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INSTRUMENT ORGANOWY 
W PERSPEKTYWIE SZTUKI WANITATYWNEJ

Vanitas vanitatum et omnia vanitas1. Refleksja egzystencjalna oparta na pierwszych 
słowach Księgi Koheleta obecna jest w sztuce europejskiej od epoki średniowiecza. 
Motywy „marności nad marnościami”, ars moriendi czy danse macabre najbardziej 
widoczne w malarstwie i literaturze, zwłaszcza epoki baroku, są niczym innym jak 
artystyczną manifestacją prawdy o rzeczach ostatecznych. Dość wspomnieć w tym 
kontekście polski utwór Dialog mistrza Polikarpa ze śmiercią z ok. 1463 r. Podstawą 
artykułu będą jednak przykłady z obszaru sztuk plastycznych.

Genezy sztuki wanitatywnej należy więc – wszystko na to wskazuje – szukać w tra-
dycji chrześcijańskiej. Już w XV w. pojawiają się przedstawienia plastyczne ukazujące 
czaszki, skrzyżowane piszczele, a nade wszystko tańczące szkielety. Prawdopodobnie 
pierwszym w historii sztuki malarskim przedstawieniem sceny tańca śmierci są ry-
sunki na murze cmentarza Świętych Młodzianków (Cimetière des Innocents)2 w Pary-
żu, ukończone w 1425 r. Rysunki te w formie drzeworytów utrwalone zostały w pracy 
drukarza Guy Marchanta (1485), działającego w Paryżu na przełomie XV i XVI w. 
(fot. 1).

1 Koh 1,2.
2 Cmentarz ów znajdował się w dzielnicy Les Halles, na miejscu obecnego pl. Joachima du Bellay, 

w którego centrum stoi Fontanna Niewiniątek. Nazwa cmentarza pochodziła od kościoła pod tym 
samym wezwaniem, stojącego wówczas w narożniku placu. Rysunki, jak i cały cmentarz nie istnieją 
obecnie, lecz Charles-Louis Bernier (1755–1830) wykonał ich graficzne kopie. Obszerne studium na ten 
temat: V. Dufour, La Dance macabre des Saints Innocents de Paris, Geneve 1975.
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Fot. 1. Guy Marchant, Biskup i szlachcic – Danse macabre, 1485
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Scena upiornego korowodu przedstawicieli poszczególnych stanów wraz ze szkie-
letami miała wyrażać równość ludzi w obliczu śmierci, kontestację doczesnych dóbr 
oraz świadomość nieuchronnej przemijalności. Interesujące w owej pracy jest to, że 
śmierć przedstawiona jest z różnymi atrybutami: kosą, trumną, łopatą, natomiast 
nie ma wśród nich instrumentu muzycznego. Dopiero w rozszerzonej wersji książki 
(1486) umieszczony został drzeworyt przedstawiający czterech zmarłych muzyków, 
nieistniejący pierwotnie na murze cmentarza (fot. 2).

Z muzykologicznego punktu widzenia warto przy tym zauważyć, że instrumenty 
trzymane przez trzy szkielety są przedstawicielami głównych rodzin instrumentolo-
gicznych w klasyfikacji popularnej: aerofonów, chordofonów i idiofonów. Obecność 
portatywu natomiast można rozpatrywać jako symbol muzyki sakralnej, ale można 
widzieć w nim także przejaw rozterek ówczesnych muzyków w kwestii przyporząd-
kowania instrumentów klawiszowych, które przecież pod koniec średniowiecza co-
raz śmielej wkraczały do świątyń.

Także wczesnym przykładem (1493) plastycznego przedstawienia „tańca śmier-
ci” jest grafika Michaela Wolgemuta (1434-1519), nauczyciela Albrechta Dürera. Bez 
trudu zauważa się obecność instrumentu muzycznego w roli akompaniującej do tań-
ca szkieletów (fot. 3).

Fot. 2. Guy Marchant, Muzycy – Danse macabre, 1486
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Fot. 3. Michael Wolgemut, Danse macabre, 1493

W twórczości Hansa Holbeina Młodszego (ok. 1497–1543), niemieckiego mala-
rza i grafika doby renesansu, idea danse macabre przyjęła nową formę wyrazową. 
Jego dzieła ukazują nagłe wtargnięcie śmierci w codzienność jako zakłócenie życia 
(fot. 4). 

