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Poliptyk z Lusiny ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie - nowe spostrzeżenia*

Przechowywane w krakowskim Muzeum Narodowym fragmenty póź-
nogotyckiego retabulum, zwanego tradycyjnie poliptykiem z Lusiny, są
przedmiotem uwagi historyków sztuki od przeszło stu lat1. Mimo to stan
wiedzy o tym dziele jest wciąż niepełny. W niniejszym artykule zamierzam
Przedstawić kilka nieznanych bądź niepublikowanych dotąd faktów do-
tyczących dziejów nastawy, rekonstrukcję jej pierwotnego wyglądu, uwagi
0 typie retabulum i analizę formalno-stylistyczną partii rzeźbiarskiej2.

1. Dzieje poliptyku
Pierwsze informacje o poliptyku z Lusiny pochodzą dopiero z połowy

w. XIX3. Wiadomo, iż należał on do właścicieli podkrakowskiej wsi Lusi-
fta, Leopolda i Wincentego Sroczyńskich, i przechowywany był w kaplicy

* Artykuł niniejszy jest skróconą wersjąmojej pracy magisterskiej, poświęconej poliptykowi
z Lusiny, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Snieżyńskiej-Stolot. Pani Promotor
1 Recenzentowi, panu prof. dr hab. Jerzemu Gadomskiemu, winien jestem wdzięczność za
wszelkie rady i krytyczne uwagi. Osobne podziękowania należą się drowi hab. Wojciechowi
Bałusowi za pomoc w przygotowaniu tekstu do druku. W przypisach stosuję skrót TNK na
Oznaczenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
* Wykaz starszej literatury zamieszcza J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe

Małopolski 1500-1540, Warszawa-Kraków 1995, s. 66, przyp. 80-81.
^ Ramy artykułu nie pozwalają na omówienie niezwykle oryginalnego i zasługującego na

osobne studium programu ikonograficznego retabulum.
3 Większość materiałów archiwalnych do dziejów poliptyku pierwsza zebrała i przeanalizo-

wała Maria Koper-Krysiakowa w niedrukowanej pracy magisterskiej pt. Późnogotycki polip-
tyk z Lusiny, Kraków 1972 (maszynopis w Archiwum UJ), s. 7-13, 20-24 i Aneks.
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mieszczącej się w ich dworze4. W r. 1850 poliptyk przekazany został Mu-
zeum Starożytności, utworzonemu przy krakowskim Towarzystwie Na-
ukowym5. 10 lipca 1850 środkową część nastawy z parą skrzydeł we-
wnętrznych ofiarował dr med. Karol Soczyński6, zaś w listopadzie tego
roku Józef Jerzmanowski uzupełnił dar o brakujące skrzydła zewnętrz-
ne7. Niejasne jest, w jaki sposób i kiedy obaj ofiarodawcy weszli w posia-
danie fragmentów poliptyku. Nie wiemy też, czy występowali jako ich
pełnoprawni właściciele, czy tylko pośredniczyli w darowiźnie8.

Pierwszy raz pokazano publicznie poliptyk na otwartej 11 września
1858 Wystawie Starożytności, zorganizowanej przez Towarzystwo Na-
ukowe. W wydanym z tej okazji albumie znajduje się najstarsza fotografia

4 Wiadomości bieżące z zakresu oddziału archeologicznego Towarzystwa. Rozdział TL
Przegląd darów, „Rocznik TNK" 23, 1851-52, z. 1 (Oddział Sztuk i Archeologii), s. 93-94; J.
Kremer, O tryptyku z wystawy archeologicznej krakowskiej, Wilno 1859, s. 17-18.
5 O historii Muzeum zob. B. Schnaydrowa, Z dziejów Muzeum Starożytności, „Rocznik Bi-

blioteki PAN" 17, 1971, s. 53-80.
6 Dziennik Podawczy Rektora UJ za r. 1850, Archiwum UJ, sygn. S II 1, poz. 801/61; Proto-

koły posiedzeń TNK w Archiwum PAN Oddz. w Krakowie, sygn. TNK-73, s. 20-22.
' 13 listopada 1850, na posiedzeniu Towarzystwa, Jerzmanowski oznajmił wolę przekaza-

nia skrzydeł na rzecz Muzeum Starożytności, a 29 listopada przedstawił pokwitowanie złoże-
nia daru w Kancelarii Rektora UJ (Protokoły z posiedzeń TNK w Archiwum PAN Oddz.
w Krakowie, sygn. TNK-73, s. 19-20); zob. Aneks 1. Wzmianki o darze Jerzmanowskiego w:
Zdanie sprawy z czynności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim złączonego dokonanych w r. 1850/51, „Rocznik TNK", 22, 1852, z. 1, s. 45; Wiadomo-
ści... (przyp. 4), s. 94. Józef Jerzmanowski (1814-1877), pisarz historyczny, wieloletni
członek i sekretarz Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego; od r. 1861 był
członkiem TNK, później członkiem honorowym Akademii Umiejętności (H. Burchard, E.
Kozłowski, Jerzmanowski Józef, Polski Słownik Biograficzny, 1.11, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków 1964, z. 48, s. 183). Dr med. Karol Soczyński, Senator Wolnego Miasta Krakowa, był sta-
rożytnikiem-dyletantem, a także pierwszym tłumaczem na język polski traktatu Diversa-
rium Artium Schedula Teofila (zob. L. Kalinowski, Przedmowa w: Teofil Prezbiter, Diuersa-
rium Artium Schedula, tłum. i opr. S. Kobielus, Kraków 1998, s. XI). Najnowsza biografia So-
czyńskiego ukazała się po złożeniu niniejszego tekstu do druku: S. Sroka, Soczyński Karol w:
Polski Słownik Biograficzny, t. 40/1, Warszawa-Kraków 2000, z. 164, s. 1-3.

8 W protokołach posiedzeń krakowskiego Towarzystwa Naukowego brak informacji na ten
temat. Cytuje się jedynie wypowiedź Jerzmanowskiego, według której ołtarz pochodzi „ze wsi
Lusiny od pp Sroczyńskich". W swej odezwie do Rektora UJ Soczyński ani słowem nie wspo-
mina o Lusinie czy Sroczyńskich (zob. Aneks 1). Zgodnie z anonimową relacją, właściciele Lu-
siny, Wincenty i Leopold Sroczyńscy, przekazali ołtarz Towarzystwu „przez ręce pana Karola
Soczyńskiego" (Wiadomości... [przyp. 4], s. 94). Już kilka lat później Kremer (przyp. 4), s. 18,
wymienia jako darczyńcę wyłącznie Wincentego Sroczyńskiego. Przekaz ten powtarzany był
bezkrytycznie w literaturze przedmiotu. Schnaydrowa (przyp. 5), s. 66 uznaje Soczyńskiego
za dalekiego spadkobiercę Sroczyńskich. Z kolei A. Treiderowa utrzymuje, iż zarówno So-
czyński, jak i Jerzmanowski otrzymali swoje fragmenty poliptyku w drodze spadku po Sro-
czyńskich (A. Treiderowa, Kolekcja obrazów, rysunków i rzeźb Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, „Rocznik Biblioteki PAN" 18, 1972, s. 55, przyp. 41). Żadna z autorek nie podaje źródeł
tych informacji.
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1- Poliptyk z Lusiny, stan z r. 1858, wg Album fotograficzne wystawy starożytności,
repr. Biblioteka Jagiellońska

dzieła (il. I)9. Rękopiśmienny katalog wystawy zawiera niepublikowany
dotąd, interesujący opis retabulum pióra Franciszka Paszkowskiego oraz
informację, iż poliptyk przechowywany był w kaplicy dworu w Lusinie do
roku 184610.

9 Album fotograficzne wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej przez c. k. To-
warzystwo Naukowe w Krakowie 1858 i 1859, wykonane w Zakładzie Karola Beyera w War-
szawie, Warszawa b. d., tab. XLII. 0 dziejach wystawy zob. I. Skąpska-Święcicka, Początki
wystaw artystycznych w Krakowie, „Rocznik Krakowski" 41, 1970, s. 44—48; B. Schnaydrowa,
Z dziejów krakowskiej Wystawy Starożytności, „Rocznik Biblioteki PAN" 23, 1977,
s. 131-151; Z. Jednorowska, Archeologia w działalności Towarzystwa Naukowego Krakow-
skiego, „Rocznik Biblioteki PAN" 40, 1995, s. 95-97.

10 Katalog wystawy starożytności narodowych, urządzonej w Krakowie w r. 1858, rękopis
w Bibliotece PAN i PAU w Krakowie, sygn. 1488, t. 3 (opr. J. Łepkowski), fol. 338; zob. Aneks
2. Data ta koresponduje z zapisem w karcie muzealnej dzieła, według którego w roku 1844
ołtarz znajdować się miał jeszcze w Lusinie. Za udostępnienie mi danych z karty muzealnej
dziękuję drowi Franciszkowi Stolotowi.

45



Utworzona w r. 1871 Akademia Umiejętności przejęła zbiory Towarzy-
stwa, w tym polip tyk z Lusiny11. W r. 1891 para zewnętrznych skrzydeł
malowanych została przekazana w depozyt krakowskiemu Muzeum Na-
rodowemu12. Zdekompletowane retabulum zdobiło salę posiedzeń Akade-
mii do r. 1938, kiedy to - również jako depozyt — powiększyło zbiory Mu-
zeum Narodowego13. Wcześniej, w r. 1928, postanowiono poddać poliptyk
konserwacji, którą miał przeprowadzić Wiesław Zarzycki14. Program prac
zakładał m. in. wykonanie specjalnego drewnianego obramowania, po-
zwalającego na bezpieczne połączenie korpusu i wewnętrznej pary skrzy-
deł bez konieczności wymiany spróchniałej i nadwątlonej przez owady
średniowiecznej ramy. Kiedy i w jakim stopniu program ten zrealizowa-
no, źródła milczą.

Dzieje poliptyku w czasie okupacji hitlerowskiej da się odtworzyć jedy-
nie fragmentarycznie. Zarekwirowany w r. 194015, został umieszczony
w katalogu „zabezpieczonych dzieł sztuki w Generalnym Gubernator-
stwie" pod numerem 24716. Eksponowany był na zorganizowanej przez In-

17stitut fur Deutsche Ostarbeit wystawie sztuki Wita Stwosza w r. 1941 .
W czerwcu następnego roku, na wystawie pt. Altdeutsche Kunst aus Kra-
kali und dem Karpathenland, pokazano dwa reliefy z lewego skrzydła po-
liptyku: Zaśnięcie Marii i Legendę o św. Teofilu z Adany. W okresie pomię-
dzy obydwiema ekspozycjami poliptyk poddano pracom konserwator-
skim18. Kiedy nastąpiło jego wywiezienie, nie wiadomo. Po wojnie nie po-
wróciły już do Krakowa reliefy przedstawiające Św. Rodzinę i sceny z le-

11 Schnaydrowa (przyp. 5), s. 54.
12 Treiderowa (przyp. 8), s. 55; Koper-Krysiakowa (przyp. 3), s. 12, 22.
13 Protokoły z posiedzeń Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności z dn. 18 grudnia 1937

(kontynuowanego 8 stycznia 1938) i 12 marca 1938 (Archiwum PAN Oddz. w Krakowie, sygn.
PAU 1-11, s. 80 i 97); Treiderowa (przyp. 8), s. 54.

14 Zachował się program i kosztorys prac, z datą 9 lipca 1928. Kosztorys ten został zatwier-
dzony decyzją Zarządu PAU, o czym informuje list do Zarzyckiego z dnia 16 lipca 1928 (Archi-
wum PAN Oddz. w Krakowie, Korespondencja Sekretariatu Generalnego PAU, nr 1005/28).

1° Data zapisana w karcie muzealnej retabulum.
16 Sichergestellte Kunstwerke im Genera.lgouvernem.ent, Krakau b. d., s. 73, nr kat. 247.

Katalog ten opracowany został w r. 1940, zob. L. N. Nicolas, Grabież Europy, Kraków 1997,
s. 69.

17 Zob. E. Behrens, Die Originalwerke auf der Veit-Stoss-Ausstellung Krakau 1941, „Die
Burg" 2, 1941, z. 4, s. 45-47, il. 3-7.

1^ E. Behrens, Altdeutsche Kunst aus Krakau und dem Karpathenland, Krakau 1942, nr
kat. 17, s. 26: „In der Restaurierwerkstatt des Sonderbeauftragten aus der Umrahmung des
19. Jahrhunderts gelost und restauriert". G. Barthel, Die Ausstrahlungen der Kunst des Veit
Stoss im Osten, Miinchen 1944, s. 53 podaje nazwisko odpowiedzialnego za restaurację: miał
nim być niejaki Eduard Kneisel. Być może niemieccy konserwatorzy uznali za dziewiętnasto-
wieczne obramienie wykonane przez Zarzyckiego zgodnie z programem prac z r. 1928.
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gendy o św. Teofilu, zaginął też korpus poliptyku . Pozostałe dwie pary
skrzydeł zdobiły do niedawna stałą wystawę Polska sztuka cechowa od w.
-XZV do w. XVIII vi oddziale krakowskiego Muzeum Narodowego w kamie-
nicy Szołayskich. Od r. 1997 oglądać je można na ekspozycji Sztuka cen-
niejsza niż złoto w komnatach wawelskich.

2. Rekonstrukcja pierwotnego wyglądu poliptyku
Poliptyk z Lusiny był pentaptykiem, składającym się z szafowego kor-

pusu i dwóch par ruchomych skrzydeł, podzielonych na kwatery. We-
wnętrzna para przymocowana była bezpośrednio do korpusu za pomocą
metalowych zawiasów. Skrzydła zewnętrzne poruszały się na zawiasach
Umocowanych do skrzydeł wewnętrznych20. Taka budowa nastawy po-
zwalała na uzyskanie trzech odsłon, stosownie do potrzeb kalendarza li-
turgicznego. Na co dzień (retabulum zamknięte) widoczne były cztery ma-
lowane wizerunki świętych na rewersach skrzydeł zewnętrznych: św. Sta-
nisława, św. Floriana, św. Anny i św. Katarzyny. Odsłona niedzielna
(otwarte skrzydła zewnętrzne) prezentowała osiem tablic cyklu pasyjne-
go: Modlitwą w Ogrojcu, Pojmanie Chrystusa, Chrystusa przed Kajfaszem,
Sąd Piłata, Biczowanie, Koronowanie cierniem, Upadek pod krzyżem
1 Ukrzyżowanie21. Odsłona świąteczna (otwarte skrzydła wewnętrzne) uka-
zywała oczom wiernych rzeźbiarską dekorację wnętrza szafy i awersów
skrzydeł wewnętrznych. Składała się ona z pięciu reliefów o formacie
stojącego prostokąta: w korpusie umieszczono przedstawienie Św. Rodzi-
ny, na skrzydle lewym Zwiastowanie i Pokłon pasterzy, na skrzydle pra-
wym Zaśnięcie Marii i Legendę o św. Teofilu z Adany.

