
CHRZCIELNICE U CHRZEŚCIJAN 

Chrzcielnica, obok ołtarza i ambony, stanowi istotny element wyposażenia każdego kościoła 

parafialnego. Przy niej dokonuje się chrzest, on zaś jest początkiem, zaproszeniem Boga do życia, 

nadaniem niezwykłej godności dziecka Bożego, obmyciem, wprowadzeniem we wspólnotę. Chrzest - 

w nim ma swój początek nadprzyrodzone życie człowieka. To wejście człowieka na drogę Pańską 

wiodącą do Nieba. 

Najstarsze chrzcielnice miały kształt zbiorników na wodę. Były to kadzie, kotły, cylindryczne 

misy, a nawet antyczne wanny bez wyraźnie wyodrębnionej podstawy. W Turcji, w miejscu, gdzie 

nauczał pod koniec życia św. Jan Ewangelista, w miejscowości Selcuk znajduje się basen chrzcielny w 

zrujnowanym baptysterium bazyliki św. Jana. To wzruszający ślad pracy apostolskiej umiłowanego 

ucznia Chrystusa i zapewne jedna z pierwszych okazałych chrzcielnic chrześcijańskich. Drążono je 

nieraz w bazach i kapitelach antycznych kolumn, jako znamienny przejaw nowego, które wyrastało na 

starym.  

 Jak głęboka była świadomość ważności sakramentu chrztu u pierwszych chrześcijan świadczy 

fakt wznoszenia od początku IV wieku baptysteriów. Były to budynki przeznaczone wyłącznie do 

obrzędu chrztu, bardzo okazałe, zwane też kościołami chrzcielnymi. Wznoszono je jako budowle 

wolnostojące, na ogół w pobliżu większego kościoła, przeważnie katedralnego, po jego zachodniej 

stronie. Spośród nich najlepiej zachowało pierwotny kształt i dekoracje stiukowe oraz wspaniałe 

mozaiki baptysterium w Rawennie. Dwa inne znane baptysteria wznoszą się obok katedry w Parmie i 

obok słynnej katedry w Pizie, gdzie zespolone są razem: katedra, baptysterium i dzwonnica (słynna 

�krzywa wieża") w jedną w swoim rodzaju urbanistyczną kompozycję. Baptysteria są najczęściej 

budynkami centralnymi, czyli założeniem architektonicznym cylindrycznym, opartym na planie koła 

lub ośmioboku na zasadzie absolutnej symetrii. W ich jednoprzestrzennym wnętrzu, zazwyczaj 

krytym kopulasto, pośrodku znajdował się basen chrzcielny, zbiornik wodny zwany piscina, ze stągwią 

na wodę święconą pośrodku, bądź kamienna chrzcielnica na cokole, niekiedy kryta osobnym 

daszkiem, zwana fons baptismale. Wraz ze zmianą obrzędu chrzcielnego w średniowieczu, w XIII 

wieku (we Włoszech w XV), gdy zwyczaj zanurzania całego ciała zastąpiono polewaniem głowy, 

baptysteria zanikają; zastępują je odtąd chrzcielnice. 

W okresie romańskim i gotyckim występowały chrzcielnice kamienne, wsparte na masywnym 

trzonie, do którego przylegały niekiedy cztery półkolumny. W związku ze stopniowym zanikaniem 

zwyczaju chrzczenia dzieci przez zanurzenie, bardziej eksponowano czaszę chrzcielnicy przez znaczne 

zwężenie trzonu i dodanie wspomnianych czterech kolumn lub filarków podtrzymujących czaszę. Do 

najbogatszych chrzcielnic romańskich należą chrzcielnice gotlandzkie, których twórcą był Heywald, z 

wydatną, zazwyczaj cylindryczną czaszą, zdobioną przedstawieniami ewangelicznymi, które przez 

następne stulecia będą towarzyszyły chrzcielnicy: Chrzest Chrystusa, Hołd Trzech Króli, Ukrzyżowanie 

i Chrystus Sędzia. Na stopach umieszczano symbole zła: potwory i węże. W zachodniej Polsce, 

zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, zachowało się kilka chrzcielnic pochodzenia gotlandzkiego. Warto 

je zobaczyć, odwiedzając na przykład kościół w Kruszwicy, Małkocinie koło Stargardu Szczecińskiego, 

Mechowie koło Pucka. 

W zachodniej i środkowej Europie od XII stulecia obowiązuje chrzcielnica typu kielichowego, 

złożona z trzech głównych części: czaszy, czyli zbiornika na wodę, trzonu, często z nodusem, czyli 

spłaszczoną kulą ozdobioną guzami (w romańskich) lub kapliczką bogato dekorowaną (w gotyku), w 



baroku natomiast w kształcie gruszki, oraz bazy. Kształt czaszy i bazy bywał okrągły lub wielokątny. 

