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Obecna polichromia pędzla prof. Józefa Furdyny powstała w latach 1969-1970. Jak  

na dzieło sztuki jest ono młode. Malowane tzw. temperą jajeczną. Obecna polichromia 

zastąpiła zniszczone malowidła o charakterze ornamentalnym, tzw. polichromię patronową, 

bardzo charakterystyczna dla Małopolski, wykonywaną za pomocą odbijania tego samego 

szablonu na ścianie. 

Obecną polichromię można określić mianem Biblia pauperum – Biblia ubogich; tym 

terminem określano malowidła, ryciny, rzeźby przedstawiające historię biblijną ludziom nie 

znającym pisma. Na ścianach przedstawiona jest cała Ewangelia (oprócz przedstawień 

ewangelistów i świętych polskich na ścianie południowej), a na suficie przedstawiony jest 

Stary Testament oraz sceny symboliczne odnoszące się do Chrystusa. 

Styl tej polichromii można określić jako neobizantyjski, ze względu wybór klasycznej 

techniki malarstwa ikon, na pociągłość twarzy i ciał postaci oraz charakterystyczny brak 

perspektywy i malowanie kilku scen z jednego wydarzenia na jednym przedstawieniu. 

Pociągły sposób przedstawienia postaci po części kojarzy się z manieryzmem, co łączyłoby 

polichromię z rokokowym kościołem. Manieryzm miał szokować, a odsłonięcie polichromii 

dla parafian, jak wynika z relacji starszych mieszkańców, było nie lada zaskakującym 

wydarzeniem i do dziś jest przedmiotem zadziwienia odwiedzających nasz kościół. 

„Czytanie” tych malowideł zacznijmy od ściany północnej w nawie, począwszy  

od balustrady chóru. Nad pierwszym oknem przedstawiona jest scena zwiastowania; Gabriel 

w śmiałym skrócie malarskim (nogi archanioła są na wysokości głowy) z lilią w ręce 

zwiastuje Maryi wolę Bożą. Świat boski od ludzkiego oddziela szarfa z pozdrowieniem: Ave 

Maria. Warto zauważyć postać w oknie, która już wtedy pokornie kłania się przed Bożą 

Rodzicielką. 

Idąc w prawo przedstawiona jest scena narodzenia Chrystusa. Najwyżej znajduje się 

Święta Rodzina; nad Maryją widać gwiazdę betlejemską, a nad Dzieciątkiem i Józefem 

zastępy aniołów. Poniżej żłóbka pokłon oddają charakterystyczne zwierzęta – wół i osioł (wół 

– symbol Izraela, osioł – symbol pogan; i jednym, i drugim objawia się Bóg); jak widać, 

zwierzęta chuchają, by ogrzać Bożą Dziecinę. Idąc w dół widzimy trzech pasterzy, bez 

czapek na głowach, a na samym dole trzej królowie, z koronami i bogato zdobionymi 

płaszczami. Diabeł tkwi w szczegółach tu także; z lewej strony mamy podniesione głowy 

wielbłądów królewskich, a z prawej pochylone, oddające pokłon Bogu stado kóz czy owiec. 

Godny zauważenia jest celowy zabieg artysty namalowania postaci pasterzy i królów 

jednakowej wielkości; ubodzy są jednak bliżej Dziecięcia - królowie nie są ważniejsi niż 

ludzie prości. 
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Kolejny zespół scen jest wokół witraża św. Pawła – na prawo od poprzednich 

malowideł, na lewo od ołtarza MB. Na lewo od witraża przedstawiony jest Chrzest Chrystusa 

z Duchem Świętym nad Jego głową. Jest to przedstawienie charakterystyczne i klasyczne dla 

ikon wschodnich. Nad witrażem można zobaczyć ucieczkę do Egiptu; z lewej piękne miasto, 

koło którego krążą niewielkie grożące Świętej Rodzinie postacie – alegorie Heroda i jego 

dworzan. W centrum Maryja z Dzieciątkiem na osiołku, którego prowadzi Józef, prowadzony 

z kolei przez anioła. 

Na prawo od witraża przedstawiono wesele w Kanie. Stroskana młoda para powyżej 

siedząca za stołem i Jezus z Maryją, pouczającą służących: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek 

wam powie”. 