W poszczególnych odsłonach zastosowano typową dla późnogotyckich
retabulów ołtarzowych zasadę hierarchizacji środków artystycznych. Ma-

Zob. D. Kaczmarzyk, Straty wojenne Polski w dziedzinie rzeźby, Warszawa 1958 (= Pra-
co i Materiały Biura Rewindykacji i Odszkodowań, nr 14), s. 46, nr kat. 127 i s. 47, nr kat.
127a. Po rewindykacji w latach 1947-1948 przeprowadzono konserwację skrzydeł poliptyku
Pod kierunkiem Mieczysława Gąseckiego (informacja zaczerpnięta z karty muzealnej).

^ Na obu parach skrzydeł widoczne są ślady po tych zawiasach: na skrzydłach wewnętrz-
nych przylegają one do zachowanych płyt zawiasów „szafowych". Wymiary retabulum:
skrzydła wewnętrzne: 184 cm x 69 cm x ok. 11 cm; skrzydła zewnętrzne: 184 cm X 69 cm x 4
cm. Wymiary korpusu podawane są różnie: 187 cm x 139 cm x 28 cm według Katalogu wysta-
ny starożytności... (przyp. 10); 185 cm x 139 cm według L. Lepszego, Katalog rzeźb, obrazów
1 rysunków Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1930 (rękopis w Archiwum PAN w Kra-
kowie, sygn. PAU 1-214), nr kat. 2, s. 1-2; 184 cm x 139 cm według Behrensa (przyp. 17),
s- 45, przyp. 7.

21 Ilustracje obrazów w: Gadomski (przyp. 1), il. 36-43, tab. V-VI.
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lowane wizerunki świętych znajdują się w prostych, nieozdobnych ra-
mach. Ramy kwater w odsłonie niedzielnej są profilowane i złocone, złoce-
nia zdobią także tła obrazów. Całkowicie otwarty poliptyk lśnił od pozłoty,
pokrywającej większość powierzchni reliefów oraz głęboko profilowane
ramy, ozdobione dodatkowo ornamentem, żłobionym w kredowym grun-
cie. Wolne od złoceń powierzchnie rzeźb zostały polichromowane i gdzie-
niegdzie pokryte puncowaniem (baldachim w Zwiastowaniu, bordiura
pluuiale św. Piotra w Zaśnięciu Marii). Dekoracyjny efekt odsłony
świątecznej współtworzyły też rzeźbione, ażurowe pasy dekoracji roślin-
nej, umieszczone nad kwaterami.

Skąpych informacji o niezachowanym zwieńczeniu poliptyku mogą do-
starczyć fotografie archiwalne. Zwraca uwagę widoczny na nich sposób
zamontowania centralnego reliefu we wnęce korpusu nastawy. Spoczywa
on na nierównej długości listwach, poukładanych jedne na drugich. Nie-
które są ozdobione żłobkami i poprzecznymi bruzdkami, co zbliża je do
kształtu dolnych partii uskokowych pinakli, flankujących wnętrze szafy.
Te z kolei również niezbyt organicznie wiążą się ze swym otoczeniem:
stoją na dodatkowej, cienkiej listwie, a prawy zdaje się wystawać przed
lico ramy. Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że pinakle i „listwy" były po-
zostałościami po zwieńczeniu nastawy, wtórnie umieszczonymi w korpu-
sie22. Pełna rekonstrukcja wyglądu zwieńczenia nie jest możliwa. Biorąc
pod uwagę rozmiary pinakli (ok. 125 cm23), wysokością mogło ono dorów-
nywać — o ile nie przewyższać - wysokość samej szafy.

Niestety, z braku jakichkolwiek źródeł, nic nie można powiedzieć
o wyglądzie niezachowanej predelli. Podobnie jak zwieńczenie, została
ona zdemontowana lub zniszczona najprawdopodobniej jeszcze zanim po-
liptyk spoczął w prywatnej kaplicy lusińskiego dworu, a być może przy
okazji przenosin z nieznanego nam wnętrza kościelnego .

22 Hipotezę tę w odniesieniu do samych pinakli wysunął już A. M. Olszewski, Drewniana
rzeźbapóźnogotycka w Małopolsce, Kraków 1964, maszynopis dysertacji doktorskiej w Biblio-
tece Jagiellońskiej, s. 106. Przejęte z architektury monumentalnej pinakle bardzo często wy-
stępują w zwieńczeniach późnogotyckich retabulów ołtarzowych. Przytoczyć można, jako
pars pro toto, nastawę ołtarza głównego w kościele parafialnym w Schwabach (por. np. ilu-
strację ukazującą zdemontowane części zwieńczenia w: E. Oellermann, Dokumentation der
Arbeitsweisen der Kiinstler und Handwerker, w: Der Hochaltar der Schwabacher Stadtkir-
che, red. G. Bauer, Schwabach 1983, s. 120, il. 69). Uskokowe pinakle z gzymsikami kapniko-
wymi stanowią tu główny element konstrukcyjny zwieńczenia.

23 Wyliczone na podstawie proporcji według fotografii.
2^ Łatwo ulegająca uszkodzeniom, delikatna konstrukcja zwieńczenia z pewnością nie

zmieściłaby się w niewielkich pomieszczeniach parterowego dworu. Z braku źródeł nie można
ustalić, kiedy poliptyk trafił do Lusiny. Kremer (przyp. 4), s. 18 wspomina tylko, iż „w tej ka-
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W literaturze przedmiotu dosyć wcześnie zauważono nieprawidłowości
w sposobie połączenia reliefów z szafą nastawy. Już Max Lossnitzer uwa-
żał, iż Święta Rodzina została wykonana wcześniej i wtórnie zamontowa-
na w korpusie poliptyku. Badacz zwrócił uwagę na niezgodność rozmia-
rów wnęki i stosunkowo płaskiego reliefu, który musiano „poszerzyć po
bokach i od dołu listwami"25. Z Lossnitzerem zgodził się Andrzej M. Ol-
szewski, dostrzegając również niedopasowanie rzeźbionych kwater skrzy-
dłowych do zbyt płytkich, jego zdaniem, ram. Olszewski uznał, iż wszyst-
kie reliefy zostały wtórnie włączone w program poliptyku z Lusiny26.

Jak się wydaje, zarzut dysproporcji rozmiarów korpusu i umieszczone-
go w nim reliefu nie jest do końca słuszny. Rzecz jasna, niestaranne usta-
wienie Świętej Rodziny na fragmentach zwieńczenia — udokumentowane
fotografią Karola Beyera (il. 1) - ma charakter wtórny. Warto więc przyj-
rzeć się wykonanemu w czasie II wojny światowej zdjęciu Stanisława Ko-
lowcy (il. 2), gdzie nie ma już śladu po „listwach", a relief spoczywa wprost
na dnie szafowej wnęki27. Wygląd korpusu poliptyku, utrwalony na wspo-
mnianej fotografii, mógłby w zasadzie odpowiadać pierwotnemu. Przy ta-
kim założeniu wysokość reliefu nie budzi zastrzeżeń, jeśli weźmiemy pod
uwagę, iż górna część wnęki korpusu mogła być ozdobiona pasem orna-
mentalnym, podobnie jak awersy skrzydeł wewnętrznych. Ten typ deko-

pliczce [we dworze w Lusinie] świecił z dawien dawna ten tryptyk złocisty". Według Wiado-
mości... (przyp. 4), s. 93-94 piętro tego „dworu starożytnego z modrzewia" spłonęło w końcu
w- XVIII. Jedynym pewnym punktem zaczepienia w dziejach budowli jest wyryta na jednej
z belek stropowych data 1688 (zob. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, red. H.
Krzyżanowska, t. 18 cz. 2: Województwo krakowskie, Warszawa 1995, s. 123, poz. 125; A. No-
vak, Majątek w Lusinie, „Renowacje" 2, 1999, nr 4, s. 96). Retabulum mogło więc znajdować
się we dworze od około r. 1688 do r. 1846.

25 M. Lossnitzer, Veit Stofi. Die Herkunft seiner Kunst, seine Werke und sein Leben, Leipzig
1912, s. 46. Autor dostrzegał ponadto stylistyczne związki Świętej Rodziny z płaskorzeźbami
lewego nieruchomego skrzydła Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza i przypuszczał, iż pierwot-
ne Stwosz zamierzał włączyć tę scenę w program treściowy swego poliptyku, za czym prze-
mawiałyby także jej wymiary. Tezę tę skrytykował S. Dettloff, Wit Stosz, Wrocław 1961, t. 1,
8- 44. Zob. też E. Polak-Trajdos, Więzi artystyczne Polski ze Spiszem i Słowacją od połowy XV
do początków XVI w. Rzeźba i malarstwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 39-40. Ba-
daczka powraca do pomysłu Lossnitzera, sądząc, iż Święta Rodzina mogłaby się znaleźć na
miejscu kwatery Pojmania Chrystusa na rewersie lewego skrzydła Ołtarza Mariackiego.

26 Olszewski (przyp. 22), s. 105-106. Badacz dopuszczał możliwość pochodzenia wszyst-
kich reliefów z innego, nieznanego retabulum. Tezę o wtórnym wykorzystaniu reliefów w po-
liptyku z Lusiny podtrzymał Gadomski (przyp. 1), s. 67.

27 Fotografia ta powstała z pewnością po wystawie dzieł Wita Stwosza z r. 1941, gdyż na
^•3w omawiającym ją artykule Behrensa (przyp. 17),) relief Święta Rodzina spoczywa jesz-
cze na rzekomym cokole. Najprawdopodobniej zdjęcie Kolowcy jest ostatnim zdjęciem korpu-
su retabulum, dokumentującym jego stan po konserwacji Kneisla, a przed wywiezieniem
bądź zniszczeniem. Reprodukcja w: Kaczmarzyk (przyp. 19), tab. XXX.
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2. Poliptyk z Lusiny, korpus, stan po r. 1942, wg Kaczmarzyka, repr. W. Walanus

racji korpusu nie należy do rzadkości wśród późnogotyckich retabulów.
Dla przykładu wymienić można tryptyk Ukrzyżowania z kościoła Św. Elż-
biety we Wrocławiu (1498), poliptyk z kościoła parafialnego w Tymowej
na Śląsku (około r. 1525), tryptyk św. Apolonii i tryptyk Męża Boleści
w Bardiowie (oba z lat 1500-1510)28. Przeważnie ażurowy pas dekoracji

28 Zob. H. Braune, E. Wiese, Schlesische Małerei und Plastik des Mittelalters. Kriłischer
Katalog der Ausstellung in Breslau 1926, Leipzig 1929, nr kat. 99, s. 47, tab. 87; nr kat. 120,
s. 59-60, tab. 123; L. Cidlinska, Goticke kridloue oltdre na Slovensku, Bratislava 1989, il. czb.
59, 60. Poliptyk z Tymowej (niem. Thiemendorf) znajduje się obecnie w kościele parafialnym
w Żelichowie, zob. A. Ziomecka, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku
XVI wieku, „Roczniki Sztuki Śląskiej" 10, 1976, nr kat. 119, s. 118-119.
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4. Poliptyk z Lusiny, narożnik prawego skrzydła wewnętrznego, fot. W. Walanus

wspierał się na flankujących wnętrze szafy kolumienkach (jak w dwóch
pierwszych przykładach), czasem jednak tylko na nadwieszonych konsol-
kach (jak w przykładach bardiowskich). Być może jako resztki takich kon-
solek należałoby interpretować niewielkie wypustki, widoczne nad wierz-
chołkami pinakli (np. na fotografii Beyera). Rekonstruując w górnej partii
korpusu pas ornamentalny, musimy wykluczyć możliwość pierwotnego
umieszczenia w narożnikach liściastych „rozet", znanych z niektórych ar-
chiwalnych fotografii29.

Jedynym argumentem, który mógłby przemawiać przeciwko pierwot-
nej przynależności Świętej Rodziny do korpusu poliptyku, pozostaje do-
strzeżona przez Lossnitzera płaskość tego reliefu, nieproporcjonalna
w stosunku do wnęki szafy. Choć powyższej obserwacji nie można zweryfi-

29 Widoczne na powstałym nie później niż w r. 1901 zdjęciu w pracy M. Sokołowskiego
(Studia do historii rzeźby w Polsce w XV i XVI wieku. Snycerstwo, Kraków 1901, ił. 1) liściaste
rozety w kolistych obręczach są niewątpliwie rekonstrukcją wykonanąw w. XIX. Przekonuje
o tym wcześniejsze zdjęcie Beyera, na którym jedynie w prawym narożniku szafy widać dwa
lub trzy liście, wyrastające z półkulistego ośrodka; nie ma też śladów obręczy. Za oryginalne
uważał „rozety" Lossnitzer (przyp. 25), s. 46, szukając nawet dla nich materiału porównaw-
czego.

52



kować wyłącznie na podstawie reprodukcji, na zdjęciu Kolowcy (il. 2) wi-
dać wyraźnie, iż scena nie wypełnia całej głębokości korpusu.

Przechodząc do kwestii kwater skrzydłowych należy zauważyć, iż spo-
sób umieszczenia rzeźb w ramach jest dość wyjątkowy. Oględziny zacho-
wanych fragmentów poliptyku pozwalają stwierdzić, że rozszerzające się
ku dołowi podstawy reliefów zostały wyraźnie podcięte w celu przystoso-
wania ich do profilowanych ram. W obu skrzydłach dodatkowo ścięto
w całości wewnętrzne profilowania dolnych listew obramienia. W rezulta-
cie podstawy reliefów występują na ramy i przesłaniają je, dotykając nie-
mal ich zewnętrznych krawędzi (il. 3). Dodać należy, iż kształt rzeźbio-
nych kwater predestynowałby je raczej do umieszczenia w odpowiednio
głębokich wnękach o prostych ściankach i płaskich podstawach, jak ma to
miejsce w wielu późnogotyckich retabulach ołtarzowych30.

