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Kto zje żabę Haberschracka? 
Symbolika żaby w Poliptyku Augustiańskim Mikołaja Haberschracka, XV w.

Dlaczego żaby?

Występowanie  symboli  w  sztuce  sakralnej  późnego  średniowiecza  było
zjawiskiem  o  ile  nie  powszechnym,  to  przynajmniej  bardzo  częstym.  Licznych
przykładów  dostarcza  malarstwo  niderlandzkie  XV  wieku.  Przedmioty,  rośliny  i
zwierzęta pełniły rolę atrybutów dookreślających np. treść teologiczną obrazu. Niniejsza
praca traktuje pokrótce o znaczeniu żab w scenie Ogrójca w Poliptyku Augustiańskim.
Wyjątkowe  pojawienie  się  żab  w  kontekście  tematu  Ogrójca  wymaga  co  najmniej
zastanowienia. W opisie biblijnym nie ma bowiem ani słowa o żabach w Ogrójcu1. Skąd
zatem się  wzięły  w  Ogrójcu  malowanym przez  Haberschracka?  Kto  z  uczonych  zje
przysłowiową „żabę” Haberschracka?

Czy  jest  możliwe  wyjaśnienie  żabiej  zagadki,  abstrahując  od  dosłownego
ilustrowania historii ewangelicznej, która przecież z żabami nie ma nic wspólnego? Może
żaby są  jakimś  symbolem?  Symbolem,  który  odsyła  na  płaszczyznę  teologiczną  czy
historyczną?

Należy zaznaczyć, że tematyką żab u Haberschracka nikt z badaczy dotąd się nie
zajmował. Zatem pole badawcze jest otwarte. Jakkolwiek, rzecz jasna, sam poliptyk był
przez badaczy opisywany. Aby przybliżyć problematykę, należy się kilka słów o faktach. 

Mikołaj Haberschrack

22  kwietnia  1468  roku  Mikołaj  Haberschrack  z  Nowej  Wsi  koło  Krakowa2

zobowiązał  się  wykonać do najbliższego św.  Michała,  tj.  do 29 września 1468 roku,
kwatery  do  wielkiego  ołtarza  dla  kościoła  św.  Katarzyny w Krakowie  (Kazimierzu).
Przyjąć należy w tym miejscu argumentację  ks.  Bolesława Przybyszewskiego3 (1953,
1960)  i  prof.  Jerzego  Gadomskiego4 (1988)  za  wystarczającą,  aby  stwierdzić,  że
dokumenty  umowy  o  zrobienie  głównego  ołtarza  między  przeorem  i  konwentem
augustianów z jednej, a malarzem Haberschrackiem z drugiej, dotyczą właśnie dzieła z
roku 1468, a nie dzieła Jana Goraja z przełomu XV i XVI w., jak chcą historycy Marian
Friedberg i Stanisława Pańków5 (1960). Potwierdzona dokumentem data powstania dzieła
w 1468 roku zbieżna jest z datowaniem na podstawie analizy stylistycznej.

1 Mt 26,36-26,56, Mk 14,32-14,50, Łk 22,39-22,59, J 18,1-18,11. Cytaty biblijne wg Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu : w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy
Benedyktynów tynieckich ; red. nauk. Augustyn Jankowski ; Lech Stachowiak ; Kazimierz Romaniuk ; tł.
ksiąg Władysław Borowski et al., wyd. 4. Pallotinum, Poznań 1991, ss. 1439 [Biblia Tysiąclecia]. 
2 Obecne okolice ul. Nowowiejskiej w Krakowie. 
3 Przybyszewski Bolesław,  Haberschrack Mikołaj  (hasło), [w:]  Polski Słownik Biograficzny,  t.  9, Gross
Adolf  -  Horoch Kalikst,  Polska Akademia Nauk.  Instytut  Historii,  Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1960 [1961],  s. 215.
4 Gadomski  Jerzy,  Gotyckie  malarstwo  tablicowe  Małopolski  1460-1500,  Państwowe  Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1988, s. 139.



