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1. Wstęp 

 

 

 Tematem pracy jest fenomen pojawienia się w Małopolsce i na Spiszu konwencji 

stylowej, powstałej w sztuce francuskiej pierwszej połowy wieku XIV. Francuski rodowód 

artystyczny łączy kilka figur przedstawiających Matkę Boską z Dzieciątkiem, odkrytych dla 

historii sztuki na przestrzeni ostatnich stu lat. Dzieła te znajdują się dziś w kościołach i 

kolekcjach muzealnych trzech państw – Polski, Słowacji i Węgier, jednak wszystkie odkryto 

w miejscowościach położonych w niewielkiej odległości od siebie po obu stronach Karpat. Są 

to Madonny w Nowym Sączu (il. 1a), z Dominikowiec (il. 1b) i w Szaflarach (il. 1c) w 

Małopolsce, z Toporca (il. 1d), Ruskinoviec (il. 1e) i niezachowana figura ze Šváboviec (il. 

1f) na Spiszu oraz figura z Richvaldu (il. 1g) w regionie Szarysz.  

 Małopolska i Spisz nie są rozumiane w pracy jako geograficzne ramy dla rozważań, co 

wynika z przekonania o niemożności katalogowego podejścia do materiału zabytkowego. Do 

tego przekonania prowadzi przede wszystkim charakter rzeźb z XIV wieku na tych terenach, 

które w większości nie są ze sobą powiązane. Już pierwsza publikacja o charakterze syntezy, 

książka Józefa Dutkiewicza z roku 1949 ujawniła kilkadziesiąt figur, których powstanie 

można wiązać z interesującym nas okresem
1
. Kolejne odkrycia poszerzyły stan liczbowy 

rzeźb
2
. Niemalże wszystkie z nich to pojedyncze figury, bez zachowanego kontekstu 

topograficznego i chronologicznego, a okoliczności ich powstania są nieznane.  

 Zamiast opracowania katalogowego całości materiału, w tej pracy zostanie 

wyodrębniona grupa wspomnianych już kilku figur przedstawiających Marię z Dzieciątkiem. 

Przedmiotem analizy będą relacje tych dzieł nie tylko do pozostałych rzeźb swoich regionów, 

ale także do szerokiego kręgu rzeźby europejskiej, z uwzględnienien właściwości stylowych, 

ikonograficznych, a także oplatających je kontekstów funkcji oraz historii.  

 Madonna z Nowego Sącza zostanie poddane najbardziej szczegółowej analizie, a 

także zostanie wysunięta na czoło grupy, jako jej przedstawicielka w porównaniach z 

dalszymi dziełami rzeźby europejskiej. Powodem tak szczególnego traktowania tej rzeźby jest 

szczęśliwy fakt poddania jej niedawno konserwacji, która pozwala na głębszą analizę cech 

formalnych i stylowych, właściwych także dalszym figurom. Chodzi tu głównie o możliwość 

                                                 
1
 Dutkiewicz 1949. 

2
 Szczeg.: P. Łopatkiewicz, Zabytki plastyki gotyckiej województwa krośnieńskiego, Rzeźba drewniana, 

Malarstwo tablicowe, Krosno 1996. Jednym z odkryć ostatnich lat jest drewniana rzeźba Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem w Jabłonicy pod Jasłem. Obecnie przygotowywana jest publikacja autorstwa Marka Walczaka i 

Piotra Łopatkiewicza, której przedmiotem będzie między innymi analiza historyczno-artystyczna figury. 

(Informacja przekazana przez obu autorów w dniu 29 maja 2014 r.) 
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szczegółowego studium techniki wykonania i analizy możliwie bliskiego do pierwotnego 

stanu rzeźby po odsłonięciu średniowiecznej powierzchni rzeźbiarskiej. Najnowsze badania 

konserwatorskie umożliwią także lepsze poznanie historii rzeźby oraz stawianie pytań o jej 

pierwotną funkcję. 

 W analizie jedyną podstawę źródłową stanowią same rzeźby. Niestety, zachowane 

dziś przekazy historyczne mogą być wykorzystane w bardzo ograniczonym zakresie. Na 

obecnym etapie badań nie sa znane wzmianki źródłowe z okresu średniowiecza, które 

moglibyśmy odnieść do będących tematem tej pracy figur w sposób bezpośredni
3
. Niestety, 

zbyt późne są zachowane do dziś zapisy wizytacji kościelnych, przeprowadzonych dopiero w 

okresie nowożytnym. Przymiotnik określający w nich nieraz rzeźbę jako antiqua
4
 może 

odnosić się do dzieł powstałych w różnych okresach średniowiecza, a nawet w wieku XVI. 

Większość fundacji rzeźbiarskich, przeznaczonych do wnętrz sakralnych w pierwszej połowie 

wieku XIV, swoją funkcję mogła spełniać stosunkowo krótko. Rozwój twórczości 

rzeźbiarskiej w wieku XV zarówno w Małopolsce, jak i na Spiszu daje podstawy do 

przypuszczeń, że wiele z nich mogło być usuniętych z pierwotnego miejsca przeznaczenia już 

kilkadziesiąt lat po powstaniu i zastąpionych innymi, nowocześniejszymi realizacjami. Na to, 

że istniało jednak w tym czasie wiele warsztatów wykonujących zlecenia rzeźbiarskie 

wskazuje stosunkowo duża liczba zachowanych do dziś pojedynczych figur, stanowiąca 

zapewne jedynie ułamek pierwotnego stanu. 

Tekst uzupełnia wielojęzyczny aneks występujących w tekście nazw miejscowości. W 

samej pracy użyto nazw miejscowości w wersji językowej państwa, do którego one obecnie 

należą. Wyjatek stanowią ugruntowane historycznie, polskie nazwy ważniejszych miast. 

Pracę zilustrowałem wieloma, wykonanymi przeze mnie zdjęciami. Te fotografie 

przedstawiają ujęcia pod kątem szczegółowych zagadnień, w ten sposób dopełniając wywód. 

Rola takich zdjęć w pracach z dziedziny historii sztuki jest nieoceniona, dlatego pragnę 

podziękować wszystkim tym, którzy pozwalając na wykonanie fotografii w celach 

naukowych – myślę tu szczególnie o pracwonikach zbiorów muzealnych – pomagają rozwijać 

naszą dyscyplinę. 

                                                 
3
 Zofia Białłowicz-Krygierowa akcentowała znikomą przydatność kwerend archiwalnych w badaniach nad 

śląską rzeźbą wieku XIV, ze względu na „lakoniczność wzmianek”; Z. Białłowicz-Krygierowa, Studia nad 

snycerstwem XIV wieku w Polsce, Cz. I, Początki śląskiej tradycji ołtarza szafowego, Warszawa-Poznań 1981,  

s. 9. 
4
 Jako przykład może służyć opis wyposażenia wnętrza nowosądeckiego kościoła św. Małgorzaty sporządzony 

w roku 1608, w ramach wizytacji archidiakonu sądeckiego Jan Januszowskiego; Świszczowski 1957, s. 8,44n. 

Do niektórych opisów odnoszę się szczegółowo w rozdziale nr 7: Historia i  próba rekonstrukcji okoliczności 

fundacji. 
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Podczas prowadzenia badań, a następnie przygotowania rozprawy korzystałem z 

życzliwej pomocy wielu osób, którym pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować. W 

pierwszym rzędzie dziękuję prof. Jerzemu Gadomskiemu, który był promotorem rozprawy w 

początkowym okresie jej pisania, za życzliwe podejście i zgodę na wybór koncepcji. Dziękuję 

dr. hab. Markowi Walczakowi za gotowość przejęcia zadań promotorskich i opiekę nad 

dalszym rozwojem moich badań. Do rozwinięcia koncepcji pracy istotnie przyczyniły się 

pobyty studyjne w Niemczech, które stały się możliwe dzięki wsparciu Herder Institut w 

Marburgu oraz Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w 

Lipsku. Badania terenowe i biblioteczne prowadziłem w możliwie wielu miastach Europy, 

dłużej zatrzymując się w Wiedniu, Marburgu, Lipsku oraz kilkakrotnie w Budapeszcie i 

Bratysławie. Za gotowość konsultacji i wielokrotnych rozmów podczas tych pobytów niech 

moje podziękowanie przyjmą prof. Johannes Tripps i dr Markus Hörsch (Lipsk), dr Gyöngyi 

Török (Budapeszt) oraz dr Stefan Roller (Frankfurt nad Menem). W uzyskaniu dostępu do 

publikacji oraz fotografii dzieł pomogli mi dr hab. Romuald Kaczmarek (Wrocław), dr 

Christian Forster (Lipsk), dr Gábor Endrődi, mgr Veronika Csikós (Budapeszt) oraz dr Dušan 

Buran (Bratysława). Państwu Magdalenie i Stanisławowi Stawowiakom serdecznie dziękuję 

za udostępnienie dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej Madonny z Nowego Sącza, 

pani Magdalenie Stawowiak zaś szczególnie za konsultacje przy będącej w trakcie 

konserwacji rzeźbie. Za pomoc podczas kwerendy w archiwum kolegiaty św. Małgorzaty w 

Nowym Sączu dziękuję kustoszowi Stanisławowi Korusiewiczowi.  

Szczególnie dziękuję za okazaną wyrozumiałość przez kilka lat prowadzenia badań 

mojej żonie Joannie Nowostawskiej-Gyalókay, która była nie tylko pierwszą czytelniczką, ale 

także lektorką językową tekstu. 
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2. Założenia badawcze 

 

 Wyodrębnienie siedmiu figur z materiału zabytkowego Małopolski, Spisza oraz – w 

jednym przypadku – leżącego na wschód od Spisza Szarysza, a następnie włączenie ich w 

jedną grupę ma na celu ukazanie obecności w Europie Środkowej konwencji stylowej, 

wywodzącej się z paryskiego środowiska rzeźbiarskiego XIV wieku. 

 W obrębie wspólnej dla wszystkich figur koncepcji przedstawienia rzeźbionej postaci 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem występują także różnice w szczegółowym ujęciu tematu. Nieco 

odmienne w każdym dziele rozwiązania formalno-stylowe i ikonograficzne składają się na 

pewien zbiór motywów. Te, wzbogacające wspólny schemat motywy występowały niegdyś w 

wielu wariantach. Dziś do dyspozycji badacza pozostaje tylko niewielki ułamek tego, co 

powstało wówczas w warsztatach snycerskich. Dotyczy to zarówno ilości przetrwałych dzieł, 

stanowiącej prawdopodobnie mały odsetek figur wyrzeźbionych przed kilkuset laty według 

tego samego schematu, jak i niekompletnego stanu zachowania poszczególnych przedstawień. 

U podstaw wyboru metody zastosowanej w tej pracy leży przekonanie, że traktowanie figur 

razem, jako w pewnym sensie zespół wariantów stylowych w ramach tej samej konwencji, 

daje możliwość ich powiązania z różnymi prądami artystycznymi ówczesnej Europy.  

 Obok całościowego ujęcia zespołu nie może zabraknąć także spojrzenia na te dzieła 

jako na indywidualne osiągnięcia rzeźbiarskie. Traktowanie ich jako pojedynczych figur 

determinuje jednak przede wszystkim to, że są one dziś pozbawione pierwotnego kontekstu 

powstania. W odróżnieniu od dzieł architektury, rzeźby architektonicznej lub malarstwa 

ściennego, tych rzeźb drewnianych nie możemy powiązać z pierwotnym miejscem 

przeznaczenia. Nie znamy nie tylko ich średniowiecznej, ale także nowożytnej historii, 

wszystkie bowiem zostały ujawnione w XIX, lub w niektórych przypadkach wręcz w XX 

wieku. Wobec ograniczonych możliwości poznawczych z braku wiedzy o okoliczności ich 

powstania, na czoło wysuwa się analiza formy, stylu, ikonografii oraz przypuszczalnej funkcji 

figur. 

 Styl jest jednym z podstawowych pojęć służących opisywaniu dzieł sztuki. Po 

kryzysie tego pojęcia w połowie XX wieku, dziś metoda oparta na porówywaniu ze sobą dzieł 

na podstawie wspólnych cech formalnych i stylowych znów wzbudza zainteresowanie 

historyków sztuki
5
. Sięganie do metody genetyczno-formalnej w pracy uzasadnia przede 

                                                 
5
 Krótkie podsumowanie dziejów tego pojęcia włącznie z opiniami ostatnich lat zob.: C. Weissert, Einleitung 

[w:] Stil in der Kunstgeschichte, Neue Wege der Forschung, Darmstadt 2009, s. 7-17.  
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wszystkim to, że podobieństwa stylowo-formalne są jednym z najważniejszych kryteriów 

łączących te figury w jedną grupę. Odniesienia stylowe postaram się rozpatrywać w całej 

złożoności, uwzględniając przede wszystkim możliwość jednoczesnego występowanie cech, 

wskazujących na różne etapy przemian stylu. 

 W analizie właściwości formalne będą rozumiane jako zespół motywów składających 

się na całość dzieła, takich jak kształt poszczególnych fragmentów szat oraz ich układ, zarys 

twarzy lub forma oczu, brwi, nosa, ust. Pojęcie stylu będę odnosił do sposobu ujmowania 

cech formalnych w przestrzeni, co nadaje określoną ekspresję całości przedstawienia. Na styl 

wpływają między innymi sposób i stopień wygięcia osi, przestrzenność bryły oraz głębokość 

wydrążenia fałd i innych partii powierzchni rzeźbiarskiej, na przykład części twarzy lub 

włosów.  

 Znaczne trudności w zestawianiu dzieł ze sobą sprawia ich trójwymiarowy charakter. 

Dlatego wszelkie wnioski niebędące wynikiem bezpośrednich obserwacji i oparte jedynie na 

porównywaniu fotografii, muszą być przyjmowane z pewnymi zastrzeżeniami. Zestawienie 

samych reprodukcji może wiele powiedzieć na przykład o ogólnym zarysie układu draperii 

lub też o gestach postaci, co ma podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu programu 

ikonograficznego. Nieuchwytne zostaną jednak skala figury, przestrzenność jej bryły, 

głębokość fałd lub modelunek powierzchni rzeźbiarskiej. Dopiero te ostatnie cechy pozwolą 

wysunąć wnioski na temat oddziaływania jednej figury na drugą, a w szczególnych 

przypadkach, dostrzec ślady rąk tego samego mistrza na kilku rzeźbach.  

 Analizę należy więc przeprowadzać zawsze w ujęciu przestrzennym, co jest 

niemożliwe bez bezpośrednich studiów figur w miejscu ich ekspozycji. Większość rzeźb 

ujętych w tej pracy miałem okazję oglądać z bliska. Gdy dokonuję szerszej analizy i 

wyprowadzam z niej istotnie wnioski, zawsze opieram się na bezpośrednich obserwacjach. W 

innych przypadkach zakres analizy będzie ograniczony, nieraz pozostaję przy podaniu 

podstawowych faktów o dziele, starając się możliwie wyczerpująco zacytować opinię innych 

badaczy.  

 Figury różnią się od siebie pod względem ikonografii chociaż z pozoru powtarzają ten 

sam schemat przedstawienia Marii z Dzieciątkiem. Wątki ikonograficzne jednak w 

mniejszym stopniu niż cechy formalno-stylowe mogą być traktowane jako przesłanki do 

przyporządkowania poszczególnych dzieł różnym kręgom artystycznym. Charakterystyczne 

dla tych rzeźb motywy ikonograficzne były bowiem szeroko rozpowszechnione w całej 

Europie i nie sposób uznać niektóre z nich za znamienne tylko dla jednego środowiska 

rzeźbiarskiego. Rozpoznanie poszczególnych motywów ikonograficznych może być jednak 
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pomocne w rekonstrukcji pierwotnego wyglądu figur. Przywołanie przykładów rzeźb z tych 

terenów, gdzie te motywy zachowały się w całości, daje wyobrażenie o wyglądzie nie 

zachowanych fragmentów dzieł w Małopolsce i na Spiszu. Chodzi przede wszystkim o układ 

rąk Marii lub Dzieciątka, co ma bezpośredni związek z trzymanym w nich atrybutem. 

Podobnie, uwzględnienie różnych wariantów zachowanych przedstawień korony pomoże nam 

w rekonstrukcji korony Marii na drewnianych figurach z Małopolski i Spisza, na których ów 

znak godności królewskiej w żadnym z przypadków nie zachował się w całości. 

 Duże znaczenie dla ostatecznego kształtu dzieła ma jego funkcja. W przypadku żadnej 

z analizowanych tu drewnianych rzeźb nie zachowały się przekazy o jej pierwotnym, 

bezpośrednim otoczeniu w miejscu przeznaczenia. O strukturze, w jakiej je postawiono wiele 

mogą jednak powiedzieć same rzeźby. Są one dość płaskie, co zmniejsza 

prawdopodobieństwo ich użycia jako dzieł wolnostojących. Prawdopodobnie każdą z nich 

przeznaczono do jakiejś większej struktury, ustawiając blisko płaskiego tła. Zakładając, że 

taka struktura istniała, należy także liczyć się z tym, że całościowy zamysł nastawy 

ołtarzowej, lub innej konstrukcji architektonicznej mógł wpłynąć na kształt figury, będącej ze 

względu na temat, prawdopodobnie centralną częścią kompozycji.  

 W badaniach nad kontekstem dzieł pomocne będą przede wszystkim wyniki badań 

konserwatorskich, pozwalające odtworzyć ich pierwotny stan. Dla porównania zostaną także 

przywołane przykłady rzeźb zachowanych in situ lub przenoszonych wraz z zawierającymi je 

retabulami ołtarzowymi.  

 Pozostaje jeszcze kwestia przydatności takich zagadnień, które leżą w obrębie 

zainteresowań historyków. Należy jednak ponownie podkreślić, że w przypadku dziejów 

rzeźb, będących tematem tej pracy, mamy do czynienia z całkowitym brakiem bezpośrednich 

przekazów pisemnych. Dlatego też wątki historyczne będę uwzględniał ostrożnie, nie 

wykluczając jednak, że mogą one w sposób istotny uzupełnić obraz i modyfikować wyniki 

analizy wypływającej z samych dzieł. 

 Wymienione założenia zdeterminowały etapy, zgodnie z którymi zostanie 

przeprowadzona analiza. Punktem wyjścia będzie rozpoznanie samych figur w możliwie 

szerokim aspekcie formy, stylu, techniki wykonania oraz dziejów, ze szczególnym 

uwzględnieniem Madonny z Nowego Sącza. Następnie postaram się zarysować, w jakiej 

relacji pozostają one do siebie nawzajem, żeby odpowiedzieć na pytanie o zasadność 

konstruowania grupy. W najdłuższym rozdziale podejmę się ustalenia relacji grupy z 

najbardziej znaczącymi ośrodkami rzeźbiarskimi, tymi, które mogły być źródłem właściwej 

dla nich konwencji, lub mogły oddziaływać na ich twórców w szczególny sposób. Możliwie 
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najszersze zestawienie figur z dziełami powstałymi w europejskich ośrodkach rzeźbiarskich 

pozwoli ustalić krąg stylowy, z którego wyszli twórcy dzieł będących przedmiotem tej pracy, 

a jednocześnie ocenić, czy wszystkie figury można powiązać z jednym kręgiem lub też cechy 

niektórych z nich wskazują na inne środowiska rzeźbiarskie. Odnalezienie takiego środowiska 

oraz – o ile to możliwe – konkretnej „chwili” przemian stylowych, której odpowiadają figury, 

pozwoli na wyciąganie wniosków co do datowania. Ustalenie przypuszczalnego czasu 

powstania umożliwi zaś hipotetyczne zarysowanie tła historycznego, co może uściślić lub 

przeciwnie, poszerzyć ramy czasowe, w których mogło dojść do fundacji dzieł.  
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3. Grupa rzeźb o wspólnych cechach formalno-stylowych ze szczególnym 

uwzględnieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Nowym Sączu 

 

3.1 Madonna w Nowym Sączu 

 

3.1.1 Stan badań 

 

 Figurę wprowadził do literatury naukowej Józef Dutkiewicz, który odkrył ją wraz z 

kilkoma innymi rzeźbami na początku lat trzydziestych XX wieku, jak sam pisał: „w sposób 

raczej przypadkowy przy zwiedzaniu pewnych okolic Sądecczyzny”. Rzeźba znajdowała się 

w oddalonej nieznacznie od historycznego centrum Nowego Sącza kapliczce św. Marka, 

zwanej potocznie kapliczką Szwedzką
6
. Dutkiewicz uważal to dzieło za późniejszy, stylowo 

bardziej rozwinięty przykład tego samego typu, którą reprezentuje druga, towarzysząca jej 

wówczas w kapliczce figura
7
.  

 Tuż po II wojnie światowej została opublikowana synteza rzeźby drewnianej 

Małopolski, obejmująca okres do połowy XV wieku, pióra odkrywcy figury nowosądeckiej
8
. 

W klasyfikacji Dutkiewicza zajęła ona znaczące miejsce, jako „szczytowe osiągnięcie” 

pierwszej grupy typu sądecko-spiskiego. Grupa ta – zdaniem autora – obejmuje rzeźby 

powiązane ze sobą nie tylko pod względem stylowym, ale także z racji wspólnego 

pochodzenia z Sądecczyzny i historycznego Spisza. W centrum tego zespołu umieścił on 

Marię z Nowego Sącza, której „syntetyczna budowa wygiętej przestrzennie formy” może być 

„wysunięta na czoło grupy”, a wokół niej usytuował Madonny w Szaflarach, z Ruskinoviec, 

Stražek, Žehry, Toporca i Lendaku
9
. Podkreślana przez niego przestrzenność bryły zbliża te 

dzieła do współczesnej im sztuki włoskiej, szczególnie zaś do twórczości Nina Pisana
10

. 

Kolebkę kształtujących je cech formalnych i stylowych odnajdujemy jednak w sztuce 

francuskiej
11

, a pośrednikami w ich przekazywaniu były środowiska nadreńskie
12

. 

Podpierając swoja hipotezę o „genezie typu” Dutkiewicz podał liczne analogie zarówno z 

Francji jak i z Niemiec
13

. Nie zabrakło jednak i przykładów ze Śląska
14

 a nawet Szwajcarii
15

.  

                                                 
6
 Dutkiewicz 1933-1934, s. 255-256, tabl. XLI, ryc. 2 

7
 Tamże, s.254-255, tabl. XLI, ryc. 1 

8
 Dutkiewicz 1949. 

9
 Tamże, s. 132. 

10
 Madonna w kościele św. Katarzyny w Sienie oraz figura Marii z Dzieciątkiem na nagrobku Marca Cornaro w 

Wenecji, w kościele Santi Giovanni e Paolo, tamże, s. 132. 
11

 Szczególnie Vierge dorée z Amiens, tamże, s. 54, 133. 
12

 Jako bliski przykład wymienił Madonnę z Kasheim, tamże, s. 56. 
13

 Tamże, s. 132-133. 
14

 Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Nysy, tamże, s. 94. 
15

 Madonna z Delsberg, która jest „niemal repliką figury Marii z Sącza”, tamże, s. 133. 
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 W datowaniu rzeźby Dutkiewicz oparł się o dwie, jego zdaniem najbardziej 

wyróżniające się cechy szat, jakimi są przestrzenność układu i miękkość w ukształtowaniu 

tkaniny, charakterystyczne dla tej grupy w dość szerokim zakresie czasowym, od drugiej 

ćwierci, do końca XIV wieku
16

. Do zawężenia hipotetycznego okresu powstania figury, jako 

punkt oparcia mogło posłużyć także, przejęte od Ericha Wiesego datowanie najbliższych 

nowosądeckiej figurze dzieł spiskich
17

. Dutkiewicz idąc za Wiesem datował Madonnę z 

Ruskinoviec na 3 ćw. XIV wieku
18

, a Marię z Toporca jeszcze później, bo na koniec XIV 

wieku
19

. Madonnę w Nowym Sączu, czołowe według niego dzieło grupy datował podobnie 

jak figurę z Ruskinowca, na 3 ćw. XIV wieku, a za miejsce jej pierwotnego przeznaczenia 

uważał któryś z nowosądeckich kościołów
20

.  

 Ustalenia Dutkiewicza zdeterminowały wiedzę o tej figurze na kolejne dziesięciolecia. 

Wprowadził on także, przyjętą przez historyków sztuki i powtarzaną do dziś numerację 

czternastowiecznych nowosądeckich Madonn, nadając tej rzeźbie liczbę porządkową III. 

Takie uporządkowanie jednak, sugerujące współzależność rzeźb, jest dziś nie do utrzymania. 

Podobnie, datowanie na 3 ćw. wieku XIV musi zostać poddane weryfikacji, czym zajmiemy 

się w dalszej części tej pracy. 

 Niebawem, w roku 1951 ukazał się pierwszy tom Katalogu zabytków sztuki w Polsce, 

w którym zabytki Nowego Sącza opisał Tadeusz Dobrowolski. Wśród rzeźb wypełniających 

wnętrze kapliczki Szwedzkiej wymienił także figurę Marii z Dzieciątkiem, powtarzając 

datowanie Dutkiewicza
21

. O dekadę później pod redakcją Dobrowolskiego powstał zarys 

historii sztuki polskiej, w którym napisanie dziejów rzeźby gotyckiej powierzono Józefowi 

Dutkiewiczowi. Autor Małopolskiej rzeźby średniowiecznej pozostał tu wierny utworzonej 

przez siebie kilkanaście lat wcześniej klasyfikacji, zaliczając rzeźbę do grupy figur typu 

sądecko-spiskiego. Zauważył, że dzieła z tej grupy przetrwały w miejscowościach 

położonych wzdłuż "drogi węgierskiej", łączącej ze sobą najważniejsze miasta królewskie po 

obu stronach Karpat. Centrum wytwórczości, zaopatrującym w rzeźby ów rozległy obszar był 

                                                 
16

 „W ramach rozwoju tego typu w okresie od drugiej do czwartej ćwierci stulecia formy traktowane są bardziej 

miękko. Modelowanie materii (tkaniny) w jej naturalnej grubości (Nowy Sącz III, Ruskinowce, Toporzec) 

wydobywa subtelne efekty w rozwiązaniu bocznych spirali.”, tamże, s.53. 
17

 Schürer-Wiese 1938, s. 58, 60, 182, 184 (Madonna z Ruskinoviec: ok. 1370; Maria z Dzieciątkiem z Toporca: 

ost. tercja XIV.w.) W opisie tych Madonn w monografii Dutkiewicza podano tę pozycję bibliograficzną jako 

jedyną. 
18

 Dutkiewicz 1949, s. 133-134, nr/il. 74. 
19

 Tamże, s. 134, nr/il. 76. Nie odniósł się jednak do pracy Antala Kampisa z 1940 roku, w której węgierski 

badacz określił czas powstania figury z Toporca na okres o kilkadziesiąt lat wcześniejszy, bo na lata 

sześćdziesiąte XIV wieku; Kampis 1940, s. 16. 
20

 Dutkiewicz 1949, s. 8, 133. 
21

 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I., Województwo Krakowskie, z. 10, Powiat Sądecki, opr. A. Misiąg - 

Bocheńska, Miasto Nowy Sącz, opr. T. Dobrowolski, Kraków 1951, s. 20-25, szczeg. s. 23, il. 39. 
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dla niego Nowy Sącz i może jeszcze któreś ze znaczących spiskich miast. Nowosądecką 

figurę określił jako najmłodszą i przestrzennie najbardziej rozwiniętą wśród trzech 

czternastowiecznych Madonn, pochodzących z tego miasta
22

. 

 W roku 1967 ukazała się praca Dénesa Radocsayego o rzeźbie drewnianej 

średniowiecznych Węgier. Wśród najstarszych figur autor wiele uwag poświęcił, 

przechowywanej w zbiorach Węgierskiej Galerii Narodowej w Budapeszcie Madonnie z 

Toporca. Opisując rzeźbę podkreślił "typowo gotyckie", esowate wygięcie osi, przy czym za 

najbardziej charakterystyczne cechy uznał przeciwstawienie pięknej, harmonijnie zbudowanej 

twarzy "o młodzieńczej, pogodnej urodzie" przysadzistości bryły. Typ ten, który szeroko 

rozpowszechnił się zarówno w Nadrenii, jak i w Austrii wywiódł z rzeźby francuskiej. 

Zauważył jednak, że nie pojawił się on ani w rzeźbie czeskiej, ani śląskiej. Według niego, na 

ówczesnym etapie badań niemożliwe było określenie drogi, którą przebyła owa konwencja 

przedstawienia Marii z Dzieciątkiem, zanim dotarła na Spisz. Madonnę z Nowego Sącza 

uważał za dzieło powstałe w tym samym warsztacie, co spiskie figury z Toporca i 

Ruskinoviec. Zdaniem Radocsayego, rzeźby te wykazują podobieństwa nie tylko w ogólnym 

ujęciu, ale także w szczegółach, zarówno w udrapowaniu szat, jak i fizjonomiach Marii i 

Dzieciątka. Mniejszą subtelność, niż w rzeźbie z Toporca rysów twarzy Madonn z 

Ruskinoviec i Nowego Sącza tłumazcył zniekształceniami spowodowanymi późniejszymi 

przemalowaniami. Pierwszeństwo w grupie przyznał figurze z Toporca (ze znakiem 

zapytania), wskazując na wysoki poziom artystyczny wszystkich trzech dzieł. Radocsay znał 

prace Dutkiewicza, odwołując się do nich w przypisie. Można więc uznać, że wszedł w 

polemikę z polskim badaczem, określając inaczej kierunek zależności obu rzeźb i datując 

figurę z Toporca. Dla Radocsayego rzeźba nowosądecka jest przykładem eksportu dzieł z 

warsztatu spiskiego, reprezentowanego w pierwszym rzędzie przez Madonnę z Toporca. Czas 

powstania tej ostatniej figury ustalił na okres wcześniejszy niż Dutkiewicz, na lata 1340-1360, 

nie wypowiadając się jednak na temat datowania figury w Nowym Sączu
23

. János Végh w 

recenzji publikacji zauważył, że Radocsay zaakcentował o wiele silniej, niż przedstawiciele 

poprzedniego pokolenia badaczy bliskość formalną i stylową rzeźb z Toporca i Nowego 

Sącza
24

.  

 Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku lapidarne wypowiedzi na temat figury 

znajdziemy w pracach uczonych z trzech krajów. W Polsce Tadeusz Chrzanowski i Marian 

                                                 
22

 Dutkiewicz 1962, s. 279-280. 
23

 Radocsay 1967, s. 26-27, il. 11-12. 
24

 Végh 1972, s. 305. 
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Kornecki wymienili w jednym długim rzędzie figur Matki Boskiej z Dzieciątkiem „dwie 

rzeźby w Nowym Sączu”, podkreślając ich związek ze znanymi już górnowęgierskimi 

przykładami
25

. Anton C. Glatz w katalogu zbiorów Słowackiej Galerii Narodowej w 

Bratysławie, w haśle poświęconym Madonnie z Ruskinoviec przywołał nowosądecką rzeźbę 

jako powstałą pod wpływem spiskiej figury, datowanej przez niego ok. 1360
26

. Gyöngyi 

Török w katalogu stałej ekspozycji sztuki dawnej w Węgierskiej Galerii Narodowej, w 

krótkim haśle poświęconym znajdującej się tam figurze z Toporca wskazał cały szereg 

Madonn, na które oddziałała ta rzeźba, zarówno na Spiszu jak i w Małopolsce. Wśród nich 

wyodrębniła jednak jedynie rzeźby z Ruskinoviec i Nowego Sącza, utwierdzając tym 

tradycyjną już wtedy w literaturze współzależność tych trzech rzeźb. Przyjmując 

zaproponowane przez Radocsayego datowanie figury z Toporca uściśliła je nieco, podając 

daty graniczne jej powstania na lata 1340-1350
27

. 

 Kilka lat później ukazała się największa synteza dziejów sztuki gotyckiej na 

Węgrzech, obejmująca okres od 1300 do ok. 1470 roku. János Eisler podkreślił w niej 

kluczową rolę Marii z Dzieciątkiem z Toporca, które to dzieło miało oddziałać na inne figury 

o niższym poziomie artystycznym zarówno na Spiszu jak i na terenie Polski. Wśród figur 

będących przedmiotem eksportu warsztatu Mistrza Madonny z Toporca, badacz ten wymienił 

rzeźby w Nowym Sączu i Szaflarach
28

.  

 W roku 1990 powstała praca magisterska Piotra Łopatkiewicza o rzeźbie drewnianej 

Małopolski w okresie 1320-1380. W rozprawie, której zakres badawczy tożsamy był z tym w 

pracy Józefa Dutkiewicza, autor przejął niektóre ustalenia – szczególnie, jeśli chodzi o 

cytowane analogie oraz datowanie dzieła (ok. 1370-1380), podkreślając jednocześnie 

„rodzimy charakter” nowosądeckiej rzeźby. Za szczególnie bliską uważał zaginioną figurkę 

Marii z Dzieciątkiem na tronie z Grywałdu
29

. O rzeźbie krótko wspominaja także autorzy 

pracy zbiorowej poświęconej historii Nowego Sącza. W dekoracyjnym traktowaniu bocznych 

krawędzi szat upatrywali oni zalążek konwencji charakterystycznej dla późniejszych 

„pięknych Madonn”
30

. W tym samym roku urządzono wystawę sztuki gotyckiej na ziemi 

                                                 
25

 Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 112. 
26

 Glatz 1983, kat. nr 3, s. 23-26. Glatz opinię tę powtórzył także w wydanym kilkanaście lat później, 

niemieckojęzycznym katalogu zbiorów Słowackiej Galerii Narodowej: Kunst der Slowakei 1995, s. 26, 29. 
27

 Gy. Török, The First Virgin and Child from Toporc [w:] The Hungarian National Gallery, The old collections, 

wyd. Miklós Mójzer, Budapest 1984, nr kat. / il. 11. 
28

 Eisler 1987, s. 344. 
29

 P. Łopatkiewicz, Małopolska rzeźba drewniana 1320-1380, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. 

dr. hab. Jerzego Gadomskiego, Kraków 1990, kat. nr 18, s. 55, 106;  Maszynopis w Instytucie Historii Sztuki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
30

 Beiersdorf, Krasnowolski 1992, s. 250-251, il. 132. 
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sądeckiej, której niewielki katalog wymienia rzeźbę na liście eksponatów, podając jednak 

jedynie podstawowe informacje z datowaniem na 3 ćw. XIV w.
31

.  

 W roku 2003 piszący te słowa w artykule o rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 

Dominikowic za najbliższe jej dzieło uznał Madonnę w Nowym Sączu, uważał jednak za 

mało prawdopodobne, że obie powstały w jednym warsztacie. Zwrócił uwagę na motyw 

podwójnie zawiniętej, dolnej krawędzi płaszcza, obecny w rzeźbach z Dominikowic i w 

Nowym Sączu, odróżniający je od wspomnianych spiskich dzieł. Ten, a także kilka innych 

elementów kompozycji szat przybliżają sądecką Marię na przykład do figur ze Šváboviec 

oraz z Richvaldu pod Bardiowem. Autor utrzymał datowanie Dutkiewicza, zawężając okres 

powstania rzeźby do lat ok. 1360-1370
32

. Niedługo po ukazaniu się tego artykułu powstał 

monumentalny katalog wystawy sztuki gotyckiej na Słowacji. Robert Suckale w 

opracowanych przez siebie hasłach katalogowych zdecydowanie przedatował w czasie wstecz 

Madonny z Toporca i Ruskinoviec
33

. W wydanych w roku 2006 materiałach sesji 

zorganizowanej z okazji tej wystawy, Romuald Kaczmarek ujawnił szereg powiązań między 

dziełami zarówno w obrębie rzeźby kamiennej jak i drewnianej na Śląsku, w Małopolsce i na 

Spiszu. Badacz ten postulował korektę datowania figury w Nowym Sączu, z trzeciej ćwierci, 

na przełom pierwszej i drugiej ćwierci (być może między drugą a czwartą dekadą) XIV 

wieku
34

. Gyalókay w niemieckojęzycznej wersji artykułu o Madonnie z Dominikowic – 

wydanej w tym samym zbiorze materiałów – uważał, że słuszność tej korekty muszą 

potwierdzić dalsze badania
35

. 

 Dwa lata później Gyöngyi Török ogłosiła drukiem rozprawę traktującą o grupie figur, 

w której powtarza się niezwykłe rozwiązanie technologiczne – osadzenie luźno na sworzniu, 

obracalnej główki Dzieciątka. To rozwiązanie pojawiło się w kilku realizacjach na Spiszu, 

bliskich w stylu Madonnie w Nowym Sączu, co skłoniło autorkę do przypuszczeń, że także ta 

ostatnia figura nie jest pod tym względem wyjątkiem. Török odniosła się także do kwestii 

datowania figur umieszczając sądecką rzeźbę w czasie w latach ok. 1330-1340 po figurze z 

Toporca, którą zadatowała na ok. 1320-1330
36

. 

 Pojawiające się w literaturze ostatnich lat wzmianki wymownie świadczą o 

ugruntowaniu się opinii o bliskiej relacji pomiędzy spiskimi i małopolskimi dziełami. Opis 

                                                 
31

 Sztuka gotycka Ziemi Sądeckiej, Katalog wystawy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, lipiec-sierpień 

1992, autor tekstu: Jerzy Gadomski, opracowanie katalogu: Marzena Radożycka-Zielińska, Nowy Sącz 1992, nr. 

22, s. 13. 
32

 Gyalókay 2003, passim. 
33

 Suckale 2003b, s. 691 – datował rzeźbę z Toporca na koniec XIII wieku, figurę z Ruskinoviec zaś na ok. 1300.  
34

 Kaczmarek 2006, s. 52. 
35

 Gyalókay 2006, s. 41. 
36

 Török 2008, s. 78. 
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katalogowy Madonny z Ruskinoviec w jubileuszowym wydawnictwie Słowackiej Galerii 

Narodowej wymienia jako najbliższe tej figurze rzeźby z Toporca i Nowego Sącza
37

. Autorka 

hasła katalogu niedawnej wystawy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu uczyniła 

podobnie, poszerzając ten krąg o kilka znanych już przykładów. Datowanie sądeckiej Marii 

jest tu znów przykładem podtrzymywania propozycji Dutkiewicza sprzed sześćdziesięciu już 

lat
38

. 

 Podsumowując wypowiedzi historyków sztuki na temat Madonny z Nowego Sącza, 

warto zwrócić uwagę na kilka powracających wątków. Najważniejszym z nich jest 

przekonanie o związku Madonny z ówczesną sztuką Spisza. Kierunek oddziaływań jest 

jednak inaczej opisywany przez badaczy w Polsce, na Słowacji (Czechosłowacji) i na 

Węgrzech, którzy z zasady umieszczali w centrum grupy dzieło przechowywane w ich 

krajach ojczystych. Brakuje w nowszej literaturze dążeń do odszukiwania sieci zależności 

stylowych w szerokim kontekście europejskim, znamienne dla badaczy starszego pokolenia 

(Dutkiewicz, Radocsay). Według tych ostatnich badaczy, kolebką tej konwencji 

przedstawienia Marii dźwigającej na rękach małego Jezusa była rzeźba francuska, jednak 

wzór nie został przejęty bezpośrednio stamtąd, ale za pośrednictwem środowisk rzeźbiarskich 

w Nadrenii oraz Austrii.  

 Autorzy większości opracowań podkreślali zwarty charakter grupy, a często 

pojawiającym się wyznacznikiem, odróżniającym figury od podobnych Madonn w Europie 

Zachodniej była „archaiczność” postawy, wyrażająca się w braku gestów podkreślających 

relację uczuciową pomiędzy matką a synem. Datowanie spiskich rzeźb stopniowo 

przesuwano wstecz, dokonując korekty miejscami nawet o sto lat
39

, natomiast dokonane przez 

Dutkiewicza datowanie nowosądeckiej figury utrwaliło się, propozycje jej wcześniejszego 

umieszczenia w czasie pojawiły się dopiero w ostatnich latach (Kaczmarek, Török). Analiza 

nie obejmowała na ogół kwestii funkcji, techniki (wyniki prac konserwatorskich) i kontekstu 

historycznego.  

 Takie podejście spowodowało, że każda postawiona w centrum zainteresowania 

badaczy figura stała się „z założenia” punktem odniesienia dla dalszych rzeźb, co czyniło 

niemożliwym uzyskanie wspólnego stanowiska w kwestii charakteru powiązań pomiędzy 

dziełami tworzącymi grupę. Zmiana takiego sposobu podejścia także w przypadku sądeckiej 

Madonny jest najważniejszym postulatem wynikającym z zebranego tu stanu badań. 

                                                 
37

 Buran 2008, s. 46. 
38

 A. Florek, Madonna z Dzieciątkiem [w:] W kręgu... 2009, s. 32 (il.). 
39

 Wybitnie pokazuje to przykład Madonny z Toporca. Erich Wiese datował ją na ostatnią tercję XIV [Schürer, 

Wiese 1938, s. 184.], natomiast Robert Suckale na koniec XIII wieku [Suckale 2003b, s. 691].  
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3.1.2 Dzieje rzeźby 

 

 Jak już wspomniano, figurę dla historii sztuki odkrył Józef Dutkiewicz w kaplicy 

Szwedzkiej w Nowym Sączu, na początku lat trzydziestych XX wieku. Dziś nie są znane 

przekazy źródłowe, które rzuciłyby światło na jej historię z czasów sprzed tej pierwszej 

publikacji. Warto jednak już w tym miejscu przytoczyć wyniki badań konserwatorskich z 

roku 2009, dotyczące warstw technologicznych polichromii. Badania te wykazały, że pewne 

prace były wykonywane przy rzeźbie w wiekach XVI, XVII, XIX i w pierwszej połowie 

wieku XX. Odkryto nie tylko ślady uzupełnień w warstwie malarskiej, głównie na twarzy 

Madonny, ale także złoceń na jej płaszczu, pochodzących prawdopodobnie z wieku XVII
40

. 

Wynika z tego, że przy kolejnych odnowieniach poprawiano nie tylko kolorystykę figury, ale 

także ją pozłacano, co świadczy o tym, że była przez cały czas w użytku. Możliwe, że 

otaczano ją kultem, na co wskazują kosztowne prace pozłotnicze.  

 Godnym uwagi jest brak wzmianek o jej obecności w dziewiętnastowiecznych 

publikacjach, dotyczących kapliczki Szwedzkiej. Jan Sygański w historii Nowego Sącza, 

poświęcając osobne miejsce kaplicy, w jej wnętrzu odnotował tylko figurę Chrystusa 

upadającego pod krzyżem
41

. Stanisław Tomkowicz podczas wyjazdów inwentaryzacyjnych w 

latach 1887-1895 trzykrotnie odwiedził Nowy Sącz. Także on w opisie wspomnianej 

kapliczki wspomniał jedynie o rzeźbie Chrystusa niosącego krzyż, niemalże powtarzając 

sformułowania Sygańskiego, odwołując się zresztą do jego książki
42

.  

 Dobrze udokumentowana jest za to powojenna historia rzeźby. W roku 1954 została 

ona przeniesiona z kapliczki Szwedzkiej do kościoła św. Małgorzaty. W kronice parafialnej 

zamieszczono zapis, według którego figurę przeniesiono z kapliczki „dla bezpieczeństwa”
43

. 

Oddano ją wtedy do konserwacji, którą wykonała Anna Pawłowska w pracowni konserwacji 

Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Usunięto przemalowania pozostawiając najstarszą 

warstwę polichromii, zabezpieczono drewno przed dalszym zniszczeniem, a także dokonano 

rekonstrukcji dolnej części figury oraz brakujących rąk Marii i Dzieciątka
44

. Rekonstruując 

                                                 
40

 Dokumentacja, Nowy Sącz 2009, s. 12-13. 
41

 Sygański 1902, s. 157.: „ W jej ołtarzyku jest prosta rzeźba „Upadek Chrystusa pod Krzyżem”, umieszczona 

dawnej na węgierskiej bramie, pamiętna tego, że w czasie pożaru baszty węgierskiej 1712 r. w ogniu będąc, nie 

zgorzała.” 
42

 Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu sądeckiego, wyd. P. Łopatkiewicz, T. Łopatkiewicz, t. 1, 

Kraków 2007, s. 146, 308. 
43

 Wpis prawdopodobnie pochodzi od ks. Władysława Lesiaka, ówczesnego proboszcza parafii. Por. Kronika... 

s. 73. Kronika zawiera ręcznie numerowane i pisane strony. Prowadzona jest od roku 1949. 
44

 Dokumentacja, Nowy Sącz 1954. 
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nie zachowane fragmenty rzeźby oraz pokrywającą ją niegdyś polichromię, chciano 

przystosować figurę do ekspozycji w kościele. Ze względu na kult jakim otaczali ją wierni 

wykonano kopię, którą ustawiono w kaplicy Szwedzkiej. Odnowiony oryginał odsłonięto 

uroczyście w kościele w święto Niepokalanego poczęcia NMP, w dniu 8 grudnia 1954
45

.  

 Rzeźbę Madonny włączono kilka lat później w szerszy program konserwatorski. W 

roku 1962, w Pracowni Konserwacji Zabytków Ruchomych PKZ w Krakowie odnowiono 

dwanaście znajdujące się w kościele św. Małgorzaty płaskorzeźbionych przedstawień 

apostołów. Po zakończeniu konserwacji, wybudowano drewnianą konstrukcję w kształcie 

płytkiej, podzielonej na pięć nisz szafy ołtarzowej. Po bokach, w dwóch rzędach umieszczono 

płaskorzeźby, a pośrodku Marię z Dzieciątkiem
46

. Ta konstrukcja, określona w dokumentacji 

jako „tryptyk”, stała w kościele do roku 1975, kiedy ją zdemontowano, a Madonnę 

przeniesiono na plebanię. Niebawem zarówno figurę jak i płaskorzeźby wyeksponowano 

znów w świątyni, tym razem już bez konstrukcji ołtarzowej. Zawieszone wysoko na 

północnej ścianie prezbiterium, pośrodku Madonna z Dzieciątkiem a po jej bokach po sześć 

płaskorzeźb, pozostały tam aż do poddania rzeźby konserwacji. Obecnie, po jej zakończeniu 

w roku 2009
47

, figura znajduje się na plebanii kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 

 

3.1.3 Stan zachowania i opis 

 

 Wydrążona z tyłu rzeźba stojącej Matki Boskiej z Dzieciątkiem (il. 2) została w 

całości wyrzeźbiona z drewna lipowego, co stwierdzono podczas ostatnich prac 

konserwatorskich
48

. Mimo kilkakrotnych renowacji, szczęśliwie nie została nigdy 

przerzeźbiona. Znacznie uszkodzona jest jednak dolna część figury Marii; brakuje obu stóp a 

także partii dolnej krawędzi sukni. Nie zachowały się ani rączki Dzieciątka ani prawa dłoń 

Marii. Liczne ubytki spowodowane niszczeniem drewna przez insekty występują na całej 

powierzchni, szczególnie zaś na szerokich fałdach przedniej części płaszcza. Od uszkodzeń 

nie jest wolna także twarz Marii, na której szczególnie zauważalna jest, powstała wskutek 

                                                 
45

 Rok 1954 był rokiem maryjnym, co ks. Lesiak wyraźnie zaznaczył w kronice parafialnej, odnotowując 

przeniesienie rzeźby z kapliczki Szwedzkiej. [Kronika..., s. 72-73] Był to znaczący rok dla kościoła św. 

Małgorzaty, bowiem w dniu 31 października zakończono remont północnej wieży i zachodniej fasady świątyni. 
46

 Egzemplarze dokumentacji konserwatorskiej płaskorzeźb z przedstawieniami dwunastu apostołów znajdują 

się w archiwum Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie (nr inv. A 2337) oraz w 

archiwum kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym Sączu. 
47

 Konserwację przeprowadzili Magdalena i Stanisław Stawowiak. Dane dotyczące stanu zachowania oraz 

warstw polichromii zawdzięczam pani Magdalenie Stawowiak, której serdecznie dziękuję także za udostępnianie 

mi dokumentacji konserwatorskiej. 
48

 Ptak 2009, s. 19. Wysokość rzeźby po konserwacji wynosi 118,5 cm; Dokumentacja, Nowy Sącz 2009, s. 3. 
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pęknięcia drewna duża szczelina, przechodząca pionowo od obręczy korony poprzez lewe 

oko aż do policzka. Zniekształcenia te były kilkakrotnie uzupełniane, a brakujące dłonie oraz 

zniszczony spód figury zrekonstruowane.  

 Badania konserwatorskie wykazały, że rzeźba nie powstała z jednego kawałka drewna. 

Osobno wyrzeźbiono prawe ramię Marii, jej prawą dłoń oraz rączki Dzieciątka. 

Prawdopodobnie także głowa figury Marii została zespolona z dwóch części; okalająca brodę 

linia pęknięć polichromii wskazuje na odrębny element drewniany, na którym wyrzeźbiono 

jej twarz
49

. Zestawienie figury z kilku części nie było odosobnioną praktyką. Takie 

rozwiązanie znajdziemy także w Madonnie z Toporca, która została scalona prawdopodobnie 

już według pierwotnego zamysłu z kilku elementów
50

. Do tego dzieła nawiązuje także sposób 

rzeźbienia wyjmowanej główki Dzieciątka. Została ona osadzona na sworzniu, na którym 

wyżłobiono dwa poziome wgłębienia. W nich zachowały się fragmenty sznurka, za pomocą 

którego wprawiono w ruch główkę Dzieciątka
51

. Taki mechanizm służący do obracania 

główki zastosowano na Spiszu także w kilku kolejnych przykładach
52

. Trzpień jest podobnej 

długości co główka wraz z szyją
53

 (il. 181) i osadzony we wgłębieniu wydrążonym w 

pełnoplastycznie rzeźbionym korpusie. We wnętrzu korpusu zachowały się zaczopowane w 

późniejszych czasach dwa otwory, przez które przechodził niegdyś sznurek służący do 

obracania główki, z kolei na plecach widoczny jest duży otwór, przez który wkładano 

przytrzymującą trzpień blokadę
54

 (il. 9). 

 W wyniku badań przeprowadzonych w trakcie konserwacji ustalono również 

stratygrafię warstw technologicznych na powierzchni figury. W chwili rozpoczęcia renowacji 

w roku 2009 wykazano ślady trzydziestu czterech warstw w sześciu fazach chronologicznych. 

W trakcie prac usunięto warstwę nałożoną podczas konserwacji w roku 1954 pozostawiając 

zachowane śladowo pozostałości wszystkich wcześniejszych faz chronologicznych. 

Pozostawiono pierwotną warstwę tam, gdzie się ona zachowała, oraz dwudziestowieczne 

drewniane rekonstrukcje: rączki Dzieciątka, prawą dłoń Marii i berło
55

.  

 Pierwsza warstwa, najważniejsza dla poznania okoliczności powstania rzeźby, składa 

się z zaprawy kredowo-klejowej, na którą nałożono warstwę malarską w technice 

                                                 
49

 Tamże, s. 6, 14-15. 
50

 Dokumentacja, Toporec 1967. 
51

 Sznurek wykonano z włókna lnianego; Ptak 2009, s. 20. 
52

 Madonny pochodzące z Ruskinoviec oraz Podolińca; Török 2008, passim. Szerzej o tym w rozdziale nr 6,  

omawiającym kwestie dotyczące funkcji figur. 
53

 Wyjątek wśród przytoczonych przykładów stanowi pod tym względem figura z Ruskinovca, gdzie trzpień jest 

zdecydowanie krótszy; Buran 2008, s. 46 (il.). 
54

 Dokumentacja, Nowy Sącz 2009, rys. 6. 
55

 Tamże, s. 13-14. 
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temperowej, a także srebrzenia i złocenia w grubych płatkach na czerwonym bolusie
56

. Te 

zabiegi technologiczne są zgodne z metodą wykonania, zachowanej jedynie śladowo 

polichromii Madonny z Toporca. W dokumentacji konserwatorskiej tej figury stwierdzono 

występowanie zaprawy kredowo-klejowej, warstwy malarskiej w technice temperowej oraz 

złocenia w płatkach
57

. Za pomocą polichromii oddano w Nowym Sączu jasnoróżową 

karnację, brąz włosów i biel chusty. Na płaszczu i sukni Marii oraz na sukience Dzieciątka 

odnaleziono ślady złoceń i srebrzeń. W innych miejscach szat zastosowano farby zawierające 

różne pigmenty. Czerwień sukni Marii uzyskano stosując jako barwiki cynober i biel 

ołowiową. Obecność azurytu na podszewce jej płaszcza wskazuje na kolor niebieski, a 

podszewce sukienki Dzieciątka nadawały niegdyś kolor niebiesko-zielony: azuryt, malachit i 

biel ołowiowa
58

.  

 Dzięki zachowanej w dużej mierze oryginalnej powierzchni rzeźbiarskiej, możemy 

podjąć próbę odczytania pierwotnego zamysłu snycerza. Na całościowy wyraz artystyczny 

składają się: układ ciała Madonny i Dzieciątka odpowiedzialny za poprawną statykę, 

następnie system ułożenia szat oraz ich twarze, jako pierwsze przyciągające uwagę 

oglądającego (il. 2). Statyczną równowagę figury uzyskano poprzez zastosowania 

kontrapostu. Układ ten wyczuwalny jest w nieznacznym przechyleniu w bok bioder Marii. 