Trzeba więc zgodzić się z Olszewskim w kwestii niedopasowania i nie-
organiczności połączenia reliefów i ram na skrzydłach poliptyku z Lusiny.
Istnieją jednak podstawy, by twierdzić, iż połączenie to nastąpiło jeszcze
w trakcie prac nad nastawą i nie można przesądzać o jego wtórnym cha-
rakterze. Uważnie oglądając dolną listwę ramy skrzydła prawego, można
stwierdzić, że „sfazowanie" profilowania zostało wykonane po założeniu
gruntu, wyryciu w nim ornamentu i położeniu bolusu (il. 4). Co więcej,
Przy złoceniu ram nie położono płatków w partiach, które są obecnie
przesłonięte podstawami reliefów31. Odwrocia obrazów, stanowiące jedno-
cześnie tła dla rzeźb, pozłocono również tylko w widocznych miejscach, do-
stosowując się do kształtu tych ostatnich32. Prócz tego, jeśli chodzi o sze-
rokość, reliefy dość dobrze mieszczą się w świetle ram, nie przekraczają
też ich całkowitej głębokości.

Na podstawie powyższych spostrzeżeń można wyciągnąć pewne wnio-
ski co do procesu powstawania poliptyku. Prowizoryczny sposób montażu
wyklucza możliwość wykonania rzeźbionych kwater skrzydłowych i całej
nastawy od początku do końca w tym samym warsztacie. Powyższy wnio-
sek można hipotetycznie rozciągnąć także na Świętą Rodzinę, ze względu
na rozdźwięk między jej płaskością a głębokością szafy. Jednakże wszyst-
ko wskazuje na to, że reliefy skrzydłowe zostały zamontowane w trakcie

30 T$f Małopolsce np. tryptyk z Zassowa, ilustracja w: Sokołowski (przyp. 29), il. 38; liczne
Przykłady wśród retabulów śląskich, por. Ziomecka (przyp. 28), nr kat. 13, il. 5; nr kat. 20, il.
8; nr kat. 111, il. 47 i in.

31 Najwyraźniej widać to w pustej obecnie dolnej kwaterze skrzydła prawego, ale po bliż-
szych oględzinach da się stwierdzić także w pozostałych.

32 Np. brak złoceń za baldachimem w Zwiastowaniu, za szopą w Pokłonie pasterzy i za
Słowami Apostołów w Zaśnięciu Marii.
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zaawansowanych prac nad retabulum - stolarka skrzydeł musiała już być
gotowa i wraz z odwrociami obrazów przygotowana pod złocenie. Najpóź-
niej wtedy rzeźby trafiły do warsztatu wykonującego konstrukcję nasta-
wy i pozostającego w bliskim kontakcie (lub tożsamego) z warsztatem ma-
larskim, jak można sądzić na podstawie ścisłego dopasowania tablic do
ram. Nasuwają się dwa różne wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Idąc za
przypuszczeniem Olszewskiego, wszystkie rzeźby mogły być przeznaczo-
ne pierwotnie do innej nastawy, ale z nieznanych powodów - niejako
w ostatniej chwili - włączone zostały w program poliptyku z Lusiny. Hipo-
tezę tę osłabia nieco zgodność szerokości i głębokości reliefów skrzy-
dłowych z rozmiarami ram, którą trzeba by tłumaczyć zwykłym zbiegiem
okoliczności. Bardziej prawdopodobna wydaje się więc inna możliwość.
Rzeźby poliptyku powstały wprawdzie niezależnie od obrazów i stolarki
(w innym warsztacie), ale w ramach jednego przedsięwzięcia i jednej fun-
dacji. Niedopasowania są zaś wynikiem braku odpowiedniej kontroli i po-
rozumienia pomiędzy zatrudnionymi do prac nad nastawą rzemieślnika-
mi. Sytuacja taka mogła wystąpić wówczas, gdy odpowiedzialny za reali-
zację zamówienia na retabulum mistrz zlecił wykonanie pewnych partii
dzieła innemu warsztatowi. Należy pamiętać, iż powstanie późnogotyc-
kiej nastawy ołtarzowej warunkowane było współpracą nie tylko rzeźbia-
rzy i malarzy, ale także stolarzy, specjalistów od polichromii i złocenia,
kowali, ślusarzy, a czasem nawet szklarzy33. Niewiele warsztatów mogło
stale zatrudniać przedstawicieli wszystkich tych rzemiosł, co zresztą
w niektórych miastach niemieckich było zabronione przepisami cechowy-
mi34. W przypadku poliptyku z Lusiny rola głównego wykonawcy zamó-
wienia przypadła być może mistrzowi warsztatu malarskiego — zapewne
autorowi znakomitych obrazów cyklu pasyjnego35. Z sobie tylko znanych

33 Por. H. Huth, Kiinstler und Werkstatt der Spdtgotik, Augsburg 1923, s. 31.
34 Tamże, 8. 73 n., 80. Sytuacja w Krakowie nie rysuje się w tej kwestii jasno. Brak odpo-

wiedniego artykułu w ustawie cechu malarzy, snycerzy i witreatorów z r. 1490 może ozna-
czać, iż podejmowanie się przez malarza prac snycerskich (i vice versa) — a co za tym idzie,
utrzymywanie czeladników znających to rzemiosło - nie było zabronione. Zob. Kodeks dyplo-
matyczny miasta Krakowa 1257-1506, cz. 2—4, opr. F. Piekosiński, Kraków 1882, nr 346,
s. 465-467.

3!> Przypadki zamawiania retabulów snycersko-malarskich u malarzy nie są rzadkie, by
wspomnieć choćby działalność Michaela Wolgemuta (zob. P. Strieder, Zur Struktur der spat-
gotischen Werkstatt, w: Der Schwabacher Hochaltar. Internationales Kolloąuium anldsslich
der Restaurierung. Schwabach, 30. Juni - 2. Juli 1981, Miinchen 1982 [= Bayerisches Lan-
desamt fur Denkmalpflege, Arbeitsheft 11], s. 24—28) czy Hansa Suessa z Kulmbachu
(W. Marcinkowski, Retabulum św. Jana Chrzciciela w kościele św. Floriana w KrakowieJHe-
parzu, Kraków 1987, maszynopis dysertacji doktorskiej w Bibliotece Instytutu Historii Sztu-
ki UJ, s. 43-45 i 146-147).
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powodów artysta ten zlecił następnie wykonanie rzeźb nastawy pewnej
pracowni snycerskiej. Niestety, brak archiwaliów nie pozwala na weryfi-
kację tej hipotezy36.

Można natomiast wyciągnąć wstępne wnioski co do datowania relie-
fów. Jako terminus ante quem ich wykonania uznać należy oczywiście mo-
ment ich zamontowania w retabulum, którego konstrukcja, jak wspo-
mniano, integralnie związana jest z obrazami. Ustalone przez Jerzego
Gadomskiego datowanie cyklu pasyjnego — nie wcześniej niż około r. 1510
- określa również przybliżony czas powstania struktury nastawy37.

3. Typ retabulum
O przynależności do określonego typu nastawy ołtarzowej stanowi

przede wszystkim ilość i układ tworzących ją podstawowych elementów
(predella, korpus, skrzydła, zwieńczenie), ich wygląd i sposób rozmiesz-
czenia na nich dekoracji figuralnej czy ornamentalnej. Te cechy poliptyku
z Lusiny nie były dotychczas analizowane. Celem poniższych rozważań
jest przedstawienie retabulum z Lusiny na tle znanych przykładów z Kra-
kowa i Małopolski, a także odpowiedź na pytanie o ewentualny wpływ in-
nych środowisk artystycznych na wybór takiego a nie innego rozwiązania.

Reprezentowany przez poliptyk z Lusiny typ — pentaptyk z dwiema pa-
rami ruchomych skrzydeł - sięga swą genezą wieku XIV. Za pierwszy zna-
ny przykład tego rozwiązania uchodzi powstały już w r. 1379 poliptyk
z kościoła Św. Piotra w Hamburgu (Hamburg, Kunsthalle), dzieło Mistrza
Bertrama38. Dla naszych rozważań istotniejszy jest jednak okres rozkwi-
tu sztuki skrzydłowych retabulów ołtarzowych, przypadający na 2 połowę
w. XV i początek XVI. Wśród monumentalnych nastaw południowonie-
mieckich poliptyki o trzech odsłonach ustępują liczebnością tryptykom,

*™ Na jej poparcie przytoczyć można znane ze źródeł przykłady podobnych sytuacji. Wiado-
mo, iż malarz Friedrich Herlin z Nórdlingen, podjąwszy się wykonania retabulum, zamówił
rzeźbione figury u Simona Leinbergera z Norymbergi (zob. H. Schindler, Der Schnitzaltar.
Meisterwerke und Meister in Siiddeutschland, Ósterreich und Siidtirol, Regensburg 1982
Pi wyd.], s. 278-279). W r. 1533 krakowski malarz Stanisław Szczerba zlecił snycerzowi Ja-
nowi wykonanie krucyfiksu (zob. Cracouia artificum 1501-1550, opr. J. Ptaśnik, wyd. M.
Priedberg, Kraków 1936 [= Źródła do Historii Sztuki i Cywilizacji w Polsce, t. 5, z. 1], s. 293,
nr 777) - być może przeznaczonego do nastawy snycersko-malarskiej, którą miał dostarczyć
warsztat Szczerby.

37 Gadomski (przyp. 1), s. 69.
^8 H. Wildenhof, Der Wandel des Schnitzaltares uom letzten Drittel des 14. Jahrhunderts

bis zum Ende des weichen Stils, Frankfurt am Main 1974, s. 15-18; nr kat. 41, s. K14-K15;
S. Hautschild, Der Petrialtar, w: Goldgrund und Himmelslicht. Die Kunst des Mittelalters in
Hamburg, Hamburg 1999, nr kat. 1, s. 101-111.
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a do najwybitniejszych przykładów należą retabula w St. Wolfgang (Mi-
chel Pacher, 1475-81) i w kościele benedyktynów w Blaubeuren (Michel
Erhart, 1494)39. Warto dodać, że osiągnięta już w w. XIV liczba odsłon nie
została przekroczona w ciągu całego okresu rozwoju nastaw skrzy-
dłowych. Co najwyżej wzbogacano pentaptyk o dodatkową parę skrzydeł
nieruchomych, jak w dwóch retabulach z warsztatu Michaela Wolgemuta:
w nastawie ołtarza głównego fary w Zwickau (1479) i w Schwabach40.

Stan zachowania nastaw snycerskich lub snycersko-malarskich z tere-
nów Małopolski poważnie utrudnia formułowanie sądów na temat często-
tliwości występowania poszczególnych typów. Dla przykładu, nie jest
możliwe rozstrzygnięcie, czy retabulum z kaplicy Czartoryskich w kate-
drze krakowskiej (tzw. tryptyk króla Jana Olbrachta) i retabulum św.
Stanisława z kaplicy Aniołów Stróżów w kościele Mariackim były trypty-
kami czy też poliptykami - zachowały się z nich jedynie rzeźby, obecnie
umieszczone w neogotyckich ramach. Rozważając osobno kwestię ilości
odsłon, można jednak włączyć do badań liczniej reprezentowane nastawy
w przeważającej części lub w całości malowane. Oprócz poliptyku z Lusi-
ny zachowały się jedynie trzy małopolskie pentaptyki z dwiema parami
ruchomych skrzydeł: poliptyk w farze olkuskiej (Jan Wielki i Stanisław
Stary, 1485), poliptyk z Dobczyc (około 1500; Kraków, Muzeum Narodo-
we) oraz poliptyk w Szydłowcu (1507-1510 i później)41. W większej liczbie
dotrwały do naszych czasów pentaptyki z nieruchomą parą skrzydeł ze-
wnętrznych. Oprócz w całości snycerskiego Ołtarza Mariackiego Wita
Stwosza, są to: poliptyk w kościele parafialnym w Książnicach Wielkich
(1491), retabulum św. Jana Chrzciciela z kaplicy Bonerów w kościele Ma-
riackim (1518)42 i znacznie późniejszy poliptyk św. Stanisława w Wienia-
wie (1544). Poliptyk mariacki uchodzi za pierwszy znany przykład ograni-
czenia „zmienności wyglądu" snycerskiej nastawy skrzydłowej43. Zapew-
ne wpłynął on na popularność tego typu w Małopolsce. Na sąsiednim tere-
nie Górnych Węgier (dzisiejsza Słowacja) pentaptyki z nieruchomą parą

39 Zob. W. Paatz, Suddeutsche Schnitzaltdre der Spdtgotik. Die Meisterwerke wdhrend
ihrer Entfaltung zur Hochblute (1465-1500), Heidelberg 1963, s. 35-38, 49-53.

40 Zob. P. Strieder, Tafelmalerei in Nurnberg 1350-1550, Kónigstein im Taunus 1993, nr
kat. 49, s. 200, il. 70, 76; Schindler (przyp. 36), s. 159.

41 J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988,
s. 117, ryc. 8; Gadomski (przyp. 1), s. 83, il. 106-120.

42 Według rekonstrukcji w: Marcinkowski (przyp. 35), s. 26-29, rys. 2.
43 Paatz (przyp. 39), s. 74; P. Skubiszewski, Styl Wita Stosza w: Wit Stosz. Studia o sztuce

i recepcji, red. A. S. Labuda, Warszawa-Poznań 1986, s. 13 i przyp. 13; W. Marcinkowski,
Uwagi o typie krakowskiej nastawy Wita Stwosza, „Folia Historiae Artium" 25, 1989, s. 20.
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skrzydeł zewnętrznych są niemal jedyną spotykaną formą poliptyku44.
Natomiast nieporównywalnie większa ilość pentaptyków o trzech
odsłonach pochodzi ze Śląska, gdzie na przełomie w. XV i XVI był to typ
niemal obowiązujący dla nastaw ołtarzy głównych45.

Niezachowany korpus poliptyku z Lusiny miał kształt prostej skrzyni,
zamkniętej od tyłu płaską ścianą którą w całości przesłaniały relief i pas
ornamentalny powyżej. Przestrzeń niezbyt chyba głębokiej szafy ograni-
czona była dodatkowo poprzez ukośne ustawienie bocznych ścianek.