Obszar sztuki malarskiej z symboliką przemijania w twórczości malarzy zwłaszcza 
XVII w. jest oszałamiająco szeroki. Holendrzy – zwłaszcza Pieter Claesz (ok. 1597–
1661), Willem Claesz Heda (1594–1680), Adriaen van Utrecht (1599–1652), Har-
men Steenwijck (1612–1656), Pieter Boel (1626–1674), Evert Collier (1640–1702), 
Cornelis Gijsbrecht (ok. 1640–po 1675), ale także wielu innych artystów, jak Niemiec 
Sebastian Stoskopff (1597–1657), Francuz Trophime Bigot (1579–1650), Włoch Gio-
vanni Francesco Barbieri (zw. Guercino, 1591–1666) czy Hiszpan Antonio de Pere-
da (1611–1678) mają w swoim dorobku dzieła o tematyce wanitatywnej. Obrazy te, 
często tytułowane Martwa natura, Vanitas, dobrze wpisywały się w nurt dewocyjny 
i moralizatorski epoki baroku, przywodząc na myśl przemijalność.

Nietrudno także domyśleć się powodów rozkwitu sztuki wanitatywnej – wyrastał 
on na podłożu obawy o życie w czasie grasującej zarazy i wojen religijnych, a także 
wzrastającej alienacji warstwy arystokratycznej, jej stylu życia w przepychu i nielicze-
nia się w sprawowaniu władzy ze społecznością mniej posiadającą, co rodziło zrozu-
miały krytycyzm. 

W dziełach sztuki tego nurtu należy widzieć symbolicznie oddaną dychotomię 
wartości. Mamy więc przedmioty i różne dobra zaliczane do luksusowych: złote mo-
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nety, kosztowności, puchary, srebrne i porcelanowe naczynia, zwierciadła, papugi 
– jako elementy wystawnego trybu życia, insygnia władzy świeckiej i duchownej – 
malarze kryją za nimi niepohamowaną żądzę bogactwa, panowania i ostentacyjny 
przepych. Jednym słowem, doczesność i tylko doczesność. Ich przeciwieństwem są 
natomiast przedmioty, których żywot jest krótkotrwały: zwiędłe kwiaty3, nieświeże 
owoce oznaczające nadmiar, obfitość i jednocześnie nietrwałość, ryby i ser jako przy-
kłady żywności szybko psującej się, muszle będące pozostałością żywych zwierząt 
morskich, a przede wszystkim czaszka, często nawet w stanie rozpadu. Są to czytelne 
symbole nietrwałości życia, a w perspektywie wiary – wieczności. Znane powiedze-
nia: Carpe diem z jednej strony, z drugiej zaś Memento mori, Tempus fugit, Sit transit 
gloria mundi dość dobrze charakteryzują obie przeciwne postawy. 

3 Iz 40,7.

Fot. 4. Hans Holbein Młodszy, Danse macabre, 1530
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Dobra ziemskie materialne i niematerialne (władza, tytuły, stanowiska) są przemi-
jające, podobnie jak egoistyczne przywiązanie do luksusu, nieuchronnie prowadzące 
do pozostawienia go w momencie zakończenia doczesnego życia, stając się omnia 
vanitas. Porządek ziemski symbolizowany przez zewnętrzne oznaki władzy (korona, 
mitra, miecz) w końcu zostanie zastąpiony porządkiem wiecznym, niebiańskim.

Tak więc czas, a dokładniej: jego upływ stanowi w kontekście tematyki artykułu 
ważną warstwę znaczeniową. Pośród symbolicznych przedmiotów umieszczanych na 
obrazach z gatunku martwej natury znajdują się te, które wyraźnie przypominają 
o upływie czasu. Obecność klepsydry, zegara, rozbitych naczyń, zgaszonej co dopie-
ro, a jeszcze dymiącej świecy symbolizuje nieuchronność końca życia i w tej sytu-
acji kojarzy się jednoznacznie z przemijalnością. Nawet uwidocznione przedmioty 
związane z kulturą humanistyczną, np. książki – zamknięte, ale i niekiedy otwarte 
na stronie z jakimś rysunkiem, zdają się mówić, że nie tylko materia, ale również 
zdobycze intelektu okażą się nieistotne w tym zwrotnym momencie życia człowie-
ka, jakby urągając obiegowemu, nadoptymistycznemu powiedzeniu: Vita brevis ars 
longa. Sztuka, owszem, dłuższa jest niż życie artysty, wszelako i ona dobiegnie swego 
kresu – z wyjątkiem sztuki wokalnej, która jest wieczna4.

