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Freski i tablice znajdujące się wokół 
pierwszego ołtarza polskiego z 1607 roku

Freski i tablice historycznie związane są z pierwszym ołtarzem nacji polskiej, wy-
stawionym ku czci patronów polskich (św. Stanisława oraz św. Jacka Odrowąża) 
w 1607 roku. Wykonawcą architektury ołtarza był Cesare Bovo.

a. płyta z czarnego kamienia z inskrypcją: 
 Insigne Ducatus Masoviae

 Lokalizacja / miejsce przechowywania: obecnie widoczna po lewej stronie baroko-
wego ołtarza przeniesionego do świątyni w 1809 roku i zamontowana w tynku na wys. 
322,5 cm od posadzki. Być może jest to pierwotne miejsce jej montażu. 

 Datowanie, pochodzenie: 1607

 Autor, warsztat: Cesare Bovo?

 Materiał i technika: płyta z czarnego kamienia zwanego nero paragone, litery napisu 
pokryte złotem na mikstion

 Wymiary: owalna, wys. 17,5 cm, szer. 34 cm

 Stan zachowania: płyta zabrudzona, zmatowiona, złocone litery przetarte w środku napisu

 Inskrypcja: INSIGNE DVCATVS MASOVIAE 

 Osoby powiązane z obiektem: 

Cesare Bovo (XVI/XVII w.). Kamieniarz padewski, aktywny w pierwszej połowie XVII wie-
ku. Oprócz ołtarza nacji polskiej wykonał kilka innych prac w bazylice św. Antoniego, o czym 
świadczą m.in. dwa zachowane dokumenty. Pierwszy, z XVI wieku (bez daty), dotyczy pozwo-
lenia na prace budowlane [ArA Serie 21 – Contabilità analitica (1431-1803), 21.2.38]. Drugi, 
noszący datę 1607, dotyczy zagubionych elementów, zdemontowanych w różnych miejscach 
(bez podania, czy chodzi o kościół, czy klasztor). W dokumencie oprócz Bova wspomina się 
o współpracującym z nim murarzu o nazwisku Steffano Voltolina [ArA Serie 11 – Processi (secc. 
XV-XVXIX), 11.54.6]. W lewej nawie bazyliki znajduje się pomnik nagrobny pochodzącego ze 
Śląska Krzysztofa de Dohna, zmarłego w młodym wieku w 1614 roku, pod którym podpisał 
się Bovo.

Bibliografia:

1. Inwentarze drukowane, katalogi z wypisami źródłowymi, edycje materiałów 
 archiwalnych:

Sartori A., Archivio Sartori documenti di storia e arte francescana, t. 1: Basilica e convento 
del Santo, a cura di G. Luisetto, Biblioteca Antoniana – Basilica del Santo, Padova 1983.

Gonzati B., La Basilica di S. Antonio di Padova descritta ed illustrata, vol. 2, Antonio 
Bianchi, Padova 1853.

2. Najważniejsze przewodniki i relacje popularnonaukowe: 

Krzyżanowski S., Wspomnienia z Padwy. Notatki z podróży, w  Drukarni „Czasu” 
W. Kirch mayera, Kraków 1868. 

Kraszewski J. I., Kartki z podróży 1858–1864 r., ks. 1: Kraków, 
Wiedeń, Triest, Wenecja, Padwa, Medjolan, Genua, Piza, Florencja, 
Rzym, nakładem Gustawa Sennewalda, Warszawa 1866.

3. Studia: 

Lenart M., Ołtarz nacji polskiej (1607–1809), [w:] M. Lenart, 
M. Wojtkowska-Maksymik, M. Wrana, Polacy przy grobie św. An-
toniego w Padwie, cz. 1: Pamiątki, donacje, świadectwa kultu (wieki 
XVI–XIX), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 
(Natio Polona. Fontes et Studia II/1).

Usytuowanie tablic
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Lokalizacja zabytku



Freski i tablice znajdujące się wokół 
pierwszego ołtarza polskiego z 1607 roku (cd.)

a. płyta z czarnego kamienia z inskrypcją: 
 Insigne Ducatus Masoviae
Bibliografia (cd.):

3. Studia: 

Kowalczyk J., La Cappella della „Nazione Polacca” a Padova nel Seicento, „Il Santo. Rivista 
antoniana di storia, dottrina, arte” 1967, A. 7, fasc. 1, s. 67–86. 

Kowalczyk J., Siedemnastowieczne mauzoleum nacji polskiej w Padwie, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1966, t. 28, z. 3–4, s. 305–322.