Objawienie królom, chrzest i gody w Kanie są przedstawione w jednym miejscu. Jest 

to rzecz bardzo typowa znowu dla liturgii bizantyjskiej. Wschodni chrześcijanie bowiem  

w jednej uroczystości obchodzą wszystkie te trzy wspomnienia. Pozostałość tego potrójnego 

święta widać w rzymskiej antyfonie z nieszporów Uroczystości Objawienia Pańskiego – 

Trzech Króli: W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy: dziś gwiazda przywiodła 

mędrców do żłóbka; dziś podczas godów woda stała się winem; dziś Chrystus dla naszego 

zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 

Na ścianie północnej wydarzenia zbawcze związane są z Maryją, a ołtarz Matki Bożej 

jest po tej właśnie stronie. Dlaczego tak? Bogurodzica jest nazywana Gwiazdą Morza – Stella 

Maris; a żeglarze w niezmiennej Gwieździe Północnej widzieli właśnie opiekę Maryi, 

gwiazda ta zaś widoczna jest tylko na półkuli północnej. 

Północ to środek nocy – wydarzenia na tej ścianie ukazują życie ukryte Chrystusa – 

zakryte przed wieloma. Jawna działalność Jezus zaczął dopiero w wieku 30 lat. 

Następne sceny mamy w prezbiterium, bliżej ołtarza głównego. Tu przedstawiona jest 

działalność Chrystusa. Po stronie północnej – nad wejściem do zakrystii ukazana została 

scena burzy na jeziorze; część apostołów jeszcze śpi, na twarzach innych widać przerażenie, 

a jeden z nich kurczowo trzyma się dziobu łodzi. Tylko Jezus pełen zaufania w Ojca i troski 

o uczniów jest osobą stałą na tej scenie. Nad łodzią widzimy Rękę Bożą z nieba i sieć, która 

jest na jeziorze. Umieszczenie jej nad łodzią mówi, że jakikolwiek zbiór czy połów jest 

Bożym darem. 

Idąc dalej w prawo ukazana jest scena wskrzeszenia Łazarza. W centrum Chrystus 

z wzniesioną ręką – symbolem jego boskiej władzy. Warto zwrócić uwagę, że Jezus wznosi 

lewą (!) rękę do błogosławieństwa. Zabieg ten jest często stosowany w malarstwie dla 

odpowiedniego efektu wizualnego całej sceny (np. witraż Boga Ojca wznoszącego lewą rękę 
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do błogosławieństwa Wyspiańskiego w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie). Nad 

Mesjaszem przedstawione jest rodzeństwo z Betanii: Łazarz w środku, Maria i Marta po jego 

bokach. Ukazanie serca, symbolu życia, na szacie Łazarza pozwala w ten sposób 

identyfikować tę scenę. Nad rodzeństwem widać ręce, które wcześniej zawodziły, a teraz 

cieszą się z powrotu do żywych Łazarza oraz tę najważniejszą Rękę - Bożą. Zauważmy brak 

perspektywy i świadome powiększenie i pomniejszenie postaci. W ten sposób podkreśla się 

co jest najważniejsze, a co drugorzędne lub trzeciorzędne; najważniejszy jest Chrystus - Pan 

Życia, później fakt wskrzeszenia i na końcu odejście faryzeuszy. Zabieg ten łączy się także 

z tradycją średniowiecznych Biblii ubogich – także malowanej bez perspektywy, bo była ona 

po prostu jeszcze nieznana. 

Na ścianie południowo-wschodniej, na lewo od ołtarza głównego przedstawiona jest 

scena z Ogrójca. W górnej części Chrystus rozmawia z aniołem trzymającym kielich gorzkiej 

męki, poniżej, w zaroślach Getsemani widzimy trzech śpiących uczniów. Dwa fakty z jednego 

wydarzenia zbawczego na jednej scenie znów wiążą się z kanonem malowania ikon i historią 

Biblii pauperum. 

