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Słynący łaskami obraz Matki Bożej Pokornej z kościoła zamkowego  

 

 

 

Wprowadzenie 

 

Według hipotezy niemieckiego teologa dra Rainera Zachariasa początki kultu Maryjnego w 

okolicach Malborka przypadają na okres przedkrzyżacki, a jego miejscem była 

schrystianizowana w X wieku, w czasach działalności misyjnej św. Wojciecha (ok. 955−997), 

osada usytuowana przy dawnej przeprawie rzecznej. Natomiast według prof. Wiesława 

Długokęckiego z Uniwersytetu Gdańskiego znajduje on potwierdzenie w źródłach pisanych 

dopiero kilka stuleci później, w dokumencie z 2 stycznia 1448 roku, w którym wielki mistrz 

Konrad von Erlichhausen (zm. 1449) ufundował wikarię przy kaplicy nad Bramą Przewozową 

w południowej części miasta, w linii zewnętrznych fortyfikacji. W piśmie tym znalazły się 

lakoniczne informacje o obrazie Matki Bożej namalowanym na drewnianym podłożu, o jego 

cudowności i łaskach spływających na wiernych za jego pośrednictwem. Zanikający w dobie 

reformacji kult Bożej Rodzicielki ożywili Ojcowie Jezuici, sprowadzeni do Malborka w 1618 

przez Jana Kuczborskiego (ok. 1572−1624), biskupa chełmińskiego i Pomezanii, dla których 

pobożność Maryjna była istotnym elementem duchowości. Owocem ich szeroko zakrojonej 

pracy duszpasterskiej i wytrwałej katechizacji, którą ogarnęli wszystkie stany, były liczne 

konwersje innowierców i powroty „wątpiących” na łono Kościoła katolickiego. Przebywali oni 

w Malborku do kasaty zakonu w Prusach w 1780(4) roku. Po rozbiorach Rzeczypospolitej, w 

czasach administracji pruskiej kult Maryjny w mieście zaczął zanikać. Dziś, po kolejnej 

zmianie państwowości i granic nastąpiło jego ponowne ożywienie. Jego duchowym centrum 

jest staromiejski kościół św. Jana Chrzciciela; kościół, w którym jezuici zaczynali swoją 

misyjną działalność, a od roku 1957 posługę duszpasterską sprawują księża ze Zgromadzenia 

Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (FDP). W świątyni przechowywana jest 

siedemnastowieczna kopia cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem (il. 2). Dzieło to 

ocalił pochodzący z Wołynia ks. Feliks Sawicki (1914–1981), pierwszy po wojnie proboszcz 

parafii malborskiej, wybitny pedagog i obrońca zabytków, odgruzowując wraz z 

malborczykami zniszczony przez armię sowiecką zamek. Przez wiele lat wisiało na korytarzu 

plebanii. Przed obchodami 600 rocznicy wielkiego zwycięstwa wojsk Unii polsko-litewskiej 

pod Grunwaldem ówczesny proboszcz parafii staromiejskiej, ks. dr Krzysztof Miś, oddał je do 

konserwacji. Poświęcenia obrazu dokonał na uroczystej mszy św. 22 lipca 2010 roku 

Prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów ks. Antoni Wita. Obecnie wizerunek Madonny z 

Dzieciątkiem znajduje się na mensie ołtarza św. Józefa w południowej nawie świątyni. 

Powstała również jego kopia, która wędruje po domach wiernych z malborskiej parafii. 

Napisano i zaakceptowano modlitwę do Matki Bożej Malborskiej. A w soboty odprawiana jest 

nowenna ku czci Bożej Rodzicielki. 

 



 

 
 

Il. 2. Wizerunek Matki Bożej z kościoła św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście; XVII w.; 

archiwum autorki 

 

 

 

Kaplica Mariacka nad Bramą Przewozową  

 

Powstanie kaplicy nad Bramą Przewozową wiąże się z rozbudową i wzmocnieniem 

południowego odcinka zewnętrznych murów miejskich, jaka miała miejsce po wielkiej klęsce 

Zakonu Niemieckiego z wojskami Unii polsko-litewskiej pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. 