Trzyma ona Dzieciątko na lewej ręce, opierając przedramię na lewym, wygiętym biodrze. 

Ramiona dla przeciwwagi przechyla w prawo, a głowę znów w lewo. W ten sposób powstaje, 

często przywoływana w opisach rzeźb z tego okresu, linia osi w kształcie litery „S”. Ten 

zabieg nadaje figurze wrażenie lekkości i sprawia, że przestrzenny układ pozostaje 

zrównoważony nawet wtedy, gdy – jak teraz – brakuje stóp, których pozycja określiłaby 

wyraźnie postawę figury. Maria ukazuje Dzieciątko, unosząc je wysoko na lewej ręce. Mały 

Jezus siedzi wyprostowany, w pozycji en trois quattre, lewą nóżkę zakładając na prawą. 

Odczytanie gestu, jakim Dzieciątko zwraca się do Matki jest utrudnione, ponieważ 

wyrzeźbione osobno i umocowane niegdyś w przedramieniach rączki nie zachowały się
59

.  

  Koncepcja rozłożenia płaszcza Madonny jest zgodna z szeroko rozpowszechnionym 

wówczas typem „układu zamkniętego”
60

. Według tych zasad, uniesioną przed sobą prawą 

połę płaszcza przytrzymuje ona łokciem po przeciwległej, lewej stronie. W ten sposób tworzy 

się rodzaj „parawanu” przysłaniającego suknię Marii od pasa po kolana. Większość figur, z 

                                                 
56

 Tamże, s. 15. 
57

 Dokumentacja, Toporec 1967, s. I. 
58

 Kolorystyka w poszczególnych fazach chronologicznych; Załącznik do: Dokumentacja, Nowy Sącz 2009. 
59

 Rekonstrukcją ukłądu rąk zajmę się w rozdziale omawiającym ikonografię figur. 
60

 Przykłady rozróżnienia typologicznego za pomocą kryterium płaszcza otwartego lub zamkniętego zob. 

Gyalókay 2003, s. 10 (tam odwołania do starszej literatury); Suckale 2003b, s. 124. 
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którymi badacze łączyli nowosądecką Madonnę powtarza ten układ, choć zdarzają się i 

przykłady z otwartym płaszczem
61

. Zapięcie płaszcza pierwotnie oddano zapewne za pomocą 

metalowej aplikacji w kształcie broszy
62

. W tym miejscu spotykają się dwa rogi narzuconego 

na ramiona płaszcza, a pod szyją oraz w partiach brzucha uwidacznia się fragment sukni. Od 

pasa w dół szaty Marii tworzy sięgająca ziemi suknia oraz płaszcz ze wspomnianą już 

uniesioną przed postacią połą, która została tu dodatkowo podwójnie zawinięta. Koncepcja 

udrapowania tych fragmentów oparta jest na rytmizacji pionowych lub ukośnie ułożonych, a 

także poziomych fałd, przy czym te ostatnie zostały wygięte na kształt odwróconego łuku i 

rozpięte między biodrami Marii. Szczególnie wyróżniają się dwie, najbardziej przestrzennie 

opracowane fałdy: jedna, biegnąca ukośnie od prawej stopy do lewego biodra oraz druga, 

ułożona w kształcie odwróconego łuku i usytuowana najniżej spośród nich. Nałożony na 

prawe przedramię, a z drugiej przytrzymywany lewym łokciem płaszcz Marii układa się w 

spiętrzone, rurkowate fałdy, których krawędzie spływają w dół, tworząc faliste, często wręcz 

spiralne linie (il. 10). Dzieciątko ubrane jest w długą suknię, której udrapowanie zaznaczono 

za pomocą kilku prostych, pionowych fałd na torsie oraz na nóżkach od kolan w dół. Bardziej 

skomplikowane marszczenia draperii widzimy jedynie w dolnym rąbku sukienki zasłaniającej 

do połowy nóżki małego Jezusa. 

 Głowę Marii okrywa chusta o karbowanej krawędzi, która spływa pionowo w dół po 

obu stronach szyi, spadając częściowo także na ramiona. Okrycie głowy nie zasłania jednak 

całkowicie włosów, układających się wokół twarzy w skręcone pukle. Twarz jest okrągła, z 

prostym, drobnym nosem i wąskimi ustami. Linia wysoko uniesionych brwi biegnie 

nieprzerwanie w dół aż do nasady nosa. Wpół przymknięte oczy są wąskie, kreślone szerokim 

łukiem, ich linię zaznaczono delikatnie podrzeźbiając powieki (il. 71). Twarz Dzieciątka jest 

okrągła, jego uszy są widoczne, nie zakryte włosami (il. 11)
63

. Na czubku głowy włosy 

rozchodzą się promieniście i zostały potraktowane bardziej graficznie. Niestety, warstwy 

malarskie na twarzach zachowały się śladowo. Wiemy, że kolor twarzy był jasnoróżowy, 

                                                 
61

 Takimi figurami są m. in. nowosądecka Madonna I; Dutkiewicz 1949, s. 128-129, nr/il. 67a,b, a na Spiszu 

rzeźba pochodząca z miejscowości Strážký, dziś w Słowackiej Galerii Narodowej; Suckale 2003b, s. 126, 692. 
62

 Przedstawienie broszy liczne znajdziemy w rzeźbie kamiennej. Jako przykłady takiego, rzeźbiarskiego ujęcia 

warto wymienić dwie rzeźby w Wiedniu, tzw. Dienstbotenmadonna w katedrze (il. 122,124) i figurę w kościele 

Minorytów (il. 123) oraz przedstawienie Matki boskiej z Dzieciątkiem z grupy Pokłonu Trzech Króli w katedrze 

w Würzburgu; Söding 1994, s.104 n, il. 5, 25, 27. W realizacjach z drewna broszy były osobno nałożonymi 

elementami, które zazwyczaj nie zachowały się do naszych czasów. Ślad po takiej aplikacji metalowej odkryto w 

miejscu zapięcia płaszcza drewnianej figury z Podolińca; Vaculík 1981, s. 24. 
63

 Odsłonięte, i stosunkowo duże uszy Dzieciątka są widoczne także na figurze z Ruskinovca (il. 12) i pod tym 

względem różną się obie od rzeźby z Toporca (il. 21). 
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zachowała się częściowo także czerwień ust Marii. Gałki oczne nie zostały opracowane w 

drewnie, zaznaczono je niegdyś zapewne w polichromii.  

 Pierwotnej, pełniejszej polichromii brakuje nie tylko na twarzach, ale także na 

większości powierzchni rzeźby
64

. Tym, czym dysponujemy dziś, są przede wszystkim walory 

rzeźbiarskie dzieła, szczególnie zaś faktura powierzchni rzeźbiarskiej. Umożliwia ona 

naszkicowanie pewnych wątków kompozycyjnych, które składają się na charakter stylowy 

rzeźby.  

 Draperie okrywające ciało Marii i jej Syna ułożono w sposób naturalny, 

podporządkowując je układowi ciał. Nie oznacza to jednak, że szaty odgrywają podrzędną 

rolę. Spiętrzone, rytmicznie ułożone nad sobą fałdy płaszcza wraz z wijącą się linią krawędzi, 

lub marszczenie sukni powstałe w wyniku objęcia talii paskiem, ożywiają powierzchnię 

figury. W tych miejscach ów skomplikowany, wielowarstwowy układ draperii zaczyna 

dominować, dosłownie „ukrywając” ciało. Dobrze uchwytne jest to w przypadku prawej nogi 

Madonny, która zgodnie z zasadami kontrapostu została zgięta w kolanie, a stopa cofnięta do 

tyłu. Wysunięte lekko do przodu kolano jest jednak niewyczuwalne pod suknią oraz pod 

nałożoną na nią podwójnie zwiniętą, a przez to dość grubą połą płaszcza (il. 2, 10). 

 Opisane wyżej dwie główne fałdy – ukośna oraz wygięta w kształcie odwróconego 

łuku – wyznaczają strukturę udrapowania szat. Choć figura w swojej bryle została dość 

płasko opracowana, to jednak dzięki układowi tych wysokich fałd oraz ułożonych równolegle 

do nich, coraz to płytszych marszczeń uzyskano wrażenie głębi. To wrażenie wzmacnia także 

gra światłocienia wypukłych grzbietów oraz wklęsłych partii pomiędzy nimi. Także włosy 

ukształtowano według podobnych zasad. Przestrzenność form w tych partiach snycerz 

osiągnął układając loki Madonny w szerokie, płaskie lub wklęsłe pasemka podrzeźbiając je 

ostrymi, głębokimi cięciami (il. 71). Odmiennie od szat i włosów, twarze Marii i Dzieciątka 

są modelowane płasko, plastycznie uformowano jedynie fałdy skóry nad oczami Marii. 

Wyraźna linia brwi jednak i tu rozbija gładkie powierzchnie policzków i czoła. Wyraz twarzy 

mogła także w dużej mierze zdeterminować kolorystyka niezachowanej do dziś polichromii. 

Srebrzenia i złocenia nałożone na większą cześć powierzchni figury nadały blask 

przedstawieniu, a nasycone, wyraźne kolory podszewki płaszcza Marii i sukienki Dzieciątka 

dopełniły ekspresji dzieła. 

                                                 
64

 Ogromny wpływ na zniszczenie polichromii musiały mieć przenoszenia figur do nowych miejsc 

przechowywania. Warta uwagi jest pod tym kątem wzmianka Antala Kampisa, dotycząca figury z Toporca. Jak 

pisze autor, po przybyciu dzieła do Muzeum Narodowego w Budapeszcie, wskutek zmian temperatury, 

większość polichromii odpadła „w przeciągu kilku kwadransów” po rozpakowaniu rzeźby; Kampis 1932, s. 56, 

przyp. 108. 
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3.2 Dalsze rzeźby grupy 

 

 Jak pokazał już stan badań, Madonna w Nowym Sączu wiąże się stylowo z szeregiem 

figur, pochodzących z kościołów w miejscowościach rozsianych po obu stronach Tatr, w 

Małopolsce i na Spiszu. Ze względu na wspólny dla tych dzieł typ przedstawienia Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem oraz zbliżone cechy stylowo-formalne, nie wydaje się celowym ich 

omawianie osobno. To, że rzeźby pochodzą z miejscowości położonych w obrębie granic nie 

tylko dwóch diecezji, ale nawet historycznych królestw nie oznacza, że nie możemy ich 

omawiać w ramach jednej grupy, z powodu dużej migracji dzieł sztuki od średniowiecza, po 

czasy nowożytne i wiek XIX
65

. Należy zatem uwzględnić wszystkie przykłady mogące 

nawiązać do nurtu, do którego należy także nowosądecka rzeźba. Jak już zaznaczyłem we 

wstępie, rzeźby pochodzą z miejscowości: Toporec, Ruskinovce, Nowy Sącz, Dominikowice, 

Szaflary, Švábovce i Richvald. Następujące tu rozważania ukażą relacje stylowo-formalne 

między tymi figurami. Ich celem jest także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

wyodrębnienie takiej grupy jest słuszne, a jeśli tak, to przy zastosowaniu jakich kryteriów. 

 Nasze dociekania powinniśmy rozpocząć od najbardziej dojrzałych artystycznie 

spiskich figur z Toporca (il. 3) i Ruskinoviec (il. 6), które prezentują wysoki poziom 

artystyczny wśród dzieł czternastowiecznego snycerstwa na Spiszu, będąc jednocześnie 

jednymi z najstarszych zachowanych na tym terenie drewnianych figur. Zestawiając układ 

szat tych dwóch figur ze znanymi dziś przykładami w Małopolsce okazuje się jednak, że 

najbliższe pokrewieństwo łączy je nie z rzeźbą nowosądecką, lecz z rzadko przywoływaną w 

literaturze figurą w podhalańskich Szaflarach (il. 5)
66

. Dutkiewicz uważał, że ta Madonna 
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 O gotyckich ołtarzach i rzeźbach usuniętych w epoce baroku z krakowskich kościołów i przekazanych różnym 

parafiom: P. Pencakowski, Kilka uwag o pochodzeniu i losach późnogotyckich figur Madonny z Dzieciątkiem w 

kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Iwanowicach oraz św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Muzeum 

Narodowym w Krakowie [w:] „Żeby wiedzieć" 2008, s. 153-162. W przypadku omawianego tu obszaru proces 

„przemieszczania się” figur ułatwiło także to, że po rozbiorach południowe tereny dawnej Rzeczypospolitej 

znalazły się wraz z Królestwem Węgierskim w granicach jednego, rządzonego przez cesarzy Habsburgów 

imperium. W Harklowej na przykład do nowowybudowanej w XIX wieku kaplicy sprowadzono rokokowe 

ołtarze ze Spisza; Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. III, t.1, z.1, Powiat nowotarski, opr. T. 

Szydłowski, Warszawa 1938, s. 67. Za informację dziękuję pani Marcie Kalacie (Akadaemia Sztuk Pięknych,  

Kraków).  
66

 Historia rzeźby nie jest znana. Dziś znajduje się ona w retabulum ołtarza jednej z kaplic kościoła św. Andrzeja 

Apostoła. Lokacja wsi Szaflary nastąpiła w roku 1328, a pierwsza wzmianka o parafii działającej pod 

patronatem cysterskim pochodzi z roku 1350; B. Kumor, Parafie podhalańskie (do 1550 r.) [w:] Dzieje miasta 

Nowego Targu, red. M. Adamczyk, Nowy Targ 1991, s. 59-70, tu: s. 60, tab.1, 2. Czas powstania pierwszego 

kościoła należałoby więc umieścić pomiędzy datami lokacji a wzmianką o działającej parafii. Najstarsze 

wizytacje kościelne z lat 1596 i 1608, które objęły także parafię w Szaflarach, nie wspominają o figurze Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem. W roku 1596 w drewnianym kościele wzmiankowano trzy ołtarze oraz imaginem 
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wraz z dziełami z Toporca i Ruskinoviec stanowi „odmianę” figury z Nowego Sącza
67

. 

Bezpośrednio należy ją wiązać jednak tylko z figurami spiskimi. Od nowosądeckiej rzeźby 

różnią się one nie tylko w bardziej statycznym ujęciu postawy, gdzie oś figury wygina się w 

mniejszym stopniu, niż w przypadku figury sądeckiej. Układ szat także wykazuje pewną 

wspólnotę: we wszystkich trzech dziełach Maria przytrzymuje zebrany brzeg szat prawym 

przedramieniem.  

 Maria nie unosi tu jednak przed sobą poły płaszcza, jak w przypadku figury z Nowego 

Sącza. Najbardziej widocznym elementem ubioru jest narzucony na suknię surcôt, na które to 

dopiero nachodzi zawieszony na ramiona płaszcz
68

. Wyraźne, głębokie fałdy przed postacią 

zaznaczają zmarszczenie surcôtu
69

, który Maria – aby ułatwić wykonanie kroku – podnosi, 

przytrzymując materiał przy ciele w zgięciu prawego przedramienia. Od tego miejsca fałdy 

szat rozchodzą się promieniście ku lewemu bokowi Madonny w przypadku obu spiskich 

rzeźb, przy czym w części klatki piersiowej zostały jedynie zaznaczone płaskimi grzbietami 

fałd. Niestety, powierzchnia figury z Toporca w partiach ramion jest tak zniszczona, że 

zrekonstruowanie pierwotnego układu draperii jest niemożliwe. Prawdopodobnie figury 

spiskie miały szaty zamknięte tuż pod szyją, a wycięcie mogło być zaznaczone za pomocą 

polichromii. Madonna z Szaflar nosi na sobie odmianę surcôtu, który jest pozbawiony 

rękawów i wycięty pod szyją w kształcie litery „V”. W podobny sposób ułożono szaty 

Madonny na figurze pochodzącej z miejscowości Csepreg w zachodnich Węgrzech
70

, która – 

choć pod względem stylowym daleka jest od omawianych tu przykładów – dobrze ukazuje 

popularność tego rozwiązania kostiumologicznego (il. 36). Podobne ukształtowanie szat 

odnajdujemy także w sztuce Małopolski. Postać kobieca (Maria?) w inicjale antyfonarza 

katedry krakowskiej powstałego na początku XIV wieku ma podobny układ szat: ubrana w 

suknię, na którą nałożono surcôt, a na ramionach narzucony ma jedynie płaszcz
71

. W rzeźbie 

Małopolski ten rodzaj ubioru pojawił się na postaci kobiecej w przedstawienu herbu Rawa na 

                                                                                                                                                         
crucifixi in medio sui; AKMK, AV Cap. 5, fol. 64v -65r. Zapisy wizytacyjne z roku 1608 także wymieniają trzy 

ołtarze, jednak tylko jedną figurę św. Andrzeja, ustawioną w ołtarzu głównym; AKMK, AV Cap. 25, s. 627. 
67

 Dutkiewicz 1949, nr kat. 75a, b, s. 93, 132, 133-134. Wysokość figury wynosi 95 cm. 
68

 To ostatnie, wierzchnie nakrycie jest z przodu otwarte, a nie zamknięte, jak uważano w dotychczasowych 

badaniach. Należy zatem rozróżnienie typologiczne rzeźb na układ zamknięty i otwarty uzupełnić tymi, 

oscylującymi pomiędzy nimi przykładami, jakimi są analizowane tu figury. Płaszcz Marii jest tu co prawda 

otwarty, jednak horyzontalne zmarszczenie z przodu odkrytych przez nie szat powoduje, że linearny, pionowy 

układ udrapowania zostanie urozmaicony szeregiem poprzecznych fałd, jak w grupie „układu zamkniętego”. 
69

 Surcôt był szatą noszoną przez wiele stuleci aż do końca XV wieku, zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. 

Krój i funkcja tego ubioru zmieniały się wielokrotnie. Zakładano go na suknię stanowiącą ubranie spodnie, a na 

niego znów płaszcz, czyli zewnętrzne okrycie; Thiel 1980, s. 108, 133. 
70

 Dziś w Węgierskiej Galerii Narodowej w Budapeszcie; Takács 1994. 
71

 Miodońska 1993, s. 110, il. 25. 
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zworniku katedry krakowskiej
72

. Pozostałe fragmenty szat wiążą ściśle figurę w Szaflarach z 

jej odpowiednikiem z Toporca. Wspólny dla nich jest nie tylko schemat kompozycyjny fałd 

we frontalnym ujęciu, ale także sposób rzeźbienia widocznych tylko z boku, dekoracyjnie 

wijących się brzegów płaszcza. Przy prawej nodze uniesione szaty tworzą trójkątny układ 

ukazujący suknię Marii (il. 14, 15). Ten motyw jest dobrze widoczny na ubraniu damy w 

całostronicowej miniaturze tzw. Manessische Liederhandschrift, dzieła powstałego 

prawdopodobnie w Zurichu na początku XIV wieku (il. 16)
73

. Ta odległa geograficznie 

analogia szczególnie dobrze pokazuje konwencję, którą naśladowano, kształtując zamysł 

kompozycyjny obu figur. Ukształtowanie płaszcza Marii łączy rzeźby z Toporca i w 

Szaflarach w takim stopniu, że można tu domyślać się wykorzystanie wspólnego wzoru.  

 Figura z Ruskinoviec (il. 6) różni się od poprzednio wymienionych dwóch rzeźb pod 

wieloma względami. Najbardziej zauważalną, odróżniającą cechą jest wysmukłość, która jest 

być może pochodną wielkości figury
74

. Zestawiając ją z Madonną z Toporca przede 

wszystkim trzeba zwrócić uwagę na odmienne proporcje szerokości w stosunku do 

wysokości. Rzeźba z Ruskinoviec jest nie tylko wyższa, ale także węższa od toporeckiej. Ta 

relacja proporcji wpływa na stopień wygięcia osi a wraz z nim na dynamikę całej rzeźby. W 

efekcie wydłużenia postaci Marii, figura z Ruskinoviec ma bardziej statyczną postawę i 

sprawia wrażenie mniej poruszonej, chociaż sposób harmonijnego prowadzenia linii osi i 

konwencja układu fałd pozostają takie same jak w przypadku toporeckiej rzeźby. 

Kompozycja figury staje się jeszcze węższa poprzez zamysł ułożenia prawej poły płaszcza, 

która została zawinięta pod prawą ręką Marii, wokół jej przedramienia, a nie opada pionowo 

w dół, tak jak w przypadku pozostałych dzieł. W wysmukłości i mniejszym poruszeniu figury 

możemy upatrywać wyróżnika oddalającego tę Madonnę od kręgu figur, do którego ją 

zazwyczaj zaliczano. Bardziej hieratyczna postawa mogła być powodowana bardziej 

reprezentacyjną, niż w przypadku innych Madonn tej grupy, funkcją figury, która mogła być 

ustawiona na ołtarzu głównym. 

 Jak już pokazał przedstawiony powyżej stan badań nad nowosądecką Madonną, 

zarówno wcześniejsza jak i najnowsza literatura omawia figurę z Ruskinoviec w jednym 

zespole z Madonnami z Toporca i Nowego Sącza. Radocsay i Glatz najściślej powiązali ze 
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 Walczak 2006, il. 36. 
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 Codex Manesse, Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift, wyd. I. F. Walther, Frankfurt 

am Main 1988, s. 70-71.  
74

 Jej wysokość sięga 137 cm [Buran 2008, s. 47], co czyni ją najwyższą wśród omawianych tu małopolskich i 

spiskich figur. Wyjątek mogła stanowić niezachowana do dziś rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze 

Švábovec. W opracowaniach istnieje jednak duża rozbieżność co do wysokości tej figury: Schürer-Wiese 1938, 

s. 183 – ok. 160 cm; Die Kunst in der Slowakei 1939, s. 57 [opr. V. Wagner] – 133 cm; Radocsay 1967, s. 210 – 

129 cm. 
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sobą te figury, uważając za prawdopodobne, że powstały w jednym warsztacie
75

. Nie wszyscy 

widzieli jednak w ten sposób miejsce Madonny z Ruskinoviec wśród bliskich jej stylowo 

dzieł. Jeszcze przed II wojną światową Erich Wiese, zwracając uwagę na dużą liczbę 

„wczesnych dzieł w dolinie Popradu” uważał, że nie można zarysować między nimi linii 

rozwoju, którą wyznaczałyby dzieła mistrzów i ich uczniów. Jedynym wyjątkiem był dla 

niego mistrz figury z Ruskinoviec, którego dalsze dzieła miał nadzieję odnaleźć na terenie 

Spisza. Wśród nich nie było jednak żadnej z omawianych tu rzeźb. Jako hipotetyczne dzieła 

tego snycerza badacz wymienił Ukrzyżowanie ze Spišskich Dravec, św. Anną Samotrzeć z 

miejscowości Stará Lesná oraz figurę św. Mikołaja z ołtarza św. Mikołaja w kościele św. 

Jakuba Większego w Lewoczy. Wiese nie objaśnił szerzej, na czym polegają zależności 

między tymi figurami, co sprawia, że odniesienie się do jego opinii jest dzisiaj wielce 

utrudnione
76

. Związek między pierwszymi dwiema grupami figur potwierdził później 

Radocsay określając ich twórcę (ze znakiem zapytania) jako Mistrza Ukrzyżowania ze 

Spišskich Draviec. Przytaczając opinię Wiesego zaznaczył, że bliższe określenie relacji 

Madonny z Ruskinoviec z tymi figurami będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu 

konserwacji tych ostatnich dzieł. Na tamtym etapie badań widział jednak bliższe związki 

spiskiej Madonny z figurą z Toporca, aniżeli z Matką Boską Bolesną z Ukrzyżowania w 

Spišskich Dravcach
77

. Według Roberta Suckalego figura nawiązuje do francuskiego typu 

Madonn, który wykształcił się w Ile-de-France w czwartej ćwierci XIII wieku
78

.   

 Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Nowym Sączu różni się w sposobie 

udrapowania szat od uprzednio omawianych trzech figur. Zestawienie nowosądeckiej figury z 

bliskimi jej przykładami w Małopolsce i ze Spisza warto więc zacząć od wykazania tychże 

różnic
79

. W rzeźbie sądeckiej Maria, w odróżnieniu od figur z Toporca, Ruskinoviec i Szaflar, 

unosi podwójnie zawiniętą połę swojego płaszcza tak, że między odsuwającymi się od siebie 

brzegami ukazuje się jego podszewka (il. 2). Płaszcz jest w dodatku nie tylko narzucony na 

ramiona, ale także zapięty na piersi za pomocą broszy. Nałożona pod płaszcz suknia jest 
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 Radocsay 1967, s. 26 – warsztat Mistrza Madonny z Toporca (ze znakiem zapytania), gdzie powstały figury z 

Toporca, Ruskinoviec i Nowego Sącza; Kunst der Slowakei 1995, s. 26, 29 – warsztat Mistrza Madonny z 

Ruskinoviec, którego dziełami są figury m.in. z Ruskinoviec i w Nowym Sączu, jednak z wyłączeniem rzeźby z 

Toporca. Glatz w haśle katalogowym wystawy z 1997 roku postanowił określić dość ściśle ramy czasowe 

działalności warsztatu „Mistrza Madonny z Ruskinoviec” na lata 1350-1375. Prowadzący mistrz warsztatu, 

jednocześnie twórca tytułowej figury był według słowackiego historyka sztuki uczniem mistrza Madonny ze 

Strážek; A. C. Glatz, J. Žáry, Madonna aus Riessdorf (Ruskinovce) [w:] Gotische Kunst in der Slowakei 1997, nr 

kat. 6 (il.). 
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 Schürer-Wiese 1938, s. 60-61.  
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 Radocsay 1967, s. 24-25, il.8. 
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 Suckale 2003a, s. 97-98, przyp. 58. 
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 Obszerne fragmenty przytoczonych tu obserwacji zostały już zreferowane w osobnym artykule; Gyalókay 

2003, s. 11n. 
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widoczna nie tylko w dolnych partiach, ale także na piersi, pod zapięciem płaszcza. Ukazanie 

sukni z fałdami układającymi się promieniście wskutek objęcia paskiem talii jest przykładem 

wiernego odwzorowania surcôtu, który często spinano w ten sposób. Wielowarstwowy układ 

płaszcza przed postacią ma ponadto dekoracyjny charakter. O zamiłowaniu snycerza do 

drobiazgowego wykańczania pomniejszych elementów ubioru świadczą gęsto ułożone 

poprzeczne i pionowe fałdy, urozmaicone dodatkowymi ostrymi cięciami lub 

wielowarstwowe kaskady spływające spod lewej ręki Marii. 

 Szukając podobnego jak w przedstawieniu nowosądeckim ułożenia szat, nie musimy 

wykraczać poza tereny Spisza i Małopolski. Wśród podobnych rozwiązań, na pierwsze 

miejsce wysuwa się – niestety zaginiona w XX wieku – rzeźba Madonny ze spiskiej 

miejscowości Švábovce (il. 7)
80

. Dowodem zastosowania tej samej koncepcji jest bliskość nie 

tylko schematu rozmieszczenia szat, lecz także sposobu uformowania ich poszczególnych 

części. Madonnę ze Šváboviec łączono z najlepszymi spiskimi dziełami tego okresu
81

, 

najbardziej przekonujący jest jednak jej związek z Marią z Toporca, który opiera się na tych 

samych przesłankach, poza wspomnianym schematem układu płaszcza, co w przypadku 

Madonny z Nowego Sącza. 

 Wśród dzieł związanych z Marią z Toporca Radocsay wysoko cenił figurę ze 

Šváboviec, uważając ją za „jedną z najpiękniejszych czternastowiecznych rzeźb” z całego 

regionu
82

. Mimo przerzeźbienia twarzy Marii i Dzieciątka jest ona pełna harmonii, której 

źródłem jest równomierne rozmieszczenie poszczególnych części szat. Uniesiony przez Marię 

podwójnie przełożony fragment płaszcza mistrz ukształtował obniżając jego dolną krawędź aż 

do prawej stopy, tworząc tym niejako pomost między dolną częścią szat a ułożonym nad nią 

płaszczem. Podobne proporcje odnajdujemy także wyżej, pomiędzy partią brzucha z objętą 

paskiem suknią, a zapiętym na piersiach fragmentem płaszcza. Brzegi szat tworzą w ten 

sposób unoszącą się zygzakowatą linię, wzmacniającą wynikające już z esowatego przegięcia 

osi wrażenie unoszenia się nad ziemią niebiańskiej postaci. 

 Kolejnym dziełem, odzwierciedlającym ten sam zamysł ułożenia szat jest mało znana 

figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Richvaldu koło Bardiowa (il. 8)
83

. Rzeźba ta, choć 
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 Die Kunst in der Slowakei 1939, s. 25, 57, il. 353 [opr. V. Wagner]. Figura ze Šváboviec znajdowała się w 
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29 

 

uszkodzona
84

, zachowała jednak w dobrym stanie partie szat, pozwalające bezsprzecznie 

zaszeregować ją do omawianej grupy. Karol Vaculik umieścił ją wśród dzieł kontynuujących 

miejscową tradycję zapoczątkowaną przez rzeźbiarzy starszego pokolenia, szczególnie zaś 

twórcę Madonny z Toporca
85

. Odczuwamy tu jednak – inaczej, niż w figurze ze Šváboviec – 

brak rozmachu w nakreśleniu struktury płaszcza. Uniesiony przed Marią fragment draperii 

nabiera cech samodzielnego motywu, zamkniętego w granicach wyraźnie zarysowanej 

krawędzi szat. Taka redakcja zespołu motywów traktowanego jako całość może świadczyć o 

przejmowaniu zakorzenionego już w miejscowej tradycji wzoru, przekazywanego przez takie 

dzieła, jak wspomniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze Šváboviec. 

 Do przedstawionej powyżej grupy należy niewątpliwie figura Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem z Dominikowic pod Gorlicami (il. 4)
86

. Istnieją jednak różnice utrudniające jej 

jednoznaczne umieszczenie blisko któregoś z wcześniej wspomnianych dzieł. Figurę z 

Dominikowic cechuje przede wszystkim inna postawa. Jej oś nie jest w takim stopniu 

wygięta, a postać jest w porównaniu z innymi krępa, zamknięta niemalże w zarysowanym 

przez zwarte kontury prostokącie. Staje się to szczególnie widoczne przy spływającym z 

prawej ręki brzegu płaszcza, który u dołu łączy się z podstawą rzeźby a nad ręką 

przedłużeniem tej nieprzerwanej pionowej linii jest przedramię Marii. Cechy te ujawniają się 

także przy opracowaniu detali, szczególnie, jeśli zestawimy figurę z Dominikowic z 

najbliższą jej pod względem układu szat rzeźbą w Nowym Sączu. W przeciwieństwie do 

szeroko rzeźbionych, prowadzonych łagodnym łukiem poprzecznych fałdów nowosądeckiej 

figury, udrapowanie płaszcza Marii z Dominikowic jest w większym stopniu 

podporządkowane głównej zasadzie blokowości. O braku bardziej przestrzennego rozwinięcia 

figury świadczą także płasko rzeźbione partie nakładających się na siebie warstw szat, słabo 

zaznaczony pasek i ornamentalne potraktowanie włosów Marii. Podobnie twarz Madonny 

zdradza brak modelowania za pomocą wyraźnego zaznaczenia drobnych mięśni wokół ust. 

Trzeba wszakże zaznaczyć, że do tej pory nie została przeprowadzona konserwacja figury, 

która w przyszłości może ujawnić subtelnie oddane szczegóły, zakryte obecnie 

przemalowaniami. 

 W tym przedstawieniu odnajdujemy także pewien motyw niewystępujący wśród 

wspomnianych wyżej przykładów. Jest nim chusta okalająca nie tylko twarz, ale także szyję 

Marii, chwytana przez Dzieciątko prawą rączką. Takie ułożenie chusty na piersiach Madonny 
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 Dziś w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Podstawowe dane o figurze i jej historii: Gyalókay 2003, s. 5-6. 



30 

 

występuje w zaledwie kilku przykładach wśród zachowanych do naszych czasów dzieł 

małopolskiego snycerstwa. Wśród nich warto wspomnieć o rzeźbach w krakowskim 

klasztorze klarysek
87

 oraz w Lipnicy Murowanej
88

. Rozwiązanie tego motywu najbliższe 

figurze z Dominikowic odnajdujemy jednak nie w Małopolsce, ale w rzeźbie Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem ze spiskiej miejscowości Ulože (il. 17)
89

. Interesująca nas część chusty i 

chwytająca ją rączka Dzieciątka zostały tu wyrzeźbione, tak jak w przypadku Madonny z 

Dominikowic, z jednego kawałka drewna, co czyni jednoznacznym gest małego Chrystusa. 

Figury łączy także sposób oddania w drewnie uniesionego przez Marię Dzieciątka, którego 

tors jest bardziej wydłużony, aniżeli w przypadku figury z Toporca. Podobnie jak w Nowym 

Sączu, figura Chrystusa jest proporcjonalnie duża. Wielkość Dzieciątka, układ podwójnie 

ułożonej poły płaszcza przed figurą, a w końcu typ twarzy Madonny, są tymi cechami 

formalnymi, które, wbrew opisanym powyżej różnicom w sposobie kształtowania 

powierzchni rzeźbiarskiej, zdecydowanie przybliżają do siebie figury z Dominikowic i 

Nowego Sącza. Wspomniany już schemat rozplanowania przestrzennego dominikowickiej 

figury o bardziej statycznej postawie niż w Nowym Sączu, przybliża ją z kolei do Madonny z 

Toporca.  

 Przedstawione tu podobieństwa dowodzą, że figury z Toporca i Dominikowic są 

dziełami najbliższymi nowosądeckiej Madonnie, zarówno pod względem schematu 

konstrukcyjnego, jak i wspólnoty form oraz stylu. O wspólnocie nie tylko stylowej, ale także 

być może warsztatowej w przypadku rzeźb z Toporca i Nowego Sącza, najwymowniej 

świadczy porównanie ze sobą ich twarzy. Pierwsza z nich jest dziś muzealnym eksponatem, 

na którym przeprowadzono jedynie konserwację zachowawczą, z kolei ostatnia restauracja 

rzeźby nowosądeckiej została na każdym etapie prac znakomicie udokumentowana. W obu 

przypadkach znamy więc odsłoniętą przez konserwatorów powierzchnię rzeźbiarską z 

zachowaną śladowo, pierwotną warstwą polichromii. Niestety, kluczowe dla naszych badań 

szczegóły figury z Dominikowic są dziś zakryte przemalowaniami.  

 Zestawiając ze sobą te przykłady zauważymy, że twarze figur zostały wyrzeźbione 

według jednakowego typu. Jego podstawowy wyznacznik to krągłość twarzy oraz sposób 

nałożenia na głowę chusty o karbowanym brzegu. Chusta nie jest wpięta we włosy na czubku 

głowy, ale zachodzi prawie na czoło, odsłaniając lekko włosy w równym stopniu zarówno 

nad czołem, jak i po obu stronach policzków. Te cechy zdecydowanie odróżniają twarze tych 
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figur od reszty znanych nam przykładów w Małopolsce. (il. 18, 19, 20). Na uwagę zasługuje 

rzeźbiarskie ukształtowanie oczu. Wąskie, ustawione nieco ukośnie względem siebie oczy 

zostały zaznaczone za pomocą dwóch finezyjnych łuków, wydrążonych w drewnie ostrym 

dłutem mistrza. Odsłonięte z późniejszych nawarstwień polichromii oczy nowosądeckiej 

figury wykazują niezwykle bliskie podobieństwo do swoich odpowiedników z Toporca. 

Figura z Dominikowic została w tym miejscu ukształtowana inaczej, nie można także 

wykluczyć, że została przerzeźbiona. Zbliżony do pozostałych figur jest zarys łuków 

brwiowych, odznaczający się nie tylko podobnym kształtem, ale także zgodnymi z tamtymi 

przykładami, układem i proporcjami względem czoła i nosa. Zbliżony jest także sposób 

ukształtowania wąskich i małych ust.  

 Zbliżony sposób rzeźbienia tych partii nie mógł być wynikiem naśladowania 

gotowego już i wystawionego na widok publiczny dzieła. Faktura rzeźbiarska była „dostępna” 

dla snycerza na wczesnym etapie prac w warsztacie, później została pokryta kolejnymi 

warstwami polichromii. Powtórzenie sposobu rzeźbienia twarzy pierwszych dwóch figur 

nastąpiło więc prawdopodobnie w obrębie warsztatu. Uwzględniając podobieństwa, a nawet 

względną zbieżność w uformowaniu twarzy uważam, że figury przedstawiające Matkę Boską 

z Dzieciątkiem znajdujące się w Nowym Sączu (z kaplicy Szwedzkiej) i Budapeszcie (z 

Toporca) powstały w tym samym warsztacie. Powyższe obserwacje pozwalaja nawet na 

ostrożne przypuszczenie, że twarze są dziełami tego samego snycerza, być może 

prowadzącego warsztat mistrza. 

 Różnice między dziełami, nie tylko w układzie draperii, ale także w przestrzennym 

traktowaniu figury i w ujęciu twarzy Marii i Dzieciątka, mogły być wynikiem świadomego 

wyboru. Wskazują na to różnice w plastycznym ukształtowaniu policzków przy kącikach ust. 

Delikatne wgłębienia uwypuklające policzki są obecne na twarzy Madonny z Toporca, 

inaczej niż w przypadku nowosądeckiej figury, która jest w tym miejscu plastycznie mniej 

zróżnicowana. Te na pierwszy rzut oka drobne różnice są tym istotniejsze, że to właśnie 

wokół ust zachowała się najstarsza warstwa polichromii. Wiemy więc, że odmienne 

ukształtowanie tych fragmentów na obu rzeźbach było świadomym zabiegiem snycerza. W 

tych partiach staje się on uchwytny jako twórcze indywiduum, wolne od narzuconej mu 

konwencji stylowej. Mistrz ponadto mógł zaangażować innych snycerzy - może czeladników 

- na co wskazują rozbieżności w rzeźbieniu główki Dzieciątka. Przykłady z Toporca i 

Nowego Sącza łączy kształt i wspólne proporcje, jednak włosy małego Jezusa są nie tylko 

inaczej ułożone (w sądeckiej figurze uszy zostały odsłonięte, zaznaczono także wyraźny 

podział nad czołem) (il. 21, 22), ale także ich sposób rzeźbienia wykazuje odmienne 
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podejście. Na tym ostatnim przykładzie ułożono „mięsiste” kosmyki, gdy tymczasem włosy 

Dzieciątka z Toporca są oddane bardziej graficzne, zebrano je bowiem w pasemka 

przypominające szerokie, płaskie wstęgi (il. 23, 24). Na czubku głowy włosy rozchodzą się 

promieniście. W przypadku nowosądeckiej figury rurkowate, przestrzenne loki ułożono 

wysoko, formując je już w niewielkiej odległości od nasady włosów, w rzeźbie toporeckiej z 

kolei loki wyłaniają się, rozchodząc od góry stopniowo i tworząc wspomniane już faliste, 

płaskie pasemka (il. 25, 26). Zestawiając główkę Dzieciątka z twarzą Marii z Toporca 

widzimy, że zostały one wyrzeźbione przez tego samego snycerza, na co wskazuje, poza 

ogólnym podobieństwem, pokrewne w obu przypadkach rzeźbiarskie formowanie włosów, 

lub taki szczegół jak wspomniane już wgłębienie w kącikach ust. Nowosądecka figura 

wykazuje pod tym względem różnice. Szczególnie włosy Dzieciątka odbiegają od konwencji 

przyjętej w kształtowaniu włosów matki, oddanych w drewnie podobnie jak u Marii z 

Toporca. Samą główkę wykonała więc prawdopodobnie inna ręka niż resztę kompozycji, 

czyli postać Marii i tors siedzącego na jej ręce Dzieciątka.  

 Podział prac przy wykonaniu figur mógł być przyjętą praktyką warsztatową, na co 

wskazują także niektóre, znane nam już właściwości technologiczne. Jak już wspomniano, 

Madonnę z Toporca zestawiono z kilku rzeźbionych fragmentów. Szczególnie wymownym 

śladem tej praktyki jest sposób „montażu” twarzy. Na dokumentacji fotograficznej prac 

konserwatorskich figury z Toporca, którą dosłownie rozmontowano widać, że przednia strona 

głowy wyraźnie oddziela się od reszty (il. 27). W dokumentacji konserwatorskiej 

nowosądeckiej rzeźby także odnotowano, że twarz tej figury może powstała osobno, a 

następnie jako „maska” została przystawiona i zespolona z głową
90

. Pod brodą Marii w 

figurze ze Šváboviec, nawet na zdjęciu archiwalnym widoczna jest linia ukazująca miejsce 

przyłączenia rzeźbionego kawałka drewna, czyli twarzy Madonny (il. 7). Na podstawie 

reprodukcji trudno z pewnością stwierdzić, czy zniekształcenie twarzy jest wynikiem 

nieudolnego przemalowania, czy też rzeźba została przerzeźbiona, względnie wymieniona w 

późniejszym czasie. Osobiście skłaniam się do sądu, że oryginalną, prawdopodobnie 

uszkodzoną wersję wspomnianej części odłączono podczas którejś z kolejnych konserwacji i 

zastąpiono nowszą. Taka mogła być też przyczyna niezachowania się twarzy Madonny z 

Richvaldu. W obu przypadkach całkowitemu uszkodzeniu uległa część twarzy, przy 

względnie dobrym zachowaniu się reszty głowy, co potwierdza usunięcie wyrzeźbionej jako 

rodzaj maski twarzy i zastąpienie jej nowszą.  
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 Częste przykłady osobnego wykonania części twarzy mogą oznaczać, że była to 

praktyka szerzej stosowana. Podobnie do twarzy Madonny, niezależnie od procesu tworzenia 

reszty kompozycji, mogła być wykonana wyjmowana główka Dzieciątka. Wskazują na to 

wspomniane już odstępstwa w kształtowaniu główki Jezusa i twarzy Marii w Nowym Sączu, 

w odróżnieniu od stylistycznie jednolitego rzeźbiarskiego formowania odpowiednich części 

figury z Toporca. Twórca sądeckiej rzeźby mógł dobierać dostępne w warsztacie części 

składowe figur i z nich skomponować całość. Pozostaje jednak otwarte pytanie, czy praktyka 

osobnego rzeźbienia twarzy jest cechą wyróżniającą tylko omawiany tu krąg dzieł, czy też 

była powszechnie znana wśród snycerzy. Odpowiedź utrudnia brak badań konserwatorskich 

obejmujących wystarczająco rozległy materiał porównawczy, których wyniki z dużym 

prawdopodobieństwem mogłyby stwierdzić brak, czy też obecność tej praktyki. Pewną 

poszlaką świadczącą o szerokim stosowaniu takiej praktyki jest rzeźba Dzieciątka w 

przedstawieniu Madonny, przechowywanym w zbiorach Museum Suermondt-Ludwig w 

Akwizgranie. W dziele tym dzięki ubytkom w polichromii wyraźnie zauważalne jest miejsce 

łączenia twarzy z główką, nakładanej jako maska na przednią część głowy (il. 28). 

 Powstaje pytanie, czy figury mogły być wykonane w warsztacie w ramach produkcji 

seryjnej? Andrzej M. Olszewski w referacie wygłoszonym podczas trzeciego spotkania 

zorganizowanego w ramach Seminariów Niedzickich
91

 wyliczył pewne kryteria, które 

wychodząc od jednego wzoru mogą „uruchomić” mechanizm tworzenia podobnych do siebie 

figur. Wzór ten według niego mógł być cudownym, otaczanym kultem wizerunkiem, 

uświęconym przez tradycję schematem ikonograficznym przedstawienia danej treści lub też 

dziełem snycerza o wyjątkowym oddziaływaniu w danym środowisku. Mógł być także 

wykorzystany na życzenie fundatora wskazującego konkretne dzieło do naśladowania, w 

naszym przypadku rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem
92

. Jako przykład powielania schematu 

przedstawienia wskazał między innymi dwie figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

pochodzące z Lipinek
93

 i z Prandocina
94

, które są sobie bliskie niemalże z wiernością kopii. 
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Wbrew daleko idącym podobieństwom całej postawy i układu szat, badacz ten uznał je jednak 

tylko hipotetycznie za „produkty” wytwórczości seryjnej w obrębie jednego warsztatu, ze 

względu na różnice w formowaniu twarzy Marii. Podsumowując swoje obserwacje Olszewski 

uznał, że pojęcie „produkcji seryjnej” nie może zostać jednoznacznie zastosowane w 

badaniach nad rzeźbą gotycką w Małopolsce, a przynajmniej nie w ścisłym znaczeniu tego 

słowa 
95

. Porównując z tymi figurami parę rzeźb z Nowego Sącza i Toporca zauważymy, że 

różnią się one od siebie bardziej niż tamte, nie tylko układem draperii, ale nawet 

wewnętrznym dynamizmem przejawiającym się w różnym stopniu wygięcia osi figury. Tu 

jednak twarze są elementami prawie „nakładającymi się na siebie”, przywodzącymi na myśl 

bliskie pokrewieństwo.  

 Podobny rząd nadzwyczajnie bliskich sobie czterech dzieł zaprezentowała Anna 

Ziomecka w studium poświęconym problematyce indywidualności twórczej i procesu 

naśladowania wzoru w rzeźbie śląskiej XIV wieku
96

. Wszystkie figury należą do grupy dzieł 

określanych mianem „Madonn na lwie”. Te cztery przykłady jednak wykazują i dalsze 

wspólne cechy, które wyróżniają je w obrębie grupy. Wymieniając poszczególne 

współbrzmiące ze sobą wątki formalne, autorka uważała za niemożliwe rozstrzygnięcie, czy 

są to przykłady wiernego, wręcz dosłownego naśladowania pierwowzoru przez niezależnych 

od siebie mistrzów czy też seryjnej produkcji w ramach jednego warsztatu. Podjęcie sądu 

utrudnia nie tylko brak źródeł pisanych, ale także drobne różnice stylowe, w których staje się 

uchwytne indywidualne podejście twórcy do interpretacji wspólnego tematu. Szereg 

ukazanych przez autorkę figur dowodzi jednak szerokiego rozpowszechnienia tego wariantu 

przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem
97

.  

 Śląsk jest regionem, w którym w sposób najwyraźniejszy występują grupy dzieł 

powtarzających dany schemat przedstawienia tematu. Tematy te były przejmowane z innych 

środowisk, jednak z niektórych z nich poprzez ciągłe powielanie uczyniono „rodzaj lokalnej, 

wizualnej tradycji”. Takie wnioski sformułowała Alicja Karłowska-Kamzowa, przedstawiając 

przykłady powtórzeń rozwiązań formalnych lub też tematów ikonograficznych w malarstwie 

śląskim. Autorka uważała, że brak podstawowych informacji pisanych na temat okoliczności 

powstawania dzieł lub też o istnieniu wzorników, uniemożliwia odpowiedź na pytanie: 
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 Olszewski 1988, s. 61-62. 
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 Ziomecka 1988, s. 64-65. Są to dwie rzeźby znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 

pochodzące z Namysłowa i z wrocławskiego kościoła św. Marii Magdaleny oraz w Muzeum Narodowym w 

Krakowie i Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. 
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 Tamże, s. 65. 
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dlaczego właśnie te tematy zdobyły tak wielką popularność wśród zleceniodawców. Pozostaje 

jedynie stwierdzić fakt masowego występowania tych, a nie innych schematów
98

? 

 Żaden z zacytowanych powyżej autorów nie uznał więc stopnia podobieństwa za taki, 

który przemawiałby za seryjną produkcją kopiowanych wręcz przedstawień. Drewniane 

figury z Małopolski i ze Spisza także nie odpowiadają kryteriom seryjnej produkcji. Mamy tu 

do czynienia z rzędem bliskich sobie dzieł wykazujących wspólne cechy stylowo-formalne. 

Statyczne kształtowanie figury, jednak z subtelnym wygięciem jej osi, wyprostowana pozycja 

wysoko uniesionego, trzymanego zawsze na lewej ręce Marii Dzieciątka, główne kierunki 

układania się fałd płaszcza Matki szczególnie w partiach od pasa w dół, sposób ułożenia jej 

chusty z widocznymi z przodu kosmykami włosów, to jednak tylko ogólne cechy, składające 

się na pewien schemat, powtarzany w obrębie grupy.  

  

3.3 Figury o luźniejszym związku z grupą 

 

 Stosunkowo duża liczba zachowanych dzieł ogólnego typu przedstawień Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem, który reprezentuje figura nowosądecka, każe nam przypuszczać, że 

obecny stan liczbowy stanowi jedynie ułamek pierwotnej skali jego występowania. Zarówno 

w Małopolsce, jak i na Spiszu znajdziemy przykłady powielania tego schematu, jednak bez 

tej stylowej bliskości, która łączy ze sobą zebrane przez nas w jedną grupę dzieła. 

 Wspomniane już rzeźby z Lipinek i Prandocina wykazują wspólnotę postawy i 

głównych linii kompozycyjnych układu szat z wymienionymi wcześniej dziełami. Różnią się 

jednak od nich zdecydowanie nie tylko poprzez swoje proporcje, ale także z racji 

odmiennego, rzeźbiarskiego opracowania powierzchni. Kolejnym dziełem, nawiązującym do 

tego schematu jest mało znana figurka z Leśniowa
99

 (il. 29). Snycerz ułożył szaty Marii 

korzystając z rozwiązań znanych nam z figur zarówno z Toporca jak i Nowego Sącza. Jej 

związek z tymi ostatnimi jest jednak jeszcze luźniejszy, niż w przypadku Madonn z Lipinek i 

Prandocina. Proporcje są tu zdecydowanie inne w porównaniu chociażby z sądecką figurą,. 

Dzieciątko jest w stosunku do Matki większe, a także niżej osadzone, to samo można 

powiedzieć o stosunku wielkości głowy Marii do reszty ciała. Łuki poprzecznych fałd 

skreślone są mniej płynnie, a ich rytm jest nieco zachwiany. Sposób rzeźbienia dolnych partii 

szat daje wrażenie ciężkiej draperii.  
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 Karłowska-Kamzowa 1988, s. 29, 31-32. 
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 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VI., Województwo Katowickie, z. 9, Powiat Myszkowski, opr. A. M. 

Olszewski, Warszawa 1962, s. 13, il. 57 – datuje figurę na 4 ćw. XIV w. oraz wspomina o tradycji, według 

której rzeźba miała być fundacją księcia Władysława Opolczyka z roku 1382. 
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 Wśród figur spiskich również odnajdujemy takie, które choć mają związek z dziełami 

określanej przez nas grupy, to jednak stylowo sytuują się w dalszej odległości od nich. 

Pierwsza z nich znajduje się dziś w miejscowości Hronský Beňadik w środkowej Słowacji (il. 

30). O jej przypuszczalnej proweniencji mówi przekaz, według którego odnaleziono ją na 

Spiszu, skąd jeszcze w XVIII wieku trafiła do kościoła pobenedyktyńskiego w Hronským 

Beňadiku
100

. Dutkiewicz wspomniał o tej Madonnie w związku z figurą ze Sromowiec 

Niżnych, dostrzegając „bliski związek” między nimi
101

. Podobieństwa między tymi figurami 

nie wykraczają jednak poza ogólne analogie w układzie szat. Radocsay ujął problematykę tej 

rzeźby nieco szerzej, podkreślając jej związek z figurami spiskimi ze Šváboviec i Ruskinovca. 

Według Radocsayego „francuską elegancję” figury może tłumaczyć jej „spiski charakter”. 

Autor węgierski przywołał dla porównania także przykłady z Austrii, szczególnie kamienną 

„Dienstbodenmadonnę” w katedrze św. Szczepana w Wiedniu
102

. János Eisler skłonny był 

jednak odłączyć figurę od środowiska spiskiego, poszukując związków stylowych w 

szerszym regionie obecnego przechowywania rzeźby
103

. Jak widzimy, opinie badaczy są tyle 

rozbieżne, że uniemożliwiają wyciąganie nawet ogólnych wniosków co do miejsca figury 

wśród zachowanych do naszych czasów dzieł. Dokonanie właściwej oceny także utrudnia 

obecna forma rzeźby, będąca wynikiem wielokrotnych modyfikacji i odnowień szczególnie w 

wiekach XVIII i XIX
104

. W efekcie tych zmian zatracono pierwotne formy nie tylko twarzy i 

rąk, ale także większych partii, na przykład górnej części torsu Dzieciątka. Wydaje się, że 

rzeźba została wtedy pozbawiona tych szczegółów, bez których niemożliwe jest 

przeprowadzenie głębszej analizy. Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Hronským 

Beňadiku pozostaje do dziś jednym z tych „samotnych” dzieł, które rzadko stają się tematem 
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 W miejscu obecnej ekspozycji figura znalazła się dość „okrężną drogą”. Ferenc Barkóczy, w latach 1740-

1744 prepozyt kapituły spsikiej przechowywał ją najpierw w Egerze, a później, po mianowaniu go w roku 1761 

prymasem zabrał ją do Ostrzyhomia, skąd figurę przekazano do kościoła NMP i św. Benedykta w Hronským 

Beňadiku; Radocsay 1967, s. 167. (Tam wcześniejsza literatura). Podanie o spiskim pochodzeniu figury cytuje 

za: E. Jordánszky, Magyarországban 's az ahoz tartozó részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem' 

Képeinek rövid leirása, Poson 1836, s. 27. 
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 Eisler 1987, s. 467 jako przykład „niewątpliwych powiązań stylowych” podał figurę biskupa (może św. 

