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1. Most Karola w Pradze. Posàg Êw. Jana Nepomucena, najstarszy
z umieszczonych na moÊcie i jedyny z bràzu. Wykonany zosta∏ na
podstawie szkicu rzeêbiarza M. Rauchmüllera, modelu drewnianego z 1683 r. J. Brokoffa, odlany w pracowni ludwisarskiej J. W.
Heroldta w Norymberdze. Fot. D. Wierzbicka.
1. The Charles Bridge in Prague. Statue of St. John of Nepomuk,
the oldest on the bridge and the only executed in bronze upon the
basis of a sketch by the sculptor M. Rauchmüller and a wooden
model from 1683 by J. Brokoff; cast in the J. W. Heroldt workshop
in Nürnberg. Photo: D. Wierzbicka.
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rzyobleczone w artystycznà, niejednokrotnie
rzeêbiarskà wizj´, wyobra˝enie Êw. Jana Nepomucena, narodowego patrona Czech, jednego z najbardziej popularnych Êwi´tych okresu baroku w Êrodkowej Europie, spotkaç mo˝na w wielu regionach
Polski, w tym równie˝ na terenie Ziemi Radomskiej.
Jest ono, oprócz przestawieƒ Maryjnych i Chrystusa,
najcz´Êciej spotykanà figurà sakralnà, prezentowanà
jako pe∏noplastyczna rzeêba, usytuowana na cokole
bàdê w kapliczce, przewa˝nie w sàsiedztwie rzek,
zbiorników wodnych lub w innym otoczeniu krajobrazowym, które wzbogaca swà obecnoÊcià1. Sytuowanie postaci Êwi´tego w pobli˝u zbiorników wodnych wynika z faktu, ˝e pierwszy wolno stojàcy posag zosta∏ wzniesiony w podzi´ce za uratowanie z topieli. Jego fundatorem by∏ Gotfryd von Wunschwitz.
PowszechnoÊç kultu Êw. Jana Nepomucena, czyli
Jana Welflina, syna s´dziego z Pomuk, urodzonego
ok. 1348 r., kanonika kolegiaty p.w. Êw. Idziego
w Pradze, archidiakona, póêniej zaÊ wikariusza generalnego w archidiecezji praskiej, zwiàzana jest z jego
m´czeƒskà Êmiercià w 1393 r. Poniós∏ jà w nurtach
We∏tawy, zrzucony z mostu Karola w Pradze, na rozkaz króla Wac∏awa IV Luksemburskiego (13611419). Jak g∏osi legenda, w miejscu, w którym utonà∏
Jan Nepomucen, ukaza∏o si´ pi´ç gwiazd. Jego
szczàtki zosta∏y pochowane w 1736 r. w katedrze p.w.
Êw. Wita na Hradczanach, a Êmierç upami´tniona
okaza∏ym rokokowym nagrobkiem.
Przyczyna i okolicznoÊci Êmierci Êwi´tego nie sà
dok∏adnie wyjaÊnione. Najbardziej rozpowszechniona jest wersja, którà przytacza Thomas Ebendorferus
z Haselbach w kronice z 1450 r. Wspomina w niej,
˝e gniew Wac∏awa IV wywo∏a∏a odmowa z∏amania
przez Jana Nepomucena tajemnicy spowiedzi królowej – ma∏˝onki2.
Kult przysz∏ego Êwi´tego m´czennika zaczà∏ si´
rozpowszechniaç ok. 1419 r., czyli w okresie wojen
husyckich. Przybra∏ na intensywnoÊci po soborze trydenckim (1545-1563), w dobie kontrreformacji, gdy
zacz´to lansowaç Jana Nepomucena jako symbol duchownego dotrzymujàcego tajemnicy spowiedzi w sytuacji ekstremalnej. Dzia∏o si´ to w okresie przymusowej akcji rekatolizacji ludnoÊci wyznania protestanckiego. Zacz´to mu wówczas oddawaç czeÊç
tak˝e jako patronowi dobrej s∏awy i zabezpieczenia
od nieszcz´Êç, które sprowadza groêny ˝ywio∏ wody3.

