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1. czarna Madonna

MIT:   Ktokolwiek był autorem Cudownego Obrazu, na pewno 
namalował on twarz Maryi w ciemnych kolorach, dlatego nazy-
wana jest do dziś Czarną Madonną. 

FAKT:   Od lat Matka Boża Częstochowska jest nazywana Czarną 
Madonną. Dlaczego? Ma to związek z ciemną karnacją Jej twarzy 
na tym wizerunku. Czy tak została namalowana? Nie! Jednak 
z czasem warstwa malarska Cudownego Obrazu, tym samym 
twarz Maryi, pociemniała. Ponadto do ściemnienia oblicza Maryi 
mógł przyczynić się dym ze świec, zapalanych od wielu lat przed 
obrazem. 

2. pereGrynacJe

MIT:   Wszystkie polskie parafie odwiedzał oryginalny Obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej. 

FAKT:   Peregrynacja kopii Ikony Jasnogórskiej rozpoczęła się 
w 1957 r. na Jasnej Górze. Było to 26 viii, a już trzy dni później Ob-
raz Nawiedzenia znalazł się w katedrze warszawskiej. Przez 23 lata 
odwiedził wszystkie polskie parafie. Tej inicjatywy nie przerwało 
nawet aresztowanie i uwięzienie Obrazu Nawiedzenia – zamiast 
niego podróżowały wówczas po kraju… puste ramy! W 1987 r. 
rozpoczęło się tzw. drugie nawiedzenie. 



3. rany na poLiczKU Maryi

MIT:   Rany na policzku Maryi powstały podczas najazdu Tatarów 
na Bełz lub husyckiego najazdu na Jasną Górę. Często powtarzana 
jest informacja, jakoby jeden ze sprawców celowo ciął mieczem 
twarz Maryi. 

FAKT:   Prof. Wojciech Kurpik na podstawie zdjęć rentgenow-
skich doliczył się 29 poważnych uszkodzeń na ikonie. Jednym 
z nich była podwójna „blizna” na prawym policzku jasnogórskiej 
Madonny. Badania konserwatorskie wykazały, że ślad powstał 
na skutek gwałtownego odrywania nożem srebrnych dekoracji 
i klejnotów, którymi ozdobiony był obraz. 

4. pocHodzenie oBrazU

MIT:   Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został namalowany 
przez św. Łukasza, ewangelistę; zrobił to na desce stołu, przy któ-
rym miała się modlić i spożywać posiłki Najświętsza Rodzina. 

FAKT:   Cudowny Obraz pochodzi z xiii–xiv w. z warsztatu iko-
nowego na Bałkanach, będącego pod wpływem słynnego ośrodka 
sztuki sakralnej w Ochrydzie. Wiele wskazuje na to, że wizerunek 
Maryi z Dzieciątkiem stanowił część ikonostasu. Taką hipotezę 
na temat dziejów wizerunku przedstawił prof. Wojciech Kurpik – 
konserwator sztuki, który przeprowadził najdokładniejsze badania 
jasnogórskiego obrazu. Uważa on, że cechy warsztatowe dzieła 
pozwalają ustalić zarówno czas, jak i miejsce jego powstania. 



5. JaK oBraz TraFiŁ na JaSnĄ GÓrę?

MIT:   Według Translatio tabulae (xv-wiecznego rękopisu) ikonę 
miał przywieźć ze stolicy Bizancjum na Ruś Czerwoną jako dar od 
cesarza Konstantyna książę Lew. Trafiła ona do zamku w Bełzie, 
gdzie otaczana była czcią przez okoliczną ludność prawosławną. 
Po 1370 r. ziemie te zostały wcielone do Królestwa Węgier, a zarząd 
nad nimi król Ludwik powierzył Władysławowi Opolczykowi. 
Opolczyk, kończąc swe rządy na Rusi, zabrał obraz z Bełza i prze-
wiózł go na Jasną Górę. 

FAKT:   Z testamentu Elżbiety Łokietkówny (z 1380 r.) wiadomo, że 
miała ona w swym posiadaniu ikonę Matki Bożej, której autorstwo 
przypisywano ewangeliście, św. Łukaszowi. Jest prawdopodobne, 
iż był to właśnie jasnogórski wizerunek. Na zamku w Budzie obraz 
znalazł się w drugiej połowie xiv w. Łokietkówna w testamencie 
zostawiła dzieło w spadku Elżbiecie Bośniaczce (matce św. Jadwigi). 
Właśnie z księżniczką Jadwigą (oraz jej opiekunem – Władysła-
wem Opolczykiem) obraz przybył później do Polski i trafił w 1384 r. 
na Jasną Górę. 



6. paULini

MIT:   Paulini, czyli mnisi w białych habitach pochodzą z Polski 
i działają tylko w tym kraju, głównie w Częstochowie, w klasztorze 
na Jasnej Górze. 

FAKT:   Paulini mieli największe znaczenie na Węgrzech, gdzie 
w xiv w. stali się nadwornym zakonem tamtejszych władców. Ich 
wychowanek, książę Władysław Opolczyk, był pod wrażeniem 
wiedzy i pobożności zakonników. Ściągnął mnichów do Polski, 
gdy w 1382 r. fundował nowy klasztor. Szesnastu paulinów na czele 
z przeorem osiedliło się na wapiennym wzgórzu w Częstochowie, 
które nazwali Jasną Górą (z języka łac. Clarus Mons). Nazwa miała 
im przypominać macierzysty klasztor św. Wawrzyńca, którego 
położenie określano in Claro Monte Budensi (na Jasnej Górze 
w Budzie). Znajdował się tam wówczas sosnowy kościółek Matki 
Bożej Wniebowziętej. Opolczyk zlecił postawić dla nich drewniany 
klasztor; rozpoczęto też budowę murowanej kaplicy, do której trafił 
cudowny obraz Matki Bożej. 



