
Rom-Weg – mapa w orientacji południowej ukazująca szlaki pielgrzymkowe do Rzymu (najstarsza, drukowana mapa drogowa Europy Środkowej), 
E. Etzlaubs, 1500, Bayerische Staatsbibliothek, Monachium.
Rom-Weg – south oriented road map for pilgrimages to Rome (the earliest printed road map of central Europe),  
E. Etzlaubs, 1500, Bayerische Staatsbibliothek, Munich.



A PIELGRZYMKOWYM SZLAKU
Wyruszając na pielgrzymkę należało odpowiednio przygotować 
bagaż. Tu obowiązywała zasada: „zabrać tak mało, jak tylko moż-
liwe; tak wiele, ile trzeba. Wszystkie cenne rzeczy: pieniądze, listy 
żelazne i polecające, które pomagały zdobyć pątnikowi pożywie-
nie i nocleg, przepustki, przewodniki, czy wreszcie 
świadectwo zdrowia pakowano do skórzanej torby 
przewieszanej przez ramię na skos. W pochewce 
przytroczonej do pasa noszono nóż, w worku za-
rzuconym na plecy lub zawieszonym na kiju cho-
wano odzież, parę zelówek, kubek, sieć lub wędkę 
do łowienia ryb po drodze oraz krzesiwo do rozpa-
lania ogniska. Wodę pitną transportowano w wy-
drążonej dyni, pęcherzu zwierzęcym, ceramicz-
nej manierce z dwoma uszkami do zawieszenia 
lub skórzanym bukłaku. Nieodłącznym atrybu-
tem pielgrzyma był kij, który pomagał w dro-
dze, a w razie potrzeby mógł służyć także do 
obrony. Przed deszczem i chłodem chroniła 
peleryna, która pełniła też funkcję przykrycia 
podczas snu. Kapelusz z szerokim rondem, 
najczęściej opuszczonym do przodu, chronił 
twarz pątnika przed słońcem. Na kapelusz 
i pelerynę naszywano emblematy z sank-
tuariów, które się odwiedziło.

Ubodzy ludzie podróżowali bez 
gotówki. Niekiedy żebrali, innym razem za-
rabiali po drodze wykonując różne, doraźne 
prace. Przekazując informacje z odległych 
stron, pątnicy często dostawali w zamian 
posiłek.

N THE PILGRIM’S ROUTE
Setting off on pilgrimage, one had to suitably prepare the lug-
gage. Here a general rule was as follows: „to take as little as pos-
sible; as much as necessary”. All valuable things: money, safe 
conducts and letters of recommendation which helped the pil-

grim get food and accommodation, passes, guidebooks 
or finally a health certificate, were packed to a leather 
bag hanging over the shoulder. A knife was carried in 

a sheath strapped to the belt. Clothes were hidden 
in a sack shouldered or hung on the stick, as well 

as a pair of soles, a mug, a net or rod to catch 
fish on the way and a flint and steal to light a 
bonfire. Drinkable water was transported in 
a hollowed pumpkin, an animal bladder, a 
ceramic canteen with two handles for hang-
ing, or a leather skin. A inevitable attribute 
of a pilgrim was a stick, which helped on 
the way and if necessary, could also serve 
for defence. A cape protected against rain 
and cold, and also served as bedclothes 
during the sleep. A hat with a wide brim, 
most often lowered to the front, protected 

the pilgrim’s face against the sun. Em-
blems from sanctuaries which were vis-
ited were sewn on the hat and cape.

Poor people travelled without 
money. Some of them begged, or some 
other time, they earned on the way doing 
different temporary works. Transmitting 
information from distant places, pilgrims 
often received a meal in return. 

Odpoczywający pielgrzymi, grafika, L. van Leyden, około. 1508, Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam.
Resting Pilgrims, engraving, L. van Leyden, Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam.

Święty Wawrzyniec przed prefektem (detal), Mistrz Legendy o św. Urszuli, około 1510,  
The National Gallery, Londyn.
Saint Lawrence before the Prefect (detail), Master of the Saint Ursula Legend,  
c 1510, The National Gallery, London.

Typowy pielgrzym średniowieczny i jego podstawowe 
akcesoria podróżnicze, rys. J. Glinkowska-Kowalewska.
A typical medieval Pilgrim and his essential travel 
accessories, drowing by J. Glinkowska-Kowalewska.

Pielgrzymi w Rzymie w jubileuszowym roku 1300, miniatura z Kroniki G. Sercambiego,  
Archiwum Narodowe miasta Lucca.
Pilgrims in Rome at the 1300 Jubilee, miniature from G. Sercambi’s Cronica,  
National Archive of Lucca.



N THE PILGRIM’S ROUTE
The real pilgrims went on foot. They covered on average about 
30 kilometres daily in this way. Wealthy people travelled on 
horseback. To stress humility, they often chose a mule or don-
key. 

They stayed overnight in monasteries, inns and spe-
cial night shelters widely distributed along the main pilgrimage 
routes. For poorer travellers, a possibility of staying under a roof 
of sorts or in the stable was often enough. 

Many different dangers lurked on the way, wait-
ing for pilgrims. Crossing the mountains was particularly dan-
gerous. Some pilgrims were not prepared to the mountain 
weather conditions. It was easy to get lost, slip, fall off the 

rock or freeze. One also had to watch out for bogs 
and dunes on the way. Also people posed a very 

real threat – gangs of robbers more readily 
attacked people in the mountains, where the 
traffic was not heavy. 

 Reaching the destination, the pilgrims went for all-
night prayers. They made votive offerings – that is gifts associ-
ated with the given intention of the prayer or its hearing out, in 
front of miraculous figures, relics or paintings. These could be, 
for instance, wax casts of the body part the pilgrim wished to be 
healed, thanks to the intercession of saints. Three postures were 
assumed during the prayer: bowing down, a knelling position 

with eyes and hands rising to the 
sky and kneeling with the hands 
joined, which became widespread 
in the 13th c.

However, the most 
important for the pilgrims was 
to get close to the relic and holy 
images, to touch them. Each pil-
grim wanted to take with them an 
object that contained a little bit 
of traits of miraculous relics, be-
ing the tangible evidence of mak-
ing the pilgrimage. Pilgrim badges 
perfectly served this purpose. 

A PIELGRZYMKOWYM SZLAKU
Prawdziwi pielgrzymi szli piechotą. Dziennie pokonywano w ten 
sposób średnio około trzydziestu kilometrów. Osoby zamożne 
podróżowały konno. Aby podkreślić pokorę, wybierały często 
muła lub osła.

Na noc zatrzymywano się w klasztorach, gospodach 
i specjalnych noclegowniach rozmieszczonych gęsto wzdłuż 
głównych szlaków pielgrzymkowych. Uboższym podróżnym czę-
sto wystarczała możliwość ulokowania się pod jakimkolwiek da-
chem lub w stajni.

Na pielgrzyma czyhało w drodze wiele różnorakich nie-
bezpieczeństw. Szczególnie groźne były przeprawy przez góry. Nie-
którzy pątnicy nie byli przygotowani na górskie warunki pogodowe. 
Łatwo było zabłądzić, poślizgnąć się, spaść ze skały lub 
przemarznąć. W drodze trzeba było również uważać 
na bagna i wydmy. Bardzo realnym zagrożeniem 
były też bandy rabusiów. Chętnie napadały ludzi 
w górach, gdzie ruch był niewielki.

Dotarłszy do celu, pielgrzym udawał się na całonocne 
modły. Przed cudownymi figurami, relikwiami czy obrazami składał 
wota – czyli dary wiążące się z określoną intencją modlitwy lub jej 
wysłuchaniem. Mogły być to na przykład woskowe odlewy części 
ciała, na których uzdrowienie, dzięki wstawiennictwu świętych, li-
czył pątnik. W czasie modlitwy przyjmowano trzy postawy: bicie 
czołem, pozycję klęczącą z oczami i rękoma wzniesionymi ku niebu 
oraz klęczenie ze złączonymi 
rękoma, co upowszechniło się 
w XIII w.

Najw ażn i e j s ze 
dla pielgrzymów było jednak 
zbliżenie się do relikwii i świę-
tych wizerunków, dotknięcie 
ich. Każdy pątnik chciał za-
brać ze sobą jakiś przedmiot 
zawierający odrobinę cech 
cudotwórczych relikwii, bę-
dący konkretnym świadec-
twem odbycia pielgrzymki. 
Rolę tę spełniały doskonale 
plakietki pielgrzymie.

