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PROLOG
Każdy człowiek, który żyje na ziemi, pozostawia po sobie materialne ślady. 

Trudno, by nie zostawił ich ktoś, kto wywarł największy wpływ na dzieje ludzkości. 
W końcu to nie przypadek, że nasz ziemski czas dzielimy na dwie części: przed narodze-
niem i po narodzeniu Chrystusa.

Jego istnienie – wbrew temu, co usiłowała przez lata wmawiać propaganda komuni-
styczna – nie ulega żadnej wątpliwości. Zachowało się zbyt wiele wiarygodnych świa-
dectw historycznych, zarówno chrześcijańskich, jak i  pogańskich, by móc podważać 
fakt egzystowania dwa tysiące lat temu żydowskiego nauczyciela zwanego Jezusem 
z Nazaretu. Rodzi się jednak pytanie, czy do naszych czasów zachowały się autentyczne 
przedmioty związane z Jego życiem.

Logika podpowiada, że jeżeli Apostołowie uznali Jezusa za Mesjasza, Zbawiciela i Syna 
Bożego, to wszelkie materialne pozostałości po Nim traktować musieli jak najcenniejsze 
pamiątki. Pierwsza wspólnota chrześcijan starała się zachować w  pamięci i  na piśmie 
wszystko, co świadczyło o ziemskiej działalności Chrystusa. Dlaczego ich troska miałaby 
się jednak ograniczać tylko do utrwalania słów Zbawiciela, skoro można było zachować 
także realne przedmioty po Nim?

Nasza psychika jest tak skonstruowana, że jesteśmy urodzonymi zbiera-
czami. Staramy się utrwalać wspomnienia o  bliskich nam osobach, pomagając sobie 
często przechowywaniem pozostawionych po nich przedmiotów. Dla Apostołów 
taką najbliższą osobą był bez wątpienia Chrystus, skoro cała dwunastka (poza jednym 
św. Janem) oddała za Niego życie, ginąc śmiercią męczeńską.

Troska o materialną spuściznę po Jezusie była także elementem przekazywania wiary. 
Niemiecki badacz Michael Hesemann uzasadnia to następująco: „Pierwsi chrześcijanie 
nie byli ignorantami. Owszem – być może liczyli się z tym, że przyszłe Królestwo Boże 
nastąpi już za ich życia. Do tego czasu mieli jednak trudne zadanie do spełnienia: musieli 
głosić ludowi Ewangelię. Opierała się ona na słowach i czynach Nazarejczyka, których 
byli świadkami. On nie był mitem, jak synowie pogańskich bóstw; On żył, przemawiał 
do nich, rzeczywiście istniał. Mieli przeciwników, spotykali się ze sceptycyzmem, ich 
świadectwo było negowane. Bez względu na to, jak bardzo ufali mocy Ducha Świętego, 
wiedzieli, że każdy człowiek oczekiwał dowodów, by mógł odnaleźć Chrystusa na swój 
sposób. Fizyczna spuścizna Nazarejczyka poświadczała Jego słowa, zawierała w  sobie 
coś ze zbawczej siły Pana, była materialnym spadkiem. Przedmioty te stały się milczą-
cymi świadkami wydarzeń, które miały zbawczy wpływ na historię. Sprawiały, że to, co 

UVOD
Vsakdo, ki je kdaj živel na tem planetu, je za seboj pustil materialne sle-

dove. Tudi Jezus Kristus – človek, ki je na zgodovino človeštva vplival bolj 
kot vsi drugi in s čigar rojstvom se začne naše štetje – ni glede tega nobena 
izjema. 

Čeprav nas je nekdanja komunistična propaganda poskušala prepri-
čati o nasprotnem, imamo o življenju judovskega rabija z imenom Jezus iz 
Nazareta dovolj zanesljivih zgodovinskih dokazov, tako krščanskih kot po-
svetnih. Ostaja le vprašanje pristnosti z njim povezanih predmetov, ki so se 
ohranili do današnjega dne.

Upravičeno lahko domnevamo, da so apostoli, ki so v Jezusu prepoznali 
svojega Mesija, Odrešenika in Božjega Sina, take predmete nadvse skrbno 
čuvali. Tudi prve krščanske skupnosti spomina na Jezusove besede in deja-
nja niso ohranjale le z ustnim in pisnim izročilom, ampak tudi z zbiranjem 
predmetov, povezanih z njegovim zemeljskim življenjem.