Mikołaja?), pochodzącą z miejscowości Selce pod Bańską Bystrzycą, przechowywaną obecnie w zbiorach 

Muzeum Środkowosłowackiego (Stredoslovenské múzeum) w Bańskiej Bystrzycy. Ostatnio o tej rzeźbie: D. 

Buran, Sv. Biskup zo Seliec [w:] Gotika... 2003, nr kat./il. 4.9, s. 692-693. Według Dušana Burana figura 

świętego biskupa należy do nurtu o francuskich korzeniach, który dotarł do Europy Środkowej za 

pośrednictwem południowo-niemieckich środowisk. Autor cytowanego tu hasła katalogowego powiązał rzeźbę z 

przykładami zachodnio- i środkowosłowackimi. Nie wymienił co prawda, jak Eisler Madonny z Hronskýego 

Beňadiku wśród jego zdaniem bliskich biskupowi z Selce dzieł, zbliżył się jednak w swojej analizie do 

przypuszczeń węgierskiego kolegi podając w wątpliwość, jak sam określił, „spiski kontekst” rzeźby.  
104

 Nałożony w okresie baroku „blaszany płaszcz” usunięto przed rokiem 1890, kiedy powzięto restaurację 

figury; Radocsay 1967, s. 167. 
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zainteresowań historyków sztuki
105

. W ramach kształtującego tę figurę ogólnego schematu 

kompozycyjnego mieszczą się wymieniane w związku z tym dziełem rzeźby zarówno ze 

Spisza jak i z Austrii. Szeroka i długa szyja Marii oraz owalny kształt głowy przybliżają ją do 

wiedeńskich przykładów, nie tylko do przywołanej przez badaczy kamiennej Madonny w 

katedrze, ale może ściślej do także kamiennej figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościele 

Minorytów
106

.  

 Niezależnie od tego, czy faktura rzeźbiarska figury w Hronským Beňadiku została 

uproszczona podczas kolejnych konserwacji, czy też pierwotnie już ukształtowano ją 

korzystając jedynie z głównych wątków znanego schematu, to jednak dzisiaj cecha ta pozwala 

nam na odnalezienie pewnej analogii. Podobne umiarkowanie we wzbogaceniu figury 

detalami, przy zastosowaniu zbliżonego układu kompozycyjnego jest także znamienne dla 

rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem w spiskim Podolińcu (il. 31). Ta znacznych rozmiarów 

rzeźba jest jedną z trzech wymienionych przez Radocsayego, znajdujących się w obrębie 

„tego samego procesu rozwojowego”, który wyprowadził on od Madonny z Toporca 
107

. 

Radocsay i Vaculík „przyporządkowali” ją do Madonny z Toporca, gdy tymczasem János 

Eisler widział w niej „wariant kompozycyjny” figur z Ruskinoviec i ze Strážek. Wszyscy trzej 

badacze podkreślali zarówno stylową, jak i czasową odległość między nią a Madonnami, do 

których figurę odnosili
108

. Wyprostowana, smukła postać Marii z Podolińca wyróżnia się 

swoistym wertykalizmem, spotęgowanym przez opadające na ramiona długie, tylko lekko 

pofalowane kosmyki włosów. W efekcie „wyciągnięcia” postawy, oś figury nie jest w takim 

stopniu wygięta, jak w przypadku tamtych dzieł. Redukcji uległa także kompozycja fałdów 

szat, powtarzając jednak zamysł udrapowania płaszcza Marii z Toporca. Wydaje się, że w 

partiach dolnych redukcja osiąga podobny stopień, jak w przypadku Madonny w Szaflarach. 

Figura podhalańska zachowuje jednak wewnętrzne proporcje rzeźby z Toporca, co sytuuje ją 

blisko jej spiskiego odpowiednika. Madonna z Podolińca „odstaje” od obu rzeźb. Poza 

wspomnianą już różnicą w stopniu wygięcia osi, szczególnie zauważalny jest brak chusty 

oraz inny układ włosów Marii, przez co wyłamuje się ona także z podstawowych, formalnych 

kryteriów omawianego tu typu
109

.  
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 Nie ujęto jej także w największym opracowaniu ostatnich lat, jakim jest katalog wystawy zorganizowanej w 

2003 roku w Bratysławie przez Słowacką Galerię Narodową; Gotika... 2003. 
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 O Madonnie w wiedeńskim kościele Minorytów: Schweigert 2000, s. 327. 
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 Kolejne, wymienione w tym kontekście przez Radocsayego figury pochodzą z Łapsz 

Niżnych
110

 (il. 32) oraz z miejscowości Matiašovce
111

 (il. 33). Stanowią one jednak zaledwie 

daleki oddźwięk cech, kształtujących opisywaną tu konwencję. Pierwsza rzeźba jest nieco 

bliższa figurom wzmiankowanej powyżej grupy. Sposób wygięcia osi, a także ogólny 

schemat ułożenia płaszcza każe ją zestawić z nowosądecką Madonną. Chcąc jednak zawężyć 

aspekt ogólnych zależności, nie odnajdziemy dalszych cech, łączących te figury. Trudno z 

kolei znaleźć płaszczyznę do bliższego porównania drugiej Madonny nie tylko z rzeźbą z 

Toporca, ale także z którąkolwiek figurą z jej grupy. Odróżnia ją szczególnie postawa Marii, 

która swoje ciało silnie wygina w bok w kształcie łuku, przechylając jako przeciwwagę w 

odwrotną stronę jedynie głowę. Jest to efekt odmiennego prowadzenia linii osi figury. 

Niemniej ważnym wyróżnikiem jest sposób kształtowania fałd, z których tylko ważniejsze 

oddano rzeźbiarsko, pozostawiając między nimi gładkie powierzchnie. Radocsay, notując 

różnice nie wątpił w ogólny związek tej rzeźby z Madonną z Toporca. Eisler wyraźnie 

oddzielił jednak figurę od wszystkich rzeźb grupy, sugerując, że mogła ona powstać „w kręgu 

wpływów polskich”, bez sprecyzowania jaki charakter mogły mieć te oddziaływania
112

.  

 Nie wiedząc, jakie dzieła miał na myśli Eisler, możemy wskazać na jeden przykład w 

Małopolsce, który wykazuje pewne analogie względem figury z Matiašoviec. Jest nim 

drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Lipnicy Murowanej (il. 34). Wspólny obu 

Madonnom jest opisany wyżej sposób prowadzenia linii osi, podobne są także proporcje i 

kształt głowy Marii. Szaty uporządkowano według tego samego schematu, wzbogacając 

jednak lipnicką figurę o motyw wydłużonej, zasłaniającej pierś Matki chusty, której koniec 

chwyta Dzieciątko
113

. Dutkiewicz zaliczył rzeźbę do pierwszej grupy ukonstytuowanego 

przez siebie „typu krakowskiego”, którą to grupę uporządkował wokół czternastowiecznych 

Madonn w krakowskim kościele św. Andrzeja i działającym przy nim klasztorze Klarysek. 

Według niego figura, w której „wyraźnie dochodzą do głosu także pierwiastki czeskie” 

zapowiada już „bliskość okresu Pięknych Madonn”
114

. Kornecki uważał za nieprzekonujący, 

wytyczony przez Dutkiewicza trop powiązań w Małopolsce i Czechach uważając, że figura 
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 Dziś w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie; Dutkiewicz 1949, nr. kat. 83(il.); Radocsay 1967, s. 27, 
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mogła powstać w warsztacie krakowskim, pod wpływami „idącymi z krajów austriacko-

czeskich”
115

.  

 Dziełami łączącymi rozważania Dutkiewicza i Korneckiego nad lipnicką figurą, 

stanowiącymi niejako „punkt styczny” obu analiz są Madonna w klasztorze Klarysek w 

Krakowie oraz przechowywana obecnie w krakowskim Muzeum Narodowym rzeźba z 

Regulic
116

. Pierwsza wykazuje podobieństwa z figurami zarówno w Lipnicy Murowanej jak i 

w Matiašovcach, szczególnie w opisanym powyżej wygięciu osi w jedną stronę oraz w 

linearnym traktowaniu fałd płaszcza. Pełne porównanie tych partii utrudnia jednak to, że w 

rzeźbie krakowskiej nie zachowały się fałdy górnej części płaszcza
117

. Związek tych Madonn 

z figurą z Regulic jest jednak dość ogólny. Wydłużona postawa z harmonijnym i 

konsekwentnym wpisaniem w oś podwójnego wygięcia wraz z charakterystycznym 

ukształtowaniem powierzchni rzeźbiarskiej poprzez miękko układające się, sprawiające 

wrażenie „odciśniętych” w draperii fałd, są wyraźnie przeciwstawne bardziej krępej postaci 

Marii oraz „suchemu” traktowaniu spiętrzonych fałd jej szat. 

 Madonnę w Lipnicy Murowanej należałoby powiązać ze sztuką czeską. Rozwinięcie 

tego wątku wykracza poza zakres tematyczny pracy, warto jednak wskazać na wspólne cechy 

łączące tę Madonnę z niektórymi czeskimi rzeźbami. Już Dutkiewicz zauważył, że lipnicka 

figura wykazuje podobieństwo do przykładów rodem z Czech i Moraw, wymieniając na 

pierwszym miejscu Madonnę z Dýšiny
118

. Kornecki także wskazał na tę figurę jako na „jeden 

z hipotetycznych pierwowzorów formalnych” lipnickiej rzeźby
119

. Albert Kutal powiązał 

małopolską figurę z kręgiem stylowym reprezentowanym przez Madonnę z Michle
120

, którą 

to opinię podał w wątpliwość Marek Walczak
121

. Rzeczywiście trudno odnaleźć jednoznaczne 

zależności między Madonną michelską a lipnicką figurą lub dziełami uszeregowanymi wokół 

figury czeskiej, jeśli zestawimy ze sobą całe figury. Unoszenie przez Marię Dzieciątka na 

prawej ręce na przykładzie Madonny lipnickiej jest znamienne dla czeskiej grupy i dość 
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 A. Kutal, Gotické sochařství [w:] Dějiny českého výtvarného umění, I/1, Od počátků do konce středověku, 

red. R. Chadraba, Praha 1984, s. 216-283, szczeg. s. 231. 
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rzadkie – choć nie wyjątkowe – w Małopolsce, motyw ten byłby jednak niewystarczającym 

kryterium rozstrzygającym o zależnościach. Na uwagę zasługuje za to pewien istotny 

szczegół, jakim jest sposób rzeźbienia fałd draperii. Szczególnie w ujęciu bocznym uwydatnia 

się wyjątkowy wśród małopolskich przykładów sposób zaostrzenia grzbietów fałd, których 

przekrój może być z powodzeniem porównywany z odpowiednimi fragmentami czeskich 

dzieł. Na płaszczu kształtują się one najdobitniej, tworząc przed postacią rytmicznie ułożone 

nad sobą, poprzeczne układy. Wyraźnie zaznaczone fałdy układają się na przemian z ledwie 

zarysowanymi zgnieceniami, lub wręcz gładkimi fragmentami powierzchni. Ta wyróżniająca 

lipnicką figurę w Małopolsce cecha jest znamienna dla wielu rzeźb powstałych w XIV wieku 

w Czechach i na Morawach. Obok wspomnianych Madonn z Michle i Dýšiny, warto 

wspomnieć mało znaną figurę z miejscowości Křenovice u Slavkova pod Brnem (il. 116). Te, 

zaledwie wstępne obserwacje pozwalają na wysunięcie postulatu o przeprowadzenie dalszych 

badań nad lipnicką figurą przy uwzględnieniu możliwie wielu dzieł zaliczonych do kręgu 

Madonny z Michle. 

 W ostatnich latach, z okazji najnowszej konserwacji lipnickiej Madonny 

zaproponowano jednak pewien kierunek oddziaływań ze Spisza, łącząc ją bezpośrednio z 

Madonnami w Nowym Sączu, z Toporca, Ruskinoviec i w Szaflarach. W dokumentacji 

konserwatorskiej wymieniono kilka cech, stanowiących o bliskości Madonny z Lipnicy 

Murowanej względem tych dzieł. Za bliskie uznano kształt i sposób upinania chusty na 

głowie Marii, wolumen rzeźbiarski i pozycję Dzieciątka, a także rozwiązanie spiętrzonej 

draperii płaszcza, zebranego i przytrzymanego przez Marię lewym łokciem przy jej biodrze. 

Te podobieństwa pozwalają na przypuszczenie, że twórca rzeźby mógł swój kunszt przyswoić 

w warsztacie spiskim
122

. Obserwacje te jednak nie przybliżają lipnickiej figury w istotny 

sposób do kręgu Madonny w Nowym Sączu, opierają się bowiem jedynie na mniej istotnych 

szczegółach. Istotne różnice występują za to w budowaniu struktury figur, w ich proporcjach 

(np. stosunek wielkościowy głowy do ciała) oraz sposobie, w jaki snycerze kształtowali 

powierzchnie rzeźb, nadając im określoną ekspresję. Sposób przytrzymania łokciem zebranej 

poły płaszcza jest co prawda cechą wyróżniającą te figury wśród zachowanych do naszych 

czasów dzieł. Na tle wspomnianych wyraźnych różnic możemy jednak zinterpretować 

pojawienie się tego rozwiązania, jako zapożyczenie pojedynczego motywu. 
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 Dokumentacja, Lipnica Murowana 2001, s.7-8. O „spowinowaceniu z rzeźbą Górnych Węgier” figury z 

Lipnicy Murowanej w opozycji do związków z Czechami i Śląskiem pisali: T. Chrzanowski i M. Kornecki, 

Sztuka w Krakowie przed Stwoszem – ciemny okres czy przełom? [w:] Wit Stwosz w Krakowie. Praca zbiorowa 

pod redakcją Lecha Kalinowskiego i Franciszka Stolota, Kraków 1987, s. 23-31, szczeg. s. 25. Autorzy jednak 

nie rozwinęli swojej opinii i dlatego dziś trudno odnieść się do ich spostrzeżeń. 
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 W długim rzędzie rzeźb bliskich figurze Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Lipnicy 

Murowanej, Kornecki wymienił tylko jeden przykład ze Spisza – Madonnę ze Slatviny
123

. Na 

to dzieło zwrócił już uwagę Dutkiewicz, uwzględniając nawet w swojej syntezie rzeźby 

drewnianej w Małopolsce. Według niego wysmukła figura ze Slatviny wiąże się z 

Madonnami pochodzącymi z krakowskiego klasztoru Klarysek oraz podkrakowskich 

Regulic
124

. Moim zdaniem związek między figurami w Lipnicy Murowanej i ze Slatviny jest 

ogólny i polega między innymi na praworęcznym układzie trzymania przez Matkę Dzieciątka 

oraz na pewnej wspólnocie schematu ułożenia szat w dolnych partiach figur. Różnią się one 

jednak znacząco zarówno proporcjami, co jest szczególnie widoczne przy zestawieniu 

wielkości głów do reszty, jak i kształtowaniem fałd draperii, miękko modelowanych na 

Madonnie ze Slatviny i spiętrzonych ostrymi krawędziami grzbietów w Lipnicy Murowanej. 

 Poza wymienionymi powyżej figurami z Małopolski i Spisza, nie odnajdziemy figur 

pochodzących z terenów średniowiecznych Królestw Polski i Węgier, które moglibyśmy 

bliżej związać z grupą rzeźb o wspólnocie formalno-stylowej, do której należy także sądecka 

Madonna. Dziełem nieco oddalonym od tych figur jest przedstawienie Marii z Dzieciątkiem 

w miejscowości Frauenkirchen (dziś Burgenland w Austrii) (il. 35). Otoczona od czasów 

nowożytnych kultem, stoi w głównym ołtarzu kościoła Franciszkanów. Szerzej pisał o niej 

tylko Radocsay. Punktem odniesienia miałaby być dla niej i tym razem Madonna z Toporca. 

Badacz widział w zachodniowęgierskiej figurze „lustrzane odbicie” spiskiego odpowiednika. 

Podkreślił także „drobiazgowe” ukształtowanie powierzchni rzeźbiarskiej figurki, świadczące 

o jej powiązaniach z rzeźbą austriacką uważając jednocześnie, że powstała ona w „nurcie 

stylowym, ciągnącym od zachodu w kierunku północnowschodnich Węgier”. Wbrew jego 

zdaniem niewątpliwym podobieństwom nie można powiązać rzeźby z Frauenkirchen z 

warsztatem „Mistrza Madonny z Toporca”. Radocsay datował ją jednak podobnie jak spiską 

figurę, na lata 1340-1360
125

.  

 Zauważony przez Radocsayego, odwrócony w stosunku do rzeźby z Toporca układ 

kompozycyjny jest wynikiem „przełożenia” Dzieciątka na prawą rękę Marii. W większości 

zachowanych do dziś w Małopolsce i na Spiszu przedstawień Maria unosi małego Jezusa na 

lewej ręce. Takie rozwiązanie zastosowano we wszystkich figurach omawianej grupy, i na 
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 Kornecki 1981, s. 42-43. Figura znajduje się dziś w zbiorach Węgierskiej Galerii Narodowej w Budapeszcie. 
124

 Dutkiewicz 1949, nr kat. 26/il. „Dotyczy to nie tylko podobieństwa typu ikonograficznego, ale i uformowania 

przestrzennego, układu ogólnego, proporcji, charakteru fizycznego postaci, rozkładu fałdów i stylizacji 

szczegółów”; tamże, s. 111. O Madonnie z klasztoru klarysek: Dutkiewicz 1949, nr kat./il. 25a.; ostatnio: 

Olszewski, Włodarek 1999. Figura z Regulic znajduje się dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.  

O figurze: Dutkiewicz 1949, nr kat./il. 27, s. 111-112; Kopff 1978. 
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 Radocsay 1967, s. 26, 38, 158, il. 39, tam wcześniejsza literatura. Wysokość figury wynosi 66 cm. 
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tym tle Madonna z Frauenkirchen jest rzeczywiście wyjątkowa. Choć to rozwiązanie 

przeważa w materiale zabytkowym, układ praworęczny nie jest jednak zupełną rzadkością. 

Wśród omawianych w tym rozdziale dzieł odnajdziemy je na figurach w Lipnicy Murowanej, 

z Lipinek, Prandocina, w krakowskim klasztorze Klarysek, a także ze Slatviny i Regulic. 

Warto zauważyć, że są to dzieła powiązane ze sobą przez wielu badaczy, ale kwestia 

unoszenia Dzieciątka na prawej lub lewej ręce nie pojawiła się w wypowiedziach na temat 

tych figur. Może mieć ona jednak pewne znaczenie w procesie naśladowania wzoru, na co 

wskazuje zgodność tego układu w obrębie wyżej wspomnianych zespołów. Madonna w 

Frauenkirchen prawdopodobnie jest jedynym, zachowanym do dziś dziełem spośród wielu, 

istniejących być może niegdyś praworęcznych przykładów.  

 Należy podkreślić, że Madonna w Frauenkirchen, choć nie może być zaliczona do 

wyodrębnionej przez nas grupy, to jednak ogólnie nawiązuje do reprezentowaną przez tę 

grupę, tradycji stylowej. Świadczą o tym analogie, które pozostają czytelne wbrew 

prawostronnemu wygięciu osi kompozycji. Są one o tyle wyraźne, że pozwalają na jej 

zestawienie z omawianą grupą Madonn z Małopolski i Spisza. Stawiając figurę obok 

Madonny z Toporca łatwo zauważyć, że jest ona w stosunku do spiskiej rzeźby bardziej 

poruszona. Maria w większym stopniu przechyla się w bok, co zwiększa dynamizm 

kompozycji. Ten rodzaj, bardziej żywiołowego ruchu w porównaniu z innymi figurami grupy 

charakteryzuje także Matkę Boską w Nowym Sączu. Może dla wzmocnienia owego 

dynamizmu snycerz skrócił optycznie w widoku frontalnym połę płaszcza. Chodzi o połę 

opadającą z ręki obok wolnej, nieobciążonej ciężarem ciała Dzieciątka nogi Madonny, pod 

lewą ręką w Frauenkirchen i pod prawą w Nowym Sączu. Ta część płaszcza zostaje 

„schowana” na wysokości kolana zachodząc za postać Marii. Na pozostałych dziełach grupy 

ten fragment ubioru ułożono inaczej, płaszcz opada bowiem nieprzerwanie pionowo aż do 

stóp.  

 Schemat udrapowania płaszcza w jego dolnej części jest zbieżny z odpowiednimi 

partiami figury toporeckiej, natomiast ponad pasem zastosowano układ bardziej otwarty bez 

zapinania pół płaszcza na wysokości piersi. Takie rozwiązanie jest niespotykane na żadnych z 

przywołanych tu przykładów.  

 Ta niewielka figura była jedyną znaną Radocsayemu przedstawicielką 

czternastowiecznej rzeźby na położonych na zachód od Dunaju obszarach średniowiecznych 

Węgier, jednak po publikacji jego książki odkryto jeszcze kilka przykładów. Wśród tych dzieł 

na uwagę zasługuje rzeźba Madonny, która w roku 1990 trafiła z miejscowości Csepreg do 

zbiorów Węgierskiej Galerii Narodowej (il. 36). Według Imre Takácsa powtarza ona typ 



43 

 

wykształcony we Francji w pierwszej połowie XIV wieku, natomiast sposób graficznego 

uformowania fałd szat zbliża ją do dzieł rzeźby austriackiej około roku 1340
126

. Znaczne 

uszkodzenia
127

 nie stanowią przeszkody w odczytaniu pierwotnej kompozycji figury wraz z 

układem szat. Przypatrując się jej bliżej łatwo zauważymy wspólnotę tej figury z omawianą tu 

grupą. Niemniej są to jedynie analogie postawy i ogólnego schematu ułożenia szat. Sposób 

rzeźbienia twarzy,  szczególnie okalających ją włosów, wskazuje na odmienny od 

omawianych tu małopolskich i spiskich dzieł krąg stylowy. Jak już wspomniałem, wyraźnie 

zaznaczono na piersiach Marii krój surcôtu w odmianie bez rękawów. Taki ubiór nosi także 

Maria w Szaflarach, tam jednak w formie w większym stopniu stylizowanej. 

 

*       *       * 

 

 W badaniach nad rzeźbą drewnianą Małopolski i Spisza nie pojawiły się dalsze dzieła, 

które można byłoby przekonująco powiązać z przedstawioną na początku rozdziału grupą. 

Wnioski, które nasunęły się przy szczegółowej analizie potwierdzają sens traktowania jako 

grupy tych kilku dzieł, które ściśle powiązaliśmy z Madonnami w Nowym Sączu i z Toporca. 

Zbliżone kształtowanie struktury figur, nadanie im podobnej przestrzenności i co 

najważniejsze czasem wręcz zbieżne formowanie faktury rzeźbiarskiej, którego „koronnymi 

przykładami” są w najbliższych przypadkach twarze Matki Boskiej i Jezusa, to cechy 

świadczące o bliskiej wspólnocie stylowo-formalnej. Dzieła te tworzą więc grupę 

wyróżniającą się na tle innych znanych nam dzieł z Małopolski i Spisza. Zestawiając te dalsze 

figury z dziełami grupy widzieliśmy, że podobieństwa nie wykraczają poza naśladowanie 

ogólnego schematu. 
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 Takács 1994. Wysokość rzeźby wynosi 80 cm. 
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 Figura przeszła w czasach nowożytnych wiele przekształceń związanych z przystosowaniem ją do nałożenia 

szat. Zestrugano część przednich fałd oraz oddzielono od figury Madonny, a później ponownie osadzono 

Dzieciątko; tamże, s. 487. 
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4. Forma i styl – powiązania z rzeźbą europejską 

 

Jak wynika z przedstawionego na początku pracy stanu badań, historycy sztuki w 

większości wskazywali na rzeźbę francuską, jako na źródło oddziaływań, kształtujących 

tytułowe figury w Małopolsce i ze Spisza. Wśród regionów europejskich, których sztuka 

mogła spełnić rolę pośrednika, wymieniano przede wszystkim Nadrenię oraz Austrię, nie 

przyznając takiej roli środowiskom w Królestwie Czeskim i na Śląsku. Opinie te pozostały 

jednak najczęściej jedynie przypuszczeniami snutymi przez kolejnych pokoleń historyków 

sztuki przy zestawieniu dzieł zarówno z Małopolski, jak i ze Spisza z najbardziej znanymi 

przykładami rzeźby zachodnioeuropejskiej.  Nie przeprowadzono jednak do dziś 

szczegółowej analizy, w której uwzględnionoby wszystkie środowiska rzeźbiarskie ówczesnej 

Europy.  

Na kolejnych stronach, wyodrębniona uprzednio grupa rzeźb Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem zostanie zestawiona z rzeźbą najważniejszych europejskich środowisk 

artystycznych, rozwijających się w czasie przybliżonym do powstania małopolsko-spiskich 

figur. Zakres geograficzny zostanie rozpięty między Małopolską i Spiszem, a regionem Ile-

de-France na czele z Paryżem. Jako granice czasowe tych poszukiwań przyjmiemy okres od 

połowy XIII wieku, a w przypadku wiodących środowisk sięgając nawet do początku tego 

stulecia, uwzględniając dalej dzieła powstałe do połowy XIV wieku, a w przypadku 

niektórych środowisk do końca trzeciej ćwierci tegoż stulecia, jeśli można w nich wykazać 

długie trwanie pewnych rozwiązań, charakterystycznych dla analizowanej, małopolsko-

spiskiej grupy dzieł. 

 Ze względu na całkowity brak przekazów pisemnych o dziejach poszczególnych figur 

grupy, najważniejszymi kryteriami w analizie porównawczej z rzeźba europejską pozostają 

właściwości formalno-stylowe. W szczególności będę uwzględniał układ przestrzenny dzieł, 

ich proporcje oraz sposób nadawania wyrazu stylowego motywom, wzbogacającym wspólny 

typ przedstawienia. Nie chodzi przede wszystkim o odnalezienie konkretnych rzeźb, 

mogących służyć jako bezpośrednie wzory, tylko o w miarę najdokładniejsze zarysowanie 

pewnego milieu stylowego, do którego z największym prawdopodobienstwem możemy 

odnieśc małopolskie i spiskie figury.  
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4.1 Paryż i Ile-de-France 

  

 Punktem wyjścia w poszukiwaniach nad stylowymi zależnościami małopolskich i 

spiskich figur powinno być środowisko paryskie, kolebka kształtujących te rzeźby cech 

formalnych i stylowych. Na następnych stronach, po podaniu skromnego stanu badań, 

odnoszącego się do francuskich nawiązań wyodrębnionych w tej pracy rzeźb z Małopolski i 

Spisza, zostanie zarysowany proces powstania i kształtowania się interesującego nas tu typu 

przedstawienia stojącej Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Śledząc przemiany tego typu postaram 

się wyodrębnić te cechy, które łączą możliwie najściślej tytułowe dzieła tej pracy z 

niektórymi francuskimi realizacjami.  

 Jak już pokazał zebrany na początku pracy stan badań, tematu genezy stylowej nie 

podjęto w wystarczającym stopniu podczas analizy figur. Wyjątek stanowią prace niektórych 

badaczy starszego pokolenia, którzy podjęli próbę ukazania zależności tych dzieł jedynie od 

najbardziej znanych osiągnięć sztuki francuskiej. Dutkiewicz przytaczając przy analizie 

nowosądeckiej Madonny „leżącą u podstaw tego stylu” rzeźbę Vierge dorée z Amiens 

zaznaczył jednak, że „o współzależności nie może być mowy”
128

. Podobne podejście 

cechowało Balogh i Radocsayego, którzy negowali bezpośrednią zależność figury z Toporca 

od przykładów francuskich. Według Jolán Balogh „prototypem maniery jest Madonna w 

opactwie cystersów w Fontenay”
129

, Dénes Radocsay odniósł z kolei spiską figurę do rzeźby 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Saint-Dié-des-Voges
130

. 

Literatura omawiająca początki rzeźby gotyckiej w samej Francji, wbrew istotnemu 

znaczeniu, jakie zjawisko to miało dla innych środowisk europejskich, nie jest zbyt bogata. 

Do dziś najważniejszymi pozostają dwa, powstałe w zbliżonym czasie i niezależnie od siebie 

opracowania, wydane na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Dzieło Willibalda 

Sauerländera Gotische Skulptur in Frankreich zdobyło większy rozgłos i pozostaje do dziś 

podstawową syntezą tej problematyki
131

. Dysertacja pod tytułem Studien zu Stilbildung und 

Stilwandel der Madonnenstatuen der Ile-de-France zwischen 1230 und 1300, którą 

równolegle z książką Sauerländera opublikował Robert Suckale, ukazała się w małym 

nakładzie i dziś jest trudno dostępna
132

. Dogłębna analiza przemian stylowych w rzeźbie 
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 Dutkiewicz 1949, s. 133 
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 „(...) prototype français qui se présente de la manière la plus claire dans la Madone (...) de Fontenay”; Balogh 

1957, s. 231. Ostatnio: Török 2008, s. 86, przyp. 2: „ Als entfernte „Urtypus” kann man die Madonna von 

Fontenay bezeichen...”.  
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 Radocsay 1967, s. 26. 
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 Sauerländer 1970. Francuskojęzyczne wydanie: Sauerländer 1972. 
132

 Suckale 1971. 
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francuskiej XIII wieku, jaką przeprowadził w niej Suckale zachęca nas jednak do 

uwzględnienia także tej pracy przy kreśleniu krótkiej charakterystyki początków konwencji, 

według której powstały także tytułowe dzieła tej pracy. Niedawno opublikowana praca 

Fabienne Joubert pod tytułem La sculpture gothique en France, XIIe-XIIIe siècles jest 

przykładem podejścia problemowego. Autorka zamiast syntetycznego ujęcia możliwie 

wszystkich zagadnień wokół obranego tematu, skupiła się na niektórych z nich, między 

innymi na kwestiach artystycznej tożsamości rzeźbiarzy, charakteru pracy warsztatowej, 

funkcji dzieł, datowaniu a także odbioru społecznego realizacji rzeźbiarskich w późniejszych 

stuleciach
133

. 

 Również i dziś można się zgodzić ze stwierdzeniem Sauerländera, że rzeźba gotycka 

zrodziła się w wielkich strzechach budowlanych katedr w Paryżu i Ile-de-France. W 

początkowym okresie jej kształtowania się dominowały przedstawienia wielofiguralne, 

składające się na bogate programy ikonograficzne, często o tematyce eschatologicznej, 

wzbogaconej o postacie ze Starego i Nowego Testamentu w układzie typologicznym.  

 Wizerunki stojącej Matki Boskiej, unoszącej na ręku małego Chrystusa uchwytne są w 

przekazach już w XII wieku głównie w Burgundii, jednak najstarsze zachowane przykłady 

datuje się na początek XIII wieku. Pojawiają się one zarówno w Burgundii, jak i w Ile-de-

France na trummeau portali lub we wnętrzach świątyń i rozpowszechniają się w budowanych 

wówczas z wielkim rozmachem katedrach północnej Francji
134

. Wyzwolone z ram 

architektonicznych, porządkujących wielofigurowe przedstawienia poprzedniej epoki, 

napełniają się dynamiką, choć nie brak w nich pewnej powściągliwości zarówno, jeśli chodzi 

o stopień poruszania postaci, jak i gestykulację. Pierwsza fala rozkwitu tej rzeźby, związana z 

działalnością strzech budowlanych zatrudnionych przy wznoszonych katedrach, trwała do 

połowy XIII wieku. Następnie rozmach budowy wielkich świątyń uległ zahamowaniu, 

głównie z powodu zmian społecznych, skutkujących mniejszym niż poprzednio znaczeniem 

wyższego duchowieństwa oraz tradycyjnych zakonów jako fundatorów. Zakony żebracze w 

nowopowstałych założeniach architektonicznych nie rozwinęły już tak bogatych programów 

dekoracji rzeźbiarskiej, jakie były znamienne dla katedr
135

. 
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 Sauerländer 1970, s. 29-34.  
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 Tamże, s. 59. Jak później zobaczymy, wyjątek stanowią bogato uposażone klasztory fundacji królewskiej lub 

możnowładczej, jak na przykład klasztor dominikański w Poissy, założony przez króla Filipa IV. 
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 Nowe podejście do kształtowania postaci, które dziś uznajemy za w pełni 

„gotyckie”
136

, daje się uchwycić na fasadzie katedry paryskiej, wzniesionej w drugiej ćwierci 

XIII wieku. W tympanonie środkowego portalu odnajdujemy reliefowe przedstawienie Sądu 

Ostatecznego, którego postacie wykazują dwa odmienne podejścia do rzeźbiarskiego 

kształtowania ciała ludzkiego
137

 (il. 37). W większości są one ukształtowane jeszcze w duchu 

sztuki romańskiej. Zgodnie z tym, rząd rytmicznie powtarzających się figur zbawionych i 

potępionych w środkowej, a półleżących postaci w dolnej strefie, podporządkowuje się 

ornamentyce kreślonych równoległymi fałdami szat. Draperia ściśle przylega do ciała, a 

przestrzennie została tylko w niewielkim stopniu zróżnicowana. Takie traktowanie 

powierzchni rzeźbiarskiej jest znamienne także dla anioła trzymającego narzędzia męki 

pańskiej w górnej strefie, po lewicy Chrystusa.  

 Samo przedstawienie Chrystusa jako Pantokratora wraz z aniołem po jego prawicy 

zdradza jednak zupełnie inne podejście (il. 38). Przemiany te spowodowane były 

prawdopodobnie zmianą warsztatu pracujacego nad rzeźbiarskim wystrojem fasady, która 

miała miejsce przypuszczalnie w okresie pomiędzy latami 1230-1240
138

. Figury te zdają się 

„odłączyć” od, rozbudowanej tematycznie, jednak rzeźbiarsko dość jednolitej kompozycji 

tympanonu. Na pierwszy rzut oka zauważalne jest dążenie do nadania figurom większej 

przestrzenności. Szczególnie dobrze ukazuje to anioł po prawicy Chrystusa, który ujęty w 

pozycji trzy-czwarte odwraca się, „odchodząc” od tła przedstawienia. Dzięki temu zabiegowi 

stają się dobrze widoczne głębokie fałdy szat na jego boku, układające się w formie kaskad 

wskutek podniesienia prawą ręką poły płaszcza. Przestrzenność wyraża się także w sposobie 

formowania głów. Wyraźnie uchwytne jest dążenie do rozróżnienia mięśni szyi i do bardziej 

zdecydowanego zaznaczenia brody, wreszcie do drobiazgowego modelowania drobnych 

mięśni wokół oczu. Ukoronowaniem tego podejścia są niezwykle przestrzenne włosy, których 

każdy pukiel jest ułożony i skręcony inaczej, co ukazuje rzeźbiarz w sposób drobiazgowy. 

Odpowiednie partie figur Chrystusa i anioła trzymającego krzyż ukształtowano bardziej 

graficznie. Odnosimy wręcz wrażenie, jakby pasemka włosów lub linie oczu zostały tu 
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jedynie wyryte w kamieniu. Te same obserwacje możemy przeprowadzić, porównując 

zachowane w stanie bliskim pierwotnemu fragmenty dolnej strefy tympanonu, z grupą 

powstających z grobu ludzi. Anioł dmący w trąbę po lewej nosi te same cechy, zdradzające 

dążenie do nadania większej trójwymiarowości, jak anioł trzymający gwoździe i włócznie 

obok Chrystusa
139

 (il. 39). 

  Przestrzenność w kształtowaniu bryły idzie w parze z indywidualizowaniem postaci, 

co więcej, w tym przypadku zdaje się być ona środkiem jego uzyskania. Szczególnie twarz 

trzymającego gwoździe anioła zdradza efekty zastosowania tej techniki (il. 40). Na jego 

obliczu pojawia się ten ponadczasowy uśmiech, który jest dobrze znanym motywem 

większości Madonn powstałych w XIV wieku. Anioł z fasady paryskiej katedry odmiennie od 

tamtych zdradza jednak, charakterystyczny dla rzeźby francuskiej XIII wieku realizm. 

Szczególnie dobrze wyraża to twarz ukształtowana w bliższy naturze i przez to mniej 

schematyczny sposób, niż oblicza figur powstałych w następnym stuleciu. Dzięki bardziej 

organicznemu „łączeniu” części twarzy, uśmiech wyraża się nie tylko w linii ust, ale 

„przenosi się” także w partie oczu. 

 O początkach przedstawiania uśmiechu w rzeźbie europejskiej pisał ostatnio Willibald 

Sauerländer. Według tego badacza pojawienie się uśmiechu na twarzy wiąże się z nowym 

podejściem do „bardziej realistycznego przedstawienia postaci ludzkiej, które ukształtowało 

się we Francji w pierwszej ćwierci XIII wieku”
140

. Jako pierwsze znane w historii 

przedstawienie, autor przywołał dobrze znanego w literaturze „uśmiechniętego anioła” z 

katedry w Reims, nie wymieniając stojącego z narzędziami męki pańskiej w rękach anioła po 

prawicy Chrystusa w Paryżu. Wyraz radości na twarzy anioła z Reims różni się jednak od 

pogodnego, a zarazem powściągliwego uśmiechu jego paryskiego odpowiednika. Godne 

uwagi są pod tym kątem cytowane przez Sauerländera fragmenty dzieł literackich świadczące 

o tym, jak wówczas postrzegano uśmiech u kobiety. Mając przed oczami figury nie tylko 

francuskie, ale także te z Małopolski i ze Spisza szczególnie ważny wydaje się przywolany 

przez Sauerländera passus z Roman de la Rose o tym, że kobieta powinna uśmiechać się z 

zamkniętymi ustami w sposób dyskretny i powściągliwy
141

. Szukając zatem źródeł dla 

pojmowania uśmiechu na obliczach Madonn musimy pamiętać o istnieniu równocześnie kilku 

sposobów jego przedstawienia. Łagodny, ale nieco sztywny i pozbawiony dynamiki uśmiech 
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na twarzach późniejszych figur niekoniecznie jest więc znakiem „upadku” stylu
142

. Mamy tu 

raczej do czynienia z utrwaleniem kanonu, wykształconego z motywu, który istniał już u 

źródeł rzeźby gotyckiej we Francji.  

 Nie zachowały się dokumenty, świadczące o czasie powstania anioła i wyrzeźbionych 

w podobnej do niego konwencji stylowej rzeźb w tympanonie środkowego portalu fasady 

Notre-Dame w Paryżu. Uważa się je za najmłodsze wśród figur składających się na wystrój 

portalu. Zdaniem Suckalego nie mogły one jednak powstać w dużym odstępie czasu w 

stosunku do samej fasady, którą ukończono pod koniec pierwszej ćwierci XIII wieku
143

. 

Niezależnie od rozbieżności w datowaniu, figurę anioła w Paryżu należy uznać za jeden z 

najwcześniejszych zachowanych przykładów zastosowania tego typu uśmiechu.  

   Zachowały się jednak i datowane rzeźby z tego okresu. W zbiorach Musée du Cluny 

znajduje się pięć figur (dwie jako destrukty), które były niegdyś częścią nieznanego dziś 

programu rzeźbiarskiego w górnej kaplicy Sainte-Chapelle w Paryżu. Datowane na lata 1241-

1248, stoją przed nami jako świadkowie wybitnych osiągnięć sztuki francuskiej tego czasu
144

 

(il. 41). Trzy z nich, przedstawiające prawdopodobnie apostołów zachowały się w całości, z 

pewnymi ubytkami, jednak bez większych przekształceń, na co wskazuje obecność resztek 

pierwotnej polichromii
145

. Figury te należą do tych dzieł w historii sztuki, które nie mają 

swoich odpowiedników w znanym nam dziś materiale zabytkowym
146

. Same w sobie, bez 

naśladujących je dzieł, na których tle mogłyby się wyróżniać, wyznaczają prawdopodobnie 

najwyższy poziom artystyczny w rzeźbie francuskiej swoich czasów. Różnorodność ujęcia 

postaci idzie tu w parze z finezją opracowania detali. Szczegóły najlepiej uchwytne są w 

oddaniu fizjonomii apostołów. Nie chodzi tylko o misternie rzeźbione włosy, ale także 

szczegóły twarzy, jak na przykład wyraźnie zaznaczone i wiernie oddane mięśnie pod skórą 

wokół oczu apostoła z brodą i długimi włosami (il. 42).  

 Podstawą elegancji rzeźb jest zastosowanie różnych układów ciała, nie wyłączając 

prawidłowego zastosowania niemalże antycznego kontrapostu. Przykładem tego ostatniego 

jest rzeźba młodego apostoła bez brody, prawdopodobnie św. Jana. Na pozostałych figurach 
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 O tendencjach w rzeźbie francuskiej określanych w literaturze nieraz jako „upadek” lub „słabość” stylu por. 
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kontrapost jest mniej wyczuwalny, za sprawą ciężkich i grubych szat, które nie tylko 

zasłaniają, ale wręcz ukrywają ciała apostołów. Pozycja rąk, ramion oraz ledwo, ale w sposób 

wyczuwalny wysunięte prawe kolano zdradzają jednak, że nie są one statecznymi posągami, 

ale figurami naznaczonymi ruchem. Trzy najlepiej zachowane rzeźby zespołu przedstawiają 

trzy różne stopnie ukazania ruchu. Postać św. Jana napełnia się dynamiką. Apostoł z brodą i 

długimi włosami pochyla lekko głowę do przodu, jakby chciał nawiązać rozmowę z wiernym 

wstępującym do kaplicy. Wzrok kieruje w jedno miejsce, jednocześnie zdaje się wyruszyć w 

tym samym kierunku (il. 43). Brodaty apostoł o krótkich, kręconych włosach jest najmniej 

dynamiczny, jego podniesiona głowa i zawieszony na horyzoncie wzrok są o wiele bardziej 

wyrazem stanu „ponadczasowego”, niż uchwyceniem konkretnej chwili. Układ ciała jednak 

także i w tym przypadku wyraża ruch, poprzez ukazanie momentu dokonania kroku.  

 Łączenie w jednym przedstawieniu przeciwstawnych pojęć takich jak 

ponadczasowość wyrażająca się w twarzy i uchwycenie konkretnej chwili poprzez ukazanie 

podjęcia kroku do przodu jest znamienne także dla rzeźb Matki Boskiej z Dzieciątkiem w 

Małopolsce i na Spiszu. Delikatny, trudny do określenia uśmiech na twarzach tych Madonn 

oraz skierowanie wzroku nie ku Dzieciątku, ale gdzieś w dal są wyrazem ich przebywania 

poza przestrzenią i czasem. Przeciwnie do tego, mniej lub bardziej dynamiczny układ ciała 

wraz z misternie ułożonym ubiorem przywołują na myśl przedstawienie młodej, należącej do 

ówczesnego świata eleganckiej damy dworu. Prawe kolano Madonny jest mało wyczuwalne 

pod szatami, podobnie jak u paryskich apostołów, jednak pozycja ramion i rąk zdradza nam 

ułożenie prawej nogi. W przypadku sądeckiej figury – podobnie jak w Paryżu – układ nóg jest 

czytelny wbrew temu, że nie zachowały się stopy figur.  

 Naturalnie środkowoeuropejskie figury dzieli zbyt wiele od rzeźb z Sainte-Chapelle, 

żeby mogły one być uwzględnione jako możliwe wzory lub tym bardziej pierwowzory. Oś 

ciała nowosądeckiej figury jest w większym stopniu wygięta, tworząc znamienny także dla 

innych figur tego typu kształt litery „S”. Nie może być mowy także o bezpośrednich 

zależnościach stylowych. Niemniej zastosowanie subtelnego kontrapostu przy jednoczesnym 

ukryciu ciała pod wieloma warstwami draperii jest znamienne dla dzieł powstałych w 

warsztatach paryskich w okresie, w którym wyrzeźbiono także apostołów z Sainte-Chapelle. 

Paryskie figury apostołów, przy których rzeźbieniu zastosowano tak różne rozwiązania 

formalne, zawierają więc w zalążku także te z nich, które później krystalizując się, utworzą 

konwencję przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem, powtarzaną także w rzeźbach w 

Małopolsce i na Spiszu.  
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 Bogactwo koncepcji w rzeźbie francuskiej XIII wieku zaowocowało także 

powstaniem wielu typów figury stojącej Madonny z Dzieciątkiem. Wśród najstarszych 

przedstawień, w których pojawiło się nowe podejście do kształtowania samodzielnej, nie 

podporządkowanej architekturze figury, na pierwszym miejscu wymienia się tak zwaną 

Vierge Dorée z Amiens, wysoką na 225 cm rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem w trummeau 

portalu południowego ramienia transeptu katedry
147

 (il. 44). Rzeźba ta powstała jeszcze przed, 

lub tuż po połowie XIII wieku
148

. W niej pojawia się bardzo wcześnie ta wewnętrzna relacja 

między Matką Boską a Dzieciątkiem, która będzie znamienna dla wielu Madonn w sztuce 

gotyckiej. W odróżnieniu od wcześniejszych przedstawień o hieratycznym układzie, tu Maria 

i Jezus zwracają się ku sobie. Wydaje się, że uśmiech na twarzy Marii nie jest przede 

wszystkim wyrazem ponadczasowej radości Królowej Niebios, lecz dobrze znanej wiernym 

oglądającym rzeźbę, miłości matki do syna.   

 Treści przedstawienia podporządkowuje się również nowatorskie ujęcie postaci. 

Klasyczny kontrapost, stanowiący oś konstrukcji rzeźby św. Jana z Sainte-Chapelle ulega tu 

modyfikacji. W obu przypadkach lewa noga jest wyprostowana, a prawa ugięta w kolanie. 

Ciężar Dzieciątka unoszonego na lewej ręce powoduje jednak, że oś figury Marii wygina się 

w stronę przeciwległą, niż oś apostoła. Zgodnie z tym, przechyla ona nie lewe, ale prawe 

ramię, a w ślad za tym obniża się także pozycja prawej ręki. Ponieważ wyprostowana lewa 

noga nie dźwiga jedynie ciężaru ciała Marii, ale także Dzieciątko, statyka przedstawienia jest 

pełna napięcia. To jest zasadnicza różnica w stosunku do klasycznego kontrapostu, który 

poprzez równowagę masy poszczególnych części ciała jest wyrazem stanu spoczynku. 

 Struktura rzeźby Madonny „napina się” jeszcze bardziej za sprawą lekkiego obrotu 

górnej części figury w kierunku Dzieciątka. Utrwalono tu ruch w jednym, konkretnym 

momencie obrotu ciała, co wynika bezpośrednio z treści przedstawienia, bliskiego wręcz 

„scenie rodzajowej”. Ten lekki obrót zachowały także drewniane Madonny, powstałe kilka 

pokoleń później w Małopolsce i na Spiszu. Inaczej jednak, niż w rzeźbie francuskiej, skręt osi 

w kierunku do Dzieciątka jest ledwo zauważalny i świadczy o nim jedynie pozycja ramion. W 

większym stopniu zdradza to układ głowy Marii, którą zbliża ona do swojego syna, jednak ich 

spojrzenia nie spotykają się. Robert Suckale odnosząc Madonny powstałe około roku 1300 do 

rzeźby w Amiens uważał, że w przypadku Vierge Dorée ruch pochodzi z wewnątrz figury, 

gdy tymczasem w dziełach następnych pokoleń rzeźbiarzy „rozgrywa się” jedynie na 
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powierzchni figur
149

. Te stwierdzenia można jednak tylko w części odnieść do dzieł, które są 

przedmiotem tej pracy. Jak widzieliśmy, wszystkie elementy kompozycyjne francuskiej 

figury uchwytne są w tych rzeźbach, nawet jeśli napięcie je kształtujące zostało w znacznym 

stopniu wyciszone. Lekki obrót do Dzieciątka nie przetrwał więc w formie dobrze czytelnego 

aktu zwrócenia się do siebie matki i syna, ale jako element łatwego do powtórzenia schematu.  

 Według podobnej koncepcji, jak Madonna w Amiens powstała również monumentalna 

rzeźba Madonny na portalu północnego ramienia transeptu Notre-Dame w Paryżu
150

 (il. 45). 

Przy wnikliwym porównaniu zauważymy jednak wiele różnic między nimi. Maria w Paryżu 

unosi Dzieciątko wyżej, niż w Amiens. Głowę także podnosi wyraźnie, przeciwnie do 

pikardyjskiego przedstawienia. Niestety, postać małego Jezusa nie zachowała się, dlatego 

trudno ustalić z pewnością, czy Matka w Paryżu patrzy na syna, czy też w nieokreślony daleki 

punkt, tak jak drewniane figury omawianej w pracy grupy małopolsko-spiskiej. Układ szat 

Madonny jest podobny w obu przypadkach, jednak płaszcz Marii w Paryżu sprawia wrażenie, 

jakby powstał z cieńszego i lżejszego materiału, niż jego odpowiednik w Amiens. Dzięki 

temu zabiegowi, a także gestowi jakim Maria podciąga wysoko brzeg płaszcza, wyraźnie 

uwydatnia się pod materią prawe kolano. Wraz z tą przerzuconą i podniesioną przed postacią 

prawą połą płaszcza, którą Maria przytrzymuje lewą ręką, podnosi ona nieco także 

odsłaniającą się spod płaszcza suknię. W efekcie, fałdy płaszcza i sukni układają się wzdłuż 

ukośnej linii, prowadzącej od prawej stopy do lewego przedramienia. Ten układ różni się od 

silnie podkreślonego wertykalizmu szat Madonny w Amiens i apostołów z Sainte-Chapelle, 

których pionowe fałdy ukształtowano niemalże jak masywne kolumny dźwigające łuki 

międzynawowych arkad gotyckiej katedry. Sauerländer pisze o rurkowatych fałdach szat 

apostołów i Madonny, które powodują usztywnienie postawy figur
151

. Tę stateczność, 

charakterystyczną dla dolnej partii wspomnianych przez Sauerländera figur łagodzi ukośnie 

ustawienie fałd płaszcza paryskiej Madonny. Ukośny układ głównych fałd, uzupełniony o 

poprzeczne marszczenia materii w kształcie szerokich łuków rozpiętych między rękami 

Madonny będzie się powtarzał przez dziesiątki lat. Odnajdujemy je także na figurach w 

Małopolsce i na Spiszu.  
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 „Im Gegensatz zu späteren Werken spielt sich die Bewegung aber nicht an der Oberfläche allein. (...) Die 

Bewegung (w Amiens –  Z. Gy.) kommt aus dem Körper”; Suckale 1971, s. 65. 
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 Sauerländer 1972, s. 152; Suckale 1971, s. 99-101. 
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 Sauerländer 1972, s. 151. Fabienne Joubert zgadzając się z uwagami Willibalda Sauerländera na temat 

analogii w bizańtyńskiej rzeźbie z kości słoniowej, gdzie być może należy szukać źródeł surowości stylu i 

usztywienia postawy (por. W. Sauerländer, Die kunstgeschichtliche Stellung der Westportale von Notre-Dame in 

Paris, "Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft’, t. 17 (1959), s. 1-56.), wskazała na możliwość szerszego 

kontekstu wymiany artystycznej w tym okresie pomiędzy Zachodem a Bizancjum; Joubert 2008, s. 149. 
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 Po Vierge Dorée w Amiens powstał cały szereg rzeźb, w których zastosowano 

zbliżoną do niej kompozycję. Wśród tych figur warto wymienić znakomite dzieło z kości 

słoniowej. Ta rzeźba Madonny znajdowała się pierwotnie prawdopodobnie w skarbcu Sainte-

Chapelle, a dziś przechowywana jest w Luwrze (il. 46). Figura, jak na rzeźby z kości 

słoniowej odznacza się pokaźnymi rozmiarami, jest także niewątpliwie jednym z najbardziej 

dojrzałych dzieł tego artystycznego gatunku
152

. Zawiera także wiele cech charakterystycznych 

dla rzeźby francuskiej drugiej połowy XIII wieku. Nie podejmę tu szczegółowego omawiania 

tej figury, ponieważ jako całość nie nawiązuje ona do typu przedstawienia, który reprezentują 

także Madonny małopolsko-spiskie. Wśród cech stylowych, wymienionych w analizie 

Roberta Suckalego warto jednak zwrócić uwagę na kształt grzbietów fałd. W odróżnieniu od 

przywołanych uprzednio monumentalnych Madonn, tu obok miękko układających się 

marszczeń pojawiają się na płaszczu Marii dwie, znacznie wysunięte do przodu poprzeczne 

fałdy o ostrych grzbietach. Takie zróżnicowanie fałd odnajdujemy także na szatach nie tylko 

sądeckiej figury, ale także dalszych rzeźb grupy małopolsko-spiskiej. Nie jest to oczywiście 

ślad bezpośredniego oddziaływania. Pokazuje jednak, że takie podejście do formowania 

powierzchni rzeźbiarskiej, oparte na zastosowaniu kilku głównych, ostro rzeźbionych 

grzbietów na szatach w dużej mierze miękko fałdowanych, było obecne w rzeźbie francuskiej 

już po połowie XIII wieku
153

.   