Do charakterystycznych atrybutów Êwi´tego, które z czasem utrwali∏y si´ w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, nale˝à: krucyfiks, palec na ustach, zapiecz´towany list, zamkni´ta k∏ódka,
pi´ciogwiezdna aureola i palma m´czeƒska.
Przedstawiano go w stroju duchownym – w sutannie, rokiecie, obszytym gronostajem mantolecie (almucji) i w birecie. Znamienne, ˝e
mimo Êredniowiecznego rodowodu przedstawiano Jana Nepomucena niezmiennie jako
cz∏owieka doby baroku. Bez wàtpienia wp∏ywa∏ na to ustalony w ikonografii strój obowiàzujàcy ówczesnych przedstawicieli hierarchii koÊcielnej oraz odpowiadajàcy modzie
dworskiej kszta∏t zarostu 4.
Trwajàcy od 1710 r. proces beatyfikacyjny
zosta∏ sfinalizowany nadaniem Janowi Nepomucenowi w 1721 r. tytu∏u b∏ogos∏awionego,
a nieco póêniej, gdy˝ w 1729 r., zosta∏ on kanonizowany. Pierwsze rzeêbione przedstawienia Jana Nepomucena pojawi∏y si´ jeszcze przed
1721 r. NajwczeÊniejsze z nich, autorstwa Jana
Brokofa,. zosta∏o wzniesione w 1683 r. na moÊcie Karola w Pradze5 i sta∏o si´ kanonicznym
typem ikonograficznym wizerunku Êwi´tego.
Figura ta wyobra˝a postaç stojàcà w lekkim
kontrapoÊcie, odzianà w sutann´, rokiet´ i mantolet, w birecie na g∏owie. Jan Nepomucen trzyma w ramionach krucyfiks i palm´ m´czeƒskà,
natomiast ponad g∏owà ma wieniec przyozdobiony pi´cioma gwiazdami. Kompozycja dzie∏a
jest spokojna, gesty postaci powÊciàgliwe,
wzrok skierowany ku widzowi, a nie ku jednemu z atrybutów – krucyfiksowi. Postument, na
którym stoi rzeêba, zaprojektowany przez Jana
Baptyst´ Mantheya, zdobià p∏askorzeêby ze
scenami: spowiedzi królowej i zrzucenia cia∏a
póêniejszego Êwi´tego w nurty We∏tawy6. Ten
kanoniczny typ wizerunku Êwi´tego powtarzany w XVIII w. (...) podlega∏ ró˝norodnym modyfikacjom (...). Ró˝norodnoÊç upozowania
i gestów spotykana w tym typie ikonograficznym wynika∏a zazwyczaj ze skali umiej´tnoÊci
wykonawcy7.
Inny typ ikonograficzny Êw. Jana Nepomucena
stanowi wizerunek jego postaci z palcem na ustach –
gestem b´dàcym symbolem tajemnicy spowiedzi.
Kolejnym, równie˝ spotykanym, jest przedstawienie
Êwi´tego w pozycji kl´czàcej, adorujàcego krucyfiks,
przy czym podstaw´ tej sceny tworzà sk∏´bione chmury, które stanowià t∏o dla g∏ówek anio∏ków. Ten ikonograficzny wzorzec spotyka si´ cz´Êciej w innych
dziedzinach sztuk plastycznych8.
Kult Êwi´tego m´czennika rych∏o dotar∏ do
paƒstw sàsiadujàcych z Czechami: Polski, Niemiec
i W´gier, z czasem zaÊ upowszechni∏ si´ we Francji
i na Litwie. Za poÊrednictwem franciszkanów i jezui-