Jest to niewątpliwie jedna z najprostszych form, jaką mógł przybrać
korpus późnogotyckiej nastawy ołtarzowej. Podobne rozwiązanie, choć
bez „rozglifień", zastosowano w najstarszym zachowanym w Małopolsce
retabulum o całkowicie snycerskiej odsłonie świątecznej: pochodzącym
z Zassowa tryptyku, przechowywanym w Muzeum Diecezjalnym w Tarno-
wie (około 1470)46. Również tzw. tryptyk króla Olbrachta i tryptyk św.
Stanisława w kościele Mariackim posiadały zapewne korpusy tego typu,
0 czym świadczyć może kształt ich rzeźbiarskiej dekoracji; o pierwszym
z nich da się ponadto powiedzieć, iż nie posiadał „rozglifionych" ścianek
bocznych. Zastanawiając się nad genezą zastosowanego w poliptyku z Lu-
siny typu korpusu nie można pominąć faktu, iż ukształtowanie centralne-
go elementu nastawy jako prostej skrzyni o „rozglifionych" ściankach
bocznych niezwykle często stosowano na Śląsku w końcu w. XV i początku
XVI47.

W poliptyku z Lusiny mamy do czynienia z „klasycznym" dla późnogo-
tyckich nastaw ołtarzowych połączeniem wyłącznie snycerskiej odsłony
świątecznej z malowanymi tablicami pozostałych odsłon. Taki układ —
mimo oczywistych różnic (kompozycja, stosunek przedstawień figural-
nych do ornamentyki itp.) - spotykamy już w hamburskim poliptyku Mi-
strza Bertrama i tryptykach powstałych w orbicie wpływów sztuki cze-
skiej czasów Parlerów48. Ilość zachowanych przykładów różnej skali i kla-
sy artystycznej ze schyłku w. XV i początku XVI pozwala uznać powyższe

44 Wyjątkiem jest retabulum głównego ołtarza św. Elżbiety Turyngskiej w katedrze w Ko-
szycach (1474-77), zob. Cidlinska (przyp. 28), nr 31, opis s. 42-43, il. czb. 20, 22, 24.

45 Ziomecka (przyp. 28), s. 25—26. Autorka zauważa, że retabulów z nieruchomymi
skrzydłami niemal się na Śląsku nie spotyka.

46 Sokołowski (przyp. 29), il. 38; Olszewski (przyp. 22), s. 31-33; nr kat. 32, s. 244-245.
47 Pełną charakterystykę śląskiego typu korpusu podaje Ziomecka (przyp. 28), s. 22-25.
48 W. Marcinkowski, Retabulum ołtarzowe na przełomie wieków XIV i XV. Zastój czy mo-

nent zwrotny?, w: Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Po-
znań, listopad 1995, Warszawa 1996, t. 2, s. 62. Za „parlerowskie" uważa się retabulum w ko-
ściele Św. Jakuba w Norymberdze (około 1370) i w katedrze w Brandenburgu (1375), zob.
Wildenhof (przyp. 38), s. 35-40 i nry kat. 86, 11.
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rozwiązanie za jedno z podstawowych wśród retabulów snycersko-malar-
skich (drugim jest zestawienie wypełnionego rzeźbą korpusu i obustron-
nie malowanych skrzydeł)49. W Małopolsce reprezentują je, oprócz polip-
tyku z Lusiny, dwuodsłonowe retabula z kaplicy Bonerów i w Wienia-

• 50wie .

Schemat rozplanowania pól przeznaczonych pod dekorację jest kon-
wencjonalny i opiera się na podziale każdego ze skrzydeł na dwie kwate-
ry: w odsłonie świątecznej największe pole korpusu otoczone jest cztere-
ma mniejszymi; w odsłonie niedzielnej znajduje się osiem jednakowych
pól w dwóch rzędach, w codziennej — cztery.

Na uwagę zasługuje wypełnienie odsłony świątecznej pięcioma reliefa-
mi. O ile ich obecność jako kwater skrzydłowych nie jest w początkach w.
XVI niczym nadzwyczajnym, o tyle umieszczenie stosunkowo płaskiego,
potraktowanego jak „piąta kwatera" reliefu w korpusie nastawy należy do
rozwiązań rzadziej spotykanych. Przypomnijmy, że w wielkich retabulach
południowoniemieckich regułą było wypełnianie szafy pełno- lub prawie
pełnoplastycznymi rzeźbami, bez względu na to, czy tworzyły one scenę
narracyjną czy rząd pojedynczych figur51. Począwszy od zniszczonego
w czasie reformacji retabulum ołtarza głównego katedry w Konstancji,
dzieła Mikołaja z Lejdy (1465-66), istotną cechą nastaw o całkowicie sny-
cerskiej odsłonie świątecznej jest stopniowanie wolumenu rzeźb, by użyć
określenia Waltera Paatza - „crescendo", przebiegające od bardziej
płaskich reliefów skrzydeł do plastycznych figur w korpusie52. Znakomity-
mi przykładami realizacji tej zasady są: nastawa mariacka Wita Stwosza,
pentaptyk Erharta w Blaubeuren i tryptyk w kościele Św. Wolfganga
w Kefermarkt (1490-1497)53.

Gradacja plastyczności czytelna jest także w retabulach, w których
wnętrze szafy zajmuje relief. Ograniczając się do terenu Krakowa, wymie-
nić można jako przykład tryptyk św. Stanisława w kościele Mariackim,
gdzie środkowa scena zabójstwa biskupa jest rzeźbiona o wiele głębiej niż

49 Np. spośród 138 znanych przykładów śląskich (zarówno tryptyków, jak i poliptyków)
94 łączy całkowicie snycerską odsłonę świątecznąz malowidłami; Ziomecka (przyp. 28), s. 26.

50 Z dużym prawdopodobieństwem włączyć do tej grupy można też tryptyk z Zassowa, któ-
rego rewersy skrzydeł nie są obecnie niczym dekorowane, przy czym trudno byłoby wyobrazić
sobie umieszczenie tam reliefów. Zapewne także niezachowane w całości retabula: króla Ol-
brachta na Wawelu i św. Stanisława w kościele Mariackim, nie były nastawami w całości
snycerskimi.

51 Lub kontaminacje obu tych podstawowych typów - jak w Pacherowskim retabulum
w St. Wolfgang, gdzie Koronacji Marii towarzyszą figury świętych patronów kościoła.

52 Paatz (przyp. 39), s. 21.
53 Tamże, s. 57.
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płaskie kwatery skrzydłowe54. Wśród nastaw pochodzących z początku w.
XVI spotyka się jednak i takie, w których zasada wyraźnego różnicowania
wolumenu nie jest rygorystycznie przestrzegana. Dobrze ilustrują to nie-
które retabula śląskie: pentaptyk Rodziny Marii w kościele par. w Stolcu
(około 1510) i tryptyk Wniebowzięcia N. P. Marii w Dębowcu (1513)55. Po-
dobnie jak w przypadku poliptyku z Lusiny, nie można tu mówić o efekcie
^crescendo", a już z pewnością nie w widoku frontalnym. Odbicia światła,
Padającego na złocone powierzchnie rzeźb, dodatkowo przyczyniały się do
zatarcia różnic w głębokości reliefów w korpusach i na skrzydłach tych
nastaw.

W ornamentalnej dekoracji odsłony świątecznej poliptyku z Lusiny
zwraca uwagę zastosowanie wyłącznie motywów roślinnych (z zastrzeże-
niem, że nie znamy wyglądu pasa ornamentalnego w korpusie). Jest to je-
den z licznych w plastyce późnogotyckiej przykładów odchodzenia od mo-
tywów architektonicznych (maswerki, laskowania) ku formom wywo-
dzącym się z natury. Proces ten, zapoczątkowany w 1 połowie w. XV, za-
owocował w początkach w. XVI powstaniem tak oryginalnych realizacji,
Jak „ambona tulipanowa" Hansa Wittena we Freibergu (około 1510)56 czy
utworzone z dębowych pni zwieńczenie niezachowanej w całości nastawy
ołtarza głównego kościoła cystersów w Zwettl (1516-1525; obecnie w ko-
ściele par. w Adamowie koło Brna)57. Pierwszym krakowskim przykładem
zastosowania na dużą skalę motywów roślinnych w pasach nad kwatera-
mi skrzydeł jest poliptyk mariacki Stwosza (10 kwater retabulum zamk-
niętego)58. Jednakże w malowanych nastawach małopolskich nie wystę-
pują one, jak się wydaje, przed r. 1500, a tradycyjnie stosowana w tym
środowisku ornamentyka maswerkowa59 pojawia się także i po tej dacie,
sąsiadując niekiedy z roślinną. Podobne snycerce poliptyku z Lusiny or-
namenty, utworzone z gałęzi, szerokich, postrzępionych liści i winogron,

4 Por. np. ilustracje w: Sokołowski (przyp. 29), il. 7-12; B. Daun, Veit StofS, Bielefeld-Leip-
zig 1906, il. 95-96.

55 Ziomecka (przyp. 28), nr kat. 103, s. 111, il. 45; nr kat. 20, s. 77, il. 8.
56 Zob. W. Hentschel, Hans Witten, der Meister H. W., Leipzig 1938, il. 50.
^ Poparty przykładami przebieg tego procesu przedstawia zwięźle Marcinkowski (przyp.

35), s. 54—57. Pierwotny wygląd nastawy z Zwettl rekonstruuje się na podstawie XVII-wiecz-
nego rysunku w kronikach klasztornych; zob. M. Hassę, Der Fliigelaltar, Dresden 1941, il. 7;
Schindler (przyp. 36), s. 215-217 i rys. na s. 216.

58 Zob. ilustracje w: Z. Kępiński, Wit Stwosz, Warszawa 1981, il. 15, 16, 19-21, 27, 29, 31,
33, 35.

^9 Począwszy od lat sześćdziesiątych w. XV małopolskie warsztaty malarskie masowo sto-
sowały rzeźbione dekoracje maswerkowe wieńczące kwatery; Gadomski 1988 (przyp. 41),
a- 101.
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odnajdujemy w kilku retabulach z 1 ćwierci szesnastego stulecia: w tryp-
tyku Zaśnięcia Matki Boskiej w Bodzentynie (około 1508 lub później),
tryptyku Matki Boskiej, śś. Stanisława i Jana Chrzciciela z Libuszy (2 de-
kada w. XVI) i w dość prymitywnej formie na skrzydle tryptyku z Czcho-
wa (Muzeum Diecezjalne w Tarnowie)60.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że na tle in-
nych środkowoeuropejskich retabulów średniej wielkości z końca w. XV
i początku XVI poliptyk z Lusiny nie wyróżnia się oryginalnością jeśli po-
minąć uwarunkowany niejasnymi okolicznościami sposób zamontowania
reliefów skrzydłowych. Materiału porównawczego dla kilku istotnych
cech poliptyku (typ pentaptyku o trzech odsłonach, kształt korpusu, brak
wyraźnej gradacji wolumenu reliefów w odsłonie świątecznej) dostarczyły
nastawy ze Śląska. Nie można jeunak na tej podstawie przesądzać o bez-
pośrednim wpływie śląskiego typu retabulum czy też śląskim pochodze-
niu warsztatu. Wycinkowy stan wiedzy o retabulach małopolskich nie po-
zwala stwierdzić, czy podobne rozwiązania nie były równie często stoso-
wane i w tym regionie.

Niewątpliwie znaczenie poliptyku z Lusiny podkreśla fakt, iż wśród
zachowanych bądź dających się zrekonstruować nastaw małopolskich jest
on jedynym pentaptykiem z dwiema parami ruchomych skrzydeł,
o odsłonie świątecznej wypełnionej w całości reliefami narracyjnymi. Sta-
nowi więc dowód znajomości na tym terenie także i tej koncepcji nastawy.

4. Reliefy odsłony świątecznej poliptyku: źródła rozwiązań
formalnych, problem warsztatu i datowanie

Jakkolwiek w przeszłości wyrażano opinie o niejednorodności rzeźb po-
liptyku , nie ma powodu by wątpić w wykonanie wszystkich pięciu relie-
fów w tym samym warsztacie i w ramach tego samego zlecenia. Przema-
wiają za tym wspólne cechy stylistyczne, jak choćby zamiłowanie do deta-
li, widoczne zwłaszcza w scenach rozgrywających się we wnętrzach (np.
klęcznik w Zwiastowaniu, leżące na posadzce przedmioty w Świętej Ro-
dzinie, ozdobny taboret i sklepienie w kwaterze poświęconej św. Teofilo-
wi; il. 1, 5, 8). Inną ważną cechą formalną wszystkich reliefów jest sposób
sugerowania głębi przestrzennej, ograniczający się do ujmowania przed-
miotów w mniej lub bardziej prawidłowych skrótach perspektywicznych
(np. baldachim w Zwiastowaniu, łoże Teofila, ława Marii i belka św. Józe-

60 Gadomski (przyp. 1), s. 61, il. 20-26; s. 103, il. 190; s. 101, il. 220.
61 Lossnitzer (przyp. 25), s. 46.
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• Poliptyk z Lusiny, Zwiastowanie, fot. W. Walanus

61



6. Poliptyk z Lusiny, Pokłon pasterzy, fot. W. Walanus
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7- Poliptyk z Lusiny, Zaśnięcie Marii, fot. W. Walanus
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8. Poliptyk z Lusiny, Legenda o św. Teofilu z Adany, stan z r. 1941, wg Behrensa,
repr. W. Walanus
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fa w Świętej Rodzinie). Za powstaniem rzeźb w jednym warsztacie prze-
mawiają także powtarzające się szczegóły kostiumologiczne: suknia Marii
z trójkątnym dekoltem ozdobionym grubą lamówką i charakterystyczny
diadem na głowie Matki Boskiej, przedstawiony dwukrotnie — w Świętej
Rodzinie i w Legendzie o św. Teofilu zAdany (il. 1, 8).

Mimo wymienionych cech wspólnych, da się dostrzec pewne stylistycz-
ne różnice pomiędzy kwaterami skrzydłowymi a sceną z korpusu polipty-
ku. Przede wszystkim dotyczy to kształtowania draperii. W reliefach
skrzydłowych zdecydowanie dominuje ona nad anatomią ciała i jest głów-
nym środkiem ekspresji. Zwraca uwagę biegłość twórców w komponowa-
niu układów fałd z dynamicznych wywinięć podszewki, ograniczonych
ostrą falującą krawędzią tkaniny (np. płaszcz Marii w Zwiastowaniu,
płaszcz klęczącego Apostoła w Zaśnięciu Marii; il. 5, 7). Podobnych roz-
wiązań nie znajdziemy w Świętej Rodzinie, gdzie draperia kształtowana
jest statycznie. Choć trudno to stwierdzić jedynie na podstawie reproduk-
cji, relief środkowy zdaje się ponadto przewyższać pozostałe poziomem ar-
tystycznym. Świadczą o tym między innymi bardziej prawidłowe propor-
cje postaci oraz opracowanie twarzy Marii. Swą urodą znacznie przewyż-
sza ona na przykład „lalkowatą" twarz Marii z Pokłonu pasterzy (il. 6). Po-
wyższe spostrzeżenia pozwalają uznać, że scena z korpusu poliptyku
Wyszła spod innej ręki, niż kwatery skrzydłowe6 .