4. Dokumentacje konserwatorskie: 

Lenart E.B., Badania konserwatorskie i laboratoryjne. Dekoracje na tynku i tablice wokół 
 ołtarza św. Maksymiliana Kolbego: bazylika św. Antoniego w Padwie, Archivio della Vene-
randa Arca di S. Antonio, Muzeum Narodowe w Krakowie 2017 [kps]. 

b. płyta z czarnego kamienia z inskrypcją: 
 Insigne Ducatus Livoniae et Pomeraniae

 Lokalizacja / miejsce przechowywania: obecnie widoczna po prawej stronie baro-
kowego ołtarza przeniesionego do świątyni w 1809 roku i zamontowana w tynku na wys. 
322,5 cm od posadzki. Być może jest to pierwotne miejsce jej montażu.

 Datowanie, pochodzenie: 1607

 Autor, warsztat: Cesare Bovo?

 Materiał i technika: płyta z czarnego kamienia zwanego nero paragone, litery napisu 
pokryte złotem na mikstion

 Wymiary: owalna, wys. 15 cm, szer. 33 cm

 Stan zachowania: płyta zabrudzona, zmatowiona, litery u dołu niewidoczne, przetarte

 Inskrypcja: INSIGNE DVCATVS LIVONIAE ET POMERANIAE

 Osoby powiązane z obiektem: 

Cesare Bovo (XVI/XVII w.). Kamieniarz padewski, aktywny w pierwszej połowie XVII 
wieku. Oprócz ołtarza nacji polskiej wykonał kilka innych prac w bazylice św. Antoniego, 
o czym świadczą m.in. dwa zachowane dokumenty. Pierwszy, z XVI wieku (bez daty), do-
tyczy pozwolenia na prace budowlane [ArA Serie 21 – Contabilità analitica (1431-1803), 
21.2.38]. Drugi, noszący datę 1607, dotyczy zagubionych elementów, zdemontowanych 
w różnych miejscach (bez podania, czy chodzi o kościół, czy klasztor). W dokumencie 
oprócz Bova wspomina się o współpracującym z nim murarzu o nazwisku Steffano Volto-
lina [ArA Serie 11 – Processi (secc. XV-XVXIX), 11.54.6]. W lewej nawie bazyliki znajduje 
się pomnik nagrobny pochodzącego ze Śląska Krzysztofa de Dohna, zmarłego w młodym 
wieku w 1614 roku, pod którym podpisał się Bovo.

Bibliografia:

1. Inwentarze drukowane, katalogi z wypisami źródło-
wymi, edycje materiałów  archiwalnych:

Sartori A., Archivio Sartori documenti di storia e arte france-
scana, t. 1: Basilica e convento del Santo, a cura di G. Luisetto, 
Biblioteca Antoniana – Basilica del Santo, Padova 1983.

Gonzati B., La Basilica di S. Antonio di Padova descritta ed 
illustrata, vol. 2, Antonio Bianchi, Padova 1853, s. 240.

strona 2 z 5

Karta identyfikacyjna zabytku 2
POLACY PRZY GROBIE 
ŚW. ANTONIEGO W PaDWIE
Część 1–1 1 : Opole 2019–2020
Seria: Natio poloNa. FoNteS et Studia 1 1 / 1–2
redakCja MiroSław leNart

B. Płyta z czarnego kamienia z inskrypcją: 
Insigne Ducatus Livoniae et Pomeraniae
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Freski i tablice znajdujące się wokół 
pierwszego ołtarza polskiego z 1607 roku (cd.)

b. płyta z czarnego kamienia z inskrypcją: 
 Insigne Ducatus Livoniae et Pomeraniae
Bibliografia (cd.):

2. Najważniejsze przewodniki i relacje popularnonaukowe: 

Krzyżanowski S., Wspomnienia z Padwy. Notatki z podróży, w Drukarni „Czasu” 
W. Kirch mayera, Kraków 1868. 

Kraszewski J. I., Kartki z podróży 1858–1864 r., ks. 1: Kraków, Wiedeń, Triest,  Wenecja, 
 Padwa, Medjolan, Genua, Piza, Florencja, Rzym, nakładem Gustawa Sennewalda, 
 Warszawa 1866.

3. Studia: 

Lenart M., Ołtarz nacji polskiej (1607–1809), [w:] M. Lenart, M. Wojtkowska-Mak-
symik, M. Wrana, Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, cz. 1: Pamiątki, donacje, 
świadectwa kultu (wieki XVI–XIX), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 
(Natio Polona. Fontes et Studia II/1).

Kowalczyk J., Siedemnastowieczne mauzoleum nacji polskiej w Padwie, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1966, t. 28, z. 3–4, s. 305–322.

Kowalczyk J., La Cappella della „Nazione Polacca” a Padova nel Seicento, „Il Santo. Rivista 
antoniana di storia, dottrina, arte” 1967, A. 7, fasc. 1, s. 67–86.