Augustianie w Krakowie i w Akademii

Godzi się przytoczyć kilka faktów i o augustianach krakowskich6, którzy obraz u
Haberschracka zamówili. Do Małopolski augustianie przybyli za panowania Kazimierza
Wielkiego, który poznał był ich na cesarskim dworze Karola IV. Augustianie pełnili rolę
kaznodziejów  i  spowiedników  u  cesarza.  Ostatni  piastowski  król  wybudował
augustianom na Kazimierzu kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Małgorzaty. W
roku 1342 do Krakowa przybył pierwszy augustianin tj. Simon Sporer z Domažlic (Taus)
w  Czechach.  Polskie  klasztory  augustiańskie  należały  początkowo  do  prowincji
niemieckiej,  a  następnie  -  bawarskiej7.  Tak  było  do  roku  1539,  kiedy  utworzono
samodzielną prowincję polską8. Augustianie byli zakonem dobrze wykształconym. W XV
wieku  augustianie  wysyłali  zakonników  zagranicę  dla  podniesienia  poziomu
wykształcenia.  O  randze  zakonu  niech  świadczy fakt,  że  w  Akademii  Krakowskiej
augustianie zdobywali poważne stopnie naukowe9. Wymienić można Jana Martiniego z
Krakowa, magistra teologii, który był przeorem 1375, 1380, 1383 i 1392 a w 1422 roku
otrzymał od generała zakonu specjalne pozwolenie na towarzyskie obcowanie z królami.
Wymienić też można Piotra z Krakowa, przeora konwentu krakowskiego w latach 1435-
1463  (z  przerwami),  który  zmarł  8  sierpnia  1465  w  opinii  świętości.  Następnie
powiedzieć  trzeba  o  Macieju  Albertim.  Tenże  Maciej  Alberti  utożsamiany  jest  z
Mathiasem, znanym jako „magister artium de Cracovia”. Mathias (Maciej) studiował w
Akademii Krakowskiej w latach 1468-1472. Studiował więc w roku powstania dzieła
Haberschracka (1468). Maciej (Mathias) był w roku 1454 uczniem sławnego teologa i
filozofa - Benedykta Hessego. Benedykt Hesse (1389 - przed 12 XI 1456), wicekanclerz i
sześciokrotny rektor Almae Matris, znany jest m.in. jako kodyfikator symboli biblijnych
w pół. XV w. i antyhusyta10. Warto również wspomnieć o. Jana z Krakowa, profesora
Almae Matris Cracoviensis od 1443 r., augustianina, teologa. Augustianie mieli nadto w
swoim  klasztorze  błogosławionego  Izajasza  Bonera  (ok.  1399  -  II  1471)  profesora
teologii („magister et profesor”), zwolennika św. Augustyna, a więc neoplatonika. Izajasz
Boner,  będąc  duszpasterzem augustianów,  dbał  jednocześnie  o  poziom wykształcenia
tychże,  zakładając  skryptorium  zakonne11.  Izajasz,  ceniony  naukowiec,  uznany  za
błogosławionego,  żył  w  czasie  powstawania  dzieła  Haberschracka.  Nadto  trzeba  też
wymienić  o.  Andrzeja  z  Krakowa,  augustianina,  studenta  Akademii  Krakowskiej,
notowanego w 1473. Natomiast inny augustianin - Wacław z Brna - dokumentowany jest
w roku 1468, a więc dokładnie w tym czasie, co Poliptyk Augustiański. Wielu innych

5 Friedberg Marian, Pańków Stanisława, Goraj Jan (hasło), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Polska
Akademia Nauk. Instytut Historii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii
Nauk, Wrocław 1959 [1960], s. 279-280.
6 Uth  Grzegorz,  o.,  Zakon  pustelniczy  św.  Augustyna.  Szkic  historyczno-biograficzny  zakonu
augustjańskiego w Polsce.  Z 10 tablicami i 61 rycinami w tekście, nakładem oo. Augustianów, Kraków
1930, s. 63-65.
7 Ibidem, s. 78.
8 Ibidem, s. 103.
9 Ibidem, s. 84.
10 Wielgus Stanisław, Hesse Benedykt (hasło), [w:]  Encyklopedia katolicka, t. 6,  Graal – Ignorancja, pod
red. Jana Walkusza [et al.], Lublin 1993, szp. 812-814, bibliogr.
11 Krasucka Beata, Izajasz Boner (hasło), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Ignatio elenchi – Jędrzejów, pod
red. Stanisława Wiesa [et al.],  Lublin 1997, szp. 591, bibliogr.



można by również wymienić,  lecz wrócić trzeba do głównego wątku naświetlającego
historię augustiańską w XIV i XV w., aby poprzez nią próbować rozwikłać zagadkę żab
w Ogrójcu. 