Bardzo ciekawa jest ściana północno-wschodnia. Na niej bowiem umieszczono sceny 

związane ze chrztem Słowian; w górnej części widzimy mnichów Cyryla i Metodego – przez 

Wschód zwanych równych apostołom, pierwszych ewangelizatorów Słowian, poniżej mamy 

scenę chrztu Polan; biskup, zapewne biskup Jordan, chrzci Mieszka oraz Dobrawę, notabene 

już ochrzczoną, gdy przyjechała do Polski. Scena ta związana jest z obchodzonym tuż przed 

stworzeniem polichromii tysiącleciem chrztu Polski. 

Na ścianie południowej mamy świętych; w górnej części związanych z krzewieniem 

chrześcijaństwa na ziemiach polskich: Wojciecha, Jadwigę, Salomeę, Stanisława; w dolnej 

części utwierdzających tę wiarę: Kazimierz, Stanisław Kostka, Szymon z Lipnicy, Jan Kanty; 

w środkowej części natomiast można zauważyć kolejny ukłon w stronę Wschodu; św. Jacek 

jest ewangelizatorem Rusi, a św. Jozafat Kuncewicz, biskup greckokatolicki we wschodnich 

szatach pontyfikalnych, jako kolejny łącznik z chrześcijaństwem wschodnim. 

Dalej na ścianie południowej przedstawieni są ewangeliści. Są oni podpisani, 

z tradycyjnymi dla nich symbolami. Tu jednak zakradł się błąd; przy Łukaszu mamy lwa, 

a przy Marku woła, powinno być na odwrót. Ich przedstawienie jest naprzeciwko ambony, 

z której przecież głosi się i tłumaczy Ewangelię. 

Warto przyjrzeć się polichromii w prezbiterium w kontekście teologii ołtarza 

głównego. Gdy msza była odprawiana tyłem do ludzi, Ewangelia czytana była po stronie 

północnej (jako że na północ od Rzymu mieszkały ludy pogańskie a im miało być głoszone 
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Słowo Boże), lekcja zaś była czytana po stronie południowej. Stąd też takie rozmieszczenie 

polichromii; burza, wskrzeszenie i Getsemani – sceny z życia Głoszonego są na północy, 

a apostołowie, czyli głoszący, przybywający z południa są po stronie południowej. 

Przejdźmy na ścianę południową do nawy. Na niej przedstawiona jest męka i śmierć 

Chrystusa. Dlaczego tutaj? Właśnie na południowej stronie znajduje się ołtarz cierpiącego 

Jezusa. Nad witrażem św. Piotra, na prawo od ołtarza Ecce Homo, widzimy Ostatnią 

Wieczerzę oraz umycie nóg apostołom. Poniżej, na prawo od witraża, pocałunek Judasza; 

kompozycja tej sceny jest zamknięta i od góry, i od dołu kohortą żołnierzy. Południe –  

to środek dnia – wyraża to, co już odkryte. Przedstawione tu wydarzenia pochodzą z jawnej 

działalności Chrystusa. 

W nawie, na ścianie południowej znów powraca ewangeliczna historia. Nad witrażem 

św. Piotra ukazano ostatnią wieczerzę i umycie nóg Piotrowi. Ciekawym jest, że na stole stoi 

ryba, której nie mogło być na uczcie paschalnej, nawiązywać może ona jednak do cudu 

rozmnożenia chleba. Scena ta stoi w konflikcie chronologicznym wobec konania w ogrójcu 

na północno-wschodniej ścianie. Na lewo od witraża przedstawiono pocałunek Judasza wśród 

kohorty żołnierzy. 

Nad wejściem do babińca, wokół wiszącego krzyża przedstawiono drogę krzyżową. 

Nad poziomą belką krzyża ukazano: Jezusa skazanego; biorącego krzyż; upadającego pod 

krzyżem na oczach płaczącej Matki; myte ręce; chustę Weroniki. Pod belką poziomą  

w lewym polu przedstawione są: kości rzymskich żołnierzy tuż pod ramieniem 

Ukrzyżowanego; pouczenie płaczących niewiast; obnażenie; spotkanie z Matką; Szymona  

z Cyreny. Na prawym polu widnieją: pod ramieniem kur; przybicie do krzyża na oczach 

apostołów; zdjęcie z krzyża.  Poniżej belki pionowej widać jakby stromy pagórek. Jest  

to zwieńczenie zamalowanego grobu Chrystusa. Nad południowym oknem bez ukazano Pietę. 

