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W dniu 8 grudnia br., z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła
powszechnego (8 XII 1870), papież Franciszek opublikował List apostolski „Patris corde” i ogłosił
ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA. Z tej okazji pragniemy przypomnieć artykuł dr Józefy Orańskiej pt.
„Św. Józef w fantazji artystów”, opublikowany w „Kurierze Poznańskim” w dniu 19 marca 1939
roku. Do czarno-białych zdjęć, które zamieściła dr. J. Orańska, dodajemy kilka kolorowych
reprodukcji obrazów przedstawiających św. Józefa.

Św. Józef - fragm. (André Gonçalves w. XVIII)

KURIER POZNAŃSKI (wyd. wieczorne) 19 marca 1939 r.

Św. Józef w fantazji artystów
dr Józefa Orańska
(r) Postać św. Józefa występuje w sztuce jako temat samoistny dopiero w XVI wieku.
Wprawdzie w wyobrażeniach plastycznych średniowiecza spotykamy św. Józefa w niektórych
scenach z życia N. Marii P., jak w Bożym Narodzeniu, hołdzie pasterzy i pokłonie Trzech Króli,
lecz osoba jego nie zwraca na siebie specjalnej uwagi i służy raczej tylko dla uzupełnienia treści
kompozycji.

Boże Narodzenie i Pokłon Trzech Króli (Giotto ok. 1303-1305). Wikipedia

Kult do św. Józefa budzi się w głównej mierze po ukazaniu się drukiem w r. 1522 w Pawii
słynnego dzieła dominikanina I. Isolanusa pt. „Summa de donis S. Joseph”. W książce tej autor
apoteozuje cnoty tego świętego, który obdarzony wszystkimi darami Ducha św., niczego nie ucząc
się, przewyższał swą erudycją największych teologów i filozofów. Rewelacyjne to dzieło
oczarowało wiernych, a głównie zakony, gdyż św. Józef, który w najwyższym stopniu posiadł cnotę

ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, mógł służyć za wzór życia klasztornego. Toteż w pierwszym
rzędzie zgromadzenia religijne propagują kult, a św. Teresa nie tylko zakłada swój pierwszy
klasztor w Awili pod wezwaniem św. Józefa, ale poświęca mu znaczną część i innych klasztorów.
Nabożeństwo ku czci św. Józefa ustala się w Kościele Katolickim dopiero w r. 1621, kiedy
papież Grzegorz XV naznacza uroczystość tego patrona na dzień 19 marca. Od tego czasu wzrasta
silnie zapotrzebowanie na wizerunki św. Józefa, który wchodzi teraz do sztuki, jako osobny temat.
Równocześnie pojawia się u artystów ważny problem do rozstrzygnięcia, jak wyglądał św.
Józef. Różni pisarze wypowiadali o tym wręcz przeciwne poglądy. Jedni (M. d’Agreda, Morales)
twierdzili, że nie był to starzec 80-letni, gdyż jako opiekun Matki Bożej nie tylko musiał odznaczać
się urodą i siłą, ale dowodzili, że św. Józef w chwili zaślubin z N. Marią P. miał 33 lata. Inni
autorzy (Canisius) sądzili, że artyści słusznie postępowali, przedstawiając św. Józefa jako starca,
gdyż taka właśnie utrzymuje się na ogół tradycja i lud inaczej go sobie nie wyobraża.
Taką też widzimy postać świętego we włoskiej sztuce w przeciwieństwie do francuskiej i
hiszpańskiej, gdzie przeważnie wyobrażany jest w sile wieku. Podobnie przedstawia go w swych
licznych obrazach Murillo.

Święta Rodzina z pieskiem (Murillo ok. 1650 r.) Wikipedia.

Artyści często wyobrażają św. Józefa w całej postaci z Dzieciątkiem Jezus na ręku, a niekiedy też
Matka Boska podaje mu swojego Syna, to znów na innych obrazach św. Józef z tkliwą czułością
pieści Dziecię, obsypując Je pocałunkami.
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych kompozycji tego rodzaju jest obraz Guida Reniego,
na którym przedstawiony jest św. Józef jako dostojny starzec, piastujący urocze Dziecię Jezus,
które bawi się jego brodą.