Najwcześniejsza wzmianka źródłowa na temat tego założenia obronnego pochodzi dopiero z 

lat trzydziestych XV wieku. O samej kaplicy natomiast dowiadujemy się z dokumentów 

wystawionych w 1443 i 1448 roku. Usytuowanie jej tuż przy stałej przeprawie promowej przez 

Nogat, wskazuje, że służyła ona także pielgrzymom, nie zawsze wstępującym do miasta. 

Kaplica nadbramna niestety nie zachowała się do naszych czasów. Na początku roku 1656, w 

dobie drugiej wojny ze Szwedami o supremację nad Bałtykiem, została najpierw splądrowana 

i zniszczona przez obce wojska, a później przez nie rozebrana w czasie budowy nowych 

fortyfikacji na przedpolu Malborka. Dziś budowlę tę znamy wyłącznie z zachowanych 



 

przekazów ikonograficznych i kartograficznych. Niektórzy badacze przypuszczają, iż 

najstarsze przedstawienie przedmiejskiego sanktuarium Maryjnego znajduje się na zaginionym 

w 1945 roku obrazie tablicowym z końca XV wieku z Dworu Artusa w Gdańsku, ukazującym 

oblężenie miasta Malborka w dobie wojny trzynastoletniej. Na szczególną uwagę zasługuje 

jednak rękopiśmienny plan miasta z sierpnia 1629 roku autorstwa szwedzkiego oficera i 

inżyniera Olofa Hannsona Svarta (Olofa Örnehufvuda; 1600−1644), gdzie w lewym rogu 

kompozycji znajduje się widok tejże kaplicy w ujęciu od południowego wschodu. Była to 

masywna, ceglana budowla, mająca około 22 metry wysokości i około 12 metrów szerokości. 

Jej nadwieszona konstrukcja spoczywała na dwóch łukach usytuowanych w poprzek fosy. Lico 

fasady z zamkniętą ostrym łukiem bramą wjazdową, rozczłonkowywały w górnej kondygnacji, 

w dwóch rzędach, trzy okna, a po bokach flankowały dwie smukłe wieżyczki ze stożkowatymi 

dachami. Do elewacji wschodniej, znaczonej u góry dwoma ostrołukowymi oknami, przylegały 

od północy dwie cylindryczne baszty (il. 3). Bliżej nieokreślone fragmenty murów kaplicy 

nadbramnej zachowały się do 1809 roku, o czym wspominali w swoich pracach – historyk 

królewiecki Johannes Voigt (1786−1863) oraz pochodzący z Malborka duchowny Eduard 

Heinel, a jej fundamenty zostały odkryte w roku 2016 w trakcie prac archeologicznych 

poprzedzających budowę drugiego mostu na Nogacie. 

 

Z protokołu wizytacji, przeprowadzonej w kościołach Malborka we wrześniu 1607 roku na 

polecenie biskupa chełmińskiego i Pomezanii Wawrzyńca Gembickiego (1599−1624) przez 

kanonika poznańskiego Adama Rogaczewskiego i ks. Andrzeja Krapiewskiego, wynika, iż 

cudowny obraz malborskiej Madonny z Boskim Synem znajdował się wówczas w głównym 

(bliżej nieokreślonym) ołtarzu kaplicy nadbramnej.  

 

 

 



 

 

Il. 3. Widok Bramy Przewozowej w drugiej linii murów obronnych Malborka; rep. wg. 

Rainer Zacharias, Marienburg, Wallfahrtsort zwischen Spiritualität und Herrschaft, [w:] 

Sztuka w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach i Inflantach, Toruń 1995. 

 

 

 

Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim 

 

Na krótko przed sprofanowaniem przedmiejskiego sanktuarium w Bramie Przewozowej przez 

wojska szwedzkie, w początkach 1656 roku cudowny wizerunek malborskiej Madonny został 

przeniesiony do kościoła Mariackiego na Zamku Wysokim, gdzie mieszkańcy otaczali go 

szczególną czcią. W czasie okupacji miasta przez Szwedów za sprawą ojca Jana Gasparidesa 

(Casparidesa; 1613−1662), pochodzącego z Czech kaznodziei niemieckiego, obraz był 

przechowywany w zamku starościńskim w Człuchowie i Chojnicach na dworze protektorki 

zakonu jezuitów Joanny Katarzyny z Radziwiłłów Wejherowej (1637−1665). Być może ona 

była fundatorką kopii obrazu Matki Bożej znajdującego się w jednym z kościołów w Białej 

Podlaskiej (il. 4)?  