Dom podróżników, Siedem uczynków miłosierdzia (detal),  
Mistrz z Alkmaaru, 1504, Rijksmuseum, Amsterdam.
The house of travelers, The seven works of mercy (detail),  
Master of Alkmaar, 1504, Rijksmuseum, Amsterdam.

Pielgrzymi przy grobie św. Zygmunta, Życie św. Zygmunta (detal),  
H. Wertinger, 1498, Katedra w Freising.
Pilgrims at the tomb of St. Sigismund, Life of St. Sigismund (detail),  
H. Wertinger, 1498, Freising Cathedral, Freising.

Pielgrzymi przy grobie św. Sebastiana, J. Lieferinx, 1497,  
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rzym.
Pilgrims at the Tomb of St. Sebastian, J. Lieferinx, 1497,  
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome.

Mężczyzna ofiarujący woskową nogę na grobie Williama z Yorku,  
St. William window (detal), około 1414, York Minster, York.
Man offers wax leg at the tomb of St. William of York,  
St. William window (detail), c. 1414, York Minster, York.

Grób Piotra z Werony, P. Berruguete, około 1495,  
Museo Nacional del Prado, Madryt.
The Tomb of Saint Peter Martyr, P. Berruguete, c. 1495,  
Museo Nacional del Prado, Madrid.



ZAS PIELGRZYMÓW
Pielgrzymki stanowiły w średniowieczu jedną z podstawowych 
form ludowej pobożności. Podejmowano je z różnych pobudek: 
dla uzyskania odmiany losu, zesłania cudu w sytuacji beznadziej-
nej, oddania się w opiekę konkretnego świętego lub jako wy-
pełnienie ślubowania złożonego w trudnym momencie życia. 
Powszechnie wierzono w cudowną moc relikwii oraz wizerunków 

i miejsc świętych. Przebywa-
nie w pobliżu miejsca uświę-
conego, zwłaszcza związanego 
z życiem i działalnością Zbawi-
ciela, patriarchów, proroków, 
Najświętszej Marii Panny, apo-
stołów i uczniów, później także 
męczenników i wyznawców, 
a zakorzenionego w świado-
mości wiernych biblijnym prze-
kazem, stanowiło w przecięt-
nej opinii chrześcijan niemal 
rękojmię uzyskania łask. 

W XIII wieku upo-
wszechniła się pielgrzymka pokutna, która nie była aktem do-
browolnym, lecz czynem przymusowym lub karą za morderstwo, 
podpalenie czy wykroczenie przeciwko władzy. Pielgrzymkę jako 

karę za grzech herezji stoso-
wały także sądy inkwizycji.

Pielgrzymka po-
kutna, w zależności od wagi 
przestępstwa, mogła trwać kil-
ka tygodni lub nawet miesię-
cy. Narażało to skazanych na 
straty ekonomiczne, a z uwagi 
na liczne niewygody i niebez-
pieczeństwa czyhające na dro-
dze, również na utratę zdro-
wia, a nawet życia. Dlatego też 

szybko znaleziono rozwiązanie, oczywiście za pieniądze. Taryfy ni-
derlandzkie z XV wieku szczegółowo informują o cenach za zastęp-
stwo. W pielgrzymkę za skazanego wyruszał zawodowy pątnik.

Pielgrzymki odbywano też często z chęci przeżycia 
przygody, poznania świata i nowych ludzi. Kiedy dniami wolny-
mi od codziennych zajęć były tylko święta kościelne, pielgrzym-
ka stawała się też dla wie-
lu osób jedyną okazją do 
opuszczenia domu i zrobie-
nia sobie dłuższej przerwy 
w nierzadko ciężkiej pracy. 
Tym samym pielgrzymowa-
nie stało się pierwszą, po-
pularną na tak dużą skalę, 
formą turystyki.

HE TIME OF PILGRIMS
In the Middle Ages pilgrimages were one of the basic forms of 
folk piety. They were undertaken for different reasons: to gain 
a change of fate, sending a miracle in a hopeless situation, giv-
ing oneself in the care of the particular saint, or as fulfilling an 
oath taken in a difficult moment of life. People commonly be-
lieved in miraculous power of relics, as well as images and sacred 
places. Staying in the vicinity 
of the place sanctified by the 
biblical tradition, particularly 
connected with the lives and 
actions of patriarchs, proph-
ets, the Saviour, the Blessed 
Virgin Mary, the Apostles and 
disciples, and later on, also 
martyrs and followers, in the 
average opinion of a Chris-
tian was almost a guarantee 
of gaining favours.

In the 13th c., the 
penitential pilgrimage became 
widespread, which was not a voluntary act but a forced deed or 
punishment for murder, arson or offence against the authority. 
A pilgrimage as punishment for the sin of heresy was also used by 
the courts of the Inquisition.

A penitential pilgrim-
age, depending of the weight of a 
crime, could last a few weeks or 
even months. This exposed the 
convicts to economic losses, and 
due to many discomforts and dan-
gers awaiting them on the way, 
also the loss of health of even life. 
Therefore a solution was found 
very quickly – obviously for mon-
ey. Netherland Tariffs from the 15th century inform in detail 
about prices for replacement in making a pilgrimage, on which 
a professional pilgrim set off instead of a convict.

Pilgrimages were often made also from desire for 
having an adventure, getting to know the world and new peo-

ple. When the only days 
free from everyday occupa-
tions were church holidays, 
for many people a pilgrim-
age became also the only 
opportunity to leave home 
and take a longer break in 
often very hard work. Thus 
going on pilgrimages be-
came the first form of tour-
ism popular on such a large 
scale.

Więzień składający łańcuchy na grobie św. Williama 
z Yorku, St. William window (detal), około 1414, 
York Minster, York.
Prisoner offers chains at the tomb of St. William of York, 
St. William window (detail), c. 1414, York Minster, Yokr.

Scena z pielgrzymami przy grobie św. Wolfganga, J. Polak, 1480, 
ołtarz główny w kościele św. Wolfganga, Pipping.
Pilgrim scene at the grave of the saint Wolfgang, J. Polack, 1480, 
Main altar (detail) in the Church of Saint Wolfgang, Pipping.

Więźniowie składający łańcuchy na ołtarzu św. Leonarda,  
Ołtarz św. Leonarda (detal), około 1455, kościół św. Leonarda 
w Bad Aussee.
Donation of votive offerings by prisoners at the St. Leonard’s 
altar, St. Leonard’s altar (detail), c. 1455, St. Leonard’s Church, 
Bad Aussee.

Kalecy i chorzy przy grobie św. Mikołaja, G. da Fabriano, 1425, 
National Gallery of Art, Waszyngton.
The Crippled and Sick Cured at the Tomb of Saint Nicholas,  
G. da Fabriano, 1425, National Gallery of Art, Washington.

Bazylika św. Jana na Lateranie, detal ze sceną pielgrzymią, H. Burgkmair 
starszy, 1502, Staatsgalerie Altdeutsche Meister, Augsburg.
St. John Lateran’s Basilica, pilgrim scene detail, H. Burgkmair the elder, 
1502, Staatsgalerie Altdeutsche Meister, Augsburg.

Bazylika Świętego Krzyża w Jerozolimie, detal ze sceną pielgrzymią, 
H. Burgkmair starszy, 1504, Staatsgalerie Altdeutsche Meister, Augsburg.
Basilica of the Holy Cross in Jerusalem, pilgrim scene detail, H. Burgkmair 
the elder, 1504, Staatsgalerie Altdeutsche Meister, Augsburg.



REDNIOWIECZNY GDAŃSK 
OŚRODKIEM KULTU MARYJNEGO

W dniu 25 marca 1343 roku, w święto Zwiastowania Pańskie-
go, rozpoczęto na Głównym Mieście budowę nowej świątyni, 
pod wezwaniem najświętszej Marii Panny. Pierwszy etap prac 
zakończył się w roku 1361. Ostatecznie budo-
wę zakończono w lipcu 1502 roku. Świątynia, 
przez cały okres budowy, była celem licznych 
wizyt przybyszów tak z kraju jak i zagranicy. Jej monu-
mentalne rozmiary: długość 105,5 m i szerokość w tran-
sepcie 66 m, oraz imponujące gwiaździste i kryształowe 
sklepienia wznoszące się 30 metrów ponad posadzką 
i oparte na 27 filarach, jeszcze dziś budzą podziw i sza-
cunek dla budowniczych. Dla współczesnych to 
cudowne, sakralne wnętrze, mogące pomieścić 
prawie 20 000 wiernych, wypełnione kaplica-
mi ufundowanymi przez bogatych gdańszczan, 
cechy rzemieślnicze i rozmaite bractwa, boga-
te nie tylko w liczne arcydzieła sztuki sakral-
nej, jak choćby rzeźba pięknej Madonny, Pieta 
czy ołtarz Koronacji Marii, ale także pełne cu-
downych relikwii, było niewątpliwie miejscem 
nieomal świętym, miejscem którego w piel-
grzymiej wędrówce nie można było pominąć. 
Informacje o Gdańsku, jako ośrodku 
pielgrzymkowym, znajdujemy, między 
innymi, w średniowiecznych dokumen-
tach z Gandawy i Brugii, mówiących 
o kierunkach pielgrzymek pokutnych.