 Druga połowa XIII wieku to okres, w którym wypracowane poprzednio typy 

przedstawienia Madonny powtarzano bez większych modyfikacji. Nie oznacza to jednak 

braku jakichkolwiek przemian. Następowały one jednak powoli i stały się widoczne dopiero 

pod koniec stulecia. Niewiele zachowało się datowanych dzieł z tego okresu, co utrudnia 

dokładne śledzenie w czasie tych niewielkich zmian
154

. Doprowadziły one do wykształcenia 

pewnego zespołu motywów a także nieco odmiennego niż w poprzednim okresie sposobu 

formowania powierzchni rzeźby. Nowe tendencje, choć nie miały tak „rewolucyjnego” 

charakteru, jak te, które doprowadziły do powstania Vierge dorée w Amiens, utrwaliły się 

jednak na przełomie XIII i XIV wieku, stając się manierą pierwszej połowy nowego stulecia. 

 Wśród tych dokonań warto zwrócić uwagę na dwie nowości, które stały się istotną 

częścią składową koncepcji kształtującej figury wyodrębnionej przeze mnie grupy 

małopolsko-spiskiej. Pierwsza z nich dotyczy rzeźbiarskiego kształtowania postaci, a druga 

układu szat. W odróżnieniu od dzieł z pierwszej połowy stulecia, w których zarówno 
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 Suckale 1971, s. 109-119 - datuje figurę na czas ok. 1260. 
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 Tamże, s. 114. 
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 Tamże, s. 165. 



54 

 

strukturę ciała jak i nałożone na nie szaty śmiało rozplanowano w przestrzeni, w rzeźbie tego 

okresu dochodzi do zredukowania plastycznych walorów dzieła. Przykładem takiego 

podejścia jest zespół królewskich figur nagrobnych w kościele opactwa benedyktyńskiego 

Saint-Denis, nekropolii królów francuskich. Nagrobki ufundował Ludwik IX, wykonano je w 

latach 1264-1267
155

. Szesnaście figur przedstawiało królewskich poprzedników fundatora, 

rządzących Francją na przestrzeni kilkuset lat
156

. Stanowią one dziś jedyną w swoim rodzaju, 

bo dość ściśle datowaną grupę dzieł z drugiej połowy XIII wieku. Koncepcja oddania postaci 

odpowiada tu zasadom wypracowanym w pierwszej połowie stulecia. Zastosowanie schematu 

nie idzie jednak w parze z wewnętrznym napięciem rzeźby, wynikającym z uchwycenia 

poruszonej postaci w przestrzeni. Nie znajdziemy tu także niespokojnie wijących się brzegów 

szat apostołów z Sainte-Chapelle. Wyciszenie ruchu postaci i uproszczenie systemu 

marszczeń szat wynika tu być może dodatkowo z reprezentacyjnej funkcji nagrobków. 

Uroczystą, a więc i bardziej stateczną postawę uzasadnia także to, że zespół możemy uważać 

za swoistą „galerię przodków” pomyślaną w formie nagrobków, w której przywoływana jest 

obecność władców nieżyjących już przeważnie od wielu pokoleń. Figury z tego samego 

powodu nie mogły być pomyślane jako przedstawienie znanych twórcom osobiście osób, ale 

jako odwzorowanie postaci ludzkiej, stworzonej z wykorzystaniem schematów. Figury 

wykazują wielką różnorodność rozwiązań, najlepiej uchwytnych w bogactwie układów szat.  

 Powstały w stosunkowo krótkim czasie zespół zachowanych do dziś niemalże w 

komplecie figur przedstawiających królów i królowe Francji daje nam szeroki przegląd 

schematów używanych w tamtym okresie w rzeźbie francuskiej. Wśród nich odnajdujemy 

między innymi układ poznany już w przedstawieniach Madonny, na trummeau portali katedr 

w Amiens i Paryżu. Władca w tym przypadku, jak na nagrobku Ludwika III, przytrzymuje 

prawą połę płaszcza unosząc ją wysoko lewą ręką, tworząc tym samym ukośny, biegnący od 

prawej stopy do lewej ręki wątek głównej fałdy. W innych przypadkach, jak na nagrobku 

Karlomana II, przeciągnięta przed postacią poła płaszcza przysłania ciało jedynie od pasa w 
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 Leistenschneider 2008, s. 49n. Nie wszyscy badacze uznali Ludwika IX za fundatora nagrobków. Przed laty 

G. Sommers Wright, A Royal Tomb Program in the Reign of St. Louis, "The Art Bulletin", R. 56 (1974), No. 2, 

[Medieval Issue], s. 224-243, szczeg. s. 224 zwróciła uwagę na brak przekazów pisemnych, mogących 

potwierdzic fakt królewskiej fundacji. Jej zdaniem fundatorem nagrobków mógł być opat klasztoru, Mateusz z 

Vendôme. 
156

 Tumby nagrobne zniszczono w czasie rewolucji francuskiej. Z szesnastu figur, wbrew niespokojnym czasom 

rewolucji, przetrwało jednak czternaście, które kilkadziesiąt lat później ustawiono na nowo w kościele w Saint-

Denis, w aranżacji Violet le Duca. Dokonano przy tym licznych uzupełnień, szczególnie rąk, koron oraz 

pozostałych insygnii władzy królewskiej; Sauerländer 1972, s. 169; Suckale 1971, s. 124; Leistenschneider 

2008, s. 50. 
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dół
157

. Ten motyw pojawia się także na postaciach kobiecych i to w kształcie, w jakim 

ułożono szaty także na drewnianych figurach wybranej przez nas grupy 

środkowoeuropejskich Madonn. Robert Suckale zestawił ze sobą rzeźbę Ermentrudy 

Orleanskiej i Konstancji Kastylijskiej
158

. Dla naszych rozważań mniej przydatne jest to 

zestawienie, ponieważ w figurze Ermentrudy zastosowano układ otwartego z przodu płaszcza. 

Figurę Konstancji Kastylijskiej (il. 47) warto za to rozpatrywać razem z rzeźbą Konstancji z 

Arles (il. 48), obie bowiem skonstruowano wykorzystując zamknięty układ szat, znany nam 

już z przedstawień małopolsko-spiskich
159

. Trzy figury mają jednak i wspólne, łączące je 

cechy. Poza postawą ciała, sposobem ułożenia włosów i chusty na głowie lub drobiazgowym 

odwzorowaniem paska, na uwagę zasługuje motyw ciasnego, nieraz kilkakrotnego owinięcia 

płaszcza wokół przedramienia. W przedstawieniu z otwartym płaszczem owinięto lewą połę 

wokół lewego przedramienia. W ten sposób uchwycono ten motyw także w figurze ze 

spiskich Stražek. Dwa pozostałe układy są względem siebie odwrócone. Postać przytrzymuje 

opadający raz z lewego, innym razem z prawego ramienia, następnie przełożony przed ciałem 

płaszcz przeciwległym przedramieniem, wokół którego kilkakrotnie owinięto skraj zarówno 

lewej, jak i prawej poły nakrycia. To rozwiązanie pojawia się w tym samym kształcie we 

wszystkich figurach małopolsko-spiskiej grupy
160

.   

 Porównując ze sobą rzeźby obu Konstancji, na tle ogólnych zbieżności dają się 

zauważyć takie różnice między nimi, które jednocześnie tłumaczą charakter wspomnianych 

powyżej przemian w rzeźbie francuskiej drugiej połowy XIII wieku. Konstancja z Arles 

podnosi wyżej przedramię, którym przytrzymuje płaszcz. Dzięki temu materiał napina się 

bardziej, niż w przypadku drugiej rzeźby. Druga figura obniżyła rękę, rozluźniając szaty, 

które tworzą przed nią łagodniejsze fałdy o kształcie odwróconego łuku. W pierwszym 

przypadku ugięte kolano wyraźnie zaznacza się pod materią, gdy tymczasem w drugiej 

rzeźbie opadający luźno płaszcz ukrywa go całkowicie. Jeśli idąc za Suckalem, figurę 

Konstancji Kastylijskiej odnosimy do przechowywanej dziś w Luwrze Madonny z kości 

słoniowej, to rzeźbę Konstancji z Arles o bardziej napiętym układzie moglibyśmy porównać z 

rzeźbą Madonny z północnego ramienia transeptu Notre-Dame w Paryżu, nawet jeśli 
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 Obie figury nagrobne wykonano w roku 1264 i ustawiono w południowym ramieniu transpetu kościoła w 

Saint-Denis; Erlande-Brandenburg 1975, nr kat. 59 (Ludwik III) i nr kat. 60 (Karloman II), s. 154, il. 135. 
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 Suckale 1971, s. 125-127.  
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 Obydwie rzeźby powstały w 1263 roku. Ustawiono je parami wraz z figurami ich królewskich małżonków w 

północnym ramieniu transpetu kościoła w Saint-Denis; Erlande-Brandenburg 1975, nr kat. 87, s. 162, il. 138, 

142 (Konstancja Kastylijska) oraz tamże, nr kat. 75, il. 136, 149 (Konstancja z Arles). 
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 W przypadku Madonny ze Šváboviec nie daje pewności zachowana fotografia, pokazujące rzeźbę we 

frontalnym ujęciu. Zbieżność ogólnego układu szat pozwala jednak na przypuszczenie, że znajdujący się za 

Dzieciątkiem motyw obecny był tam w tym samym kształcie, jak na innych rzeźbach grupy.  
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podstawę do tego daje jedynie ów motyw, a całość rzeźby odbiega od paryskiej figury
161

. 

Rzeźby dwóch królowych, tak bliskie koncepcją kształtowania postaci, odróżnia od siebie 

jedynie podejście do umieszczenia postaci w przestrzeni poprzez nadanie im różnego stopnia 

dynamiki. Pokazują one, że rozwiązania uznane dziś za wcześniejsze oraz te, które 

umieszczamy w późniejszym okresie przemian, istniały jednocześnie w drugiej połowie XIII 

wieku. Z czasem przeważył jednak kanon przedstawienia osoby eleganckiej i wyważonej, bez 

napięcia wyrażającego się w dynamice marszczeń szat lub ruchu ciała.  

 Nie oznacza to brak dzieł o wyraźnym napięciu kompozycji. Przykładem realizacji o 

skomplikowanej, przestrzennej strukturze jest przechowywane dziś w Luwrze, opracowane 

jako pełna rzeźba przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem (il. 49)
162

. Rzeźba ta powstała 

w wyniku zastosowania dynamicznego układu postaci Matki Boskiej i Dzieciątka.. Trudny do 

uchwycenia, skomplikowany sposób wygięcia osi zarówno Matki jak i Syna czyni rzeźbę 

wyjątkową na tle znanych nam figur powstałych w tym czasie w warsztatach działających na 

północ od Alp. Będące tematem tej pracy rzeźby w Małopolsce i na Spiszu są pozbawione 

takiego zamysłu twórczego i dlatego nie mogą być odnoszone do figury pikardyjskiej. 

 Koncepcja ułożenia szat nowosądeckiej figury i dalszych, podobnych do niej rzeźb po 

obu stronach Karpat jest bliższa kompozycji udrapowania rzeźby Konstancji Kastylijskiej. 

Jak wykazał Suckale, choć rzeźba królowej nawiązuje do okazałej figury z Saint-Chapelle, to 

w porównaniu z nią jest pozbawiona ruchu i płasko opracowana. Bryła rzeźby została 

zróżnicowana jedynie w jej dolnej części, a i tu szaty wręcz „zanurzają się” w niej, nie 

                                                 
161

 Sauerländer wysoko cenił składającą się na jeden zespół rzeźb parę królewską Konstancji z Arles i Roberta II 

Pobożnego, poświęcając im osobne hasło w części katalogowej swojej syntezy. Omawiając figurę królowej 

zwrócił uwagę na ostre formowanie krawędzi płaszcza, tworzącego głębokie fałdy na jej lewym boku. Fałdy te 

ukształtowano tworząc głębokie formy, przypominający kieszenie; Sauerländer 1972, s. 169. Są to cechy, które 

wyraźnie oddalają tę rzeźbę od Madonny w Amiens.  
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 Wysokość rzeźby wynosi 116 cm i została ona wykonana z drewna dębowego. Datowanie figury przyjęto w 

literaturze na koniec XIII wieku; Sculpture française 1996, s. 108. Proweniencja figury jest nieznana, 

wcześniejsza literatura notowała ją jako pochodzącą z Abbeville. Wiadomo jedynie, że w połowie XIX wieku 

znajdowała się ona w kościele w miejscowości Wargnies, gdzie być może dostała się z klasztoru w 

Berteaucourt-les-Dames. Wszystkie trzy, podnoszone w związku z figurą miejscowości są położone w regionie 

Pikardii w niewielkiej odległości względem siebie. Wbrew niepewności co do ustalenia dokładnego miejsca 

pochodzenia, badacze nie mają więc wątpliwości, że figura powstała w Pikardii; Le Pogam 2013, s. 264. 

Zarówno Sauerländer, jak i Suckale podkreślili wyjątkowe walory dzieła. Pierwszy z tych dwóch badaczy 

zwrócił uwagę na trójwymiarowe podejście w oddaniu ruchu oraz ożywione traktowanie udrapowania figury; 

Sauerländer 1970, s. 173. Suckale zaś widział w silnym wygięciu osi wpływ takich rzeźb z kości słoniowej, jak 

wspomniana już figura z Saint-Chapelle. Twierdził także, że figura nie ma bliskich odpowiedników w znanym 

nam materiale zabytkowym; Suckale 1971, s. 144-146. Ostatnio Pierre-Yves Le Pogam potwierdził ustalenia 

Sauerländera i Suckalego. Podkreślił szczególnie bliski związek drewnianej figury ze wspomnianą rzeźbą z 

kości słoniowej z Saint-Chapelle, wymieniając kolejne dwie, jego zdaniem jeszcze bliższe tamtej figurze 

realizacje z kości słoniowej, w amsterdamskim Rijksmuseum i w kolekcji prywatnej w Courtrai; Le Pogam 

2013, s. 264.  
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wykazując własnej dynamiki
163

. To zespolenie szat z ciałem figury jest charakterystyczne 

także dla małopolskich i spiskich figur. Przedstawienie szat także w tych dziełach nie 

przywodzi na myśl obecności prawdziwego materiału, którym okrywano ciało. Mamy do 

czynienia z jednoczesnym i „jednolitym” odwzorowaniem zarówno szat, jak twarzy i rąk. 

Określając całość przedstawienia, wydaje się szczególnie trafne słowo wizerunek, przeciwnie, 

niż w przypadku francuskich dzieł z pierwszej połowy XIII wieku, które w większym stopniu 

mogą być uznane za próbę uobecniania postaci ludzkiej. Wspólne wszystkim figurom jest 

także zastosowanie na przemian bardziej i mniej spiętrzonych, poprzecznych marszczeń 

płaszcza przed postacią, z akcentowaną, wyraźnie wysuniętą główną fałdą o dość ostrym 

grzbiecie. W figurze z kości słoniowej w Luwrze oraz rzeźbie Konstancji Kastylijskiej są one 

jednak bardziej przestrzenne, niż w drewnianych figurach środkowoeuropejskich Madonn.  

 Motyw przeciągniętej przed ciało poły płaszcza w rzeźbach dwóch królowych łatwo 

odnieść do kompozycji szat figur z Nowego Sącza, Dominikowic, Šváboviec i Richvaldu. W 

przykładach francuskich jednak ta część płaszcza opada po zewnętrznej stronie ramienia i 

zostaje owinięta od dołu wokół przedramienia. W środkowoeuropejskich przedstawieniach 

płaszcz zostaje nałożony na przedramię Marii, a jego skraj przeciągnięty od wewnętrznej 

strony tegoż przedramienia w kierunku drugiej ręki. Rozwiązanie to także odnajdziemy w 

rzeźbie francuskiej drugiej połowy XIII wieku. 

 Dość wcześnie, bo jeszcze w trzeciej ćwierci stulecia pojawił się ten schemat na 

kamiennym retabulum, pochodzącym z leżącej na północny-zachód od Paryża miejscowości 

Saint-Germer-de-Fly. Retabulum znajduje się dziś w Musée de Cluny, a pierwotnie zdobiło 

ołtarz ustawiony w kaplicy zwanej także Sainte-Chapelle w miejscowym kościele 

klasztornym. Kaplicę ufundował Pierre de Wessencourt, wybrany w roku 1259 na opata 

klasztoru, konsekracja nastąpiła w roku 1267. Lata 1259-1267 wyznaczają zatem najbardziej 

prawdopodobne ramy czasowe powstania retabulum, zdobiącego główny ołtarz w kaplicy
164

. 

Szeroka i niska, opatrzona rzeźbioną bordiurą kamienna płyta przedstawia osiemnaście, 

reliefowo wyrzeźbionych postaci. Pośrodku umieszczono Ukrzyżowanie, a po jego bokach 

piętnaście stojących figur w układzie izokefalicznym (il. 50). 

 Dla naszych rozważań najważniejsza jest, szósta figura licząc od lewej od strony 

widza, przedstawiająca świętego Piotra (il. 51). Struktura rzeźby opiera się o schemat 

eleganckiej, wyważonej postawy z lekko wygiętą osią. Płaszcz świętego ułożono w sposób 

znany nam z szat środkowoeuropejskich Madonn, przeciągając jego fragment w lewą stronę 
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przed ciałem i przytrzymując przedramieniem. Suckale podkreśla znaczenie tego motywu, 

który pojawia się tu bardzo wcześnie. Układ, którego wygląd on sam porównuje do 

„fartucha” występuje w znanych nam rzeźbach najwcześniej w tym przedstawieniu świętego 

Piotra. Według badacza, ułożenie płaszcza figury na retabulum powstałym tuż po połowie 

XIII wieku nabiera już kształtu, który rozpowszechnił się dopiero w następnym stuleciu, 

stając się jednym z najpopularniejszych schematów kompozycyjnych
165

. Brzeg płaszcza, 

zebrany w formie przypominającej węzeł, wystaje ponad przedramię tak, jak widzimy to nie 

tylko na figurach królowych w Saint-Denis, ale także na drewnianych przedstawieniach z 

Toporca, w Szaflarach, z Ruskinoviec, a nawet jako zapożyczony motyw w odległej stylem 

od poprzednich, figurze w Lipnicy Murowanej. W Nowym Sączu także występuje ten motyw, 

choć jest ledwo zauważalny, „wciśnięty” pomiędzy Dzieciątko, a dźwigające go ramię 

Madonny (il. 52). Ta ostatnia figura w sposobie zawieszenia na prawym ramieniu poły 

płaszcza zbliża się do postaci Piotra z retabulum w Saint-Germer-de-Fly. W tym przypadku ta 

część szat opada bowiem po wewnętrznej linii ramienia, tak jak w sądeckiej figurze. Święty 

odwraca głowę w lewo, w kierunku sceny Ukrzyżowania, co powoduję, że oś figury jest 

delikatnie skręcona, co znamienne jest także dla sądeckiej Madonny, odwracającej się w 

kierunku Dzieciątka.  

 Istnieją także różnice między tymi rzeźbami. Oś figury apostoła w płaszczyźnie nie 

wygina się podwójnie jak w rzeźbie w Nowym Sączu, ale tylko w jedną stronę. Ta cecha, 

wraz z ukształtowaniem dolnej części szat z pionowym układem głębokich, rurkowatych fałd 

zdradza trwanie cech znamiennych dla monumentalnych rzeźb apostołów z Saint-Chapelle 

lub Madonny z Amiens. Kompozycję szat tej ostatniej rzeźby powtórzono także w grupie 

figur zdobiących retabulum w Saint-Germer-de-Fly. Odnajdujemy ją na figurze siódmej od 

prawej, stojącej pomiędzy sceną Nawiedzenia a personifikacją Synagogi, przedstawiającej 

prawdopodobnie św. Pawła. Skraj przeciągniętej prawej poły płaszcza opadająca pod lewą 

ręką św. Piotra, sięgającej niemal do jego lewej stopy, także podporządkowuje się u dołu 

pionowemu układowi rytmicznie powtarzających się fałd, nie tylko przed postacią, ale także 

po jej bokach. Wykorzystanie schematu ukośnej linii dolnego brzegu płaszcza w przypadku 

drugiej figury, także nie rozbija u dołu statecznego porządku pionowych fałd. Jednak i w 

rzeźbie francuskiej XIII wieku znajdziemy przykłady, w których ukośnie biegnące fałdy 

spodnich szat współgrają z kierunkiem udrapowania wierzchniego nakrycia. Na retabulum z 
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Saint-Germer-de-Fly takie rozwiązanie wykazuje stojąca po prawicy św. Piotra figura Marii 

ze sceny Zwiastowania.  

 Zamysł ten w pełni rozwinięto w figurze Marii ze sceny Zwiastowania na tympanonie 

pochodzącym z jednego z portali katedry w Meaux, miejscowości leżącej w niewielkiej 

odległości na wschód od Paryża
166

 (il. 53). Ta realizacja należy już do czasów przełomu XIII i 

XIV wieku. Ujawniają się w niej cechy, z którymi mogą być bezpośrednio zestawione 

odpowiednie fragmenty nowosądeckiej figury. Płaszcz Marii w obu przypadkach jest ułożony 

według podobnego schematu. W dodatku i tu i tam, prawa poła narzuconego na ramiona 

płaszcza jest przy ramieniu zasłonięta, na tympanonie prawą ręką Dziewicy, w Nowym Sączu 

zaś jej chustą. Spływający z prawego ramienia brzeg podwójnie zawiniętego i przeciągniętego 

przed postać fragmentu szat, wyłania się dopiero na wysokości bioder w sposób niespotykany 

na wcześniej wspomnianych francuskich dziełach. Nad linią tego brzegu widzimy wyraźnie 

pasek Marii, który spina jej suknię, tworząc na niej promieniście układające się marszczenia. 

U dołu, nad lewym kolanem podwójna krawędź płaszcza zapętla się do góry, jednak dalsza 

linia jest prowadzona odmiennie. W figurze z Nowego Sącza biegnie ona ukośnie w dół do 

przeciwległej, prawej nogi, z kolei na płaszczu Marii ze Zwiastowania opada pionowo tak, jak 

na ubiorze Konstancji Kastylijskiej w Saint-Denis lub św. Piotra na retabulum z Saint-

Germer-de-Fly. 

 Ważniejsze jednak od podobieństw kompozycji szat jest niemalże zbieżne podejście 

do przestrzennego kształtowania figur. Opisany przez Suckalego na przykładzie figur 

władców w Saint-Denis proces łagodzenia napięcia w ruchu i spłaszczenia przestrzenności 

rzeźbiarskiego opracowania powierzchni przy jednolitym traktowaniu ciała figury i jej szat, 

osiąga w obu figurach Marii ten sam stopień. Temat przewodni kompozycji szat, jakim jest 

biegnąca ukośnie od jednej stopy do przeciwległej strony bioder główna fałda oraz 

wychodzące z niej poprzeczne marszczenia, które razem tworzą wątek w kształcie litery „Y”, 

są w przestrzeni o wiele mniej zaznaczone, niż w dziełach poprzednich pokoleń rzeźbiarzy.  

 Różnice między figurami są efektem przede wszystkim ich odmiennej funkcji. Maria 

ze Zwiastowania jest częścią szerszej kompozycji, wpisanej w ramy tympanonu o kształcie 

zbliżonym do trójkąta. Trójdzielny układ kompozycji, którego osiami są przedstawienia 

Archanioła, Marii i wyrastającej między nimi wysokiej lilii, podkreślono u góry przez 

potrójny układ ostrołukowych arkad. W bocznym ujęciu francuskiej i sądeckiej figury 

szczególnie widoczne staje się reliefowe podejście do kształtowania postaci. Głowa Madonny 
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w Nowym Sączu jest jednak oddana jako rzeźba pełna, a poprzeczne fałdy szat nieco bardziej 

wychodzą w przestrzeń. Figura z Meaux została opracowana płasko we wszystkich partiach i 

nie wystaje przed lico płyty, z której wyrzeźbiono tympanon (il. 54, 55). Dwoistość w 

podejściu przestrzennego opracowania głowy i tułowia sądeckiej figury zapewne nie jest bez 

znaczenia dla określenia pierwotnych ram, w których ją ustawiono. Do tego zagadnienia 

powrócimy jednak przy omawianiu funkcji małopolskich i spiskich Madonn. 

 Zestawiając ze sobą przedstawienia w Nowym Sączu i z Mieux doszliśmy do 

momentu, w którym sposób kształtowania małopolskich i spiskich figur wpisuje się w pewien 

odcinek przemian stylu rzeźby francuskiej. Ten rodzaj wyrażenia ekspresji utrwali się na kilka 

następnych dziesięcioleci. Tympanon w Meaux powstał w początkowym okresie popularności 

tego schematu. Zanim podejmiemy próbę umieszczenia sądeckiej figury i podobnych do niej 

Madonn w jeszcze bliższych stylowych zależnościach, warto podsumować te ich cechy, które 

są zakorzenione w rzeźbie francuskiej XIII wieku.  

 Jak dowiedliśmy, w drugiej połowie XIII wieku pojawiają się najważniejsze elementy 

kompozycyjne konstytuujące drewniane Madonny z Małopolski i Spisza. W odróżnieniu od 

hieratycznych kompozycji, charakterystycznych dla rzeźby romańskiej, w trzynastowiecznych 

przedstawieniach Matki Boskiej z Dzieciątkiem pojawia się bezpośrednia relacja uczuciowa 

między matką a synem. Madonna z Amiens jest tego wczesnym przykładem, a także pokazuje 

przemiany w strukturze rzeźby, które nastąpiły wskutek zmian ideowych. Figura nie jest 

wygięta tylko na płaszczyźnie, ale także w przestrzeni poprzez skręt osi w lewo, w kierunku 

Dzieciątka. Rozwinęła się także zasada akcentowania kilku głównych fałd płaszcza, zarówno 

diagonalnych, jak i poprzecznych. Płytsze zmarszczenia wraz z głównymi liniami 

udrapowania tworzą system scalający całą rzeźbę. Podporządkowują się temu także 

wyłaniające się spod szat części ciała, przede wszystkim głowa i ręce. Figura nie rozpada się 

na silnie podzielone „bloki” partii nóg, z pionowym układem fałd oraz tułowia z ukośnym 

jego ułożeniem, ale wszystkie te elementy razem tworzą całość jednolitą przestrzennie. Pod 

koniec stulecia upowszechnia się najbardziej widoczny motyw, jakim jest układ 

przeciągniętej przed postać poły płaszcza, przypominającej kształtem parawan lub fartuch. 

Styl rozwijany od połowy XIII wieku podlegał pewnym unifikacjom, jednak wykształcił się 

wówczas schemat, który stał się podstawą dla kompozycji przedstawienia Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem i jest uchwytny w wielu dziełach do końca stulecia
167

. 
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 Jest to także okres, w którym figury Madonny „produkuje się” na wielką skalę. W tym 

- jak to określił Bernd Carqué - „bezmiarze produkcji”
168

 figur można jednak rozróżnić kilka 

typów na podstawie odmiennego układu szat. Suckale wyróżnił dwa typy, do których z 

łatwością odniesiemy także wybrane przez nas środkowoeuropejskie figury. Różnice między 

nimi mają swoje źródło w stopniu poruszenia postaci. Pierwszy powstaje, gdy Maria 

przytrzymuje połę płaszcza przed sobą. Te figury znamionuje szersza kompozycja oraz 

większy rozmach, wyrażający się w skręcie osi figury Marii, zwracającej się do syna. Tę 

dynamikę wzmacnia nieraz gest Dzieciątka, przyciągającego chustę Matki do siebie. Do tego 

typu możemy zaliczyć figury w Nowym Sączu, z Dominikowic, Richvaldu lub ze Šváboviec. 

W drugim typie Maria przytrzymuje swoją suknię łokciami, podciągając ją nieco dla 

ułatwienia dokonania kroku
169

. W oparciu o taki schemat powstały rzeźby z Toporca, Szaflar 

i Ruskinoviec. Suckale podkreślił jednak, że rozróżnienie na typy – dzielące się jeszcze na 

kilka wariantów - w tym przypadku dotyczy tylko kompozycji figur, a nie ikonografii, 

mówiąc inaczej, wynika z cech formalnych a nie z treści przedstawień
170

.  

 Typy te pojawiają się podobnie jak w rzeźbie francuskiej, także i w Małopolsce, i na 

Spiszu w wielu odmianach. Nigdy nie są jednak na tyle wyraźne, żeby można było na ich 

podstawie wysnuć wniosek o odrębności warsztatowej niektórych z figur. W obu z typów 

występują między rzeźbami odchylenia w stopniu wygięcia osi lub sposobie ułożenia szat. 

Dotyczy to także relacji między matką a synem, ukazanej poprzez różne gesty Dzieciątka lub 

przedmiot – względnie ptaszka – które trzyma Ono w rączkach. Ta różnorodność ujęć i 

motywów w ramach dwóch typów ogólnego układu szat wskazuje na twórcze wykorzystanie 

przez ówczesnych snycerzy szeroko znanych rozwiązań, których kolebką była sztuka paryska 

XIII wieku.  

 Wymienione poprzednio cechy, wspólne francuskim i środkowoeuropejskim 

Madonnom dotyczą podstaw budowy figur. Istnieją jednak i rozbieżności w opracowaniu 

szczegółów, które odsuwają sądecką Madonnę i dalsze dzieła grupy od wczesnych 

przykładów francuskich, a przybliżają je do realizacji czternastowiecznych. Niektóre z tych 

szczegółowych cech, zauważalne przede wszystkim w oddaniu najbardziej subtelnych detali, 

jakimi są partie twarzy i włosów postaci, współbrzmią z niektórymi francuskimi dziełami, 

powstałymi w czasie około i po roku 1300. Figury te należą do większych realizacji 

związanych bezpośrednio z dworem królewskim ostatnich Kapetyngów. Najważniejsze 
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rzeźbiarskie fundacje pierwszych lat XIV wieku wiążą się z Filipem IV i jego otoczeniem. 

Nie zachował się największy program figuralny, jakim była galeria królów w paryskim Palais 

de la Cité
171

. Przetrwało jednak kilka zespołów lub pojedynczych rzeźb, do których należy 

odnieść figurę z Nowego Sącza oraz dalsze rzeźby grupy. Na zestawienie z nimi zasługują 

rzeźby z Poissy, Mainneville, Gosnay, a na koniec kilka realizacji nagrobnych z Saint-Denis. 

Wszystkie one mogą być datowane na pierwsze trzydziestolecie XIV wieku.  

 Panowanie ostatnich Kapetyngów przypadające na ten okres stanowi istotną cezurę w 

dziejach gotyckiej rzeźby francuskiej. Starsza literatura wyraźnie oddzieliła ten czas od 

„klasycznej” sztuki XIII wieku, w którym powstały takie rzeźby, jak ukazane powyżej figury 

apostołów w Saint-Chapelle lub monumentalne Madonny na trummeau kościołów. W 

odróżnieniu od tamtych, dzieła nowego wieku miał charakteryzować pewien „upadek” 

wyrażający się w pojawieniu się tendencji manierystycznych. Figury utraciły walory 

plastyczne, napięcie w kształtowaniu struktury, bogactwo szczegółów naśladujących naturę. 

 Takie podejście odnajdziemy w katalogu zorganizowanej z rozmachem wystawy o 

sztuce francuskiej w czasach króla Filipa IV Pięknego i jego następców. Françoise Baron 

pisze w nim o czasach Ludwika IX, poprzedzających omawiany okres, jako o szczytowej 

fazie rozwoju rzeźby gotyckiej. Jej zdaniem twórczość rzeźbiarzy na początku XIV wieku 

pozostała w cieniu poprzedniego stulecia
172

. Ocena interesujących tu nas pierwszych 

dziesięcioleci XIV wieku zmienia się jednak w ostatnich latach w literaturze z zakresu historii 

sztuki. Badania Bernda Carqué wykazały, że styl XIII wieku trwał dalej równolegle z nowym 

podejściem. Polemizując z uwagami Baron, Carqué wystąpił przeciwko podejściu 

zakładającemu jednorodność sztuki w danym okresie. Nie zgodził się także z pojmowaniem 

przemian jako linii rozwoju od rozwiązań prostych do bardziej skomplikowanych. 

Polemizując z utartą w historii sztuki tezą „słabości” lub „upadku” stylu wobec wzorców 

poprzedniej epoki, wykazał złożoność tendencji stylowych jako istotę rzeźby francuskiej 

około roku 1300
173

.  

 Uwagi te mają istotne znaczenie dla zrozumienia charakteru stylowego Madonn z 

Małopolski i Spisza. Jak widzieliśmy, większość cech kształtujących te figury przejęto ze 

starszej, trzynastowiecznej tradycji. Jak zobaczymy, dalsze szczegóły figur wykażą jednak 
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zależności, przyporządkowujące je jednoznacznie do późniejszych tendencji. Przyjmując tok 

rozumowania Carqué należy przypuszczać, że wykorzystanie starszych rozwiązań w 

tworzeniu koncepcji rzeźb środkowoeuropejskich nie było wynikiem długiej wędrówki 

motywów, lub trwania usztywnionego schematu na terenach peryferyjnych względem 

wiodących ośrodków rzeźby europejskiej. Tendencje te przejawiają się w tych figurach tak 

samo jak i w ich odpowiednikach powstałych we Francji.  

 Początek XIV wieku to okres zmienionej relacji między twórcą a zleceniodawcą. 

Ponieważ wielkich zamówień przy budowie katedr było już o wiele mniej, na pierwszy plan 

wysunęły się prywatne przedsięwzięcia możnowładców. Można przypuszczać, że fundator w 

tych czasach interesował się w sposób bardziej bezpośredni niż poprzednio, ostatecznym 

kształtem dzieła. Z tego okresu pochodzi także najstarszy przypadek określenia malarza 

mianem nadwornego – peintre du roi (Ervard d’Orléans na dworze Filipa IV). Źródła nie są 

jednak tak obfite, żeby móc zarysować szerszą galerię twórców. Pewnymi wyjątkami są 

dobrze udokumentowane nagrobki królewskie w Saint-Denis, które pozwalaja na łączenie 

dzieł z ich twórcami. Dzięki nim znamy nazwiska takich mistrzów, jak Jean d’Arras lub Jean 

Pépin de Huy. Nieznany pozostaje jednak szereg nazwisk rzeźbiarzy, których dzieła 

przetrwały do dziś umożliwiając nam zarysowanie charakteru stylowego rzeźby na początku 

XIV wieku. Ci - jak pisze Baron - „doskonali mistrzowie dłuta” przenieśli tradycje XIII 

wieku w nowe stulecie. Łącząc realizm i elegancję poprzedniej epoki z idealizacją wynikającą 

z utrwalenia charakterystycznego dla tego okresu kanonu przedstawienia postaci ludzkiej, 

utworzyli konwencję, która okazała się niezwykle trwałą
174

.  

Jedną z najwcześniejszych fundacji, gdzie konwencja ta pojawiła się, było założenie 

klasztorne w Poissy. Miejsce urodzenia św. Ludwika, gdzie także sam za życia chętnie 

przebywał, zostało otoczone szczególną opieką przez jego wnuka, Filipa IV. Prace przy 

wznoszeniu klasztoru rozpoczęto po kanonizacji Ludwika w roku 1297
175

. Z pierwotnego 

programu rzeźbiarskiego przetrwało do dziś kilka figur, przechowywanych w Musée de 

Cluny oraz w Luwrze
176

. Pochodzą one z rąk różnych rzeźbiarzy, na co wskazują różnice w 

opracowaniu detali, choć według Suckalego prawdopodobne jest ich powstanie w tym samym 

warsztacie
177

. Te datowane na początek XIV wieku dzieła wykazują jeszcze wiele cech 

rzeźby poprzedniego stulecia. Struktura figur rozwija się zdecydowanie w przestrzeni, a ich 
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powierzchnię urozmaicają głębokie fałdy szat. Szaty ukształtowano rzeźbiarsko rozbijając 

nieraz i bryłę rzeźby, a nie zaznaczono ich płytkimi liniami, jak na przykład w omawianych w 

tej pracy drewnianych figurach w Małopolsce i na Spiszu.  

Występują jednak i nowe ujęcia formalne, widoczne w rzeźbiarskim kształtowaniu 

głowy. Spostrzeżenie nowych rozwiązań, obok znanych nam wcześniej motywów, umożliwia 

zespół siedmiu figur aniołów z Poissy, przechowywanych dziś we wspomnianych już dwóch 

paryskich muzeach. Twarze aniołów wyrzeźbiono w oparciu o różne schematy. Niektóre z 

nich są okrągłe, inne zaś wręcz wpisane w prostokąt, co wzmacnia przekonanie o udziale 

kilku rzeźbiarzy w tworzeniu zespołu. Nowy jest w niektórych figurach sposób opracowania 

powierzchni. Warto pod tym kątem zestawić ze sobą głowę anioła w Musée de Cluny
178

 (il. 

56) z figurami w Luwrze, szczególnie z twarzą anioła niosącego koronę po prawej stronie 

biodra
179

 (il. 57). Łatwo zauważyć, że pierwsza została oddana w sposób plastyczny. 

Subtelnie zaznaczone mięśnie twarzy łączą się ze sobą w sposób organiczny i powodują, że 

uśmiech staje się wyrazisty, powiedzielibyśmy nawet spontaniczny. Twarz figury w Luwrze 

natomiast ukształtowano nieco bardziej schematycznie. Odnosimy wrażenie, że za punkt 

wyjścia obrano bryłę zbliżoną do kuli, a na jej powierzchni nakreślono usta i oczy płytkimi 

cięciami dłuta.  

To, że takie formowanie twarzy nie jest wynikiem nieudolności rzeźbiarza, ale 

świadomym zabiegiem, pokazuje nam sposób oddania włosów. Rzeźbiarz ten znał zapewne 

tajniki odtworzenia loków fryzury układających się zgodnie z naturą. Przykładu takiego 

ujmowania włosów dostarcza nam przecież przywołana tu do porównania głowa anioła w 

Musée de Cluny, należąca niegdyś także do wystroju rzeźbiarskiego kościoła w Poissy. W 

rzeźbie anioła z koroną włosy układają się jednak w pewien geometryczny wzór, które nie jest 

przedstawieniem fryzury, ale niejako znakiem, dzięki któremu ją rozpoznajemy. Możemy je 

określić nawet jako rodzaj „fryzu ornamentalnego”, który jednak nie pełni tylko funkcji 

zdobienia, ale ułożony wokół twarzy ma także określone znaczenie. Swoją rolę pełni tylko w 

ściśle frontalnym ujęciu. Jeśli popatrzymy na tę głowę z góry lub z boku zobaczymy, że w 

tych miejscach włosy jedynie zaznaczano w kamieniu, nie łącząc ich rzeźbiarsko z opisanym 

powyżej ornamentalnym układem, który oddziela się od nich także swoją przestrzennością (il. 

58).  
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Zestawiając pierwszego anioła o włosach przestrzennie oddanych wokół całej głowy z 

drugim o frontalnie ujętej, okalającej jedynie twarz fryzurze, widzimy bardzo wyraźne 

różnice. Nie można tu jednak mówić o uproszczeniu realistycznego przedstawienia fryzury, 

ponieważ nie jest to redukcja włosów układających się zgodnie z naturą, a więc w sposób 

nieregularny. Wydaje się, że ten drugi układ nie powstał w wyniku przetworzenia pierwszego. 

Mamy tu do czynienia z nową koncepcja zaznaczenia włosów za pomocą rytmicznie 

powtarzających się łuków w układzie antytetycznym. Ten regularny układ urozmaicają 

uporządkowane równolegle względem siebie faliste linie, imitujące pasemka włosów. 

Pasemka te są jednak przestrzennie zróżnicowane, niektóre szersze i wyraźniej podrzeźbione, 

inne zaś węższe i płytsze.  

Tendencje do ornamentalnego traktowania poszczególnych loków pojawiają się w 

rzeźbie drugiej połowy XIII w., jak na retabulum z Saint-Germer-de-Fly lub w figurze 

Madonny pochodzącej rzekomo z Abbeville (il. 59). Takiego podejścia brakuje jednak w 

rzeźbie wcześniejszej. W figurach apostołów z  Saint-Chapelle,  lub w figurze Madonny z 

kości słoniowej w Luwrze zebrane razem grube loki podzielono na równolegle biegnące, 

cienkie pasemka tej samej szerokości. Podobnie postąpiono kształtując rzeźbę z paryskiego 

klasztoru Benedeyktynów Saint-Germain-de-Prés przedstawiającą króla Childeberta (il. 

60)
180

. Technika równoległego prowadzenia dłuta, tworzącego gęstą i niezbyt głęboką, 

równomiernie ułożoną strukturę włosów i brody ma stary rodowód sięgający sztuki 

romańskiej.  

Przywołane przykłady pokazują, że opisane powyżej zmiany następowały przez cały 

wiek XIII. Ich wynikiem było wykształcenie, prawdopodobnie około roku 1300, w czasie 

powstania rzeźb z Poissy wzoru, który wraz z ornamentalnym układem fryzury stał się 

kolejnym elementem kanonu przyjętego i rozpowszechnionego w rzeźbie francuskiej XIV 

wieku. Jak wykazała analiza formalna drewnianej figury w Nowym Sączu, technikę 

rzeźbienia włosów oparto tam na podobnych zasadach. Technika ta tak bliska rozwiązaniom z 

Poissy jest więc kolejną przesłanką przemawiającą za francuskim rodowodem konwencji 

przedstawienia Madonn w Małopolsce i na Spiszu. Czas pojawienia się takiego zamysłu 

ukazania włosów w Poissy każe nam tym samym przesunąć hipotetyczny czas powstania 

środkowoeuropejskich Madonn na okres po roku 1300.  
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 Pierwotnym miejscem przeznaczenia był portal refektarza opactwa. Joubert datuje figurę na lata 1239-1244 
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Figury z Poissy należą do tego nurtu, który według Bernda Carqué charakteryzuje 

fundacje z założenia otwarte, skierowane do szerokiej publiczności. Carqué doszedł do tych 

wniosków, rozróżniając dwa „idiomy” stylowe, które istniały równolegle w rzeźbie XIV 

wieku
181

. Jeden z nich charakteryzował się przestrzennym modelowaniem struktury rzeźby 

przy gładkim opracowaniu i małym zróżnicowaniu powierzchni rzeźbiarskiej. Jako 

przedstawicielkę tego „narzecza stylowego” wymienił rzeźbę Madonny w Mainneville
182

 (il. 

61). Drugi nurt znamionuje nakładanie na płasko ukształtowaną powierzchnię draperii o 

skomplikowanej strukturze linii brzegów fałd. Ten typ reprezentowany przez drewnianą 

figurę Madonny z Poissy
183

 (il. 62) miał być zastosowany w fundacjach prywatnych, lub 

przynajmniej mniej dostępnych dla szerszej publiczności. Oba nurty, wykształcone w 

pierwszym dziesięcioleciu XIV wieku współistniały przez dłuższy czas
184

. Trudno jest 

zgodzić się na tak daleko idące wnioski wywiedzione z formalnych właściwości figur. 

Związek pomiędzy kształtem zamówionego dzieła a jego przeznaczeniem istniał zapewne, 

choć różnorodność figur każe nam przypuszczać, że relacje między fundatorem a twórcą były 

bardziej złożone. Nie ulega jednak wątpliwości, że wyróżnione przez Carqué’a dwie 

tendencje, z jednej strony do klasycyzującego podejścia z przestrzennie modelowaną draperią 

o dość prostej strukturze, z drugiej zaś do ornamentalnego traktowania szat z niespokojnie 

wijącymi się liniami krawędzi, szły w parze w rzeźbie francuskiej na początku XIV wieku.  

Umieszczając na tle tych dwóch „idiomów” figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem w 

Nowym Sączu, nie widzimy jednak przesłanek jednoznacznie przyporządkowujących ją do 

któregoś z nich. Rzeźba w Mainnevile przez swoją przestrzenność zarówno w kształtowaniu 

ciała, jak i układu szat nawiązuje do dzieł z końca XIII wieku
185

. Sądecka figura, choć 

poprzez zgęszczenie fałd płaszcza zbliżona do rzeźby z Poissy, została jednak wyrzeźbiona 

według odmiennej koncepcji. Od obu francuskich rzeźb różni się ona z kolei w sposobie 

kształtowania równolegle ułożonych fałd, w tamtych przypadkach rozpiętych na całej 

szerokości figur, w Poissy w górnej połowie tułowia, w Mainneville zaś od piersi po kolana.  
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Układ nabierających kształt lejka poprzecznych fałd w Nowym Sączu odnajdziemy 

jednak na rzeźbie Madonny w Écouis
186

 (il. 63). Rzeźba ta podobnie jak Madonna w 

Mainneville, także może być zaliczona do nurtu klasycyzującego. Z rzeźbą w Mainneville 

łączy ją przybliżony czas powstania i osoba fundatora. Odmienne są jednak wewnętrzne 

proporcje, stopień wygięcia osi, układ płaszcza lub wspomniane już uformowanie 

poprzecznych fałd w kształcie lejka. Znaczące różnice między tymi rzeźbami powstałymi w 

zbliżonym czasie dla dwóch fundacji w położonych niedaleko od siebie miejscowościach, 

dowodzi różnorodności podejść w nadaniu ostatecznego kształtu dzieła w ramach jednego 

nurtu stylowego. Świadczy to jednocześnie ponownie o twórczym potencjale francuskich 

środowisk rzeźbiarskich na początku XIV wieku.  

Styl reprezentowany przez rzeźb w Poissy i Écouis stał się inspiracją na dziesiątki lat 

nie tylko dla rzeźbiarzy, ale także dla twórców innych gatunków artystycznych. W Paryżu 

przejęli go zarówno miniaturzyści, jak i rzemieślnicy rzeźbiący w kości słoniowej
187

. Nie 

można wykluczyć także, że rzeźba nie była jedyną kolebką tego stylu, ale poszczególne 

gatunki artystyczne oddziaływały na siebie wzajemnie, przekazując ten sposób kształtowania 

form dalej, następnym pokoleniom twórców
188

. 

Po śmierci Filipa IV w roku 1314, przez dłuższy czas nie powstały duże fundacje 

artystyczne. Krótkotrwałe rządy jego synów, Ludwika X, Filipa V i Karola IV w latach 1314-

1328, nie dały możliwości kontynuowania tak rozwiniętego mecenatu
189

. Brak wielkich 

przedsięwzięć fundatorskich nie oznaczał jednak, że przemiany stylowe uległy 

zachamowaniu. Te zmiany są najpełniej uchwytne przy zestawieniu nagrobnych figur 

władców w Saint-Denis. Przydatność tych dzieł do porównań jest tu wyjątkowa, podobnie jak 

w przypadku wcześniejszych zespołów nagrobków ufundowanych przez Ludwika IX. W obu 

przypadkach o okolicznościach powstania rzeźb informują nas dokumenty, ponadto powstały 

one jako fundacje królewskie w niewielkim odstępstwie czasu, w tym samym paryskim 

środowisku rzeźbiarskim.  
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Nagrobek Filipa III zlecił wyrzeźbić dla swojego ojca Filip IV. Pomnik powstał 

według przekazów źródłowych w latach 1298-1310, a za jego twórcę uważa się Jeana 

d’Arras
190

 (il. 64). Wykonanie nagrobka Filipa IV zlecił jego syn Karol IV. Prace rozpoczęły 

się w roku 1327, a dzieło ukończono już po śmierci zleceniodawcy, w roku 1329
191

. Karol 

sporządził w tym samym czasie także nagrobki dalszych dwóch synów Filipa – a 

jednocześnie braci fundatora – Ludwika X i Filipa V. Dzięki zachowanym do dziś 

przekazom, możliwe jest określenie czasowych ram powstania dzieł. Źródła jednak nie 

informują o nazwiskach rzeźbiarzy, zaangażowanych w to znaczące przedsięwzięcie
192

. Wraz 

ze śmiercią Karola IV skończyło się, trwające ponad trzysta lat, panowanie Kapetyngów. 

Pierwszy władca z dynastii Walezjuszów Filip VI, na początku swojego panowania 

ufundował nagrobek Karola IV, ukończony w roku 1329. Pod tym rokiem zanotowano w 

rachunkach ostatnią wypłatę dla malarza Ebrarda, którego Michael Viktor Schwarz 

zidentyfikował ze wspomnianym już poprzednio Evrardem d’Orléans. Same rzeźby mogły 

powstać według Schwarza w kręgu Jeana Pepina de Huy, twórcy czynnego w Paryżu 

przynajmniej od roku 1311. Współpraca tych dwóch artystów jest kilkakrotnie potwierdzona 

w źródłach, co skłoniło badacza do uznania ich za autorów czterech nagrobków, Filipa IV i 

jego trzech synów
193

.  

Porównanie znajdujących się w kościele w Saint-Denis w bezpośrednim sąsiedztwie 

nagrobków Filipa III i Filipa IV nasuwa się w sposób naturalny. Odstęp czasu między ich 

powstaniem wynosi około dwudziestu lat. Suckale porównując te dwie rzeźby dostrzegł 

różnice zarówno w ich wewnętrznej strukturze i sposobie udrapowania szat, jak i formowaniu 

twarzy. Według niego figura Filipa III jest w większym stopniu napełniona ruchem, 

przybierając postawę zbliżoną do kontrapostu. W przeciwieństwie do niej, postać Filipa IV 

nie tylko stawia nogi wyprostowane obok siebie, ale cała bryła rzeźby jest ujęta bardziej 
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 Suckale uznał, że przy nagrobku mógł pracować także Pierre de Chelles, maitre de l’ouevre paryskiej 
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blokowo. Udrapowanie szat na starszej rzeźbie podporządkowuje się ruchowi ciała, podczas 

gdy w młodszej figurze system fałd dominuje, ciało jest wręcz niewyczuwalne. Twarz w 

pierwszym przypadku jest kształtowana „od wewnątrz” z uwzględnieniem kształtu czaszki, a 

w drugim sprawia wrażenie, jakby poszczególne jej części zarysowano jedynie w czymś 

rodzaju miękkiej masy, ukształtowanej w geometryczną formę
194

. Młodsza figura jednak w 

ogólnej koncepcji nawiązuje do starszej, tak jak tamta do jeszcze wcześniejszych, 

królewskich nagrobków w Saint-Denis. Nawiązanie do tych tradycji dowodzi, że obie figury 

są wytworami tego samego środowiska, choć wyszły spod dłuta różnych rzeźbiarzy
195

. 

Schwarz w swojej analizie porównawczej skoncentrował się na twarzach figur. Zdaniem tego 

badacza nowy styl jest najlepiej czytelny w rzeźbie nagrobnej ostatniego Kapetynga – Karola 

IV. W tym przypadku twarz kształtują szerokie, miękkie płaszczyzny, płynnie przechodzące 

jedna w drugą. Stylizacja twarzy osiąga taki stopień, że „brakuje sugestii teraźniejszości”
196

. 

Wyżej zacytowane uwagi historyków sztuki potwierdzają głębokość zmian, jakie 

dokonały się w rzeźbie francuskiej na początku XIV wieku. Warto także zauważyć, że te 

tendencje mają podobny charakter, jak opisane wcześniej przemiany w kształtowaniu 

włosów, w wyniku których powstał ornamentalny wzór fryzury. Procesu tego nie można 

jednak określić po prostu jako manierizację, wyrażającą się w stylizacji twarzy i włosów lub 

redukcji przestrzennych walorów dzieła. Mamy tu do czynienia z nowym stylem, który stał 

się atrakcyjny w rzeźbie francuskiej może dzięki temu, że stanowił przełożenie 

skomplikowanych prawideł trzynastowiecznej rzeźby na zrozumiały i przez to łatwy do 

powielania wzór przedstawienia postaci ludzkiej
197

.  