Materiałem jest kamień, metal (brąz, ołów) lub drewno. Pokrywa czaszy najczęściej jest metalowa lub 

drewniana. Z zasady były bogato zdobione ornamentami geometrycznymi i roślinnymi oraz dekoracją 

figuralną. Proporcje i dekoracje chrzcielnic zmieniały się zależnie od epok stylowych. 

W okresie renesansu chrzcielnice kamienne, brązowe oraz drewniane zachowały na 

Zachodzie formę zbliżoną do kielicha, natomiast ornamentykę dostosowywały do nowych wymogów 

stylowych. W epoce baroku wznoszono chrzcielnice w formie rzeźby i włączano je w kompozycję 

wnętrza o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Forma chrzcielnic nadal przypominała kształt kielicha. 

Zdobiono zwłaszcza trzon chrzcielnicy, któremu niekiedy nadawano postać anioła trzymającego 

czaszę lub misę w rękach, drzewa wiedzy dobrego i złego, ryb, postumentów. W Polsce chrzcielnice 

były puklowane i formowane zazwyczaj w formie muszli. Na pokrywach umieszczano Chrzest 

Chrystusa, baranka, Jana Chrzciciela, Michała Archanioła. 

Chrzcielnice rokokowe zachowały tradycyjny kształt kielichowy, na przykład chrzcielnica z 

roku 1762 w Krobi koło Leszna z kamienną pokrywą, na tle rzeźby chrztu Chrystusa i gołębicy pod 

baldachimem, w zwieńczeniu którego jest postać Boga Ojca. W okresie klasycystycznym chrzcielnica 

wyróżnia się prostą formą, która nawiązywała do antyku. Do oryginalnych należy chrzcielnica w 

kształcie kielicha, pokryta dekoracją rokokową przedstawiającą cud wydobycia przez Mojżesza wody 

ze skały (z kościoła ewangelickiego w Kluczborku, z około 1750 roku). 

W XIII wieku spotykamy też chrzcielnice w kształcie serca. Ciekawym rozwiązaniem jest 

również postać św. Jana Chrzciciela trzymającego zbiornik w kształcie wazy na wodę chrzcielną 

(Otorowo koło Szamotuł). Pojawia się też motyw delfinów, symbolizujący chrzest jako drogę do 

wieczności, oraz motyw Chrystusa Zmartwychwstałego często jako podstawy chrzcielnic. Tu 

występują też czasem syreny (symbol nowego życia) z muszla jako zbiornikiem na wodę. Są również 

chrzcielnice o niewyjaśnionej dotąd symbolice: w kształcie szyszki (Kuchary koło Pleszewa). Rzadki 

motyw chrzcielnic z koszem i owocami reprezentuje chrzcielnica z I połowy XVIII wieku w kościele 

parafialnym w Kotłowie (koło Ostrowa Wlkp.), gdzie owoce: winogrona, jabłka, granaty symbolizują 

grzech i odkupienie, na co wskazuje umieszczona na nich figura baranka. Na terenie Śląska 

Opolskiego występują często chrzcielnice z rogiem obfitości (stojący lub przyklękający anioł z rogiem 

obfitości); pokrywa zwieńczona posążkiem Boga Ojca z kulą ziemską obrazuje łaski, jakie daje chrzest. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku wykształciły się chrzcielnice z kulą podtrzymywaną przez anioła; kula 

opleciona przez węża z jabłkiem w paszczy jest przypomnieniem o skażeniu całej ludzkości przez 

grzech pierworodny, który zgładzony został przez chrzest. Do rzadkich należą chrzcielnice posiadające 

kształt herbu fundatora, na przykład chrzcielnica z kościoła w Pępowie koło Gostynia Poznańskiego. 

W XIII stuleciu pojawiał się zwyczaj umieszczania chrzcielnicy naprzeciw ambony, co znalazło 

swoją kontynuację po Soborze Watykańskim II w nowych wnętrzach kościelnych, jako wyraz związku 

między głoszonym słowem Bożym, które rodzi wiarę, a pierwszym sakramentem Kościoła. Ostatnie 

lata po Soborze Watykańskim II przyniosły chrzcielnicom formy geometryczne, kubizowane oraz 

rozwiązania sięgające niekiedy do tradycji wczesnochrześcijańskiej, na przykład wydzielenie w 

kościele kaplicy chrzcielnej w zachodniej części świątyni. W XX wieku pojawiła się też nowa 

ikonografia chrzcielnic. W Polsce około roku 1966 powstały chrzcielnice ze scenami historycznymi, 

między innymi chrztu Mieszka I. 



W kościołach luterańskich chrzcielnice sytuowano początkowo przed ołtarzem, na osi 

kościoła. Zdobiono je przedstawieniami ewangelicznymi i pokrywano inskrypcjami, najczęściej 

cytatami z Biblii lub fundacyjnymi. W cerkwiach chrzcielnice, zwane kupielami, ustawia się podczas 

ceremonii na środku świątyni. Mają one kształt kielichowy z płaską czaszą i zdobione są scenami 

nawiązującymi do tajemnicy chrztu.  
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