Ljudem je želja po zbiranju in hranjenju stvari že 
prirojena. Spomin na svoje najbližje radi ohranjamo tudi s posestjo 
njihovih osebnih predmetov. Brez dvoma je bil dvanajsterim apostolom 
»najbližji« prav Kristus, za katerega so vsi razen Janeza umrli mučeniške 
smrti.

Jezusova materialna zapuščina je bila pomemben dejavnik pri širjenju 
mlade krščanske vere. Nemški zgodovinar in pisec Michael Hesemann je 
poudaril: »Prvi kristjani še zdaleč niso bili nevedni. Med drugim so priča-
kovali, da se bo Božje kraljestvo uresničilo še v njihovem času. Dotlej pa 
so bili poklicani k zahtevni nalogi širjenja evangelija. Ta naloga je teme-
ljila na Nazarečanovih besedah in dejanjih, ki so jim bili osebne ali izku-
stvene priče. Jezus ni bil nek mit, tako kot sinovi poganskih božanstev; 
njegovo življenje je bilo zgodovinsko potrjeno. Prvi kristjani so imeli 
veliko nasprotnikov, pri svojem oznanjevanju in pričevanju pa so pogosto 
naleteli na nejevero in poskuse diskreditacije. Kljub zanašanju na moč 
Svetega Duha so se zavedali, da vsak človek potrebuje dokaze, s pomočjo 
katerih lahko na svoj način najde Kristusa. Za verujoče kristjane so z 
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opowiedziane, ożywało ponownie, ponieważ religia nie jest przecież jedynie intelektual-
nym procesem poznania, ale też doświadczeniem całościowym i  zmysłowym”.

Hesemann nie myli się chyba, rekonstruując świadomość pierwszych chrześcijan 
co do tej kwestii. Znalazła ona zresztą odzwierciedlenie w kościelnym nauczaniu o reli-
kwiach. Wiara w  moc dotykową świętych przedmiotów wywiedziona została z  życia 
samego Jezusa. Ewangelia św. Marka opisuje następujący epizod z  Jego działalności: 
„wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat 
cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i  całe swe mienie wydała, 
a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła 
od tyłu, między tłumem, i  dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym się choć 
Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że 
jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od 
Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?». Odpowiedzieli 
Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął». 
On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalęk-
niona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą 
prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdro-
wiona ze swej dolegliwości!»” (Mk 5, 24b–34).

Jezus nie skrytykował kobiety, lecz nawet pochwalił jej zachowanie. 
Z tego opisu chrześcijanie wywiedli przekonanie o mocy zawartej w świętych przedmio-
tach. Nie był to jednak fetyszyzm ani przejaw myślenia magicznego. W powyższym frag-
mencie Ewangelii ważne były bowiem trzy jednocześnie występujące elementy: pierwszy 
– to moc Boga, który okazuje się sprawcą uzdrowienia; drugi – to wiara osoby proszącej 
o  ratunek; wreszcie trzeci – pośrednictwo konkretnej rzeczy. Stąd właśnie wzięła się 
w świecie chrześcijańskim wiara w moc relikwii jako przedmiotów, które pośredniczą 
w kontakcie między naszą ziemską rzeczywistością a Królestwem Niebieskim.

Z  czasem, zwłaszcza w  późnym średniowieczu, doszło do wielu nadużyć dotyczą-
cych relikwii oraz związanych z nimi odpustów. Wielką plagą ówczesnej Europy stały 
się zwłaszcza falsyfikaty partykuł. Nie należą do rzadkości pamiętniki pątników, którzy 
opisują, jak podczas tej samej pielgrzymki aż w trzech różnych miejscach natykali się na 
tę samą relikwię, np. ramię św. Tomasza na Rodos, w Rzymie i w Maastricht czy ciało 
św. Macieja Apostoła w Padwie, Rzymie i Trewirze. Tego typu nadużycia powodowały, 
że wobec chrześcijańskich przedmiotów kultu narastał stopniowo coraz większy scepty-
cyzm. Kolejnymi etapami tej nieufności były: reformacja, oświecenie i  pozytywizm. Wraz 
z  triumfem cywilizacji naukowej relikwie odesłane zostały do krainy zabobonu.