W poszerzonym spektrum znaczeniowym vanitas mieści się także cecha próżno-
ści, czyli braku refleksji nad własnym postępowaniem w kontekście upływu czasu, 
i nadnaturalnie wysokie mniemanie o własnej osobie połączone z potrzebą podziwu. 
Symbolizowana jest przez zwierciadło, karty i kości do gry, papugę (mówiącą, lecz nie 
rozumiejącą), biżuterię i wszelkie ozdoby.

Znaczenie symbolu przemijania i nietrwałości nadane przez artystów niektórym 
przedmiotom wydaje się oczywiste w świetle pierwszych wersetów Księgi Koheleta. 
Warto jednak zastanowić się nad celowością umieszczenia w tym kontekście instru-
mentów muzycznych. Na wielu obrazach wszak widać obok czaszki partytury utwo-
rów oraz różne instrumenty. Oczywiście, pierwsze skojarzenie jest oczywistością: 
muzyka w przeciwieństwie do innych jest sztuką nietrwałą, ulotną, przez co staje się 
symbolem braku powrotu: powstaje bowiem i jednocześnie zanika. Podobnie jak ży-
cie – już w momencie narodzin śmierć wpisana jest w naszą historię. Średniowieczny 
anonimowy poeta, przerażony szalejącą w Europie dżumą, napisze jakże znamienny 
tekst antyfony Media vita in morte sumus. W ten oto sposób epidemia czarnej śmierci 
stała się katalizatorem powstania i rozwoju sztuki wanitatywnej.

Instrumenty muzyczne, najczęściej lutnia, skrzypce i flet, symbolizują muzykę 
świecką; na malarskich przedstawieniach nurtu vanitas w zasadzie nie jest ukazana 
alegoria muzyki kościelnej. Spośród największych dzieł malarskich chyba tylko na 
znanym obrazie Ekstaza świętej Cecylii Rafaela Santiego (1483–1520)5 umieszczony 

4 Cz. Grajewski, Audivi vocem tuam. Słowo, głos i słuch w refleksji nad służbą muzyka kościelnego, 
„Musica Ecclesiastica” 10 (2015), s. 65.

5 Bolonia, Pinacoteca Nazionale.
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został portatyw, który można uznać za przedstawiciela instrumentów organowych 
i – w szerszej perspektywie – za symbol muzyki sakralnej (fot. 5)

Fot. 5. Rafael Santi, Święta Cecylia, 1514
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Z lewej strony przedstawiony jest św. Paweł z mieczem jako atrybutem, trzymający 
w dłoni być może listy do chrześcijan w pierwszych gminach. Rafael był człowiekiem 
religijnym, tworzył także w Rzymie (1509–1520), więc mimo braku wykształcenia 
akademickiego znał słynny werset Pawłowy: „z wszelką mądrością nauczajcie i napo-
minajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski 
śpiewając Bogu w waszych sercach”  (Kol 3,16). Z tego być może powodu postać św. 
Pawła znalazła się na obrazie. Ale można wysnuć inną interpretację: św. Paweł swoim 
mieczem dotyka trójkąta, przedstawiciela rodziny instrumentów perkusyjnych (cym-
bala). Znany cytat św. Pawła odnosi się do tego właśnie instrumentu: „Gdybym mó-
wił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący” (1 Kor 13,1). Bezpośrednio po lewej stronie św. Cecylii Rafael 
umieścił św. Jana Ewangelistę, którego rozpoznać można po towarzyszącym mu orle. 
Widnieje on na obrazie najprawdopodobniej w związku z Księgą Objawienia: uczest-
nikami śpiewu anielskiego mogą być tylko ludzie czystego serca6. Prawą stronę obra-
zu zajmuje św. Augustyn, którego atrybutem jest figurka dziecka osadzona w kurwa-
turze pastorału (to wyraźne w sztuce odniesienie do snu św. Augustyna)7, i św. Maria 
Magdalena, którą zdradza jej atrybut – flakonik z olejkiem. Właśnie w kontekście 
św. Marii Magdaleny postać biskupa Hippony jawi się jeszcze wyraźniej – obydwoje 
wszak doznali łaski głębokiego nawrócenia i wewnętrznej przemiany. 

