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Średniowieczny falsyfikat
„Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed
Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał
Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa
w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali, więc ciało Jezusa
i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym
jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania,
złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu”.1
Od 1578 roku w katedrze w Turynie przechowywana jest pewna relikwia, jest nią
duży fragment tkaniny o długości 4,36 m i szerokości 1,10 m, będący białym materiałem
lnianym,

tkanym

splotem

skośnym

zygzakowatym.

Tą

relikwią

prawdopodobnie

najcenniejszą w całym świecie chrześcijańskim jest: Całun Turyński zwany również Świętym
Całunem. Płótno, którym według Ewangelii miło być owinięte ciało Jezusa podczas składania
do grobu.2
Czy jest to prawdziwy materiał przykrywające zwłoki Chrystusa w grobie? Czy jedna
z wielu fałszywych relikwii, które wprawiały w zachwyt średniowiecznych pielgrzymów?
Tkania przedstawia sylwetkę nagiego człowieka o wzroście 1,78-1,80 m, z brodą
i długimi włosami.3 Płótno pokryte jest śladami malującymi zadziwiający obraz podwójnej
sylwetki, przedniej i tylniej, człowieka ukrzyżowanego, posiadającego ślady męki, zgodne
w każdym punkcie z opisami zawartymi w Ewangeliach4.
Czy jest to dzieło średniowiecznego artysty, który użył nieopisanej, nieznanej już
obecnie techniki malarskiej?
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Przez długi czas uważano, ze Całun Turyński jest malowidłem będącym
średniowiecznym falsyfikatem. Wątpliwości pojawiły się w 1898 roku, kiedy to adwokat
turyński Secondo Pia, wykonał pierwszą fotografię płótna. Mężczyzna dokonał wówczas
niecodziennego odkrycia. Okazało się bowiem, że podczas wywoływania kliszy uzyskał
pozytyw. Gdy ujawnił tą niezwykłą informację początkowo posądzono go o fałszerstwo.
Profesjonalny fotograf Giuseppe Enrie potwierdził wcześniejsze odkrycie Secondo Pia, gdy
3 maja 1931 roku wykonał fotografię na kliszy o wymiarach 50x60cm. Wówczas informację
uznano za prawdziwą. Ten sam fakt oznajmił w 1975 roku w Nowym Meksyku, kolejny
specjalista od fotografii John Jackson, wykazując dodatkowo, że obraz ma charakter
trójwymiarowy5.

Rysunek 1: Całun Turyński
Źródło: http://www.manoppello.eu/index.php?go=sudarium, [20.06.2013]

Czy wykonał go fałszerz doskonały?
Dokonując analizy portretu psychologicznego fałszerza dzieł sztuki możemy
stwierdzić, że jest to osoba zdolna, bardzo inteligentna, solidnie wykształcona, wręcz genialna
w odwzorowywaniu obrazów, o ogromnej wiedzy na temat malarstwa i autorze oryginalnego
dzieła. Często jest ona fanatykiem danego twórcy, wie więc wszystko o technikach przez
niego stosowanych, a także o barwnikach i płótnach z danego okresu sztuki.
Ale dlaczego tak zdolna osoba dopuszcza się przestępstwa?
Głównym powodem jest przede wszystkim fakt, że jej dzieła oraz niesamowity talent
zostają niedocenione, a ich autor nie posiada środków finansowych do życia na godnym
poziomie. Dodatkowo, gdy sfałszowany obraz zostanie uznany przez krytyków za oryginalny
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i sprzedany za pokaźną cenę rynkową, twórca podsycony chęcią zemsty i udowodnienia
światu, swego talentu posuwa się do kolejnych przestępstw. Innym powodem jest to,
że przestępca posiada silną potrzebę bycia zapamiętanym i uznanym za artystę wszech
czasów. Głównym celem fałszerza sztuki jest, więc: uzyskanie korzyści majątkowej, potrzeba
uznania, zaspokojenie ambicji, zamiar skompromitowania eksperta lub zemsta.6
Czy możliwe jest doskonałe fałszerstwo dzieła sztuki?
Jednym z najbardziej znanych fałszerzy był żyjący w latach 1889-1947 Han van
Meegeren. Artysta był holenderskim malarzem, który zyskał rozgłos jako jeden
z najdoskonalszych fałszerzy obrazów. Malarz chciał się zemścić na krytykach, za to,
że uznano go zdolnym do kopiowania, nie zaś tworzenia nowych oryginalnych obrazów.
Postanowił, więc namalować zupełnie nowe dzieło, a nie kopiować już istniejące, i sprzedać
go jako autentyczne płótno Vermeera, którego cenił najbardziej. Chciał dorównać
holenderskim mistrzom i zostać w końcu doceniony. Początkowo miał przyznać się
do fałszerstwa, ale jego trudna sytuacja materialna znacząco się poprawiła po sprzedaży
pierwszego falsyfikatu, co sprawiło, że perspektywa znacznych korzyści majątkowych
pociągnęła za sobą kolejne fałszerstwa. Van Meegeren używał oryginalnych XVII wiecznych
obrazów nieznanych artystów jako płótna oraz farb samodzielnie sporządzonych
z naturalnych pigmentów. Aby uzyskać efekt postarzenia obrazu dodawał do barwników
fenol i formaldehyd. W końcu Van Meegeren nauczył się jak stworzyć obraz mogący
uchodzić za XVII wieczny autentyk. Pierwszym dziełem, które sprzedał za pokaźną sumę
jednemu z muzeów był obraz „Uczniowie w Emaus”, potem udało mu się także wprowadzić
do obrotu kilka innych falsyfikatów uznanych przez znaczących krytyków za autentyczne
dzieła XVII wiecznych mistrzów. Jego fałszerstwa wyszły na jaw, gdy oskarżono go
o kolaborację z wrogiem podczas II wojny światowej, po tym jak jeden z jego obrazów
„Chrystus i jawnogrzesznica” trafił do kolekcji Hermanna Göringa. Sąd chciał go skazać
na wieloletnie więzienie, więc przyznał się, że „Chrystus i jawnogrzesznica” oraz inne płótna
są fałszywe. Mimo to nie uwierzono mu. Ostatecznie został skazany na rok więzienia,
za tworzenie falsyfikatów, dopiero po wnikliwych badaniach chemicznych oraz namalowaniu
na prośbę sądu „nowego” dzieła Vermeera uznanego za oryginał. Po śmierci artysty pojawiały
nadal liczne glosy, za autentycznością XVII wiecznych obrazów. Niestety Van Meegeren
naprawdę był ich autorem. Dzięki nim stał się, więc fałszerzem doskonałym7.
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Uczniowie w Emaus