P R I Č E  S K R I V N O S T I P r e u č e v a n j e  K r i s t u s o v i h  r e l i k v i j

Jezusom povezani predmeti znamenja njegove milosti in moči ter tihe 
priče dogodkov, ki so vplivali na odrešenje človeštva. Vera namreč ni le 
stvar duha in razuma, ampak vključuje tudi čutna in telesna doživetja.«

Hesemann je poudaril pomen vere prvih kristjanov, ki se je odra-
žala tudi v Cerkvenem nauku o relikvijah. Vera v čudodelno moč svetih 
predmetov temelji na evangeljskih zgodbah. V Markovem evangeliju 
najdemo tudi naslednjo zgodbo: »Bila je neka žena, ki je že dvanajst 
let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse 
svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak se ji je še poslabšalo. 
Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se 
dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: 'Tudi če se dotaknem le 
njegove obleke, bom rešena.' In vir krvi ji je takoj usahnil in v telesu je 
začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi takoj zaznal, da je šla 
moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: 'Kdo se je dotaknil moje 
obleke?' Njegovi učenci so mu govorili: 'Saj vidiš, kako množica pri-
tiska nate, pa praviš: ''Kdo se me je dotaknil?'' ' Oziral se je okrog, da 
bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, 
je vsa v strahu in trepetu pristopila, padla predenj in mu povedala vso 
resnico. On pa ji je rekel: 'Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in 
bodi ozdravljena svoje nadloge!'« (Mr 5,24b–34)

Jezus ženinega dejanja ni grajal, ampak ga je celo pohva-
lil. Tu ne gre za fetišizem ali vero v magične sile. Zgodba ima tri vidike: 
ženino vero, božjo moč, ki ozdravlja, in predmet (Jezusovo obleko) kot 
sredstvo te moči. Kristjani so bili na podlagi te in drugih zgodb prepri-
čani, da sveti predmeti vsebujejo božjo moč. Tako se je razvila vera v moč 
relikvij kot predmetov, ki prek fizičnega stika posredujejo med umrljivim 
svetom in nebeškim kraljestvom.

V srednjem veku pa so relikvije začeli zlorabljati in ponarejati. Evropo 
je zasula množica ponarejenih relikvij, ki so jih sprijeni »odpuščevalci 
grehov« prodajali skupaj z odpustki. Neredko so romarji poročali, da 
so med istim romanjem naleteli na enake »relikvije« na različnih kra-
jih. Tako so, na primer, videli ramo svetega Tomaža v Rhodesu, Rimu 
in Maastrichtu, telo svetega Matije pa v Padovi, Rimu in Trierju. Zaradi 
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Czy jednak produkowanie wielu podróbek nie świadczy o  istnieniu jednego orygi-
nału? Czy masowe fałszerstwa nie przemawiają za tym, że próbują one naśladować kon-
kretny autentyk? We współczesnej kulturze postmodernistycznej zawrotną karierę zro-
biło słowo simulacrum, które oznacza kopię bez oryginału. Czy relikwie Chrystusowe 
są symulakrami, a więc reprodukcjami czegoś, co nie istnieje? Czy też są rzeczywistymi 
przedmiotami, z którymi miał niegdyś styczność Jezus z Nazaretu?

Próbowaliśmy wraz z Januszem Rosikoniem odpowiedzieć na to pytanie, przez 
dwa lata jeżdżąc po świecie i poszukując relikwii Chrystusa. Niemal wszędzie spotyka-
liśmy się z  tym samym zadziwiającym zjawiskiem: otóż regułą było, że święte przed-
mioty chrześcijańskiego kultu mocniej przyciągały naukowców z tytułami profesorskimi 
niż fanatyków religijnych. Bardziej fascynowały chłodnych badaczy niż gorących dewo-
tów. Analizowane były przez światowej sławy specjalistów z takich dziedzin, jak histo-
ria, archeologia, filologia, biblistyka, patrystyka, prawo, antropologia, orientalistyka, 
numizmatyka, paleografia, chemia, fizyka, biologia, medycyna sądowa, anatomia, gene-
tyka, spektrografia czy optyka. Dla ich zbadania powoływano specjalne zespoły śledcze, 
złożone z kilkudziesięciu naukowców – ekspertów od kryminalistyki, hematologii, pali-
nologii, matematyki, informatyki czy obrazowania spolaryzowanego – tylko po to, by 
odpowiedzieli na jedno pytanie: czy relikwia jest autentykiem?

Towarzyszyliśmy im w  tych poszukiwaniach. Wędrując po różnych rozsianych po 
świecie sanktuariach, bardziej byliśmy dziennikarzami śledczymi niż pielgrzymami. 
Uważniej wsłuchiwaliśmy się w  głos naukowców uzbrojonych w  najnowocześniejszy 
sprzęt badawczy niż w opowieści religijnych gawędziarzy. A  jednak okazywało się, że 
często te dwie drogi zbiegały się ze sobą. Wyniki wieloletnich i wszechstronnych analiz, 
uzyskanych dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, pokrywały się z tym, co 
przekazywała ustna i pisemna tradycja chrześcijańska. Okazało się, że nauka i  religia nie 
muszą sobie zaprzeczać.