Uczonych augustianów-teologów nie brakowało w połowie XV w. w Krakowie.
Rozeznać należało wstępnie środowisko, aby próbować zidentyfikować twórcę programu
ideowego Poliptyku Augustiańskiego;  programu,  który Haberschrack zrealizował,  lecz
który wcześniej musiał być ustalony w kręgu zleceniodawcy, czyli augustiańskim. Kto
mógł  być  twórcą  ideowego  programu  ołtarza?  Poliptyk  bowiem  niesie  w  swoich
malarskich  przedstawieniach  wysoki  poziom wiedzy teologicznej,  nic  w nim nie  jest
przypadkowe.  Biblia pauperum ustąpiła miejsca  Bibliae doctorum. Klasa poliptyku od
strony ideowej jest znaczna. Najprawdopodobniej twórcą teologicznej strony ołtarza był
jeden (albo kilku razem) zakonnik-uczony (teolog). Typuję trzech augustianów żyjących
w 1468: Macieja Albertiego, Izajasza Bonera i Wacława z Brna. Przy czym Izajasz Boner
jako profesor teologii od 1450 roku miałby pierwszeństwo co do stopnia naukowego,
następnie  Maciej  Alberti  (Mathias),  magister  sztuk  wyzwolonych  uczeń  Benedykta
Hessego,  antyhusyty  i  kodyfikatora  symboli,  a  na  końcu  Wacław  z  Brna,  student.
Ponieważ  spuścizna  naukowa  bł.  Izajasza  Bonera  nie  zachowała  się,  więc  pozostają
dowody pośrednie.

Augustianie i Eucharystia

Warto tu zaznaczyć wątek Eucharystii, który pojawia się w obrazie Haberschracka
w tej samej kwaterze, co żaby, lecz nieco powyżej. Cóż za szokujące zestawienie: święty
kielich i żaby razem w jednej kwaterze! Skąd? Przypadek? U tak uczonych zakonników?
Więc symbol?

Augustiańskie,  podstawowe dzieło  o  Eucharystii  powstało  w 1388  roku.  Jego
autorem  był  Jan  Merkelin,  augustianin  krakowski.  Dzieło  Merkelina  było  bardzo
popularne  w  XV  w.  Sprawa  Eucharystii  nabiera  znaczenia  w  kontekście  sporów  z
husytami,  którzy  domagali  się  Komunii  pod dwiema  postaciami  -  chleba  i  wina  dla
wszystkich  wiernych12.  W obrazie  Haberschracka  ponad  żabą  zaś  występuje  przecież
kielich. Augustianie krakowscy stanęli po stronie antyhusyckiej, podobnie jak Benedykt
Hesse, który w 1431, uzyskawszy doktorat z teologii, wziął udział w publicznej dyspucie
z husytami w Krakowie i był aż do końca życia zdecydowanym antyhusytą, czemu dał
wyraz w kilku traktatach teologicznych13. Uczeń Hessego - Maciej Alberti mógłby tu być
łącznikiem ideowym. Czy możliwe jest, że żaby może mają jakiś związek z husytami?

Augustianie a husyci

Augustianie byli zakonem zasłużonym dla Kościoła przez walkę z husytami. Na
Soborze  w  Konstancji  1414-1419  brało  udział  21  augustianów  z  Korony  Polskiej.
Szczególnie wybitną rolę w zwalczaniu herezji Jana Husa odegrał o. Jan Zacharias. Za
swoje zasługi o. Jan Zacharias został przez ówczesnego papieża Marcina V odznaczony
odznaką Złotej Róży. Odznaka ta udzielana była rzadko i to przeważnie książętom czy

12 Kras Paweł, Palacz Ryszard, Husytyzm (hasło), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, op. cit., szp. 1346 i nast.
13 Wielgus Stanisław,  Hesse Benedykt  (hasło),  [w:] Encyklopedia katolicka,  t.  6, op. cit.,  szp. 814. Por.
rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej nr 418, 425, 1369.



innym dostojnikom. Więc było to wyróżnienie. Dodatkowo, za obronę wiary katolickiej
przed herezją husycką otrzymał zaszczytny tytuł „Husso mastix”14.