 

Po zakończeniu wojny ze Szwedami i zawarciu pokoju w Oliwie, w roku 1661 jezuici powrócili 

do Malborka, a wraz z nimi cudowny wizerunek Madonny. Jak wynika z zapisków w Dziejach 

malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego – od lat 70. XVII wieku cudowny obraz 

zdobił w pokrzyżackiej świątyni ołtarz środkowy, usytuowany na styku prezbiterium i nawy. 

W dniu Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) w roku 1675 przeniesiono go uroczyście w 

asyście wielu wiernych do nieistniejącego dziś ołtarza głównego pw. św. Ignacego. Następnie, 

od 1696 roku, przez blisko dwa stulecia znajdował się w centralnym miejscu, w będącej 

pozostałością gotyckiej skrzyni, obudowanej dekoracją snycerską niszy późnobarokowego 

Wielkiego Ołtarza Cudotwórczej Dziewicy, który wzniesiono między innymi z fundacji starosty 

malborskiego Kazimierza Ludwika Bielińskiego (zm. 1713).  

 

Przez dekady, u stóp cudownego wizerunku Madonny i Jej Syna modlili się nie tylko 

mieszkańcy Malborka i okolic, ale również szlachetnie urodzeni, królowie i książęta. Spośród 

nich możemy wymienić chociażby Augusta II Wettyna (1670−1733) czy Annę z Jabłonowskich 

Leszczyńską (1660−1727), matkę króla Stanisława (1677−1766), która w roku 1709 szukała w 

Malborku schronienia przed zarazą i na koniec swego pobytu w zamku ufundowała srebrem 

tkane ozdoby dla obrazu Matki Bożej. A na kartach Dziejów malborskiej rezydencji 

Towarzystwa Jezusowego znajdujemy wiele opisów cudownych zdarzeń i doświadczanych 

przez pątników nadzwyczajnych łask czy uzdrowień z ciężkich chorób, które odmieniały ich 

dotychczasowe życie. 

 



 

 
 

Il. 4. Matka Boża Bialska, rep. z archiwum autorki. 

 

 

W latach 40. XIX wieku powstały najstarsze materiały ikonograficzne, ukazujące wnętrze 

zamkowej świątyni z dawnym pojezuickim wyposażeniem. Ich autorem był gdański pejzażysta 

i malarz nastrojowych wedut Johann Carl Schultz (1801−1873) współpracujący od lat 30. w 

charakterze rzeczoznawcy z Zarządem Odbudowy Zamku (Schloβbauverwaltung Marienburg). 

W roku 1846 artysta ten opracował akwarelę z widokiem kościoła Mariackiego w kierunku 

wschodnim, na której przedstawił w dużym skrócie perspektywicznym salowe wnętrze 

świątyni nakrytej sklepieniem gwiaździstym, z dwukondygnacjowym ołtarzem głównym 

zamykającym na osi wzdłużnej wielobok prezbiterium. W jego centrum widoczny był 

usytuowany w głębokiej niszy pod koronami, rzeźbionym baldachimem i udrapowaną po 

bokach kotarą obraz malborskiej Madonny z połyskliwą srebrną sukienką ze złoceniami na jego 

licu (il. 5). Rok później na podstawie tego barwnego szkicu kompozycyjnego (co stanowi o 

jego dodatkowej wartości dokumentarnej) powstał, dziś uchodzący za zaginiony, obraz olejny 

należący niegdyś do kolekcji króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV (1795−1861), gorliwego 

rzecznika odbudowy pokrzyżackiej warowni Dzięki tym pracom poznajemy zarówno ówczesną 



 

kolorystykę ołtarza głównego, jak i elementy dekorujące niszę, w której znajdował się łaskawy 

wizerunek Najświętszej Marii Panny. 