Mało tego: niektóre z badanych przedmiotów wykazują właściwości, wobec których 
wiedza na współczesnym etapie rozwoju staje całkowicie bezradna. Z naukowego punktu 
widzenia niemożliwe jest bowiem wyjaśnienie, w  jaki sposób powstały owe relikwie. 
Niemożliwe jest też – mimo technologii, jaką dysponuje ludzkość w XXI wieku – wyko-
nanie ich kopii. Niespodziewanie dla siebie staliśmy się więc świadkami, jak współczesna 
nauka, ustami swych wybitnych luminarzy, przyznać się musi do ignorancji i otworzyć 
na wymiar tajemnicy. Mamy podobne poczucie po dwóch latach poszukiwań – że dane 
nam było obcować z milczącymi świadkami Tajemnicy.

Zapraszamy Państwa w naszą podróż...

P R I Č E  S K R I V N O S T IP r e u č e v a n j e  K r i s t u s o v i h  r e l i k v i j

ponarejanja se je v vernikih vedno bolj krepilo nezaupanje do relikvij, 
ki so ga dodatno povečevali protestantska reformacija, razsvetljenstvo 
in pozitivistična miselnost. Z razvojem znanosti pa so relikvije odrinili v 
svet vraževerja.

Ob tem se nam poraja naslednje vprašanje: ali številni ponaredki potr-
jujejo obstoj pristnih relikvij, ali pa gre le za »kopije brez izvirnika«, ki 
jih postmodernisti označujejo z izrazom simulacra. Naj imamo Kristusove 
relikvije za »simulakre« oziroma kopije neobstoječih izvirnikov, ali za 
predmete, s katerimi je bil Jezus iz Nazareta nekoč dejansko v stiku?

Da bi odgovorila na to vprašanje, sva z Januszem Rosikońom 
dve leti potovala po svetu in iskala Kristusove relikvije. Skoraj pri vseh naju je 
presenetilo to, da so se zanje bolj zanimali znanstveniki kot verniki. Preučevali 
so jih svetovno priznani strokovnjaki z vseh mogočih področij – zgodovine, 
arheologije, filologije, eksegeze, patristike, prava, antropologije, vzhodnjaških 
študij, numizmatike, paleografije, kemije, fizike, biologije, forenzične medi-
cine, anatomije, genetike, spektrografije in optike, kriminologije, hemato-
logije, palinologije, matematike, računalništva in polarizirane fotografije – a 
z enim samim razlogom: da bi ugotovili njihovo pristnost.

Midva sva se na pot za relikvijami – bolj kot romarja – odpravila kot raz-
iskovalna novinarja. Čeprav sva pri tem več časa porabila za branje znanstve-
nih izsledkov kot za poslušanje pričevanj vernikov, sva pri obojih pogosto našla 
skupne točke. Številne dolgotrajne in podrobne analize, opravljene z najna-
prednejšo tehnologijo, so potrdile prevladujoče krščansko izročilo. Očitno si 
znanost in vera nista vedno v nasprotju.

Več analiziranih predmetov je pokazalo lastnosti, ki so za sodobne pre-
učevalce relikvij velik izziv in jih je z znanstvenega vidika praktično nemogoče 
pojasniti. Preseneča tudi dejstvo, da kljub vrhunski tehnologiji teh relikvij še 
danes ni mogoče kopirati. Mnogi znameniti strokovnjaki so priznali, da znanost 
nanje še ni našla odgovora in zato ostajajo skrivnost vere. Tako sva po dveh letih 
preučevanja relikvij tudi sama prišla do spoznanja, da imamo opravka z nemimi 
pričami Kristusovih skrivnosti. 

Vabiva vas, da to pot z nama podoživite tudi vi.

Grzegorz Górny and Janusz Rosikoń
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Całun turyński
FAKTOGRAFICZNY DOKUMENT MĘKI: Najdokładniej 

przebadany naukowo przedmiot na świecie wciąż 

pozostaje dla uczonych nieodgadnioną tajemnicą.

Święty krzyż
NARZĘDZIE STRASZLIWEJ ŚMIERCI: Relikwia 

zidentyfikowana dzięki tabliczce „Jezus Nazarejczyk Król 

Żydowski”  zbadanej przez wykładowców uniwersyteckich 

z Izraela.  

Święte gwoździe
CENNIEJSZE NIŻ KRÓLEWSKI DIADEM: 

Przedmioty czczone przez cesarzy rzymskich 

bardziej niż monarsze insygnia. 