2. Katedra Êw. Wita w Pradze. Posàg Êwi´tego z lat 1733-1736
wykonany przez J. E. Fischera von Erlarcha – architekta, A. Corradiniego – modelarza i J. J. Würtha – z∏otnika. Jest to fragment
grobowca Êw. Jana Nepomucena, umieszczonego naprzeciw katedry jego imienia. Fot. D. Wierzbicka.
2. The cathedral of St. Vit in Prague. Statue of the saint from 17431746, executed by J. E. Fischer von Erlarch – architect, A. Corradini – modeller and J. J. Würth – goldsmith. The sepulchre of
St. John of Nepomuk located opposite the cathedral. Photo:
D. Wierzbicka.

tów rozprzestrzeni∏ si´ na innych kontynentach, docierajàc nawet na Filipiny9. W 2 po∏. XVIII w. Êw. Jan
Nepomucen by∏ ju˝ patronem ju˝ niezwykle popularnym, jego kult by∏ zdecydowanie najbardziej progresywny wÊród XVIII-wiecznych Êwi´tych.
Za jedno z najstarszych przedstawieƒ Êw. Jana
Nepomucena w Polsce uchodzi figura z 1694 r., znajdujàca si´ niegdyÊ w Kobylempolu, obecnie umieszczona na dziedziƒcu pa∏acu biskupiego w Poznaniu10.
Interesujàcà realizacjà jest rzeêba Êwi´tego m´czennika, zlokalizowana przy moÊcie nad Nysà w Bystrzycy K∏odzkiej, wykonana przez Franciszka Karola
Veita w 1704 r. Wysokimi wartoÊciami artystycznymi
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3. Rzeêba Êw. Jana Nepomucena, cmentarz przy koÊciele p.w. Êw.
Jana Chrzciciela w Radomiu. Fot. E. Pierzyƒska-Jelska.
3. Sculpture of St. John of Nepomuk – cemetery of the church of St.
John the Baptist in Radom. Photo: E. Pierzyƒska-Jelska.

charakteryzuje si´ rzeêbiarskie przedstawienie najbardziej popularnego na Âlàsku Êwi´tego doby baroku,
wykonane w 1723 r. przez Jana Jerzego Urbaƒskiego, usytuowane przed koÊcio∏em p.w. Êw. Macieja we
Wroc∏awiu11.
Âlàsk z uwagi na swe bezpoÊrednie sàsiedztwo
z Czechami i Rzeczypospolità by∏ naturalnym pomostem mi´dzy tymi ziemiami i okaza∏ si´ byç
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obszarem z którego kult Êw. Jana Nepomucena ekspandowa∏ na tereny
Polski, natomiast forma plastyczna,
jakà nadawano rzeêbiarskiemu przedstawianiu m´czennika, by∏a uzale˝niona od czasu i aktualnie panujàcych
w nim tendencji i nurtów artystycznych.
Plastyczne wyobra˝enie Êw. Jana
Nepomucena pojawi∏o si´ na przykoÊcielnym cmentarzu, przy radomskiej farze p.w. Êw. Jana Chrzciciela
po roku 1760, a wi´c ponad 30 lat po
kanonizacji, ufundowane w 1752 r.
przez Adama Stanis∏awa Grabowskiego, biskupa warmiƒskiego i prezesa Trybuna∏u Radomskiego12.
Dzie∏o to, nie sygnowane i nie
datowane, zosta∏o wykonane przez
Pierre’a Coudraya, rzeêbiarza francuskiego pochodzenia, zwiàzanego z dworem drezdeƒskim króla Augusta III
Wettina. Artysta przebywa∏ kilkakrotnie w Polsce, gdzie zrealizowa∏ pewnà liczb´ zamówieƒ13. Jest wielce prawdopodobne, ˝e fundator rzeêby, b´dàcy mi∏oÊnikiem sztuki i propagatorem nauki, osobiÊcie pozna∏ autora
dzie∏a, którego sposób tworzenia,
pozostawiajàcy artyÊcie (...) swobod´, odwo∏ujàcy si´ do fantazji i wyobraêni (...) w jakiÊ sposób musia∏
szczególnie odpowiadaç (...) póênosarmackiej mentalnoÊci14. Do ich
spotkania mog∏o dojÊç w czasie jednego z wczeÊniejszych pobytów biskupa w Dreênie na dworze wspominanego Augusta III, od którego
w 1740 r. otrzyma∏ Order Or∏a
Bia∏ego.
Autorem prawdopodobnie najwczeÊniejszej informacji o opisywanej figurze, która ukaza∏a si´ drukiem, by∏ ks. Józef Gacki, XIXwieczny regionalista, który kilka s∏ów
poÊwi´ci∏ temu obiektowi w artykule
pn. Radom i fara noworadomska do
1800 roku, zamieszczonym w
„Pami´tniku Religijno-Moralnym”
z 1860 r.15 Przypuszczalnie najstarsza, znana ilustracja, ukazujàca rzeczone przedstawienie Êw. Jana Nepomucena, zosta∏a uwieczniona
w Dekanacie radomskim, autorstwa ks. Jana WiÊniewskiego, opublikowanym w Radomiu w 1911 r.16
Figura wyobra˝ajàca postaç Êw. Jana Nepomucena, zlokalizowana przy radomskiej farze, zosta∏a
usytuowana po prawej stronie od wejÊcia na teren cmentarza przykoÊcielnego od ul. Rwaƒskiej,
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w pn.-zach. jego cz´Êci, w odleg∏oÊci 1033 cm od
koÊcio∏a farnego p.w. Êw. Jana Chrzciciela, 240 cm
od muru, b´dàcego ogrodzeniem i 866 cm od budynku mieszkalnego, zwanego Domem Deskura,
bezpoÊrednio sàsiadujàcego od zachodu z cmentarzem przykoÊcielnym, szczytem zwróconego ku
Rynkowi Kazimierzowskiemu17.