 Niezwykła popularność 
znaków pielgrzymich jako najczęściej 
spotykanych pamią-
tek z odbytej podró-
ży, pozwala przypusz-
czać, że podobne em-
blematy musiały być 
dostępne pątnikom 
również w Gdańsku. 
Z gdańskim kościo-
łem Najświętszej Ma-
rii Panny związane 
są być może charak-
terystyczne plakietki 
w formie kapliczki nakrytej trójkątnym daszkiem 
z trzema krzyżami, przedstawiające Marię siedzą-
cą na tronie, podtrzymującą lewą ręką dzieciątko. 
Znajdowane sporadyczne w innych miastach Euro-
py, głównie w obszarze basenu Morza Bałtyckiego, 
stanowią przeszło połowę kolekcji pamiątek piel-
grzymich związanych z kultem maryjnym, odkry-
tych w Gdańsku. Wiele z nich to nieudane odlewy 
lub egzemplarze nigdy nie użyte (z zaślepionymi 
nadlewką surowca uszkami mocującymi). 

EDIEVAL GDANSK AS  
A CENTRE OF THE MARIAN CULT

On 25 March 1343, the feast of the Annunciation, the construc-
tion of a new church dedicated to the Blessed Virgin Mary 

was started in the Main Town. The first stage of work fin-
ished in 1361. The construction was eventually completed 
in July 1502. The church was the destination of many vis-

itors coming both from home and abroad throughout 
the time of construction. Even today, its monumental 

dimensions: the length of 105.5 m and the width in 
transept of 66 m, as well as the imposing stel-
lar and ribbed vaults rising 30 meters above the 
floor and supported on 27 pillars, arouse admi-

ration and respect for the builders. That won-
derful sacred interior had a capacity of almost 
20 000 believers, filled with chapels founded 
by rich Gdansk citizens, craftsman, craft guilds 
and various fraternities, rich not only in many 
masterpieces of sacred art, such as the sculp-
ture of beautiful Madonna, Pieta or the altar 
of Coronation of Mary. But also full of mirac-
ulous relics, For the contemporary people it 
was undoubtedly an almost sacred place, the 
place which could not be omitted in the pil-

grim’s journey. We can find infor-
mation about Gdansk as a pilgrim-
age centre for instance in medieval 
documents from Ghent and Brug-
es, telling us about the directions of 

penitential pilgrimages.
From the outstanding 
popularity of pilgrims 
badges, the most fre-
quently found sou-
venirs from the jour-
neys, we may guess 
that similar emblems 
must have also been 
available to pilgrims in 
Gdansk. Characteristic 
badges in the form of 
a chapel covered with 
a triangular roof with 

three crosses, presenting Mary sitting on a throne, 
supporting the Child with her left hand, might be 
attributed to the church of the Blessed Virgin Mary 
in Gdansk. Found sporadically in other towns of Eu-
rope, mainly in the Baltic Sea region, they account 
for more than half of the collection of pilgrim’s sou-
venirs connected with the Marian cult discovered 
in Gdansk. Many of them are failed casts or items 
which were never used (with fixing handles closed 
with excessive amount of metal).

Pieta, około 1390 roku, Bazylika Mariacka, Gdańsk.
Pietà, c. 1390, St. Mary’s Church, Gdansk.

Bazylika Konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.
Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Gdansk.

Piękna Madonna, I połowa XV wieku, Bazylika 
Mariacka, Gdańsk.
Beautiful Madonna, first half of the fifteen century, 
St. Mary’s Church, Gdansk.

Ołtarz Koronacji Marii, Mistrz Michał z Augsburga, 
1511-1515, Bazylika Mariacka, Gdańsk.
Coronation of the Virgin Altarpiece, Michael of 
Augsburg, 1511–1517, St. Mary’s Church, Gdansk.

Ornat z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, około 1400, 
Germanisches Nationalmuseum, Norymberga.
Chasuble from St. Mary’s Church in Gdansk, c. 1400, 
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.

Plakietki pielgrzymie związane prawdopodobnie z Bazyliką Mariacką w Gdańsku, XIV-XV w.,  
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Pilgrim badges possibly associated with St. Mary’s Basilica in Gdansk.



ARIAN CULT CENTRES WHERE 
PILGRIM’S BADGES DISCOVERED 
IN GDANSK WERE MADE

In the period of the late Middle Ages, several hundred of Mar-
ian cult centres functioned in the whole Europe, several dozen 
of which were of over-regional importance. To identify the pil-
grim’s centres the badges discovered in Gdansk derive from is 
a very difficult task, and in many cases, practically impossible. 
If Marian badges do not have inscriptions with the name of lo-
cality, they usually bear no individual traits or references to the 
local traditions. Marian badges were made according to a defi-
nite scheme, with a concern for retaining the fundamental at-
tributes. The most often reproduced types of representations 
were Mary Enthroned with Child, Mary Standing with Child, and 
Pieta. Differences were usually determined by the talent and 
knowledge of the craftsman making patterns. Nevertheless, 
Mary and Jesus had to be presented in such a way that their im-
ages could not raise any doubts. The badges depicting scenes 
from legends connected with individual centres, like the scene 
of the consecration of a church from Einsiedeln, Switzerland, or 
the moment of recovering a miraculous figure of Madonna from 
a canal on the badge of Amersfoort, are very rare. Therefore, so 
far we have managed to explicitly identify only six centres out 
of more than 300 pilgrim’s badges connected with Marian cult 
which have been discovered in Gdansk: Aardenburg, Aachen, 
Amersfoort, Einsiedeln, Rocamadour and Lede.

ŚRODKI KULTU MARYJNEGO, 
Z KTÓRYCH POCHODZĄ PLAKIETKI 
PIELGRZYMIE ODKRYTE W GDAŃSKU

W okresie późnego średniowiecza w całej Europie funkcjo-
nowało kilkaset ośrodków kultu maryjnego, z których kilka-
dziesiąt miało charakter ponadregionalny. Ustalenie, z któ-
rego z ośrodków pątniczych pochodzą odkryte w Gdańsku 
plakietki pielgrzymie, jest zadaniem bardzo trudnym, a w wie-
lu przypadkach niewykonalnym. W plakietkach maryjnych, 
o ile nie posiadają inskrypcji z nazwą miejscowości, brak jest 
na ogół cech indywidualnych czy odniesień do tradycji lokal-
nych. Znaki maryjne wytwarzano według określonego schema-
tu, starając się o zachowanie zasadniczych atrybutów. Najczę-
ściej powielanymi typami przedstawień były Maria Tronująca 
z Dzieciątkiem, Maria Stojąca z Dzieciątkiem oraz Pieta. O róż-
nicach decydował zazwyczaj talent i wiedza rzemieślnika wy-
konującego wzory. Niemniej jednak, Maria i Jezus musieli być 
tak ujęci, żeby ich wizerunki nie budziły wątpliwości. Do rzad-
kości należą znaki przedstawiające sceny z legend związanych  
z poszczególnymi ośrodkami, jak scena konsekracji kościoła ze 
szwajcarskiego Einsiedeln czy moment wyłowienia cudownej 
figury Madonny z kanału na plakietce z Amersfoort. Dlatego 
spośród przeszło 300 plakietek pielgrzymich związanych z kul-
tem maryjnym odkrytych w Gdańsku, udało się do tej pory jed-
noznacznie rozpoznać zaledwie sześć ośrodków: Aardenburg, 
Akwizgran, Amersfoort, Einsiedeln, Rocamadour i Lede. 