Formalne związki rzeźb poliptyku z Lusiny ze sztuką Wita Stwosza do-
strzegano już w połowie w. XIX63. Berthold Daun uważał nawet Stwosza
za ich bezpośredniego wykonawcę, pogląd ten był jednak odosobniony64.
Niektórzy badacze przypisywali reliefy warsztatowi Stwosza65, inni —
anonimowym uczniom rzeźbiarza66, częściej jednak uznawano je za dzieło

62 Formułowanie podobnych ocen tylko na podstawie fotografii nie może mieć charakteru
ostatecznego. Niemniej, wspólne autorstwo reliefu środkowego i kwater skrzydłowych wyklu-
czali już: B. Daun, Eine unbeachtete Arbeit des Veit Sto/3, „Jahrbuch der Koniglich-Preussi-
schen Kunstsammlungen" 21, 1900, s. 188, przyp. 3 (w swych następnych pracach zajmował
*nne stanowisko) i Lossnitzer (przyp. 25), s. 46. Wskazywali oni na różnice stylistyczne
1 niższą klasę artystyczną kwater.

63 Kremer (przyp. 4), s. 26-27.
64 B. Daun, Veit Sto/3 und seine Schule in Deutschland, Polen und Ungarn, Leipzig 1903,

8- 26. Z polskich badaczy atrybucję tę przyjął jedynie L. Lepszy, Durer w Polsce, „Prace Komi-
sji Historii Sztuki" 4, 1930, s. 91; Lepszy (przyp. 20).

6^ Sokołowski (przyp. 29), szp. 1; M. Walicki, Sztuka polska za Piastów i Jagiellonów, w:
Hamann, Historia sztuki, Warszawa 1934, t. 2, il. 1239 na s. 1006, s. 1008.
^6 Lossnitzer (przyp. 25), s. 46 (autor wyraził tę opinię tylko w stosunku do reliefów

skrzydłowych); Dettloff (przyp. 25), t. 1, s. 46, podpisy pod il. 5-9; T. Dobrzeniecki, Rzeźba
sakralna w Polsce, Warszawa 1980, nr kat. 223, s. 52.
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artystów pozostających pod jego wpływem . Zanim poglądy te zostaną
przedyskutowane, niezbędne wydaje się sprecyzowanie stylistycznej za-
leżności rzeźb poliptyku od oeuure Wita Stwosza.

Już pobieżna analiza reliefów skrzydłowych pozwala dostrzec, jak sil-
nie na ich twórców wpłynął stwoszowski styl kształtowania draperii.
Świadczy o tym między innymi przejęcie kilku charakterystycznych dla
sztuki Stwosza motywów. I tak, w odwiniętym fragmencie płaszcza Apo-
stoła z książką w Zaśnięciu Marii (il. 7) rozpoznajemy zredukowaną wer-
sję tak „ulubionej" przez Stwosza fałdy „łyżkowej", gdzie zespół mniej-
szych załamań otoczony jest łukowato wygiętą gładką krawędzią tkani-
ny68. Kilku przykładów zastosowania tej fałdy dostarczają płaskorzeźby
poliptyku mariackiego: płaszcz Joachima w Spotkaniu przy Złotej Bramie,
płaszcz św. Piotra w Pojmaniu Chrystusa i szata Chrystusa w kwaterze
Noli me tangere69. Wpisanie zespołu fałd w meandryczny zarys krawędzi
tkaniny, jak w Zwiastowaniu z poliptyku z Lusiny (il. 5), jest także czę-
stym motywem w twórczości Stwosza, zarówno w dziełach krakowskich,
jak i norymberskich. Kilkakrotnie powtarza się w kwaterach Ołtarza Ma-
riackiego, w kamiennym reliefie Modlitwa w Ogrojcu z epitafium Pawła
Volckamera w kościele Św. Sebalda w Norymberdze (1499) i bukszpano-
wej figurce Matki Boskiej z Dzieciątkiem w londyńskim Muzeum Wiktorii
i Alberta70. Dość bliskie pokrewieństwo z rzeźbami Ołtarza Mariackiego
wykazuje udrapowanie odwiniętej podszewką na wierzch poły płaszcza na
lewym ramieniu klęczącego Apostoła w Zaśnięciu Marii. Takie rozwiąza-
nie zastosował Stwosz między innymi w dwóch figurach z szafy poliptyku
mariackiego: św. Piotra w scenie Zaśnięcia Marii i Chrystusa we Wniebo-

■    ■ 71
wzięciu .

67 Behrens (przyp. 18); A. M. Olszewski, Die gotische Skulptur der Jagiellonen-Zeit, w: Po-
len im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572, Wien 1986, s. 274; T. Chrzanowski, M. Kornecki,
Sztuka w Krakowie po Stwoszu. Epilog gotyku mieszczańskiego, „Folia Historiae Artium" 25,
1989, s. 161.

68 Charakterystykę tego motywu podał J. Kębłowski, Studia nad stylem Wita Stosza:
O znaczeniu formowania draperii, w: Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. S. Labuda,
Warszawa-Poznań 1986, s. 72-73.

69 Por. reprodukcje w: Kępiński (przyp. 58), il. 15, 23, 36.
™ Tamże, il. 19, 27, 98, 126. W najnowszym opracowaniu środkowego okresu twórczości

Stwosza, Claudia F. Albrecht datuje londyńską Madonnę na lata 1513—1516 (C. F. Albrecht,
Stilkritische Studien zum mittleren Werk des Veit Stof3, unter besonderer Beriicksichtigung
der Volckamer-Stiftung, Wiirzburg 1997, s. 223-236; tu wnikliwa analiza i krytyczny
przegląd literatury).

71 Kępiński (przyp. 58), il. 56, 72.
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Warto poświęcić więcej uwagi układowi szat Marii w scenie Zaśnięcia
z poliptyku z Lusiny. Udrapowanie dużego fragmentu płaszcza z przodu
Postaci, zebranego w jednym lub dwóch miejscach, należy do podstawo-
wych układów kompozycyjnych draperii w rzeźbie późnogotyckiej. Z kolei
Wysunięcie zmiętego końca poły nad przyciskające ją przedramię Matki
Boskiej jest motywem spotykanym już w latach sześćdziesiątych w. XV.
Jako przykłady wymienić można figurę Marii z Ukrzyżowania w szafie re-
tabulum ołtarza głównego w kościele Św. Jerzego w Nórdlingen (1462)72
i niewielką (56 cm) lipową statuetkę zwaną „Małą Świętą z Dangolsheim"
(około 1465, Berlin, Staatłiche Museen)73. Dla genezy kompozycji prawej
Poły płaszcza Matki Boskiej z interesującego nas reliefu istotniejsze są
Jednak dwa inne dzieła, z których jedno powstało w warsztacie Stwosza,
a drugie pod silnym jego wpływem. Mowa tu o figurze Marii z Koronacji
w zwieńczeniu Ołtarza Mariackiego oraz jej dość wiernym powtórzeniu
w poliptyku w Książnicach Wielkich (ii. 9—10)74. We wszystkich trzech
rzeźbach odnajdujemy wysunięty nad przedramię fragment ściśniętej
tkaniny, biegnącą od niego w lewo, wygiętą i odwiniętą krawędź poły oraz
znajdujące się poniżej fałdy o kształcie zbliżonym do litery „v", sąsia-
dujące z pionową prostą fałdą. Całą kompozycję ogranicza z prawej stro-
ny gładka krawędź tkaniny, zakończona trójkątnym narożnikiem. Ten
ostatni motyw, bardzo wyraźny w Koronacji mariackiej, jest znacznie
mniejszy w Koronacji z Książnic, a zanika niemal w Zaśnięciu Marii
z Lusiny. Twórca tego reliefu znał zapewne z autopsji grupę z kościoła
Mariackiego, a być może także poliptyk książnicki. Możliwość ewentual-
nych kontaktów warsztatowych należy pozostawić jako temat do dalszej
dyskusji.

2 Ostatnio figury w Nórdlingen wiązane są bezpośrednio z Mikołajem z Lejdy, zob. A.
Schadler, Studien zu Nicolaus Gerhaert von Leiden. Die Nórdlinger Hochaltarfiguren und die
Dangolsheimer Muttergottes in Berlin, „Jahrbuch der Berliner Museen", N. F., 16, 1974,
s- 45-82; H. Krohm, Zuschreibungen an Niclaus Gerhaert von Leyden. Eine noch langst nicht
abgeschlossene Diskussion, w: Skulpłur in Deutschland 1400-1770. Festschrift fur Alfred
Schadler, red. R. Kahsnitz, P. Volk, Berlin 1998, np. s. 116-117.

^ Zob. H. Krohm, Virgin and Child, w: Tilman Riemenschneider. Master Sculptor of the
Late Middle Ages, red. J. Chapuis, New Haven 1999, nr kat. 5, s. 177-179; tu starsza literatu-
ra. Autor jest zdania, iż uszkodzona figurka przedstawiała pierwotnie Marię z Dzieciątkiem
i dopuszcza autorstwo Mikołaja z Lejdy.

^4 Sokołowski (przyp. 29) szp. 110; T. Szydłowski, Ze studiów nad Stwoszem i sztuką jego
czasów, „Rocznik Krakowski" 26, 1935, s. 29-31, il. 34-35; A. M. Olszewski, Problem kręgu
rzeźbiarskiego poliptyku w Książnicach Wielkich, „Biuletyn Historii Sztuki" 30, 1968, nr 1,
s. 53.
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9. Wit Stwosz, Ołtarz Mariacki, Koronacja Marii, fot. Fototeka Instytutu Historii
Sztuki UJ

10. Poliptyk w Książnicach Wielkich, Koronacja Marii, fot. Fototeka Instytutu
Historii Sztuki UJ

Udrapowanie płaszcza Marii w Pokłonie pasterzy wykazuje ścisły
związek z przechowywanym w Berlinie rysunkiem Stwosza z r. 1505,
przedstawiającym Ofiarowanie Jezusa w świątyni (Staatliche Museen,
Kupferstichkabinett; il. ll)7j. W obu dziełach powtarza się motyw przyci-
śniętej kolanem, naprężonej krawędzi płaszcza, spod której wysuwają się
ręce Marii. Inną cechą wspólną jest kompozycyjne wpisanie postaci Marii
w trójkąt równoramienny, którego podstawą jest pofałdowana draperia.
I w reliefie, i w rysunku kończy się ona centralizującym zespołem fałd po
prawej stronie, po lewej zaś — powierzchnią pozbawioną załamań. Relief
różni się od rysunku przebiegiem poszczególnych fałd i zaakcentowaniem
ostrej krawędzi płaszcza w małżowinowym sfałdowaniu w prawym naroż-

75 E. Baumeister, Eine Zeichnung von Veit Stoss, „Miinchner Jahrbuch der bildenden
Kunst", N. F., 4, 1927, z. 4, s. 386-388, il. 1-2.
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11. Wit Stwosz, Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, 1505, wg Baumeistera, repr.
W. Walanus

tuku. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak uznać wyrażoną
Piórkiem koncepcję Stwosza za wzór ułożenia płaszcza Marii w intere-
sującej nas kwaterze76.

W przeciwieństwie do dwóch budapeszteńskich rysunków Wita Stwo-
sza przedstawiających św. Annę Samotrzeć77, Ofiarowanie Jezusa w świąty-
ni nie ma charakteru szkicowego. Artysta starał się precyzyjnie zaznaczyć
Wszystkie szczegóły, a modelunek światłocieniowy przeprowadził za po-
mocą szrafowań. Zbliża to rysunek berliński do niektórych sztychów
Stwosza (np. Wskrzeszenie Łazarza, Chrystus i cudzołożnica) i czyni wyso-
ce prawdopodobnym, że jest on ukończonym projektem nieznanej nam ry-
ciny78. Jeśli została ona wykonana i rozpowszechniona, bez trudu mogła

Tezę tę pierwsza sformułowała M. Kierkus-Prus, Twórczość warsztatów snycerskich
w Gdańsku, Elblągu i Toruniu w latach 1485-1525, Kraków 1997, s. 98 (maszynopis dyserta-
cji doktorskiej w Bibliotece Jagiellońskiej). Wcześniej związki pomiędzy obydwoma dziełami
dostrzegł Olszewski (przyp. 67), nr kat. 110: Poliptychon der Heiligen Familie, s. 289.

77 Kępiński (przyp. 58), il. 180.
78 Dettloff (przyp. 25), t. 1, s. 98; Kępiński (przyp. 58), s. 115; Kierkus-Prus (przyp. 76),
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trafić w ręce anonimowych twórców rzeźb poliptyku z Lusiny. Otrzymuje-
my więc pierwsze poważne kryterium datowania Pokłonu pasterzy, a co za
tym idzie, całej rzeźbiarskiej dekoracji poliptyku. Powstała ona nie wcze-
śniej niż w r. 1505.

Przejawiający się w formach draperii wpływ sztuki Stwosza jest znacz-
nie mniej wyraźny, jeśli chodzi o kompozycje reliefów skrzydłowych79.
Warto może przyjrzeć się dokładniej Zwiastowaniu i niezachowanemu
wyobrażeniu scen z legendy o św. Teofilu.

Spośród niezliczonych przedstawień tego tematu w końcu w. XV
i początku XVI, Zwiastowanie z poliptyku z Lusiny wyróżnia się dwiema
cechami. Pierwszą z nich jest ustawienie Archanioła Gabriela naprzeciw-
ko Marii, rozwiązanie znacznie rzadziej spotykane niż konwencjonalne
przedstawienia Posłańca pojawiającego się za jej plecami80. Nie jest wy-
kluczone, że inspiracją była tu niewątpliwie doskonale znana twórcy re-
liefu kwatera Zwiastowania w Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza81. Za-
znaczyć trzeba, że nie jest to jedyny przykład zastosowania tego rzadszego
typu w rzeźbie późnogotyckiej. Z lat sześćdziesiątych w. XV pochodzi ka-
mienne Zwiastowanie z krużganka katedry w Spirze, łączone z od-
działywaniem Mikołaja z Lejdy82. Podobną kompozycję ma pełnoplastycz-
ne, alabastrowe Zwiastowanie Tilmana Riemenschneidera (około r. 1485;
Amsterdam, Rijksmuseum)83. Pod pewnym względem relief z Lusiny bliż-
szy jest tym dwóm dziełom, niż kwaterze z poliptyku Stwosza. Powtarza
się w nich bowiem motyw pulpitu lub klęcznika, w dziele mistrza z Wiirz-
burga zaopatrzonego również w szafkę o uchylonych drzwiczkach.