Według tego wzoru powstała także nowosądecka Madonna i dalsze figury grupy w 

Małopolsce i na Spiszu. Zobaczymy to wyraźnie, jeśli figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 

Nowego Sącza zestawimy z rzeźbą Filipa IV. Wnioski wywiedzione z analizy formalnej 

sądeckiej rzeźby na początku tej pracy współbrzmią z przedstawioną powyżej charakterystyką 

królewskiej figury w Saint-Denis. Zbieżny jest sposób ułożenia ciała figur, szczególnie układ 

bioder i nóg. W obu przypadkach postawa jest dość statyczna, co nie oznacza jednak 

całkowitego braku kontrapostu. Uwagi Suckalego o bezruchu i blokowości postaci Filipa IV 

należy jednak uzupełnić. Król – jak to zauważył Suckale – stawia co prawda nogi równo obok 

siebie, ugięcie bioder jest jednak wyczuwalne podobnie, jak w przypadku sądeckiej figury. 
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 Suckale 1971, s. 173; Schwarz 1986, s. 102; Carqué 2004, s. 544. 
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 „Man vermisst die Suggestion der Gegenwärtigkeit”; Schwarz 1986, s. 102. 
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 Warto w tym miejscu zacytować zdanie Roberta Suckalego, kończące analizę porównawczą rzeźb Filipa III i 

Filipa IV: „Man darf dies nicht als Qualitätsunterschiede werten; denn beide Figuren sind von den besten 

Bildhauern ihrer Zeit geschaffen. Es sind Stilunterschiede.”; Suckale 1971, s. 173. 
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Wyrazem tego jest ukośna linia paska, spinającego szaty króla. Pasek unosi się w ten sam 

sposób, jak w rzeźbie Filipa III, w której zastosowano wyraźny kontrapost. W 

przedstawieniach Filipa IV i sądeckiej Marii mamy więc do czynienia z tym samym 

schematem delikatnego kontrapostu. W rzeźbie króla układ wzmocniono zaznaczając 

wysunięte do przodu prawe kolano (il. 65), w figurze Madonny zaś prawdopodobnie poprzez 

pozycję prawej stopy, przesuniętej w bok i lekko do tyłu
198

. Rzeźby różnią się jednak od 

siebie bez wątpienia w górnych partiach. Oś figury Marii znacznie się wygina, postać króla 

jest z kolei wyprostowana. Zastosowany w górnej połowie stopień wygięcia osi wpływa także 

na układ figury u dołu, od kolan do stóp. W efekcie figury utworzone w środkowej części – w 

partiach od pasa do kolan – według podobnej koncepcji odbieramy jako całości inaczej. 

Sądecka rzeźba wydaje nam się napełniona dynamiką, a postać króla blokowa o postawie 

statycznej. Różnicy w stopniu wygięcia osi nie musimy jednak uznać za czynnik oddalający 

te dzieła od siebie. Na ten ogólny układ rzeźby mogła bowiem wpłynąć konkretna sytuacja 

ich ustawienia. Bardziej poruszona postawa rzeźby Madonny mogła mieć związek z tym, że 

przeznaczono ją do publicznej dewocji. Kształt figury króla zdeterminowały zapewne 

architektoniczne ramy tumby nagrobka. Ważnym elementem kształtującym koncepcję tej 

ostatniej figury mogła być także tradycja, nawiązanie do zespołu nagrobków o 

reprezentacyjnej funkcji, ufundowanych sześćdziesiąt lat wcześniej, być może przez Ludwika 

IX. 

Układ szat opiera się na tych samych zasadach (il. 66, 67). Obie figury mają 

narzucony na surcôt płaszcz, którego prawą połę unoszą przed sobą. Przytrzymują one w 

zgięciu lewego łokcia obie poły płaszcza zawinięte wokół przedramienia tak, że fragment 

ściśniętego materiału wystaje ponad przedramię. To rozwiązanie występuje także w starszej 

rzeźbie przedstawiającej Filipa III. W Nowym Sączu z kolei – jak wspomniałem już powyżej 

– ten motyw został zasłonięty przez postać Dzieciątka. Prawa poła płaszcza opada z ramienia 

w dół po wewnętrznej stronie prawej ręki. Król ukazuje niewielki fragment podszewki przy 

górnej krawędzi, za to w rzeźbie Madonny podszewka ujawnia się u dołu i w ten sposób 

krawędź poły tworzy zygzakowatą linię, znaną nam także z rzeźb z Dominikowiec, Šváboviec 

i Richvaldu. Wbrew nieco innemu ułożeniu materiału, udrapowanie tej części płaszcza jest we 

wszystkich dziełach zbliżone. Poprzeczne fałdy w kształcie lejka na płaszczu króla mają 

strukturę opisaną już we wstępnej analizie sądeckiej Madonny. Krawędzie płaszcza tworzą 

bardzo podobne wijące się linie, osiągające w obu przypadkach ten sam stopień graficznej 
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 Stopy tej ostatniej figury nie zachowały się, jednak ich układ można zrekonstruować na wzór odpowiednich, 

zachowanych w pierwotnej postaci partii kilku dalszych figur grupy, szczególnie tej z Toporca. 
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dekoracyjności. Szczególnie dobrze widzimy to przy zestawieniu obu figur z rzeźbą nagrobną 

Filipa III.  Poły płaszcza zebrane pod lewym łokciem zwisają w tym przypadku w kształcie 

szerokich, płaskich układów; w przedstawieniach Filipa IV i sądeckiej Madonny zaś opadając 

przybierają postać drobnych, rurkowatych fałd.  

Najważniejszy dla ustalenia stopnia bliskości stylowej jest jednak sposób kształtowana 

bryły oraz powierzchni rzeźbiarskiej. Dobrą płaszczyzną do takiego porównania są 

oczywiście szaty, które w obu rzeźbach odgrywają zasadniczą rolę kompozycyjną. W obu 

przypadkach postacie noszą  surcôt jako spodnią szatę, która układa się w partiach nóg w 

zdecydowane, rurkowate fałdy. Na nie zachodzi płaszcz, który wydaje się być utkany z dość 

cienkiego materiału, przywodzącego na myśl delikatny jedwab lub atłas. Miękkość cechuje 

zarówno bryłę krągłych fałd, jak i dukt linii krawędzi. To podejście różni się od sposobu 

budowania postaci przez twórców z poprzednich pokoleń. W trzynastowiecznych dziełach 

układ draperii o znacznej przestrzenności i nieraz niespokojnie prowadzonych liniach 

krawędzi, zawsze wynikał z przestrzennej kompozycji figury oddanej w konkretnym 

momencie ruchu. W rozwiązaniach powstałych na początku nowego stulecia proces ten 

odwrócił się: zamysł schematu ułożenia szat wraz z ich przestrzennym ukształtowaniem legł u 

podstaw kompozycji figury. Wydaję się, że w tym nowym podejściu tkwi źródło zauważonej 

przez badaczy „dominacji” szat, nie zakrywających, ale wręcz zasłaniających ciało.  

Ta konwencja, składająca się na opisany schemat kompozycyjny oraz sposób 

formowania miękko układających się szat uchwytne są we Francji także w kilku dalszych, 

zachowanych do naszych czasów rzeźbach. Wśród nich znajdziemy nie tylko figury 

nagrobne, ale także rzeźby przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem. W nich 

odnajdziemy te właściwości sądeckiej figury, które nie mogły być objaśnione za pomocą 

porównania jej z rzeźbą Filipa IV w Saint-Denis. Jak widzieliśmy, jedna z najważniejszych 

różnic między tymi dziełami polega na zastosowaniu odmiennych stopni wygięcia osi. 

Esowata linia, na której opiera się kompozycja sądeckiej figury pojawiła się wcześniej w tej 

postaci we francuskich rzeźbach Madonny
199

.  

Jednym z najbardziej znanych i rozpoznanych także od strony historycznej dzieł o 

wygiętej postawie jest figura Marii z Dzieciątkiem z Gosnay (il. 68). Wiemy, że jej twórcą 

był Jean Pépin de Huy i została ona ufundowana w roku 1329 przez Mahaut d’Artois dla 
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 Nie oznacza to jednak, że schemat o wygiętej osi charakteryzuje wszystkie Madonny. Znamy bowiem 

przykłady dzieł bardziej wyprostowanych. Taka jest rzeźba z Écouis, na której kształt według Suckalego mógł 

wpłynąć fakt przeznaczenia jej na trummeau portalu; Suckale 1971, s. 176. 
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kartuzji w Gosnay
200

. Znany ze źródeł rok powstania potwierdza widoczną także w stylu 

bliskość tego dzieła względem nagrobka Filipa IV. Rzeźba ta nawiązuje także do 

wcześniejszej o ponad dwie dekady Madonny z Poissy. Carqué podkreślił skomplikowaną 

relację stylową między tymi trzema figurami. Madonna z Gosnay zbliża się do królewskiej 

postaci między innymi poprzez „subtelną modulację fałd”
201

. W przeciwieństwie do nagrobka 

w Saint-Denis o światłocieniowo akcentowanych i bardziej przestrzennych partiach szat, do 

głosu dochodzi tu miękkie traktowanie granic pomiędzy fałdami. Układ szat wykazuje za to 

daleko idące podobieństwa z rzeźbą z Poissy, przy jednoczesnym uproszczeniu 

dekoracyjności charakterystycznej dla tej figury
202

. Uproszczenie w kompozycji szat figury z 

Gosnay Carqué tłumaczył odmienną funkcją obu dzieł. Według niego, zapewne inne 

wymagania stawiano realizacji przeznaczonej dla publicznej reprezentacji władzy 

królewskiej, a inne rzeźbie pomyślanej jako przedstawienie sakralne w klasztorze sióstr 

kartuzek. Obie realizacje przedstawień dewocyjnych – w Poissy i Gosnay – cechuje 

spłaszczona bryła i reliefowe ujęcie powierzchni rzeźbiarskiej
203

. 

Zaszeregowując do tego rządu porównań sądecką Madonnę nasuwa się kilka 

wniosków umożliwiających lepsze przyporządkowanie jej stylu do konkretnego 

rzeźbiarskiego milieu w sztuce francuskiej. Małopolska figura wykazuje większą wspólnotę z 

postacią króla i Madonną w Gosnay poprzez brak charakterystycznego dla rzeźby z Poissy 

rodzaju dekoracyjności, osiąganej poprzez „żylastą plecionkę”
204

 fałdów szat. Takie podejście 

mogło kształtować także figurę Dzieciątka w Poissy, która jest w stosunku do przedstawień w 

Gosnay i Nowym Sączu szczuplejsza i bardziej wyciągnięta. Układ Dzieciątka i relacja 

między nim a matką jest kolejnym znamieniem formalnej wspólnoty obu ostatnich figur. 

Mały Chrystus odwraca się w nich lekko do widza, a nie kieruje się w stronę matki. 

Spojrzenie Marii także nie jest skierowane na syna i zdradza w obu dziełach tę samą 

nieobecność lub powiedzielibyśmy „ponadczasowość”, w odróżnieniu do żywej, wewnętrznej 

relacji w Poissy. Dzieciątko w przedstawieniu z Gosnay kładzie prawą rączkę na pierś Matki 

tak, jak prawdopodobnie czyniło to także Dzieciątko w figurze sądeckiej, dotykając przy tym 

broszkę spinającą jej płaszcz
205

.  
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 Marmurowa figura o wysokości 65 cm. Głowa Dzieciątka jest późniejszym uzupełnieniem. Rzeźba dziś 

znajduje się w zbiorach Musée des Beaux-Arts w Arras; Les fastes... 1981, s. 67. 
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 „Subtile Modulation der Faltenzüge”; Carqué 2004, s. 546. 
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 O tym szerzej w rozdziale dotyczącym ikonografii figur. 
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Układ fałd płaszcza oraz przestrzenne ukształtowanie w środkowych partiach 

sądeckiej figury są jednak bliższe przedstawieniu Filipa IV. Zestawiając postać króla, figurę z 

Gosnay i w Nowym Sączu widzimy, że w ramach podobnego podejścia do miękkiego 

modelowania powierzchni o „klasycznej” spokojnej linii krawędzi szat, niektóre zespoły fałd 

odznaczają się odmienną przestrzennością. Poprzeczne fałdy w kształcie lejka są bardziej 

wypukłe w Nowym Sączu, niż w rzeźbie Filipa IV, na płaszczu którego marszczenia są z 

kolei silniej podkreślone rzeźbiarsko, niż te same partie Madonny z Gosnay.  

Różnice te mogły być powodowane konkretną sytuacją architektoniczną dzieł. 

Rzeźbiarz tworząc koncepcję figury musiał mieć przecież jednocześnie na uwadze miejsce 

przeznaczenia i funkcję dzieła, umieszczając je od razu w określonej kompozycji 

przestrzennej. Niewątpliwie, na subtelne różnice w ostatecznym kształcie dzieła mógł 

wpłynąć także materiał, z którego wykonano rzeźbę. W Nowym Sączu nieco większa 

przestrzenność bryły i głównych poprzecznych fałd jest spowodowana tym, że drewniana 

figura nawiązuje do kształtu pnia drzewa (il. 69). Wspomniana przez Carqué różnica w 

funkcji rzeźb w Saint-Denis i z Gosnay objawia się więc nie tylko w uproszczeniu schematu 

tej ostatniej figury, ale także w redukcji jej przestrzenności. Sądecka rzeźba mogła mieć 

jeszcze inną oprawę architektoniczną. Materiał, z którego wykonano Madonnę z Gosnay, 

marmur, sugeruje, że mogła ona być częścią kamiennego, stosunkowo płaskiego retabulum
206

, 

gdy tymczasem dwukrotnie wyższa figura w Nowym Sączu mogła należeć do rozbudowanej 

przestrzennie, bliżej nieznanej drewnianej konstrukcji, być może retabulum ołtarzowego.  

Pozostał nam ostatni fragment rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Nowym Sączu, 

dla którego do tej pory nie znaleźliśmy odpowiednika wśród przywołanych francuskich figur. 

Jest nim twarz Madonny, która ma najwięcej cech świadczących o indywidualnym stylu 

mistrza. Cechami, które pozwoliły na wykazanie bliskości rzeźby w Nowym Sączu i z 

Toporca były kształt oczu, ust oraz sposób łączenia linii brwi i nosa. Na pierwszy rzut oka 

łatwo stwierdzić, że twarze omówionych powyżej francuskich figur ukształtowano 

odmiennie. Różnią się zarówno kształt głowy jak owal twarzy oraz poszczególne jej części. 

Oblicze Madonny z Gosnay oraz króla w Saint-Denis zdradza dążenie rzeźbiarzy do 

nadawania indywidualnych rysów. Twarz nowosądeckiej rzeźby sprawia za to wrażenie, 

jakby zastosowano pewien schemat o harmonijnych proporcjach, który jest niejako efektem 

poszukiwań nad najbardziej charakterystyczną linią wykreślającą oczy, brwi i usta lub 

kształtem przestrzennym powiek, nosa i warg. Schemat ten z najbardziej znamiennymi dla 
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niego wąskimi oczyma, łączonymi z linią nosa, łukami brwi i drobnymi, delikatnie 

rozciągniętymi w uśmiechu ustami, pojawiła się już w rzeźbie poprzednich okresów.  

W figurach trzynastowiecznych te elementy były zawsze modyfikowane w zależności 

od pozycji głowy lub wyrazu twarzy. W rzeźbach aniołów z Poissy zauważymy już dążenie 

do wykształcenia ogólnego schematu, który jednak nie nabiera postaci znanej z rzeźby 

sądeckiej.   

Schemat, w takiej postaci jak w małopolskiej figurze, odnajdziemy jednak w rzeźbie 

nagrobnej Klemencji Andegaweńskiej w kościele w Saint-Denis. Nagrobek zmarłej w roku 

1328 królowej powstał prawdopodobnie kilka lat przed jej śmiercią
207

 (il. 70). Bliskie i 

szczegółowe porównanie twarzy nowosądeckiej Madonny i francuskiej królowej wykazuje 

zbieżność kształtowania głowy, twarzy i poszczególnych jej fragmentów. Inaczej nałożono 

tylko chustę na głowę postaci; w Nowym Sączu jest ona swobodnie narzucona (il. 71), w 

figurze królowej zaś zachodzi ściśle na czoło (il. 72). Pod chustą królowa nosi podwijkę, 

która zasłania jej brodę, co zmienia ogólny odbiór dzieła. Wbrew innemu sposobowi spowicia 

głowy, widoczny jest jednak zbliżony w obu dziełach owal twarzy, który różni się od 

okrągłego oblicza wielu wcześniejszych figur, wśród nich także Madonny z Gosnay. Również 

wąskie oczy nakreślono w identyczny sposób nadając im kształt migdałów, szerokim, lekko 

unoszącym się w kącikach łukiem. Nos jest niewielki i prosty (w figurze w Saint-Denis 

częściowo uzupełniony w późniejszym okresie), z jego linii wyrastają wysoko zarysowane 

łuki brwiowe. Małe usta mają w obu dziełach tę samą szerokość, a także grubość warg. 

Zbieżny jest także rodzaj delikatnego uśmiechu wyrażonego przez lekkie podniesienie 

kącików ust.  

Formalne podobieństwa idą w parze z przestrzennymi właściwościami figur (il. 73-

76). Twarze są dość pełne, brak zróżnicowania mięśni pod skórą. Łagodne wypukłości 

policzków łączą się płynnie z partiami wokół ust, nosa i oczu. Jedynymi, ostro wydrążonymi 

liniami są kontury oczu, które jednocześnie stanowią wyraźne granice przestrzennie 

zaznaczonych powiek. Nad podniesioną górną powieką wyczuwalna jest znajdująca się pod 

skórą krawędź oczodołu. Wypukły brzeg oczodołu staje się widoczny wskutek podniesienia 

brwi. Wysokie usytuowanie brwi wraz z podniesionymi kącikami ust powodują, że wyraz 

twarzy jest nacechowany radością, jednak bez ukazania chwilowej emocji. Warto zauważyć, 

że trudna do określenia subtelna radość, zrozumiała w przedstawieniach sakralnych, pojawia 
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się w tej samej postaci na nagrobku osoby świeckiej. Już otwarte oczy Klemencji wskazują na 

to, że mamy tu do czynienia nie tylko z przedstawieniem zmarłej, ale także z dziełem o 

charakterze pomnikowym. Rodzaj ponadczasowej, „niebiańskiej” radości na twarzy zbliża ją 

jednak do przedstawień o charakterze sakralnym. Odnosimy wrażenie, że rzeźbiarzom – a 

może także zleceniodawcom – zależało na poszukiwaniu idealnego piękna kobiecego oblicza. 

Na ostateczny kształt dzieła zaś, przynajmniej w tych przypadkach, nie wpłynęły treści 

ideowe przedstawienia.  

Zestawienie dwóch figur jako całości utrudnia ich odmienny układ szat. Wbrew 

różnicy w ogólnej koncepcji, szaty wykazują jednak zbliżone traktowanie materii, co daje się 

uchwycić przy zestawieniu poszczególnych fragmentów. Królowa nosi otwarty płaszcz, który 

zsuwając się na boki uwydatnia suknię. Ta część ubioru układa się długimi marszczeniami, 

ułożonymi równolegle względem siebie. Nie tworzą one jednak konsekwentnie pionowego 

układu. U dołu materiał zawija się, zachodząc pod lewą stopę postaci (il. 80). Ten motyw 

został przejęty z przedstawień Madonn o esowatej osi, gdzie silnemu wygięciu tułowia 

odpowiada zachodząca w odwrotnym kierunku fałda u dołu figury. Maria w tych dziełach 

jedną stopę stawia na ten dolny brzeg sukni tak, jak czyni to także królowa na nagrobku w 

Saint-Denis. W przypadku nagrobka ten układ nie wynika jednak logicznie z wewnętrznej 

struktury figury. Prostej osi odpowiadałby taki sam układ fałd na całej długości figury. 

Licznych przykładów pionowej struktury fałd w tych partiach dostarczają nam powstałe w 

tym okresie figury nagrobne Filipa IV i jego synów Filipa V i Karola IV. Podobny do rzeźby 

Klemencji schemat wykorzystano jednak w rzeźbie nagrobnej Joanny d’Évreux (il. 81). 

Zastosowanie motywu zawinięcia płaszcza świadczy o tym, że rzeźbiarze korzystali z 

gotowych rozwiązań formalnych. Istniał zapewne zespół motywów, z którego korzystano we 

wszystkich rodzajach realizacji nie rozróżniając przy tym – jak widzieliśmy to już w 

przypadku twarzy – czy mają charakter sakralny czy świecki. 

O podobnym podejściu do plastycznego formowania nowosądeckiej rzeźby Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem i postaci królowej Klemencji świadczą dalsze fragmenty. Choć 

sposób udrapowania szat Madonny bliższy jest zamysłowi kształtującemu figurę Filipa IV, to 

jednak odnajdziemy w niej i odpowiedniki cienkich i długich marszczeń urozmaicających 

gładką powierzchnię materiału szat królowej. Takie marszczenia w Nowym Sączu 

uwidoczniły się przy zebraniu materiału sukni nad paskiem Marii (il. 77). 

Charakterystycznym rozwiązaniem wzbogacającym szaty są „harmonijkowe” spiętrzenia 

krawędzi szat, które najpełniej widzimy od dołu, w silnie skróconej perspektywie. Te 

spiętrzenia, które ożywiają linię brzegu płaszcza sądeckiej Madonny (il.78) i Filipa IV (il.79), 
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występują obficie „pod spodem” rzeźby królowej. Ułożone pod figurkami leżących psów na 

całej szerokości rzeźby, stają się jednoznacznie motywem dekoracyjnym (il. 80). W takiej 

postaci występuje to rozwiązanie także na płaszczu Karola IV, sprawiając wrażenie, jakby 

miało pełnić rolę ozdobnego wzoru ornamentalnego (il.81).  

Oprócz poszukiwań „idealnego schematu” istniały także inne tendencje. Michael 

Viktor Schwarz określił je jako „antyklasyczne”. Przykładem takiego podejścia jest rzeźba 

nagrobna Karola I Andegawena, króla Neapolu (il. 82). Nagrobek ufundowała w roku 1326 

Klemencja Andegaweńska, prawnuczka króla. Pierwotnym miejscem przeznaczenia był 

kościół Jakobinów w Paryżu, a dziś sama rzeźba, pozbawiona oryginalnego kontekstu 

architektonicznego, znajduje się w Saint-Denis
208

. Znana nam data fundacji wskazuje na to, że 

mamy tu do czynienia z dziełem powstałym w jednym czasie z omawianymi powyżej 

królewskimi nagrobkami. W odróżnieniu od nich, w tym przypadku zarówno układ całej 

figury, jak i kształtowanie szat oraz twarzy odbiegają znacznie od zasad poprzednio 

zarysowanych. Twarz króla jest oddana z wyszczególnieniem poszczególnych mięśni, co 

wskazuje na chęć jej zindywidualizowania. Jednocześnie wyczuwamy zachwianie w 

proporcjach między częściami twarzy. W efekcie oblicze zostaje pozbawione wyrazu, sprawia 

nawet wrażenie – jak to sformułował Schwarz– „prowokującej brzydoty”
209

. Szaty Króla 

uformowano miękko, jednak marszczenia są pozbawione przemyślanej struktury rozwiązań, 

znamiennych dla powstałych w tym samym czasie nagrobnych figur Filipa IV i jego synów.  

To podejście formujące nagrobek Karola I – równoczesne, ale jakże odmienne od 

tendencji wyrażonych w nagrobkach ostatnich Kapetyngów  – potwierdza słuszność 

spostrzeżeń Carqué o złożoności przemian stylowych w rzeźbie francuskiej XIV wieku. 

Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Nowego Sącza oraz dalsze, powiązanie z nią figury z 

Małopolski i Spisza nawiązują do nurtu, który moglibyśmy nazwać za Schwarzem 

„klasycznym”. Według niego, rzeźba pozostała w tym czasie jest klasyczna w typie, tj. 

nawiązująca do twórczości mistrzów XIII wieku
210

. On sam jako przedmiot analizy wybrał 

przede wszystkim figury nagrobne. Rzeźby Madonn, wbrew innej treści, podlegały jednak 

tym samym zasadom formalnym, co widzieliśmy już na przykładzie podobnych rozwiązań 

udrapowań figury Klemencji Andegaweńskiej i nowosądeckiej Madonny. Nie ma więc 

powodów uniemożliwiających zastosowanie tych samych kryteriów w badaniach wszystkich 

figur.  
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Szczególnie interesujące jest kryterium „klasyczności”. Rzeźb powstałych w XIII 

wieku nie możemy nazwać klasycznymi w takim rozumieniu, w jakim stosujemy ten termin 

w odniesieniu do ideału starożytnych greckich figur, które uznano w historii sztuki za 

klasyczne. Co prawda, pojawiają się rozwiązania, które przypominają kontrapost w ujęciu 

starożytnym, na przykład w postawach apostołów z Sainte-Chapelle, jednak całość 

przedstawień opiera się na innym zamyśle kompozycyjnym. Klasyczność wspomnianego 

przez Schwarza trzynastowiecznego typu przedstawienia stojącej postaci (do niego zaliczają 

się także figury nagrobne), polega na tym, że został on przyjęty jako wzór w rzeźbie 

następnego stulecia. W takim samym sensie stały się klasyczne zasady, wypracowane przez 

paryskich rzeźbiarzy w pierwszych trzech dekadach XIV wieku, nakładające się niejako na 

typ powstały w poprzednim stuleciu. Ta maniera rozpowszechniła się później tak szeroko, że 

stała się klasyczna jako wzór dla odtwarzania stojącej postaci Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Według tego wzoru powstały zaś wszystkie, ujęte tu w jednej grupie, figury Madonny w 

Małopolsce i na Spiszu.  

Wzór ten w nadchodzących dziesięcioleciach ulegał różnym modyfikacjom. Bywają 

wśród dzieł powstałych w latach trzydziestych i czterdziestych takie, które nawiązują wręcz 

do stylu ok 1300. Inne dzieła zaś zdają się odchodzić od kanonu. Poprzez wzbogacenie 

przestrzenności fałd lub mnożenie drobnych marszczeń na szatach zmienia się także, 

wyrażona poprzez styl, ekspresja figur. 

Wśród rzeźb przywodzących na myśl powstałe kilkadziesiąt lat wcześniej dzieła, na 

uwagę zasługuje rzeźba Madonny znajdująca się dziś w zbiorach Luwru. Wykonana ze 

srebra, złocona figura znacznej wielkości jest jednym z niewielu z pewnością datowanych 

dzieł z drugiej ćwierci XIV wieku. Jak wynika z inskrypcji umieszczonej na cokole, została 

ona ofiarowana w roku 1339 przez królową Joannę d’Évreux, wdowę po Karolu IV, 

kościołowi opackiemu w Saint-Denis
211

 (il. 83). Rok ten może być więc uważany za terminus 

ante quem powstania rzeźby. Danielle Gaborit-Chopin umieszcza ją w czasie między datą 

zawarcia ślubu królewskiej pary w 1324, a śmiercą króla w roku 1328
212

. Inni badacze 

jednak, jako punkt wyjścia przyjęli rok fundacji rzeźby. Schwarz uznał figurę za 

jednoznacznie klasyczną, co wyróżnia ją na tle większości dzieł powstałych w drugiej ćwierci 

XIV wieku. Według niego złotnictwo pozostało wierne klasycznym zasadom dlatego, że styl 

ten uznano za bardziej odpowiedni dla wyrażenia elegancji właściwej dziełom rzemiosła 
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artystycznego
213

. Carqué podkreślił wspólny typ przedstawienia Madonny w tej rzeźbie i 

powstałej na początku stulecia kamiennej figurze w Mainneville. Jego zdaniem wzór w tym 

przypadku został zredukowany plastycznie, jednak wzbogacony w ornamenty
214

. 

Dołączając do porównania złotej figury w Luwrze i rzeźby w Mainneville także 

sądecką Madonnę widzimy, że podstawą wszystkich trzech rzeźb jest ta sama, dobrze nam już 

znana konwencja, której początki sięgają czasów około roku 1300, a więc lat powstania 

drugiej z tego rzędu rzeźby. Figury różnią się swoją przestrzennością, co zważywszy na 

wspólny wzór postawy niekoniecznie musi być zabiegiem zamierzonym przez rzeźbiarza, w 

celu nadania im odmiennego wyrazu stylowego. Mamy tu ponownie do czynienia z figurami 

o różnej funkcji, która to wymagała także odmiennej ekspozycji, wpływającej na 

rozplanowanie figury w przestrzeni. Te współzależności wyraźnie pokazuje złota Madonna, 

którą pomyślano jako pełną figurę stawianą na cokole. Z tego zamysłu wynika być może nie 

tylko jej większa dynamika, ale także przestrzenne ukształtowanie fałd szat.  

Przeznaczona pierwotnie do królewskiego opactwa Saint-Denis Madonna należała do 

szerszego programu mecenatu królewskiego
215

. W długim szeregu ufundowanych przez 

królową dzieł, ta figura jest wyjątkowa nie tylko z powodu rozmiarów i kunsztu wykonania. 

Niezwykle złożona stylowo, wbrew pewnym zauważonym przez badaczy zależnościom 

pozostaje osamotniona w materiale zabytkowym tego okresu. Dynamika figury wzmocniona 

żywą relacją między matką a synem przywodzi na myśl najlepsze realizacje XIII wieku. 

Elegancka postawa z harmonijnym wygięciem osi jest znamienna dla figur przełomu wieków, 

a ozdobne, wielowarstwowo spiętrzone fałdy szat są wyrazem stylu drugiej ćwierci XIV 

wieku. Na jej tle sądecka Madonna jawi się jako figura, którą możemy przyporządkować 

konkretnej „chwili” przemian w rzeźbie francuskiej. Zestawiając ze sobą paryską i sądecką 

figurę oraz rzeźbę nagrobną Filipa IV, łatwo zauważymy bliskość tych dwu ostatnich. Obie, 

w odróżnieniu od bogatej w nawiązania stylowe rzeźby w Luwrze, unaoczniają zespół 

motywów, rozwiązań formalnych i dążenie do nadawania określonej ekspresji, 

charakterystycznych dla pewnej grupy dzieł powstałych w drugiej ćwierci XIV wieku. 

Za wyjątkowo antyklasyczną uznał Michael Viktor Schwarz rzeźbę Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem w Magny-en-Vexin (il. 93). Kamienna rzeźba została ufundowana w roku 1340 

podobnie, jak wspomniana poprzednio srebrna Madonna, przez Joannę d’Évreux dla kościoła 
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opackiego w Saint-Denis. Według tego badacza, w odróżnieniu od przechowywanej dziś w 

Luwrze srebrnej i złoconej figury, to drugie dzieło jest znakiem kryzysu, jaki przechodziła w 

tym czasie rzeźba francuska
216

. Carqué uważał, że figura powtarza schemat udrapowania 

rzeźby Filipa IV na jego nagrobku w Saint-Denis, jednak w ujęciu stylowym, właściwym 

rzeźbom Ludwika X lub Karola IV
217

. Punktem wyjścia dla wielu figur z kręgu mecenatu 

Joanny d’Évreux pozostały rzeźby powstałe na początku stulecia, takie jak Madonny w 

Mainneville i Écouis. Według Carqué ten typ był ceniony i przetrwał dalej w realizacjach 

wykazujących już zgoła odmienne podejście stylowe. Jako przykład takiej figury wymienił 

alabastrową Madonnę, ufundowaną także przez wdowę po Karolu IV dla opactwa 

cysterskiego w Pont-aux-Dames
218

. W tym przypadku zwraca uwagę dekoracyjne podejście w 

kształtowaniu figury. Owej dekoracyjności rzeźby sprzyjał być może cenny materiał, jakim 

jest alabaster
219

.  

Wymienione tu dwie rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem odznaczają się już inną, niż 

omawiane w tej pracy Madonny z Małopolski i Spisza, stylistyką. W formowaniu szat 

dominują długie, graficznie zaznaczone fałdy w gładkiej powierzchni, sprawiające wrażenie 

zastosowania efektu „mokrych szat”. Wśród dzieł powstałych bliżej połowy XIV wieku warto 

wyróżnić niewielką alabastrową grupę Zwiastowania
220

. Opracowane pełnoplastycznie rzeźby 

są spłaszczone w bryle, jednak udrapowanie szat sprawia wrażenie przestrzenności, poprzez 

kontrastowanie silnie zaznaczonych marszczeń z gładką powierzchnią reszty szat (il. 84). Ten 

sam zabieg wzbogacenia przestrzenności, poprzez wykorzystanie efektu światłocienia jest 

uchwytny także w sądeckiej figurze. O odległości stylowej, dzielącej małopolską rzeźbę od 

tych francuskich dzieł świadczy jednak wspomniane już, odmienne kształtowanie fałdów szat. 

To podejście w formowaniu materiału zbliża te francuskie przykłady do – używając 

określenia Carqué’a – „żylastej plecionki” zdobiącej ubiór Madonny z Poissy, której 

pryncypiom kształtowania także dalekie są drewniane rzeźby z Małopolski i Spisza.  

Po połowie stulecia nastąpiły w rzeźbie francuskiej zmiany, które zmierzały do 

bardziej realistycznego ujmowania postaci. Według Gerharda Schmidta, były one widoczne 
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już w rzeźbie nagrobnej Karola I Andegawena
221

. Niektóre wątki twórczości Jeana Pépina de 

Huy także zapowiadały te nowe tendencje, które od lat sześćdziesiątych znalazły wyraz w 

twórczości Jeana de Liège i André Beauneveu
222

. Rzeźby nagrobne Filipa VI Walezjusza i 

Jana II Dobrego w Saint-Denis, dzieła warsztatu André Beauneveu pokazują wyraźnie 

różnice, dzielące wybrane przez nas środkowoeuropejskie figury od sztuki francuskiej drugiej 

połowy XIV wieku (il. 85). Nowy styl, pozbawiony ornamentalnego traktowania marszczeń 

draperii i włosów oraz wykorzystujący nowy kanon twarzy, odbiega już zdecydowanie od 

konwencji właściwej sądeckiej Madonnie i kręgowi powiązanych z nią figur w Małopolsce i 

na Spiszu.  

Na zakończenie warto ponownie wyszczególnić dzieła, w których odnajdujemy 

poszczególne części składowe konwencji, w oparciu o które te rzeźby powstały. Jak 

widzieliśmy, przedstawienie Madonny z Nowego Sącza nie opiera się na typie Madonny z 

Poissy, lecz na schemacie reprezentowanym w sposób pełniejszy przez rzeźbę w Mainneville. 

Układ środkowej - a zarazem najważniejszej dla wyrazu stylowego rzeźby - partii szat oraz 

sposób udrapowania są niemalże zbieżne z figurą Filipa IV na jego nagrobku w Saint-Denis. 

Układ osi i podejście do nadawania bryle określonej przestrzenności opiera się na schemacie 

znamiennym dla figury z Gosnay. Głowa i twarz Madonny zaś powstały z wykorzystaniem 

wzorów, które kształtowały także odpowiednie partie figury Klemencji Andegaweńskiej.  

Uwzględniając daty powstania francuskich dzieł możemy powiedzieć, że styl 

sądeckiej figury oraz dalszych, powiązanych z nią w tej pracy drewnianych Madonn 

uchwytny jest w rzeźbie francuskiej w trzecim dziesięcioleciu XIV wieku. To datowanie 

odnosi się oczywiście tylko do stylu figur i określa moment, w którym te cechy występowały 

prawdopodobnie po raz pierwszy w sztuce związanej z francuskim dworem królewskim. Do 

tego, żeby te figury dokładniej umieścić w czasie, należy brać pod uwagę także inne czynniki. 

Ważne są przede wszystkim uwarunkowania historyczne, mogące wpłynąć na fundację takich 

figur na pograniczu Królestw Polskiego i Węgierskiego, czym zajmiemy się w dalszej części 

pracy.  

Przeprowadzona na poprzednich stronach analiza była oparta na zestawieniu ze sobą 

dzieł, w poszukiwaniu podobieństw w zastosowaniach rozwiązań formalnych i w nadawaniu 

figurom określonego stylu. Wyniki tej analizy wskazują na bardzo bliskie związki zebranych 

przez nas w jedną grupę figur w Małopolsce i na Spiszu ze stylem charakterystycznym dla 

środowiska, w którym powstały francuskie dzieła na czele z rzeźbą nagrobną Filipa IV. Tak 
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bliskie zależności uprawomocniają hipotezę o bezpośrednim oddziaływaniu środowiska 

rzeźbiarskiego Paryża na styl wybranych przez nas drewnianych figur. Żeby wzmocnić 

prawdopodobieństwo postawionej hipotezy, należy jednak przyjrzeć się innym dziełom, które 

odpowiadają konwencji przedstawienia Madonny, zakodowanej w formie wykształconej w 

Paryżu w pierwszym trzydziestoleciu XIV wieku. Dopiero po uwzględnieniu pod tym kątem 

twórczości rzeźbiarskiej mistrzów działających w środowiskach artystycznych, rozpiętych 

między Paryżem a królestwami Polski i Węgier będziemy mogli stwierdzić, czy poczynione 

przez nas obserwacje na temat bliskości figur pozwolą na wyciągnięcie bliższych wniosków, 

co do okoliczności powstania małopolskich i spiskich figur. 

 Nowy styl, wypracowany w strzechach budujących katedry miast północnej Francji, 

który dziś nazywamy „gotyckim”, nie rozprzestrzenił się w Europie z jednakową 

intensywnością. We Francji, jak to wykazał Willibald Sauerländer, w położonych na południe 

od Paryża regionach kanon uległ pewnemu spłyceniu. W tamtejszych realizacjach 

powtórzono formalno-stylowe zespoły cech bez technicznej wirtuozerii, znamiennej dla 

wzorów z północy
223

. W warsztatach rzeźbiarskich Anglii i Rzeszy przychodzące z Paryża 

wpływy wykorzystywano jednak nieraz w sposób twórczy, modyfikując rodzime, służące za 

punkt odniesienia rozwiązania w sposób charakterystyczny dla lokalnych środowisk 

artystycznych
224

.  

 Wraz z wielopostaciowymi kompozycjami w ujęciu reliefowym, rozprzestrzeniło się 

także przedstawienie stojącej Madonny z Dzieciątkiem. Jak widzieliśmy, to ujęcie tematu 

odznaczało się już w XIII wieku znaczną odrębnością, odrywając się w swojej 

przestrzenności coraz bardziej od otoczenia architektonicznego. W następnym stuleciu, jako 

samodzielny temat wykazał się już różnorodnością zarówno pod względem skali, materiału 

jak i ikonografii. Stosunkowo duża liczba przetrwałych Madonn nie tylko w samym Paryżu, 

czy w regionie Ile-de-France, ale także w innych ośrodkach prezentuje do dziś wielkie 

bogactwo typów tego przedstawienia.  

 Na kolejnych stronach będziemy się skupiać szczególnie na jednym z nich, który 

wyodrębniliśmy jako podstawę dla kompozycji tytułowych figur tej pracy. Poszukując 

przesłanek wskazujących na obecność kształtującego ten typ przedstawienia zamysłu 
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artystycznego, postaram się ująć sztukę środowisk rzeźbiarskich, działających pod wpływem 

osiągnięć francuskich warsztatów królewskich, zarówno w ich odrębności jak i w relacji do 

sztuki nadwornej. W ten sposób możemy odpowiedzieć na pytanie, czy rzeźba powstała w 

ośrodkach poza Paryżem mogła stanowić inspirację dla snycerzy, których dziełami są 

wyodrębnione przez nas figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Małopolsce i na Spiszu.  

 

4.2 Normandia 

 

 Środowiska artystyczne w miastach północnej Francji pozostawały przez stulecia 

silnie związane ze sztuką Paryża. Powstałe w nich dzieła w wielu przypadkach można wręcz 

zaliczyć do kręgu sztuki paryskiej
225

. Wymownymi przykładami są znane nam już rzeźby w 

Écouis i Mainneville w Normandii, których związek z aktualną wówczas sztuką Paryża nie 

podlega wątpliwości. Więzi te wzmacnia fakt, że dzieła te zostały wykonane na zamówienia 

Enguerrana de Marigny, osoby z bliskiego otoczenia samego króla Filipa IV. 

 Osobno warto rozpatrzyć niektóre zespoły rzeźby architektonicznej w katedrze w 

Rouen, jednej z najokazalszych budowli francuskich wieku XIII. Pod kątem naszych 

poszukiwań na uwagę zasługuje wystrój rzeźbiarski fasad północnego i południowego 

ramienia transeptu, powstały w ostatnich dwóch dekadach wieku XIII
226

. Według Hartmuta 

Krohma punkt wyjścia dla stylu rzeźb stanowi rzeźba paryska drugiej i trzeciej ćwierci wieku 

XIII. Dobitnie zaznacza się wpływ stylu wczesnych figur nagrobnych w Saint-Denis, 

wykonanych w latach 1264-1267. Krohm podkreślił zarówno opartą o kontrapost postawę 

niektórych figur, jak i zmianę traktowania materii, w kierunku bardziej ornamentalnego ujęcia 

szat. W Rouen pojawiły się także cechy formalne wywodzące się ze sztuki nadwornej królów 

Francji, które w rzeźbie francuskiej rozpowszechniły się dopiero na przełomie wieków XIII i 

XIV. Zdaniem tego badacza styl rzeźb zdobiących fasadę północnego ramienia transeptu 

katedry oddziaływał także na niektóre, znaczące realizacje z początku wieku XIV. Jako 

przykłady podał, wspomniany już zespół rzeźb aniołów w Poissy lub figury apostołów, 

zdobiące prezbiterium katedry kolońskiej, które zostaną omówione na dalszych stronach tej 
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pracy. Zdaniem Krohma rzeźba św. Elżbiety na Portail des Libraires zapowiada już ujęcie 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem, które szeroko rozpowszechniło się w wieku XIV
227

.  

 Powyższe obserwacje jasno pokazują siłę oddziaływań sztuki rodzącej się na dworze 

ostatnich Kapetyngów na najbliższe jej, nie tylko pod względem geograficznym, środowiska 

północnej Francji. Relacje pomiędzy tymi ośrodkami mogą zarysować pewną drogę 

przyjmowania – a także przejmowania – wzorców. W tych relacjach nie odnajdziemy jednak 

omawianych w tej pracy środkowoeuropejskich rzeźb. Zbliżone podejście do kształtowania 

materiału rzeźbiarskiego z ornamentalnie ułożonymi brzegami płaszcza lub kosmyków 

włosów wskazuje na to samo źródło, jakim jest sztuka Paryża.  

 

4.3 Burgundia 

 

 Rzeźba Burgundii w omawianym tu okresie nie wykazała się własną inwencją 

twórczą. Po długotrwałym rozkwicie rzeźby romańskiej, od XIII wieku miała miejsce pewna 

stagnacja. Ożywienie jest zauważalne dopiero pod koniec XIV wieku, kiedy za sprawą prac 

nad wyposażeniem kartuzji w Champmol i działalnością Clausa Slutera, środowisko związane 

z dworem książąt burgundzkich zaczęło odgrywać wiodącą rolę w sztuce rzeźbiarskiej 

swojego czasu
228

. Z pierwszej połowy XIV wieku pochodzi kilka rzeźb, które świadczą 

jednak o ciągłości w działalności warsztatów rzeźbiarskich, będących wówczas w pozycji 

przyjmujących nowe prądy z północy. 

 W Saint-Thibault zachowały się, ujęte w kamiennej konstrukcji ołtarza drewniane 

antependium i ustawione na mensie, także drewniane, retabulum (il. 162). Nastawa i 

antependium prawdopodobnie nie są dziełem tego samego rzeźbiarza, jednak mogły one 

powstać w tym samym czasie, w połowie XIV wieku
229

. Wśród wielofigurowych scen 

przedstawiających Ukrzyżowanie oraz sceny z życia św. Teobalda znalazło się także 

samodzielne przedstawienie, przypominające stojącą Matkę Boską z Dzieciątkiem (il. 86). 

Borlée jednak interpretuje tę ostatnią jako matkę świętego z małym Teobaldem na rękach. 

Wśród figur antependium odnajdziemy jeszcze jedno nawiązanie do przedstawienia 

sakralnego. Jest nim postać babki św. Teobalda, której postawa przypomina sposób 

przedstawienia Marii Panny we wspomnianej już grupie Zwiastowania w Luwrze. Borlée 

zauważając formalne podobieństwa, zestawiła tę postać z alabastrową figurą Marii z tegoż 
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Zwiastowania. Wymieniając liczne podobieństwa w formowaniu szat, fizjonomii twarzy oraz 

układzie i sposobie rzeźbienia włosów, umieściła powstanie retabulum około połowy XIV 

wieku, podobnie do przyjętego w historii sztuki datowania alabastrowej figurki
230

. Bliskość 

tych dwóch dzieł nie podlega wątpliwości, choć warto także zauważyć oszczędne w stosunku 

do alabastrowej figurki, stosowanie marszczeń szat i zawijanych brzegów płaszcza po bokach 

figury na antependium. Podobna redukcja ilości fałd charakteryzuje także płaszcz stojącej 

postaci matki Teobalda. Udrapowanie płaszcza ogranicza się do kilku szerszych fałd, w 

odróżnieniu od równoległych, cienkich marszczeń na płaszczu tamtej figury. Rzadziej 

ułożone, szersze fałdy odnajdziemy także na sądeckiej figurze. Wzoru dla obu przedstawień – 

matki trzymającej na rękach małego Teobalda i sądeckiej figury Madonny – należałoby 

szukać w takich dziełach, jak rzeźba nagrobna Filipa IV w Saint-Denis. Zresztą, wśród 

królewskich nagrobków także odnajdziemy takie różnice. Za przykłady posłużą szaty Filipa 

IV oraz Karola IV szczególnie w ujęciu bocznym, przy pierwszych z oszczędniejszym, przy 

drugich zaś z bogato spiętrzonym układem fałd. W Saint-Denis są to różnice stylowe, 

występujące w czasie niemalże równocześnie. Te same różnice nie muszą być więc 

czynnikiem oddalającym od siebie alabastrową figurkę i relief antependium. Bliskość stylu 

tych przykładów do rzeźb w Saint-Denis pozwala na poszerzenie zakresu datowania oraz 

pozwala zakładać, że mogły one powstać już w latach trzydziestych XIV wieku
231

. 

 Wpływy rzeźby północnej są zauważalne także w przedstawieniiu Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem w Saint-Thibault. Borlée jako przykład konwencji kształtującej tę drewnianą 

figurę podaje Madonnę z Gosnay
232

, z którą łączy ją jednak jedynie ogólny schemat ułożenia 

szat. Figura potwierdza jednak to, że rzeźba burgundzka w tym czasie znajdowała się pod 

wpływem środowisk północnych. Była ona zakorzeniona w sztuce tamtych warsztatów, tak 

jak styl drewnianych figur Madonn w Małopolsce i na Spiszu. Nie wydają się więc 

uzasadnione poszukiwania oddziaływań sztuki Księstwa Burgundzkiego na warsztaty 

działające w tym okresie w Królestwie Polskim i Węgierskim. 

 Podobne wnioski wypływają z porównania grupy środkowoeuropejskich Madonn z 

najbardziej monumentalnym dziełem rzeźby burgundzkiej tego czasu, jakim jest Madonna w 

kościele byłego opactwa cysterskiego w Fontenay
233

 (il. 87). Jak już wspomniałem w 

przedstawieniu stanu badań, Jolán Balogh uznała tę rzeźbę za „prototyp maniery” 
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kształtującej figurę z Toporca
234

. Rzeczywiście rzeźba może być uważana za „prototyp” w 

tym sensie, że jest przykładem samodzielnej inwencji twórczej. To dzieło wyjątkowe, stoi 

jednak osamotnione wśród zachowanych przykładów rzeźby gotyckiej. Podstawą kompozycji 

jest również i w tym przypadku kanon powstały na przełomie XIII i XIV wieku w 

rzeźbiarskich warsztatach Paryża. Wewnętrzna dynamika przedstawienia - kunszt ukazania 

relacji między matką a synem, i w niemniejszym stopniu wolumen szat o głęboko 

podrzeźbionych fałdach - została tu jednak ukazana w takim ujęciu stylowym, którego nie 

powtórzono w żadnym ze znanych nam dziś dzieł.  

 Madonna z Toporca, a także te z Szaflar i Dominikowic powtarzają kompozycję 

przestrzenną rzeźby z Fontenay. Wszystkie one wykazują stosunkowo szerokie walory 

horyzontalne oraz układ ramion wpisujący tors figury w prostokąt. Właściwości formowania 

powierzchni rzeźbiarskiej są jednak odmienne. W Fontenay zostały wyróżnione w środkowej 

partii trzy, prowadzone szerokim łukiem fałdy o stromo podrzeźbionych bokach, którym 

nadano znaczną przestrzenność. Z tymi fałdami silnie kontrastują ukazane poniżej nich 

marszczenia, które ledwo zaznaczono na płaskiej powierzchni materiału. Płaszcz sprawia tu 

podobnie, jak w wielu przykładach rzeźby paryskiej, wrażenie cienkiego materiału, 

układającego się płynnie na ukośnie prowadzonych głównych fałdach. Zamysł udrapowania 

szat figur ze Spisza i Małopolski jest daleki od takiego sposobu kontrastowania marszczeń. 

 Ten schemat wspólny dla rzeźb w Małopolsce i na Spiszu oraz tych w Burgundii był 

prawdopodobnie szeroko rozpowszechniony. Wśród burgundzkich dzieł widoczny jest także 

w kamiennej rzeźbie z miejscowości Moutiers-Saint-Jean
235

, z którą z powodzeniem możemy 

zestawić figurę z Dominikowic. W obu przypadkach widzimy ten sam, wpisujący rzeźbę w 

prostokąt, zamysł kompozycyjny oparty o zwarte pionowe linie sylwetki po obu bokach. 

Zgodny jest także program ułożenia szat wraz z prowadzeniem brzegu chusty Marii, 

spływającej w dół łagodnym łukiem. Inny jest układ rąk Dzieciątka, ale różnica ta nie wpływa 

jednak na wymienione poprzednio cechy konstrukcyjne figur. Inne jest jednak także 

opracowanie powierzchni figur i twarz Marii. 

  

4.4 Szampania 

 

 Sztuka rzeźbiarska Szampanii wykazuje cechy sztuki pogranicza. Wynika to z 

położenia między Burgundią, Ile-de-France a Lotaryngią. Szereg figur Madonny z tego 

                                                 
234

 Balogh 1957, s. 231. 
235

 D. Borlée, La Vierge et l’Enfant, [w:] L'art à la cour de Bourgogne... 2004, s. 310, il. 1. 



86 

 

regionu zebrał przed prawie pół wiekiem Pierre Quarré, łącząc je w ramach jednego warsztatu 

pracującego w Mussy-sur-Seine nad nagrobkiem Guillaume’a de Mussy i jego żony
236

. Wśród 

tych rzeźb była też figura z Bayel, którą wyróżnił w osobnym artykule Josef Adolf Schmoll 

gen. Eisenwerth
237

. Według niego, to przedstawienie o wyjątkowej formule ikonograficznej
238

 

jest jednym z najlepszych przykładów nurtu, który wykształcił się na początku XIV wieku w 

południowej Szampanii (il. 88). Ten nurt Schmoll gen. Eisenwerth nazwał „rzeźbą z Aube”, 

poprzez zapożyczenie nazwy regionu najczęstszego występowania dzieł o wspólnych cechach 

stylowych. Te rzeźby charakteryzują się szerokim, niemalże okrągłym kształtem twarzy 

pozbawionych uśmiechu, a także horyzontalnie rozwiniętą bryłą. W tych aspektach 

odróżniają się one od bardziej smukłego kanonu, znamiennego dla rzeźby w północnej 

Szampanii oraz warsztatów działających w Paryżu
239

, które to cechy oddalają też od nich 

drewniane Madonny w Małopolsce i na Spiszu. Niemiecki badacz przyznał temu środowisku 

rolę inicjatora zmian, które legły u podstaw wykształcenia się rzeźby XIV wieku w 

Lotaryngii
240

. 

  

4.5 Lotaryngia 

 

 Joseph Adolf Schmoll gen. Eisenwerth poświęcił wiele lat pracy badawczej sztuce 

rzeźbiarskiej XIV wieku w księstwie Lotaryngii. Podsumowaniem jego badań jest 

opublikowana kilka lat temu praca o charakterze korpusu, prezentująca w formie katalogu 

ponad pięćset figur
241

. Wszechstronnie opracowane hasła uwzględniają – poza podstawowymi 

informacjami oraz odniesieniami do wątków ikonograficznych – także kwestie genezy 

stylowej. Dzięki temu praca umiejscawia dzieła w szerokim kontekście, głównie rzeźby 

francuskiej i niemieckiej, przyznając temu środowisku rzeźbiarskiemu rolę pośrednika 

między Paryżem a zachodnimi regionami Rzeszy, na czele z Nadrenią
242

.  
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 Na podstawie obserwacji autora wspomnianej syntezy można wykazać kilka cech 

rzeźby lotaryńskiej, które wyróżniają ją na tle innych regionów, powiązanych dziś z kręgiem 

sztuki francuskiej. Lotaryńskie figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem nawiązują do szeroko 

rozpowszechnionego typu przedstawienia, w którym Maria unosi ubrane dzieciątko na lewej 

ręce. One same reprezentują typ młodej panny ubranej w suknię i narzucony na nią płaszcz, z 

nałożoną na głowę chustą. Nakrycie głowy częsciowo opada na ramiona, jednak jest dość 

krótkie i z reguły nie nachodzi z przodu na przedramię i pierś Marii. Zasłania jednak włosy, 

jedynie wokół twarzy ujawniając cześć kosmyków. Ten sposób ułożenia nachodzącej na 

czoło Marii chusty jest wspólny z układem zastosowanym na rzeźbie Marii z Nowego Sącza 

oraz na dalszych, wyodrębnionych w tej pracy, pokrewnych jej figurach. W przypadku 

lotaryńskich figur nie jest to jednak wyznacznikiem świadczącym o ich odrębności na tle 

rzeźb z innych regionów Francji i dlatego nie może być uznane za cechę bezpośrednio łączącą 

tytułowe figury pracy z rzeźbiarskimi środowiskami Lotaryngii.   