AARDENBURG

AKWIZGRAN
(Aachen)

AMERSFOORT

EINSIEDELN

ROCAMADOUR

LEDE

GDANSK



AMIĄTKI PIELGRZYMIE – PLAKIETKI
Do niedawna podstawowym źródłem wiedzy na temat pielgrzy-
mek średniowiecznych były przekazy pisane. Niewielka ilość za-
chowanych na ten temat zapisków, ograniczała jednak zakres stu-
diów badaczom. Dopiero rozkwit archeologii europejskich miast 
średniowiecznych poszerzył znacząco bazę źródłową o mate-
rialne relikty pielgrzymek – znaki pielgrzymie, ampułki, dzwonki 
i manierki. Wszystkie te przedmioty, będące rodzajem „pamiąt-
ki z podróży”, sprzedawane były pątnikom w większości sanktu-
ariów europejskich. Ich masową produkcję i sprzedaż kontrolo-
wały władze kościelne. Większość 
znanych dewocjonaliów tego typu, 
to niewielkie znaki przedstawiające 
postaci świętych, apostołów, Ma-
donnę z Dzieciątkiem, sceny zwią-
zane z Męką Pańską lub inny obiekt 
kultu, do którego pielgrzymowa-
no. Najwcześniejsze egzemplarze 
miały postać masywnej plakietki  
z jednostronnym przedstawieniem 
reliefowym. Później popularne sta-
ły się znaki ażurowe, pod którymi, 
jako tło, mocowano niekiedy ko-
lorowe, papierowe podkładki. Za-
kupione plakietki, jako świadec-
two bytności w miejscu świętym, 
naszywano w widocznym miejscu  
na ubranie – najczęściej kapelusz, kołnierz kaptura lub torbę po-
dróżną. Dzięki temu, już z daleka odróżnić można było pielgrzy-
mów od zwykłych podróżnych.

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w obrębie historycznej 
części miasta odkryto przeszło 1200 zabytków, które wiązać moż-
na z kulturą pielgrzymkową. Większość stanowią ołowiane znaki 
pielgrzymie poświęcone Najświętszej Marii Pannie. Zabytki po-
chodzą z nawarstwień użytkowych i niwelacyjnych datowanych 
przeważnie na XIV-XV w. Najwięcej plakietek „maryjnych” odkryto  
na stanowiskach zlokalizowanych wzdłuż Motławy, wśród któ-
rych pod względem ilościowym wyróżniają się wyraźnie dwa – 
Wyspa Spichrzów i teren dawnej stoczni przy ulicy Lastadia.

 Kolekcja gdańskich znaków pielgrzymich jest jedną 
z największych w Europie. Dotychczas udało się rozpoznać wśród 
znalezisk 20 ośrodków pątniczych, w tym sześć ośrodków kultu 
Maryjnego.

ILGRIMAGE SOUVENIRS – BADGES
Until recently, written documents were the basic sources of 
knowledge about medieval pilgrimages. However, the small 
amount of preserved notes on this subject limited the range of 
studies the scholars could undertake. Only the development of 
the archaeology of European medieval towns considerably wid-
ened the source base with material relics of pilgrimages – pil-
grim’s signs, ampoules, bells and canteens. All those items be-
ing a kind of “souvenirs from the journey”, were sold to pilgrims 
in most European sanctuaries. Their mass production and sales 

were controlled by the church au-
thorities. The majority of the known 
devotional items of this type are 
small signs representing the fig-
ures of saints, Apostles, Madonna 
with Child, scenes connected with 
the Passion, or another subject of 
cult to which the pilgrimage was 
made. The earliest specimens has 
the form of a massive badge with 
a one-sided relief representation. 
Later on, openwork signs became 
popular, and sometimes colourful 
paper pads were fixed under them 
as a background. Purchased badg-
es were sewn on parts of clothes 
where they were visible– most of-

ten the hat, the hood collar or the travel bag, as the evidence 
of staying in the holy place. Thanks to that, pilgrims could be 
already distinguished from common travellers from a distance.

During the archaeological excavation conducted by 
the Museum of Archaeology in Gdańsk within the historical part of 
the town, more than 1200 artifacts were discovered which can be 
connected with the culture of pilgrimages. The majority of them 
are lead pilgrim’s signs dedicated to the Blessed Virgin Mary. The 
items come from functional and levelling layers dated mostly to 
the 14th – 15th c. The largest number of “Marian” badges were 
discovered on sites located along the Motława river, among which 
two are distinguished clearly in respect of quantity – Granary Is-
land and the area of the former shipyard at Lastadia street.

 The collection of Gdańsk pilgrimage signs is one of 
the largest in Europe. To date, 20 pilgrim’s centres have been 
successfully identified among the finds, including six centres of 
the Marian cult.

Święty Roch jako pielgrzym, poliptyk (detal), około1475-1485, 
Kościół Szpitalny, Bad Aussee.
St. Roch as a Pilgrim, polyptych (detail), c. 1475-1485, 
Spitalskirche, Bad Aussee.

Pielgrzymi, panel z flamandzkiego ołtarza (detal), Mistrz z Frankfurtu, około 1490, 
Muzeum Historyczne, Frankfurt nad Menem.
Pilgrims wearing souvenirs, painted panel from Flemish altarpiece (detail), Master 
of Frankfurt, c. 1490, Historisches Museum, Frankfurt-on-Main.

Pielgrzymi, Ołtarz gandawski (detal), J. van Eyck, 1432, Katedra św. Bawona w Gandawie.
Pilgrims, Ghent Altarpiece (detail), J. van Eyck, 1432, Saint Bavo Cathedra, Ghent.

Pielgrzymi kupujący “pamiątki z podróży”, rys. J. Glinkowska-Kowalewska.
Pilgrims buying “souvenirs from the journey”, drowing by J. Glinkowska-Kowalewska.



AMIĄTKI PIELGRZYMIE
We wszystkich większych ośrodkach pielgrzymkowych można było 
kupić również inne, poza plakietkami, pamiątki. Dużą popularno-
ścią cieszyły się rozmaite przedmioty wydające dźwięki: dzwonecz-
ki, grzechotki, gwizdki, rogi i inne drobne instrumenty. Powszech-
nie wierzono, że wygrywane na nich melodie odpędzają demony, 
złą pogodę i powstrzymują wszelkie zło. Należało jednak wcześniej 
dotknąć nimi świętej relikwii lub cudownego wizerunku.

 W wielu ośrodkach pątniczych znajdowały się źró-
dełka, których wodom przypisywano cudowne właściwości lecz-
nicze. Podobną moc uzdrawiania miały posiadać też rozmaite 
płyny związane z relikwiami, na przykład rozrzedzana w nieskoń-
czoność krew świętego czy wypływające systematycznie z reli-
kwii święte oleje. W ośrodkach pielgrzymkowych oferujących 
wiernym takie „cudowne lekarstwa” na rozmaite dolegliwości, 
sprzedawano specjalne ampułki, które po napełnieniu świętym 
płynem, pielgrzymi mogli zabrać do domu. Noszono je często na 
szyi w charakterze amuletu, lub przymocowane do ubrania. Am-
pułki wykonywano zazwyczaj, podobnie jak plakietki, ze stopu 
cyny z ołowiem, choć dużą popularnością cieszyły się też pojem-
niki szklane i gliniane.

 Ampułki, dzięki świętej zawartości, znaczyły dużo 
więcej niż plakietki pielgrzymie. Wierzono, że była ona skutecz-
na, bądź to poprzez dodanie kilku kropel do innych spożywanych 
płynów, bądź też poprzez smarowanie chorych miejsc.

ILGRIMAGE SOUVENIRS
Apart from badges, one could also buy other souvenirs in all 
major pilgrimage centres. Various objects making sounds were 
very popular: bells, rattles, whistles, horns and other small in-
struments. There was a common belief that melodies played 
with them chase away demons, bad weather and hold back all 
evil. However, they had to be touched earlier by a holy relic or a 
miraculous image.

 In many pilgrim’s centres were springs with waters 
which were attributed miraculous healing properties. Various 
liquids connected with relics were also supposed to have a sim-
ilar healing power, for instance the blood of a Saint, endlessly 
watered down, or sacred oils running systematically from the 
relics. In pilgrimage centres, offering such “miraculous med-
icines” for various ailments to the faithful, special ampullae 
were sold which pilgrims could take home after filling them 
with the sacred liquid. They were often worn round the neck 
as an amulet, or attached to clothes. Ampullae were usually 
made from an alloy of tin with lead, just as badges, although 
glass and clay containers also enjoyed considerable popularity. 

Ampullae were much more valued than pilgrim’s 
badges, due to their holy content. It was believed to be effec-
tive either by adding a few drops to other consumed liquids, or 
by applying to sore spots.

Pamiątki pielgrzymie: dzwonek i ampułka, XV w., Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Pilgrim souvenirs: bell and ampulla, 15thC, Archaeological Museum in Gdansk.

Pielgrzymi nabierają do ampułek uzdrawiające oleje wypływające z grobowca św. Williama  
z Yorku, okno św. Williama (detal), około 1414, York Minster, York.
Pilgrims collect healing oil flowing from the spigots in the tomb of St. William of York,  
St. William window (detail), c. 1414, York Minster, York.