4. Dokumentacje konserwatorskie: 

Lenart E. B., Badania konserwatorskie i laboratoryjne. Dekoracje na tynku i tablice wokół 
 ołtarza św. Maksymiliana Kolbego: bazylika św. Antoniego w Padwie, Archivio della Vene-
randa Arca di S. Antonio, Muzeum Narodowe w Krakowie 2017 [kps]. 

c. tablica Fundacyjna obrazu do ołtarza nacji polskiej z 1607 roku

 Lokalizacja / miejsce przechowywania: pierwotnie umieszczona najprawdopodob-
niej nad mensą, pod nastawą, w której umieszczono obraz Pietra Malombry z przedsta-
wieniem św. Stanisława i św. Jacka Odrowąża. Obecnie zamontowana jest po lewej stronie 
barokowego ołtarza, ustawionego na miejscu poprzedniego w 1809 roku. 

 Datowanie, pochodzenie: 1607

 Autor, warsztat: Cesare Bovo?

 Materiał i technika: płyta z czarnego kamienia zwanego nero paragone. Wykute lite-
ry napisu pokryte złotem. Widoczne retusze i poprawki pomyłek wykonawcy inskrypcji. 
 Płyta obecnie osadzona jest na trzech żelaznych hakach.

 Wymiary: wys. 35 cm, szer. 62 cm, gr. 3,5 cm

 Stan zachowania: płyta jest zabrudzona. Widoczne pęknięcie od dołu po lewej stronie 
sklejone prawdopodobnie w czasie umieszczania płyty na ścianie 
w 1809 roku.

 Inskrypcja: 

D[EO] O[PTIMO] M[AXIMO] /
SANCTISQ[UE] EIUS /

STANISLAO EP[ISCO]PO ET MART[YRI] /
HIACYNTHO CONFESSORI /
PATRIAE INDI‹G›ETIB[US] /

HIERONIMUS CZIZOWSKY /
NOB[ILIS] POL[ONUS] EX VOTO AERE SUO /

HOC ICON
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C. Tablica fundacyjna obrazu do ołtarza 
nacji polskiej z 1607 roku 

- fragment z widocznymi poprawkami inskrypcji
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Freski i tablice znajdujące się wokół 
pierwszego ołtarza polskiego z 1607 roku (cd.)

c. tablica Fundacyjna obrazu do ołtarza nacji polskiej z 1607 roku

 Osoby powiązane z obiektem: 

Hieronim Czyżowski herbu Topór (zm. 1615?). Szlachcic pochodzący z rodziny osiadłej 
w ziemi chełmskiej. Wpisał się do księgi nacji polskiej jako jeden z pierwszych, już w 1592 
roku, kiedy zawiązano polskie stowarzyszenie studentów.

Pietro Malombra (Wenecja 1556 – Wenecja 1618). Malarz wenecki. Był autorem licz-
nych prac, które zachowały się do dziś w kościołach oraz pałacach na terenie Republiki 
Weneckiej, w tym także w pałacu dożów w Wenecji. Zlecony mu obraz do ołtarza nacji 
polskiej wykonał przedstawiając najpierw rysunek, na błękitnym papierze o wymiarach 
38.50 x 20.60 cm, który obecnie znajduje się w zbiorach Royal Scottish Academy of Art & 
Architecture. Większą część jego prac uznaje się za zaginioną. Wiadomo, że malował także 
portrety, pejzaże oraz obrazy o tematyce mitologicznej. Był ponadto autorem licznych 
scenografii teatralnych.

Cesare Bovo (XVI/XVII w.). Kamieniarz padewski, aktywny w pierwszej połowie XVII 
wieku. Oprócz ołtarza nacji polskiej wykonał kilka innych prac w bazylice św. Antoniego, 
o czym świadczą m.in. dwa zachowane dokumenty. Pierwszy, z XVI wieku (bez daty), do-
tyczy pozwolenia na prace budowlane [ArA Serie 21 – Contabilità analitica (1431-1803), 
21.2.38]. Drugi, noszący datę 1607, dotyczy zagubionych elementów, zdemontowanych 
w różnych miejscach (bez podania, czy chodzi o kościół, czy klasztor). W dokumencie 
oprócz Bova wspomina się o współpracującym z nim murarzu o nazwisku Steffano Volto-
lina [ArA Serie 11 – Processi (secc. XV-XVXIX), 11.54.6]. W lewej nawie bazyliki znajduje 
się pomnik nagrobny pochodzącego ze Śląska Krzysztofa de Dohna, zmarłego w młodym 
wieku w 1614 roku, pod którym podpisał się Bovo.

Bibliografia (cd.):

1. Inwentarze drukowane, katalogi z wypisami źródłowymi, edycje materiałów 
 archiwalnych:

Sartori A., Archivio Sartori documenti di storia e arte francescana, t. 1: Basilica e convento 
del Santo, a cura di G. Luisetto, Biblioteca Antoniana – Basilica del Santo, Padova 1983.