Poprzez negatywne stanowisko augustianów w kwestii nauki Husa, ściągnęli oni
na  siebie  długotrwałe  prześladowania  ze  strony  husytów.  Husyci  w  Czechach  i  na
Morawach  spalili  klasztory  i  kościoły  augustiańskie  oraz  mordowali  i  rozpędzali
zakonników15.  Czechy, Morawy i  Korona Polska podlegały wówczas jednej  prowincji
niemieckiej.  Więc  nawet  ćwierć  wieku,  które  dzieli  wystąpienia  husyckie  (wojny
husyckie  trwały  w  latach  1419-1434)16 od  powstania  obrazu  Haberschracka  nie  jest
okresem zbyt długim, by rzezie na augustianach zostały zapomniane. To koresponduje
nadto z dolorystyczną ideą współmęki popularnej w XIV-XV wieku17. Dodać należy, że
w przeciwieństwie do husytów, którzy spowodowali upadek sztuki sakralnej, augustianie
o tę sztukę dbali, czego dowodem jest chociażby poliptyk.

Husyci a Akademia Krakowska

Podobnie jak u augustianów - na Akademii Krakowskiej żywe były oddźwięki
wystąpień antyhusyckich. Np. Stanisław ze Skarbimierza, Kozłowski, J. Elgot i Benedykt
Hesse  polemizowali  z  koncepcjami  Husa,  w  tym  z  ideą  Komunii  pod  dwiema
postaciami18.  W  roku  1431  do  Krakowa  przybyło  poselstwo  czeskich  utrakwistów
(odłamu husytów) z Prokopem Wielkim, przywódcą oddziałów heretyckich w wojnach
husyckich oraz Anglikiem P. Payne, aby toczyć m.in. dysputy z profesorami Akademii
Krakowskiej.  Na  temat  husytów  wystąpili  tacy  akademicy krakowscy,  jak:  Benedykt
Hesse,  Jakub z Paradyża,  Andrzej  z  Kokorzyna,  Eliasz z  Wąwolnicy.  Ich stanowisko
było, rzecz jasna, niesprzyjające, a nawet przeciwne husytom. Aczkolwiek również i w
Krakowie był obóz prohusycki podkanclerzego Szafrańca i jego brata Piotra. Ponownie
husytyzm w Krakowie  pojawił  się  w 1450 roku z  powodu  dyskusji  wszczętej  przez
Andrzeja Gałkę z Dobczyna, ale zdobył nieliczne grono zwolenników. O żywości sporów
wokół husytów w 2 pół. XV w. niech świadczy fakt wydania w 1480 roku we Wrocławiu
przez  Mikołaja  z  Błonia  traktatu  antyhusyckiego  pt.  Tractatus  sacerdotalis  de
sacramentis.

 W kontekście tak przedstawionych wątków teologicznych należy przypomnieć,
że w XV w. Kościół nieco rozluźnił rygory wobec sztuki sakralnej, która formowała się
pod wpływem miejscowych ośrodków artystycznych19. 

Kwatera Ogrójca („z żabami”)

14 Uth G., op. cit., s. 92.
15 Ibidem, s. 93.
16 Kras Paweł, Palacz Ryszard, Husytyzm (hasło), [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, op. cit., szp. 1345-1346
i nast.
17 W Europie Zachodniej, na co wskazują przykłady wybitnych dzieł sztuki, np. „Zdjęcie z krzyża” Rogera
van  der  Weyden,  por.  Otto  G.  von Simson,  Compassio  et  Co-Redemptio  in  Roger  van  der  Weyden’s
Descent from the Cross, „The Art Bulletin”, vol. 35: 1953, No. 1, March 1953, ss. 9-16. Por. też: Marek
Mariusz Tytko, Współmęka, „Posłaniec Serca Jezusowego”, t. 126: 1997, nr 3, s. 31-32.
18 Kras Paweł, Palacz Ryszard, Husytyzm (hasło), [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 6, op. cit., szp. 1348. 
19 Kowalczyk  Janina,  Sokołowski  Edward,  Zdziarska  Romana,  Augustianie  -  Eremici  Ordo  Fratrum
Eremitarum sancti Augustini (hasło), [w:] Encyklopedia Katolicka, t.1, A i Ω - Baptyści, Lublin 1973, szp.
1080.