Arcydzieło Rafaela zaliczane jest do typu tzw. Sacra Conversatio, zapoczątko-
wanego przez Fra Angelico8 (ok. 1400–1455), ukazującego Maryję z Dzieciątkiem 
w otoczeniu świętych w zunifikowanej przestrzeni i jednym polu obrazowym. Towa-
rzyszące św. Cecylii postaci, co widać po spojrzeniach, zajęte są dyskusją bądź roz-
myślaniem. Tylko centralna postać – św. Cecylia – unosi oczy ku niebu. Wydaje się 
zasłuchana i kontemplująca muzykę niebiańską, wokalną, realizowaną przez anioły: 
żaden z nich nie gra na instrumencie. Tę anielską muzykę najwyraźniej słyszy tylko 
ona, ale nie powinno to dziwić, wszak św. Augustyn twierdził, że najwyższym pięk-
nem jest piękno boskie, którego można doświadczać nie zmysłami, lecz duszą9.

Elementem vanitas na rafaelowskim obrazie są instrumenty muzyczne, jednak, 
w przeciwieństwie do innych dzieł tego nurtu, zniszczone. Struny wioli są zerwa-
ne, membrana bębenka rozerwana, flet złamany. Zresztą samo usytuowanie bądź co 
bądź drogich przedmiotów – instrumentów muzycznych – na ziemi musi ewokować 
skojarzenie z pogardą dla wartości reprezentowanych przez nie. Jakże stąd już blisko 
(w idei, nie w czasie) do norwidowskiego Fortepianu Chopina.

6 Por. Ap 14,3-4.
7 Celne uzasadnienie wyboru postaci św. Jana i św. Augustyna na obrazie zob.: S. Mossakowski, 

Program ideowy obrazu Rafaela „Święta Cecylia”, w: tenże (red.), Sztuka jako świadectwo czasu, Warszawa 
1980, s. 70. W całości zresztą opracowanie S. Mossakowskiego jest świetną analizą ikonograficzną oraz 
studium historycznym dzieła Rafaela.

8 Fra Angelico, ołtarz z klasztoru San Vincenzo d’Annalena. Museo Nazionale di San Marco, Florencja.
9 J. Morawski, Teoria muzyki w średniowieczu, Warszawa 1979, s. 29.
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Wydaje się, że św. Cecylia, zasłuchana w muzykę anielską, nie dba o portatyw, 
który trzyma w dłoniach i za chwilę znajdzie się on obok leżących już na ziemi znisz-
czonych instrumentów. Odwzorowany zresztą został, niestety, nierealistycznie – nie 
dałoby się na nim grać z powodu odwrócenia stronami. Symbolika praktycznie bez-
użytecznego przedmiotu wzmacnia przesłanie, że muzyka niebiańska to nie instru-
menty, a więc i nie materia, to duch i muzyka wokalna. 

Wypadające z instrumentu piszczałki interpretować można dwojako: w pierwszej 
kolejności oczywiście podkreślają ekstazę świętej, ale mogą również symbolizować 
dekadencję muzyki kościelnej, która – jak wskazuje historia – co pewien czas, nie-
mal regularnie musi przechodzić proces oczyszczania z elementów świeckich. Ta in-
terpretacja jest daleko bardziej odważna od pierwszej, zakłada bowiem, że Raffaelo 
Santi nie tylko znał aktualny stan muzyki kościelnej, ale i miał własną jej ocenę, co 
w świetle braku wykształcenia akademickiego należy uznać za raczej wątpliwe. Bez-
pieczniej więc będzie pozostać przy kontemplacji muzyki anielskiej jako wyjaśnieniu 
przyczyny wypadania piszczałek. 