 

 

 
 

Il. 5. Widok kościoła Mariackiego w kierunku wschodnim; akwarela, 1846; MZM; nr inw. 

MZM/DH/765/9; fot. Lech Okoński 

 

 

W latach 80. XIX stulecia, na krótko przed rozpoczęciem prac rekonstrukcyjnych we wnętrzu 

świątyni, pruski konserwator Conrad Emmanuel Steinbrecht (1848−1923) zlecił Gustavowi 

Fademrechtowi wykonanie zdjęć dawnego wyposażenia z czasów administracji jezuickiej, 

które zostały włączone do retrospektywnego tomu tzw. Roczników Budowlanych 

(Marienburger Baujahre) za lata 1882−1885. Powstała wówczas miedzy innymi fotografia z 

widokiem wnętrza kościoła zamkowego w kierunku wschodnim. Obraz malborskiej Madonny 

znajdujący się w niszy retabulum ołtarza głównego jest jednak na niej mało czytelny (il. 6). 

 

Wkrótce po tym zdemontowano barokowe wyposażenie i rozpoczęto regotycyzację świątyni, a 

cudowny wizerunek Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem wraz ze srebrną sukienką został 

przeniesiony do kaplicy domowej wielkich mistrzów pw. św. Katarzyny, mieszczącej się na 

głównej kondygnacji Pałacu Wielkich Mistrzów. Po wielkim ołtarzu pozostały w zbiorach 

Muzeum Zamkowego w Malborku do dziś jedynie fragmenty oraz destrukt barokowej ramy 

obrazu.  



 

 
 

Il. 6. Widok kościoła Mariackiego w kierunku wschodnim; Marienburger Baujahr 

1882−1885/12; rep. Lech Okoński  

 

 

Uroczysta konsekracja odbudowanego Zamku Wysokiego nastąpiła w czerwcu 1902 roku w 

obecności cesarza Wilhelma II (1859−1841). Po zakończeniu prac konserwatorskich, na 

początku stulecia, obraz Madonny jako dzieło sztuki średniowiecznej, związanej z fundacją 

zakonu niemieckiego, zawieszono w nawie na ścianie południowej kościoła, tuż przed 

zrekonstruowaną przegrodą lektoryjną. Stał się on wówczas pozbawiony swych duchowych 

treści, jednym z elementów w nowej, ideowej aranżacji sakralnego wnętrza, pełniącego odtąd 

muzealne funkcje.  

 

 

 

Matka Boża Pokorna  

 

Pełna rekonstrukcja historii powstania kultowego obrazu Najświętszej Marii Panny z 

przedmiejskiej kaplicy w Bramie Przewozowej bez przeprowadzenia badań 

fizykochemicznych, technologicznych czy analizy warstwy malarskiej wydaje się w obecnej 

chwili zadaniem niemożliwym do wykonania. Wiele wątpliwości wśród badaczy budzi już od 

XIX wieku kwestia proweniencji i autorstwa dzieła. W obecnej chwili, po przeprowadzeniu 



 

kwerend w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie przez Aleksandrę Siuciak, z 

Rozkazu dziennego Nr 5/50 z dnia 4 lutego 1950 roku wiadomo, iż: 

 

Odkopano w gruzach katedry (w dniach 28–30.01. br.) kawałki średniowiecznego obrazu 

Matki Boskiej malowanej na desce. Korona i sukienka ozdobnie wykonane w metalu 

(blacha srebrna ornament złocony), ramy dębowe rzeźbione. Wszystko bardzo zniszczone. 

Złożono w magazynie Oddziału. 

 

Po malowidle pozostały więc tylko czarno-białe reprodukcje fotograficzne opublikowane w 

1908 roku przez Eugena von Czihaka, badacza dawnego rzemiosła pomorskiego, który po raz 

pierwszy ustalił autorstwo srebrnej sukienki, zdobiącej od drugiej połowy XVII wieku obraz 

Madonny z Dzieciątkiem i przez Bernharda Schmida w inwentarzu z roku 1927 opisującym 

dawne zbiory malborskie z zakresu rzeźby i malarstwa oraz jego trzy malarskie trawestacje – 

w kościele farnym św. Jana Chrzciciela w Malborku, św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 

Śliwicach koło Tucholi i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej. 