Pielgrzymi z uzdrawiającą wodą św. Tomasza Becketa, około 1213-1220,  
Kaplica św. Trójcy, Canterbury Cathedral, Kent.
Pilgrims with healing water of St. Thomas Becket, c. 1213-1220,  
Trinity Chapel, Canterbury Cathedral, Kent.

Kamionkowa, okrągła flasza pielgrzymia, pamiątka z Akwizgranu,  
około 1550, British Museum, Londyn.
Stoneware round pilgrim flask, souvenir from Aachen, c. 1550,  
British Museum, London.

Kamionkowy róg pielgrzymi, XV w., Museum Rotterdam.
Stoneware pilgrims horn, 15thC, Museum Rotterdam.



ABYTKI SKÓRZANE
Wśród odkrywanych w Gdańsku podczas wykopalisk archeolo-
gicznych skórzanych zabytków, znajdują się czasem przedmioty 
opatrzone wizerunkiem Matki Boskiej lub inskryp-
cją maryjną (MARIA lub sama litera M). W zbiorach 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku znajdują się 
trzy takie zabytki, wszystkie pochodzące z XV wieku.

Skórzany futerał (etui) na komplet 
(przeważnie od trzech do ośmiu) tabliczek wosko-
wych do pisania. Tabliczki miały niewielkie rozmiary 
i wykonane były z cienkich, drewnianych deseczek 
wyżłobionych z jednej lub obu stron i wypełnionych 
masą z wosku pszczelego. Noszono je przy pasie, 
bądź na szyi na rzemieniu lub sznurku. Egzemplarz 
gdański jest bogato dekorowany – ma dwustronnie 
wytłaczany wzór przedstawiający Madonnę z Dzie-
ciątkiem oraz świętych Jakuba i Krzysztofa pod go-
tyckimi arkadami. Futerał ten zachował się jednak 
we fragmencie – brakuje pokrywy zamykającej przedmiot od góry  
i doszywanego dna.

Zewnętrzna, dekorowana część torebki. Kaletki ta-
kie zawieszane były u pasa i służyły do przechowywania drobnych 
przedmiotów. Przeważnie miały wiele odrębnych przegródek  
i liczne, ściągane rzemieniem, kieszonki. Ich budowa była bar-
dzo skomplikowana. Zachowany fragment zdobiony był od-
ciskaną, gotycką inskrypcją: MARIA. Pierwsza litera jednak 
nie zachowała się.

Fragment skórzanej przyszwy patynki drewnianej 
zdobiony gotycką literą M. Patynki to charakterystyczne obu-
wie ochronne, używane po-
wszechnie w średniowie-
czu. Wkładane na buty 
szyte w całości ze skóry, 
zabezpieczały je przed bru-
dem i wilgocią. Odkryty 
w Gdańsku fragment pier-
wotnie był haftowany róż-
nokolorowymi nićmi, któ-
re niestety nie przetrwały  
do naszych czasów, a sama 
litera M była głównym mo-
tywem dekoracyjnym całej 
kompozycji.

EATHER ARTEFACTS 
The leather artifacts discovered during archaeological excava-
tions in Gdańsk sometimes include items with the picture of the 

Virgin Mary or the Marian inscription (MARIA or 
the letter M alone). In the collection of the Muse-
um of Archaeology in Gdańsk there are three such 
artifacts, all dating from the 15th c. 

Leather case for a set (mostly from 
three to eight) of wax tablets for writing. The tablets 
had small sizes and were made from thin wooden 
planks carved on one or both sides and filled with 
mass of bee wax. They were carried on the belt or 
round the neck, on a thong or string. The Gdańsk 
specimen is richly decorated – it has a pattern im-
pressed on both sides, presenting Madonna with 
Child and the saints: Jacob and Christopher, under 
Gothic arcades. This case, however, was preserved 
only in a fragment – the cover closing the item from 

above and the sewn bottom are missing.
Outer, decorated part of a bag. Such leather bags 

were hang on belts and used to store small objects. They usually 
had many separate compartments and numerous pockets, tight-
ened with a thong. Their structure was very complex. The pre-
served fragment was decorated with an impressed Gothic inscrip-
tion: MARIA. The first letter, however, has not been preserved. 

Fragment of the leather vamp of a wooden clog 
decorated with the Gothic letter M. The clogs were character-
istic protective footwear, commonly used in the Middle Ages. 
They were put on shoes, sewn from one piece of leather, to pro-

tect them against dirt and damp. The frag-
ment discovered in Gdańsk was initially em-

broidered with colourful threads which unfortu-
nately have not been preserved to our times, and 
the letter M itself was the main decorative motif of 
the whole composition. 

Skórzany futerał na tabliczki woskowe, XIV w., 
Metropolitan Museum of Art., Nowy Jork.
Leather case for writing tablets, 14thC, 
Metropolitan Museum of Art, New York.

Patynki drewniane, detal obrazu Małżeństwo 
Arnolfinich, J. van Eyck, 1434, National Gallery, 
Londyn.
Wooden pattens, Arnolfini Portrait (detail) 
J. van Eyck, 1434, National Gallery, London.

Budowa skórzanych futerałów na tabliczki woskowe (rysunek i opracowanie B. Ceynowa).
The construction of leather case for writing tablets (drawing and compiled by B. Ceynowa).

Rekonstrukcja rysunkowa torby – kaletki z dekorowaną klapą wierzchnią, 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Girdle purse with decoration on the flap – reconstruction,  
Archaeological Museum in Gdansk.

Miniatura z kodeksu Liber Scivias Domini ukazująca 
Hildegardę z Bingen piszącą na woskowej tabliczce, 1175.
Illumination from the Liber Scivias Domini showing Saint 
Hildegard of Bingen drawing on the wax table, 1175.

Skórzany futerał na tabliczki woskowe, fragment, XV w., Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Leather case for writing tablets, 15thC, Archaeological Museum in Gdansk.

Fragment skórzanego paska (przyszwy) patynki 
drewnianej z literą M, pierwotnie haftowana, XV w., 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Footstrap of wooden patten, decorated with letter 
M, originally embroidered, 15thC, Archaeological 
Museum in Gdansk.



Pielgrzymi przechodzący obok przydrożnego krzyża, ilustracja z Predigen 
Teütsch Vnd Vil Gutter Leeren, H. Burgkmair Starszy, 1510,  
British Museum, Londyn.
Pilgrims passing a wayside cross, illustration from Predigen Teütsch Vnd 
Vil Gutter Leeren, H. Burgkmair the Elder, 1510, British Museum, London.

RCHAEOLOGICAL EVIDENCE 
OF MARIAN CULT IN THE MEDIEVAL 
GDAŃSK 

The cult of the Blessed Virgin Mary is a special and essential 
phenomenon in the Roman Catholic Church. This is the third 
most important trend in piety, besides those related to the Pas-
sion and Christmas, deeply rooted in the Catholic spirituality 
and at the same time characterized by the most folk character. 
The current shape of this cult has its roots in the centuries-old 
tradition. Its beginnings date back to the 4th c., but the real 
apogee falls at the end of the Middle Ages. The church deco-
ration played a particularly important role in the process of 
Marian cult popularization – first of all wall paintings, as well 
as altar paintings and sculptures, being the basic form of visual 
imaging or supplementing of messages preaching in sermons, 
prayers and songs. Also at that time, an intensive increase in 
pilgrimage to places dedicated to Mary took place in all Europe. 
The significance of sacred places with miraculous pictures of 
the Virgin Mary as instruments of deepening mass pietism re-
sulted from the fact that they were available to all the faithful, 
irrespective of the social status. By the artistic image of the 
Mother of God, they satisfied the religious needs of people 

of the late Middle Ages, seek-
ing a direct, visual contact with 
sacrum and expecting “tangi-
ble” evidence of the supernatu-
ral action of God in their lives.