Ten interesujàcy obiekt zabytkowy wykonany
z piaskowca, zwrócony frontem do ul. Rwaƒskiej,
jest ustawiony na trzycz´Êciowym postumencie profilowanym uskokowo, w kszta∏cie prostopad∏oÊcianu
wymiary 110 x 104 cm oraz wysokoÊç ok. 300 cm.
WysokoÊç ca∏ego obiektu od poziomu terenu do
wierzcho∏ka wynosi ok. 470 cm18.

4. Pomnik od strony
zachodniej, Radom.
Fot. E. PierzyƒskaJelska.
4. The statue seen from
the west, Radom.
Photo: E. PierzyƒskaJelska.
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Dolna cz´Êç postumentu o najwi´kszych wymiarach ma g∏adkie Êcianki. W cz´Êci Êrodkowej, od
frontu (pn.) majàcego wypuk∏à p∏ycin´, otoczonà
geometrycznà bordiurà z rozetkami w naro˝ach, znajduje si´ ryta inskrypcja: POBO˚NA PRZESZ¸OÂå
WZNIOS¸A / SROGI CZAS OBALI¸ / A˚ ZNOWU
RADOMIANIN / TEN POSÑG OCALI¸ / PRZESTAWIONY I ODNOWIONY NAK¸A(DEM) / OBYWATELI
MIASTA RADOMIA / W ROKU 1819 DNIA 2 MAJA /

Tekst ten upami´tnia restauracj´, której poddano figur´ w 1819 r.
Cz´Êç górna ma od stron frontowej i tylnej gzyms
w kszta∏cie nadwieszonego ∏uku. Na frontowej Êciance umieszczony jest kartusz herbowy z labrami
w kszta∏cie ˝∏obkowo obwiedzionych wolut. Tarcza
herbowa czteropolowa zawiera w polach tarczy przedstawienia dwóch herbów i nietypowo dwóch zwià-