Chrystus i jawnogrzesznica

Rysunek 2: Falsyfikaty Van Meegerena uznane za XVII autentyczne dzieła
Źródło: www.damforstmuseum.org, [22.06.2013]

Han van Meegeren nauczył się wykorzystywać XVII wieczne techniki malarskie
do tworzenia doskonałych falsyfikatów uznawanych za autentyczne obrazy. Sam tworzył
farby tak, aby nie wydało się, że dzieło jest fałszywe. Krytycy wiele jego płócien uznali
za oryginalne. Nawet, gdy wyniki badań naukowych potwierdziły fałszerstwo dalej istnieli
znawcy sztuki, którzy upierali się, że są to autentyki. Być może nigdy by się to nie wydało
gdyby nie oskarżenie o kolaboracje z wrogiem van Meegerena? Okazuje się, że w wielu
epokach istnieli malarze, którzy potrafili tworzyć dzieła tak, aby przestępstwo nie zostało
wykryte.
Czy, więc Całun Turyński może być stworzony przez fałszerza dzieł sztuki? I kim był
prawdopodobny artysta, który podjął się tego wyzwania? Czy w historii sztuki można
odnaleźć twórcę, który mógłby być autorem tego wspaniałego płótna?
Wszystkie informacje związane z tą niezwykłą relikwią budzą wiele sensacji. Jedną
z nich jest informacja, że jej autorem może być XV wieczny malarz Leonardo da Vinci, który
stworzył obraz na tkaninie za pomocą pionierskich technik fotograficznych i rzeźby własnej
głowy. Badania rysów twarzy wykazały, że obraz na materiale może być istotnie odbiciem
twarzy renesansowego mistrza.8
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Rysunek 3: Podobieństwo obrazu z Całunu Turyńskiego z twarzą Leonardo da Vinci
Źródło: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/5706640/Turin-Shroud-is-face-of-Leonardo-daVinci.html,[23.06.2013]

Jakich farb użył artysta, tworzący obraz na Całunie Turyńskim, aby uzyskać
tak zadziwiający efekt?
Długo uważano, że podwójne odbicie sylwetki na płótnie jest namalowane
średniowiecznymi barwnikami, aby potwierdzić, ten fakt ślady na tkaninie przypominające
plamy, przebadano wieloma metodami. Badania wykazały, że widoczne na płótnie ślady
to nie barwniki, tylko krew ludzka grupy AB.