7. proFanacJa oBrazU W 1430 roKU

MIT:   Napadu na Jasną Górę i zniszczenia Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w 1430 roku dokonali husyci. 

FAKT:   Tak naprawdę byli to zwykli polscy rabusie. Mit, że 
dokonali tego husyci wziął się stąd, że na początku xv wieku 
w Czechach narodził się husytyzm, którego zwolennicy odrzucali 
nauczanie katolickie, w tym m.in. sakramenty oraz kult relikwii 
i wizerunków. Chociaż prawdą jest, że jeden z kniazi, który napadł 
na Jasną Górę był zdeklarowanym husytą, to jednak kierowały nim 
pobudki czysto materialne. Był to Fedko Ostrogski. Razem z nim 
byli wówczas dwaj polscy szlachcice: Jakub Nadobny z Rogowa 
i Jan Kuropatwa z Łańcuchowa. Rabusiów do niecnego czynu prze-
konały opowieści o niezliczonych skarbach, jakie mieli zostawić 
w paulińskim skarbcu pielgrzymi. Nie znajdując skarbów postano-
wili oderwać klejnoty z Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jak 
zanotował w swej kronice Jan Długosz, nieukontentowani łupem, 
przecięli ostrzem oblicze Maryi i połamali obraz, tak by sądzono, 
że to Czesi dokonali profanacji.



8. oBrona JaSneJ GÓry

MIT:   Obrona Jasnej Góry w 1655 r. miała decydujące znaczenie 
w wojnie polsko-szwedzkiej.

FAKT:   Niewątpliwie obrona Jasnej Góry była wielkim sukcesem, 
jednak nie miała decydującego znaczenia militarnego w wojnie 
polsko-szwedzkiej. Stała się jedynie symbolem oporu przeciw 
najeźdźcy. Wśród ludu uznawano ją nawet za cud. Siły polskie 
były bowiem nieporównywalnie mniejsze niż szwedzkie; liczyły  
170 żołnierzy, 20 szlachciców i 70 zakonników. Zwycięska obrona 
była więc dla Polaków potwierdzeniem opieki Matki Bożej nad 
krajem. Warto jednak zaznaczyć, że zwycięstwo było ogromną 
zasługą o. Augustyna Kordeckiego, a właściwie jego kunsztu mi-
litarnego. Poza tym obrońcy Jasnej Góry posiadali lepszą od na-
jeźdźców artylerię. Dla Polaków triumf stanowił przełom moralny 
i psychologiczny, bo okazało się, że w tej wojnie można jednak 
zwyciężyć z niepokonaną dotąd armią szwedzką.



9. WydŁUŻaJĄce Się BLizny

MIT:   Niemal każdy Polak zna oblicze Matki Boskiej Jasnogórskiej 
z charakterystycznymi bliznami. W ostatnich latach mówiło się 
o tym, że rany na policzku Maryi wydłużają się. Niektórzy dopa-
trywali się w tym końca świata. Miałby on nastąpić w chwili, gdy 
rysy dojdą do serca. Jest to oczywiście mit. 

FAKT:   Jasnogórski Obraz od wielu lat poddawany jest konserwa-
cji. Dbają o niego wysokiej klasy specjaliści, którzy nie stwierdzili, 
by rysy na obliczu Maryi Jasnogórskiej się przedłużały. Ta teoria 
być może wzięła się stąd, że mało osób zna dokładną liczbę cięć, 
z których aż sześć znajduje się na szyi. Są one słabo widoczne, 
bo przysłaniają je częściowo ozdobne elementy wotywne, ujęte 
w tzw. Sukienkach Maryi i Dzieciątka Jezus. Dwie równoległe do 
siebie, znajdujące się na policzku blizny, wyglądają jakby łączyły 
się z tymi na szyi. Być może to wpłynęło na ludzką wyobraźnię, 
a w konsekwencji tworzenie teorii spiskowych. 



10. Kopia czy oryGinaŁ?

MIT:   Jasnogórski Obraz podczas ii wojny światowej był cały czas 
w Kaplicy Matki Bożej.

FAKT:   Paulini nie ufali okupantom. I nic dziwnego. Bojąc się 
o cudowny wizerunek Maryi, zaraz na początku września 1939 roku 
postanowili go schować. W największej tajemnicy wyjęli oryginał 
z ram, a na jego miejscu umieścili kopię wykonaną przez o. Au-
gustyna Jędrzejczyka. Oryginał ukryli na terenie sanktuarium. 
Niemcy do końca wojny nie zorientowali się, że w Kaplicy Matki 
Bożej wisi kopia Cudownego Obrazu.

11. TUneL pod JaSnĄ GÓrĄ

MIT:   Pod Jasną Górą jest tunel, który łączy klasztor z zamkiem 
w Olsztynie. Miałby on służyć do ewakuacji Cudownego Obrazu 
i jasnogórskich skarbów.

FAKT:   To tylko legenda, która krąży wśród okolicznych miesz-
kańców. Do tej chwili nie odnaleziono takiego przejścia. Zapewne 
wzięła się stąd, że na terenie olsztyńskiego zamku znajduje się wiele 
jaskiń i tuneli, które wciąż nie zostały do końca zbadane.



Prawdziwą kopalnią wiedzy na temat faktów i mitów  
o Jasnej Górze i Cudownym Obrazie są wartościowe książki:
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