Warto jeszcze przy tym zaznaczyć jeden aspekt: portatyw został umieszczony 
w rękach św. Cecylii, a więc w przestrzeni między niebem i ziemią – nie w sferze 
nieba, pośród śpiewających aniołów, ale także nie pośród rumowiska instrumentów. 
Tak, jakby artysta chciał przekazać, iż na organach – przez swą materię przynależ-
nych do świata ziemskiego – tworzyć można muzykę właściwą niebu; są one jakby 
do tego przeznaczone i nie należy na nich wykonywać muzyki nie mającej z sacrum 
niczego wspólnego. Na ziemi leżą natomiast instrumenty symbolizujące świat ziem-
ski i kojarzone z muzyką świecką. Nie ma wśród nich nawet fragmentu jakiegokol-
wiek instrumentu organowego. Ba! Ani jedna piszczałka portatywu nie znalazła się 
jeszcze na ziemi, choć mogłaby – św. Augustyn stwierdził wyraźnie w komentarzu do 
w. 16 Ps 57[56]: „Organami nazywa się wszystkie instrumenty muzyczne. Nie tylko 
te, których dźwięk wydobywa się przy pomocy miechów”10. Tak też postrzegać należy 
tytuł zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych w Legnicy – Krzeszo-
wie w 2015 r.: Chwalcie Pana na dobrze nastrojonych (dobrze brzmiących) instrumen-
tach11, nie tylko organach.

Georgio Vasari (1511–1574)12 twierdził, że wszystkie instrumenty muzyczne 
widoczne na obrazie, włącznie z portatywem, nie zostały oryginalnie namalowane 
przez Rafaela, lecz na jego prośbę dodane przez jego ucznia, Giovanniego da Udine 
(Giovanniego Nanni, Giovanniego de’ Ricamatori 1487–1564) – malarza i architek-
ta urodzonego w Udine. Sam Rafael niekiedy zlecał ukończenie rozpoczętego przez 

10 Organa dicuntur omnia instrumenta musicorum. Non solum illud Organum dicitur, quod grande est 
et inflatur follibus. S. Augustini Episcopi, Enarratio in Psalmum LVI 16 [vers. 9], w: J.P. Migne (red.), 
Patrologia Latina, t. XXXVI, kol. 671.

11 Laudate Dominum per organa benesonantia.
12 Włoski historiograf, architekt i malarz, znany z wprowadzenia w 1550 r. terminu „odrodzenie” 

(rinascimento).
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siebie dzieła innym artystom. Według G. Vasariego tak było również w przypadku 
Ekstazy świętej Cecylii. 

Informacje Georgio Vasariego zawarte są w jego najznakomitszym dokonaniu, 
za które najbardziej jest ceniony, mianowicie w zbiorze biografii najwybitniejszych 
artystów włoskich: Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Ci-
mabue insino a’ tempi nostri13. Dwa wydania ukazały się we Florencji jeszcze za życia 
autora – pierwsze w 1550 r., drugie uzupełnione, jakościowo lepsze i obszerniejsze, 
z nieznacznie zmienionym tytułem, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architet-
ti, w 1568 r. (fot. 6). G. Vasari zaczął pracę nad nim bezpośrednio po pogrzebie Mi-
chała Anioła w 1564 r. w przekonaniu, że śmierć tego artysty zamknęła pewną epokę 
w historii sztuki14. Dzieło to jest wydawane także współcześnie, m.in. we Florencji 
w 1886 r. oraz Turynie w 1986 r. (to ostatnie oparte na pierwotnej redakcji z 1550 r.)15.

Fot. 6. Georgio Vasari, Le vite, wydanie drugie uzupełnione, Florencja 1568

13 Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów.
14 Z. Waźbiński, Disegno w teorii artystycznej XVI wieku: Italia, w: T.J. Żuchowski, S. Dudzik 

(red.), Disegno – rysunek u źródeł sztuki nowożytnej, Toruń 2001, s. 96.
15 Wydanie polskie: G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. K. 