Prace trwały kilka lat i składały się

z: obserwacji pod mikroskopem (Pellicori i Evans9), fotografii w ultrafiolecie (Miller
i Pellicori10), analizy spektrograficznej, analizy chemicznej (Heller i Adler11), oraz oceny
właściwości spektralnych (Pellicori12).
Czy Leonardo da Vinci mógł nanieść na tkaninę plamy krwi dla nadania
autentyczności swojemu dziełu? A jeśli tak to w jaki sposób ją zdobył?
Zainteresowanie twórcy anatomią ciała człowieka związane było z malarstwem.
Z czasem studia anatomiczne stały się jednak samodzielną dziedziną badawczą artysty.
Po 1506 r. mistrz współpracował z profesorem anatomii, Marcantionem della Torre, z, którym
dokonywał potajemnych sekcji zwłok. Badał min.: budowę czaski i mózgu13, ścięgien,
mięśni, nerwów, naczyń krwionośnych, co przedstawiał na wyjątkowo przejrzystych
mogących rywalizować ze współczesnymi zdjęciami rentgenowskimi szkicach.14
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Czy, więc Leonardo da Vinci mógł wykonać obraz na Całunie Turyńskim ludzką
krwią?
Wynalazca znał dobrze anatomię, ponieważ przeprowadzał autopsje, miał też dostęp
do zwłok i krwi. Być może krew naniósł po sporządzeniu prymitywnej fotografii, a pozyskał
ją ze zwłok? Uczestniczył przecież w wielu sekcjach.
Przyjmijmy, że renesansowy mistrz faktycznie jest autorem relikwii? Zastanówmy
się więc, w jaki sposób ją wykonał?
Porównując najsłynniejszy portret starzejącego się malarza z obliczem z Całunu
Turyńskiego, naukowcy zauważyli, że na tkaninie widnieje zdjęcie artysty. Prymitywna
fotografia, została wykonana przy pomocy odlewu twarzy twórcy oraz tzw. camery obscura –
będącej pierwowzorem późniejszych aparatów fotograficznych. Malarz prawdopodobnie
umieścił wcześniej pokryte warstwą światłoczułego azotanu srebra płótna, w zaciemnionym
pomieszczeniu i naświetlił je przez soczewkę promieniami słonecznymi, czego wynikiem
był obraz jak na relikwii. Możliwe jest, że artysta wykonał kopię Całunu w zastępstwie
wcześniejszego, sprzedanego w połowie XV wieku.15

Rysunek 4: Całun Turyński
Źródło: http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ciekawostki/artykuly/423629,calun-turynski-prawdziwyczy-falszerstwo-jak-wygladal-jezus-prof-idzi-panic-dla-dziennik-pl.html,[20.06.2013]

Camera obscura (Camera obscura z łac. ciemna komnata) była pierwowzorem aparatu
fotograficznego. Czy geniusz renesansu naprawdę znał zasadę jej działania?
Jako prosty przyrząd optyczny pozwalający uzyskać rzeczywisty obraz, tzw. ciemna
komnata wykorzystywana była przez artystów malarzy, między innymi Leonarda da Vinci,
jako narzędzie pomocne przy określaniu np. perspektywy16. To ją prawdopodobnie
wykorzystał sprytny twórca konstruując swą doskonałą mistyfikację.
15
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Rysunek 5: Pierwsza trwała fotografia wykonana przy użyciu kamera absurdum
Źródło: http://photography.nationalgeographic.com/wallpaper/photography/photos/milestonesphotography/niepce-first-photo/, [24.06.2013]

Czy renesansowy mistrz istotnie posiadał umiejętności, pozwalające mu stać
się fałszerzem doskonałym?
Artysta znany był ze swego niesłychanego geniuszu. Jego prace są niepowtarzalne
i nikt nie potrafi ich naśladować w sposób tak doskonały jak namalował je twórca.
To wszystko sprawia, że mógł potencjalnie tworzyć wspaniałe falsyfikaty.
Skoro twarz na Całunie jest obliczem artysty to czy Leonardo da Vinci często
wykorzystywał je w swych arcydziełach?
Okazuje się, że tak. Jednym z najbardziej znanych obrazów mistrza jest „Ostatnia
Wieczerza”, na dziele tym jeden z Apostołów Tomasz ma twarz, której pierwowzorem
był sam malarz. Ostatnio pojawiły się także pogłoski, że także drugi apostoł Jakub z obrazu
Leonarda da Vinci może być również autoportretem artysty17.

Rysunek 6: Ostatnia wieczerza autorstwa Leonarda da Vinci
Źródło: http://www.leonardo-da-vinci.com.pl/ostatnia-wieczerza.html,[19.06.2013]
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„Mona Lisa” to najsłynniejsze dzieło mistrza, stworzone w początkach XVI wieku
będące jednym z najbardziej cenionych obrazów z czasów renesansu. Nikt nie wie, kto
pozował jako modelka dla tego arcydzieła, ale są tacy, którzy sugerują, że wzorem Mona
Lisy, był sam twórca. O fakcie, że kobieta na renesansowym obrazie jest autoportretem
samego malarza świadczą badania wykonane przy użyciu komputerowego programu do
cyfrowego porównywania rysów twarzy. Identyczne umiejscowienie nosa, ust, podbródka
oraz czoła mówią, że jest to prawdopodobne. Może również o tym świadczyć nietypowy
nieco przekorny, lekko „ironiczny” uśmiech kobiety, którym geniusz obdarował swą postać.

Rysunek 7: Mona Lisa z twarzą Leonarda da Vinci
Źródło: http://www.leonardo-da-vinci.com.pl/mona-lisa.html, [23.06.2013]