 

Dzieło to – jak wynikało z łacińskiej inskrypcji umieszczonej w prostokątnym polu, w prawym 

dolnym narożniku kompozycji, powstało w czasach panowania Zakonu Niemieckiego nad 

Bałtykiem. Uszkodzone w roku 1626 podczas pierwszej wojny szwedzkiej, poddane zostało w 

roku 1639 renowacji na koszt mało znanego urzędnika królewskiego Piotra Steno (lub 

Simona?), który był wychowankiem jezuitów z Braniewa i Wilna. Za prawdziwością 

średniowiecznej genezy przemawiają opinie kolejnych badaczy oglądających naocznie obraz 

oraz datowany na XVI wiek wizerunek Matki Bożej Pocieszenia Śliwickiej, który w warstwie 

ikonograficznej najwierniej, choć dość schematycznie i w uproszeniu, oddaje malowidło z 

zamkowej świątyni. Zarówno profesor Johann Gustav Georg Büsching (powołując się na 

ustalenia malarza gdańskiego Johanna Adama Breysiga), jak von Czihak i Schmid są zgodni, 

iż kompozycja ta miała cechy gotyckie i została znacznie zmieniona w XVII wieku, podczas 

prac konserwatorskich. Autorem odmiennej koncepcji był zaś anonimowy autor publikujący w 

„Pastoralblatt für Diözese Ermland”, który uznał kultowy wizerunek Matki Bożej z 

Dzieciątkiem za kopię oryginalnego (średniowiecznego) obrazu z kaplicy nadbramnej, 

ufundowaną jako zadośćuczynienie za zniszczenie przez Szwedów w 1626 roku, dzieła 

występującego w księdze rachunkowej podskarbiego jako „Bild z Pragi”, zdobiącego dotąd 

ołtarz główny w kościele Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim. Według niego twórcą 

malowidła miał być „pictor belga” – mało znany flamandzki malarz Bartolomeus Pens, 

pracujący dla jezuitów ze Świętej Lipki i Wilna. Teza ta nie może być w całości wiarygodna. 

Podważają ją bowiem ostatnie analizy stylistyczno-formalne warstwy malarskiej 

przeprowadzone przez profesora Adama Stanisława Labudę oraz badania Michała Woźniaka, 

z których wynika, iż w średniowieczu w ołtarzu głównym kościoła zamkowego znajdowała się 

srebrna rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Koncepcję anonima z PDE przyjął 

natomiast autor historii budowlanej zamku malborskiego, niemiecki badacz Heinrich Knapp, 

znawca nowożytnej sztuki pomorskiej profesor Jacek Tylicki z uniwersytetu toruńskiego, 

Joanna Tomalska z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Ewa Witkowicz-Pałka z 

Muzeum Zamkowego w Malborku. 

 



 

Wizerunek Madonny namalowano zapewne w technice temperowej na drewnianym 

(pionowym) podobraziu o wymiarach około 159,5 × 117−120 cm i uzupełniono złoceniami. 

Późniejsze przemalowania i korekty wykonano natomiast farbami olejnymi. Przedstawiał on 

Marię z Dzieciątkiem Jezus na ręku w typie ikonograficznym zw. Matka Boża Pokorna 

(Madonna dell’ Umiltà), ukształtowanym w pierwszej połowie XIV wieku we Włoszech. 

Motyw ten szybko rozprzestrzenił się w krajach zaalpejskich, a jego analogie są widoczne w 

późniejszej sztuce niemieckiej i niderlandzkiej, jak również państwa zakonnego. 