Dwie żaby znajdują się w lewym, dolnym rogu obrazu na pierwszym planie. Na
pierwszym planie! Siedzą na kamieniach. Jeśli chodzi o styl, to są malowane niedbale,
syntetycznie,  schematycznie,  jakby  malarz  ich  nie  dokończył.  To  wydaje  się  bardzo
dziwne,  skoro  cały  poliptyk  malowany  jest  bardzo  starannie  i  jest  ukończony  w
szczegółach.  A tu – wyjątek.  Żab nie  dokończono.  Żaby malowane są szarobrunatną,
brudną  barwą  mieszaną  z  zieleniami.  Niedbałe  plamy rzucone  na  jasność  kamienia.
Ponadto żaby te są optycznie „ciężkie”, choć nie są wcale malowane nieudolnie. Żaby
zwracają na siebie uwagę tym właśnie ciężarem, walorem optycznym - jakby nim chciały
zrównoważyć cały pogmatwany kompozycyjnie obraz, ściągając ku sobie wzrok widza.
Zwracają na siebie uwagę tak, jakby to one, a nie Chrystus, były głównymi bohaterkami
historii ewangelicznej, choć w Ewangeliach ich nie ma.

Dla  porównania  stylu  -  pies  z  innej  kwatery tegoż  Poliptyku Augustiańskiego
malowany jest całkiem realistycznie, proporcjonalnie, szczegółowo.

 Zarówno Tadeusz Dobrowolski, jak i Jerzy Gadomski podkreślają dwie cechy
kwatery z  Chrystusem w Ogrójcu.  Po pierwsze -  wyjątkową wrażliwość na  zjawiska
przyrody, żywy stosunek malarza do natury, realność. Lecz obecność żaby kłóci się jakoś
z powagą sytuacji w Ogrójcu, gdzie Chrystus modli się do Ojca przed Męką, aby oddalił
od niego ten kielich. Więc realność żab w scenie Ogrójca jest dysonansem wobec realiów
Ogrójca. Chociaż Ewangelia św. Jana (jako jedyna) podaje iż „Jezus wyszedł z uczniami
swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i jego uczniowie” (J 18,1).
Oto argument zwolenników realizmu: skoro Cedron, to dlaczego nie żaby w Cedronie?
Ale też jest kontrargument: skoro Cedron, to dlaczego nie tylko sam potok Cedron bez
żab, ale potok a nadto żaby? A może głównie żaby, bo potok Cedron mało się odznacza w
kwaterze, a żaby wysuwają się na pierwszy plan?

Po  drugie  -  profesorowie  Dobrowolski  i  Gadomski  podkreślają  poetyczność,
„uroczość” sceny Ogrójca w Poliptyku Augustiańskim. Czy ta scena jest poetyczna? Czy
żaby  są  poetyczne?  Abstrahując  od  przykładania  współczesnej  miary  do  dzieł
średniowiecznych, nawet we współczesnym oglądzie jawią się żaby Haberschracka jako
raczej  groteskowe,  czyli  ponure,  choć  rozśmieszające  swą  niefrasobliwą  obecnością.
Może to  wynika  z  „intuicyjnej  obserwacji  szczegółu  przy równoczesnym niedostatku
pogłębionej  »naukowej«  refleksji”20?  Rozróżnić  tu  należy  realność  żab  jako  istot
materialnych od realistyczności stylu malowania kwatery. Zakłada się, że żaby są realne,
choć nierealistycznie malowane, a ponadto są niedokończone. 

Jerzy  Gadomski  sugeruje  związek  między  kompozycją  sceny  Ogrójca  u
Haberschracka z odbitkami graficznymi ryciny Mistrza Kart do Gry21. Lecz u Mistrza
Kart do Gry żaby nie występują... Haberschrack nie powielił żab z wzorca graficznego.
Więc kompozycję ogólną zaczerpnięto z wzorca, ale żaby dodano celowo.

