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PoPiersie erazma KretKowsKiego

 Lokalizacja / miejsce przechowywania: bazylika św. Antoniego w Padwie, 
ambit, kaplica św. Stanisława, dawniej św. Bartłomieja, zwana kaplicą polską

 Datowanie, pochodzenie: po 24.08.1558 (data supliki w sprawie pochówku 
i monumentu nagrobnego), przed 1560 (rok publikacji dzieła Bernardina Scar-
deona De antiquitate urbis Patavii et claris civibus libri tres. Eiusdem appendix 
De sepulchris insignibus exterorum Patavii iacentium, Episcopius iunior, Basileae 
1560, gdzie cytowane jest epitafium wykute na grobie Kretkowskiego)

 Autor, warsztat: Agostino Zoppo (najnowsza atrybucja autorstwa Luki Siracu-
sana w odniesieniu zarówno do popiersia, jak i architektury nagrobka); wcześniej 
autorstwo popiersia wiązano z osobą Francesca Segali (Antonio Sartori, za nim 
Jerzy Kowalczyk), a następnie Danese Cattanea (Jerzy Kowalczyk), zaś autorstwo 
architektury nagrobka Kowalczyk przypisywał Bartolomeo Ammanatiemu

 Materiał i technika: rzeźba odlana w brązie, na polichromowanej i złoconej 
konsoli z kamienia z Vicenzy (pietra di Vicenza)

 Wymiary: wys. 109 cm; razem z konsolą wys. 137 cm

 Stan zachowania: dobry, po konserwacji zachowawczej wykonanej przez 
E.B. Lenart w 2018 ze środków przekazanych przez Narodowy Instytut Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

 Opis formalno-ikonograficzny: Kretkowski ukazany realistycznie, w po-
piersiu, z głową skierowaną w lewo, twarz okolona lekko pofalowanymi włosami 
i zarostem: wąsami i długą brodą. W zdobionej zbroi złożonej z napierśnika i na-
ramienników. Konsola kamienna, z płaskorzeźbionym herbem Dołęga, polichro-
mowana ze  złoconymi elementami okuciowymi. Pod nią również kamienny po-
lichromowany i złocony liść akantu. 

 Osoby powiązane z obiektem: 

Erazm Kretkowski herbu Dołęga (? ok. 1508 – Padwa 1558). Kasztelan brzeski 
i  gnieźnieński, dworzanin związany z dworem królewskim Zygmunta I Starego 
i Bony Sforzy, dyplomata, poseł Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w 1538 
roku, podróżnik. Zmarł prawdopodobnie 13.05.1558 roku podczas swego pobytu 
w Padwie, na początku planowanej kolejnej dłuższej podróży. Jego śmierć otworzyła 
kwestię pochówków Polaków przebywających w Padwie – staraniem studentów 
polskich i przyjaciół został pochowany w bazylice św. Antoniego, a następnie w wyniku 
wysiłków, podjętych 24.08.1558 roku przez jego kuzyna, Jerzego Rokitnickiego, 
spoczął w kaplicy św. Bartłomieja, pozostającej w gestii rodziny Lanzarottich, na 
co zgodzili się gwardian i rada klasztorna, wydając pozwolenie na wystawienie 
Kretkowskiemu okazałego nagrobka. Doprowadziło to do sporu z rodem Lanzarottich, 
ostatecznie zażegnanego 23.11.1559 roku. Monument musiał być gotowy najpóźniej 
w 1560 roku, jako że treść epitafium pióra Jana Kochanowskiego, do dziś widniejącego 
na płycie epitafijnej, została opublikowana w zbiorze Bernardina Scardeona w 1560 
roku (De antiquitate urbis Patavii et claris civibus libri tres. Eiusdem appendix De 
sepulchris insignibus exterorum Patavii iacentium, Episcopius iunior, Basileae 1560) i – 
w myśl definicji Tadeusza Ulewicza, jest to „najstarszy [znany] dziś wiersz drukowany 
Jana Kochanowskiego”. Umieszczenie nagrobka Kretkowskiego, pierwszego polskiego 
monumentu wzniesionego w bazylice św. Antoniego, w kaplicy św. Bartłomieja 
przesądziło o tym, że Camillo Boito, wybitny architekt, który pod koniec XIX 
wieku przeprowadził kompleksowe prace przy odnowie wnętrza padewskiej świątyni, 
postanowił, aby część licznie rozsianych po bazylice polskich pamiątek zgromadzić 
właśnie w tym miejscu, dając początek tzw. drugiej polskiej kaplicy, w odróżnieniu 
od pierwszego polskiego ołtarza w bazylice, konsekrowanego w 1607 roku. W nowej 
aranżacji wnętrza bazyliki Boito przewidział pokrycie freskami wszystkich kaplic, 