Drugą cechą charakterystyczną Zwiastowania z poliptyku z Lusiny
jest układ skrzydeł Archanioła Gabriela: jedno ze skrzydeł opuszczone
jest w dół, drugie zaś rozpostarte nad głową. Już Sokołowski zestawił ten
układ z mariackim Zwiastowaniem Stwosza, które wydaje się jednym
z nielicznych przykładów podobnego rozwiązania w sztuce w. XV i po-

s. 99. Na podobieństwo techniki wykonania rysunku do rycin wskazują też F. Koreny, Die
Kupferstiche des Veit Sto/3, w: Veit Sio/?. Die Vortrage des Niirnberger Symposions, red.
R. Kahsnitz, Munchen 1985, s. 148-150 i Albrecht (przyp. 70), s. 218.

79 Por. Olszewski (przyp. 22), s. 109-112.
80 Por. Z. Kępiński, Wit Stwosz w starciu ideologii religijnych Odrodzenia. Ołtarz Salwato-

ra, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 156; T. B. Husband, Annunciation, w: Tilmann Rie-
menschneider... (przyp. 73), nr kat. 2, s. 166.

81 Kępiński (przyp. 58), il. 37.
82 O. Wertheimer, Nicolaus Gerhaert. Seine Kunst und seine Wirkung, Berlin 1929, t. 1,

8. 71-72; t. 2, tab. 54; Krohm (przyp. 72), s. 122. Autor dopuszcza możliwość autorstwa same-
go Mikołaja, co nie wydaje się jednak przekonujące.

83 Husband (przyp. 80), s. 163-167.
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12. Zwiastowanie z Kestner-Museum, Hannower, wg Dauna, repr. W. Walanus

czątków XVI. Przyznając rację Sokołowskiemu, trzeba jednocześnie za-
uważyć, że w kręgu oddziaływania twórczości Stwosza powstało dzieło

4 Sokołowski (przyp. 29), szp. 3. Podobny układ skrzydeł spotykamy w inicjale z minia-
turą Zwiastowania w Pontyfikale Zbigniewa Oleśnickiego (około 1430; Archiwum i Bibliote-
ka Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, nr 12 KP, fol. 169v) i inicjale z analo-
giczną sceną w Mszale nr 2 KP (około 1450, fol. CCLXXIIIv); zob. B. Miodońska, Małopolskie
Malarstwo książkowe, Warszawa 1993, il. 100, 114. Z dzieł spoza granic Małopolski wymienić
Można kwaterę Zwiastowania z lewego skrzydła tryptyku z kościoła Narodzenia N. P. Marii
w Velharticach w zachodnich Czechach (Praga, Narodni galerie), z czasu około r. 1500 (zob.
Siarę ceske umeni. Sbirky Narodni galerie w Praze. Jifsky klaster, Praha 1988, nr kat. 156,
8 92 il. 156). Analogie te nie są jednak na tyle bliskie, by można było łączyć z nimi relief
z Lusiny.
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13. Maria ukazuje się
choremu księdzu, drze-
woryt ze Speculum Hu-
manae Saluationis, Augs-
burg 1473, wg Schram-
ma, repr. W. Walanus

jeszcze bliższe kwaterze lusińskiej, choć od niej późniejsze. Jest nim relie-
fowe Zwiastowanie z Kestner-Museum w Hanowerze (il. 12), będące
echem stylu Stwosza z okresu prac nad tzw. Ołtarzem Bamberskim
(1520—1523)85. Kształt i ogólny schemat kompozycyjny reliefu hanower-
skiego, ułożenie skrzydeł anioła, widoczny nad lewym skrzydłem frag-
ment baldachimu oraz półkoliste okno w tle świadczą o wyraźnym
związku tego dzieła ze Zwiastowaniem w poliptyku z Lusiny. Niewyklu-
czone więc, że w obu reliefach nawiązano do wspólnego, nieznanego nam
(Stwoszowskiego?) wzoru.

Rzeźbione przedstawienie legendy o św. Teofilu z Adany z poliptyku
z Lusiny jest ikonograficznym unicum w późnogotyckiej sztuce Europy
Środkowej i próżno szukać dla niego wzoru w oeuure Stwosza. Najważniej-
szym elementem kompozycji reliefu jest ujęte w efektownym skrócie, dia-
gonalnie ustawione łóżko Teofila, za którym, na osi sceny, stoi Maria. Nie-
zwykle podobne rozwiązanie dostrzec można w skromnym w formie drze-
worycie ze Speculum Humanae Saluationis, wydanego w r. 1473 w augs-
burskiej oficynie Giinthera Zainera (fol. 254r; il. 13). Jest on jedną z ilu-
stracji rozdziału XLV, zawierającego rozważania o Siedmiu Radościach
Marii. Zgodnie z podpisem, przedstawia Marię jako Mater Misericordiae,
która ukazała się choremu księdzu86. Różnice pomiędzy obydwoma

85 Pendant do rzeźbionej sceny Obrzezania w tejże kolekcji. Daun przypisywał obie kwate-
ry samemu Stwoszowi (Daun [przyp. 64], s. 90-91, il. 48-49), a Lossnitzer uważał je za wyko-
nane tylko według projektu i pod nadzorem Mistrza (Lossnitzer [przyp. 25], s. 148). Reliefy te
należy jednak uznać wyłącznie za inspirowane późnym stylem Stwosza. Przekonuje o tym po-
równanie postaci siedzącej Marii w hanowerskim Zwiastowaniu i Marii w Pokłonie Trzech
Króli z Ołtarza Bamberskiego (zob. Kępiński [przyp. 58], il. 159): wyraźne jest podobieństwo
pozy (w odbiciu lustrzanym) i przebiegu fałd spływających zza pleców Marii.

86 „Eyn priester sach eyn wunderlich gesicht wie ym erschyn Maria die muoter der barm-
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dziełami wynikają przede wszystkim z kształtu pola: w reliefie jest nim
stojący prostokąt, co powoduje „ściśnięcie" całej sceny i determinuje bar-
dziej „strome" ustawienie łoża. Sam motyw łoża i stojącej za nim Marii po-
zostaje jednak nie zmieniony. Ta niewątpliwa zbieżność nie musi zresztą
oznaczać, iż drzeworyt augsburski był bezpośrednim wzorem dla analizo-
wanej kwatery, świadczy natomiast o rozpowszechnieniu tego typu ujęcia
Już u schyłku 3 ćwierci w. XV.

Przechodząc do analizy reliefu środkowego, w pierwszej kolejności roz-
ważyć należy jego zależność od ryciny Święta Rodzina Wita Stwosza (L. 6;
*L 14). Począwszy od Mariana Sokołowskiego, badacze powszechnie
Uznają ją za wzór formalny i ikonograficzny dla tego reliefu87. Różnice po-
między obydwoma dziełami wskazywali Feliks Kopera, Ewald Behrens
1 Gustav Barthel, piętnując nieumiejętność anonimowego artysty w odda-
uiu walorów przestrzennych kompozycji miedziorytu i emocji postaci88.
Z kolei Olszewski i Ewa Polak-Trajdos tłumaczyli obecność różnic swo-
bodą tegoż artysty w adaptacji stwoszowskiej kompozycji89.

W stosunku do swego niewątpliwego wzoru, rzeźbioną Świętą Rodzinę
Wzbogacono o szereg szczegółów: gołębicę, symbolizującą Ducha Świętego,
Parę walczących zwierząt, keerlys — czyli ławę z przekładanym oparciem,
Ua której siedzi Maria °, oraz służące zapewne do mierzenia narzędzie
w postaci sznura nawiniętego na rękojeść, leżące na koszu. Zamiast
kłębka nici, Dzieciątko trzyma w dłoni jabłko. Do istotnych różnic zaliczyć
trzeba także zupełnie odmienne ujęcie św. Józefa. Przede wszystkim jed-
nak rzuca się w oczy niemal całkowite zlekceważenie przez snycerza pod-
jętej w rycinie próby ukazania przestrzeni. Jak już sygnalizowano, w re-
liefie opiera się ono wyłącznie na intuicyjnych skrótach perspektywicz-

herzigkeit"; według: A. Schramm, Der Bilderschmuck der Friihdrucke, t. 2: Die Drucke von
Giinther Zainer, Leipzig 1920, s. 15, il. 522. Zob. też A. i J. L. Wilson, A Medieual Mirror. Spe-
culum Humanae Saluationis 1324-1500, Berkeley-Los Angeles-London 1984, a. 205.

8^ M. Sokołowski, Malerei und Plastik in Galizien, odbitka z: Die ósterreichisch-ungarische
Monarchie in Wort und Bild, Wien [1898], s. 17; Sokołowski (przyp. 29), szp. 1-6. Gwoli
ścisłości, Sokołowski był pierwszym historykiem sztuki, który zestawienie to opublikował.
"Już jednak w r. 1850 prawidłowy wzór graficzny dla kwatery środkowej potrafił przedstawić
ofiarodawca retabulum, Karol Soczyński.

88 F. Kopera, Wit Stwosz w Krakowie, „Rocznik Krakowski" 10, 1907, s. 117; Behrens
(Przyp. 17), s. 46; Barthel (przyp. 18), s. 21-22.

89 Olszewski (przyp. 22), s. 107; Polak-Trajdos (przyp. 25), s. 42.
90 Przedmiot ten, pochodzenia niderlandzkiego, zidentyfikowała K. Csillery, Egy nemetal-

fóldi eredetu magyar nepi butor: a csuklós tdmldju pad, „Neprajzi ńrtesitó"' 57, 1975, s. 5-66.
Podaję według: J. De Coo, A Medieval Look at the Merode Annunciation, „Zeitschrift fur
Kunstgeschichte" 44, 1981, s. 125-126; w artykule tym inne przykłady przedstawiań keerlys
w sztuce w. XV i początków XVI.
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14. Wit Stwosz, Święta Rodzina (L. 6), fot. Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ
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ftych. Mimo ich zastosowania, postacie i przedmioty sprawiają wrażenie
»przylepionych" do płaszczyzny tła, pozbawionego, jeśli pominąć okno za
Plecami Marii, rzeźbiarskiego opracowania.

Formalne zapożyczenia z ryciny Stwosza ograniczają się więc właści-
wie tylko do postaci Marii pracującej nad suknią Jezusa: częściowo przeję-
to upozowanie postaci en trois ąuarts (ramiona i twarz przedstawione są
frontalnie), powtórzono układ rąk i motyw tkanej sukni, zawieszonej na
drążku. Również strój Marii w obydwu dziełach jest taki sam, jeśli po-
minąć diadem91.

Sposób kształtowania fałd szat tylko w ograniczonym stopniu
Nawiązuje do sztuki Stwosza. Pokrycie powierzchni szat płytkimi wgnie-
ceniami lub drobnymi fałdkami o cienkich, ostro przełamywanych grzbie-
tach jest zbliżone do modelunku draperii w rzeźbionych kwaterach wi-
docznych po zamknięciu Ołtarza Mariackiego92. Wysunięty, gładki róg
płaszcza Marii przypomina podobne motywy w wielu dziełach Stwosza —
na przykład w Opłakiwaniu z tegoż retabulum93. Jak już wspomniano,
w Świętej Rodzinie brak jednak dążenia do dynamiki i komplikowania
układów draperii, cech tak charakterystycznych dla stylu Stwosza, któ-
rych echa są przecież dostrzegalne w kwaterach skrzydłowych. Jest zna-
mienne, że twórca reliefu środkowego, choć korzystał ze Stwoszowskiego
wzoru graficznego, zrezygnował z naśladowania widocznych na rycinie
obfitych, plastycznych fałdowań płaszcza Matki Boskiej.

Niewiele pewnego można powiedzieć o warsztacie snycerskim, w któ-
rym powstały rzeźby odsłony świątecznej poliptyku z Lusiny. Musiał on
być czynny około r. 1505, a pracujący w nim snycerze obficie czerpali ze
Stwoszowskiego repertuaru motywów (przy czym twórca Świętej Rodziny
w mniejszym stopniu). Ponieważ większość z tych motywów można odna-
leźć w Ołtarzu Mariackim, wszystko wskazuje na to, iż snycerze ci dobrze
znali to dzieło, a siedziba warsztatu znajdowała się w Krakowie.

Wysuniętą swego czasu przez Ewę Polak-Trajdos próbę atrybucji relie-
fu środkowego Pawłowi z Lewoczy należy odrzucić94. Hipoteza autorki
Wspierała się bowiem na ustaleniach Lossnitzera, który uważał ów relief
za połowę niezrealizowanej kwatery Ołtarza Mariackiego — z czym nie
można się zgodzić - i niemożliwym do utrzymania datowaniu około

Por. A. M. Olszewski, Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 152.

92 Por. Lossnitzer (przyp. 25), s. 46.
93 Kępiński (przyp. 58), il. 27.
94 Polak-Trajdos (przyp. 25), s. 39-43.
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r. 1485. Nie przekonują postulowane przez Polak-Trajdos pokrewieństwa
formalne typów fizjonomicznych Marii ze Świętej Rodziny oraz figur Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem z Lubicy95 i Marii ze zwieńczenia retabulum św.
Jana Chrzciciela w farze w Sabinovie96. Nie ma też podstaw, by w twarzy
św. Genowefy z ryciny Stwosza (L. 8) widzieć pierwowzór fizjonomii wy-
mienionych figur i Marii ze środkowego reliefu poliptyku z Lusiny97.