Jerzy  Gadomski,  niepewnie  sugerując,  że  Haberschrack  nie  dotarł  w
artystycznych  wędrówkach  dalej  niż  do  Austrii,  opisuje  styl  malarza  tak:  „Jego  styl
wydaje się komunikatywny i pozbawiony dystansu; artysta miał bezpośredni i poufały
stosunek  do  ludzi.  (...)  Ogrójec  potrafił  przesycić  atmosferą  poetycznej  baśni,
dostrzegając w nocnej scenerii bogactwo przyrody na ziemi i astronomiczne zjawiska na
niebie. Był obdarzonym ostrością widzenia obserwatorem, był jednocześnie krakowskim

20 Jerzy Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, op, cit, s. 140.
21 Ibidem.



»romantykiem« XV wieku”22.  Czy żaby są romantyczne? Czy żaby w XV w. były w
kulturze tworami baśniowymi? Czy są teksty z XV w., które mówią o baśniowości żab,
albo czy są w XV w. baśni o żabach w Ogrójcu? Sytuacja Ogrójca nie jest baśniowa, lecz
ewangeliczna.  Zatem,  skąd  żaby w Ogrójcu,  skoro  stylistycznie  nie  mają  związku  z
przedstawieniami sceny Ogrójca w kulturze XV w.? Haberschrack jako malarz obdarzony
„ostrością  widzenia”  -  dostrzegł  żaby tam,  gdzie  inni  żab  nie  dostrzegli.  Nie  malarz
Haberschrack  był  twórcą  ideowego  projektu  ołtarza.  Nie  Haberschrack  sformułował
treści, nie malarz wyznaczył hierarchię tematów, nie malarz z Nowej Wsi wyznaczał sens
oraz idee bliskie konwentowi. Malarz był rzemieślnikiem, który wykonywał to, co mu
polecono.  Temat  ikonograficzny ograniczała  sama tradycja przedstawień.  Można było
jednak pewne idee podkreślić, różnicować subtelnie znaczenia. Malarz mógł co najwyżej
zasugerować wzorzec graficzny spośród już istniejących, co w wypadku Haberschracka
zostało pokazane (wzór Mistrza Kart do Gry). Twórcami ideowego programu Poliptyku
Augustiańskiego byli augustianie, uczeni i kształceni w znajomości symboli biblijnych.
W dokumencie umowy o dzieło, czy raczej o dokończenie dzieła, umowy augustianów z
Haberschrackiem napisano, że obrazy wykona się „sumptibus (...) domini Andree prioris
et conventus”23. Zatem cały konwent łożył na dzieło. Łożył, więc wymagał. Wymagał
ilustracji tez teologicznych lub teologiczno-historycznych.

Badacze sugerują  pośrednio,  że żaby są,  ot  tak,  „na ozdobę”,  bez związku ze
sceną  Ogrójca.  Owszem,  tak  to  bywało  czasem ze  zwierzętami  w  średniowiecznych
rękopisach  iluminowanych,  sporządzanych  dla  indywidualnych  mecenasów,  lecz  w
kodeksach  średniowiecznych  na  ogół  nie  spotyka  się  żab.  To  są  przeważnie  ptaki,
motyle... A tu żaby nie w kodeksie prywatnym, ale na głównym ołtarzu na publicznym
widoku! Zatem pozostaje szukać wśród symboli.

Jakie znaczenia przydawano żabie w średniowieczu? Lurker w Słowniku symboli
biblijnych24 cytuje proroka Izajasza (Iz 8,14): „Dla niewierzących i wiarołomnych Pan
staje  się  kamieniem obrazy i  skałą  potknięcia  się”.  W poliptyku żaby potykają  się  o
kamień. Zatem, żaby to wiarołomni albo niewierzący. 

Natomiast  Ferguson  podaje  w  Symbolice chrześcijańskiej,  iż  w  średniowieczu
„żabie z powodu jej ciągłego rechotania i faktu, że deszcz żab był kiedyś jedną z plag w
Egipcie  (Exodus  8,2),  przydawano  diaboliczne  znaczenie  i  czasami  żaba  miała  być
upodobniona  do  heretyków.  Zwykle  w  malarstwie  wiąże  się  z  aspektem  grzechu.
Czasem  interpretowana  jest  jako  symbol  tych,  którzy  oddali  się  życiowym
przyjemnościom: żaba zatem reprezentuje ziemski padół w ogólności”25. 