Św. Józef z Dzięciątkiem (Guido Reni, 1635). Wikipedia

Inny jeszcze temat często bywa odtwarzany na obrazach, a to ostatnie chwile ziemskie św. Józefa.
Według starej tradycji, zanotowanej w księgach katolików na Wschodzie, w wersji koptyjskiej,
spisanej, jak głosi podanie, na podstawie słów samego Chrystusa: w chwili śmierci św. Józefa przy
łożu jego czuwali Matka Boska i Pan Jezus, który zamknął oczy swego opiekuna, aniołowie ubrali
go w białą szatę. Ze względu na tak wyjątkowy zgon św. Józefa liczne „bractwa szczęśliwej
śmierci” biorą go za swego patrona. Często więc spotyka się po kościołach obrazy, przedstawiające
go na łożu śmierci, jakby usypiającego, w asyście pogrążonej w smutku N. Marii P. i Jej Syna.

Niejednokrotnie zaznaczone na pierwszym planie narzędzia ciesielskie wskazują, że święty jakby
przed chwilą porzucił pracę.

Śmierć św. Józefa (B. Altomonte, w. XVIII). Wikipedia

Z rozwojem kultu św. Józefa i w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na jego wizerunki
ołtarzowe. Często są to kopie obrazów mistrzów włoskich lub hiszpańskich. Z polskich artystów
malarzem św. Józefa był S. Czechowicz (1689-1775), najwybitniejszy talent sztuki religijnej XVIII

wieku. Malarz ten, wykształcony u źródła sztuki barokowej w Rzymie, po powrocie do ojczyzny
poświęca swe życie wyłącznie na chwałę Bożą, zapełniając świątynie nasze arcydziełami swego
pędzla. W licznych swych obrazach Czechowicz przedstawia św. Józefa jako dostojnego starca o
pięknych i szlachetnych rysach twarzy i nadziemskiej słodyczy. Najwspanialszym i najlepiej
zachowanym z jego obrazów na ten temat jest kompozycja w wielkim ołtarzu świątyni kapucynów
w Olesku. Monumentalne to dzieło o zasadach kompozycji barokowej odznacza się niezwykłą
wizyjnością. Pomimo licznych aniołów, Madonny, zatopionej w czytaniu, i w górnej partii
wyłaniającej się z chmur postaci Boga Ojca i Ducha św., cała uwaga koncentruje się na osobie św.
Józefa, trzymającego na ręku z wielką troskliwością Pana Jezusa, którego wdzięczna, urocza
dziecinna twarzyczka kontrastuje z dostojną głową sędziwego opiekuna. Obraz ten wywołuje
ogólne wrażenie jakiegoś wizyjnego zjawiska dzięki umiejętnemu rozproszeniu światła i
nierealnemu sprecyzowaniu tła.

Obrazy Sz. Czechowicza - św. Józef z wielkiego ołtarza kościoła oo. kapucynów w Olesku, Sen św. Józefa z zamku w
Podhorcach (Kurier Poznański 19.03.39)

Zupełnie inaczej przedstawia św. Józefa uczeń Czechowicza Fr. Smuglewicz, należący do następnej
generacji artystów, podlegających wpływom klasycyzmu. Na nieopublikowanym dotąd jego
rysunku, jaki znajduje się w poznańskim Tow. Przyj. Nauk, widzimy rzadko spotykany w
ikonografii temat - św. Józef, hodujący kij, który według legendy pokrył się kwiatem lilii.

Św. Józef Franciszka Smuglewicza. (Fot. „Kurier Poznański” 19.03.1939)

Postać świętego, ujęta w profilu, jest jakby przetransponowana z jakiegoś starożytnego reliefu i na
świętego opiekuna wskazuje tu chyba tylko jego atrybut kwitnąca laska - symbol niewinności. W
ten sposób ze zmianą artystycznych poglądów w sztuce występuje i inne nastawienie uczuciowe.