Sudarion z oviedo
ŻYWA KREW, MARTWA KREW: Płótno pogrzebowe, 

przebadane przez hiszpański zespół kryminalistyczny, 

potwierdza  prawdziwość opisów ewangelicznych 

dotyczących ukrzyżowania. 

tunika z argenteuil
CHROMOSOMY GALILEJCZYKA POD 

MIKROSKOPEM: Szata przebadana przez światowej 

sławy genetyka francuskiego stanowi wyzwanie dla 

współczesnej  nauki.

suknia z trewiru
RELIKWIA W PYŁ OBRÓCONA: Relikwia, która 

w Trzeciej Rzeszy przyciągnęła około dwóch milionów 

przeciwników Adolfa Hitlera. 

S P I S  T R E Ś C I

TORINSKI PRT
VIZUALNI DOKUMENT O KRISTUSOVEM 

TRPLJENJU in najbolj preučevani predmet na 

svetu, ki je za znanstvenike še vedno skrivnost.

JEZUSOV KRIŽ
ORODJE GROZLJIVE SMRTI:

Relikvija, ki so jo prepoznali po ploščici z napisom 

»Jezus iz Nazareta, judovski kralj« in preučili 

izraelski univerzitetni profesorji.

SVETI ŽEBLJI
DRAGOCENEJŠI OD KRALJEVSKE KRONE:

Te žeblje so rimski cesarji častili bolj od svojih 

kraljevskih insignij.

OVIEDSKI PRTIČ (SUDARIJ)
ŽIVA KRI, UMIRAJOČA KRI: 

Pogrebni prtič, ki ga je preučila skupina španskih 

forenzikov, se ujema z evangeljskim poročilom 

o Kristusovem križanju.

ARGENTEUILSKA SUKNJA
NAZAREČANOVI KROMOSOMI POD 

DROBNOGLEDOM: Suknja, ki jo je preučil 

priznani francoski genetik, je za sodobno znanost

 še vedno uganka.

TRIERSKI PLAŠČ 
S CVETNIM PRAHOM PREKRITA RELIKVIJA, 

ki je v času Tretjega rajha pritegnila pozornost 

dveh milijonov nasprotnikov Hitlerjevega režima.

V S E B I N A
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KALENDARIUM

SŁOWNICZEK

PODZIĘKOWANIA

chusta z manoppello
PODWÓJNE ŻYCIE WERONIKI: Niezwykły wizerunek, 

który od czterech wieków bardziej był legendą niż faktem, 

objawił się szerokiej publiczności w małym miasteczku 

w Abruzji i i nie przestaje zadziwiać badających go 

naukowców. 

kolumna biczowania
PRĘGIERZ Z PAŁACU PIŁATA: Słup kaźni z egipskiego 

marmuru przechowywany w rzymskiej bazylice. 

korona cierniowa
SZEŚĆDZIESIĄT DZIUR W GŁOWIE:  Korona nie         

                    przypominała opaski, lecz raczej najeżony ostrymi kolcami 

                    hełm, który rozdzierał naczynia krwionośne i drażnił 

                    zakończenia nerwowe. 

śledztwo nadal trwa
WŁÓCZNIA, SANDAŁY, PŁÓTNA: Naukowcy wciąż 

                     prowadzą poszukiwania i badania przedmiotów

                     czczonych jako relikwie Chrystusa, a na ich liście znajdują 

                     się m.in. Sandały z Prüm i Czepek z Cahors.

golgota i pusty grób
WZGÓRZE CZASZKI W ŚWIĘTYM MIEŚCIE: 

Miejsca związane z kluczowymi momentami           

                    w życiu Jezusa z Nazaretu wciąż przechowują ślady         

                   pamięci po tych wydarzeniach.

UVOD

ZEMLJEVID RELIKVIJ 

KRIŽEV POT

ČASOVNICA

SLOVARČEK
ZAHVALA

MANOPELSKI PRTIČ 
VERONIKINO DVOJNO ŽIVLJENJE: 

Edinstvena in zelo priljubljena Jezusova podoba 

iz italijanskega Abruzza, ki je štiri stoletja veljala

 le za legendo, vedno znova preseneča 

znanstvenike. 

 STEBER BIČANJA
STEBER IZ PILATOVE PALAČE: 

Steber iz egiptovskega marmorja hranijo 

   v rimski baziliki.

TRNOVA KRONA
ŠESTDESET RAN NA GLAVI:

Krona, ki bolj spominja na čelado iz trnjev, 

                     je prebodla Jezusove žile in živčne končiče. 