Estreicher, t. I–IV, Kraków 1985, t. V, Kraków 1986, t. VI, Kraków 1987, t. VII, Kraków 1988.
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Jest to świadectwo o wysokim stopniu prawdopodobieństwa. Pomimo że G. Va-
sari najprawdopodobniej nigdy nie spotkał się z Rafaelem (ten zmarł, gdy Vasari 
miał zaledwie 9 lat), to z pewnością widział dzieło Rafaela w stanie już ukończonym. 
Obraz powstał w rzymskim okresie twórczości Rafaela, zapewne około 1515 r.16, ale 
nie później niż w końcu 1516 r., a sam G. Vasari nieco później, bo w latach pięć-
dziesiątych XVI w., pracował w Rzymie na zlecenie papieża Juliusza III (pontyfikat 
1550–1555). Najprawdopodobniej także rozmawiał na temat Ekstazy świętej Cecylii 
z malarzem, który dokończył dzieło, w przeciwnym wypadku nie napisałby o wkła-
dzie Giovanniego da Udine w powstanie obrazu, wszak trudno odróżnić na nim to, 
co pochodzi od Rafela, od elementów dodanych później – Rafael wszak dbał o to, by 
wykończenie swoich dzieł powierzać artystom, których darzył uznaniem. 

W Żywotach informacja o domalowaniu „świeckich” instrumentów na obrazie 
Rafaela brzmi następująco: „Rafael, który wysoko cenił artyzm Giovanniego, aby 
namalować obraz Świętej Cecylii (…) polecił Giovanniemu domalować instrument, 
który Święta trzyma w dłoni, a ten wykonał to bardzo wiernie, i w dodatku, co warto 
podkreślić, wszystkie instrumenty znajdujące się u stóp Świętej: i co ważne jeszcze 
bardziej, namalował je w tak podobny do Rafaela sposób, że wydaje się jakby nama-
lowane były tą samą ręką”17. 

Warto skupić się na tym fakcie, ponieważ po części ułatwia on wyjaśnienie tego 
niemal izolowanego przypadku obecności portatywu w obszarze sztuki wanitatyw-
nej. Trudno twierdzić z pewnością, czy Rafael sytuował swe dzieło w nurcie vanitas 
z prostego powodu: ów nurt dopiero rozpoczynał swój bieg w sztuce europejskiej 
i nie jest pewne, czy wielki artysta zdążył go poznać. Przedstawienie Świętej Cecylii 
prawdopodobnie miało wpisać się w nurt Sacra Conversatio. Dopiero domalowanie 
instrumentów, zwłaszcza zniszczonych, skłania do postawienia pytania, czy Ekstazę 
świętej Cecylii należy postrzegać w perspektywie sztuki wanitatywnej, której ideolo-
gia mogła już dotrzeć do Italii. Autor Żywotów nie napisał, czy Rafael polecił dokoń-
czyć dzieło, dając szczegółowe wskazówki (świadczyłoby to o jego znajomości nurtu 
vanitas), czy pozostawił wolną rękę malarzowi z Udine, a ten pomiędzy 1514 i 1520 
r.18 wykonał polecenie. Ostatecznie, domalowanie przez G. da Udine instrumentów 
sprawia, że to nie organy dołączyły do tego nurtu, ale przeciwnie: sztuka wanitatywna 
„przyszła” do organów.

16 S. Mossakowski, Program ideowy obrazu Rafaela „Święta Cecylia”, s. 69–70.
17 Raffaello adunque, che molto amò la virtù di Giovanni, nel fare la tavola della Santa Cecilia, (…) 

fare a Giovanni un organo che ha in mano quella Santa, il quale lo contraffe tanto bene dal vero, che pare 
di rilievo; ed ancora tutti gli strumenti musicali che sono a’piedi di quella Santa: e, quello che importò molto 
più, fece il suo dipinto cosi simile a quello di Raffaello, che pare d’una medesima mano. G. Vasari, Le vite 
de’ più eccellenti pittori scultori ed architettori, t. VI, Firenze 1881, s. 551.

18 Obraz powstał między 1514 i 1516 r., natomiast Rafael zmarł w 1520 r. Trudno sobie wyobrazić, 
by Giovanni da Udine w ciągu tych sześciu lat nie wykonał zadania przed śmiercią Rafaela; należy raczej 
założyć, że Rafael zobaczył swe dzieło ukończone i zaakceptował efekt, który dziś podziwiamy.
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Brak powszechnego w sztuce umieszczania instrumentów kojarzonych z muzy-
ką kościelną, a więc organów, portatywu pośród innych, kojarzonych jednoznacznie 
z muzyką świecką, świadczyć może o silnie zakorzenionym w świadomości malarzy 
podziale na muzykę kościelną i świecką, manifestującym się w przestrzeganiu niepi-
sanej zasady nieprzenikania obu sfer i braku iunctim między nimi. Jakże wspaniale 
koresponduje ona z zaleceniem samego Jezusa: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21).