W literaturze niejednokrotnie przypisywano rzeźby poliptyku z Lusiny
warsztatowi Wita Stwosza. Wobec ustalonego powyżej orientacyjnego da-
towania reliefów, przez termin „warsztat Wita Stwosza" należałoby rozu-
mieć czeladników lub uczniów rzeźbiarza, którzy pozostali w Krakowie po
jego wyjeździe i prowadzili bądź działalność samodzielną bądź pracowali
w warsztatach innych mistrzów. Zaliczenie do ich grona twórców analizo-
wanych reliefów jest problematyczną hipotezą gdyż wskazane związki ze
sztuką Stwosza (sposób kształtowania draperii, zapożyczenia poszczegól-
nych motywów) nie mogą być tu wystarczającym dowodem. Wobec braku
innych wskazówek należy przyjąć, iż rzeźby poliptyku z Lusiny są jedy-
nym dochowanym do naszych czasów dziełem anonimowego warsztatu,
zależnego stylistycznie od sztuki Wita Stwosza. Takich warsztatów mu-
siało być w Krakowie w początkach w. XVI wiele, o czym świadczą wyryw-
kowo zachowane dzieła: figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Grybowa
(Muzeum Narodowe w Krakowie), stojąca na znacznie niższym poziomie
artystycznym dekoracja tzw. tryptyku króla Jana Olbrachta czy też luźno
związane ze sztuką Stwosza sceny z życia św. Stanisława w tryptyku w
kościele Mariackim98. Rzeźby te wykonane zostały bez wątpienia w róż-
nych pracowniach i, podobnie jak reliefy poliptyku z Lusiny, są jedynym
materialnym śladem ich działalności.

95 Tamże, s. 31, 35, 40.
96 Tamże, s. 3&-37. Dostrzeżone podobieństwa wspierajątezę autorki o wykonaniu reliefu

środkowego poliptyku z Lusiny przez pracującego w krakowskim warsztacie Stwosza młode-
go Pawła z Lewoczy. Maria z Lubicy jest tu uważana za wczesne dzieło Pawła (s. 52), a figura
z Sabinova przypisana została przez Polak-Trajdos wykazującemu jakoby ścisłe kontakty
z krakowskim warsztatem Wita „współpracownikowi" tzw. Mistrza ANS (s. 36-37). Ilustracje
obu figur w: J. Homolka, Golickd plastika na Slouensku, Bratislava 1972, tab. 162-163,
207-208.

97 Polak-Trajdos (przyp. 25), s. 37. Reprodukcja ryciny Stwosza w: Kępiński (przyp. 58),
il. 188.

98 Na temat tych i innych dzieł „postwoszowskich" zob. T. Dobrzeniecki, Działalność arty-
styczna Stanisława Stosza w Krakowie, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury" 11, 1949, nr 3—4,
s. 188-212; A. M. Olszewski, Ze studiów nad oddziaływaniem twórczości Wita Stwosza na
rzeźbę małopolską, „Biuletyn Historii Sztuki" 28, 1966, nr 1, s. 97-101; A. M. Olszewski,
Wpływy sztuki Wita Stwosza w Polsce i na Słowacji, w: Wit Stwosz w Krakowie, red. L. Kali-
nowski, F. Stolot, Kraków 1987, s. 62-72; Chrzanowski i Kornecki (przyp. 67), passim.
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Badacze znacznie różnili się w datowaniu interesujących nas reliefów,
nie przekraczając jednak ram ostatniej ćwierci w. XV i 1 dekady w. XVI99.
Dostrzeżona zależność od berlińskiego rysunku Stwosza pozwoliła wstęp-
nie określić terminus a quo ich powstania na rok 1505. Kolejną
Przesłanką może być związek Świętej Rodziny z korpusu poliptyku ze
Stwoszowską ryciną. Niestety, dokładna data jej powstania - jak i pozo-
stałych dzieł graficznych tego artysty - jest nieznana, a badacze dalecy są
°d zgody w tej kwestii. W starszej literaturze panowało przekonanie, iż
Wszystkie znane nauce dziesięć sztychów wykonane zostało w czasie po-
bytu Stwosza w Krakowie100. Później zwolenników zyskała teza o norym-
berskim pochodzeniu rycin, których powstanie sytuowano w przedziale od
lat dziewięćdziesiątych w. XV po 1 pięciolecie w. XVI101. Kolejność po-
wstawania rycin ustalano zwykle na podstawie dostrzegalnych różnic
W opanowaniu techniki graficznej przez Stwosza. Rozwój ten zmierza od
twardego, często niestarannego modelunku wyraźną kreską z użyciem
silnych kontrastów światłocieniowych, do form bardziej miękkich, mode-
lowanych delikatnym szrafowaniem, z łagodnymi przejściami od światła
do cienia. Na tej podstawie za jedną z pierwszych rycin uważa się po-
wszechnie Męczeństwo św. Katarzyny (L. 9), za najdojrzalsze - Opłakiwa-
nie (L. 3) i Marię z owocem granatu (L. 5)102. Interesującą nas Świętą Ro-
dzinę większość badaczy uważa za dzieło wczesne, poprzedzające Wskrze-
szenie Łazarza (L. 1) i Chrystusa i cudzołożnicę (L. 2), co z punktu widze-
nia ewolucji techniki wydaje się słuszne103.

9 Datowanie przed r. 1500: Sokołowski (przyp. 29), szp. 5: około r. 1484; Daun (przyp. 64),
s- 26; Behrens (przyp. 17), s. 46: ostatnia dekada w. XV; Dettloff (przyp. 25), s. 46, podpis pod

5-9: około r. 1485; Olszewski (przyp. 22), s. 296: ok. 1490; Polak-Trajdos (przyp. 25), s. 41:
°koło r. 1485. Datowanie około lub po r. 1500: Lossnitzer (przyp. 25), s. 46: reliefy skrzydłowe
Po r. 1500; Kępiński (przyp. 80), ił. 125: około r. 1510; Olszewski 1987 (przyp. 98), il. 40-42:
około r. 1500; Chrzanowski i Kornecki (przyp. 67), il. 2: początek w. XVI.

100 M. in. Daun (przyp. 64), s. 16-19; Lossnitzer (przyp. 25), s. 59-50: 1477-1486;
W. Baumeister, Veit Stofi. Nachbildungen seiner Kupferstiche, Berlin 1913, s. 4: 1477-1496;
S- Sawicka, Ryciny Wita Stwosza, Warszawa 1957, s. 12-15: czas prac nad Ołtarzem Mariac-
kim; Dettloff (przyp. 25), t. 1, s. 95-97: okres krakowski z wyjątkiem ryciny Chrystus i cu-
dzołożnica, której powstanie przesuwa na okres norymberski; E. Lutze, Veit StofJ, Miinchen
1968 (TV. wyd.), s. 38-44: około 1477-1496.

101 E. Buchner, Veit Stoss ais Maler, „Wallraf-Richartz-Jahrbuch" 14, 1952, s. 128: 1 pię-
ciolecie w. XVI; Kępiński (przyp. 58), s. 118-125: od lat dziewięćdziesiątych w. XV, niektóre
ryciny w 2 dekadzie następnego stulecia; Koreny (przyp. 78), s. 168: około 1499- około 1505.

102 Koreny (przyp. 78), s. 166-167; Albrecht (przyp. 70), s. 138-139.
103 Tak Lossnitzer (przyp. 25), s. 49; Sawicka (przyp. 100), s. 9; Koreny (przyp. 78), s. 167:

Po 1500; Albrecht (przyp. 70), s. 142: około 1486. Kępiński (przyp. 58), s. 123 uważa, iż Święta
Rodzina powstała po Opłakiwaniu, co jest poglądem odosobnionym (datowanie: około 1505).
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Ułożoną na podstawie kryterium technicznego względną chronologię
rycin należy uznać za prawdopodobną. Najpewniejszymi przesłankami do
datowania bezwzględnego są dzieła rzeźbiarskie wykonane na ich podsta-
wie, których czas powstania nie budzi wątpliwości. Takim dziełem jest
jedna z kwater nastawy ołtarza głównego w kościele Św. Jakuba w Lewo-
czy, z lat 1508—1517, przedstawiająca ścięcie św. Jakuba. Jej twórca,
Mistrz Paweł, wzorował się tu na rycinie Stwosza poświęconej temu sa-
memu tematowi104. Według Opłakiwania wykonano jedną z płaskorzeźb
tzw. tryptyku króla Jana Olbrachta, który datuje się zazwyczaj na lata
1501—1505105. Trzecim przykładem jest Zaśnięcie Marii z korpusu retabu-
lum z kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu, ukończonego w r. 1492. W po-
staci omdlewającej Marii wykorzystano jako wzór (w odwróceniu) ułoże-
nie szat klęczącej kobiety z Wskrzeszenia Łazarza106. Dla naszych rozwa-
żań szczególnie istotne jest to ostatnie zestawienie. Mogąc dzięki niemu
określić terminus ante quem powstania Wskrzeszenia Łazarza (1492),
uzyskujemy także terminus ante quem wykonania Świętej Rodziny101'.
Jako że wykonana została najpewniej w czasie pobytu Stwosza w Krako-
wie, rycina ta nie służy niestety uściśleniu datowania reliefu z korpusu
poliptyku z Lusiny.

Szukanej daty ante quem dostarczyć może retabulum Pokłonu Trzech
Króli w katedrze Św. Mikołaja w Elblągu autorstwa Mistrza Schofstaina.

104 J. Homolka, P. Horvath, F. Kotrba, V. Kotrba, J. Paśteka, V. Tilkovsky, Majster Pauol
z Levoce. Tvorca vrcholneho diela slouenskej neskorej gotiky, Bratislava 1961, s. 29-32 (kwe-
stia datowania); s. 78 (zależność od ryciny Stwosza). Zestawienie to pozwala datować Ścięcie
św. Jakuba najpóźniej przed r. 1517, co niczego nie wnosi do badań nad chronologią sztychów
Stwosza; dla porządku zostało jednak odnotowane.

Zestawienie to podał już Sokołowski (przyp. 29), szp. 91. Data 1501 to rok śmierci kró-
la Jana Olbrachta, do którego kaplicy grobowej przeznaczona była nastawa. Erekcja kaplicy
nastąpiła w r. 1503, z fundacji królowej Elżbiety Austriaczki; uchodzi ona także za fundator-
kę retabulum zob. Dobrzeniecki (przyp. 98), s. 206. Data jej śmierci - 1505-wyznacza termi-
nus ante ąuem zamówienia dzieła. Lossnitzer (przyp. 25), s. 84 datuje retabulum na lata
1502-1503; Olszewski (przyp. 22), nr kat. 103, s. 280-281: około 1502-1505; Dobrzeniecki
w cytowanej pracy: około 1503.

106 Zauważyła to A. Ziomecka, Wit Stosz a późnogotycka rzeźba na Śląsku, w: Wit Stosz
(przyp. 68), s. 132, il. 5-6. O problemie datowania poliptyku zob. Ziomecka (przyp. 28), nr kat.
128, s. 123. Ustalone zostało ono na podstawie zniszczonej obecnie inskrypcji, która pozwa-
lała na dwojakie odczytanie daty: 1492 lub 1502. Wcześniejszą lekcję przyjęto na podstawie
analizy stylistycznej.

107 Wnioski te nie przeczą datowaniu rycin Stwosza zaproponowanemu ostatnio przez
Claudię F. Albrecht, która nie bez słuszności stwierdziła, iż nie tworzą one zwartej grupy i po-
wstawały w szerszym przedziale czasowym: od krakowskiego okresu twórczości po przełom
w. XV i XVI, zob. Albrecht (przyp. 70), s. 137. Wskrzeszenie Łazarza datowane jest tu na czas
około r. 1490 (s. 140-141, 142); autorka nie zna bądź pomija spostrzeżenie Ziomeckiej.
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15. Schofstain, Retabulum Pokłonu Trzech
Króli, Zwiastowanie, fot. S. Stępniewski
(Pototeka Instytutu Sztuki PAN)

Wally Wallerand pierwszy dostrzegł związek Adoracji Dzieciątka z tej na-
stawy z lusińską sceną Pokłonu pasterzy. Autor ten uznał, iż oba reliefy
czerpią z tego samego, nieznanego wzoru108. Według Małgorzaty Kier-
kus-Prus wzorem tym był wspomniany już berliński rysunek Stwosza.
■Dodatkowo badaczka wskazała na zależność Zwiastowania z elbląskiej
nastawy od poświęconej temu tematowi kwatery poliptyku z Lusiny109.
Niewątpliwie, Zwiastowanie i Adoracja Dzieciątka z Elbląga powstały
Pod wpływem odpowiednich reliefów poliptyku z Lusiny. Świadczą o tym,
Prócz kompozycji scen, także szczegóły układów draperii. W Zwiastowa-
niu (il. 15) przejęto meandryczny zarys krawędzi poły płaszcza Marii, za-
kończonej charakterystycznym, wysuniętym rogiem. W Adoracji Dzie-
ciątka, prócz gestów i póz pasterzy powtórzono także przebieg niektórych
fałd płaszcza Marii, a przede wszystkim jego małżowinowe zakończenie.
Należy więc przypuszczać, że twórca snycerki retabulum elbląskiego,
Schofstain, przebywał w Krakowie, gdzie poznał poliptyk z Lusiny z au-
topsji110. Czas powstania retabulum Pokłonu Trzech Króli nie został pew-
nie określony. Większość badaczy opowiada się za datą około r. 1510 lub
P° r. 1511, na podstawie zależności niektórych kwater od drzeworytów z
Życia Marii Diirera111.

108 \y Wallerand, Altarkunst des Deutschordensstaates Preuflen unter Diirers Einflufi,
Danzig 1940 (= Bau- und Kunstforschung im Deutschen Osten, red. W. Drost, E. Witt, t. 12),
8- 25-26 i 30; il. 11.

109 Kierkus-Prus (przyp. 76), s. 96-97, 98.
110 Tamże, s. 130.
m Przegląd stanu badań w: Rzeźba elbląska około 1500 roku. Katalog wystawy, Muzeum

w Elblągu czerwiec-wrzesień 1998, opr. W. Rynkiewicz-Domino, Malbork 1998, nr kat. 8, s.
24-28, il. 19-23, tab. II-III; tu datowanie pomiędzy r. 1494 a 1514; Kierkus-Prus (przyp. 76)
a- HO datuje na lata 1511-15, opierając się na zapożyczeniach z rycin Diirera i podobień-
8twach do niektórych rzeźb Tilmanna Riemenschneidera z lat 1505-1510.
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Wskazówką o podstawowym znaczeniu byłoby datowanie partii malar-
skiej, integralnie związanej ze stolarką poliptyku, do której przystosowa-
no rzeźbione kwatery. Na podstawie zależności Biczowania od drzewory-
tu Łukasza Cranacha z Pasji wydanej w r. 1509, Gadomski sytuuje po-
wstanie cyklu pasyjnego około r. 1510112. Wyjątkowość stylu tych obra-
zów, w znikomym stopniu powiązanych ze współczesnym malarstwem
małopolskim, uniemożliwia próby precyzyjniejszego datowania.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe przesłanki, wykonanie reliefów
odsłony świątecznej poliptyku z Lusiny sytuować można w 2 pięcioleciu w.
XVI. Potwierdzają to wyniki analizy formalnej rzeźb. Silne związki styli-
styczne ze sztuką Stwosza (brak wpływu jakichkolwiek innych, „niestwo-
szowskich" tendencji formalnych, poza „schłodzeniem" dynamiki draperii
w reliefie środkowym), które skłaniały wielu badaczy do znacznie wcze-
śniejszego datowania, nie pozwalają jak się zdaje, zaproponować później-
szego.