PREUČEVANJE SE NADALJUJE
SULICA, SANDALI IN POKRIVALO: 

Znanstveniki še naprej preučujejo predmete, ki jih 

verniki častijo kot Kristusove relikvije, vključno 

s sandali iz Prüma in pokrivalom iz Cahorsa.

        GOLGOTA IN PRAZEN GROB
KRAJ LOBANJA V SVETEM MESTU:  

Kraji, povezani s ključnimi trenutki življenja 

Jezusa iz Nazareta, še naprej razkrivajo sledove 

zgodovinskih dogodkov.
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DROGA KRZYŻOWA

Stacja I
Jezus na śmierć skazany 

Stacja III 
Jezus upada po raz pierwszy

Stacja II
Jezus bierze krzyż na Swe 

ramiona

pręgierz korona 
cierniowa

INRI krzyż via dolorosa

Stacja IX

Jezus upada po raz trzeci

Stacja XI 

Jezus  do krzyża przybity

Stacja X 

Jezus z szat obnażony 

Stacja XII 

Śmierć Jezusa  na krzyżu

przepaska suknia tunika

gwoździe

krew

POSTAJE KRIŽEVEGA POTA

I
Jezusa obsodijo

na smrt 

III 
Jezus prvič pade 

pod križem

STEBER   
           BIČANJA

TRNOVA 
           KRONA 

TITULUS JEZUSOV 
       KRIŽ

VIA DOLOROSA

IX
Jezus tretjič pade

 pod križem

XI 
Jezusa pribijejo 

na križ

X 
Jezusa slečejo in mu dajo piti kis, 

pomešan z žolčem

XII 
Jezus umre 

na križu

SRAMNI 
          PREDPASNIK

JEZUSOV PLAŠČ JEZUSOVA SUKNJA 

SVETI ŽEBLJI

JEZUSOVA 
           KRI

II
Jezus vzame križ

na svoje rame
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Stacja V 
Szymon Cyrenejczyk pomaga 

nieść krzyż Jezusowi

Stacja VII 
Jezus upada 
po raz drugi

Stacja VI 
Weronika ociera 
twarz Jezusowi 

Stacja VIII 
Jezus pociesza 

płaczące niewiasty 

Stacja IV
Jezus spotyka 
Swoją Matkę

sandałymaryja Chusta via dolorosa

Stacja XIII

Jezus zdjęty z krzyża

Stacja XV

Jezus  zmartwychwstały 

Stacja XIV

Jezus złożony do  grobu

sudarion Całun płótno grób

         VEra    
         Eikon 

Czepek

V 
Simon iz Cirene 

pomaga Jezusu nositi križ

VII 
Jezus drugič pade 

pod križem

VI 
Veronika obriše Jezusu 

potni obraz

VIII 
Jezus tolaži 

jeruzalemske žene

IV
Jezus sreča 
svojo mater

SANDALIMARIJA POTNI PRTIČ via dolorosa

XIII
Jezusa snamejo 

s križa in ga izročijo 
materi

XV
Jezus vstane 

iz groba

XIV
Jezusa položijo 

v grob

SUDARIJ TORINSKI PRT  POVOJI GROB

VERA EIKON

POKRIVALO 
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F A K T O G R A F I C Z N Y  D O K U M E N T  M Ę K I

Całun Turyński

V I Z U A L N I  D O K U M E N T  O  K R I S T U S O V E M  T R P L J E N J U

TORINSKI PRT
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Całun
Turyński

Dreszcze przeszły po plecach Secondo Pii, 
gdy wieczorem w swej turyńskiej pracowni 
wywoływał klisze. Włoski fotograf nie przypuszczał 
zapewne, że ten dzień – 28 maja 1898 roku 
– odmieni jego życie. Kiedy w południe spoglądał 
przez obiektyw na fotografowany przez siebie całun, 
ledwie mógł dostrzec odbity na nim wizerunek 
mężczyzny. Pozbawiony ostrych konturów, 
rozmywał się na żółtym tle tkaniny, tworząc z nią 
wyblakły kontrast. Im bliżej fotograf podchodził 
z aparatem do tkaniny, tym mniej szczegółów 
był w stanie uchwycić jego wzrok.

[     R O Z D Z I A Ł  I    ]

DROGA CAŁUNU 
TURYŃSKIEGO
od Grobu 
Pańskiego 
w Jerozolimie do 
katedry św. Jana 
w Turynie. 