RCHEOLOGICZNE ŚWIADECTWA 
KULTU MARYJNEGO 
W ŚREDNIOWIECZNYM GDAŃSKU 

Kult Najświętszej Marii Panny jest zjawiskiem szczególnym i nie-
zwykle istotnym w kościele Rzymsko-Katolickim. To trzeci, obok 
pasyjnego i bożonarodzeniowego, najważniejszy nurt pobożno-
ści, głęboko zakorzeniony w duchowości katolików i odznaczają-
cy się jednocześnie najbardziej ludowym charakterem. Dzisiejszy 
kształt tego kultu zawdzięczamy wielowiekowej tradycji. Jego 
początki sięgają IV wieku, jednak prawdziwe apogeum przypa-
da na koniec średniowiecza. Szczególnie ważną rolę w procesie 
popularyzacji kultu maryjnego odgrywało wyposażenie świą-
tyń. Były to przede wszystkim malowidła ścienne, a także ob-
razy i rzeźby ołtarzowe, będące podstawową formą wizualnego 
obrazowania, bądź uzupełniania treści głoszonych w kazaniach, 
modlitwach i pieśniach. W tym okresie następuje też w całej Eu-
ropie intensywny rozwój miejsc pielgrzymkowych poświęconych 
Marii. Znaczenie miejsc sakralnych posiadających cudowne wi-
zerunki Matki Bożej, jako instrumentu pogłębiania dewocji ma-
sowej, wynikało z faktu, iż były one dostępne ogółowi wiernych, 
niezależnie od społecznego statusu, a przez plastyczne wyobra-
żenie Bożej Rodzicielki odpowiadały religijnym potrzebom czło-
wieka późnego średniowiecza, 
poszukującego bezpośredniego, 
wizualnego kontaktu z sacrum 
oraz oczekującego w swoim życiu 
„namacalnych” dowodów nad-
przyrodzonego działania Boga.

Pielgrzymka do “Pięknej Madonny” z Ratyzbony, drzeworyt, M. Ostendorfer, 
około 1520, Kunstsammlung der Veste Coburg, Coburg.
Pilgrimage to the “Fair Virgin” in Regensburg, woodcut, M. Ostendorfer,  
c. 1520, Kunstsammlung der Veste Coburg, Coburg.

Pielgrzymi wizytujący siedem kościołów w Rzymie podczas jubileuszowego roku 1575, grafika, A. Lafreri, około 1575,  
Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork.
Pilgrims visiting the Seven Churches of Rome during the Holy Year of 1575, engraving, A. Lafreri, c. 1575,  
Metropolitan Museum of Art, New York.

Pielgrzymka do cudownej figury Najświętszej Marii Panny Garncarzy w Brugii, 
ilustracja z Księgi cudów Najświętszej Marii Panny Garncarzy, anonim, 1520/1521, 
Hospital Museum of Our Lady of the Potters, Brugia.
Pilgrimage to the Our Lady of the Potters in Bruges, illustration from Miracle Book of 
Our Lady of the Potters, anonym, 1520/1521, Hospital Museum of Our Lady of the 
Potters, Bruges.



RCHEOLOGICZNE ŚWIADECTWA  
KULTU MARYJNEGO 
W ŚREDNIOWIECZNYM GDAŃSKU 

Pierwszym poświadczonym źródłowo przejawem kultu maryj-
nego w Gdańsku była budowa, około połowy XII w., kościoła 
grodowego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jednak 
z tego okresu, a także kolejnego stulecia, brak archeologicz-
nych przejawów tegoż kultu. Pierwsze zabytki maryjne, odkryte 
w Gdańsku, datować można około połowy XIV wieku, a znaczne 
zwiększenie ich liczby przypada na XV i początek XVI stulecia. 
Obok pamiątek pątniczych – plakietek pielgrzymich, dzwonków 
i ampułek na wodę z cudownych źródeł, pojawia się cała gama 
przedmiotów codziennego użytku opatrzonych w wizerunki i in-
skrypcje maryjne. Z analizy tych wszystkich znalezisk wyłania się 
obraz swoistej, używając współczesnej terminologii, „marioma-
nii”. Wizerunki Matki Bożej towarzyszą gdańszczanom nie tyl-
ko podczas wizyt w kościołach, ale także w zaciszu domowym, 
spoglądając z kafli piecowych, domowych ołtarzyków i naczyń 
stołowych. Niezwykle popularna staje się też biżuteria opatrzo-
na w inskrypcje maryjne.

Niewątpliwy wpływ na rozpowszechnienie kultu ma-
ryjnego na Pomorzu miał Zakon Krzyżacki. W religijnej propa-
gandzie zakonu najważniejszą rolę odgrywała jago patronka – 
Najświętsza Maria Panna. Zjawisko to przybiera na sile właśnie 
w połowie XIV wieku, kiedy Maria zaczyna funkcjonować rów-
nież w kontekście państwowym, pełniąc rolę swoistego gwaran-
ta władzy krzyżackiej.

Kres kultu maryjnego w Gdańsku przyniosła refor-
macja. Dla reformatorów odrzucenie tegoż kultu, jako nie mają-
cego oparcia w Piśmie Świętym, było jednym z elementów sze-
rokiego programu uzdrowienia i reformy kościoła. Zjawisko to 
znajduje swoje odzwierciedlenie w odkryciu podczas eksplora-
cji średniowiecznej kloaki przy ul. Tokarskiej w Gdańsku, figurki 
madonny z odtrąconą głową, co wiązać można z tzw. gotzen-
krieg – reformacyjną „wojną z bałwanami”, kiedy to obiekty, 
zwłaszcza kultu maryjnego, dekapitowano i wrzucano do kloak. 
Zamieszanie, jakie wydarzyło się w niedzielę 22 stycznia 1525 r. 
w kościele Mariackim w Gdańsku, przekształciło się w powsta-
nie ludowe o wyraźnie 
obrazoburczym charak-
terze. Po jego zdławieniu 
w 1526 r., w mieście na-
stępował bardzo szybki 
zanik katolicyzmu, i co za 
tym idzie, adoracji Matki 
Bożej.

RCHAEOLOGICAL EVIDENCE 
OF MARIAN CULT IN THE MEDIEVAL 
GDANSK 

The first manifestation of the Marian cult in Gdansk confirmed in 
the sources was the construction of a medieval town church dedi-
cated to the Blessed Virgin Mary about the middle of the 12th c. 
However, there are no archaeological signs of that cult from that 
period, as well as from the following century. The first Marian arti-
facts discovered in Gdansk date from about the middle of the 14th 
c., and a considerable increase in their number falls in the 15th and 
the beginning of the 16th centuries. Besides pilgrimage souvenirs 
– pilgrim badges, bells and ampullae for water from miraculous 
springs, there appeared the whole range of everyday items deco-
rated with Marian images and inscriptions. Using the modern ter-
minology, from the analysis of all those finds, a picture of a kind of 
“Mariomania” is beginning to emerge. Images of the Blessed Virgin 
Mary accompanied Gdansk residents not only during their visits in 
churches, but also in the privacy of their homes, looking at them 
from stove tiles, home altars and tableware. Also jewelry decorat-
ed with Marian inscription became extremely popular.

The Teutonic Order had the unquestionable effect 
on the Marian cult propagation in Pomerania. Its patron – the 
Blessed Virgin Mary – played the most essential role in the reli-
gious propaganda of the Order. This phenomenon grew stronger 
exactly in the middle of the 14th century, when Mary also begins 
to function in the state context, serving as a kind of guarantor 
of the Teutonic power.

Reformation brought the end of the Marian cult in 
Gdansk. For the reformers rejecting that cult, as not having no 
support in the Holy Bible, was an element of the extended pro-
gram of healing and reforms in the Church. This phenomenon 
is reflected in the discovery of a figure of Madonna with the 
chipped head during the exploration of a medieval sewage pit 
at Tokarska street in Gdansk. This can be related to the so-called 
gotzenkrieg – the Reformation “war against pagan idols”, when 
figures, particularly those connected with the Marian cult, were 
decapitated and thrown to sewage pits. The turmoil on Sunday, 
22nd January 1525 in St. Mary’s Church in Gdansk developed into 

a folk uprising with a clear-
ly iconoclastic character – 
suppressing it in 1526 was 
followed by a very fast van-
ishing of Catholicism and, 
consequently, adoration of 
the Mother of God in the 
town.

Badania archeologiczne w Gdańsku, fot. K. Dyrda.
Archaeological excavation in Gdansk, photo by K. Dyrda.

Niszczenie wizerunków świętych w Zurychu w 1524 roku, anonim.
Destruction of icons in Zurich 1524, anonym.

Pieczęć wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, 1384, 
Archiwum Państwowe w Toruniu.
Wax seal of the Grand Master of the Teutonic Order, 
1384, The state Archive in Torun.



Liczman francuski z zamkiem turońskim na awersie, mennica nieznana, XIV/XV w., Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
French jetton with a turon castle on obverse, 13/14thC, mint unknown, Archaeological Museum in Gdansk.

Brakteat guziczkowy, nieokreślona dzielnica, z lilią na awersie, XIII-XIV w., aukcja numizmatyczna: http://aukcja.pgnum.pl
Indefinable bracteate with a lily on obverse, 13-14thC, numismatic auction: http://aukcja.pgnum.pl

Złoty gulden węgierski Macieja Korwina, 1482-1489, mennica Sybin, aukcja numizmatyczna: http://www.coinarchives.com/
Hungary goldgulden, Matthias Corvinus, 1482-1489, Sibiu mint, numismatic auction: http://www.coinarchives.com/

Srebrny denar węgierski Ferdynanda I Habsburga, 1550, mennica Kremnica, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Hungary silver denar, Ferdinand I, 1550, Kremnitz mint, Archaeological Museum in Gdansk. 