monumentalny pomnik nagrobny Kretkowskiego nie pasował zatem do koncepcji i decyzją architekta został zdjęty ze ściany i przeniesiony do tzw. Chiostro 
del Paradiso na tyłach bazyliki, gdzie znajduje się do dzisiaj. Obecny kształt nagrobka we wnętrzu kaplicy to zasługa Boita, który zadecydował o zachowaniu 
tylko płyty inskrypcyjnej wykonanej w ciosie, bogato zdobionej w duchu manieryzmu, z epitafium Kochanowskiego oraz brązowego popiersia, spoczywającego 
na przytwierdzonej do ściany konsoli z herbem Dołęga, wykonanej w 1899 roku według projektu samego Boita, co znacznie zmniejszyło zajmowaną połać 
ściany, zwalniając miejsce na freski Tadeusza Popiela, który wygrał konkurs na ich wykonanie.
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Popiersie Erazma Kretkowskiego, 
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     Osoby powiązane z obiektem (cd.): 

Agostino Zoppo (Padwa ok. 1511 – Padwa 1572). Włoski rzeźbiarz w marmurze, 
terakocie, bronzie i stiuku, związany z kręgiem intelektualistów Alessandra Maggia 
i Lazzara Bonamica, autor monumentu dedykowanego Tytusowi Liwiuszowi 
w Palazzo della Ragione w Padwie.

Francesco Segala (Padwa 1535 – Padwa 1592). Włoski rzeźbiarz czynny w Wenecji 
i Padwie, a także przez pewien okres w Mantui na dworze Gonzagów. Dla księcia 
Wilhelma I Gonzagi wykonał dekoracje rzeźbiarskie do Pałacu Książęcego. 

Danese Cattaneo (Colonnata 1512 – Padwa 1572). Włoski rzeźbiarz, 
architekt i  poeta, uczeń Jacopa Sansovina, z którym współpracował przy wielu 
zamówieniach, autor popiersia Pietra Bemba w bazylice św. Antoniego w Padwie, 
przyjaciel Pietra Aretina i Torquata Tassa, twórca poematów epickich Amor di 
Marfisa oraz Vittoria Navale.

Bartolomeo Ammanati (Settignano k. Florencji 1511 – Florencja 1592). 
Rzeźbiarz i architekt włoski, przedstawiciel manieryzmu, uczeń Baccia 
Bandinellego i Jacopa Sansovina, czynny w Wenecji, Padwie, Rzymie i Florencji, 
autor fontanny Neptuna na Piazza della Signoria we Florencji.

Camillo Boito (Rzym 1836 – Mediolan 1914). Włoski architekt, inżynier, 
krytyk i historyk sztuki, pisarz. Brat librecisty i muzyka Arriga Boito. Obaj synowie 
urodzili się ze związku hrabiny Józefiny Radolińskiej oraz włoskiego miniaturzysty 
Silvestra Boito. Camillo Boito miał istotny wpływ na nowy styl w architekturze 
zjednoczonych Włoch oraz był promotorem skodyfikowania nowoczesnych zasad 
sztuki konserwatorskiej. Przejawem jego wrażliwości na sprawy polskie jest m.in. 
zaangażowanie w prace związane z powstaniem i wyposażeniem kaplicy polskiej 
w Bazylice św. Antoniego w Padwie. Dzieło to wiązało się z kierowaniem przez 
niego pracami odnośnie zmiany wystroju świątyni, które prowadzone były pod 
koniec XIX stulecia. Jego zasługą jest obecny kształt nagrobka Kretkowskiego 
– zadecydował on o zachowaniu tylko płyty inskrypcyjnej wykonanej w ciosie, 
bogato zdobionej w duchu manieryzmu, z epitafium Kochanowskiego oraz 

brązowego popiersia, spoczywającego na przytwierdzonej do ściany konsoli z herbem Dołęga, wykonanej w 1899 roku według projektu samego Boita, 
co znacznie zmniejszyło zajmowaną połać ściany, zwalniając miejsce na freski Tadeusza Popiela, który wygrał konkurs na ich wykonanie.
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Popiersie Erazma Kretkowskiego, fragment zbroi

Popiersie Erazma Kretkowskiego, fragment zbroi

Popiersie Erazma Kretkowskiego, fragmenty
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