 

W malborskiej kompozycji ukazano Bogurodzicę na neutralnym, ciemnoniebieskim tle 

usianym złotymi gwiazdami, w pozycji siedzącej, przechyloną ¾ w prawą stronę. Ubrana w 

czerwoną suknię, pod szyją i na rękawach ozdobioną złotą lamówką, powłóczystą szatę spodnią 

oraz w zamaszysty, układający się w ciężkie, poskręcane fałdy płaszcz, podtrzymywała prawą 

dłonią siedzącego na kolanach Jezusa, który lekko nachylał się w Jej stronę. W lewej zaś, 

podpierającej nogi Dzieciątka, miała złożoną w trójkąt, białą chustę, zakończoną czerwonym 

pasem – symbol i znak Jej cierpienia po męczeńskiej śmierci ukrzyżowanego Syna. Zbawiciel 

przyodziany w białą szatę, przy szyi obwiedzioną czarną lamówką, dzierżył w dłoniach 

otoczone złotą poświatą błękitne królewskie jabłko. Głowy skierowanych ku sobie postaci 

zdobiły złote aureole, a na skroni Marii spoczywała wysadzana szlachetnymi kamieniami 

korona zamknięta, spod której spływały Jej na plecy i ramiona pukle długich, pofalowanych 

włosów. Jasną, o dość ostrych rysach, twarz Chrystusa okalały ciemne, kędzierzawe włosy. 

Postaci otaczała gloria złożona z szeregu trójkątnych promieni. 

 

W pod koniec XVII wieku malowidło ozdobiono srebrną sukienką nałożoną na deskę pokrytą 

czerwoną tkaniną (il. 7). Jej twórcą był gdański złotnik Andreas II Mackensen. Aplikacja w 

niektórych partiach złocona (co pokazuje akwarela Schultza) oddawała z dużą szczegółowością 

i finezją układ szat Marii i Dzieciątka. Spod jej połyskliwej materii, pokrytej florealnym 

reliefem, widoczne były tylko fragmenty twarzy Bożej Rodzicielki i Jezusa oraz ich dłonie. W 

początkach XVIII wieku – jak podaje von Czihak – czynny w Malborku złotnik Johann Georg 

Gruschke wykonał w prawym, dolnym rogu uzupełnienia, o których niewiele możemy w 

obecnej chwili powiedzieć. 

 



 

 
 

Il. 7. Srebrna aplikacja z obrazu Matki Boskiej Pokornej z ołtarza głównego 

kościoła zamkowego;  rep. wg: Adam Stanisław Labuda, Zaginione, nieodnalezione. O obrazie 

Matki Boskiej Pokornej z Malborka oraz o predelli ołtarza św. Św. Piotra i Pawła z kościoła 

Mariackiego w Gdańsku, [w:] „Żeby wiedzieć”. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, 

red. W. Walanus, M. Walczak, J. Wolańska, Kraków 2008, s. 95, il. 2. .  

 

 

Istotną różnicą, jaką dostrzegamy pomiędzy malarskim przedstawieniem a srebrną aplikacją 

był brak korony na głowie Zbawiciela (która występuje na wszystkich trzech kopiach 

wizerunku Matki Bożej Pokornej) oraz układ i forma promieni okalających postaci. Na obrazie 

gloria została opracowana z trójkątnych promieni o różnej wielkości i długości, na sukience 

natomiast widniały w układzie alternacyjnym promienie proste i faliste. 

 

 

 

Zakończenie 

 

O utraconym w wyniku ostrzału Armii Czerwonej zimą 1945 roku obrazie Matki Bożej 

Pokornej z kościoła zamkowego przypomina dziś otwarta pod koniec 2014 roku, w górnych 

pomieszczeniach nad Infirmerią na Zamku Średnim, stała wystawa zatytułowana Trzy wieki w 

granicach Rzeczpospolitej. Zamek malborski od inkorporacji do rozbioru 1454−1772. W 

części dziewiątej, poświęconej stosunkom religijnym w mieście i działającemu tu w latach 

1618−1780 Towarzystwu Jezusowemu, wśród prezentowanych zabytków – pozostałości po 



 

dawnym barokowym wyposażeniu świątyni Mariackiej, znajduje się fragmentarycznie 

zachowana rama obrazu z końca XVII wieku, w którą wkomponowano czarno-białą 

reprodukcję wizerunku malborskiej Madonny z Dzieciątkiem (il. 8). 

 

 
 

Il. 8. Wystawa „Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej. Zamek malborski od 

inkorporacji do rozbioru 1454−1772”; fot. Lech Okoński 
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