Gonzati B., La Basilica di S. Antonio di Padova descritta ed illustrata, vol. 2, Antonio 
Bianchi, Padova 1853.

2. Najważniejsze przewodniki i relacje popularnonaukowe: 

Krzyżanowski S., Wspomnienia z Padwy. Notatki z podróży, w Drukarni „Czasu” 
W. Kirch mayera, Kraków 1868. 

Kraszewski J. I., Kartki z podróży 1858–1864 r., ks. 1: Kraków, Wiedeń, Triest, Wenecja, 
Padwa, Medjolan, Genua, Piza, Florencja, Rzym, nakładem Gustawa Sennewalda, Warsza-
wa 1866.

3. Studia: 

Lenart M., Ołtarz nacji polskiej (1607–1809) [w:] M. Lenart, M. Wojtkowska-Maksy-
mik, M. Wrana, Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, cz. 1: Pamiątki, donacje, świa-
dectwa kultu (wieki XVI–XIX), Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 2019 (Natio Polona. Fontes et Studia II/1).

Kowalczyk J., La Cappella della „Nazione Polacca” a Padova nel Sei-
cento, „Il Santo. Rivista antoniana di storia, dottrina, arte” 1967, 
A. 7, fasc. 1, s. 67–86. 

Kowalczyk J., Siedemnastowieczne mauzoleum nacji polskiej w Pa-
dwie, „Biuletyn Historii Sztuki” 1966, t. 28, z. 3–4, s. 305–322.

4. Dokumentacje konserwatorskie: 

Lenart E.B., Badania konserwatorskie laboratoryjne. Dekoracje 
na tynku tablice wokół ołtarza św. Maksymiliana Kolbego: bazylika 
św. Antoniego Padwie, Archivio della Veneranda Arca di S. Antonio, 
Muzeum Narodowe Krakowie 2017 [kps]. strona 4 z 5
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C. Tablica fundacyjna obrazu 
do ołtarza nacji polskiej z 1607 roku

- fragment z widocznym uszkodzeniem płyty

C. Tablica fundacyjna obrazu 
do ołtarza nacji polskiej z 1607 roku 

- widoczna górna krawędź 
i sposób montowania tablicy

Usytuowanie tablic
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Freski i tablice znajdujące się wokół 
pierwszego ołtarza polskiego z 1607 roku (cd.)

tynki z pozostałościami polichromii

 Datowanie, pochodzenie: tynki nałożono po zamontowaniu barokowego ołtarza, 
przeniesionego do bazyliki w 1809 roku

 Autor, warsztat: nieznany

 Materiał i technika: dekoracje w formie gwiazd namalowano na białym tynku zwanym 
intonachino. Badania użytych farb wykazały w składzie m. in. ultramarynę sztuczną, ochrę 
żółtą i czerwoną, czerń węglową, węglan wapnia i substancje o charakterze protein. 

 Wymiary: dekoracja po obu stronach ołtarza: szer. 79 cm, wys. 527,5 cm

 Stan zachowania: cała powierzchnia tynku z dekoracjami mocno zabrudzona; ciemna 
farba gwiazd jest osłabiona, miejscami osypuje się i jest mocno przetarta w niższych parti-
ach dekoracji. Tam, gdzie farba, jaką namalowane zostały gwiazdy, osypała się całkowicie, 
pozostał ślad jaśniejszy od otaczającej go zaprawy. W dolnych partiach ścian widoczne 
późniejsze rozległe uzupełnienia tynku. 

 Sygnatura, inskrypcje: tynki nie posiadają inskrypcji

 Opis formalno-ikonograficzny: motyw malowanych gwiazd, równomiernie roz-
mieszczonych na całej powierzchni tynku, nawiązuje do wcześniejszej dekoracji wokół 
pierwszego ołtarza św. Stanisława z 1607 roku

Bibliografia:

1. Studia: 

Lenart M., Ołtarz nacji polskiej (1607–1809) [w:] M. Lenart, M. Wojtkowska-Mak-
symik, M. Wrana, Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, cz. 1: Pamiątki, donacje, 
świadectwa kultu (wieki XVI–XIX), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 
(Natio Polona. Fontes et Studia II/1).

2. Dokumentacje konserwatorskie: 

Lenart E. B., Badania konserwatorskie i laboratoryjne. Dekoracje na tynku i tablice wokół 
 ołtarza św. Maksymiliana Kolbego: bazylika św. Antoniego w Padwie, Archivio della Vene-
randa Arca di S. Antonio, Muzeum Narodowe w Krakowie 2017 [kps]. 
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Tynki z pozostałościami polichromii 

Tynki z pozostałościami polichromii wokół ołtarza 
z obrazem św. Maksymiliana Marii Kolbego OFM Conv.

Tynki z pozostałościami polichromii 
i płyta z czarnego kamienia