5. Tablica inskrypcyjna informujàca o fundatorze, Radom. Fot.
E. Pierzyƒska-Jelska.
5. Inscription plaque informing about the founder, Radom.
Photo: E. Pierzyƒska-Jelska.
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zanych z nimi klejnotów herbowych. W pierwszym
polu znajduje si´ herb ZbiÊwicz /Grabowski VII/ rodziny fundatora, czyli Grabowskich o przydomku
GÖtzendorf, w drugim – herb Kleist – matki fundatora, w trzecim – klejnot herbu Kleist, w czwartym –
klejnot herbu ZbiÊwicz /Grabowski VII/. Ponadto
w polu tarczy znajduje si´ cz´Êciowo zas∏oni´ty krzy˝
maltaƒski (?), w dolnej partii ozdobiony zagadkowym wizerunkiem. Nad tarczà wyst´pujà: kapelusz,
wy˝ej krzy˝ kardynalski, a pod tarczà Order Or∏a
Bia∏ego19. Na przeciwleg∏ej Êciance /pd./, równie˝
flankowanej ˝∏obkowo obwiedzionymi wolutami,
zdobionej z góry i z do∏u rocaillem, utrwalona zosta∏a
inskrypcja w j´zyku ∏aciƒskim, ryta kapita∏à: DIVO
IOANNI NEPOMUCENO / MARTYRI / ADAM STANISLA(US) GRABOWSKI / EPISCOPUS VARMIE
(NSIS) / SACRI ROM(ANI) IMP(ERII) PRINCEPS /
A(NN)O MDCCLII ET SEQUE(NTI) PRAESES TRIBUNAL(IS) RADO(MIENSIS) / POSUIT20.