Srebrny ferding Inflant i Arcybiskupstwa Ryskiego, 1517, mennica Ryga, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Livonia and Archbishopric of Riga silver ferding, 1517, Riga mint, Archaeological Museum in Gdansk.

Srebrny denar węgierski Ludwika II Jagiellończyka, 1518, mennica Kremnica, aukcja numizmatyczna: http://www.ebay.com
Hungary silver denar, Louis II. of Hungary, 1518, Kremnitz mint, numismatic auction: http://www.ebay.com 

Liczman francuski z koroną na awersie i z napisem +AVE:MARIA:GRASIA:PLENA, ok. 1415-1497, mennica Tournai, Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku.
French jetton with a crown on the obverse and the inscription +AVE:MARIA:GRASIA:PLENA, circa 1415-1497, Tournai mint, 
Archaeological Museum in Gdansk.

Moneta z przedstawieniem Madonny i napisem AVE MARIA GRACIA P’, 1499, mennica Bazylea, SchweizerischesLandesmuseum.
Coin with presentation of Madonna and inscription: AVE MARIA GRACIA P’, 1499, Basel mint, SchweizerischesLandesmuseum.

Moneta pomorska bita przez Bogusławą X, 1498-99, mennica Szczecin, aukcja numizmatyczna: https://www.kuenker.de/
Pomeranian coin mint by Bogusław X, 1498-1499, Szczecin mint, numismatic auction: https://www.kuenker.de/

Złoty gulden węgierski Władysława II, 1509, mennica Sybin, aukcja numizmatyczna: http://www.ma-shops.co.uk
Hungarian goldgulden, Vladislaus II of Bohemia and Hungary, 1509, mint Sibiu, Numismatic auction: http://www.ma-shops.co.uk

ONETY I LICZMANY OINS AND JETTONS



ONETY I LICZMANY
Najstarsze monetarne przedstawienia Marii należą do tradycji 
Bogurodzicy i pojawiły się na złotych solidach (nomisma) ce-
sarza bizantyńskiego Leona VI Mądrego (886-912). Stojąca na 
wprost Matka Boska wznosi tam ręce w modlitwie. Zarówno to, 
jak i większość późniejszych przedstawień tego rodzaju w Cesar-
stwie Wschodnim, reprodukowała konkretne ikony, ale zdarzają 
się i takie monety, na których Bogurodzica koronuje cesarza. 
Wszystkie te przedstawienia podkreślają rolę Marii jako Wspo-
możycielki cesarstwa i jego władcy. Ani monety bizantyńskie, 
ani powstałe pod ich wpływem monety krajów bałkańskich czy 
Gruzji lub Armenii, nie pojawiają się jednak w Gdańsku.

 Na zachodzie imię, a później przedstawienia Panny 
Marii, pojawiają się na monetach w państwie Karolingów od 
czasów Pepina Krótkiego (752-768). Motywy maryjne odzwier-
ciedlają tam raczej wpływ lokalnych instytucji kościelnych na 
mennice, niż ideologię władzy świeckiej. Podobnie wygląda-
ła sytuacja w Niemczech w czasach dynastii saskiej i salickiej. 
Można wątpić, czy w 2. połowie XI wieku osoba wkładająca do 
skarbu w Oruni denary biskupstwa Hildesheim, umiała prze-
czytać napis SCA MARIA (Sancta Maria) lub wiedziała, kogo 
przedstawia na nich popiersie. Wraz z nimi bowiem schowane 
były przeróżne monety arabskie, angielskie, niemieckie i skan-
dynawskie. Tymczasem w XIII stuleciu w chrześcijaństwie za-
chodnim motywy maryjne stały się jednym z częstszych mo-
tywów, odzwierciedlając dewocję również władców świeckich 
i społeczności miejskich. Pojawiły się monogramy, a także roz-
budowane sceny fabularne, jak Zwiastowanie. Te ostatnie na 
początku XIV wieku spotykamy na Śląsku. Prawdopodobnie 
z Gdańska u schyłku XIII wieku pochodzą beznapisowe brakte-
aty z lilią, która jest powszechnie stosowanym symbolem ma-
ryjnym, mogła tu jednakże być też symbolem dynastycznym. 
Nawet monety rycerskiego Zakonu Panny Marii w Prusach, któ-
ry podbił Pomorze Gdańskie w 1308 roku, długo nie nosiły wy-
raźnych motywów maryjnych. Dopiero pod koniec XIV wieku 
figurę Madonny z Dzieciątkiem położono na złotych monetach 
krzyżackich, niezwykle dziś rzadkich. Na początku XVI wieku 
Madonna stojąca lub tronująca na półksiężycu pojawiła się na 
liczniejszych monetach pruskich i pomorskich – ale w Gdańsku 
żadnej z nich nie znaleziono.

 Mieszczanie gdańscy widzieli więc wizerunek swo-
jej Patronki najczęściej na złotych florenach węgierskich, jed-
nej z głównych walut wielkiego handlu w środkowej Europie 
w XV wieku. Równie często spotykali napis ave maria gracia 
plena na produkowanych w Niderlandach i we Francji liczma-
nach – podobnych do monet mosiężnych krążkach służących do 
rachunków. Napis zazwyczaj otaczał tarczę z liliami lub koronę li-
liową, odwołującą się do symboliki królów Francji, ale jednocze-
śnie podkreślającą treści maryjne. Przy ul. Chmielnej 73/74 zna-
leziono liczman z Tournai z początku XVI w. z inicjałem V (Virgo).

OINS AND JETTONS
The oldest monetary representations of Mary belong to the tra-
dition of the Mother of God and appear on gold solidi (nomisma) 
of Leon VI the Wise, the Byzantine Emperor (886-912). There, 
the Mother of God standing straight raises hands in prayer. Both 
this and the majority of later representations of this sort in the 
Eastern Empire reproduced particular icons, but there are also 
coins on which the Mother of God crowns the Emperor. All those 
representations emphasize the role of Mary as the Supporter of 
the Empire and its ruler. However, neither Byzantine coins nor 
those of the Balcan countries, Georgia or Armenia inspired by 
them appear in Gdansk. 

In the West the name and later the representations 
of the Virgin Mary appear on coins on coins in the Caroling-
ian Empire from the times of Pepin the Short (752-768). Marian 
motifs there reflect the influence of local church institutions on 
mints rather than the ideology of secular authorities. Similar was 
the situation in Germany in the times of the Saxon and Salian 
dynasties. There could be some doubts whether in the 2nd half 
of the 11th c. a person putting denarii of Bishopric Hildesheim 
to the hoard in Orunia could read the inscription SCA MARIA 
(Sancta Maria) or know who the bust on them represented. In 
fact, all sorts of Arabic, English, German and Scandinavian coins 
were hidden together with them. Meanwhile in the 13th century 
in the Western Christianity Marian motifs became one of more 
frequent motifs, reflecting also the piety of secular rulers and 
municipal communities. Elaborate fictional scenes appeared, 
such as the Annunciation, as well as monograms. The latter are 
found in Silesia at the beginning of the 14th century. Uninscribed 
bracteates with a lily, which is a commonly used Marian symbol, 
probably come from Gdansk at the end of the 13th century. How-
ever, thy lily could also be a dynastic symbol there. Even coins 
of the knight’s Order of Saint Mary in Prussia, which conquered 
Gdansk Pomerania in 1308, long did not bear distinct Marian 
motifs. Only at the end of the 14th century a figure of Madonna 
with Child was put on gold Teutonian coins, extremely rare to-
day. At the beginning of the 16th century Madonna standing or 
enthroned on a crescent appeared on more numerous Prussian 
and Pomeranian coins – but none of them was found in Gdansk. 

Thus the townsmen of Gdansk saw the image of their 
Patron Saint most often on gold Hungarian florins, one of the 
main currencies of big trade in Central Europe in the 15th cen-
tury. They equally often med the inscription ave maria gracia 
plena on jettons produced in the Low Countries and in France – 
brass flans similar to coins, used for calculations. The inscription 
usually surrounded a shield with lilies or a lily crown, appealing 
to the symbols of the kings of France, but at the same time, em-
phasizing Marian contents. At 73/74 Chmielna Street a jetton 
from Tournai from the beginning of the 16th c. with the initial V 
(Virgo) was found.