Co wskazuje na to, że to właśnie Leonardo da Vinci jest twórcą Całunu Turyńskiego?
Jeśli przyjmiemy, że renesansowy mistrz posiadał nadzwyczajne umiejętności
portretowania osób, znał gruntownie anatomie i miał wiedzę na temat sporządzania fotografii,
oznaczać to będzie, że faktycznie mógł być autorem płótna. W tym miejscu pojawia
się jednak następujące pytanie: Czy był, człowiekiem dumnym i wyniosłym do tego stopnia
by przedstawić siebie jako Chrystusa? Czy uważał się za tak doskonałego malarza, że chciał
być utożsamiany niemalże z synem Bożym? Jeśli nawet tak było to dlaczego na obrazie
„Ostatnia wieczerza” przedstawia siebie jako niewiernego Tomasza, wiecznie pytającego,
niedowierzającego, ciągle poszukującego odpowiedzi na gnębiące nieustannie pytania,
dążącego do prawdy nie zaś jako Chrystusa? Ciekawość świata, mnogość wynalazków
oraz dociekliwość to cechy twórcy, które faktycznie czynią go swojego rodzaju „niewiernym
Tomaszem”, Tomasz zaś był tylko uczniem Chrystusa.
Artysta często umieszczał swoje oblicze na obrazach, które malował. Obecnie znawcy
sztuki coraz częściej wykazują podobieństwo między twarzą artysty, a postaciami z jego
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obrazów oraz rzeźb. Mistrz korzystał ze swego oblicza zarówno jako modelu twarzy kobiet
jak i mężczyzn. Często występował w swych dziełach jako postacie świętych. Są jednak
również takie na, których występuje jako Jezus Chrystus, a nawet sam Bóg.

Leonardo da Vinci (po prawej) jako
Jezus Chrystus z jego najstarszym synem
Francesco jako anioł (po lewej)

Leonardo da Vinci jako Chrystus

Rysunek 8: Leonardo da Vinci jako Chrystus
Źródło: http://www.kleio.org/en/history/famtree/sforza/323.html,[19.06.2013]

Rysunek 9: Leonardo da Vinci jako Bóg, który stworzył zwierzęta
Źródło: http://www.kleio.org/en/history/famtree/sforza/323.html,[19.06.2013]

Jeśli uznamy, że Całun Turyński wykonał geniusz renesansu to właściwie w jakim
celu to zrobił?
W tym momencie należy podkreślić, że Całun Turyński to przede wszystkim relikwia.
Relikwie
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w chrześcijaństwie. Niemal od jego początku stanowią przedmiot publicznego kultu. Kult
relikwii wzrastał, aż do średniowiecza, w którym przyjął formę bardzo dobrze
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pod kątem finansowym był bardzo znaczny. Relikwia to należące do osoby świętej materialne
pozostałości (ciało, kości lub inne partykuły, szaty lub przedmioty osobiste), które ze względu
na osobę tegoż świętego otaczane są przez wiernych szczególną czcią. Znawcy przedmiotu
określają początki kultu relikwii na połowę II wieku18. Choć jeszcze pod koniec IV wieku
obowiązywało prawo zakazu ekshumacji, jednak już wtedy proces pozyskiwania relikwii
i otaczania ich kultem systematycznie się rozwijał.19
Średniowiecze było okresem największego kultu relikwii, który przybierał niekiedy
patologiczne formy. Każde miasto miało ambicję posiadania relikwii świętych. To podnosiło
jego rangę, przekładało się na rosnącą liczbę pielgrzymów, a co za tym idzie, większe obroty
handlowe.20
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się relikwie pasyjne, a taką relikwią
jest Całun Turyński oraz związane z dzieciństwem Jezusa. Równie poszukiwane były relikwie
apostołów i innych osób biblijnych. Rozwijanie się w wiekach średnich sieci kościołów
parafialnych i klasztornych spowodowało konieczność posiadania przez nie relikwii. Zaczęto,
więc dzielić ciała zmarłych świętych na części i oprawiano je w zdobione relikwiarze, które
umieszczano w świątyniach. Ważnym źródłem pozyskiwania relikwii stały się także wyprawy
krzyżowe, z których zarówno krzyżowcy, jak i kupcy przywozili mniej lub bardziej
prawdziwe relikwie świętych biblijnych oraz męczenników z pierwszych wieków. Po 1204
roku handel relikwiami oraz ich kradzieże były tak powszechne, iż określanie
ich autentyczności i dbanie o godną drogę pozyskiwania było właściwie niemożliwe.21
Kiedy w 1949 roku dokonano spisu relikwii we wszystkich włoskich kościołach,
okazało się, że jest w nich: 18 rąk św. Jakuba, jedenaście dłoni św. Teresy i 60 palców
św. Jana Chrzciciela. Ponadto znaleziono w nich także około trzydziestu gwoździ, którymi
został przybity do Krzyża Jezus i przeszło 150 kolców z Korony Cierniowej, a także
kompletną Koronę Cierniową, znajdującą się obecnie w paryskiej katedrze Notre Dame... 22
Lata w, których żył Leonardo da Vinci, przypadają na okres największego kultu
relikwii. Oznacza, to że być może malarz otrzymał zlecenie wykonania Całunu Turyńskiego
za pokaźną sumę pieniędzy?