Poza tymi ogólnymi cechami trudno odnaleźć dalsze, szczegółowe zależności, które 

upodobniłyby wybrane przez nas przykłady z Małopolski i Spisza do lotaryńskich Madonn. 

Wiele różnic wykazują te, na pierwszy rzut oka dość podobne do siebie figury, jeśli 

zestawimy ze sobą kolejne „części składowe”, w oparciu o które rzeźbiarz konstruuje swoje 

dzieła. Ważnym czynnikiem przy powstawaniu figur jest pojmowanie przez twórcę bryły. W 

Lotaryngii powszechne było w XIV wieku nadawanie rzeźbom zdecydowanej 

przestrzenności. Powstały figury rozwinięte horyzontalnie, wyróżniające się szerokością 

wśród dzieł innych środowisk rzeźbiarskich. Szerokość figur jest najbardziej jednoznacznym 

wyróżnikiem w ujęciu frontalnym, jednak przestrzenność zaznacza się i w całej bryle. 

Budowanie rzeźby za pomocą szerokich form nadaje jej dynamizm spotęgowany lekkim 

obrotem wokół własnej osi. Do tego szerokiego kształtowania bryły nie nawiązują nie tylko 

współczesne dziełom z Lotaryngii rzeźby francuskie czy niemieckie, ale także figury z 

Małopolski i Spisza. Oś tych ostatnich jest co prawda wygięta w kształcie litery „S”, 

podobnie, jak w przypadku figur z Lotaryngii, jednak obrót tejże osi jest niewielki, wręcz 

niezauważalny.  

Kolejną cechą wyróżniającą lotaryńskie figury jest formowanie twarzy. Autor 

wspomnianej tu syntezy pisze w wielu miejscach o „poważnym wyrazie twarzy”
243

. Ta 

powaga wynika przede wszystkim z braku uśmiechu. Na próżno szukalibyśmy na tych 

przedstawieniach charakterystycznego dla większości Madonn tego czasu, „ponadczasowego” 
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uśmiechu. Usta Madonny są bardzo wąskie, a także nos i oczy są w porównaniu z twarzą 

Marii wąskie i małe. Oczy, które w wielu przypadkach w rzeźbie europejskiej tego czasu 

kreślono płaskim łukiem, tu zostają jeszcze bardziej spłaszczone. Ta przeciwstawność 

drobnych ust, nosa i oczu względem szerokiej, niemalże okrągłej twarzy
244

 odróżnia te figury 

od rzeźb im współczesnych. Nie odnajdziemy tej prawidłowości także w przedstawieniach 

Madonn w Małopolsce i na Spiszu. Warto zwrócić uwagę także na kolejne szczegóły. Głowy 

lotaryńskich Madonn zdobi krótsza chusta o niekarbowanym brzegu, a korona często 

przybiera formę nisko osadzonego diademu, gdy tymczasem karbowany brzeg znamionuje 

dłuższe, opadające na ramiona chusty wszystkich małopolsko-spiskich Madonn, a ich korony 

są nie tylko wyższe, ale także wyżej osadzone, niż diademy lotaryńskich figur. 

 Wymienione tu różnice ulegną uwypukleniu, jeśli zestawimy ze sobą figurę Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem z Nowego Sącza z jednym z najznakomitszych przykładów rzeźby 

lotaryńskiej, jakim jest figurka przechowywana dziś w zbiorach Bode Museum w Berlinie
245

 

(il. 89). Różna wysokość i odmienny materiał nie są czynnikami uniemożliwiającymi ich 

porównanie. Figurka w Berlinie mierzy co prawda jedynie 52 cm, jest więc o połowę niższa 

od nowosądeckiej Madonny. Wbrew niewielkiemu rozmiarowi jest ona jednak monumentalna 

w ujęciu, dzięki szerokiemu rozstawowi zarówno nóg jak i ramion Marii, który nadaje rzeźbie 

znaczną dynamikę. Lotaryńską figurkę wykonano z białego kamienia wapiennego wysokiej 

jakości. Zachowana śladowo polichromia, szczególnie jasna karnacja, biel płaszcza oraz 

złocenia brzegów wskazują na dążenie rzeźbiarza do nadania figurce charakteru rzeźby 

wykonanej z marmuru lub kości słoniowej. Kamień wapienny powoduje jednak „ostrzejsze” 

kształtowanie draperii, niż miałoby to miejsce w przypadku figury z marmuru, co zauważył 

autor cytowanego już hasła katalogowego
246

. Takie kształtowanie powierzchni rzeźby jest 

bliskie także efektowi rzeźbienia w drewnie, co zbliża drewniane figury Madonn do tej 

kamiennej rzeźby, ułatwiając porównywanie ich ze sobą.  

Większa szerokość berlińskiej figurki jest zauważalna, choć stanie się ona nieco mniej 

znacząca, jeśli do zestawienia dodamy, szerszą niż sądecka rzeźbę Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem z Toporca. Porównując jednak oblicza wszystkich trzech dzieł widzimy, jak 

duże powierzchnie czoła i policzków figury lotaryńskiej „przytłaczają” ten mały obszar na 

środku twarzy, na którym wyrzeźbiono blisko siebie usta, nos i oczy (il. 90). Na twarzach 

                                                 
244

 Schmoll gen. Eisenwerth używa do oddania kształtu twarzy często określenia „tarczy“: „schildförmiges 

Gesicht”; Schmoll gen. Eisenwerth, s. 204, passim. 
245

 Schmoll gen. Eisenwerth 2005, nr kat. 133, s. 203-205; kamień wapienny, wysokość: 52 cm, datowanie: ok. 

1315. 
246

 Tamże, s. 204. 
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figur w Nowym Sączu i z Toporca te ostatnie, najbardziej charakterystyczne elementy 

rozmieszczono bardziej równomierne (il. 18, 19). Koronnym przykładem tego są brwi, które 

ściągnięte nad oczy Madonny z Lotaryngii nadają jej „poważnego wyrazu”, natomiast na 

pozostałych dwóch figurach zostały uniesione wysoko, tworząc niemalże półkoliste łuki. 

Podobnie do figury berlińskiej ukształtowano kamienną Madonnę z Saint-Dié-des-Voges, 

znajdującą się do dziś prawdopodobnie w pierwotnym miejscu przeznaczenia, jakim jest 

zespół pobenedyktyński, obecnie katedra miasta
247

. Warto w tym miejscu wspomnieć o tej 

rzeźbie, bo jest ona od dawna znanym badaczom, wręcz sztandarowym przykładem Madonny 

lotaryńskiej
248

 i jako taka została nawet uwzględniona w badaniach nad jedną ze spiskich 

figur. Dénes Radocsay przy omawianiu Madonny z Toporca, nakreślając możliwą drogę 

docierania tej konwencji przedstawienia stojącej Mariii z Dzieciątkiem na Spisz, wskazał na 

tę kamienną rzeźbę
249

. Po bliższej analizie możemy jednak uznać zależności między tymi 

dziełami za niewystarczające do tego, żeby od tej lotaryńskiej, lub podobnych do niej rzeźb 

wyprowadzać genezę poszczególnych figur w Małopolsce i na Spiszu.  

Są jednak rzeźby także w materiale zabytkowym Lotaryngii, do których możemy 

odnieść Madonny z Karpat. Takim dziełem jest przechowywana dziś w San Francisco 

Madonna, która według niepotwierdzonej tradycji pochodzi z Metzu
250

 (il. 91). Ta 

monumentalna, kamienna rzeźba różni się pod wieloma względami od większości 

lotaryńskich Madonn, choć Schmoll gen. Eisenwehrt zaszeregował ją do dzieł powstałych w 

środowisku środkowolotaryńskim, dokładniej w Metzu, największym ośrodku tego regionu. 

O odmienności tego dzieła świadczy przede wszystkim wysmukłość postaci. Według autora 

hasła katalogowego, smukłe proporcje świadczą tu o oddziaływaniach środowisk położonych 

na zachód od Lotaryngii, przede wszystkim w Ile-de-France i Szampanii
251

. Do dzieł 

powstałych w środowiskach środkowej Francji figura nawiązuje także wyrazem twarzy, który 

oscyluje pomiędzy powagą pozbawionych uśmiechu lotaryńskich Madonn a subtelną radością 

środkowofrancuskich przedstawień.  

Mając na uwadze powyższe obserwacje autora syntezy rzeźby lotaryńskiej, łatwiej 

nam będzie ustalić, w jakiej relacji stylowej zostają analizowane przez nas rzeźby z 

                                                 
247

 Tamże, nr kat. 136, s. 209-210; kamień wapienny, wysokość: 92 cm, datowanie: ok. 1310-1320. 
248

 Osobny artykuł poświęcił tej rzeźbie już William H. Forsyth, szeregując kilka dalszych dzieł wokół niej, a 

bliżej typu, której w sposób najbardziej wyrazisty reprezentuje ta rzeźba; W. H. Forsyth, Mediaeval Statues of 

the Virgin in Lorraine Related in Type to the Saint-Dié Virgin, "Metropolitan Museum Studies", t. 5 (1936), s. 

235-258. 
249

 Radocsay 1967, s. 26. 
250

 Schmoll gen. Eisenwehrt 2005, nr kat. 164, s. 259-260. Kamień wapienny, wysokość figury: ok. 180 cm, 

datowanie: ok. 1330-1340. 
251

 Suckale 1979/1980, s. 236 uznał to dzieło za jednoznacznie „paryskie”. 
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Małopolski i ze Spisza do figury w San Francisco. Warto jednak od razu wyłączyć z 

porównania szczegóły, które choć na pierwszy rzut oka przybliżają niektóre dzieła grupy do 

tej Madonny, to jednak mają bardziej charakter przypadkowy. Takim szczegółem jest brzeg 

chusty, któremu bliski jest karbowany skraj chusty Madonn małopolsko-spiskich. W tym 

miejscu jednak chusta francuskiej figury ukazuje drobne wcięcia, a nie falowane wciągnięcia 

materiału, jak w przypadku nakrycia głowy tamtych dzieł. Podobnie, motyw chwytania i 

przyciągania przez Dzieciątko do siebie chusty, która w ten sposób okala półkoliście twarz 

Marii i dlatego łatwo daje się odnieść do podobnego układu na przedstawieniu z 

Dominikowic, często występuje w rzeźbie europejskiej tego czasu.  

Przechodząc do takich cech, które w sposób istotny przybliżają figury do siebie, na 

pierwszym miejscu warto wymienić układ prawej poły płaszcza, którą Madonna unosi przed 

sobą. Podwójne ułożenie tej części ubioru występuje na wielu figurach małopolsko-spiskiej 

grupy, w sposób najbliższy do francuskiej Madonny w rzeźbach ze Šváboviec, Richvaldu i 

Nowego Sącza. Zbieżny jest także zarys fałd oparty na trzech głównych zmarszczeniach w 

kształcie odwróconych łuków, wzbogaconych mniejszymi zgnieceniami materiału pomiędzy 

nimi. Sylwetka figury z Metzu jest nie tylko smuklejsza, ale jej delikatnie wygięta oś także 

bardziej „wyciągnięta”, niż w przypadku charakterystycznie krępych dzieł z Lotaryngii. Taka 

postawa nadaje figurze dynamikę „kroku tanecznego”, która zaznacza się także wyraźnym 

wysunięciem ukazanego pod płaszczem kolana oraz nachyleniem prawego ramienia. Tę 

dynamikę odnajdujemy jedynie u figury sądeckiej, która najbardziej ze wszystkich dzieł 

swojej grupy rozbija blokowość sylwetki mając cechy konstrukcyjne podobne do tych, jakie 

widzieliśmy w rzeźbie lotarynskiej. Możliwe, że podobny zamysł kompozycyjny ukształtował 

także figurę ze Šváboviec
252

. Trzeba jednak podkreślić, że monumentalna – wyższa od dzieł 

wyodrębnionej przez nas środkowoeuropejskiej grupy ponad półtorakrotnie - kamienna 

Madonna z Francji ma inne proporcje głowy względem tułowia. Głowa jest mniejsza, co 

zauważył także Schmoll gen. Eisenwehrt, choć figura kształtem twarzy przypominającym 

„tarczę” nawiązuje do typu lotaryńskiego. Wykazuje ona zbliżony stosunek wielkości głowy 

względem korpusu z kilkoma dalszymi figurami
253

.  

                                                 
252

 Pewności całkowitej nie daje zachowana fotografia, która przedstawia tę rzeźbę w ujęciu nieco odwróconym 

w kierunku lewej strony Marii. Odwracając jednak i sądecką figurę w tym samym kierunku i stopniu, 

zobaczymy bardzo podobne ujęcie do tamtej z archiwalnej fotografii, co przemawia za prawdopodobieństwem 

zastosowania tej samej kompozycji, jak w przypadku obydwu wspomnianych figur. 
253

 Schmoll gen. Eisenwehrt 2005, s. 259-260; chodzi o rzeźby z Sion (nr kat. 163), Munster-en-Lorraine (nr kat. 

142), Prény-sur-Pagny (nr kat. 139) oraz rzeźbę w Musée de Cluny (nr kat. 138). Figury te mają jednak szerszy 

korpus podobnie, jak większość wymienionych w książce rzeźb z Lotaryngii, czym różnią się od rzeźby 

przechowywanej dziś w San Francisco. 
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Następnym dziełem pochodzącym z pogranicza dwóch środowisk jest rzeźba 

przedstawiająca siedzącą Madonnę podtrzymującą stojące na jej kolanach Dzieciątko. 

Kamienna figura znajduje się w kościele parafialnym w Fromeréville-lès-Vallons niedaleko 

Verdun
254

. W ślad za odmienną, aniżeli w przypadku stojących Madonn pozycją Marii oraz 

Dzieciątka, odmiennie układają się także szaty. Polami do porównania pozostają twarze, 

wykazujące zarówno podobieństwa jak i różnice
255

 (il. 92, 71, 19). Czoło Marii lotaryńskiej 

jest szerokie i prostokątne, podczas gdy w figurze sądeckiej i toporeckiej jest ono 

ukształtowane półkoliście. Zgodnie z tym, także włosy są uporządkowane inaczej, nad czołem 

Marii z Fromeréville-lès-Vallons kosmyki dzielono wyraźnie, gdy tymczasem na pozostałych 

dwóch figurach włosy układają się równomiernie pod linią karbowanego skraju chusty. 

Wąskie i szerokie oczy figury lotaryńskiej mają kształt zbliżony do wąskich migdałów a brwi 

zarysowane są tuż nad nimi. W odróżnieniu od tego, oczy małopolskich i spiskich Madonn 

kształtem przypominają ułożony poziomo półksiężyc, a brwi tworzą nad oczami wysokie 

łuki. Nosy, usta i brody Madonn oddano jednak we wszystkich trzech przykładach w podobny 

sposób. Nosy są niezbyt szerokie i dość małe, choć nie tak drobne, jak na rzeźbach z Saint-

Dié-des-Voges lub w muzeum berlińskim. Podobnie, w odróżnieniu od wspomnianych 

uprzednio przykładów usta są nieco szersze, a na nich rysuje się charakterystyczny, delikatny 

uśmiech.  

 Podsumowując zauważone różnice i podobieństwa, łatwo dojdziemy do wniosku, że 

twarz Marii w Fromeréville-lès-Vallons powstała jakby z połączenia znanego z większości 

lotaryńskich dzieł kanonu w górnej połowie i ogólnie smuklejszego kształtowania w jej dolnej 

części od nosa w dół, charakterystycznie dla Madonn północnofrancuskich. W efekcie twarz 

wydaje się być mniej spójna, niż harmonijne owale głów Madonn z Karpat oraz niemalże 

okrągłe oblicza dzieł z Lotaryngii, uznanych przez badaczy za najbardziej reprezentatywne
256

. 

Ta niespójność ukazuje się jednak jedynie przy tym konkretnym porównaniu. Rozpatrując 

twarz figury tronującej Madonny z Fromeréville-lès-Vallons jako całość, możemy o wiele 

bardziej uznać ją za wynik współistnienia różnych tradycji w obrębie tego samego warsztatu, 
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 Schmoll gen. Eisenwehrt 2005, nr kat 333, s. 502-503. Kamień wapienny, wysokość figury: 100 cm, 

datowanie: ok.. 1340. Figurę odnaleziono w tymże kościele dopiero w 1974 roku. Cytowane tu hasło katalogowe 

jest pierwszą wzmianką o niej w literaturze naukowej. 
255

 W tym porównaniu pod uwagę możemy brać jedynie oblicze Marii, ponieważ główka Dzieciątka z Lotaryngii 

nie zachowała się. Główka, którą dziś widzimy jest uzupełnieniem wykonanym po roku 1974; tamże, s. 502. Z 

grupy sądecko spiskiej do porównania mogą służyć, ze względu na stan zachowania jedynie figury z Nowego 

Sącza i Toporca. 
256

 Nie umniejsza to jednak artystycznych walorów dzieła, świadczących o umiejętnościach jej twórcy, 

szczególnie w dopracowaniu szczegółów. Finezję dzieła wyraźnie akcentował Schmoll gen. Eisenwehrt 2005, s. 

502, znający zapewne rzeźbę z autopsji. 
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które powstały w milieu swoistego „stylowego pogranicza”. Na tym pograniczu pomiędzy 

stylem rzeźbiarzy lotaryńskich i tych z środkowej Francji znajduje się nie tylko ta kamienna 

rzeźba, ale także posągowa postać przedstawionej wcześniej Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 

Metzu. Porównanie figur z Nowego Sącza i Toporca z tymi dziełami poza tym, że umożliwia 

ponowne dostrzeżenie niezwykłej bliskości figur z grupy małopolsko-spiskiej względem 

siebie, wskazuje także na cechy, które poprowadzą nas ku kolejnym środowiskom 

francuskim. 

 

4.6 Region nadmozański 

 

 Rzeźba nadmozańska w XIV wieku rozwijała się pod wpływem prądów płynacych ze 

sztuki paryskiej. Przyjmując je, zdołała wykształczyć także własne odmiany stylowe. Grupę 

figur, wykazujących wspólne cechy w ramach tego samego nurtu zebrał po raz pierwszy 

William Forsyth
257

. Madonny w Małopolsce i na Spiszu jednak w sposób znaczący różnią się 

od zebranych przez Forsytha rzeźb. Warto w tym kontekście wymienić figurę z Magny-en-

Vexin (il. 93). Jak wykazał Forsyth, choć wieloma cechami łączy się ona ze sztuką 

nadmozańską, to jednak nawiązuje przede wszystkim do sztuki paryskiej
258

. Zestawiając 

sądecką figurę Marii z Dzieciątkiem oraz rzeźbę w Magny-en-Vexin z najbardziej 

charakterystycznymi nadmozańskimi dziełami widzimy różnice, które świadczą o odrębności 

nadmozańskiego nurtu względem środowiska paryskiego. Marmurowe rzeźby Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem z Diest
259

 lub w katedrze w Antwerpii
260

 (il. 94) charakteryzuje większa 

dynamika w przestrzennym konstruowaniu postaci oraz specyficzny sposób formowania 

twarzy
261

. Rzeźba w Magny-en-Vexin dość luźno nawiązuje do tego, opisanego już wcześniej 

schematu przedstawienia Marii z Dzieciątkiem, który możemy uznać za punkt odniesienia dla 

małopolsko-spiskich figur. Staje się to szczególnie widoczne, kiedy przywołamy w myślach 

marmurową figurę z Gosnay, której na przykład rzeźba w Nowym Sączu jest zdecydowanie 

bliższa, niż madonna w Magny-en-Vexin. Ta ostatnia rzeźba znajduje się pomiędzy 

konwencjami tworzącymi figury paryskie i nadmozańskie. Choć na pierwszy rzut oka 
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 Forsyth 1968, s. 44 uważał, że wszystkie figury pochodzą prawdopodobnie z tego samego warsztatu, niektóre 

z nich są nawet dziełem tej samej ręki. 
258

 Tamże, s. 59 
259

 Dziś w Metropolitan Museum of Art; Forsyth 1968, s. 41-44. 
260

 Tamże, s. 52-54. Rzeźba pochodzi prawdopodobnie z któregoś z kościołów w Liège; tamże, s. 52. 
261

 Również Robert Didier zaliczył figury do jednej grupy zawierającej poza tymi przykładami jeszcze kilka 

innych rzeźb i ujął je razem pod nazwą zbiorczą „Mistrza marmurowych Madonn nadmozańskich”. Działalność 

warsztatu – Didier dopuścił możliwość, że chodzi tu o kilku mistrzów – umieścił w czasie w latach 1330-

1350/60; Didier 1993, s. 52-54. 
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wyróżnia się „klasyczną” postawą o umiarkowanym wygięciu osi, to jednak dynamika 

marszczeń szat i żywa relacja między Marią a Dzieciątkiem zapowiadają już rozmach 

znamienny dla każdego aspektu kształtowania nadmozańskich figur. 

 Związki między nadmozańskimi figurami a Madonną z Gosnay zauważył także 

Gerhard Schmidt. Według niego twarz tej ostatniej, marmurowej figurki wykazuje 

podobieństwa z odpowiednimi fragmentami rzeźby w katedrze w Antwerpii. Bliskie jest także 

swoiste „czucie materiału” widoczne w formowaniu cienkiej chusty Madonny. Łącznikiem 

między dziełami może być twórca Madonny z Gosnay – Jean Pépin de Huy. Schmidt uważał 

także, że analogie, które przybliżają zebrane przez Forsytha w jedną grupę dzieła do figurki 

dłuta Pépina de Huy przemawiają za pochodzeniem tego rzeźbiarza z Niderlandów, może 

nawet jak wskazuje nazwisko, z miasta Huy
262

.  

 Robert Didier zgodził się z powyższymi obserwacjami Schmidta. Odnosząc się do 

artystycznych relacji ze sąsiadującymi środowiskami rzeźbiarskimi zwrócił uwagę na 

kontakty z ośrodkami w Lotaryngii oraz Nadrenii na czele z Kolonią, uznając przy tym 

niepośledne znaczenie oddziaływań sztuki paryskiej. W relacji z rzeźbą paryską mogła 

zaistnieć sieć wzajemnych oddziaływań za sprawą osiedlonych w stolicy Królestwa 

Francuskiego rzeźbiarzy, takich jak Jean Pépin de Huy. W ich twórczości mogły współistnieć 

wraz z paryskimi, cechy stylowe charakterystyczne dla ich rodzimych, nadmozańskich 

środowisk artystycznych
263

.  

 Nie zagłębiając się w zawiłe stylowe zależności między paryskimi a nadmozańskimi 

dziełami, warto jednak zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, to możliwe przystosowanie 

ogólnego zamysłu kompozycyjnego figur do wymagań fundatorów. Jako przykłady możemy 

wymienić rzeźby w Magny-en-Vexin, fundację Joanny d’Évreux oraz figurkę z Gosnay, 

zamówioną u Jeana Pépina de Huy przez Mahaut d’Artois. Rzeźby te były przeznaczone do 

miejsc blisko związanych z francuskim dworem królewskim i z tego powodu mogły 

nawiązywać do reprezentacyjnej funkcji nagrobków królewskich w Saint-Denis. Możliwe, że 

uznana wówczas już jako wzór, zakorzeniona w rzeźbie XIII wieku konwencja 

przedstawienia królewskich postaci wpłynęła na umiarkowane wygięcie osi i mniej 

dynamiczny układ szat tychże Madonn. Z drugiej strony pewne aspekty stylowe, widoczne w 

swobodnej, niemalże przypadkowo prowadzonej linii brzegów miękkich szat ujawniają 

wspólne tendencje z rzeźbą nadmozańską. Dziś trudno dociec, czy obecność wspólnych 
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 Schmidt 1971, s. 163-164; pochodzenie tego rzeźbiarza z miasta Huy uznają za niewątpliwe: Jean Pepin de 

Huy, [w:] M. Beaulieu, V. Beyer, Dictionnaire des sculpteurs français du moyen âge, Paris 1992, s. 81-82. 
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 Didier 1993, s.48. 
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wątków to wynik zatrudnienia w paryskich warsztatach rzeźbiarzy pochodzących z 

Niderlandów
264

, czy też odwrotnie, przemian w rzeźbie francuskiej, wpływających na kształt 

dzieł powstałych w warsztatach w dolinie Mozy.  

 Drugi wniosek, wypływający z przeglądu wzajemnych oddziaływań rzeźby tych 

dwóch środowisk dotyczy kanonu figur służącego za podstawę kompozycyjną. Schemat jest 

dobrze uchwytny przy porównaniu nowosądeckiej figury z rzeźbą w Antwerpii. Obie 

powstały w oparciu o ten sam zamysł kompozycyjny, wyrażający się w identycznym układzie 

draperii. Znaczące różnice między nimi powoduje odmienne podejście do nadania 

wewnętrznej dynamiki samej postaci oraz okrywającej jej draperii. Są to więc różnice 

stylowe, które silnie wpływają na ostateczny odbiór dzieła. Podsumowując te obserwacje 

możemy powiedzieć, że w rzeźbie nadmozańskiej w drugiej ćwierci XIV wieku przyjęty 

kanon „opowiadano” własnym językiem form, gdy tymczasem figury w Małopolsce i na 

Spiszu powstały w ścisłym nawiązaniu nie tylko do schematu, ale także do wyrazu stylowego 

rzeźby paryskiej.  

 Pozostała jeszcze kwestia relacji w datowaniu między nadmozańskimi a wybranymi 

przez nas środkowoeuropejskimi figurami. Wymienione przez Forsytha rzeźby zostały 

niejednokrotnie - w sposób szczęśliwy dla badacza - wzmiankowane w źródłach pisanych. 

Pozwiliło to na datowanie większości z nich, określając czasu powstania na lata trzydzieste i 

czterdzieste XIV wieku
265

. Nie można oczywiście wykluczyć, że opisane powyżej przemiany 

nie następowały już wcześniej. Jeśli przyjmiemy, że właściwa dziełom powstałym w dolinie 

Mozy zdecydowana dynamika układu postaci wystąpiła dopiero od lat trzydziestych, 

wówczas założenie to wzmocniłoby słuszność datowania sądeckiej figury na lata dwudzieste, 

zgodnie z okresem powstania rzeźb z Saint-Denis i Gosnay, do których ją odnieśliśmy. 

Musimy mieć jednak na uwadze możliwość jednoczesnego występowania cech stylowych 

charakterystycznych dla wcześniejszego okresu razem z tymi, które zapowiadają już nowe 

tendencje. Przykładem pierwszego zjawiska jest powstała w roku 1340 Madonna w Magny-

en-Vexin, a drugiego figurka z Gosnay z roku 1329. Uważam więc, że wszystkie tu 

uwzględnione figury możemy rozpatrywać razem, a różnice między nimi nie wynikają z 

czasu powstania, ale są przede wszystkim różnicami stylowymi.  

                                                 
264

 Schmidt 1971, s. 163 uważał, że warsztat nadmozański mógł pracować w dużej mierze na eksport, a nawet 

mógł wykształcić rzeźbiarzy, którzy później wywędrowali do dalszych krain. O eksporcie nadmozańskich figur 

do innych regionów europejskich zob. także: Didier 1993, s. 24-26.  
265

 Rzeźba w Magny-en-Vexin jak wiemy, jest fundacją Joanny d’Évreux z roku 1340; Drake Boehm 2001, s. 

18, przyp. 28. Figura w Metropolitan Museum of Art została powiązana ze wzmianką źródłową z roku 1345; 

Forsyth 1968, s. 43-44. Madonnę w katedrze w Antwerpii datuje się z kolei na lata 1330-1340; R. Didier, 

Stehende Maria mit Kind, [w:] Rhein und Maas...1972, nr kat. O 7, s. 378-379. 
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4.7 Kolonia 

 

 Rzeźba nadmozańska wykazuje bliskie więzi nie tylko ze sztuka francuską. 

Najbliższymi środowiskami, gdzie te związki pojawiły się w naturalny sposób, były 

nieodległe miasta Dolnej Nadrenii
266

. Najważniejszym ośrodkiem była Kolonia, gdzie od 

początku XIV wieku wykształciła się charakterystyczna konwencja rzeźbienia figur. 

Rzeźbiarze kolońscy inspiracje czerpali jednak nie tylko z twórczości warsztatów 

nadmozańskich.  

 Jak już wspomniałem, Joseph Adolf Schmoll gen. Eisenwerth uważał, że rzeźba 

Lotaryngii odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się kolońskiego środowiska artystycznego. 

Uznając różnorodność zjawisk w rzeźbie lokalnej, wpływom lotaryńskim przyznał miejsce 

pośrednie pomiędzy manierystycznie wydłużonymi rzeźbami w chórze katedry, a 

„werystyczno-ekspresyjnym” podejściem w rzeźbieniu krucyfiksów mistycznych. Według 

niego, w Kolonii i w innych ośrodkach zachodniej Rzeszy należałoby liczyć się zarówno z 

importem dzieł, jak i zatrudnieniem snycerzy pochodzących z Lotaryngii. Rzeźbiarze ci 

przywiezioną ze sobą wiedzę rzeźbiarską osadzali często w sztuce miejscowych 

warsztatów
267

.  

 Najważniejszymi pośród zewnętrznych oddziaływań były jednak te, pochodzące ze 

sztuki rzeźbiarskiej Paryża. Robert Suckale poświęcając osobny artykuł związkom między 

rzeźbą w Kolonii i Paryżu w drugiej połowie XIII wieku postawił hipotezę, że kolońscy 

rzeźbiarze w tym okresie nawiązywali do aktualnych osiągnięć sztuki paryskiej w sposób 

bardziej bezpośredni, niż mistrzowie innych środowisk europejskich. Według badacza, także 

w niektórych przypadkach wpływy lotaryńskie w realizacjach kolońskich wskazują dalej na 

sztukę paryską, kolebkę nowych tendencji stylowych końca XIII wieku
268

.  

 Tak ścisłe związki mogły być także wzmocnione poprzez napływ do Kolonii 

rzeźbiarzy z Paryża i regionów będących pod wpływem sztuki stolicy Królestwa 

Francuskiego. Okazją do zaproszenia licznej grupy kamieniarzy i innych rzemieślników była 

odbudowa zniszczonej przez pożar katedry, którą rozpoczęto w roku 1248
269

. Prezbiterium 

ukończono najpóźniej w roku 1304, po czym, a może jednocześnie z postępującymi pracami 

                                                 
266

 Forsyth 1968, s. 53 uważał, że Madonnę z Antwerpii więcej łączy ze sztuką Rzeszy, bliżej z rzeźbą Kolonii, 

niż z Francją. Szerzej na ten temat: Rhein und Maas... 1972,  s. 358, 371 oraz liczne hasła katalogowe, 

szczególnie sekcji oznaczonej literą „O“.  
267

 Schmoll gen. Eisenwerth 2005, s. 14.  
268

 Suckale 1979/1980, s. 223, 232. 
269

 Bergmann 1989, s. 24. 
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budowlanymi, nastąpiło wykonanie wystroju rzeźbiarskiego, na który składa się między 

innymi zespół monumentalnych figur w chórze, drewniana rzeźba Madonny zwana 

„Mediolańską” oraz ozdobiony rzeźbionymi w marmurze płytami stipes ołtarza głównego
270

. 

Rzeźbiarze z Paryża i Lotaryngii współpracowali przy powstaniu marmurowej dekoracji 

ołtarza głównego, w dużej mierze paryskie wpływy wykazują zaś dalsze elementy wystroju 

gotyckiego prezbiterium
271

. 

 Kolonia pozostała otwarta na wpływy sztuki francuskiej przez ponad sto lat, od 

czasów rozpoczęcia gotyckiej odbudowy katedry do pojawienia się nowych tendencji w 

latach sześćdziesiątych XIV wieku. Okres ten można podzielić na dwie fazy. W pierwszej, 

która trwała do ukończenia prezbiterium katedry i jego wystroju, wpływy francuskie 

objawiały się w formie mało przekształconej. Cechy lokalne nie dochodziły jeszcze do głosu 

w takim stopniu jak później, w okresie największego rozkwitu rzeźby w tym mieście
272

. 

Francuskie nowości nie były jednak po prostu kopiowane. Służyły one jako inspiracja dla 

miejscowych twórców, dlatego cechy uznane za tradycyjnie kolońskie mieszały się z 

francuskimi
273

.  

 W następnych akapitach zostanie ukazanych kilka ważniejszych figur, powstałych na 

przestrzeni wspomnianych stu lat. Postaram się zestawić je z francuskimi wzorami, jak i 

odnieść do nich dzieła będące przedmiotem tej pracy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy 

cechy wyodrębnione jako nadreńskie można odnaleźć w grupie rzeźb z Małopolski i ze 

Spisza. 

 Na początku stoi datowana na lata ok. 1260-1270 drewniana rzeźba siedzącej na tronie 

Madonny z Dzieciątkiem
274

 (il. 95). Ta figura wyraźnie pokazuje stopień i sposób 

przyjmowania francuskich wzorów w tym wczesnym okresie. Schemat ułożenia szat, z 

napiętym na kolanie płaszczem, który od prawej stopy do lewego kolana układa się w kilku 

przestrzennie ukształtowanych fałdach, wykazuje bliskie podobieństwo z rzeźbą Madonny w 

portalu północnego ramienia transeptu paryskiej katedry. Serdeczny uśmiech zwracającej się 

do syna Marii przywodzi z kolei na myśl szereg francuskich realizacji z XIII wieku, na czele 

ze „Złotą Dziewicą” w Amiens. Na to, że figura powstała w Kolonii wskazuje jednak 

rozwiązanie dolnych partii. Smok pod stopami Dziewicy i sposób ułożenia dolnej krawędzi 
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 Bergmann 2011, s. 138. 
271

 Suckale 1979/1980, s. 244-247; Beer 2011, s. 355. 
272

 Bergmann 1989, s. 23-28. 
273

 Suckale 1979/1980, s. 233; Bergmann 1989, s. 24; Bergmann 2011, s. 137. 
274

 Dziś w Muzeum Schnütgen; drewno dębowe, wysokość figury wynosi 109 cm; Bergmann 1989, nr kat 33, s. 

194-197. 
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płaszcza nie mają analogii w rzeźbie francuskiej
275

. Widzimy więc wyraźnie, jak motywy 

zapożyczone nakładają się na elementy właściwe sztuce lokalnej. Warto także zauważyć, że 

rzeźbiarz odtworzył postać siedzącej Madonny z pełnym zrozumieniem zasad przestrzennego 

kształtowania figury. Walory artystyczne tego dzieła – jak zauważył Robert Suckale – nie 

pozostają w tyle za jego francuskimi pierwowzorami
276

. 

 Zespół monumentalnych rzeźb, ustawionych we wnętrzu prezbiterium katedry 

badacze wiążą w sposób oczywisty z pracami wokół budowy gotyckiej świątyni. Bliskie 

związki tych dzieł ze sztuką paryską są dziś powszechnie przyjęte w opracowaniach, a 

datowanie figur ustalone na ostatnie dziesięciolecie XIII wieku
277

. Rzeźby nawiązują do 

czołowych francuskich dzieł przełomu XIII i XIV wieku rozmachem kreślenia kompozycji i 

przestrzennym kształtowaniem szat. Istotne są także różnice zarówno w oddaniu fizjonomii, 

jak i w udrapowaniu draperii. Bogate szaty rzeźb układają się w sposób niezwykle 

„uroczysty”, z przepychem ozdobnych układów, a także odznaczają się bogatą kolorystyką 

dzięki zastosowaniu nie tylko złoceń, ale także cennych pigmentów, na przykład lapis lazuli. 

Ornamentalne traktowanie szat odbiega zdecydowanie od francuskiego kanonu tego czasu. 

Według Roberta Suckalego, takie podejście mogło być spowodowane rangą miejsca, 

prezbiterium archikatedry, do którego figury przeznaczono
278

.  

 Obok rzeźb przedstawiających Marię i Chrystusa oraz Apostołów ustawionych na 

konsolach wbudowanych w wiązkowe filary chóru, z warsztatem tym wiąże się także 

niewiele mniejsza, drewniana rzeźba Madonny, zwana dziś „Mediolańską” (il. 96). Figura ta 

była pierwotnie ujęta w rozbudowaną konstrukcję baldachimową, którą rozebrano w XVII 

wieku, a w XX stuleciu z odkrytych fragmentów zrekonstruowano tylko jej górną część, nad 

figurą Madonny. Na podstawie analogii między baldachimem a rozetą w tympanonie 

środkowego portalu katedry w Reims, który wykonano w latach 1260-1270, Madonnę w 

Kolonii datowano na ostatnie dziesięciolecie XIII wieku
279

.  
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 Suckale 1979/1980, s. 226; Bergmann 1989, s. 194. 
276

 Suckale 1979/1980, s. 227. 
277

 Tamże, s. 247 – 1290/1300; G. Lutz, Verkündigung und Apostel, [w:] Geschichte der bildenden Kunst... 2007, 

nr kat. 102, s. 358-359 – ok. 1290. Wysokość figur wynosi ok. 200cm. 
278

 Suckale 1979/1980, s. 234-235. 
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 Drewno orzechowe, wysokość figury 165 cm. Historyczne określenie „mediolańska” odnosi się do tradycji, 

według której arcybiskup Rainald von Dassel miał sprowadzić w XII wieku rzeźbę Madonny z Mediolanu do 

kaplicy Mariackiej katedry. Tradycja została odnotowana w siedemnastowiecznej kronice Geleniusa. 

Przywieziona z Mediolanu figura mogła ulec zniszczeniu w pożarze katedry w 1248 roku, a później mogła być 

zastąpiona obecną rzeźbą; G. Lutz, Sog. Mailänder Madonna, [w:] Geschichte der bildenden Kunst... 2007, nr 

kat. 101, s. 357-358 – datuje rzeźbę na lata ok. 1280-1290. O konstrukcji baldachimowej wraz z rekonstrukcją 

pierwotnego wyglądu zob. R. Lauer, Das Grabmal des Rainald von Dassel und der Baldachin der Mailänder 

Madonna, [w:] Verschwundenes Inventarium. Der Skulpturenfund im Kölner Domchor, red. U. Bergmann, Köln 

1984, s. 9-18; Hamburger 2009, s. 124-125. 
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 Rzeźba Madonny „Mediolańskiej” nie jest jednak łatwa do zaszeregowania do rzędu 

dzieł powstałych w tym czasie we Francji. Znaczna dynamika poruszania postaci, jej bogate 

zdobione i fałdowane szaty, jak również w nie mniejszym stopniu fizjonomie twarzy 

Madonny i Dzieciątka, odróżniają figurę jednoznacznie od wspomnianych chociażby w tej 

pracy francuskich dzieł. Wczesne datowanie należałoby może poddać weryfikacji, ze względu 

na opisane powyżej ornamentalne traktowanie szat. Wielokrotnie zawinięte, spiętrzone fałdy 

z boku figury (il. 97) układają się podobnie, jak w rzeźbie nagrobnej Ludwika X lub Karola 

IV (il. 81) w Saint-Denis. Wskazuje to na konwencję lat dwudziestych XIV wieku. Warte 

byłyby szczegółowej analizy zarówno te analogie drewnianej Madonny Mediolańskiej, jak i 

dalsze związki kamiennych figur w prezbiterium ze sztuką francuską. Robert Suckale słusznie 

zestawił kamienną rzeźbę Marii w prezbiterium kolońskiej katedry z francuską rzeźbą 

Madonny, przechowywaną dziś w San Francisco (il. 91). Ta ostatnia figura – niezależnie od 

tego, czy powstała w Lotaryngii, czy też w Ile-de-France – wykazuje jednak cechy 

kształtowania bryły figur i jej szat, charakterystyczne dla przełomu pierwszej i drugiej tercji 

XIV wieku
280

.  

 Konwencja wszystkich rzeźb została przejęta ze sztuki paryskiej, jednak należą one do 

różnych faz przemian stylowych tego środowiska. Można powiedzieć, że figury w 

Małopolsce i na Spiszu różnią się pod każdym względem od tch rzeźb, które cechuje znaczne 

wygięcie osi, odmienny, niż w przypadku drewnianych Madonn układ płaszcza, 

wzbogacanego głęboko podrzeźbionymi, przestrzennymi fałdami o cienkich grzbietach. 

Rzeźby w Kolonii dzieli także więcej od ich francuskich odpowiedników
281

, niż wspomniane 

już dzieła z Karpat od najbliższych im pod względem stylowym, paryskich przykładów. 

Znajdziemy jednak prace z tego okresu, którym tytułowe dzieła tej pracy są nieco bliższe. 

 Marmurowa dekoracja głównego ołtarza katedry była przedsięwzięciem, nad którym 

prawdopodobnie pracowało wielu rzeźbiarzy, zarówno miejscowych, jak i pochodzących z 

Paryża i Lotaryngii. Z czterech scen figuralnych i trzydziestu dwóch rzeźbionych postaci 

zachowała się większość. Pierwotnie sceny te oraz pojedyncze figury były ujęte wiązkami 

kolumn i koronowane maswerkowymi wimpergami zdobiącymi wszystkie boki skrzyni 

dźwigającej mensę ołtarzową. Dekoracja zachodniej ściany przetrwała in situ, pozostałe 
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 Suckale 1979/1980, s. 236-237. Schmoll gen. Eisenwerth 2005,  s. 259 datował rzeźbę na ok. 1330-1340. 
281

 Robert Suckale w jednej z najnowszych prac zestawia ze sobą „Mediolańską” Madonnę i rzeźbę Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem z północnego ramienia transeptu Notre-Dame w Paryżu. Zastosowane tu porównanie 

wyraźnie pokazuje nie tylko bezpośrednie różnice między tymi dziełami, ale także – w szerszym rozumieniu – 

odmienne podejście do tego tematu w rzeźbie Paryża i Kolonii; Suckale 2009, s. 40-45. 
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części przechowuje dziś Muzeum Schnütgena w Kolonii. Wśród wielofigurowych 

przedstawień, pod kątem naszych rozważań na uwagę zasługuje Zwiastowanie
282

 (il. 98). 

 Szaty sądeckiej Madonny wykazują ten sam stopień przestrzenności, jak odpowiednie 

partie tych figur. Na spłaszczoną bryłę zostały nałożone miękko układające się szaty. Brzegi 

mają ten sam graficzny rysunek, jednak nie brakuje fragmentów, gdzie rzeźbiarz głębiej 

wydrążył materiał. Powstają w ten sposób bardziej przestrzenne fałdy płaszcza opadającego z 

kolan Marii w Kolonii, lub boczne meandry krawędzi płaszcza, opadających z podniesionego 

przedramienia Marii zarówno w Nowym Sączu, jak i w Kolonii. Stosunek reliefowo 

rzeźbionych fragmentów i tych oddanych bardziej przestrzennie jest w obu przypadkach taki 

sam, co szczególnie przybliża do siebie wspomniane figury. Tak ścisłe podobieństwa 

pozwalają na przypuszczenie, że twórcy sceny Zwiastowania i sądeckiej Madonny pochodzili 

z tego samego środowiska rzeźbiarskiego. O tym, że nie jest to ten sam rzeźbiarz świadczą 

jednak różnice w formowaniu twarzy. W Nowym Sączu oblicze Marii bliższe jest 

wspomnianym już rzeźbom w Saint-Denis, szczególnie na nagrobku Klemencji 

Andegaweńskiej, w Kolonii zaś przypominają jednocześnie paryskie figury o pogodnym 

uśmiechu i konwencję właściwą figurom powstałym w Lotaryngii, poprzez szerokie 

ukształtowanie twarzy i niskie osadzenie brwi. 

 Istnieje także kilka mniejszych drewnianych figur, nawiązujących do rzeźb 

wykonanych dla ozdobienia wnętrza katedry. Niedługo po powstaniu wystroju rzeźbiarskiego 

prezbiterium powstały drewniane figury apostoła i nieznanej świętej. Wygięcie osi, układ szat 

i rzeźbiarskie kształtowanie draperii są cechami, do których możemy odnieść drewniane 

Madonny z Małopolski i ze Spisza. Figurę apostoła badacze z reguły odnoszą do rzeźb 

ustawionych w chórze katedry
283

 (il. 99). Rzeźby nieznanej świętej nie ulokowano tak ściśle 

w zależnościach stylowych, jednak kolońska proweniencja jest i w tym przypadku 

prawdopodobna
284

 (il. 100). Obie figury mogą być uznane za wynik przełożenia zasad 

kształtujących monumentalne rzeźby z chóru katedry w mniejszej skali. Dynamiczne 

wygięcie osi i kompozycja szat nawiązują do kamiennych rzeźb prezbiterium, jednak fałdy 

zostały oddane płasko i mają bardziej zaokrąglone grzbiety. Pod tym kątem bliskie są im 
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 Beer 2011, z datowaniem na rok ok. 1310. 
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 Dziś w Muzeum Schnütgena, drewno orzechowe, wysokość figury wynosi 109 cm; Bergmann 1989, nr kat. 

53, s. 241-243 – datuje figurę na czas ok. 1315-1320; Suckale 1979/1980, s. 233-234 – rozpoznaje jako św. 
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figurze przedstawienie św. Piotra i wiąże ją z działalnością warsztatów pracujących nad wystrojem katedry.  
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 Dziś w Museum Suermondt-Ludwig w Akwizgranie; drewno orzechowe, wysokość figury 75 cm; D. 

Preising, Unbekannte Heilige, [w:] Glanz und Größe des Mittelalters 2011, s. 342-343 – datuje figurę na ok. 

1330. 
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fałdy małopolskich i spiskich figur. Te analogie w kształtowaniu udrapowań drewnianych 

figur są jednak ogólnymi właściwościami stylowymi, znamiennymi dla dzieł powstałych pod 

wpływem francuskiej sztuki w pierwszej tercji XIV wieku i nie możemy w nich upatrywać 

śladu bezpośrednich zależności małopolsko-spiskich figur. 

 W kompozycji szat bliska sądeckiej figurze jest, wykonana z kości słoniowej, rzeźba 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Ochtrup-Langenhorst
285

 (il. 101). Figurce ostatnio osobne 

studium poświęciła Andrea von Hülsen-Esch
286

, która poszukiwała wyjaśnienie swoistej 

dwoistości figury. Wbrew temu, że twarze Madonny i Dzieciątka bliskie są wielu rzeźbom 

nadreńskim powstałym w okresie ok. 1330-1350, to układ i udrapowanie szat zbliża ją do 

niektórych przykładów rzeźby francuskiej lat ok. 1320-1340
287

.  

 Zamysł kompozycyjny szat nadreńskiej i sądeckiej figurki jest bardzo podobny. 

Zbieżne jest wręcz ułożenie górnych partii, występuje tu nawet, rzadki wśród francuskich 

przykładów, motyw zapięcia płaszcza na szyi
288

. Faktura płaszcza znacznej grubości i ciężkie, 

mięsiste fałdy oddalają je jednak od siebie. Inne są także wewnętrzne proporcje figur. Figurka 

z kości słoniowej, wbrew bliskim związkom ze sztuką francuską, jest jednoznacznie 

wytworem któregoś z nadreńskich warsztatów
289

. 

 Długotrwałe oddziaływanie warsztatów pracujących nad wystrojem chóru katedry w 

Kolonii możemy obserwować w miejscowej rzeźbie aż do połowy XIV wieku. Przykładem 

później figury, wykazującej te zależności jest niewielka rzeźba Madonny w Muzeum 

Schnütgena
290

 (il. 102). Powtarza ona charakterystyczny także dla małopolskich i spiskich 

figur, układ płaszcza oparty o zastosowanie głównej, ukośnie prowadzonej fałdy i 

wychodzących z niej kilku poprzecznych marszczeń wygiętych w kształcie odwróconego 

łuku. Są to jednak jedyne podobieństwa, które nieco przybliżają do tej rzeźby dzieła będące 

przedmiotem tej pracy.  

 Przemiany w rzeźbie Kolonii nasiliły się od lat sześćdziesiątych XIV wieku, kiedy 

wykształciła się zupełnie nowa konwencja stylowa, daleka już trendom pierwszej połowy 
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 A. von Hülsen-Esch, Elfenbeinmadonna aus Ochtrup-Langenhorst, [w:] Glanz und Größe des Mittelalters 

2011, s. 269-271 – wysokość 23 cm, autorka datuje figurkę na ok 1340. 
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 Hülsen-Esch 2010. 
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 Tamże, s. 178, 183. 
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 Ten szczegół odnotowała także autorka zaznaczając, że ten motyw nie występuje wśród francuskich 

przykładów wykonanych z kości słoniowej; tamże, s. 179. Nie oznacza to jednak, że motyw nie może mieć 

rodowodu francuskiego. Jednymi z najbardziej znanych dzieł z takim zapięciem płaszcza są przywołane w tej 

pracy wielokrotnie Madonny w Ecouis i Magny-en-Vexin. 
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 Miejsca powstania figurki w Nadrenii upatrywała także autorka: tamże, s. 185. 
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 Bergmann 1989,  nr kat. 80, s. 298-300; drewno orzechowe, wysokość 54 cm, datowana na ok. 1340-1350.  
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stulecia. Szeroko znanym przykładem tych zmian jest Madonna z Friesentor w Kolonii
291

 (il. 

103). Tę figurę znamionuje zmieniony, bardziej żywiołowy stosunek Marii do Dzieciątka, 

twarz także oddano w sposób bliższy naturze. Szaty ułożono nieco inaczej i zmienił się także 

styl, kształtujący wyraz estetyczny rzeźby. Niemniej ważną cechą jest także znaczne wygięcie 

osi nie tylko w widoku frontalnym, ale także bocznym, co powoduje poruszenie postaci w 

wielu kierunkach na raz.  

 Podsumowując zestawienie z rzeźbą kolońską możemy powiedzieć, że cech 

odróżniających nadreńskie dzieła od ich odpowiedników francuskich nie odnajdujemy w 

figurach zaszeregowanych w jednej grupie z sądecką Madonną. Tendencje w kształtowaniu 

bryły i szat, które pojawiły się już pod koniec XIII wieku w monumentalnych rzeźbach 

zdobiących wnętrze prezbiterium katedry, przetrwały w Kolonii przez dłuższy okres. To 

podejście do większej dynamiki figury wyrażające się zarówno w wygięciu osi, jak i bogatym 

udrapowaniu szat, nie pojawiło się w grupie małopolsko-spiskiej. Koronnym przykładem 

odmienności rzeźb, przeznaczonych do kościołów miast nad dolnym Renem i w Karpatach 

jest formowanie twarzy figur. Wyraz twarzy Madonn i świętych dziewic, oparty o 

zastosowanie charakterystycznego wykroju oczu i uśmiech pozostał przez dłuższy czas 

znakiem rozpoznawczym rzeźb powstających w Kolonii. Tę konwencję rozpowszechniono w 

dużej mierze dzięki produkcji na masową skalę relikwiarzy św. Urszuli i jej towarzyszek
292

. 

Oblicza Madonn z Małopolski i ze Spisza przyjmują jednak kanon wywodzący się 

bezpośrednio z paryskiego środowiska rzeźbiarskiego. 

 Zaprezentowany na początku tej pracy hipotezę podzielaną przez wielu badaczy, o 

pośredniczącej roli Dolnej Nadrenii w przekazywaniu tendencji stylowych z Francji na 

wschód Europy, w przypadku nowosądeckiej Madonny i podobnych do niej rzeźb należy 

poddać korekcie. Zauważone przez historyków sztuki podobieństwa między rzeźbą 

Małopolski i Spisza, a Nadrenii są świadectwem wspólnej kolebki artystycznej obu grup 

dzieł. Tą kolebką jest sztuka Paryża, do której w obu regionach sięgano w inny sposób. W 

Kolonii wpływy francuskie zmieszały się z elementami lokalnej sztuki, żeby od drugiej 

połowy XIV wieku wytworzyć jednolity styl, charakterystyczny dla tego miasta. Rzeźby w 

Małopolsce i na Spiszu nawiązują jednak w sposób bardziej ścisły, powiedzielibyśmy nawet 

„dosłowny” do wypracowanych w Paryżu w latach około 1300 do 1330, zasad rzeźbienia 

figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

                                                 
291

 S. Werth, Friesentormadonna, [w:] Glanz und Größe des Mittelalters... 2011, s. 357-358; drewno orzechowe, 

wysokość 132 cm, datowana na lata 1360-1370. 
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 Bergmann 2011, s. 139. 
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 Tak bliskich oddziaływań rzeźby francuskiej, jakich świadectwami są ukazane 

powyżej rzeźby z Kolonii, nie znajdziemy w innych ośrodkach Rzeszy. Co prawda, 

francuskie wpływy były obecne także w tych środowiskach, jednak trafiały zazwyczaj na 

wyrobiony już grunt miejscowej sztuki. Nowe prądy z Francji wzbogaciły lokalne nurty, które 

przejmowały niektóre elementy lub czasem nawet całe ich zespoły, rozpoznane dziś jako 

francuskie. W następnych akapitach zostanie przedstawiony krótki przegląd tych zjawisk na 

terenach Rzeszy w pierwszym czterdziestoleciu XIV wieku. Nie ma on jednak na celu 

całościowego przedstawienia przemian. Ograniczę się jedynie do ich ukazania pod kątem 

oddziaływań sztuki francuskiej, dokonując przy tym wyboru niektórych realizacji. Dłuższą 

wypowiedź poświęcę na koniec Austrii, do której sztuki rzeźbiarskiej – pośród środowisk 

Rzeszy – badacze najczęściej odnosili wyodrębnione w tej pracy Madonny z Małopolski i ze 

Spisza. 