Dorothea Forstner OSB w  Świecie symboliki chrześcijańskiej26 przytacza dalszy
komentarz  Eucheriusza  z  Lyonu,  który  uważa  apokaliptyczne  żaby  za  „heretyków,

22 Ibidem, s. 142.
23 Ibidem, s. 19-20.
24 Manfred Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. Kazimierz Romaniuk, Pallotinum, Poznań
1989, s. 284-285, bibliogr.
25 Ferguson Georg, Signs and symbols in Christian art with illustrations from paintings of the Renaissance,
11th ed., Oxford University Press, London 1982, s. 19.
26 Sancti Eucherii lugdunensis episcopi Formularum spiritualis intelligentiae ad Uranium liber unus [w:]
Patrologiae Cursus Completus,  seu biblioteheca universalis,  integra uniformis,  commoda,  oeconomica,
omnium SS.  Patrum,  Doctorum Scriptorumque  Ecclesiasticorum  [...],  Series Latina  [...],  Accurante  J.-
P. Migne, [...], Patrologiae Latinae, tomus L [50], [Paris] 1865, szp. 753 [tekst cyt. za:] Dorothea Forstner
OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1990, s. 311.



którzy tkwią w mule najniższych namiętności i bezustannie pustą gadaniną czynią wokół
siebie wiele hałasu”. 

Średniowieczne dzieło chrześcijańskie, (bardzo popularne w ówczesnej Europie)
Fizjolog -  „widzi  w  żabie  polnej,  mogącej  znieść  największy  skwar,  prawdziwego
wyznawcę, który wytrzymuje wszelki ucisk. Żaby wodne natomiast można porównać z
dziećmi świata, które nie wytrzymują próby w »upale« prześladowań”. Zatem żaba w
Ogrójcu miałaby w kontekście Fizjologa znaczenie żab wodnych, które nie wytrzymują
prześladowań?  Żaba  w  chrześcijaństwie  koptyjskim  miała  znaczenie  jednoznaczne:
anastasis, zmartwychwstanie27. 

Urszula Janicka-Krzywda w książce  Patron – atrybut  – symbol, zastrzegając, że
tych  znaków  umownych,  czyli  symboli,  nie  można  tworzyć  dowolnie,  „wprawdzie
symbolika jako taka nie  jest  objęta  prawem czy przepisami kościelnymi,  ale  ma swe
źródło w tradycji  chrześcijańskiej  pierwszych wieków i na niej  się opiera do dziś”28,
szereguje żabę jako symbol heretyków, szatana, zmartwychwstania i życia wiecznego,
żabę polną jako wyznawcę wytrzymującego wszelki ucisk, żabę wodną jako wyznawcę
wypierającego się wiary w trakcie prześladowań, żabę ziemną jako chrześcijan wiernych,
znoszących prześladowania. 

Wg  Lurkera  żaba  jest  uosobieniem  demonicznych  mocy,  które  mogą  być
wykorzystane przez Boga. Fragmenty Exodus 7,28-29, 8,1-2, wyraźnie mówią o pladze
żab. Nadto należy dodać, że słowa Boga do Mojżesza: „Żaby wślizną się i do ciebie, i do
twego ludu oraz do twoich sług” (Wj 7,29) są możliwe do interpretacji symbolicznej.

Anna M. Komornicka wyjaśnia realistycznie, że istotą drugiej plagi egipskiej były
żaby,  które  „wychodziły  z  zatrutej  rzeki  na  brzeg  i  zarażały  pasące  się  trzody”29.
Analogicznie w Apokalipsie opisano siedem plag. Przy szóstej pladze wyszły „z paszczy
Smoka i z paszczy Bestii, z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy”
(Ap 16,13). Komentując ten tekst apokaliptyczny, Eucheriusz z Lyonu dopatruje się w
żabach diabła oraz istot przedstawiających herezje. 

„W języku symbolicznym -  jak pisze Lurker  -  żaba jest  często utożsamiana z
ropuchą,  która  zwłaszcza  w  późnym  średniowieczu  była  symbolem  nieczystości  i
śmierci”. W kontekście husytów i wystąpienia krakowskiego husyty - Andrzeja Gałki,
magistra  artium z  Almae  Matris  -  w  roku  1449  Elgot  używał  określenia  „zaraza”30,
cytując  mistrza  Benedykta  (Hessego).  Zaraza  traktowana  jako  plaga  w  kontekście
husytów jest wymownym określeniem. 