18

J. Marecki, L. Rotter, Historia, Cuda, Kult relikwie, Leksykon, ESPE, s. 5-8.
J. Kracik, Relikwie, Kraków 2002, s. 5–11.
20
J. Sypień, Handel relikwiami w sieci kwitnie. „Nie godzi się”., Dziennik Polski, 2011, http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/handelrelikwiami-w-sieci-kwitnie-nie-godzi-sie,3,4818445,wiadomosc.html[17.06.2013]
21
J. Kracik, op.cit., s. 15.
22
J. Sypień, op.cit.
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Pierwsze badania nie wykazały, że materiał pochodzi z czasów Chrystusa,
co potwierdziło, że może to być tylko falsyfikat. Kiedy, więc powstał?
W kwietniu 1988 roku z brzegu tkaniny pobrano fragment i przesłano do trzech
niezależnych laboratoriów w celu datowania opartego o radioizotop węgla C-14. Do analiz
dostarczono trzy próbki kontrolne z II, XI oraz XIII wieku. Badanie wykazało, że: „ Przedział
czasowy wyznaczony dla tkaniny z Całunu, z prawdopodobieństwem 95%, mieści się między
1260, a 1390 rokiem po Chrystusie”. Na temat przeprowadzonych badań wypowiedział
się, specjalista od tkanin starożytnych Gabriel Vial, który stwierdził, że datowanie węglem
C-14 jest często niedokładne, a błędy mogą sięgać nawet czterystu lat23. Uzyskane w 1988
dane wskazują na średniowieczne pochodzenie Całunu, jednak ze względu na metodykę
badań zostały one dość szybko zakwestionowane.
Czy jednak jest to dowód na to, że autorem Całunu Turyńskiego nie jest renesansowy
mistrz?
Leonardo da Vinci był doskonałym artystą, który pracował nad swoimi dziełami
często kilka lat. Obraz „Ostatnia Wieczerza” doskonalił aż 3 lata. Malował szkice, budował
modele, szukał wzorów twarzy odpowiednich dla danej postaci, a więc był bardzo dokładny
w tym co robił. Do dzisiaj pojawiają się nowe informacje na temat ukrytych w jego dziełach
przekazów lub innych postaci dostrzegalnych za pomocą lustra. Wyprawy krzyżowe były
ważnym źródłem pozyskiwania relikwii. W trakcie takich wypraw do Europy mogły docierać
materiały z bardzo wczesnych okresów chrześcijaństwa. Ponieważ Leonardo da Vinci dbał
bardzo mocno o szczegóły, i dokładnie przygotowywał swoje dzieła na pewno użyłby
tkaniny, która pochodziła z terenów, gdzie żył Jezus i była używana jako całun pogrzebowy.
Wiele obrazów artysty ma charakter religijny, więc sam twórca potrafiłby wybrać płótno
najlepiej pasujące do tej relikwii. Malarz dążył do tego, aby jego dzieła były doskonałe,
niepowtarzalne, i niesamowicie dokładne w szczegółach.
Oznacza to, że datowanie tkaniny, nie mówi tak naprawdę nic o okresie powstania
obrazu. Wskazuje na czasy powstania materiału, a nie wizerunku na płótnie.
Na rysunkach poniżej widać oblicza Chrystusa na obrazach Leonarda da Vinci,
wszytki wydają się być podobne do twarzy z Całunu.

23
P. E. Damon, D. J. Donahue, B. H. Gore, A. L. Hatheway, A. J. T. Jull, T. W. Linick, P. J. Sercel, L. J. Toolin, C. R. Bronk, E. T. Hall, R.
E. M. Hedges, R. Housley, I. A. Law, C. Perry, G. Bonani, S. Trumbore, W. Woelfli, J. C. Ambers, S. G. E. Bowman, M. N. Leese,
M. S. Tite, Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin, Nature, 1989, 337, (6208),s.611-615.
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Salvator Mundi

Salvator Mundi

Jezus Chrystus

Rysunek 10: Obrazy przedstawiające Chrystusa (Leonardo da Vinci)
Źródło: http://www.kleio.org/en/history/famtree/sforza/323.html, [25.06.2013]

Leonardo da Vinci był artystą wyprzedzającym epokę w, ktorej żył. Człowiek
ten lubował się w zagadkach i grach słownych, wykorzystywał swoją twarz w malowanych
postaciach, w obrazach zaś często ukrywał dodatkowe symbole, postaci, znaki. Kilka lat temu
pojawiła się w mediach informacja, że obraz „ Ostatnia Wieczerza” zaiwera zakodowane nuty
pozwalające na wykonanie krótkiego uroczystego XV wiecznego requeim. Zapis nutowy
uzyskano wykorzystując kawałki chleba i ręce Apostołów. Po narysowaniu pięciolini
odkrywca nut zauważył także, niewidoczne wcześniej symbole, jak się później okazało były
to słowa napisane w starożytnym języku hebrajskim "bo Nezer usbi", co oznacza „ za jego
poświęcenie i chwałę” – jak przetłumaczył później ksiądz Luigiego Orlando, biblista
na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. 24

Rysunek 11: Ukryty zapis nutowy na obrazie " Ostatnia wieczerza" Leonarda da Vinci
Źródło: http://www.neatorama.com/2007/11/11/hidden-music-in-da-vincis-the-last-supper/,[22.06.2013]