*

Poliptyk z Lusiny powstał najprawdopodobniej w Krakowie pomiędzy
rokiem 1505 a początkiem 2 dekady w. XVI. Realizacja poszczególnych
partii nastawy przebiegała w co najmniej dwóch warsztatach: malarskim
i snycerskim. Prace nad dekoracją rzeźbiarską mogły rozpocząć się już
około r. 1505, a obrazy i struktura architektoniczna retabulum wykonane
zostały około r. 1510.

Będąc jednym z niewielu małopolskich retabulów snycersko-malar-
skich, które zachowały się do naszych czasów w stanie umożliwiającym
wielostronną analizę, poliptyk z Lusiny wciąż pozostaje dziełem do pew-
nego stopnia enigmatycznym. Nie znamy przecież ani okoliczności funda-
cji, ani pierwotnego miejsca przeznaczenia dzieła i jedynie odkrycie no-
wych archiwaliów mogłoby rozstrzygnąć te kwestie. Z kolei badania kon-
serwatorskie zapewne przybliżyłyby nam proces powstawania retabulum
i uwarunkowania, które zadecydowały o jego pozornej niejednolitości. Do-
póki to nie nastąpi, podstawowym źródłem wiedzy o poliptyku z Lusiny
będą jego pozostałości, zawieszone obecnie w komnatach wawelskich.

112 Gadomski (przyp. 1), s. 68-69.
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ANEKS1

1. Protokoły z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Ar-
chiwum PAN Oddz. w Krakowie, sygn. TNK-73, s. 19-22

[posiedzenie z dnia 13 listopada r. 1850]

Członek Komitetu pan Józef Jerzmanowski oznajmił iż drzwi a raczej skrzydła
należące do składu ołtarza przez pana Senatora Soczyńskiego na rzecz muzeum
Starożytności złożonego a ze wsi Lusiny od pp Sroczyńskich pochodzącego, znaj-
dują się w jego posiadaniu i że takowe na rzecz w mowie będącego muzeum ofia-
ruje (...)

[posiedzenie z dnia 29 listopada r. 1850]

(...) Sekretarz odczytał odezwę do Rektora Uniwersytetu uczynioną przez
Pana Soczyńskiego Karola, przy złożeniu ołtarza drewnianego w Kollegium Ja-
giellońskiem, w następujących słowach:

Przeznaczyłem na użytek publiczny drogi zabytek: ołtarz z podwojami - [nie-
czytelne] złocony - dłutem, z drzewa przez Stanisława Stwoszyńskiego syna i
ucznia nieśmiertelnego Wita z Krakowa Stwosza, uczelni polskiej w XV stuleciu
1 w Ojczyźnie i postronnych narodach szczepcę, założyciela, rozkrzewcę; jedynego
w owe wieki i na całe chrześciaństwo Nadmistrza = wysoko rzeźbiony; — z tern
wszakże życzeniem

Aby przez pamięć że: świątynie pańskie wyłącznie niemal uratowały i zacho-
wują po dziś dzień rzadkie szczątki wielkie dzieła, a tern samem mnogie świadki,
Jak wysoce kwitnęły w Kraju naszym sztuki, by [nieczytelne] Dar rzeczony
Zaciągniony został w Inwentarz ozdób kościoła stej Anny pod opieką Akademii
Krakowskiej zostający.

Rodzina Boska: Jezus, Marya, Józef! - ołtarz głównie zajmują. Dzieciątko
Jabłuszkiem, Józef ciesiołką zajęty; Marya zaś, z macierzyńską troskliwością, ko-
szulkę niemowlu przyrządza!.. Szczegół ostatni ważny jest, bowiem czerpniony
z układu samegoż Mistrza Mistrzów Wita; jak to objawia pierwotworcza, arcy-
rzadka rycina Jego, trzejgłoskowym monogramem (:v-i-t:) poznaczona w Kroi: ga-
binecie Rytów w Mnichowie z jedenastą innemi najszczęśliwiej dochowana. Na
Podwojach wewnątrz z czterech bogatego składu płaskorzeźb dolna para, nie tylko
Przekonywa dzieło to być [nieczytelne] pobożnego mieszkania Krakowa [nieczy-
telne]; ale zarazem dochowała nam, ubiorów narodowych i kościelnych przykłady
- Jest to żywot Maryi

W przytoczonych poniżej źródłach zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.
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zewnątrz, podwoja; przybiera pędzel dawny w czterech obrazach mękę pańską
przedstawiający. Ołtarz zamkniony na miarę krakowską wysoki 6 stóp 5 cali, sze-
roki 4 stóp 10" otwarty 9' 7 1/2" wzdłuż. Wartość dzisiejsza? — Tysiąckrotna.

Gdy wola pana Soczyńskiego pod względem zapisania ołtarza w Inwentarz Ko-
ścioła S. Anny zdawała się Komitetowi nie dość jasno wyrażona, gdy pod pewnym
względem była przeciwną temu co pan Jerzmanowski na przeszłem posiedzeniu
oznajmił uproszono prof. Muczkowskiego o bliższe porozumienie się z panem So-
czyńskim.

2. Katalog wystawy starożytności narodowych, urządzonej w Krakowie
w r. 1858, rękopis w Bibliotece PAN i PAU w Krakowie sygn. 1488, t. 3
[opr. J. Łepkowski], fol. 338

[u góry karty dopisek ołówkiem:] wysokość 1,870, szerokość, 1,390, Głębokość,
0,280

[pozycja] 531
[nr wystawowy] 439 F. P. [Franciszek Paszkowski]

Tryptyk czyli ołtarz w kształcie szafy zamykanej podwójnemi drzwiami z drze-
wa wypukło rzeźbiony, złocony i malowany z XVI wieku.

Rzeźba z drzewa w średnich wiekach, do wyobrażania przedmiotów świętych
u ludów germańskich szczególnie używana, malowana i złocona tak dla utrwale-
nia materiału z natury swojej nietrwałego jak i dla większej ozdoby doszła do wy-
sokiego znaczenia w wieku XVm, kiedy mistrz taki jak Wit Stwos jedno z najcel-
niejszych dzieł swoich z drzewa rzeźbił. Ten rodzaj sztuki długo jeszcze po nim
u nas się utrzymywał, przybierając stopniowo w wykonaniu styl epoce właściwy. —
Tryptyk ten dość bliskim jeszcze jest czasów Stwosa i tradycji pierwotnych ger-
mańskich, i nie może być mianym za późniejszy jak połowa XVI wieku. - Jakkol-
wiek prostota w nim jest powabna, ładna proporcja i dość wyrazu w twarzach, jest
jednakże nieporównanie niższym od roboty Stwosa, niemając ani tej pewności
i wdzięku w rysunku, ani tej naturalności i wyrazu w ruchach figur, jakie cechują
wielkiego mistrza krakowskiego. - Ołtarz składa się z części głównej, i z dwóch
par skrzydeł, przez co właściwie nazwanym być może podwójnym tryptykiem.
Główna część wyobraża N. Pannę z dziecięciem Jezusem cale nagiem na kola-
nach, dziecię bawiące się jabłkiem wyjętem z koszyka z owocami stojącego na zie-
mi; N. Panna zajęta urządzeniem koszulki, wśród obrazu tego głównego na gwoź-
dziu zawieszonej; sty Józef ciesielską robotą. Duch sty w postaci gołębicy unosi się
nad stą rodziną. - Ozdoby całego ołtarza, dobrego smaku po większej części
uszkodzone; szczątki pinaklów są pod główny obraz podsunięte. - Skrzydeł para
jedna przy ołtarzu będąca wewnątrz rzeźbiona, w czterech polach przedstawia ta-
jemnice z życia N. Panny. Czwarta śmiertelne boje grzesznika lub kacerza przy
którem stojąc N. Panna z dziecięciem przykłada jakiś papier z pieczęcią do piersi
umierającemu czyli choremu, który się odwraca. Zastanawia na głowie jego ton-
sura zakonna. W głębi diabeł z ogonem przy innej osobie piszącej, - lecz że tej oso-
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bie głowy brakuje cały wyraz figury przez to wątpliwy, zdaje się wszakże iż ozna-
cza ona, że ten sam na łożu leżący pierwej za natchnieniem złego ducha był pisał.
~ Na zewnętrznej stronie tych skrzydeł malowanie a tempera pokostem prze-
ciągnięte, w czterech polach przedmioty z męki Pańskiej, w smaku staro-niemiec-
kim na tle złotem niezgrabnego i grubego rysunku i pędzla. - Druga para skrzy-
deł, która dawniej także na zawiasach zawieszona przysłaniała poprzednie, lub
też jak w kościele P. Marii stanowiła rozszerzenie ołtarza, mieści na wewnętrznej
stronie takież cztery obrazy, na zewnętrznej cztery wizerunki świętych / sty Sta-
nisław, sa Anna, sty Florian, sta Katarzyna / klejowo malowane, niezręcznie na-
śladujące szkołę staroniemiecką zdradzające rysunkiem wiek XVII. Tryptyk ten
znajdował się przed rokiem 1846m w dawnej kaplicy starego domu wiejskiego we
wsi Lusina w obwodzie wadowickim. Obecnie jest własnością C. K. Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego, otrzymany w darze od S. Wincentego Sroczyńskiego.

The polyptych of Lusina from the collection
of the National Museum in Cracow revisited

The main concern of this article is a Late Gothic retable, known traditionally
as the polyptych of Lusina, whose fragments are stored in the National Museum
ln Cracow.

Up to the mid-19th century the polyptych was located in the chapel within the
oianor-house in Lusina near Cracow, whence it was moved to the collection of The
Cracow Society of Sciences and Arts, and then to The Polish Academy of Sciences
and Letters. Already before the World War II it was deposited in the National
■Museum in Cracow. During the war the central shrine of the retable disappeared
along with the covering relief as well as one of the wing reliefs.

The polyptych of Lusina was a pentaptych with two pairs of movable wings. The
shrine and the inner sides of the inner wings were filled with polychromed and gilt
reliefs, the remaing parts of the retable are decorated with painted panels. The anal-
ysis of archival photographs (Figs. 1—2) demonstrates that the polyptych had a su-
Perstructure, consisting, among others, of pinnacles which, having been disassem-
bled, were secondarily placed within the shrine. Due to the absence of any sources,
the reconstruction of the view of the unpreserved predella is impossible. The upper
Part of the shrine was most likely covered by carved ornamental decoration, simi-
larly as was the case with the wing reliefs.

The partial incompatibility of the measurement of the wing reliefs and the
frames noted in the earlier works which focused on the polyptych of Lusina allows
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for a conclusion to be made that the sculpted decoration of the retable and its archi-
tectural structure, integrally connected with the pictures, were created in two sepa-
rate workshops, though with the same endowment. It is possible that the execution
of the retable was turned over to the master painter, who in turn commissioned a
certain sculpture workshop to do the reliefs.

The polyptych of Lusina is the only, even though partly, preserved pentaptych of
Lesser Poland of two pairs of movable wings and the entirely carved decoration of
the feast-day view (Festtagseite) which can be reconstructed. It is noteworthy that
this type is extremely freąuent in Silesia. Also the shape of the shrine - a simple
chest with splayed side walls brings to mind the retables from this region. However,
the formulation of conclusions concerning the origins of the polyptych of Lusina type
is hindered by the state of the preserved retables from the area of Lesser Poland.

Five reliefs which decorate the feast-day view of the polyptych — The Annuncia-
tion, The Adoration of the Shepherds, The Holy Family, The Dormition of Our Lady
and The Legend of St. Theophilus ofAdana (Figs. 1-2, 5-8) were made in the same
sculpture workshop. The middle relief, The Holy Family, however, was sculpted by a
different hand than the remaining ones, which is attested by elear differences in the
forms of the drapery.

Strong links between the wing reliefs and the art of Veit Stoss have long been
noted. They mainly consist in borrowing Stoss motifs of shaping the drapery. For ex-
ample, the arrangement of Mary's mantle in The Adoration of the Shepherds (Fig. 6)
echoes the style used by Stoss in the drawing of The Presentation of Christ from the
year 1505 (Fig. 11). This sketch may be recognized as a design of an unpreserved en-
graving, which was used as a model by the author of the Lusina relief. Thus, we ob-
tain the terminus a quo of its execution.

The original arrangement of Archangel Gabriel's wings in The Annunciation also
makes it possible to presuppose the Stoss model, which is the carved Annunciation
in St. Marys Altar in Cracow. There are many associations between the relief of
Lusina and one of the panels stored in the Kestner-Museum in Hannover (Fig. 12)
which are stylistically dependent on the late works of Stoss.

The lost relief representing the history of St. Theophilus of Adana is an icono-
graphic rarity in the Late Gothic art of Central Europę. Its composition may have
been inspired by one of the woodcuts from Speculum Humanae Saluationis, pub-
lished in Augsburg in 1473 (fol. 254; fig. 13).

The scenę in the shrine of the polyptych does not demonstrate such obvious sty-
listic links with the works of Veit Stoss as in the case with the wing reliefs. Indeed,
the anonymous sculptor used one of engravings of the Master as a model (L. 6; fig.
14), however, he relinąuished reproducing the abundant folding of Marys mantle
represented there.

The reliefs of the polyptych of Lusina were produced by one of the numerous
sculpture workshops of Cracow, which were stylistically dependent on the art of Veit
Stoss. Their dating is, on the one hand, defined by the year 1505, and on the other, by
the approximate time of completing the architectural structure of the retable and the
painted panels. According to Jerzy Gadomski, the pictures were painted ca. 1510. It
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ia also approximately at that time that the reliefs of the Elbląg retable of The Adora-
tion of the Magi by Schofstain (Fig. 15) were carved, in which some formal treatment
of the reliefs of Lusina were used. It allows for an assumpion to be made that the
sculptures of the polyptych of Lusina were carved in the second half of the first de-
cade of the 16* century.
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