilustrada (siglos XVII y XVIII), w: Arte de la Real, s. 50. 
102 Fundaciones jesuíticas, s. 359–360. 
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Innym przyk%adem jest relief z frontonu by%ego ko$cio%a jezuickiego 
San José el Real w mie$cie Meksyk (obecnie Oratorium $w. Filipa Neri). 

7.4.3. Trójca !wi%ta jako motyw dekoracyjny

Motyw Trójcy !wi#tej pojawia% si# równie& na monstrancjach i tabernaku-
lach, czego przyk%adem s" eksponaty z Muzeum Sztuki Sakralnej w Popayan.

a) Z ko$cio%a San Francisco w Popayan pochodzi monstrancja (87x32 cm) 
z roku 1740103. Na podstawie stoi bogato z%ocony anio%, który podtrzymuje 
wielki z%ocony okr"g przedstawiaj"cy jakby z%ote s%o'ce wy%o&one licznymi 
szmaragdami i emali". W cz#$ci centralnej znajduje si# miejsce na hosti#, 
za$ na górnym brzegu monstrancji znajduje si# posta* Boga Ojca pochylona 
mocno do przodu, z rozci"gni#tymi ramionami i rozwianym p%aszczem. 
Pomi#dzy Bogiem Ojcem a miejscem na hosti# zosta%a przedstawiona go-
%#bica jako symbol Ducha !wi#tego. W cz#$ci górnej monstrancji znajduje 
si# krzy&, a zwie'czona jest motywem Boga Ojca.

b) Motyw Trójcy !wi#tej znajdujemy w sklepieniu du&ego tabernakulum 
ze srebra (wiek XVIII) z Iglesia del Carmen w Popayan, gdzie Bóg Ojciec i Syn 
Bo&y jako m#&czy)ni oraz Duch !wi#ty jako go%#bica zostali umieszczeni 
bezpo$rednio nad Naj$wi#tszym Sakramentem104. Podobny motyw Trójcy 
!wi#tej znajduje si# równie& w cz#$ci centralnej tabernakulum w katedrze 
w Cusco105.

Motywy Trójcy !wi#tej pojawiaj" si# równie& jako cz#$ci sk%adowe tzw. 
o%tarzy domowych, bardzo rozpowszechnionych w okresie kolonialnym. 

103 R. O r t i z  To ro, Popayán: religión, arte y cultura, Cali 2014, s. 36, 97–99. 
104 Tam&e, s. 104. 
105 Tesoros de la Catedral, s. 94. 
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Ka&da zamo&na rodzina posiada%a stosowne o%tarzyki na poszczególne okre-
sy roku liturgicznego. Liczny zbiór takowych wytworów jest prezentowany 
w Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima (Muzeum Sztuki Religijnej 
przy katedrze w Limie), czy te& w Muzeum Aurelio Polit Espinoza w Quito. 

* * *

W artykule zosta%o przedstawione spojrzenie misjologiczne na rol#, jak" 
odegra%y wizerunki Trójcy !wi#tej w Nowym !wiecie okresu kolonialnego, 
ze szczególnym wskazaniem na ich znaczenie dla dzie%a ewangelizacji 
w Ameryce +aci'skiej. Zosta%o zasygnalizowane bogactwo i ró&norodno$* 
dzie% artystycznych, jako swego rodzaju $lad wysi%ków ewangelizacyjnych, 
czy te& przyk%ad narz#dzi s%u&"cych do ewangelizacji za pomoc" metod 
wizualizacji (próby ubrania prawd teologicznych w obraz). By%a to pró-
ba odczytania przekazu wizualnego i przes%ania religijnego zawartego 
w sztuce sakralnej XVI–XVIII wieku, aczkolwiek nale&y zaznaczy*, &e nie 
chodzi%o o krytyczne odniesienie si# do ówczesnych kanonów artystycz-
nych i estetycznych. 

Historia ewangelizacji Nowego !wiata jest intryguj"ca oraz inspiruj"-
ca do podejmowania wieloaspektowych bada', mi#dzy innymi z zakresu 
stosowanych wówczas metod misyjnych, gdzie sztuka czy muzyka by%y 
pojmowane jako adekwatne i efektywne narz#dzia przepowiadania i za-
korzeniania wiary chrze$cija'skiej na kontynencie latynoameryka'skim. 
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STRESZCZENIE

W dziele ewangelizacji Ameryki +aci'skiej okresu kolonialnego wielk" 
rol# przypisywano nauczaniu katechetycznemu oraz szeroko poj#tej sztuce. 
Tematyka Trójcy !wi#tej by%a podejmowana w opracowywanych na potrzeby 
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Nowego !wiata pomocach katechetyczno-homiletycznych, a zarazem przed-
stawiana za pomoc" bardzo zró&nicowanych dzie% artystycznych. Wszelkiego 
rodzaju wizerunki by%y pojmowane jako skuteczne narz#dzia ewangelizacyjne, 
zw%aszcza w odniesieniu do ludno$ci rodzimej i niewykszta%conej. Przedstawi-
ciele poszczególnych o$rodków artystycznych, czerpali wprawdzie z tradycji 
sztuki europejskiej, ale zdo%ali wypracowa* swój w%asny styl przedstawiania 
Trójcy !wi#tej. 

S'owa kluczowe: sztuka sakralna, ikonografia, Trójca !wi#ta, Ameryka 
+aci'ska, katechizmy, synody, szko%y artystyczne.

SUMMARY

In the Latin American evangelization of the colonial period, great importance 
was given to catechetical teaching and broadly understood art. The subject of 
the Holy Trinity was taken up in the catechetical and homiletic aids devised for 
the New World, and at the same time presented through very diverse artistic 
works. All kinds of images were conceived as effective evangelization tools, 
especially in relation to indigenous and uneducated people. Representatives of 
individual artistic centers drew from the tradition of European art, but managed 
to work out their own style of presenting the Holy Trinity.

Key words: sacred art, iconography, Holy Trinity, Latin America, catechisms, 
synods, art schools.
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