24
A. Santoso, Hidden Music in da Vinci's The Last Supper, 2007, http://www.neatorama.com/2007/11/11/hidden-music-in-da-vincis-the-lastsupper/,[15.04.2013].
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Okazuję się, że na Całunie Turyńskim w 1979 roku także odkryto greckie i łacińskie
litery. Analiza komputerowa wykonana przez Profesora Andre Marion z Instytutu Optyki
w Orsay w 1997 roku pozwoliła na ustalenie znaczenia znalezionych na płótnie słów.
Symbole utworzyły następujące wyrazy: INNECEM (od łac. "in necem ibis" — "na śmierć"),
NNAZAPE(N)NUS (Nazareńczyk), IHSOY (Jezus), IC (Iesus Chrestus), litery IBE (R) –
Tyberiusz, PEZO – "zaświadczam", (O)PSE KIA(THO) – "zdjęty wczesnym wieczorem".
Słowa

odzwierciedlały

akt

zgonu,

który

prawdopodobnie

był

następujący:

„W 16. roku panowania Cesarza Tyberiusza Jezus Nazarejczyk zdjęty wczesnym wieczorem
po tym, jak został skazany przez rzymskiego sędziego na śmierć, gdyż władze żydowskie
uznały go winnym, zostaje odesłany w celu pogrzebania z zastrzeżeniem, że może zostać
wydany rodzinie dopiero po upływie pełnego roku. Podpisano przez”25. Napis na płótnie
mówi, więc, że jest to tkanina pogrzebowa Jezusa z Nazaretu. Czy te napisy mógł na Całunie
Turyńskim umieścić Leonardo da Vinci? Czy może ktoś inny?

Rysunek 12: Napisy odnalezione na Całunie
Źródło: http://www.nautilus.org.pl/?p=artykul&id=2214,[25.06.2013]

W trakcie badań płótna w 1979 roku niespodziewanie okazało się, że na twarzy
człowieka z Całunu znajduje się coś jeszcze… Wówczas odkyto dwie monety o średnicy
15mm w oczodołach postaci. Po wnikliwych analizach udało się je zidentyfikować. Ustalono,
że są to monety z brązu, po grecku nazywane lepton, a po hebrajsku prutah. Badania napisów
na monetach pozwoliły stwierdzić, że pochodzą one z szesnastego roku panowania
Tyberiusza, tzn. z roku 29-39 n.e.26

25
26

R. Allegri, New Light on the Shroud, http://www.saintanthonyofpadua.net/messaggero/pagina_stampa.asp?R=&ID=485,[19.05.2013]
G. Górny, Świadkowie tajemnicy. Rosikon press, Warszawa, 2012, s. 58.
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Rysunek 13: Moneta z czasów Tyberiusza
Źródło: http://www.wiara.us/Calun-nauka2.html,[25.06.2013]

Leonardo da Vinci mógł stworzyć kopię autentycznego płótna. Istniej jeszcze jedna
potencjalna możliwość: że Całun Turyński jest oryginalny, tylko pierwotnie żadna postać
nie była na nim widoczna, a renesansowy twórca dokonał na materiale poprawek nadających
mu obecny charakter. Umieścił napisy oraz monety w oczodołach postaci tak, aby falsyfikat
oszukał nie jednego znawcę.
Co jeszcze znajduje się na tkaninie?
Na materiale występują również pyłki roślin, których identyfikacji podjął się znany
szwajcarski biolog i kryminolog, Max Frei-Sulzer w latach 1973, 1978. Badacz stwierdził,
że aż 41 gatunków z 58 odnalezionych na płótnie typowych jest dla flory Azji i Afryki,
zaś aż 38 występuje w Judei. Inny naukowiec dodatkowo odkrył gatunki endemiczne
dla obszaru Ziemi Świętej występujące razem tylko na obszarze Judei. Ponadto badania
pozwoliły na identyfikację rośliny tworzącej koronę wokół skroni mężczyzny jest nią krzew
ciernisty o nazwie Gundelia tournefortii. Występujący na płótnie pyłek w dużej części jest
identyczny ze znalezionym w pokładach Jeziora Genezaret w warstwach osadowych sprzed
2 tysięcy lat.27
Pomimo, że na Całunie znajduje się bardzo wiele roślin występujących w Judei,
to wskazuje tylko na to, że materiał z, którego wykonano płótno pochodzi z tamtego obszaru
lub też przebywał przez jakiś okres na terenie występowania wybranych gatunków. Ten fakt
nie wyklucza, że Leonardo da Vinci mógł kupić starożytną tkaninę przywiezioną podczas
wypraw krzyżowych z Judei, co teoretycznie także jest prawdopodobne.
W 2009 roku wykonano pewien eksperyment, dzięki, któremu uzyskano kopię całunu,
świadczącą przeciwko oryginalności płótna z Turynu.
Włoski naukowiec stworzył kopię o podobnych właściwościach jak oryginał, który
potwierdził jego zdaniem fakt, że tkanina to średniowieczny falsyfikat. Przy pomocy metod
27

Ibidem, s.58.
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chemii organicznej udało mu się stworzyć obraz przypominający relikwię. A efekty jego
pracy przedstawia zdjęcie poniżej.28

Rysunek 14: Kopia Całunu Turyńskiego wykonana w 2009 roku
Źródło : http://www.stuff.co.nz/science/2935440/Copy-proves-Shroud-of-Turin-a-fakes,[25.06.2013]

Oprócz kopii wykonanej w 2009 roku, istnieje bardzo wiele fałszywych relikwii
naśladujących Całun Turyński, są one malowane, więc nie mają charakteru trójwymiarowego.
Jedną z nich przedstawia rysunek 15.