Fot. 7. Organy w bazylice NMP de Valère, Sion (Szwajcaria)
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„Organologiczna” interpretacja tej zasady łatwo daje się uchwycić uważnemu ob-
serwatorowi rozwoju sztuki organmistrzowskiej. Oto bowiem od średniowiecza aż 
po czasy nowożytne na zamknięciu głównej nawy konstruowano organy z ozdobny-
mi skrzydłami zamykającymi prospekt organowy. Instrumenty te formą frontowej 
oprawy nawiązywały zwykle do reprezentującego ten sam styl retabulum gotyckiego 
ołtarza, stanowiąc niejako jego zwierciadlane odbicie19. Doskonałymi przykładami są 
organy bazyliki NMP de Valère w szwajcarskim Sion (fot. 7), kościoła św. Sebastiana 
w Wenecji (fot. 8), kościoła św. Walentego i Dionizego w Kiedrich (Hesja), z połu-
dniowotyrolskiego opactwa w Innichen i wiele oczywiście innych. Stąd już blisko do 
myślowego połączenia ołtarza, na którym dokonuje się Najświętsza Ofiara, z orga-
nami, z których wydobywają się dźwięki muzyki sakralnej wypełniającej przestrzeń 
między ołtarzem i emporą organową w trakcie liturgii.

Fot. 8. Organy w kościele św. Sebastiana, Wenecja
(fot. Branislav L. Slantchev)

Uczestnik liturgii funkcjonuje w odmiennej od codzienności przestrzeni. Greckie 
słowo άγιος, oznaczające „oddzielony od świata”, „inny”, tłumaczone jest najczęściej 
jako „święty”. I nie powinno to budzić zdziwienia: święty to właśnie inny. W takim 
znaczeniu jawi się świątynia, bo jest inna od pozostałych budowli; Biblia słusznie 
uważana jest za księgę świętą, ponieważ sytuuje się poza obszarem szeroko rozu-
mianej literatury świeckiej; niedziela jest dniem świętym, gdyż jest dniem innym od 
pozostałych20. Inna więc powinna być także muzyka – muzyka nie z tego świata, nie 

19 Por. M. Dorawa, Organy Torunia i okolicznych kościołów, Toruń 2011, s. 25–26.
20 Cz. Grajewski, Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. O pewnych aspektach kulturowych w historii muzyki 

nie tylko sakralnej, w: J. Bramorski (red.), Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym. 
Inspiracje i wyzwania, Gdańsk 2013, s. 119.
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imitująca stylu tego świata. „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniaj-
cie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co 
jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2). A więc, co Bogu przyjemne, 
a nie co przyjemne ludziom21.

Sztuka oczywiście ma sprawiać człowiekowi przyjemność, ale sztuka sakralna, 
powstała z inspiracji religijnej, ma dodatkowo człowieka uwznioślać. To właśnie ona, 
sztuka, obok wiary jest śladem znaczącym długą historię człowieka. Jest świadec-
twem ciągłego poszukiwania przez człowieka transcendencji, jakkolwiek by tej tran-
scendencji nie rozumieć. A na końcu życia, gdy dojdzie do bezpośredniego spotkania 
z Transcendencją, nawet i religijna sztuka zmieni się w vanitas. Jak zresztą wszystko 
inne. Omnia vanitas.

SUMMARY

THE ORGAN IN THE CONTEXT OF VANITY ART 

The article presents the organ as an element of vanity painting. The main theme 
of the article is an iconographic analysis of a painting by Raphael, The Ecstasy of St. 
Cecilia. The author of the article describes symbolism of those musical instruments 
which belong to the profane sphere, and the organ as an instrument representing 
heavenly music.

Słowa klucze: organy, sztuka wanitatywna, Rafael.
Key words: organ, vanity art, Raffaello Santi.

21 Konstatacja ks. prof. dra hab. I. Pawlaka.