 

4.8 Górna Nadrenia 

 

 Sztukę rzeźbiarską Górnej Nadrenii w XIII i XIV wieku w dużej mierze 

zdeterminowały dzieła, które powstały w środowisku artystycznym Strasburga. W 

monumentalnym wystroju rzeźbiarskim tamtejszej katedry wyraźnie dochodzą do głosu 

wpływy sztuki wielkich katedr w Ile-de-France. Jednak już tam zostało wypracowane to 

podejście do stylu, które będzie uchwytne na większych obszarach nie tylko Górnej Nadrenii, 

okolic Jeziora Bodeńskiego, ale także w wielu innych ośrodkach na południu Rzeszy
293

. 

Powstałe pod koniec XIII wieku figury, zdobiące portale zachodniej fasady katedry, które 

bliskie są podstawowym zasadom kompozycyjnym rzeźby paryskiej tego czasu, odznaczają 

się jednak innymi proporcjami poprzez wydłużenie postaci. Twarze oddane z wielką 

dbałością o szczegóły ujawniają także odmienne, niż w Paryżu traktowanie fizjonomii. Te 

główne cechy, połączone z linearnym traktowaniem szat o przestrzennie rzeźbionych długich 

lub szeroko rozstawionych fałdach są charakterystyczne dla całego szeregu dzieł powstałych 

w Górnej Nadrenii
294

.  
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 Dobrym przykładem długiego trwania stylu rzeźb portalowych katedry strasburskiej, szczególnie cyklu 

naturalnej wielkości figur, przedstawiających nowotestamentowe panny mądre i głupie jest monumentalna 

rzeźba Madonny we Fryburgu. Ta rzeźba, ustawiona niegdyś na jednej z barokowych kolumn stojących przed 

katedrą, dziś znajduje się w zbiorach Augustinermuseum tegoż miasta; Zinke 1995, nr kat. 100, s. 172-173(il.); 

różowy kamień wapienny, wysokość 201cm, datowana na czas ok 1300 roku. 
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 Szersze rozwinięcie tego zagadnienia: W. Kleiminger, Die Strassburger Münsterplastik und die Entwicklung 

der Muttergottesfigur am Oberrhein im späten 13. Jahrhundert, "Oberrheinische Kunst, Jahrbuch der 

Oberrheinischen Museen", R. VIII (1939), s. 37-46. 
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 Z okolic Bazylei, z miejscowości Delsberg pochodzi rzeźba, z którą Józef Dutkiewicz 

ściśle powiązał Madonnę w Nowym Sączu. Uważał, że to przedstawienie Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem jest „w całości ujęcia, a nawet w szczegółach prowadzenia dłuta, (...) niemal 

repliką figury Marii z Sącza”
295

 (il. 104). Naprawdę podobieństwa między dziełami 

odnajdujemy jedynie w stosowaniu typu stojącej Marii z Dzieciątkiem, wywodzącego się ze 

wspomnianego już schematu w rzeźbie francuskiej. Podobne są: postawa Marii, układ szat i 

sposób nałożenia chusty. Podobieństwa te, ponieważ dotyczą najważniejszych wątków, mogą 

prowadzic do błędnego wniosku na temat bliskości figur. Zbliżone do siebie schematy 

kompozycyjne pozwalają jednak także na łatwe zestawienie ze sobą poszczególnych 

fragmentów jednej, z jej odpowiednikami w drugiej figurze. Szczegóły ujawniają 

odmienności, które pozwalają na lepsze zrozumienie różnic charakteru stylowego między obu 

grup figur w Małopolsce i na Spiszu, oraz w Górnej Nadrenii i na sąsiadujących z nią 

terenach. Przestrzennie zróżnicowanym fałdom płaszcza w Nowym Sączu możemy 

przeciwstawić równomiernie ułożone, rytmicznie powtarzające się marszczenia w Delsberg. 

Dzięki grze światłocienia spowodowanej rytmiką marszczeń spiętrzonych nad sobą na 

wysokości bioder oraz tych ukształtowanych jak kanelury kolumn i rozpiętych między lewym 

biodrem a prawą stopą, figura zyskuje na dynamice, choć sama jej postawa jest dość 

stateczna. Takie podejście jest dalekim echem bogato rzeźbionych, głębokich fałd rzeźb w 

prezbiterium katedry kolońskiej.  

 Oblicze Marii w przedstawieniach w Delsbergu i Nowym Sączu reprezentuje dwa 

odmienne typy, charakterystyczne dla dwóch konwencji, według których je ukształtowano. W 

Nowym Sączu jest to omówiony już schemat, zaczerpnięty ze sztuki paryskiej. W Delsbergu 

figura ma twarz w kształcie tarczy, oczy są szersze i węższe, niż w Nowym Sączu. Ułożone 

tuż nad oczami brwi rozchodzą się od nasady nosa ukośnie do góry, przeciwnie, niż na 

sądeckiej figurze, której brwi zarysowano szerokim łukiem wysoko nad oczami. Typ twarzy, 

który reprezentuje rzeźba z Delsberg jest szeroko rozpowszechniony w przedstawieniach 

pochodzących znad Jeziora Bodeńskiego. Wśród najbardziej znanych realizacji warto 

wymienić kilkanaście rzeźb przedstawiających siedzącego Chrystusa ze św. Janem, kładącym 

głowę na ramieniu Mistrza. Twarz Chrystusa w grupie pochodzącej z klasztoru Dominikanek 

w St. Katharinental jest reprezentacyjnym przykładem tego kanonu
296

.  
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 Dutkiewicz 1949, s. 133; dziś w Muzeum Historycznym miasta Berna; Futterer 1930, s. 36, 169, il. 43-46 –  

drewno dębowe, wysokość 125,5 cm, datowanie na ok. 1340. 
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 Dziś w Muzeum Mayer van den Bergh w Antwerpii; Coo 1967, s. 86-93, il.; drewno orzechowe, wysokość 

141 cm, autor datuje to przedstawienie na początek XIV wieku. Kolejny przykład z Augustinermuseum we 
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 Rzeźba w Delsbergu odznacza się kilkoma innymi, rzadko spotykanymi szczegółami 

ikonograficznymi, które warto odnotować w tym miejscu. Jak zauważyła Ilse Futterer, Maria 

unosi Dzieciątko tak wysoko, że jego oczy znajdują się wyżej, niż oczy Matki
297

. Wysokie 

ułożenie małego Chrystusa mogło służyć rzeźbiarzowi do ułatwienia ukazania gestu 

chwytania prawą rączką rąbka chusty matki na wysokości jej skroni. Niezwykła jest także 

suknia Marii z szerokim dekoltem, przypominającym modną w pierwszej połowie XIV wieku 

wersję surcôtu
298

.  

 W tym miejscu pragnę nawiązać do znajdującej się w Krakowie rzeźby Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem, która co prawda nie ma wspólnych cech z wyodrębnioną w tej pracy grupą 

drewnianych Madonn, jednak zasługuje na uwagę z racji podobnego typu przedstawienia i 

przypuszczalnie podobnego czasu powstania. Chodzi o rzeźbę przechowywaną dziś w 

klasztorze Karmelitanek Bosych przy ulicy Kopernika w Krakowie (il. 105). Ostatnio do tej 

figury odniósł się w dłuższej wypowiedzi Marek Walczak
299

. W tym dogłębnym studium 

autor zajął się wieloma zagadnieniami związanymi z figurą, wśród nich kwestiami datowania 

i stylowych odniesień do środowisk rzeźbiarskich Europy Zachodniej. Jako proweniencję 

stylową rzeźby ukazał tereny nadreńskie, ściślej zaś Górną Nadrenię. Te obserwacje uważam 

za trafne i dlatego omówię figurę w tym miejscu, po przedstawieniu niektórych wątków 

rzeźby górnoreńskiej. 

 Autor rozprawy u źródeł typu przedstawienia sytuuje znane nam już rzeźby: Madonnę 

zw. Mediolańską w Kolonii oraz francuskie figury z Maineville i Poissy. Przykłady te 

możemy jednak uważać jedynie za oddalone punkty odniesień, lub może ściślej, jak to 

formułuje autor „wzór kompozycyjny”
300

 krakowskiej figury. W stylu jest ona daleka 

chociażby od kolońskiej rzeźby. Dotyczy to zarówno wygięcia osi, sposobu kształtowania 

fałd, głęboko podrzeźbionych o ostrych grzbietach w Kolonii i bardziej płaskich, 

zaokrąglonych w Krakowie, a w końcu fizjonomii figur.  

 Przekonujące są za to odniesienia górnoreńskie. Do długiego szeregu przykładów 

wymienionych przez autora, chciałbym dodać jeszcze jedną rzeźbę, z którą rzeźba krakowska 

wykazuje wspólne wątki formalne. Jest nią siedząca na tronie Madonna z Dzieciątkiem, 

                                                                                                                                                         
Fryburgu Bryzgowijskim; Zinke 1995, nr kat. 7, s. 26-29, il.; drewno dębowe, wysokość 63 cm, datowany na ok. 

1320-1330. 
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 Futterer 1930, s. 36.  
298

 O wydekoltowanej wersji surcôtu zob. Thiel 1980, s. 132. 
299

 Walczak 2009; z wyczerpującym podaniem wcześniejszej literatury.  
300

 Tamże, s. 164. 
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pochodząca z miejscowości Brüderen w Entlebuch w Szwajcarii
301

 (il. 106, 107). Ze względu 

na odmienną postawę figury siedzącej i stojącej, dla porównania przydatne będą górne części 

rzeźb. Twarz Marii w obu przypadkach poprzez szerokie czoło przybiera kształt zbliżony do 

tarczy. W obu przedstawieniach oczy są stosunkowo duże o kształcie migdałów, nos prosty, a 

brwi wychodzą od nasady nosa wysoko w górę, zarysowując szerokie łuki; usta są dość 

szerokie
302

. Nie tylko same części twarzy, ale także ich wewnętrzne proporcje są podobne w 

obu przedstawieniach, zarówno u Marii, jak i Dzieciątka. Fryzury Madonn tworzą 

dekoracyjne meandry loków, a włosy małego Jezusa w dziele szwajcarskim mogłyby służyć 

nawet jako wzór do rekonstrukcji, zestruganych prawdopodobnie włosów Dzieciątka w 

Krakowie. Na szczególną uwagę zasługuje przeciągnięta przed piersią Marii chusta. Została 

ona bowiem ozdobiona - i tu, i tam - nałożonymi w poprzek, złotymi paskami
303

.  

 Datowanie szwajcarskiej figury na ok. 1320 wzmacnia prawdopodobieństwo 

proponowanego przez Marka Walczaka datowania rzeźby krakowskiej na lata trzydzieste 

XIV wieku
304

. Niezależnie od tego, czy rzeźba powstała w Krakowie, czy też zamówiono ją w 

warsztacie działającym w którymś z miast górnoreńskich
305

, zasługuje ona na dalsze, 

szczegółowe badania. Umieszczenie tej figury w szerokim, europejskim kontekście jest tym 

bardziej obiecujące, że, jak dzieła o wysokiej randze artystycznej, także i ta figura prezentuje 

bogactwo rozwiązań formalnych, łączące ją z najlepszymi ośrodkami rzeźby, w tym 

przypadku ulokowanych w dolinie Górnego Renu. 

 Wśród rzeźb powstałych w dalszych ośrodkach Nadrenii tylko z jedną powiązano 

ściślej którąś z karpackich figur. Antal Kampis przed ponad siedemdziesięciu laty, omawiając 

Madonnę z Toporca wymienił jako najbliższe jej dzieło, kamienną rzeźbę w Münstermaifeld, 

w południowym portalu kościoła św. Marcina (il. 108). Węgierski badacz po krótkiej 

wzmiance o wzajemnej bliskości tych dzieł skupił się w dłuższej wypowiedzi na różnicach 

między nimi, które jego zdaniem świadczą o odrębności spiskiej figury, i co za tym idzie, jej 

powstaniu w lokalnym środowisku
306

. Figury dzielą znaczne różnice. Do smukłej postaci 

Marii w Münstermaifeld o eleganckim, „esowatym” poruszeniu osi nawet bardziej nawiązuje 
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 Dziś w zbiorach Schweizerisches Landesmuseum w Zurychu; Futterer 1930, s. 21, 164, il. 9, 12; datuje 

Madonnę na ok. 1320, jako materiał podaje drewno lipowe; Flühler-Kreis – Wyer 2007, nr kat. 12, s. 71; 
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306

 Kampis 1940, s. 16 



106 

 

sądeckia Madonna, niż Maria z Toporca, której sylwetka zamyka się w prostokącie, co 

podkreśla jej podniesione prawe ramię i opadający z niego pionowo skraj płaszcza. W istocie 

dzieła małopolsko-spiskie z nadreńską figurą łaczy jedynie ogólny typ przedstawienia Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem, wywodzący się z rzeźby w Manneville. Ostatnio rzeźbę w 

Münstermaifeld badacze odnoszą do środowiska kolońskiego uważając, że mogła ona 

powstać w warsztacie działającym pod wpływem rzeźby lotaryńskiej
307

.  

 

4.9 Marburg 

 

 Wpływy rzeźby kolońskiej są zauważalne także w Hesji. Niektóre nagrobki 

landgrafów w kościele św. Elżbiety w Marburgu mogły zostać wykonane przez rzeźbiarzy 

przybyłych z Kolonii
308

. W kościele św. Elżbiety w latach dwudziestych XIV wieku 

zrealizowano także szerszy program rzeźbiarski. Powstała wtedy, stojąca do dziś przegroda 

chóru, którą wypełniono licznymi rzeźbami. Po zniszczeniu części tych rzeźb przez 

protestantów podczas ruchów ikonoklastycznych w Marburgu w roku 1619, pozostały do dziś 

w całości dwie figury oraz kilka innych w stanie destruktu
309

.  

 W tym samym czasie powstały także ustawione na konsolach nad ołtarzami figury 

Jana Chrzciciela i św. Marcina. Nowosądecką Madonnę warto zestawić z tą pierwszą rzeźbą, 

ponieważ wśród marburskich dzieł odznacza się ona najbardziej zbliżoną do rzeźby Madonny 

postawą i przez to także układem szat. Figurę Jana Chrzciciela znamionuje pewna blokowość 

w konstruowaniu bryły. Andreas Köstler zauważył także, że rzeźba jest opracowana z trzech 

stron, z których najważniejsza jest ta en face
310

 (il. 109). Poprzez tę właściwość, będące 

przedmiotem tej pracy Madonny różną się w sposób zasadniczy od tego dzieła. Ciężkie w 

swojej masie, przysadziste figury zdobiły niegdyś także przegrodę chórową. Takie podejście 

do przestrzennego kształtowania figury ma w Marburgu dłuższą tradycję, co potwierdzają 

                                                 
307

 Hörsch 2006a, s. 32, datuje rzeźbę na lata 1320-1330. 
308

 Bergmann 1989, s. 28 wymienia tumby Henryka I i Henryka młodszego oraz Ottona I i Jana. Wpływ 

działalności tych warsztatów można zaobserwować także w Małopolsce. O związkach artystycznych szczególnie 

pomiędzy przedstawieniami płaczek na tumbach Władysława Łokietka w katedrze krakowskiej oraz Henryka I i 

Henryka młodszego w Marburgu zob. Walczak 2006, s. 91-94. Przypuszczalna obecność nadreńskich 

kamieniarzy na Wawelu nie wywarła jednak wpływu na snycerzy, spod których dłuta wyszły zebrane w tej pracy 

w jedną grupę drewniane Madonny. 
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 Köstler 1995, s. 105-112. Dziś trudno ustalić dokładną liczbę figur ustawionych niegdyś w niszach 

przegrody. Andreas Köstler na podstawie liczby nisz, które mogły zawierać figury, liczbę ich ustalił na 

czterdzieści cztery. Zachowane do dziś w całości rzeźby św. św. Filipa i Jakuba Większego znajdują się w 

kościele, destrukty zaś przechowuje Muzeum Uniwersyteckie w Marburgu. 
310

 Köstler 1995, s. 166. 
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odznaczające się podobnymi, przestrzennymi walorami rzeźby wypełniające retabulum 

ołtarza głównego kościoła św. Elżbiety, które powstało około trzydzieści lat wcześniej
311

.  

 Szaty proroka układają się zgodnie z ogólnym kanonem opartym o konstrukcję 

głównych fałd w kształcie litery „Y”, a krawędzie płaszcza zdobią kilkakrotnie zawinięte 

motywy w kształcie zbliżonym do korkociągu. Te dwie właściwości zbliżają figurę do 

nowosądeckiej Madonny, jednak podobieństwa te znów pozostają w obrębie ogólnej, szeroko 

rozpowszechnionej konwencji pierwszych dziesięcioleci XIV wieku. Bliższa obserwacja fałd 

zdobiących figury z przodu ukazuje różnice. W Nowym Sączu te marszczenia zostały 

przestrzennie zróżnicowane poprzez zastosowanie bardziej i mniej wysuniętych, lub czasem 

nawet ledwo zaznaczonych fałd, tymczasem w Marburgu zostały one oddane bardziej 

równomiernie.  

 Rzeźby w Marburgu powstały jako wytwory lokalnego środowiska o własnej, 

ugruntowanej tradycji stylowej. Dzieli je znaczny dystans od paryskich dzieł tego czasu, a 

przez to także od rzeźb Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Małopolski i ze Spisza. Pewne cechy 

przypominające nam francuski „model” mogły być jednak przekazywane za pośrednictwem 

środowiska rzeźbiarskiego Kolonii.  

  

4.10 Erfurt 

 

 Ośrodki leżące w samym sercu Rzeszy, tak jak i Marburg, swoją sztukę kształtowały 

przede wszystkim pod wpływem sztuki nadreńskiej, która przekazywała im także francuski 

schemat kanonu przedstawienia stojącej Madonny z Dzieciątkiem. Prace nad dekoracją 

rzeźbiarską katedry w Magdeburgu już w XIII wieku zaowocowały szeregiem pojedynczych 

figur lub składających się na szersze cykle tematyczne przedstawień. W tym mieście powstał 

pod koniec stulecia nowatorski zarówno w warstwie ikonograficznej jak i stylowej, cykl 

panien mądrych i głupich zdobiący dziś północny portal katedry
312

. Wśród figur 

przedstawiających Matkę Boska z Dzieciątkiem, dziełem o wielkiej sile wyrazu jest tzw. 

Cudowna Madonna w katedrze
313

 (il. 110). Dzieła te świadczą o zdolności kreowania 

                                                 
311

 Retabulum jest datowane na podstawie źródeł pisanych na rok 1290. Nowe spostrzeżenia, szczególnie o 

niezwykłej konstrukcji i funkcji kamiennego retabulum: A. Köstler, Paradigmenwechsel auf dem Reißbrett, Der 

Hochaltar der Marburger Elisabethkirche, [w:] Entstehung... 2001, s. 51-59. 
312

 Piaskowiec, wysokość figur od 120 do 130cm, datowanie na ok. 1250; K. Niehr, Kluge und törichten 

Jungfrauen am Nordportal des Magdeburger Domes, [w:] Aufbruch in die Gotik, Der Magdeburger Dom und 

die späte Stauferzeit, t. II, Katalog, red. M. Puhle, Mainz 2009, nr kat. III.29, s. 114-116. 
313

 Piaskowiec, wysokość 186 cm; Wundertätige Madonna (Mater Miraculosa) im Südquerhaus, [w:] H. Brandl, 

Ch. Forster et al., Der Dom zu Magdeburg, Ausstattung, [Die Bau- und Kunstdenkmäler von Sachsen-Anhalt, 

Bd. II], Regensburg 2011, s. 820-822, z datowaniem figury na 1270/1280. 
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własnego języka form przez warsztaty pracujące nad wystrojem katedry, które oddziaływały 

także na inne ośrodki rzeźbiarskie.  

 Sztuka Magdeburga wyraźnie oddziaływała na realizacje rzeźbiarskie powstające w 

Erfurcie. W tym mieście wzmożona działalność budowlana, a w ślad za nią także rzeźbiarska, 

zaznaczyły się od drugiej ćwierci XIV wieku. W latach dwudziestych tego stulecia 

wybudowano portal główny katedry. Jego kształt jest niezwykły, powstał bowiem na planie 

trójkąta (Triangelportal), ze względu na specyficzne warunki terenowe wznoszącego się nad 

miastem wzgórza
314

. Zachodni i wschodni bok trójkąta ozdobiono czterema rzędami figur 

apostołów oraz panien mądrych i głupich, ponadto ustawiono rzeźbę Madonny i w 

tympanonie grupę Ukrzyżowania od strony wschodniej, od zachodu zaś również w 

tympanonie przedstawienie Deesis. Rzeźby te powstały jako dzieła warsztatu, w którym 

pracowali mistrzowie pochodzący z różnych, jednak sąsiadujących z Erfurtem ośrodków, 

przede wszystkim z Magdeburga
315

.  

 Kościoły Erfurtu miały także we wnętrzach bogaty wystrój rzeźbiarski. Wśród 

rzeźbionych przedstawień Matki Boskiej z Dzieciątkiem, do francuskiego schematu najściślej 

nawiązują cztery figury składające się niegdyś na wystrój kościoła św. Seweryna oraz tzw. 

Neuwerkkirche. Trzy z nich należą już do sztuki drugiej połowy XIV wieku
316

. Czwarta, lub 

też pierwsza w porządku chronologicznym, powstała ok. roku 1340 i stoi do dziś w kościele 

św. Seweryna (il. 111). W sposób wyjątkowy w rzeźbie tego czasu w Europie Środkowej, na 

cokole pod figurą wyryto imię rzeźbiarza – Johann Gerhart. Frank Matthias Kammel mniemał 

odnaleźć schemat kompozycyjny figury w rzeźbie Ile-de-France. Uważał, że jest ona pod 

względem układu szat najbliższa kamiennej Madonnie w paryskim kościele Saint-Germain-

des-Prés (il. 112). Wbrew tym zależnościom badacz ten uważał jednak, że Johann Gerhart 

przybył do Erfurtu z Górnej Nadrenii, na co wskazują cechy stylowe, łączące rzeźbę jego 

dłuta z niektórymi dziełami z okolic Strasburga
317

.  

 Dystans stylowy dzielący nowosądecką Madonnę od rzeźby w kościele św. Seweryna 

w Erfurcie jest jednoznacznie zauważalny. Zestawienie ze sobą trzech rzeźb – w Paryżu, 

Erfurcie i w Nowym Sączu jest jednak pouczające. Po pierwsze figury te reprezentują trzy, 

znacznie różniące się od siebie podejścia stylowe, nakładające się na ten sam schemat 

                                                 
314

 Założenie portalowe, zbudowane przy północnym ramieniu pseudotranseptu, ustawiono naprzeciwko 

schodów prowadzących od północnego-wschodu na wzgórze katedralne. To usytuowanie było pochodną jego 

funkcji, założenie służyło bowiem jako główne wejście do katedry; Kammel 2000, s. 102-103. 
315

 Tamże, s. 89-90. 
316

 Madonna na trumeau północnego portalu kościoła św. Seweryna i dwie rzeźby z Neuwerkkirche, z których 

jedna zachowała się w kościele, druga jako depozyt znajduje się w zbiorach Angermuseum w Erfurcie; Kammel 

2000, s. 217-232. 
317

 Tamże, s. 204-209. 
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kompozycyjny. Świadczy to niewątpliwie o sile francuskiej konwencji, u której początku 

leżały takie dzieła, jak Matka Boska z Dzieciatkiem w Mainneville. Zostały one wyrzeźbione 

z trzech różnych materiałów: w Paryżu z marmuru, w Erfurcie z kamienia wapiennego a w 

Nowym Sączu z drewna. Pokazują to, jaki wpływ miał materiał na kształtowanie powierzchni 

rzeźbiarskiej, nadającej figurom ostateczny stylowy wyraz. Głębokie i szerokie, jednak 

gładko opracowane fałdy w rzeźbie paryskiej, również przestrzenne, ale pełne drobnych, 

płytko rzeźbionych marszczeń szaty w Erfurcie oraz miękkie, ale płasko prowadzone fałdy w 

Nowym Sączu mogą być do pewnego stopnia wynikiem możliwości, jakie daje materiał 

rzeźbiarski. Wydaje się jednak, że snycerze starali się przezwyciężyć te ograniczenia. 

Świadczą o tym powstałe z różnych materiałów, wykazujące jednak bardzo podobne cechy 

formalne i stylowe figury, jak na przykład kamienne rzeźby w chórze katedry kolońskiej i 

ustawiona w ich bezpośrednim sąsiedztwie drewniana Madonna zwana „Mediolańską”. 

Różnice materiału przy zestawieniu ze sobą rzeźb należy zatem uwzględnić, mając jednak 

ciągle na uwadze przypuszczalną nadrzędność wymagań co do formy, będącej być może w 

większej mierze pochodną przyszłych funkcji figur. 

 

4.11 Szwabia i Bawaria 

 

 Częste kontakty artystyczne między miastami Rzeszy spowodowały, że z łatwością 

przekazywano dalej nie tylko zapożyczone ze sztuki paryskiej podstawowe założenia, ale 

także komponenty właściwe poszczególnym ośrodkom. Poza najsilniej oddziaływującymi 

środowiskami nadreńskimi w Kolonii i Strasburgu, wykształcił się jednak pewien odmienny 

od nich styl, który dziś reprezentują szczególnie rzeźby na lektorium w kościele Najświętszej 

Marii Panny w Oberwesel
318

 oraz z wieży kościoła Mariackiego (tzw. Kapellenkirche) w 

Rottweil. Jak wykazał Robert Suckale, schemat udrapowania wszystkich figur opiera się na 

zasadach wypracowanych w rzeźbie francuskiej, jednak w całości wykazują one nowy, 

odmienny sposób kształtowania form, który jest niejako syntezą obecnych wówczas w 

Nadrenii tendencji stylowych. Ten, pojawiający się pod koniec pierwszej ćwierci XIV wieku 

styl jest uchwytny także w Bawarii, w dziełach związanych z działalnością fundacyjną 

cesarza Ludwika Bawarskiego
319

. Rzeźbiarze pracujący dla tego cesarza tworzyli także dzieła 

                                                 
318

 G. Lutz, Lettner, Oberwesel, ehem. Stiftskirche Unserer Lieben Frau, [w:] Geschichte der bildenden Kunst... 

2007, nr kat. 113, s. 369 datuje lektorium (ze znakiem zapytania) na czas ok. roku 1330, a styl figur odnosi do 

monumentalnych rzeźb ustawionych przy filarach wiązkowych prezbiterium katedry w Kolonii. 
319

 Suckale 1993, s. 96-101, 109-115. 
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odmienne od tych prądów, jak pokazują pozostałości rzeźbiarskiej dekoracji kaplicy św. 

Małgorzaty w Monachium
320

.  

 Rzeźba w Szwabii i Bawarii w pierwszej tercji XIV wieku, choć w wielu aspektach 

różni się od osiągnięć środowisk Nadreńskich, w zestawieniu z wybranymi przez nas figurami 

Madonn zajmuje jednak tę samą pozycję stylową, co dzieła z Nadrenii. Podobnie, jak w 

tamtych przypadkach, wspólne im jest jedynie zastosowanie podobnego schematu 

przedstawienia Madonny. Te obserwacje pozwalają na wykluczenie pośredniczącej roli 

warsztatów działających na południu Rzeszy w przekazywaniu konwencji, charakterystycznej 

dla dzieł będących przedmiotem tej pracy. 

 

4.12 Frankonia 

 

 W Norymberdze początek rzeźby monumentalnej wiąże się z poszerzaniem naw 

kościoła św. Sebalda. Dekoracja rzeźbiarska nowych portali, nad którymi prace rozpoczęły 

się w roku 1309, jest przypisana strzesze działającej pod kierownictwem tzw. Mistrza św. 

Katarzyny. Zachowane do dziś rzeźby świętych Katarzyny i Piotra z południowego portalu 

tego kościoła świadczą o specyficznej redakcji stylu przejętego ze środowisk rzeźbiarskich 

Środkowej Nadrenii
321

. Francuskie wzorce pojawiły się w tych przypadkach „przefiltrowane” 

przez sztukę nadreńską, zmodyfikowane dodatkowo przez twórczość lokalnych mistrzów. 

Takie „podwójne przełożenie” francuskiego kanonu oddala jednoznacznie drewniane 

Madonny w Małopolsce i na Spiszu od figur norymberskich.  

 Przykładami dokładniejszej recepcji francuskiego wzoru we Frankonii są figury, 

powiązane ze sobą ostatnio przez Markusa Hörscha. Na czele tej grupy stoi kamienna rzeźba 

Matki Boskiej z Dzieciatkiem w Nordheim nad Menem (il. 113), która wiąże się stylowo nie 

tylko ze znaną szerzej wśród historyków sztuki Madonną w klasztorze Urszulanek w 

Würzburgu, ale także z kilkoma dalszymi dziełami w miejscowościach położonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie tego miasta. Wzór dla schematu przedstawienia w Nordheim 

niemiecki badacz odnajduje w rzeźbie Madonny z Poissy, a samą figurę uważa za dzieło 

rzeźbiarza przybyłego z Francji
322

. 

 Powielanie typu reprezentowanego przez rzeźbę z Poissy wskazuje na odmienne 

źródło inspiracji wymienionych figur we Frankonii i Madonn grupy małopolsko-spiskiej. Obu 
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 Tamże, s. 22-25, 71.  
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 Kashnitz 1986, s. 65, 112-114.  
322

 Hörsch 2006b; piaskowiec, wysokość ok. 160 cm, datowana na koniec lat czterdziestych XIV wieku; M. 

Hörsch, Nordheimer Madonna [w:] Karl IV... 2006 (kat. wyst.), nr kat. 19, s. 104-105. 
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grupom bliski jest jednak wysoki stopień odtwarzania właściwej dla nich francuskiej 

konwencji. W sztuce rzeźbiarskiej Rzeszy, to podejście czyni wyjątkowym dzieło w 

Nordheim i powiązane z nim stylistycznie figury. Teza Markusa Hörscha o przybyciu 

rzeźbiarza z Francji, który miał wykonać dzieła frankońskie, szczególnie rzeźby Madonny w 

Nordheim i w Würzburgu, wydaje się prawdopodobna
323

. Nasuwa to pytanie, czy równolegle 

zjawisko daleko idącego w szczegółach przejmowania wzorów w przypadku nowosądeckiej 

Madonny i podobnych do niej dzieł, można tłumaczyć w podobny sposób przybyciem 

snycerza z Francji do któregoś z miast karpackich? Do tego zagadnienia powrócimy jeszcze 

przy omawianiu możliwych okoliczności powstania drewnianych figur, będących 

przedmiotem tej pracy.  

 

4.13 Czechy i Morawy 

 

 Zamysł kompozycyjny figury w Nordheim nad Menem powtarza się w rzeźbie 

Madonny pochodzącej z Ratusza Staromiejskiego w Pradze. W przypadku tych dzieł jesteśmy 

świadkami przekazywania określonej konwencji, od jej kolebki we Francji na wschód do 

Würzburga, Pragi, a nawet Wiednia
324

. Figurę z Pragi uznano za jeden z przykładów 

pojawienia się pewnego nurtu, który rozpowszechnił się w sztuce czeskiej drugiej połowy 

XIV wieku
325

.  

 Francuskie wpływy w rzeźbie czeskiej XIII wieku analizował ostatnio Aleš Mudra
326

. 

Te odniesienia ukazują jednak jedynie źródła podstawowych schematów, a wymienione 

rzeźby z ziem czeskich pozostają dalekie drewnianym Madonnom grupy małopolsko-spiskiej. 

Interesująca pod kątem naszej pracy pierwsza połowa XIV wieku także nie przynosi dzieł, z 

którymi moglibyśmy przekonująco zestawić drewniane Madonny z Małopolski i ze Spisza. 

Również poprzedni badacze rzadko wymieniali figury o rodowodzie czeskim przy analizie 

omawianych tu rzeźb. Symptomatyczna jest opinia Dénesa Radocsayego, który pisząc o 

figurze z Toporca podkreślił, że nie ma ona pokrewnych dzieł na Śląsku i w Czechach
327

.  

 O podobieństwach pomiędzy figurami z odległych od siebie środowisk świadczy 

Madonna z Rudolfova, dla której punktem odniesienia może być monumentalna jak na swój 
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 Hörsch 2006b, s. 38-39. 
324

 M. Hörsch, Stehende Madonna mit Kind, [w:] Karl IV... 2006 (Katalog wystawy), nr kat. 20, s. 105-107, 

piaskowiec, wysokość 154 cm, datowanie na 1356/1357. Autor wymienia także rzeźbę Madonny w kaplicy św. 

Eligiusza katedry św. Szczepana w Wiedniu, jako nieco młodszą od praskiej wersję tego typu. 
325

 Tamże, s. 107. 
326

 Mudra 2006 
327

 Radocsay 1967, s. 26. 
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gatunek artystyczny, wykonana ze srebra i złocona figura w skarbcu katedry w 

Akwizgranie
328

 (il. 114, 115). Poza układem szat oraz ujęciem rytmicznie powtarzających się, 

wyraźnie artykułowanych fałd na uwagę zasługuje kształtowanie samej bryły. W obu 

przypadkach widzimy tę samą hieratyczną postawę o prostej, pionowej osi figur, sylwetki 

wpisane w trójkąt oraz podobne proporcje szerokości względem wysokości. W rzeźbie 

czeskiej pierwszej połowy XIV wieku, ta wyprostowana postawa pojawia się wielokrotnie w 

przedstawieniach Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Odnajdujemy ją zarówno w powstałej pod 

koniec XIII wieku figurze ze Strakonic
329

, jak i w młodszej od niej o kilkadziesiąt lat 

Madonnie z Michle
330

. Do tego szeregu dzieł przynależy także rzeźba Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem z miejscowości Křenovice u Slavkova na Morawach
331

 (il. 116). Na pytanie, 

czy na taki sposób konstruowania figury wpłynąć mogły, podobne do Madonny w 

Akwizgranie dzieła złotnicze lub też monumentalne kamienne Madonny na trumeau portali 

kościołów
332

, odpowiedź mogą dać dalsze badania nad czeska rzeźbą pierwszej tercji XIV 

wieku
333

.  

 

4.14 Śląsk 

 

 Pierwsza tercja XIV wieku na Śląsku jest okresem, w którym wpływy środowiska 

artystycznego Pragi nie osiągnęły jeszcze intensywności charakterystycznej dla późniejszych 

dziesięcioleci tego stulecia. Sztuka w księstwach śląskich, zachowujących w tym okresie 

jeszcze pewną niezależność od dworu w Pradze, kształtowała się pod wpływem różnych 

                                                 
328

 Dziś figurę z Rudolfova przechowuje Alšova jihočeská galerie w miejscowości Hluboká nad Vltavou. Kutal 

1984, s. 222 datował rzeźbę na przełom XIII i XIV wieku;. Robert Suckale ostatnio powiązał figurę ze sztuką 

nadworną Przemysła Ottokara II datując ją na lata 1270/1280; Suckale 2002, s. 220-222; Suckale 2003a, s. 91-

92, którą to tezę odrzucił: Mudra 2006, s. 85. Srebrna Madonna w Akwizgranie jest datowana na ok. 1280 rok, 

jej wysokość wynosi aż 80 cm; Grimme 1972, nr kat. 55, s. 78, tabl. 68; H. Lepie, Maria mit dem Kind [w:] Der 

Domschatz zu Aachen, Regensburg 2010, s. 78. 
329

 Kutal 1984, s. 220-221 (il.). 
330

 I. Hlobil, Zur stilistischen Entwicklung der Michler-Madonna-Gruppe, [w:] King John of Luxembourg... 

1998, s. 216-221, datuje rzeźbę na drugie dziesięciolecie XIV w. 
331

 Dziś w Muzeum Archidiecezjalnym w Ołomuńcu; S. Jemelková, H. Zápalková,  Restaurování umeleckỳch 

děl pro stálou expozici Arcidiecézního Muzea Olomouc / Restoration of the art works for the permanent 

exhibition at the Olomouc Archdiocesan Museum, [w:] Arcidiecézní muzeum... 2010, s. 345 – 361, szczeg.  

s. 353, il. 344-345.  
332

 Kutal 1984, s. 222 wskazał rzeźbę Madonny na trumeau środkowego portalu w fasadzie katedry w Reims, 

jako daleki wzór figury z Rudolfova; Związki te odrzucił Suckale 2003a, s. 91, utrzymał je jednak Mudra 2006, 

s. 85. 
333

 W odróżnieniu od obszernej literatury dotyczącej sztuki w kręgu mistrza Madonny z Michle oraz za 

panowania Karola IV, ten okres wydaje się niewystarczająco przebadany. Podjęcie badań nad datowaniem rzeźb 

powstałych w Czechach i na Morawach w okresie od końca XIII wieku do momentu pojawienia się nurtu 

reprezentowanego przez Madonnę z Michle postuluje także Mudra 2006, s. 85. 
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środowisk europejskich. W badaniach nad rzeźba tego okresu zwrócono szczególnie uwagę 

na wpływy rzeźby powstałej w środowiskach środkowej i południowej Rzeszy
334

.  

 Romuald Kaczmarek scharakteryzował okres pierwszych trzech dziesięcioleci XIV 

wieku w rzeźbie kamiennej Wrocławia jako czas „wygasania starych tendencji”. Przełom 

nastąpił dopiero na początku lat czterdziestych, w związku z ustabilizowaniem się pozycji 

gospodarczej miasta, a co za tym idzie, intensyfikacją działalności budowlanej i wzrostem 

zapotrzebowania na rzeźby do wystroju nowopowstałych budowli
335

.  

 Cech kształtujących Madonny będące tematem tej pracy nie odnajdujemy w dość 

dobrze opracowanej rzeźbie sepulkralnej. W złożonej stylowej formule nagrobka Henryka IV 

Probusa pojawiają się, co prawda wątki francuskie, jednak nie wywodzą się one z innych 

źródeł, niż drewniane figury Madonny z Małopolski i ze Spisza
336

. Nie zachowaną do dziś 

drewnianą figurę Madonny z Lubiąża umieszczano w literaturze w pierwszej tercji XIV 

wieku, a ostatnio nawet na początku stulecia
337

. Odniesienia typologiczne tej figury z 

otwartym płaszczem, nie sytuują się jednak w obrębie rzeźby francuskiej
338

. 

  Spośród rzeźb powstałych w drugiej tercji XIV wieku warto wymienić kamienną 

figurę Madonny w kościele św. Marcina w Jaworze
339

. Podwójne wygięcie osi i schemat 

ułożenia płaszcza są zgodne z odpowiednimi fragmentami Marii z Nowego Sącza, jednak są 

to jedyne podobieństwa między tymi figurami. Spokojna, nieco zastygła w ruchu figura Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem w Nowym Sączu różni się od rzeźby jaworskiej. Ta ostatnia 

charakteryzuje się szerokim układem bogato udrapowanych szat, stosowaniem gęstych, 

spiętrzonych nad sobą marszczeń oraz znaczną dynamiką postaci. Te cechy zbliżają jaworską 

rzeźbę do dzieł powstałych w niektórych ośrodkach południowej Rzeszy. Dobrym 

przykładem takiego podejścia rzeźbiarskiego jest figura Marii, dziś w grupie Pokłonu Trzech 

                                                 
334

 W odniesieniu do rzeźby kamiennej: Kaczmarek 1999, s. 20-21. 
335

 Tamże, s. 20-24.  
336

 Guldan 1989, nr kat. 14, s. 28-34, z wyczerpującym stanem badań. Ostatnio, z propozycją uwzględnienia w 

badaniach nad nagrobkiem stylowych zależności od rzeźby czeskiej: Kaczmarek 1999, s. 21. 
337

 Kaczmarek 2006, s. 50. 
338

 Wśród dzieł, w których schemat otwartego płaszcza pojawia się w tej formie równocześnie, lub przed tą 

figurą, Romuald Kaczmarek wymienił szereg rzeźb, począwszy od posągu księżnej Salomei z Głogowa, poprzez 

Madonnę z Admontu, przywołując jako bliską analogię także pochodzącą z Montecastello w Toskanii rzeźbę św. 

Łucji; tamże, s. 50-51. 
339

 Erich Wiese datował figurę na ok. 1370 i powiązał z rzeźbą parlerowską w Pradze; E. Wiese, Schlesische 

Plastik vom Beginn des XIV. bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts, Leipzig 1923, s. 35-36. Romuald Kaczmarek 

przypuszczalny czas powstania rzeźby przesunał wstecz do roku ok. 1350. Styl rzeźby wyprowadził z niektórych 

ośrodków południowej Rzeszy. Do zespołu dzieł mistrza Madonny włączył poza atrybuowanym już przez 

Wiesego posągiem św. Marcina w Jaworze także rzeźby Madonny, św. Doroty i św. Katarzyny w kościele św. 

Jadwigi w Bolkowie; R. Kaczmarek, Madonna z Dzieciątkiem, [w:] Śląsk – perła... 2006, nr kat. I.2.13, s. 45. 

Badacz ten uznał rzeźby za możliwe fundacje Bolka II, księcia świdnicko-jaworskiego; R. Kaczmarek, Relacje 

artystyczne Śląska z Czechami w dobie arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Wybrane zagadnienia, [w:] Arnošt z 

Pardubic... 2005, s. 135-157, szczeg. s. 152-153; Kaczmarek 2007, s. 129-130. 
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Króli w katedrze w Würzburgu
340

. Nie sposób odnieść drewnianych Madonn z Małopolski i 

Spisza także do innych, czołowych dzieł rzeźby śląskiej tego okresu. Dalekie im są zarówno 

monumentalne figury apostołów i św. Marii Magdaleny z kościoła św. Marii Magdaleny we 

Wrocławiu, jak i figury szerokiego kręgu Madonn na lwie
341

.  

 Przedstawione tu pokrótce spostrzeżenia czynią aktualnym stwierdzenie Dénesa 

Radocsayego o braku powiązań między figurą z Toporca ą rzeźbą czeską i ślaską, którą to 

uwagę możemy rozszerzyć także na dalsze, zebrane tu w jedną grupę figury z Małopolski i ze 

Spisza
342

. 

 

4.15 Austria 

 

 Okres, który przyjęliśmy dla przeglądu wpływów francuskich w rzeźbie 

poszczególnych ośrodków europejskich, dla sztuki Austrii bywa wyróżniany zarówno ze 

względów historycznych, jak i artystycznych. Początek wyznaczają lata około roku 1280 – 

pojawienie się dynastii Habsburgów jako książąt Austrii i rzeźb noszących wyraźne znamiona 

gotyku. Pewną cezurę zamykającą ten okres wyznacza początek panowania Albrechta II, za 

którego rządów ukształtowała się w Wiedniu specyficzna sztuka dworska
343

. 

 Dynastyczne związki mogły jednak wywrzeć wpływ na sztukę austriacką także przed 

panowaniem Albrechta II. W roku 1300 ślub Rudolfa III z Blanką, córką króla Francji Filipa 

III mógł stać się okazją do fundacji dzieł o francuskiej proweniencji stylowej. Nie zachował 

się do dziś nagrobek zmarłej w kilka lat po ślubie księżnej, pochowanej w kościele 

Minorytów w Wiedniu. Na podstawie jedynego przekazu, jakim jest przedstawiająca 

nagrobek rycina z XVIII w. oraz niektórych przekazów pisanych Michael Viktor Schwarz 

powiązał tumbę z rzeźbą francuską. Ten kierunek oddziaływań podkreślał także w przypadku 

                                                 
340

 Söding 1994, s. 104; autorka uważała, że rzeźba powstała niezaleźnie od towarzyszących jej dziś figur, 

jednak połączenie ich w jedną grupę Pokłonu Trzech Króli nastąpiło wkrótce po wykonaniu rzeźby Madonny. 

Samą figurę Matki Boskiej z Dzieciatkiem datuje na lata około lub po roku 1295 i wiąże z niektórymi dziełami o 

południowniemieckiej prowiniencji stylowej, szczególnie zaś z rzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem w 

norymberskim kościele św. Wawrzyńca (il. 118) i wiedeńskim klasztorze Salezjanek (il. 125); Lutz 2007, s. 341, 

il.26 na s. 342.  
341

 Rzeźby z kościoła św. Marii Magdaleny znajdują się dziś w Muzeum Narodowym we Wrocławiu; Ziomecka 

2003 podaje wcześniejszą literaturę i datuje rzeźby na drugą tercję XIV wieku. Problematykę wokół grupy 

Madonn na lwie zreferował ostatnio Romuald Kaczmarek, wysuwając także własne wnioski. Uważał między 

innymi, że styl Madonn na lwie na Śląsku jest zakorzeniony w pracach warsztatu, w którym powstały figury z 

wrocławskiego kościoła św. Marii Magdaleny. Za mało przekonującą uznał czeską genezę typu przedstawienia 

Madonny na lwie. Podkreślił jednak znaczenie kontaktów dynastycznych z Austrią za sprawą Agnieszki 

Habsburżanki, żony Bolka II, zwracając uwagę na możliwe powiązania z rzeźbą wiedeńską początków lat 

sześcdziesiątych XIV wieku; Kaczmarek 2007, s. 130-133. 
342

 Radocsay 1967, s. 26. 
343

 Schweigert 2000, s. 318. 
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najważniejszych rzeźb powstałych na początku XIV wieku, takich jak Madonna w 

Klosterneuburgu, tzw. Dienstbodenmadonna w katedrze św. Szczepana oraz powiązane przez 

niego z tą rzeźbą figury w kościele Minorytów i w klasztorze Salezjanek w Wiedniu. Badacz 

ten podkreślił jednak, że w tym okresie nie można jeszcze mówić w Austrii o rzeźbie 

dworskiej
344

. Rzeźba austriacka nie wykształciła także wyraźnego, lokalnego stylu przez całą 

pierwszą połowę XIV wieku
345

. Wymienione tu rzeźby należą jednak do kluczowych dzieł w 

sztuce austriackiej tego czasu i dlatego zajmiemy się nimi osobno w następnych akapitach. 

 Monumentalna, kamienna rzeźba siedzącej na tronie Madonny w Klosterneuburgu jest 

uważana za jedno z najważniejszych dzieł w Austrii z początków XIV wieku (il. 117). Josef 

Zykan w eseju napisanym do katalogu wystawy o sztuce Dolnej Austrii uważał, że stoi ona na 

początku rozwoju rzeźby w tym regionie. Według niego, w tej figurze zostały scalone po raz 

pierwszy wpływy z „zachodu i południa”, które rzeźbiarz potrafił połączyć w odmienny od 

innych, własny styl
346

. Francuskie odniesienia w przypadku tej rzeźby mogą tłumaczyć 

wspólne cechy z tumbą księżnej Blanki Francuskiej. Prawdopodobieństwo takiej drogi 

powiązań uznano w literaturze, wbrew temu, że wygląd nagrobka utrwalono jedynie na 

nowożytnym sztychu, co utrudnia charakterystykę stylu
347

. Wielu badaczy skłonnych jest 

także do uznania tego samego rzeźbiarza za twórcę zarówno nagrobka, jak i rzeźby 

Madonny
348

. Bliski związek Blanki Francuskiej z klasztorem Augustianek w Klosterneuburgu 

jest udokumentowany w źródłach pisanych
349

. 

 W rzeźbie Madonny w Klosterneuburgu zauważono także inne, niż francuskie, cechy 

stylowe. Rozwiązanie górnych parti sukni Schwarz uznał za charakterystyczne dla sztuki 

południowoniemieckiej i to z końca XIII wieku. Według niego bardziej nowoczesny, bliski 

wzorom francuskim jest układ płaszcza na kolanie Madonny
350

. Schweigert uważał z kolei, że 

rzeźbiarz odebrał naukę w którymś z warsztatów południowo-zachodniej Rzeszy, poznając 

także z autopsji rzeźbę francuską trzeciej ćwierci XIII wieku
351

. 
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 Schwarz 1986, s. 286-291. 
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 Schmidt 2010, s. 219. 
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 Zykan 1963, s. 125-126. 
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 Schmidt 2000, s. 300, il. 4. 
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 Schmidt 1979, s. 85; Schwarz 1986, s. 287-288; Röhrig 1993/1994, s. 595-596 – tam także omówiono szerzej 

starszą literaturę; Schweigert 2000, s. 326. 
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350
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 Ta dwoistość nadaje charakter stylowy rzeźbie. Przylegająca do ciała suknia z 

suchymi, graficznymi marszczeniami materiału przypomina Madonnę w norymberskim 

kościele św. Wawrzyńca
352

 (il. 118). Dolne partie, z narzuconym na kolana płaszczem 

nawiązują rzeczywiście do trzynastowiecznych realizacji francuskich. Przestrzenność tego 

układu, z harmonijną relacją między ciałem a szatami przypomina nawet wspomniane już w 

tej pracy rzeźby apostołów z Saint-Chapelle. Głowa Madonny jest w wyrazie także 

„francuska”, jednak trudno ją odnieść bezpośrednio do jakiegoś konkretnego wzoru
353

. Na 

pewno wzorami nie mogą być twarze wspominanych figur apostołów. Umiejętne ukazanie 

szczegółów, jak mięśnie pod skórą wokół oczu, czy też usta Madonny, zbliżają jednak to 

dzieło do najlepszych realizacji francuskich XIII wieku. 

 Ta krótka charakterystyka ukazuje dystans między figurami w Nowym Sączu i 

Klosterneuburgu oraz powiązanymi z tą pierwszą rzeźbami w Małopolsce i ze Spisza. W 

Klosterneuburgu mamy do czynienia z dziełem o proweniencji francuskiej, z którą jednak w 

relację weszły rozwiązania przejęte ze sztuki południowo-niemieckiej.  

 Działalność twórcy Madonny w Klosternuburgu uznano za krótkotrwałą, jednak o 

dużym znaczeniu dla rzeźby austriackiej poprzez zaszczepienie nowych prądów stylowych 

przełomu XIII i XIV wieku
354

. Na możliwość dalszego oddziaływania sztuki tego, przybyłego 

do Wiednia z zachodu rzeźbiarza, wskazuje naturalnej wielkości figura siedzącej Madonny w 

należącej do historycznej Styrii, słoweńskiej miejscowości Šempeter v Savinjski dolini
355

 (il. 

119). Obie figury powstały według tej samej kompozycji. Różni je jedynie pół-siedząca lub 

stojąca pozycja Dzieciątka i sposób ułożenia chusty. Nie są one jednak dziełem tego samego 

rzeźbiarza. Znakiem „rozpoznawczym” obu twórców są twarze Madonn. W Šempeterze 

oblicze Marii wyrzeźbiono bardziej schematycznie, co może wskazywać na naśladownictwo 

rzeźby w Klosterneuburgu, która nosi wszystkie znamiona mistrzowskiego dłuta.  

 Bezpośrednie wpływy tej konwencji odnajdziemy także na Spiszu. Dziełem o 

wyraźnej wspólnocie stylowej i formalnej z Madonną spod Wiednia jest, odnaleziona w 

miejscowości Ulože drewniana figura stojącej Matki Boskiej z Dzieciątkiem
356

 (il. 17). 
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Kompozycję rzeźby z otwartym płaszczem i będącym konsekwencją tego rozwiązania 

wertykalnym układem fałd, badacze łączyli z dziełami zarówno z Francji, jak i Nadrenii, czy 

Śląska. Według Roberta Suckalego ten schemat ma rodowód francuski, jednak najbardziej 

rozpowszechniony był w Nadrenii między Fryburgiem a Kolonią
357

. Romuald Kaczmarek 

zestawił spiską figurę z niezachowaną rzeźbą Madonny z Lubiąża na Śląsku
358

. Podobieństwa 

między figurami w Lewoczy i z Lubiąża niewątpliwie świadczą o popularności schematu 

kompozycyjnego. Trudniej jednak dostrzec między nimi bezpośrednie zależności, na co 

wskazuje odmienne kształtowanie twarzy Madonny i całej postaci Dzieciątka. Rzeźby w 

Klosterneuburgu i Lewoczy łączy ze sobą więcej. Przede wszystkim głowy figur sprawiają 

wrażenie zastosowania wspólnej konwencji. Oczom nadano kształt zbliżony do migdałów, a 

brwi tworzą wysoko zarysowane półkoliste łuki. Chusta o kryzowanym brzegu zasłania włosy 

w tym samym stopniu i układa się w poprzek na piersiach Marii. Obie rzeźby mają także 

zbliżone przestrzenne walory, które widzimy wyraźnie spoglądając na nie nieco z boku (il. 