Rysunek 15: Kopia Całunu Turyńskiego z Cuneo z 1653 roku
Źródło: http://greatshroudofturinfaq.com/History/Western-European/manycopies.html,[25.06.2013]

Oprócz Całunu Turyńskiego do obecnych czasów dotrwały również inne relikwie
pasyjne29 takie jak: Sudarion z Oviedo30, Chusta z Manoppello31, Tunika z Argenteuil32,

28

P. Pullella, Copy 'proves' Shroud of Turin a fake, http://www.stuff.co.nz/science/2935440/Copy-proves-Shroud-of-Turin-a-fakes,
[25.06.2013]
29
Relikwie pasyjne - przedmioty związane z męką, śmiercią i pochówkiem Chrystusa.
30
Sudarion z Oviedo – lniana chusta, którą owinięto po śmierci głowę Chrystusa jeszcze na krzyżu, by powstrzymać upływ krwi, bo według
żydowskich zwyczajów każda kropla krwi musiała zostać pochowana ze zmarłym – dziś znajduje się w katedrze w Oviedo.
31
Chusta z Manoppello – chusta pogrzebowa z bisioru z utrwalonym na niej wizerunkiem twarzy Jezusa, czczona przez wieki jako tzw.
chusta króla Abgara lub chusta św. Weroniki, przechowywana obecnie we włoskim miasteczku Manoppello.
32
Tunika z Argenteuil – wełniana tunika spodnia bez szwu, którą Jezus miał na sobie podczas drogi krzyżowej, przechowywana obecnie w
Argenteuil pod Paryżem.
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Suknia z Trewiru.33 Wszystkie te tkaniny miały według Ewangelii kontakt z ciałem Chrystusa
w dniu jego śmierci. Czy możliwe jest, że przetrwały do dzisiaj? Czy są wśród
nich autentyczne relikwie? Badania wykazały, że wiek tych tkanin jest podobny, rany leżą
w zbliżonych miejscach, krew znajdująca się na materiałach ma tą samą rzadką grupę krwi,
zawartość wybranych składników krwi, świadczy zaś o torturach, jakie przeżył mężczyzna
w dniu śmierci.34 Czy renesansowy malarz mógł być ich wszystkich autorem? Czy Leonardo
da Vinci był wstanie spreparować wszystkie najbardziej znane relikwie pasyjne? Pomimo
licznych badań nadal są wątpliwości co do ich autentyczności.

Sudarion z Oviedo

Chusta z Manoppello

Suknia z Trewiru.

Tunika z Argenteuil

Rysunek 16: Relikwie pasyjne porównywane z Całunem Turyńskim
Źródło: http://marucha.wordpress.com/2012/04/06/oblicze-zbawiciela/,[24.06.2013]

W 1980 roku w dzielnicy Talpiot w Jerozolimie Wschodniej odkryto w skale
grobowiec, zawierający dziesięć ossuariów, sześć z nich zawierało epigrafy w tym jeden
z napisem, który został zinterpretowany jako „Jezus syn Józefa”. Odczytanie tekstu jest
jednak bardzo sporne ze względu na bardzo zły stan napisu. Odkrywcy uważają, że był
to grób Jezusa z Nazaretu. Twierdzenie to jest jednak kwestionowane przez wielu
archeologów, teologów, a także językoznawców oraz biblistów. Inne inskrypcje w języku
greckim i aramejskim, głosiły, że w grobie spoczywają oprócz Yeshua bar Yehosef (Jezusa,
syna Józefa),: Maria, Yose (Józef, zidentyfikowany jako brat Jezusa), Mariamenou-Mara
(Maria Magdalena), Matia (Mateusz) oraz Yehuda bar Yeshua (Juda, syn Jezusa).35

33

Suknia z Trewiru – wełniana szata, uważana za suknię wierzchnią należącą do Chrystusa, umieszczona w katedrze w Trewirze.
B. Rąpała, Oblicze Zbawiciela, http://marucha.wordpress.com/2012/04/06/oblicze-zbawiciela/,[15.05.2013]
35
M. Heiser, Evidence Real and Imagined: Thinking Clearly About the "Jesus Family Tomb",
http://www.michaelsheiser.com/Jesus%20Tomb%20article%20Heiser.pdf, [16.05.2013]
34
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Wejście do domniemanego grobu
Jezusa

Wnętrze domniemanego grobu
Jezusa

Ossuaria36 w domniemanym grobie
Jezusa

Rysunek 17: Talpiot domniemany grób Chrystusa
Źródło: Documentary claim - tomb of Jesus and the entire (postulated) Holy Family found in Jerusalem cave,
http://www.bibleprobe.com/jesustomb.htm,[25.06.2013
]