27 Dorothea  Forstner  OSB,  Świat  symboliki  chrześcijańskiej,  op.  cit.,  ibidem,  napisała:  „W  Muzeum
Kairskim  znajdują  się  lampy  ozdobione  wizerunkiem  żaby  i  wieloma  krzyżami.  De  Rossi  omówił
egzemplarze lamp znajdujące się w Muzeum Turyńskim, których symboliczne znaczenie zupełnie czytelnie
wyraża napis: [...] »Ja jestem zmartwychwstaniem«”. (IV wiek po Chr.).
28 Urszula Janicka-Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Pallotinum, Poznań 1993, s. 167 i 197.
29 Komornicka, Anna M.,  Słownik zwrotów i  aluzji  biblijnych,  Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,
Łódź 1994, s. 211.
30 Literae  Ioannis  de  Elgoth  Scholastici  et  Vicarii  generalia  Cracoviensis,  fundationem  altaris  tituli
Assumptionis B.Mariae V. Santorumque Iacobi, Lazari et Marthae In apella s. Mariae Magdalenae per
Iacobum  de  Zaborow  Decretorum  Doktorem,  Canonicum  Cracoviensem  fajtam,  atque  quatuor
inscriptiones ex Annie 1431,1437 et 1440 in Se continentes, Cracovia, Anno 1441, die 25 mensis Februarii,
[w:]  Codex Diplomaticus studii generalis Cracoviensis, continet privilegia et documenta quae res gestas
academiae eiusque beneficja illustrant,  Pars Secunda, ab Anno 1441 usque ad Annum 1470, Cracovia,
sumptibus et typis Universitatis, Provisore Ignatio Stelcel, [Kraków] 1873, s. 3-8 [Codex vol. II, positio
CLVI  (=106)],  [za:]  Morawski  Kazimierz,  Historya  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Średnie  wieki  i
odrodzenie, z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, t. 2, [s. n.], Kraków 1900, s. 462.



Celem artykułu było rzucenie nowego światła na problem malarstwa XV w. w
Krakowie na przykładzie Poliptyku Augustiańskiego. Trop, o ile zostanie podjęty przez
historyków  -  może  zaowocować  odkryciami  rewelacyjnymi.  Trzeba  przeszukać
kilkadziesiąt rękopisów, w których może wystąpić słowo żaba (łac.  rana) w kontekście
ówcześnie aktualnym (husyci, augustianie). Zacząć należałoby od trzech wymienionych
rękopisów rektora Benedykta Hessego. Kto zje żabę Haberschracka?

Symbole  mają  z  definicji  wieloznaczność  w  sobie.  Symbole  nie  są
jednoznacznymi alegoriami. Sumując, można zaryzykować hipotezę, że żaby w Ogrójcu
w Poliptyku Augustiańskim oznaczać mogą wielorakie symbole:
1) ziemski padół, grzech w ogóle, występek - co uzasadnione jest sceną zdrady Judasza
(w tle kwatery Ogrójca) oraz księżycem (symbolem szatana) w tle.
2) szatana i demoniczne moce, niejako zapowiedź męczeńskiej śmierci Chrystusa i Jego
zstąpienie do piekieł oraz zmartwychwstania i w życie.
3)  heretyków (husytów),  którzy -  jak plaga żab Egipt  -  doświadczyli  Czechy,  w tym
augustianów czeskich, i którzy domagali się komunii pod dwoma postaciami (kielich i
żaby w Ogrójcu!), lecz zostali zwyciężeni.
4) lub wiernych augustianów, którzy wytrwali przy wierze.

Jednocześnie samo tłumaczenie realne żaby jako żaby bez dalszego odniesienia
do  kultury chrześcijańskiej  -  tak  jak  to  uczynili  poprzedni  badacze  -  wydaje  się  nie
wystarczać. Tajemnica żab pozostaje do odkrycia. Kto zje tę żabę? Jak to ugryźć? A żaby
z badaczy rechoczą...
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Who Will Eat a Frog of Haberschrack? The Symbolism of the Frog in the Augustinian
Polyptych by Nicholas Haberschrack, from the 15th Century
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Abstract  (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku:

The  text  concerns  symbolism  of  the  frog  in  the  Augustinian  Polyptych  painted  by
Nicholas Haberschrack of Nowa Wies (New Village) near Cracow, in the 15th Century.
The picture was created in 1468. It was founded by a prior of the monastery and the
abbey of the Augustinian Convent in Cracow. The Cracow Augustinians were the creators
of idea program in this polyptych. The biblical, theological and historical contexts for the
picture have been described in the text. The author of the study comes to the hypothesis
that frogs have the symbolic meaning in the picture. The frogs may mean (alternatively):
1) the earthly vale, the sinn, or 2) satan and demonic power, or 3) heretics (Hussites), or
4) faithful Augustinians.
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