TORINSKI
PRT

Ko je Secondo Pia nekega večera v svojem 
torinskem ateljeju pregledoval fotografske 
plošče, mu je zastal dih. Italijanski fotograf 
zagotovo ni pričakoval, da bo tisti 28. maj 
1898 spremenil njegovo življenje. Ko je 
popoldne gledal skozi objektiv svojega 
fotoaparata, je na porumeneli tkanini zagledal 
komajda opazen, nejasen obris človeške podobe. 
Bolj ko se je predmetu približal, manj podrobnosti 
je mogel razbrati z golimi očmi. 

POT 
TORINSKEGA 
PRTA 
od svetega groba 
v Jeruzalemu do 
stolnice svetega 
Janeza v Torinu. 

P R V O  P O G L AV J E

Lirey
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Edessa
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OBLICZE MĘŻCZYZNY Z CAŁUNU to przykład efektu w historii sztuki określanego mianem sfumato – zmysł 
wzroku nie jest w stanie należycie uchwycić obrazów, które nie mają ostrych konturów i rozmywają się na tle. 
To powoduje, że szczegóły wizerunku są nieuchwytne dla oka, gdy obserwujemy wizerunek ze zbyt małej 
odległości, stają się natomiast lepiej widoczne z daleka. 

ODTIS OBRAZA NA TORINSKEM PRTU je primer učinka, ki mu umetnostni zgodovinarji pravijo 
sfumato. Oko med opazovanjem podobe od blizu zaradi njenih mehkih obrisov ne more jasno 
razločiti vseh podrobnosti, ki so bolje vidne od daleč. 
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Teraz, pochylony nad kliszami w  swym domowym laboratorium, ze zdumieniem 
obserwował wyłanianie się na zdjęciu wyraźnych zarysów postaci widocznej na płót-
nie. „Poczułem bardzo silne wzruszenie, gdy podczas wywoływania zobaczyłem, jak na 
płycie pojawia się najpierw Święte Oblicze, tak bardzo wyraźne, że sam byłem zasko-
czony”, napisał w swoich wspomnieniach Secondo Pia. Jego zdumienie potęgował fakt, 
że obraz pojawiający się na negatywie miał charakter pozytywu. Było to zjawisko zaprze-
czające wszystkiemu, co wynikało z wiedzy naukowej. Włoski fotograf nie przypuszczał 
zapewne, że swym odkryciem dokona prawdziwego trzęsienia ziemi w świecie nauki.

Od tamtego czasu żaden przedmiot na świecie nie został poddany tak wnikliwym 
i  gruntownym badaniom, jak Całun Turyński. Powstała nawet oddzielna dyscyplina 
naukowa – syndonologia (od greckiego słowa sindon, czyli całun) – zajmująca się 

SECONDO PIA 
(1855–1941) był 
szanowanym w Turynie 
prawnikiem, a zarazem 
miłośnikiem fotografii. 
To on w  1898 r. 
wykonał słynne 
zdjęcie Całunu. 

FOTOGRAFIA SECONDO PII wywołała szok i niedowierzanie, gdyż przedstawiała 
odbicie postaci Chrystusa w formie negatywu fotograficznego. 

Zdaj pa, ko se je sklanjal nad fotografskimi ploščami v domačem labo-
ratoriju, se je pred njegovimi osuplimi očmi na platnenem prtu posto-
poma prikazala podoba. V spominih je zapisal: »Ko sem razvijal nega-
tive, mi je vzelo sapo. Pred menoj se je izrisala neverjetno jasna podoba 
svetega obličja.« Njegovo začudenje je bilo še toliko večje, ker je bila 
podoba pozitivna in ne negativna, kar je bilo v nasprotju z zakoni foto-
grafije. Italijanskemu fotografu se verjetno ni niti sanjalo, da bo nje-
govo odkritje v znanstvenem svetu tako močno odmevalo.

Noben drug predmet v zgodovini ni bil deležen tako sistematičnega in 
temeljitega preučevanja kot torinski prt. Povzročil je celo nastanek nove 
znanstvene veje, sindonologije (po grškem sindon = prt), ki se ukvarja 
izključno z raziskovanjem podobe, skrite na tem navidez običajnem 

SECONDO PIA  
(1855–1941) je bil 
ugledni torinski 
odvetnik in 
amaterski fotograf, 
ki je leta 
1898 naredil 
znamenito 
fotografijo 
torinskega prta.