W t∏umaczeniu oznacza to: Bo˝emu Janowi
Nepomucenowi / M´czennikowi / Adam Stanis∏aw
Grabowski / Biskup Warmiƒski / Ksià˝´ Âwi´tego
Rzymskiego Cesarstwa / W roku 1752 i nast´pnych /
Prezes Trybuna∏u Radomskiego / Postanowi∏ /21.
Tekst ten upami´tnia fundacj´ tego rzeêbiarskiego
wyobra˝enia Êw. Jana Nepomucena, która mia∏a
miejsce – jak ju˝ zosta∏o wspomniane – w 1752 r. oraz
jego realizacj´ w okresie póêniejszym22.
Na postumencie zosta∏ umieszczony schodkowy
cokó∏ z rzeêbà Êw. Jana Nepomucena. Postaç Êwi´tego jest ustawiona w kontrapoÊcie, lekko odchylona od
swojej osi, z g∏owà zwróconà ku prawemu ramieniu
i lewà nogà ugi´tà w kolanie. Nieznacznie uniesiona
oraz zgi´ta w ∏okciu prawa r´ka podtrzymuje na wysokoÊci klatki piersiowej: krucyfiks i palm´ m´czeƒskà, lewa zaÊ – swobodnie opuszczona ku do∏owi,
trzyma biret na wysokoÊci bioder.
Oblicze Êwi´tego – szczup∏e, pociàg∏e, g∏adkie,
o prostym d∏ugim nosie i silnie wysuni´tym do przodu rozdwojonym podbródku, okolone jest stosunkowo krótkim, lekko sfalowanym zarostem. Pó∏otwarte
usta i przymkni´te oczy nadajà postaci wyraz natchniony. Sà one jednym z elementów ekspresji, sugerujàcym aktywnoÊç prezentowanej osoby.
Artysta nada∏ postaci cechy zindywidualizowane.
Mo˝na domniemywaç, ˝e obliczu radomskiego Êw.
Jana Nepomucena rysy twarzy u˝yczy∏ biskup –
fundator23. Sylwetka Êwi´tego odziana jest w szaty liturgiczne: koloratk´, fakturowo potraktowanà pelerynk´, przewiàzanà pod szyjà tasiemkà zakoƒczonà
pomponami, kom˝à obrze˝onà do∏em koronkà oraz
sutann´, spod której wystaje przednia cz´Êç lewego
buta. Szaty sà obfite, silnie sfalowane.
Postaç Êwi´tego, o wysokoÊci ok. 170 cm,
w uk∏adzie kompozycyjnym zwraca uwag´ krzywolinijnym ornamentalnym kszta∏tem, swobodà i elegancjà pozy. Opracowanie rzeêbiarskie jest mi´kkie
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i delikatne, zaÊ metoda wydobycia detali wskazuje,
˝e autor rzeêby by∏ wytrawnym mistrzem. Nawiàza∏
do rokokowej formu∏y cz∏owieka, tak ró˝nej od jej
odmiany barokowej na Âlàsku, charakteryzujàcej si´
gwa∏townymi skr´tami, zachwianà stabilnoÊcià i wra˝eniem unoszenia si´ postaci, wyd∏u˝onymi proporcjami, zacieraniem anatomii oraz ekstatycznoÊcià
i mistycyzmem24.
Figura ró˝ni si´ w charakterze od kanonicznego
typu ikonograficznego wizerunku tego Êwi´tego. Nie
ma na g∏owie biretu, a nad nim wieƒca z pi´cioma
gwiazdami, jej wzrok skierowany jest ku atrybutom,
a nie ku widzowi, dzi´ki czemu sylwetka zyska∏a bardziej intymny, pe∏en pietyzmu charakter. Ponadto
postument pomnika nie jest ozdobiony p∏askorzeêbami wyobra˝ajàcymi spowiedê królowej i zrzucenie
cia∏a Êwi´tego do We∏tawy. Mo˝na zatem stwierdziç,
˝e radomska rzeêba nale˝y do jednego z wariantów
kanonicznego typu ikonograficznego Êw. Jana Nepomucena, jest jego modyfikacjà25.
W rzeêbie tej – z jednej strony – widaç przejawy
tendencji do teatralizacji w kulturze XVIII w., z drugiej zaÊ – nale˝y rozpatrywaç jà jako Êrodek komunikacji wizualnej s∏u˝àcy do przekazania okreÊlonych
treÊci, zwiàzanych z wiarà katolickà i sk∏aniajàcych
wiernych do pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu religijnym koÊcio∏a, czy te˝ z presti˝em i pozycjà spo∏ecznà
fundatora.
Rzeêbiarskie wyobra˝enie Êw. Jana Nepomucena
z cmentarza przy radomskiej farze nale˝y z artystycznego punktu widzenia do najcenniejszych kultowych,
pe∏noplastycznych rzeêb wolnostojàcych, usytuowanych poza wn´trzem koÊcielnym na terenie ziemi radomskiej. WartoÊç tego dzie∏a jako obiektu zabytkowego podnosi ponadto fakt, ˝e jego twórcà by∏ ceniony, nadworny rzeêbiarz XVIII-wieczny króla
Augusta III, który na zlecenie polskich mecenasów
okresowo dzia∏a∏ w naszym kraju26. Walory artystyczne i estetyczne tego monumentu, b´dàcego jednym
z elementów krajobrazu kulturowego radomskiej starówki, nie sà jednak w pe∏ni wyeksponowane. Obecna lokalizacja – na ma∏ej przestrzeni, pod blisko stuletnim dorodnym kasztanowcem w otoczeniu wysokiej zabudowy – jest niekorzystna.
W 1893 r. figura Êw. Jana Nepomucena zosta∏a
odnowiona27. W latach 70. prowadzone by∏y przy niej
prace konserwatorskie. W ich trakcie usuni´to baz´
w formie le˝àcego prostopad∏oÊcianu stanowiàcego
podstaw´ obiektu, co spowodowa∏o obni˝enie wysokoÊci monumentu, prowadzajàc do zmiany proporcji
figury. Zdemontowano prawdopodobnie równie˝
z dolnej partii coko∏u, u˝yte wtórnie do oblicowania,
zabytkowe p∏yty nagrobne z zachowanymi fragmentami utrwalonych inskrypcji, wprowadzajàc na ich
miejsce nowe lub wykorzystujàc je ponownie, tyle ˝e
odwrócone plecami do zewnàtrz28.
W 1982 r. prace pod nadzorem WKZ w Radomiu
zosta∏y wznowione29. Po roku z powodu m.in. braku

6. Kartusz z herbami na Êciance postumentu, Radom. Fot.
E. Pierzyƒska-Jelska.
6. Cartouche with coats of arms on the pedestal wall, Radom.
Photo: E. Pierzyƒska-Jelska.