Jakie informacje na temat autentyczności Całunu Turyńskiego możemy uzyskać dzięki
znalezisku z Talpiot?
Dzięki badaniom DNA, można porównać materiał genetyczny pochodzący
z ossuariów, oraz przedmiotów uważanych za relikwie pasyjne i stwierdzić czy krew
znajdująca się na tkaninach pochodzi od tej samej osoby. Po pobraniu materiału
genetycznego od członków rodziny z grobu, będzie można ustalić, czy Całun Turyński oraz
Sudarion z Oviedo, Chusta z Manoppello, Tunika z Argenteuil czy Suknia z Trewiru zawiera
krew, należącą do jednego z członków rodziny pogrzebanej w Talpiot. Analizy z zakresu
biologii molekularnej pozwolą na potwierdzenie, że Jezus syn Józefa to człowiek z Całunu
Turyńskiego.
Jakie dane udało się jeszcze uzyskać na temat Całunu Turyńskiego po 2000 roku?
W 2002 roku, analizy wykazały, że splot tkaniny jest identyczny ze splotem
stosowanym w całunach pogrzebowych odnajdywanych w żydowskich grobach w Masadzie
datowanych od 40 roku p.n.e. do 73 roku n.e.37
W 2005 roku ustalono zaś wiek najstarszych fragmentów płótna w przedziale 1000
p.n.e – 7000 n.e. na podstawie zawartości waniliny w poszczególnych fragmentach relikwii,
która na głównej powierzchni Całunu uległa całkowitemu rozpadowi, tak samo jak
w przypadku starożytnych zwojów znad Morza Martwego. Próbka przeznaczona
do datowania w 1988 roku zawierała jej aż 37%, co oznacza, że laboratoria wówczas, zamiast
datować materiał, faktycznie datowały przyszytą do niego łatę.38

36

Ossuarium (też ossarium, z łaciny od ossuarius ‘kostny’ ossua ‘kości, kościec’ lm. od os, ossis ‘kość’) – naczynie służące do
przechowywania kości lub prochów zmarłego.
37
Shroud of Christ, Interview, http://www.pbs.org/wnet/secrets/previous_seasons/case_shroudchrist/interview.html,[16.05.2013].
38
R. N. Rogers. Studies on the radiocarbon sample from the shroud of turin. Thermochimica Acta, 2005,425,1-2, s. 189-194.
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Całun Turyński jest niezwykłą tkaniną, nikt jednak nie rozpatruje jej w kategoriach
tego co ona przedstawia. Na materiale widzimy zaś skatowanego mężczyznę, w cierniowej
koronie, człowieka czującego ogromny ból. Poniżonego, wyśmianego oraz cierpiącego.
Płótno to jest dowodem na to co może zrobić człowiek drugiemu człowiekowi.
Jest też przestrogą przed okrucieństwem wobec innych. Wszystkie jednak badania płótna
nastawione są na odpowiedź na pytanie: fałszywy? a może jednak prawdziwy?
Czy relikwia jest fałszerstwem, dziełem sztuki czy może czymś więcej?
Do analizy Całunu z Turynu podchodzimy inaczej. Domniemane fałszerstwo w tym
przypadku nie tylko badane jest pod kątem autentyczności obrazu, ale przybiera kształt
śledztwa w sprawie o zabójstwo. Pomimo licznych badań nadal zdania są podzielone. Jedni
twierdzą, że Całun jest fałszywy inni zaś uważają, że jest autentyczny. Badania trwają nadal
a wraz z rozwojem nauki możemy się dowiedzieć więcej o Całunie z Turynu i jego
pochodzeniu.
Czym jest tak naprawdę fałszerstwo? I czy Całun Turyński spełnia jego wymagania?
„Proces fałszerstwa ze swojej istoty jest działaniem celowym, konsekwentnie
zmierzającym do pozyskania wytworu artystycznego, znanego pod pojęciem falsyfikatu”,39
ale „…z estetycznego punktu widzenia falsyfikat nie istnieje, ponieważ każdy falsyfikat może
być dziełem sztuki, i to niekiedy doskonalszym niż oryginał”40

" ....A KIEDY SIĘ NACHYLIŁ,
ZOBACZYŁ LEŻĄCE PŁÓTNA,
JEDNAKŻE NIE WSZEDŁ DO ŚRODKA.
NADSZEDŁ POTEM TAKŻE SZYMON PIOTR, IDĄCY ZA NIM.
WSZEDŁ ON DO WNĘTRZA GROBU
I UJRZAŁ LEŻĄCE PŁÓTNA ORAZ CHUSTĘ,
KTÓRA BYŁA NA JEGO GŁOWIE,
LEŻĄCĄ NIE RAZEM Z PŁÓTNAMI,
ALE ODDZIELNIE ZWINIĘTA NA JEDNYM MIEJSCU.
WTEDY WSZEDŁ DO WNĘTRZA TAKŻE
I ÓW DRUGI UCZEŃ, KTÓRY PRZYBYŁ PIERWSZY DO GROBU.
UJRZAŁ I UWIERZYŁ.” 41

39

D. Olejniczak, Fałszerstwa dzieł sztuki, Spotkania z Zabytkami, 2007, 5, s. 37.
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