NEGATIVNI POSNETEK ODTISA KRISTUSOVEGA OBRAZA NA TORINSKEM 
PRTU,  s katerim je Secondo Pia presenetil svetovno javnost.
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CAŁUN 
PODŚWIETLONY 
OD TYŁU ujawnia 
zadziwiającą właściwość. 
Wizerunek mężczyzny 
znika, a widoczne 
pozostają jedynie 
ślady krwi. Zdaniem 
naukowców jest to 
dowód, iż obraz postaci 
na płótnie nie został 
namalowany, ponieważ 
farba nie przepuszcza 
światła – tak jak nie 
przepuszcza go krew.
 Na tkaninie widać 
również ślady nadpaleń, 
będące pozostałością po 
pożarze z 1532 r., 
oraz zacieki wody po 
gaszeniu ognia. 

PORÓWNAJ

strony

OD ZADAJ 
OSVETLJENI 
TORINSKI PRT 
razkrije nenavaden 
prizor: človeška 
podoba izgine, vidni 
ostanejo le sledovi 
krvi. Po mnenju 
strokovnjakov je to 
dokaz, da podoba ni 
bila naslikana, kajti 
barva – tako kot kri – 
ni prosojna. Na prtu 
so vidne tudi ožganine 
iz požara leta 1532 in 
vodni madeži, ki so 
posledica gašenja 
požara.

PRIMERJAJ 
strani  



ZGODNOŚĆ 
CAŁUNU Z EWANGELIAMI

WIZERUNEK CZŁOWIEKA z Całunu Turyńskiego 
zawiera szereg szczegółów, które są zgodne z przekazem 
zostawionym nam przez Ewangelistów i dotyczącym 
okoliczności męki oraz śmierci Jezusa z Nazaretu. Obraz na 
płótnie przedstawia mężczyznę, który został ubiczowany 
zgodnie ze starożytnym zwyczajem przy użyciu rzymskiego 
bicza (flagellum) oraz ukoronowany cierniowym czepcem. 
Jego ciało nosiło ślady licznych upadków oraz uderzeń. 
Skazańca ukrzyżowano według prawideł stosowanych 
przez katów rzymskich. Wbrew rozpowszechnionym 
w  średniowieczu  wyobrażeniom (obecnym na wielu 
obrazach) nie przebito mu gwoźdźmi dłoni, lecz nadgarstki. 
Nie połamano mu także goleni, co było powszechnie 
praktykowane w czasach rzymskich.

Na prawym boku Człowieka z Całunu, między piątym 
a szóstym żebrem, widoczna jest duża rana, powstała na 
skutek uderzenia włócznią. Przebiła ona opłucną, osierdzie 
i prawy przedsionek serca. Cios w serce z prawej, a nie 
z lewej strony, był zgodny z techniką stosowaną w piechocie 
rzymskiej. Jak wyjaśniał Juliusz Cezar w swym dziele 
O wojnie galijskiej, uderzenie takie było praktykowane przez 
legionistów, gdyż przeciwnicy zazwyczaj zakrywali swe serca 
tarczą trzymaną w lewej ręce, dlatego uczono żołnierzy 
rzymskich pchnięcia w to miejsce z prawej strony.

REKONSTRUKCJA 
MEDYCZNA
dowodzi, że 
człowiek 
z Całunu miał 
ręce 
przebite 
gwoździami
 w nadgarstkach, 
bok zaś przebity 
włócznią między 
piątym a szóstym 
żebrem.  

TORINSKI PRT  IN SKLADNOST 
Z EVANGELIJI

PODOBA NA TORINSKEM PRTU  se v mnogih 
podrobnostih ujema z evangeljskim poročilom o 
Kristusovi smrti. Na prtu upodobljeni človek je bil očitno 
prebičan z rimskim bičem (flagellum) in »okronan« 
s trnjem. Njegovo telo nosi številna znamenja udarcev 
in mučenja. Na smrt obsojenega so Rimljani usmrtili 
s križanjem. A v nasprotju z razširjeno srednjeveško 
predstavo, mu žebljev niso zabili skozi dlani, ampak skozi 
zapestji. Prav tako mu niso zlomili golenic, da bi pospešili 
smrt, kot je bila sicer navada. Na desni strani telesnega 
odtisa, med petim in šestim rebrom, je vidna dolga rana. 
Naredila jo je sulica, ki je prebodla plevro, osrčnik in 
desni srčni prekat. Srce je bilo prebodeno z desne strani, 
in ne z leve. Julij Cezar je v svojem komentarju o galskih 
vojnah pojasnil, da so svoje vojake učili zabadati sulico 
v srce nasprotnikov z desne strani, ker so si ga ti zakrivali 
s ščitom v levi roki.

ANATOMSKE 
REKONSTRUK-
CIJE  
potrjujejo, da 
so človeku, ki 
je odtisnjen na 
prtu, zabili žeblje 
skozi zapestja in 
prebodli stran 
s sulico med 
petim in šestim 
rebrom. 