ZDOBY I CZĘŚCI STROJU
Przez cały okres późnego średniowiecza niezwykłą popularno-
ścią cieszyły się w Gdańsku ozdoby opatrzone inskrypcjami o te-
matyce maryjnej. Najczęściej wykorzystywano początkowe fra-
zy pozdrowienia anielskiego: ave 
Maria gratia plena lub samo imię 
Maria. W ten sposób ozdabia-
no między innymi zapinki, czyli 
charakterystyczne brosze, służą-
ce do spinania pod szyją rozcięć 
szat lub łączenia brzegów płasz-
cza. Noszone pojedynczo lub w 
komplecie po dwie, zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, pełni-
ły, obok praktycznej, funkcję dekoracyjną oraz nośnika pewnych 
treści ideowych. Specyficzną odmia-
ną tego typu ozdób były tak zwane 
„Hanttruwebratzen”, czyli zapinki 
dekorowane motywem złączonych w uścisku dłoni, interpreto-
wane przez badaczy jako przedmioty wymieniane przez narze-
czonych w trakcie rytuału zaręczyn. Maryjne inskrypcje towa-
rzyszące często wyobrażeniom dłoni, miały na celu wezwanie 
Najświętszej Marii Panny na świadka obrzędu, zjednanie sobie 
jej opieki i w pewnym sensie usankcjonowanie zaręczyn.

Po d o b -
ne inskrypcje spo-
tyka się też na śre-
dniowiecznych gar-
niturach okuć pasa 
– skuwkach sprzą-
czek, aplikacjach 
i okuciach zakończe-
nia. Niewielkie roz-
miary tych zabyt-
ków pozwalały na 

ozdobienie ich powierzch-
ni co najwyżej pojedynczy-
mi wyrazami – Maria (czę-

sto skrócone do dwóch, trzech pierwszych liter), Ave lub po pro-
stu pojedynczą literą  M. Z badań wykopaliskowych w Gdańsku 
pochodzą też fragmenty pasków skórzanych, dekorowanych na 
całej długości inskrypcjami zbudowanymi z aplikacji odwzoro-
wujących poszczególne litery.

RESS ACCESSORIES
Decorations containing inscriptions with Marian content enjoyed 
outstanding popularity in Gdansk throughout the late Middle 
Ages. The initial phrases of the Hail Mary: ave Maria gratia plena 
or the name Maria alone, were used the most frequently. Such 
inscriptions were used for instance to decorate brooches, or 
characteristic fibulas used for pinning together robe slits under 
the neck or connecting the coat rims. Wore alone or in a set of 
two, both by men and women, they performed not only practi-
cal but also decorative function, as well as a means of conveying 
some ideas. A specific variety of this type of decorations were 
the so-called “Hanttruwebratzen”, or brooches decorated with 
a motif of two hands in a handshake, interpreted by scholars as 
objects exchanged by fiancés during the ritual of engagement. 
Marian inscriptions often accompanying the representations of 
hands aimed at calling the Blessed Virgin Mary as a witness of 
the ceremony, gain-
ing her attention and 
in a way, legitimizing 
the engagement.

S i m i l a r 
inscriptions are also 
found on medieval 
sets of belt fittings – 
tops of buckles, ap-
pliqué designs and 
end-fittings. Small sizes of 
those items allowed deco-
ration of their surfaces 
with at least single words 
– Maria (often shortened 
to the first two, three letters), Ave or simply the single letter M. 
Fragments of leather belts decorated along their lengths with in-
scriptions made of appliqué designs reproducing particular letters 
were also discovered during the archaeological excavations in Gda-

nsk.

Maria Magdalena, Zdjęcie z krzyża (fragment), R. van der Weyden, około 1435, Museo del Prado, Madryt.
Mary Magdalene, Descent from the Cross (detail), R. van der Weyden, c. 1435, Museo del Prado, Madrid.

Zapinka z motywem złączonych w uścisku dłoni, XIV w.,  
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Brooch decorated with a motif of two hands in a handshake, 14thC, 
Archaeological Museum in Gdansk.

Okucie końca pasa z inskrypcją maria, XV w., Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Strap-end inscribed with the word maria, 15thC, Archaeological Museum in Gdansk.

Zapinka z inskrypcją ave maria gratia plena dns, XV w.,  
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Brooch inscribed with the words ave maria gratia plena dns, 15thC, 
Archaeological Museum in Gdansk.

Aplikacja w kształcie litery m. XV w., Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku.
Belt mount in the shape of the letter m, 15thC, 
Archaeological Museum in Gdansk.



RZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU
U schyłku średniowiecza wizerunkami 
Matki Boskiej oraz inskrypcjami o tema-
tyce maryjnej ozdabiano wiele przed-
miotów używanych w życiu codziennym. 
Dotyczyło to zwłaszcza rozmaitych ele-
mentów zastawy stołowej: sztućców 
i naczyń, a także świeczników i związa-
nych z nimi akcesoriów – nożyc do ob-
jaśniania i kapturków do gaszenia świec. 
Napis Ave Maria umieszczony na łyżce 
czy trzonku noża, stanowił uzupełnie-
nie modlitwy dziękczynnej odmawianej 
przed spożyciem posiłku. Scenami z życia 
Marii i Jezusa ozdabiano pucharki i dzba-
ny na wino, a od XVI wieku malowano je 
również na charakterystycznych, podłuż-
nych szklanicach do wznoszenia toastów. 
Z badań archeologicznych w obrębie hi-
storycznej części Gdańska pochodzi kilka 
zabytków tego typu. Do najciekawszych 
należą: kamionkowy pucharek z lejkowa-
tą szyjką, wykonany w pracowni w Siegburgu (Nadrenia-Niem-
cy), ozdobiony trzema dużymi, okrągłymi nakładkami dekora-
cyjnymi, z których jedna przedstawia scenę zwiastowania, szkla-
nica z malowanym wielobarwnymi emaliami wizerunkiem Marii 
Apokaliptycznej oraz niewielka figurka Madonny z Dzieciątkiem 
stojącej na półksiężycu, odlana z mosiądzu, stanowiąca prawdo-
podobnie element dekoracyjny większego świecznika.

TEMS OF EVERYDAY USE
At the close of the Middle Ages, many 
objects used in everyday life were 
decorated with likenesses of the Vir-
gin Mary and inscriptions with Mar-
ian content. This refers in particular 
to various elements of tableware: 
cutlery and vessels, as well as candle-
sticks and articles related to them – 
scissors and caps for lighting up can-
dles. The inscription Ave Maria placed 
on a spoon or a knife handle supple-
mented the thanksgiving prayer said 
before having a meal. Wine cups and 
jugs were decorated with scenes from 
the life of Mary and Jesus, and from 
the 16th c. they were also painted on 
characteristic, oblong glasses used 
for proposing toasts. Several items 
of that type come from archaeologi-
cal excavations within the historical 
part of Gdansk. The most interesting 
finds include a stoneware cup with a funnel-like neck made in a 
workshop at Siegburg (Rhineland-Germany), ornamented with 
three large, round decorative covers, one of which presents the 
scene of the Annunciation, a glass with an image of the Apoca-
lyptic Mary painted with colourful enamels, as well as a small 
figure of Mary with Child standing on a crescent cast in brass, 
probably a decorative element of a larger candlestick.

Mała figura Marii z Dzieciątkiem, 
prawdopodobnie element dekoracyjny 
większego świecznika, XVI w., Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku.
Small figure of Mary with Child, 
probably a decorative element of a 
larger candlestick, 16thC, Archaeological 
Museum in Gdansk.

Świecznik z figurą Marii Panny, około 1450/70, Południowe Niderlandy, Metropolitan 
Museum of Art, Nowy Jork.
Chandelier with figure of Virgin Mary, c. 1450-70, Southern Netherlands, Metropolitan 
Museum of Art, New York.

Kinkiet z inskrypcją ave maria na ramieniu, XV w., Francja lub południowe 
Niderlandy, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork.
Candle bracket with inscription ave maria g at the top, 15thC, Frence or Southern 
Netherlands, Metropolitan Museum of Art, New York.

Srebrna, emaliowana łyżka z inskrypcją ave maria pośrodku czerpaka, XV w., 
British Museum, Londyn.
Silver, enamelled spoon with inscription ave maria in the centre of the bowl, 
15thC, British Museum, London.

Szklanica z malowanym wielobarwnymi emaliami 
wizerunkiem Marii Apokaliptycznej, koniec XVI w., 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Glass with an image of the Apocalyptic Mary 
painted with colourful enamels, late 16thC, 
Archaeological Museum in Gdansk.