Na prawo od okna przedstawiono motywy chrześcijańskie. 

Pod chórem, na ścianie zachodniej, bliżej babińca na ścianie zachodniej ukazano 

zmartwychwstanie: na lewo od zaplecka konfesjonału przedstawiono wychodzącego z grobu 

Chrystusa, poniżej grobu śpiącego żołnierza. Na prawo od zaplecka widzimy trzy Maryje oraz 

śpiącego legionistę. Zaplecek konfesjonału zasłania sceny z Otchłani. 

Za drugim konfesjonałem ukazane jest zesłanie Ducha Świętego: po obu stronach zaplecka 

ukazani są apostołowie w nimbach i z ognistymi językami. Zaplecek zasłania NMP 

w mandorli. 
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Sufit w zakliczyńskim kościele podzielony jest w nawie na pięć pasów na osi wschód-

zachód, które należy czytać od północy do południa, każdy pas idąc od wschodu do zachodu. 

Sufit przedstawia chrześcijański kerygmat – czyli najważniejsze elementy głoszenia Dobrej 

Nowiny.  

Pierwszy pas z lewej przedstawia dzieło stworzenia. Widzimy we wschodniej części 

rękę Boga, który wszystko stwarza: światło, ptaki, ryby, zwierzęta i człowieka.  

Na drugim pasie widzimy historię grzechu ludzkości: węża oraz przedstawienie 

protoewangelii. Dalej ukazana jest arka Noego i gołębica z gałązką oliwną, a nad chórem 

widać zniszczone deszczem siarki – Sodomę i Gomorę. 

Na pasie środkowym widzimy Baranka Paschalnego i figury mesjańskie Jezusa – 

Baranka Bożego w ST: Józefa Egipskiego przy siedmiu wołach ze snu faraona, który ratuje 

Egipt od głodu oraz Mojżesza w koszyku w zaroślach, który wyprowadza Izraelitów z niewoli 

egipskiej. Na jednej z postaci przed Józefem Egipskim widnieje podpis: J. Furdyna 1969.  

Na kolejnym pasie ukazana została zstąpienie Chrystusa na ziemię: jako Dzieciątko, 

w wodach Jordanu, gdy zstępuje Duch Święty (na nurcie rzeki wypisane jest nazwisko Józefa 

Furdyny), następnie ukazany jest krzyż z przebitym sercem i promieniami. 

Na najbardziej skrajnym pasie od strony południowej widzimy to, co działo się  

po Wielkanocy – głoszenie największego cudu chrześcijaństwa: Chrystusa 

zmartwychwstałego na tle grobu – obok którego znajdują się pisanki, rybę – nawiązującą  

do posiłku Zmartwychwstałego z uczniami, fragment wyznania wiary: Deum de Deo, Lumen 

de Lumine – Bóg z Boga, Światłość ze Światłości oraz kulę ziemską, naznaczoną krzyżem. 

W prezbiterium przedstawiono Chrystusa zmartwychwstałego w zgromadzeniu 

świętych: zauważyć można apostołów, ewangelistów, a tuż przy zwieńczeniu wielkiego 

ołtarza papieża oraz Kościół na ziemi. 

Za wielkim ołtarzem artysta namalował swój autoportret, z kościoła jest  

on niewidoczny. Na balustradzie chóru, na pierwszy rzut oka niedostrzegalne, w ozdobnych 

okręgach wypisany jest napis: „Kościół mal. Za ks. proboszcza Sz. Żmudki, 1969, 

J. Furdyna”. W kościele widnieją więc kilka autografów malarza: autoportret, podpis  

na balustradzie i kilka podpisów na suficie. 

W ten sposób na ścianach naszego kościoła przedstawiono najważniejsze sceny 

z Nowego Testamentu a na suficie kerygmat chrześcijański. Mimo iż połączenie 

neobizantyjskiej polichromii z rokokowymi ołtarzami budzi mieszane wrażenia estetyczne, 

malowidła wpisują się w wielowiekową symbolikę zarówno poszczególnych części kościoła 

jak i scen biblijnych, a połączenie takie nie jest nigdzie indziej spotykane. 