Êrodków finansowych zosta∏y one przerwane. Âwiadczy o tym treÊç pisma wystosowanego w dn. 17. 05.
1983 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu do wykonawcy30. Prace te nie by∏y
ju˝ kontynuowane. Obecny stan zachowania figury
nie jest zadowalajàcy, eksponowana na wolnym
powietrzu jest „skazana” na niekorzystne oddzia∏ywanie warunków atmosferycznych i zanieczyszczeƒ.
Ponadto figura jest pokryta porostami, które w swoisty sposób „patynujà” obiekt. Z∏y stan zachowania
kamienia umo˝liwia wnikanie do jego wn´trza
wilgoci (szczególnie dotyczy to piaskowca). Woda
wnikajàca w szczeliny, zmieniajàc stan skupienia pod
wp∏ywem minusowych temperatur, prowadzi do
rozsadzenia kamienia. Prezentowana na cmentarzu
przy radomskiej farze figura popularnego Êwi´tego
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prowokuje równie˝ wandali, wypisujàcych na kamieniu swoje „deklaracje ideologiczne”.
Nale˝y stwierdziç, ˝e figura Êw. Jana Nepomucena wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich. Aby jednak uniknàç w przysz∏oÊci dzia∏aƒ doraênych i niekompletnych, na podobieƒstwo tych,
które prowadzono w ubieg∏ych latach, wydaje si´ konieczne opracowanie profesjonalnego programu prac

konserwatorskich, które przywrócà temu cennemu
obiektowi sakralnemu jego pierwotny wyglàd.
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ST. JOHN OF NEPOMUK IN THE PARISH CHURCH CEMETERY IN RADOM.
FORM AND STATE OF PRESERVATION

T

he depiction of St. John of Nepomuk, the national
patron saint of Bohemia and one of the most popular saints of the Baroque era in Central Europe, can be
encountered in many parts of Europe. Alongside
Marian likenesses and those of Christ, this is the most
frequent sacral figure, situated on a socle or in a
shrine. The universal nature of the cult of St. John of
Nepomuk, i. e. John Welflin, the general vicarius in
the archdiocese of Prague, is connected with his martyr’s death in 1393 in the waters of the Veltava. The
cult of the future holy martyr was disseminated in
about 1419, during the Hussite wars, and became
intensive during the Counter-Reformation. John of
Nepomuk was canonised in 1729. The canonical iconographic type of his likeness is the statue by Jan Brokof,
erected in 1683 on the Charles Bridge in Prague.
The image of St. John of Nepomuk, installed in
the church cemetery of the parish church of St. John
the Baptist in Radom after 1760, was founded by
Adam Stanis∏aw Grabowski, bishop of Warmia and
chairman of the Radom Tribunal. The statue was executed by Pierre Coudray, a sculptor of French origin
associated with the court of King Augustus III Wettin
in Dresden. The figure, made of sandstone, faces

Rwaƒska Street and was placed on a tripartite
pedestal profiled in the shape of a cubicoid with a rectangular cross-section. The height of the object from
the ground to the top totals about 470 centimetres.
The artist granted the portrayed figure individualised
features, and presumably the saint’s countenance displays the facial features of the bishop-founder. The
figure in question is a modification of the canonical
image of the saint. From the artistic point of view, it
is one of the most valuable freestanding statutes outside a church interior in the region of Radom. The
artistic and aesthetic qualities of the monument are
not, however, fully displayed. Its present-day localisation in a small space, below an almost hundred
years-old chestnut tree and surrounded by tall buildings, is unfavourable.
The state of the preservation of the statute is highly unsatisfactory. The figure is covered with lichen
and the stone interior is penetrated by moisture which
under the impact of low temperatures leads to frost
bursting. Further devastation is incurred by vandals.
This is the reason why it is necessary to prepare a professional conservation programme which will restore
the original appearance of this highly valuable object.
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