120, 121). Dotyczy to zarówno sposobu przestrzennego kształtowania ciała, jak i głębokości 

fałd szat, w które odziano postacie. Warto zwrócić uwagę szczególnie na uformowanie chusty 

na piersiach, czy długich fałd na sukni Marii w Lewoczy i Dzieciątka w Klosterneuburgu. Tak 

bliskie podobieństwa dają podstawy do przypuszczenia, że twórca spiskiego dzieła znał z 

autopsji rzeźbę w Klosterneuburgu
359

. 

 Oddziaływania sztuki francuskiej w tym wczesnym okresie, choć zauważalne w 

najlepszych realizacjach, pojawiły się jednak w dość ograniczonym zakresie. O wiele głębsze 

i dłużej trwające były wpływy rzeźby południowo-niemieckiej, szczególnie nadreńskiej oraz z 

okolic Jeziora Bodeńskiego
360

. Powody takiego kierunku oddziaływań są zarówno 

artystyczne, jak i historyczne. Jak już wcześniej widzieliśmy, wypracowana w Górnej 

Nadrenii na przełomie XIII i XIV wieku konwencja rzeźbiarska zainicjowała zmiany w wielu 

                                                                                                                                                         
208, datowanie na koniec XIV wieku; Radocsay 1967, s. 186, ok. 1390; K. Vaculík, Madona z Ulože, [w:] 

Umění české a slovenské gotiky, red. L. Kesner, Praha 1972, nr kat. 66, po 1350; Eisler 1987, s. 344, ok. 1360. 

Znaczną korektę datowania na koniec XIII wieku wprowadził Suckale 2003b, s. 691, którą przyjął Kaczmarek 

2006, s. 49-50. 
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środowiskach Rzeszy. Z drugiej strony były to także tereny, skąd wywodziła się dynastia 

Habsburgów, która swoją aktywność w pierwszej tercji XIV wieku rozwijała głównie w 

południowo-zachodnich regionach Rzeszy. Rudolf I, który uzyskał tytuł króla Niemieckiego, 

został pochowany w katedrze w Spirze. Zachowany do dziś nagrobek świadczy o bliskich 

związkach Habsburgów z tymi terenami w okresie, kiedy ród dopiero zaczął nabierać 

znaczenia w polityce europejskiej
361

. Po zdobyciu Księstwa Austrii powstały fundacje 

kościelne, które odpowiednio wyposażano. Pierwsi Habsburgowie w Austrii fundowali także 

rzeźby przedstawiające członków dynastii. Taki zespół ustawionych na konsolach figur zdobił 

niegdyś prezbiterium kościoła dominikańskiego w Tulln
362

.  

 Książęcą fundacją mogła być także tzw. Dienstbotenmadonna, kamienna rzeźba 

nadnaturalnej wielkości w katedrze wiedeńskiej
363

 (il. 122). Nie ma chyba wśród dzieł 

austriackich z tego czasu rzeźby, której rodowód widzianoby tak różnie. Wśród opinii 

dominowały jednak te, przyporządkowujące to dzieło sztuce górnoreńskiej. Schwarz 

podkreślił związek figury z rzeźbą „północnowschodniej Francji”, uznając jednocześnie za 

niemożliwe określenie, czy także stamtąd przybył jej twórca
364

. Według Schmidta rzeźbiarz 

przybył z południowozachodnich terenów Rzeszy, Suckale zaś uważał za kolebkę artystyczną 

rzeźbiarza – przy jednoczesnym uwzględnieniu dalszych, francuskich środowisk – Strasburg, 

ściślej strzechę pracującą od roku 1275 nad środkowym i północnym portalem zachodniej 

fasady katedry
365

. Rzeźba pojawiła się także w węgierskiej literaturze przedmiotu w związku 

z Madonną z Toporca. Węgierscy historycy sztuki nie upatrywali w niej jednak 

bezpośredniego wzoru dla spiskiej figury, widząc w obu dziełach przede wszystkim zespół 

wspólnych cech, wywodzących się z nieznanego francuskiego pierwowzoru
366

.  

 Wspólne cechy, przede wszystkim w kompozycji szat łączą nowosądecką figurę z 

wiedeńską Madonną w znacznie większym stopniu, niż figurę z Toporca. Szczególnie dobrze 

widzimy to w układzie płaszcza, który w obu przypadkach zapięto na piersi i ułożono przed 

postacią Marii w podwójnym przełożeniu. Wijąca się i zawinięta nad lewym kolanem 
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krawędź płaszcza jest wyraźnie zarysowana, przeciwważąc dominującą w strukturze 

udrapowań główną fałdę, rozciągniętą pomiędzy prawą stopą a lewym biodrem.  

 Obie figury różnią się nieco przestrzennością. Może to być spowodowane tym, że 

Dienstbotenmadonna była pierwotnie rzeźbą pełnoplastyczną, której tylną część odpiłowano 

w nieznanym czasie, spłaszczając w ten sposób bryłę figury. Wyobrażenie o pierwotnych 

walorach przestrzennych rzeźby daje nam kamienna Madonna w wiedeńskim kościele 

Minorytów, którą uważa się za wykonaną współcześnie Dienstbotenmadonnie replikę
367

 (il. 

123). W Nowym Sączu odmienna jest pozycja Dzieciątka, co jest związane z inną relacją 

między matką a synem. Podobnie, jak drobne różnice w przestrzennym formowaniu fałd, 

układ Dzieciątka nie musi być cechą oddalającą figury od siebie. Nawet inny stopień 

wygięcia osi nie przesądza o znacznej różnicy stylowej. W przedstawieniu Marii z 

Dzieciątkiem w katedrze św. Szczepana mocne przechylenie osi, nadające postawie kształt 

litery „C” jest spowodowane gestem objęcia Dzieciątka szeroką chustą Marii. 

 O tym, że pomiędzy Madonną w katedrze wiedeńskiej i w Nowym Sączu nie można 

mówić o bezpośrednim oddziaływaniu, świadczą całkiem odmienne wewnętrzne proporcje 

oraz kształtowanie twarzy. Głowa wiedeńskiej rzeźby w stosunku do tułowia jest o wiele 

mniejsza, niż w sądeckim przedstawieniu. Dolna połowa figury jest także zdecydowanie 

szersza, niż górna, tworząc sylwetkę wpisaną niemalże w trójkąt, tymczasem w Nowym 

Sączu szerokość figury względem wysokości pozostaje taka sama. Twarze zarówno Marii, jak 

i Dzieciątka różnią się zasadniczo, w sądeckiej figurze bliższe francuskim przedstawieniom z 

Ile-de-France, w Wiedniu zaś przypominające konwencję rzeźby górnoreńskiej (il. 124). 

 Rzeźbą, która wzbudziła największe zainteresowanie badaczy zajmujących się figurą z 

Toporca jest monumentalna, kamienna Madonna w klasztorze Salezjanek (Wizytek) w 

Wiedniu
368

 (il. 125). W literaturze podkreślano, że nie ma ona odpowiedników w rzeźbie 

austriackiej tego czasu. Ogólny typ przedstawienia uznano za francuski, jednak bliższych 

zależności upatrywano w rzeźbie południowej Rzeszy. Marlene Zykan za Madonnę 

szczególnie bliską w ujęciu uznała tę znajdującą się w norymberskim kościele św. 

Wawrzyńca
369

. Fritzsche do możliwych wzorów pochodzących z kręgu frankońskiego 

doliczył także rzeźbę Madonny, ustawionej wraz z figurami Mędrców w grupie Pokłonu 
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Trzech Króli w katedrze w Würzburgu
370

. Lutz za najbliższą tej rzeźbie uznał figurę Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzącą z katedry w Passawie
371

. Suckale w oparciu o 

powszechnie przyjęte datowanie Madonny w norymberskim kościele św. Wawrzyńca (ok. 

1280/90), przedatował wiedeńską figurę wstecz na lata około 1290, zbliżając ją w czasie do 

rzeźby frankońskiej
372

. Takie datowanie nie przyjęło się jednak i w kolejnych opracowaniach 

z ostatnich lat figurę umieszcza się na początku XIV wieku
373

. 

 Na możliwe powiązania z tą rzeźbą niektórych spiskich figur, dokładniej Madonny z 

Toporca, Šváboviec i Ruskinoviec wskazała w publikacji po raz pierwszy Marlene Zykan 

podążając za ustnym przekazem Gézy Hajósa. Zdaniem badaczki związki te jednak 

wyczerpują się w ogólnym ujęciu. Wymienione spiskie figury uznała za „prowincjonalne”, 

nie widząc możliwości ich bliższego pokrewieństwa z rzeźbą wiedeńską, zarówno z 

powodów różnicy stylu, jak i czasu powstania
374

. Eisler uważał, że Madonna z Toporca 

„odpowiada temu samemu stopniowi rozwoju stylowego” co wiedeńska figura, jednak ich 

związek jest raczej ogólny
375

. Ostatnio Gyöngyi Török nawiązała do artykułu Zykan, 

podtrzymując zawarte w nim tezy. Zdaniem Török istnieje ogólny związek rzeźby z Toporca 

zarówno z Madonną z Wiednia jak i w norymberskim kościele św. Wawrzyńca. Podkreśliła 

także hipotetyczne istnienie wspólnego dla wszystkich rzeźb wzoru francuskiego, który dziś 

pozostaje nieznany
376

.  

 Miejsce wiedeńskiej Madonny jest rzeczywiście w grupie powiązanych ze sobą 

wieloma związkami figur, powstałych w ośrodkach południowej Rzeszy. Najsilniejsze 

wydają się odniesienia do sztuki frankońskiej, na czele z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

z grupy Pokłonu Trzech Króli w katedrze würzburskiej. Zestawiając z tymi dwoma dziełami 

wybrane przez nas drewniane figury z Małopolski i ze Spisza widzimy wyraźnie różnice. 

Polegają one przede wszystkim na całkiem odmiennym podejściu do kształtowania bryły i 

statyki figur. Rzeźbie frankońskiej i figurze wiedeńskiej brakuje wygięcia w kształcie litery 

„S” charakterystycznego zarówno dla rzeźby francuskiej, jak dla wybranych Madonn z 
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Karpat. Dolne partie figur są w przypadku pierwszej grupy szerokie, tworząc stabilną bazę, 

tymczasem drewniane figury Madonn we wszystkich partiach odznaczają się podobnymi 

proporcjami szerokości względem wysokości. Wreszcie charakterystyczne dla kręgu 

południowoniemieckiego rozróżnienie grubości draperii poprzez stosowanie ciężkich fałd 

płaszcza u dołu i cieńkich, graficznie rzeźbionych marszczeń od pasa w górę, również silnie 

odróżnia zachowane po obu stronach Tatr drewniane figury od wymienionych tu przykładów 

z Rzeszy.  

 Można powiedzieć, że te dwie grupy – z Wiednia i Frankonii oraz z Małopolski i ze 

Spisza – różnią się od siebie poprzez te same cechy, dzięki którym te pierwsze przykłady z 

Rzeszy oddalają się od rzeźby francuskiej, czyli źródła podstawowego i wspólnego dla 

wszystkich dzieł, schematu kompozycyjnego. Wyróżnikiem francuskiego podejścia 

stylowego w opracowaniu tego schematu jest stosowanie silnego wygięcia osi, którego – jak 

to zauważyła Zykan – brak w rzeźbie austriackiej w pierwszej ćwierci XIV wieku
377

. 

 Tę ostatnią uwagę Zykan możemy odnieść także do rzeźb zdobiących chór katedry 

wiedeńskiej. Niezwykle bogaty, zachowany w większej części wbrew przekształceniom w 

późniejszych wiekach, program figuralny wypełnia wszystkie trzy nawy prezbiterium. Figury 

powstały w dwóch fazach. Te ustawione w północnej i środkowej nawie są dziełami 

warsztatu pracującego przypuszczalnie w drugiej i trzeciej dekadzie XIV wieku. Około roku 

1330 nastąpiła zmiana warsztatu, czego dowodzą odmienne od tych pierwszych rzeźby w 

południowej nawie. Prawdopodobnie cały wystrój rzeźbiarski był już gotowy w roku 1340, 

kiedy poświęcono chór katedry. Program ikonograficzny dzieli się na cykl rzeźb o tematyce 

maryjnej w północnej, przedstawienia świętych w środkowej, oraz apostołów w południowej 

części chóru
378

. 

 Pod kątem wyodrębnionej dla tej pracy grupy drewnianych figur warto przyjrzeć się 

niektórym rzeźbom w chórze katedry wiedeńskiej, powstałym w zbliżonym czasie i według 

tego samego typu ikonograficznego, co figury ze Spisza i Małopolski. Chodzi o cykl maryjny, 

pierwotnie należący do północnej nawy, a w nim o figury Matki Boskiej ochraniającej swoim 

płaszczem wiernych (il. 126) oraz tronującej Madonny ze stojącym na jej kolanie 

Dzieciątkiem. Stylową proweniencję figur badacze zgodnie wyprowadzają z rzeźby 
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południowoniemieckiej, odnosząc je do powstałych na początku XIV wieku dzieł dla katedr 

w Ratyzbonie i Fryburgu
379

.  

 Podkreślana w literaturze wielokrotnie blokowość ujęcia łączy się w sposób naturalny 

z wyprostowaną osią figur. Do cech, charakterystycznych dla tego kręgu rzeźb możemy 

doldać także dominację pionowych układów fałd i sposób ukształtowania oblicza Marii 

(niestety twarze są dziś nieco zniekształcone wskutek zmian przeprowadzonych przy 

barokizacji oraz późniejszej regotyzacji wystroju katedry). Te właściwości stylowe oddalają 

drewniane figury z Karpat od wiedeńskich rzeźb, choć ogólny schemat kompozycyjny, 

ikonografia a nawet pewne szczegóły formalne są wspólne. Takimi wspólnymi cechami są 

sposób ułożenia sukni, z charakterystycznym surcôtem oraz ukształtowanie narzuconego na 

ramiona płaszcza, a także szczegóły formalne, na przykład meandry krawędzi płaszcza i 

chusty. Wskazują one na wspólny ogólny rodowód rzeźb, sięgający sztuki paryskiej XIII 

wieku. Sposób przetwarzania schematu nie przemawia za bezpośrednimi związkami rzeźb z 

Małopolski i ze Spisza oraz z Wiednia, świadczy jednak o zbliżonym czasie powstania tych 

figur.  

 W dziełach zdobiących południową nawę chóru, które wykonano w młodszym 

warsztacie, Gerhard Schmidt zauważył oddziaływania francuskie, wskazując bliżej na rzeźby 

apostołów w Jumièges w Normandii. Do wzorów północnofrancuskich nawiązuje także 

dekoracja rzeźbiarska środkowego i południowego portalu zachodniej fasady kościoła 

Minorytów w Wiedniu
380

. Ukazane przez Gerharda Schmidta analogie w rzeźbie francuskiej, 

na przykład postacie apostołów na portalu północnego ramienia transeptu katedry w 

Bordeaux świadczą o zupełnie innym podejściu stylowym, niż to, które legło u podstaw 

drewnianych figur z Małopolski i ze Spisza. W przypadku tych figur nie mamy już do 

czynienia z jednym, „klasycznym” kanonem kompozycyjnym. Ich oś wygina się na różne 

sposoby, nie tylko w kształcie litery „S”. Podobnie, szaty także nie układają się zgodnie z 

kanonem rzeźby trzynastowiecznej i nie ukrywają ciała postaci. Przeciwnie, draperia ściśle 

owija figury, uwidaczniając wolumen ciała, a jej krawędzie nie układają się w przestrzenny 

wzór „harmonijki” lub „korkociągu”, ale tworzą niemalże przypadkowo ułożone, nerwowo 

wijące się linie (il. 127). Te cechy są charakterystyczne dla szerszej grupy dzieł powstałych w 

Wiedniu w kilku dziesięcioleciach przed i po połowie XIV wieku, począwszy od 

wspomnianych już rzeźb apostołów w południowej nawie chóru katedry, poprzez dekorację 
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rzeźbiarską kościoła Minorytów, aż po figury zdobiące wnętrze prezbiterium kościoła Maria 

am Gestade w Wiedniu
381

.  

 Monumentalne przedsięwzięcie, jakim było ozdobienie chóru katedry wiedeńskiej 

kilkudziesięcioma rzeźbami, zarówno większych rozmiarów, jak i mniejszych, 

uzupełniających cykle monumentalnych figur w postaci rzeźby figuralnej na konsolach lub 

rzygaczy, wywarło duży wpływ zarówno na sztukę dalszych ośrodków Księstwa Austrii, jak i 

sąsiadujących z nim państw
382

. Po ukończeniu wiedeńskiego chóru, kamieniarze mogli 

znaleźć zatrudnienie przy kolejnych pracach prowadzonych wokół wznoszonych wówczas 

kościołów. Niektórzy z nich dotarli także do Krakowa i współpracowali przy tworzeniu 

rzeźby architektonicznej prezbiterium kościoła Mariackiego.  

 Na to, że niektóre figuralne konsole krakowskiego kościoła mogły być ich dziełem 

zwrócił uwagę Robert Wlattnig, a zagadnienie rozwinął Marek Walczak
383

. Wśród figur 

umieszczonych nad gzymsem koronującym od zewnątrz ścianę prezbiterium, pod kątem tej 

pracy na uwagę zasługuje przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zdobiące klucz łuku 

południowego okna apsydy (il. 128). Marek Walczak zwrócił uwagę na to, że w figurach z 

kościoła mariackiego zauważalne są wpływy zarówno starszego, jak i młodszego warsztatu, 

pracującego nad wystrojem rzeźbiarskim chóru katedry wiedeńskiej. Niewielką rzeźbę 

Madonny powiązał z kierunkiem stylowym, reprezentowanym przez młodszy warsztat, z 

którego wyrosła także twórczość wiedeńskiego warsztatu franciszkańskiego, w którym 

powstały wspomniane już figury w kościele Minorytów i Maria am Gestade
384

.  

 Moim zdaniem jednak, figurkę Madonny z Krakowa łączą bliższe cechy z niektórymi 

rzeźbami wiedeńskimi z lat poprzedzających działalność warsztatu. Jak zauważył Marek 

Walczak, postać Marii ujęto w prawidłowym kontrapoście. Jej szaty tworzą przestrzennie 

silnie zróżnicowane układy, które nie pozwalają w pełni na ukazanie wolumenu ciała. 

Stosowanie na przemian głębszych i płytszych fałd oraz sposób ukształtowania 

dekoracyjnych linii brzegu szat przypomina schemat, którym posługiwali się rzeźbiarze we 

Francji około roku 1300
385

. Te uwagi autora trafnie podsumowują istotę stylową figury, w 

której trudno odnaleźć cechy rzeźby wiedeńskiej z połowy XIV wieku. Głębokie fałdy 

płaszcza nie przypominają delikatnej materii z fantazyjnymi i na pozór „bez ładu” wijącymi 

się, graficznie prowadzonymi marszczeniami na postaciach, zdobiących portale zachodniej 
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fasady kościoła Minorytów. Ciężkie fałdy płaszcza w dolnych partiach figur przypominają 

rzeźby Madonny płaszczowej i tronującej Matki Boskiej z Dzieciątkiem w chórze katedry św. 

Szczepana, choć trudno je uznać za dzieła tego samego rzeźbiarza, który wyrzeźbił 

krakowską figurę. Obok wielowarstwowych, głęboko drążonych układów fałd u dołu, w 

partiach piersi, suknia i zapięte nad nią poły płaszcza układają się jednak bez marszczeń, 

przylegając ściśle do ciała. Taka dwoistość w przestrzennym kształtowaniu szat jest 

znamienna dla niektórych rzeźb zdobiących niegdyś wyższą wieżę katedry św. Szczepana w 

Wiedniu, szczególnie dla figur św. Doroty i św. Anny Samotrzeć
386

 (il. 129, 130). Gradacja 

przestrzenna szat tych figur jest taka, jaką widzimy także w krakowskiej rzeźbie. Bliskość 

stylową dzieł wzmacnia także kształt głowy Marii i – w zestawieniu z figurą św. Doroty – 

sposób ułożenia jej włosów.  

 Rzeźbę św. Anny Samotrzeć przywołuje także Marek Walczak przy omówieniu 

przedstawienia głowy Chrystusa, znajdującego się w osiowym oknie apsydy prezbiterium 

kościoła Mariackiego. Według niego, to przedstawienie wiąże się ze starszym warsztatem 

pracującym nad rzeźbą chóru katedry wiedeńskiej. Uznając słuszność tych uwag należy 

jednocześnie podkreślić, że figura Madonny w Krakowie powstała w ramach tych samych 

stylowych oddziaływań, jak wspomniana, sąsiednia rzeźba z przedstawieniem Vera Effigies, 

choć porównania ich ze sobą utrudnia odmienna ikonografia. Na to, że mogły one powstać 

jako dzieła jednego zespołu rzeźbiarzy wskazują być może także przedstawienia aniołów, 

wyrzeźbione wokół obu figur w tej samej konwencji. 

 Niewielka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w oknie prezbiterium kościoła 

Mariackiego w Krakowie jest przykładem przenoszenia na grunt polski kanonu rzeźby 

francuskiej z około roku 1300. Znaczenie tej figury, poza wysokim poziomem artystycznym 

samej realizacji, polega na tym, że jest ona w tym okresie w Małopolsce jedyną znaną dziś 

przedstawicielką nurtu francuskiego, którą możemy powiązać z konkretnym miejscem 

przeznaczenia
387

. Bezpośrednio nie łączą się z nią jednak poddane w tej pracy analizie 

drewniane figury. Cechy formalne i stylowe kamiennej figurki każą ją odnieść do środowiska 
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wiedeńskiego, które spełniało rolę pośrednika, gdy tymczasem w drewnianych figurach nie 

znajdziemy śladów takiego pośredniczenia.  

 Jak widzieliśmy, w rzeźbie wiedeńskiej pierwszej połowy XIV wieku da się wykazać 

obecność bezpośrednich wpływów francuskich w dwóch przypadkach. Na początku tego 

okresu krótkotrwałe oddziaływanie miała twórczość rzeźbiarza, którego dziełem jest 

Madonna w Klosterneuburgu. Od lat trzydziestych francuscy kamieniarze pracowali w 

drugim warsztacie chóru albertyńskiego. Madonny w Nowym Sączu i podobnych do niej 

figur nie da się jednak wyprowadzić z żadnych z tych dwóch, zorientowanych na aktualną 

sztukę francuską, austriackich środowisk rzeźbiarskich. 

 

4.16 Italia 

 

 Rzeźba powstała w ośrodkach artystycznych Italii wykazuje znaczną odrębność od 

nurtów francuskich. Nie oznacza to, że między ośrodkami z obu stron Alp nie mogły 

powstawać relacje artystyczne, w następstwie których nowatorskie ujęcia rzeźby francuskiej 

odnalazły swój wyraz w dziełach włoskich artystów. W wiekach XIII i XIV oddziaływania 

francuskie pozostały jednak sporadyczne. U źródeł włoskiej rzeźby gotyckiej odnajdziemy 

poza tendencjami płynącymi z Francji także silne tradycje lokalne, ugruntowane zarówno w 

rzeźbie antycznej, jak i tej, powstałej w stuleciach poprzedzających omawiany okres
388

.  

 Reminiscencje sztuki romańskiej kształtowały w dużej mierze rzeźbę północnych 

obszarów Półwyspu Apenińskiego. W sztuce Lombardii przykładem pojawienia się nowego 

podejścia do przestrzennego kształtowania postaci ludzkiej jest, powstały około roku 1320 

nagrobek Gugliemo Longhi w Bergamo. Nieco później Giovanni di Balduccio wykonał 

założenia nagrobne św. Piotra z Werony w mediolańskim kościele Sant’ Esturgio. W obu 

dziełach odmienne od miejscowej tradycji nowatorskie tendencje nie są echem osiągnięć 

rzeźbiarzy francuskich, ale wyrazem oddziaływania twórczości mistrzów toskańskich, 

Giovanniego Pisano i Tina di Camaino
389

. W Republice Weneckiej bizańtyńsko-romańskie 

tradycje pozostały żywe aż do połowy wieku XIV. Pojedyncze przykłady świadczące o 

obecności osiągnięć mistrzów toskańskiego Trecenta są częściej efektem importu dzieł, niż 

działałności rzeźbiarzy, przybywających tu z innych ośrodków. Odosobnionym przykładem 

odmiennego od – wówczas wciąż powszechnego w rzeźbie weneckiej – hieratycznego ujęcia 

postaci jest rzeźba nagrobna św. Symeona w weneckim kościele San Simeone Grande, dzieło 
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Marca Romano. W tym dziele, powstałym w latach 1317-1318, dynamiczne kształtowanie 

postaci o śmiało rzeźbionych, przestrzennych włosach i miękko układających się szatach o 

falistej linii brzegu jest bliskie konwencji figur Giovanni Pisano
390

.  

 W Toskanii wiek XIII przyniósł pewną syntezę elementów stylowych pochodzących 

zarówno ze wzorców antycznych, jak i z oddziaływań francuskich
391

. W pracach Arnolfa di 

Cambio dzieła antyczne bywają zastosowane dosłownie. Przykładem takiego podejścia jest 

rzeźba Madonny w założeniu nagrobnym kardynała Guilleaume’a de Bray w Orvieto. 

Punktem wyjścia dla tej figury była rzeźba antyczna, którą mistrz przerzeźbił, dostosowując 

ją do nowej treści ideowej przedstawienia
392

.  

 Odwołania do antyku są częste we wczesnych dziełach twórców wielopokoleniowej 

rodziny Pisano. W późniejszych pracach jednak nawiązania do antyku stają się coraz 

rzadsze
393

. Giovanni Pisano był tym artystą, w którego twórczości francuskie wpływy po raz 

pierwszy wyraźnie doszły do głosu. Możemy je zaobserwować w kilku rzeźbach 

przedstawiających Matkę Boską z Dzieciątkiem, powstałych w pizańskim warsztacie mistrza 

na przełomie wieków XIII i XIV. W niedługim odstępie czasu powstały w Pizie, zdobiąca 

pierwotnie zachodni portal południowego ramienia transeptu miejscowej katedry marmurowa 

Madonna del Colloquio, również wykonana z marmuru rzeźba Madonny, przeznaczona do 

tympanonu nad wejściem do baptysterium i kunsztowna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

z kości słoniowej
394

. Charakterystyczny skręt osi figur, wskutek którego powstają silnie 

zaznaczające się diagonalne fałdy, biegnące od prawej stopy Marii w kierunku Dzieciątka 

oraz przestrzenność miękko układających się szat można odnieść do posągu Madonny w 

portalu północnego ramienia transeptu katedry paryskiej (il. 45). Te odniesienia stylowe 

często wiąże się w literaturze z rzekomym wyjazdem mistrza do Francji, który jednak nie 

znajduje potwierdzenia w źródłach
395

. Pojawiają się także cechy odmienne od francuskiego 

przykładu. Wydaje się, że Giovanni Pisano poszedł o krok dalej w kreśleniu dynamiki figury, 

niż twórca wspomnianej paryskiej rzeźby. Ożywiony ruch wpisany w kompozycję 

przedstawienia powoduję, że Maria odwraca głowę do Syna. W efekcie tego zabiegu głowa 
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ustawionej frontalnie do widza figury została ujęta w profilu, co nadaje przedstawieniu silne 

napięcie.  

 Zarysowana powyżej transformacja francuskiej konwencji najwyraźnej uchwytna jest 

w rzeźbie pochodzącej z tympanonu baptysterium. Figurka z kości słoniowej bywa również 

porównywany w literaturze do wspomnianego posągu Matki Boskiej z Dzieciątkiem w 

katedrze paryskiej
396

. Żeby zrozumieć wielowątkowy charakter kształtujących figurę relacji 

stylowych, należy ją zestawić z kolejnym, znanym dziełem francuskiej sztuki dworskiej, z 

figurką z kości słoniowej, pochodzącą ze skarbca Saint-Chapelle (il. 46). Nawet jeśli 

uznajemy, że przechylenie figury mogło być podyktowane naturalną krzywizną słoniowego 

kła, to jednak w dziele Giovanniego Pisana przechylenie to jest nasycone o wiele większym 

ładunkiem ekspresji, niż w przypadku francuskiej figurki.  

 Zestawienie włoskiego dzieła z obydwiema paryskimi rzeźbami pokazuje gruntowną 

znajomość rzeźby francuskiej w warsztacie toskańskiego mistrza. Pozostaje jednak niejasne, 

jaka była droga przenikania rozwiązań francuskich. Zdaniem Maxa Seidla poza możliwością 

podróży Giovannego Pisana do Paryża można brać pod uwagę także drogi pośrednie za 

sprawą czynnego w Italii francuskiego artysty lub francuskiej figury z kości słoniowej, która 

wówczas znalazła się w Toskanii. Nie są znane jednak takie francuskie figurki w Pizie lub w 

innych ośrodkach, z którymi Giovanni Pisano był związany
397

. Élisabeth Antoine i Pierre-

Yves Le Pogam potwierdzili brak wśród zachowanych do dziś w zbiorach włoskich dzieł, 

które można by uznać za przykład pośrednictwa w tym konkretnym przypadku. Autorzy eseju 

o charakterze francuskich oddziaływań w sztuce środkowej Italii u progu renesansu, 

opublikowanym w katalogu wystawy pod tytułem La primavera del Rinascimento. La 

scultura e le arti a Firenze 1400-1460 podkreślili także skromną ilość dzieł w zbiorach 

włoskich, które mogły się dostać do Italii wskutek importu z Francji
398

. 

 W twórczości artystów toskańskich w pierwszych dziesięcioleciach wieku XIV 

francuska orientacja stylowa powoli utraciła znaczenie, ustępując miejsce własnej inwencji 

twórczej. Te tendencje są zauważalne w późniejszych dziełach Giovanniego Pisano lub w 

pracach Tina di Camaino
399

.  
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 Oddziaływania francuskie miały swój udział nie tylko w przemianach stylowych, ale 

także w powstawaniu nowych rozwiązań koncepcyjnych. Pojawienie się rzeźbionego 

przedstawienia zmarłego w założeniach nagrobnych mogło być inspirowane francuskimi 

realizacjami, wśród których na pierwsze miejsce wysuwają się nagrobki władców Francji w 

Saint-Denis, powstałych w latach 1264-1267. Najstarszym znanym nam dziś przykładem jest 

nagrobek zmarłego w roku 1268 papieża Klemensa IV w Witerbo. Inspiracje francuskie w 

tym przypadku można uznać za naturalne. Klemens IV nie tylko miał swój papieski tron w 

Awinionie, ale sam był Francuzem
400

. 

 Regionem Italii, w którym francuskie wpływy artystyczne zaznaczyły się najdobitniej 

było Królestwo Neapolu
401

. Uzyskanie tronu Neapolu i Sycylii przez Karola I zapewniło 

panowanie francuskiego rodu Andegawenów w południowej Italii
402

. Po utracie Sycylii, od 

lat osiemdziesiątych wieku XIII mecenat rodu skoncentrował się w Królestwie Neapolu, 

szczególnie zaś w jego stolicy. Za czasów Karola I przybyło na południe Italii wielu artystów 

z północy. Obok obecności mistrzów z Francji lub z terenów Rzeszy, przez cały omawiany tu 

okres zaznaczał się napływ artystów z innych części Italii, szczególnie zaś z Toskanii
403

.  

 Wbrew temu, że okres andegaweński obfituje w zachowane do naszych czasów dzieła, 

wiadomości o artystach przetrwały w skromnej ilości. W odróżnieniu od innych regionów 

Włoch, w Neapolu nie zachowały się sygnatury artystów na dziełach aż do końca wieku XIV. 

Z zachowanych przekazów wiemy jednak, jak dużą rolę odgrywały osoby pochodzenia 

francuskiego we wczesnym okresie panowania dynastii, szczególnie zaś w otoczeniu 

założyciela linii neapolitańskiej, Karola I.  

 W tym okresie najważniejsze państwowe funkcje pełniły osoby pochodzące ze 

szlachty francuskiej. Francuzi nadzorowali także na zlecenie królewskie rozbudowę 

istniejących umocnień, na której skupiła się z początku królewska działalność budowlana
404

. 

Wśród tych Francuzów znajdziemy rzeźbiarza i architekta Pierre’a d'Angicourt (Petrus de 

Angicuria) i stolarza Johannesa de Tullo, określonych w dokumentach mianem provisores 

operum lub prepositi operum. Pierwsi złotnicy, wysoko cenieni przez Andegawenów 
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werbowali się także z Francji
405

. Zdecydowanie mniej wiadomości mamy o zatrudnionych 

przez dwór malarzy, którzy w odróżnieniu od architektów i złotników, dopiero z czasem 

zyskali uznanie władców. O wysokiej pozycji złotników świadczy na przykład istnienie na 

dworze przynajmniej od roku 1297 funkcji aurifaber regis lub aurifaber regius. Tymczasem 

godność nadwornego malarza pojawi się w dokumentach dopiero w latach osiemdziesiątych 

wieku XIV. Był nim Roberto di Oderisio, magister pictor regius
406

. Obecność malarzy 

tworzących w konwencji francuskiej jest jednak bardzo prawdopodobna. Dziełem nieznanego 

malarza, przybyłego być może z Francji jest obraz tablicowy w katedrze w Kapui, 

przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem w półpostaci. Dzieło to wyraźnie dowodzi 

obecność na południu Półwyspu Apenińskiego zarówno formalnego i ikonograficznego 

kanonu przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem, jak i konwencji stylowej, wywodzącej się 

ze sztuki francuskiej przełomu XIII i XIV wieku
407

.  

 Przykładem pojawienia się francuskiej rzeźby w tym okresie na południu Italii jest 

płyta z płaskorzeźbionym przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz francuskiej 

pary królewskiej Filipa III i Izabeli Aragońskiej w katedrze w Cosenzy w Kalabrii. Płyta ta 

była niegdyś częścią nagrobka królowej, zmarłej w styczniu 1271 w wypadku koło Cosenzy. 

Niezachowane do dziś, całościowe założenie nagrobne zawierało poza płytą zapewne także 

tumbę z rzeźbionym przedstawieniem królowej. W tumbie złożono wnętrzności zmarłej, a 

samo ciało umieszczono w nagrobku ustawionym w królewskiej nekropolii w Saint-Denis. 

Ujęcie postaci na zachowanej, reliefowej płycie jest bliskie rzeźbie zespołu nagrobków, 

powstałych w tym czasie w Saint-Denis
408

. Lorenz Enderlein uważał, że twórca mógł przybyć 

z Francji, żeby wykonać na miejscu dzieło na zlecenie Filipa III. Jego zdaniem znany z 

opisów typ nagrobka różni się od późniejszych fundacji Andegawenów i dlatego może być 

uważany za odosobniony przykład pojawienia się francuskiej konwencji, która nie doczekała 

się kontynuacji
409

. Francesco Aceto uważał jednak, że płyta stanowi przykład pojawienia się 

na południu Włoch nowych tendencji, które mogły zainspirować lokalnych mistrzów. Badacz 

ten zwrócił uwagę na brak źródłowego potwierdzenia, że twórca nagrobka rzeczywiście 

przybył z Francji, dlatego nie wykluczył możliwości powstania nagrobka w którymś z 

południowowłoskich warsztatów
410

.  
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 W okresie panowania Karola II Kuławego i Roberta I Mądrego artyści dalej 

przybywali spoza Alp, przekazując także nowinki ze środowisk Ile-de-France. Pierluigi Leone 

de Castris wymienił szereg, powstałych w tym okresie dzieł, które mogły być inspirowane 

ówczesną sztuką francuską. Wśród nich znajdują się także rzeźby drewniane, jak krucyfiks i 

figura Madonny w katedrze w Lucerze lub przedstawienie tronującej Marii z Dzieciątkiem w 

Ercolano
411

. Te przykłady nie mogą być jednak uznane, ze względu na różnice stylowe, za 

możliwe wzory dla małopolsko-spiskich figur Marii z Dzieciątkiem. We wspomnianym 

okresie panowania następców założyciela południowowłoskiej gałęzi dynastii, na znaczeniu 

zyskała za to rzeźba toskańska, w dużej mierze wskutek powołania Tina di Camaino na dwór 

neapolitański przez Roberta I
412

. Camaino przybył z Florencji przed rokiem 1325, kiedy objął 

zlecenie przy pracach budowlanych klasztoru Certosa di San Martino w Neapolu, 

prowadzonych pod kierunkiem neapolitańskiego architekta Francesca di Vivo. Toskański 

mistrz po śmierci Francesca w roku 1330 stał się niemalże monopolistą, przyjmującym 

większość królewskich zleceń
413

. W jego warsztacie powstały nagrobki wielu członków 

królewskiej dynastii, ustawione w kościołach Neapolu
414

. W tych realizacjach elementy 

francuskie pojawiają się już tylko sporadycznie. Jako przykład obecności francuskich 

oddziaływań uważa się zdobienie płaskorzeźbionymi arkadami tumby nagrobka Marii 

Węgierskiej w neapolitańskim kościele Santa Maria Donna Regina. Tu synowie królowej 

zostały przedstawione pod arkadami w takim ujęciu, jak żałobnicy na tumbie Ludwika 

Francuskiego w Saint-Denis
415

. Te inspiracje dotyczą jednak kompozycji nagrobka. W stylu 

Camaino pozostał sobą, przekazując w swoich neapolitańskich pracach najlepsze osiągnięcia 

rzeźby toskańskiej końca pierwszej tercji wieku XIV
416

.  

  Podsumowując powyższe uwagi należy stwierdzić, że oddziaływania rzeźby 

francuskiej, choć nie pozostały bez echa, nie spowodowały fundamentalnych zmian w 

twórczości włoskich rzeźbiarzy. Można się zgodzić z końcowymi uwagami autorów 

wspomnianego już eseju w katalogu niedawnej wystawy o początkach renesansu. Antoine i 
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Bruzelius 2004, s. 99-103; Szende 2007, s. 165-166. O nawiązaniach idei założenia klasztoru i budowy kościoła 

do fundacji paryskiej Saint-Chapelle, dokonanej przez Ludwika IX zob. P. Vitolo, La chiesa della Regina, 

L’Incornata di Napoli, Giovanna I d’Angiò e Roberto di Oderisio, Roma 2008, s. 23n.  
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 Szerzej o twórczości Tina di Camaino, obejmując zarówno sieneński, jak i neapolitański okres jego 

działałności: Poeschke 2000, s. 126-139.  
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Le Pogam stwierdzili, że artyści Półwyspu Apenińskiego nezaprzeczalnie korzystali ze 

skarbnicy form wypracowanych w XIII wieku na północ od Alp, jednak głębokie 

przetworzenie i przyswojenie tych zapożyczeń zaowocowało sztuką na wskroś włoską
417

. Na 

obecnym etapie badań nie są znane także dzieła w sztuce Italii, w których moglibyśmy 

widzieć bezpośrednie wzorce dla będących tematem tej pracy, drewnianych figur. 

 Przegląd rzeźby włoskiej zamyka rząd porównań dzieł środowisk europejskich, do 

których starałem się odnieść wspomniane rzeźby z Małopolski i ze Spisza. Jak widzieliśmy, 

względem cech formalno-stylowych pozostają one najbliższe niektórym rzeźbom, powstałym 

w Paryżu w latach dwudziestych wieku XIV. Żadne inne środowisko artystyczne nie 

prezentuje dodatkowych walorów, które mogłyby świadczyć o pośrednictwie w 

przekazywaniu francuskiego kanonu
418

. Brak tych cech podnosi więc prawdopodobieństwo 

bezpośredniego przenoszenia tej konwencji stylowej z Paryża do warsztatów, w których 

powstały małopolskie i spiskie drewniane figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 
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 Antoine, Le Pogam 2013, s. 52. 
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 W zestawieniu nie uwzględniłem tych regionów, które mogą być uznane za peryferyjne dla relacji 

artystycznych pomiędzy środowiskami we Francji i w Małopolsce oraz na Spiszu; między innymi Skandynawii, 

Półwyspu Iberyjskiego, Wysp Brytyjskich a także terenów Prus, będących pod panowaniem Zakonu 

Krzyżackiego. O oddziaływaniu rzeźby zachodnio-europejskiej na sztukę Prus pisała A. Błażejewska, Rzeźba w 

Prusach krzyżackich do połowy XIV wieku, Źródła stylu, Toruń 2012. Autorka uwzględniła w swojej pracy wiele 

środowisk, które oddziaływały na rzeźbę pruską, przekazując czasem także pierwowzory francuskie. Francuskie 

wzory w Prusach krzyżackich nie stały się jednak bezpośrednimi inspiracjami dla rzeźbiarzy. 
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5. Ikonografia i próba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu rzeźb 

 

 Szczegółowe omówienie bogatej w wątki ikonografii przedstawienia Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem wykraczałoby poza zakres badawczy tej pracy. Schemat przedstawienia 

Madonny, według której oddano drewniane figury z Małopolski i ze Spisza był powszechnie 

stosowany w XIV wieku i dlatego nie może służyć, jako podstawa do ich klasyfikacji. Próbę 

wyodrębnienia grup Madonn na podstawie ikonografii rzeźb podjął przed ponad pół wiekiem 

William Forsyth. Metoda ta jednak, choć jest w stanie ukazać pewne zależności, okazała się 

niewystarczająca do uporządkowania całego materiału zabytkowego
419

.  

 Całościowe ujęcie Marii z małym Jezusem na ręce, pokazujące ją jako Bogarodzicę, 

zostało wzbogacane o różnorodne treści, na które wskazują poza gestami, jakimi Matka i Syn 

zwracają się ku sobie, liczne atrybuty. Fragmenty figur, określające te treści są jednak w 

drewnianych dziełach często odłamane lub uszkodzone. Poza atrybutami dotyczy to przede 

wszystkim rąk Marii i Dzieciątka, wykonujących pierwotne określone gesty. Uwzględnienie 

tych wątków ikonograficznych w dziełach rzeźby europejskiej, przetrwałych do dziś w stanie 

mniej fragmentarycznym daje nadzieję na odtworzenie wyglądu odpowiednich fragmentów 

naszych drewnianych figur. Przed podjęciem próby rekonstrukcji warto jednak pokrótce 

zarysować proces kształtowania się przedstawień Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

 Wizerunek Marii z małym Jezusem na rękach pojawił się już w sztuce 

wczesnochrześcijańskiej. Na najwcześniejszych przedstawieniach nie występuje jednak 

samodzielnie, ale jako część sceny Pokłonu Magów. Siedzącą Madonnę z małym Jezusem na 

kolanie widzimy w tej scenie w rzymskich katakumbach Priscilli, w pomieszczeniu zwanym 

Capella Greca, powstałym w latach 280-290. Jest to najstarsze znane ujęcie tej sceny, a 

zarazem zawartej w niej postaci siedzącej Madonny z Dzieciątkiem
420

. Przedstawienie matki 

z małym dzieckiem na kolanach tak, jak i niektóre inne tematy sztuki 

wczesnochrześcijańskiej, mogło być przejęte ze scen rodzajowych. W katakumbach Priscilli 

widzimy przedstawienie kilku kobiet, które Bożena Wronikowska odczytuje jako trzy sceny z 

życia kobiety
421

. Po prawej stronie została namalowana młoda matka, trzymająca niemowlę w 

tej pozycji, w jakiej pojawiło się ono później w przedstawieniu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

                                                 
419

 Forsyth 1957. Robert Suckale odnosząc się do badań Forsytha, nie odrzucając tej metody całkowicie, uznał ją 

jednak za niewystarczającą dla klasyfikacji rzeźb; Suckale 1971, s. 186. 
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 Réau 1955 - 1959, t. II/2 (1957), s. 100; Wronikowska 1990, s. 66-68, 173-175, il. 36. 
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 Wronikowska 1990, s. 65-66, il. 35. 
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W tak zwanym Coemeterium Maius widzimy już frontalne ujęcie orantki z także frontalnie 

ustawionym przed nią dzieckiem
422

. 

 Rodowód samodzielnego wizerunku Matki Boskiej sięga reprezentacji cesarskiej w 

sztuce antycznej. Taki sposób ukazania siedzącej na tronie Marii z małym Jezusem na 

kolanach pojawił się po raz pierwszy w kościele Santa Maria Maggiore w Rzymie
423

. W 

następnych wiekach hieratyczne ujęcia Chrystusa a także Marii, pojawiły się na różnego 

rodzaju nośnikach, od monumentalnych przedstawień na ścianach kościołów po obrazy 

malowane na deskach. W Cesarstwie Bizantyńskim od VI wieku reprezentacyjny obraz 

Chrystusa i Marii przekształcił się w wizerunek kultowy
424

. Na Wschodzie wykształciły się 

także różne formy ukazywania siędzącej Marii z Dzieciątkiem, które następnie przejęła sztuka 

krajów zachodnich
425

. 

 Na zachodzie przedstawienie tronującej Matki Bożej, trzymającej na kolanach małego 

Jezusa rozpowszechniły się w sztuce karolińskiej, a później romańskiej, wyprzedzając 

interesujące pod kątem tej pracy, ujęcie stojącej Madonny z Dzieciątkiem, powszechnie 

stosowane w sztuce gotyckiej. W sztuce romańskiej, tak jak i w późniejszych wiekach, układ 

Dzieciątka bywał różny, zarówno w przedstawieniach Madonny siedzącej, jak i stojącej. 

Najczęściej pojawiają się dwa warianty. Pierwszy z Dzieciątkiem posadzonym na kolanach 

Matki po środku i w ujęciu frontalnym, zwany Nikopoia, drugi zaś określony mianem 

Hodegetria z Dzieciątkiem z boku. Ten drugi typ przedstawienia nieraz pojawiał się również 

w szerszym kontekście przedstawienia Pokłonu Trzech Króli
426

.  

 Są jednak rozwiązania, których nie odnajdujemy na Wschodzie. Takim elementem 

znamiennym dla dzieł zachodnich jest korona, którą Maria nosi na znak królewskiej 

godności
427

. Korona w przedstawieniach Matki Boskiej nabiera różnorodnych kształtów. 

Taka różnorodność cechowała najprawdopodobniej także figury przynależne do grupy 

wyodrębnionej w tej pracy. Królewski klejnot nosi Maria, w niektórych przypadkach także 

Dzieciątko, jednak te ostatnie są bez wyjątku uzupełnieniami z późniejszych wieków 

(Švábovce, Dominikowice, Szaflary). Królewskie insygnium na głowie Marii nie zachowało 

się w całości w żadnym, z wybranych przez nas przedstawień Madonny z Małopolski i ze 

Spisza.  
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 Jedynie w przypadku figury z Toporca znamy kształt pełnej korony. Na fotografii 

wykonanej w roku 1903 przez odkrywcę figury Kornéla Divalda, widoczne są dwie 

sterczynki w kształcie stylizowanych lilii
428

 (il. 187). Lilie zdobiące koronę są symbolem 

czystości, jednym z atrybutów Najświętszej Marii Panny
429

. Lilia jest także figurą 

heraldyczną królów francuskich, choć przedstawienia tego kwiatu zdobiły również korony 

władców europejskich, niespokrewnionych z dynastiami francuskimi. Przykładem w 

Małopolsce jest korona związana z Kazimierzem Wielkim w skarbcu katedry wawelskiej
430

. 

Lilie na koronie spiskiej figury mogą więc wskazywać na panującą wówczas w Królestwie 

Węgierskim dynastię Andegawenów
431

.  

 Sterczynki na koronie Madonny z Toporca uległy zniszczeniu prawdopodobnie 

podczas przenoszenia figury do zbiorów muzealnych w Budapeszcie. Na późniejszych 

zdjęciach, ilustrujących liczne publikacje na jej temat, tych elementów już brakuje. 

Zachowała się za to na wszystkich figurach sama obręcz korony. Kształt tego fragmentu 

wskazuje na to, że we wszystkich przypadakch mamy do czynienia z insignium na kształt 

otwartej, wysokiej korony, a nie diademu. Oba typy występowały w rzeźbie XIV wieku, 

zarówno w kamieniu, jak i drewnie. Wybór korony wysokiej mógł być związany - również w 

przypadku rzeźb małopolsko-spiskich - z bardziej reprezentacyjnym charakterem okazałego 

insygnium, używanego w uroczystościach koronacyjnych.  

Przy wykonywaniu tej oznaki godności królewskiej Matki Bożej na figurach, 

posługiwano się różnorodnymi technikami. W kamieniu często rzeźbiono koronę wraz z całą 

postacią, choć nieraz używano i metalowej aplikacji, na co wskazuje wgłębienie wokół 

głowy, wydrążone dla osadzania tam korony
432

. W przypadku drewnianych przedstawień 

postępowano podobnie, choć tu częściej rzeźbiono osobno nie tylko samą postać Matki 

Boskiej i drewnianą lub metalową koronę, ale także często samą koronę wykonywano z kilku 

elementów 
433

. W grupie wybranych do analizy rzeźb zachowane fragmenty koron wskazują 
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na różne techniki, w jakich je wykonano. Korona mogła być wyrzeźbiona wraz z głową 

Madonny z tego samego kawałka drewna, albo też tylko obręcz tej korony, do której 

przymocowywano niezachowane dziś, metalowe lub drewniane sterczynki.  

Figury z Ruskinoviec, Šváboviec, Dominikowic i Richvaldu wieńczą przestrzenne, 

rozszerzające się ku górze, cylindryczne formy geometryczne. Należy je uznać za podstawy 

obręczy, jednak niejasna jest funkcją, jaką pełniły. Wyżłobiona krawędź podstawy u dołu, nad 

chustą Marii jest płytka. Jeśli zatem korona była osobną aplikacją nałożoną na tę podstawę, to 

musiała być cienka, prawdopodobnie metalowa. Na znanych nam już przykładach 

przystosowanych do nałożenia takich metalowych aplikacji, wyrzeźbiono całą głowę figury a 

wokół niej wydrążono wgłębienie na kształt „opaski”, służące za podstawę do nałożenia 

korony.  

Metalowe korony zachowały się w stosunkowo dużej liczbie na relikwiarzach 

hermowych
434

. Nawiązują one w formie bezpośrednio do insygniów koronacyjnych 

monarchów i mogły służyć w wielu przypadkach jako wzory dla aplikacji stosowanych na 

rzeźbach. W odróżnieniu od właściwych insygniów, mogły one być często wystawiane na 

widok publiczny. Ranga tych relikwiarzy, przechowujących szczątki najważniejszych 

świętych była niezwykła i dlatego umieszczone na nich korony w sposób naturalny mogły 

służyć jako wzory dla rzeźb przedstawiających Matkę Boską
435

.  
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przechowywane w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie czternastowieczne figury z Gruszowa lub 

Bodzanowa; Wawel… 2000, t. III, il. 476, 480. 
434

 Korony na relikwiarzach powstały niezależnie od samych herm. Zdarzają się także przykłady zastosowania 

korony wcześniejszej, lub późniejszej niż sam relikwiarz. Korona na relikwiarz hermowy Karola Wielkiego w 

skarbcu katedry w Akwizgranie jest według tradycji tą samą, której używano na uroczystościach koronacyjnych 

Karola IV w roku 1349. Monarcha miał ją sam ofiarować po koronacji z przeznaczeniem dla tego relikwiarza; 

Grimme 1972, nr kat. 69, s. 88-90. Podobnie, korona św. Wacława zdobiła niezachowany dziś relikwiarz tego 

świętego ustawiony na jego grobie w katedrze praskiej; B. Drake Boehm, Reliquienbüste für den Arm Johannes’ 

des Täufers, [w:] Karl IV… 2006, nr kat. 122, s. 385. Wspomniane już insygnium na hermie Karola Wielkiego 

jest wykonane jako niski diadem. Zdobiące go lilie, z oprawionymi na nich antycznymi kameami i szlachetnymi 

kamieniami wykonano osobno, i przymocowano do obręczy; Karl IV… 2006, s. 57, il. II.15. Przykładem 

późniejszej, niż herma korony, nawiązującej jednak do form gotyckich jest klejnot na pochodzącym z Waradyna 

i przechowywanym dziś w katedrze w Győr relikwiarzu św. Władysława. Do powstałej za panowania Zygmunta 

Luksemburskiego hermy dorobiono w Pradze - w zamian za utraconą średniowieczną - nową koronę na początku 

XVII wieku, przy okazji naprawy relikwiarza; T. Kerny, Reliquienbüste des hl. Ladislaus, [w:] Sigismundus Rex 

et Imperator, Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437, Ausstellungskatalog, red. I. 

Takács, Budapest-Luxembourg 2006, nr kat. 4.91, s. 378-381 (il.).  
435

 Przyjmuje się, że wzorem dla korony umieszczonej na hermie Karola Wielkiego była niezachowana dziś 

korona św. Ludwika z St. Denis; B. Drake Boehm, Der gläubige Herrscher, [w:] Karl IV… 2006, s. 136-147, 

szczeg: s. 144. Korona, którą ofiarował król klasztorowi miała zawierać relikwię korony cierniowej Chrystusa; 

E. Lucchesi Palli, Dornenkrone, [w:] LCI, t. I, szp. 511-513. Z połączenia korony cierniowej i królewskiej 

zrodził się we Francji kult „relikwii świętej korony”. Przykłady takiego relikwiarza zachowały się do dziś, żeby 
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Na tych figurach Madonn, zamiast zaokrąglonego sklepienia czaszki widzimy formę 

przypominającą już dolną część korony. Ten element rzeźby, to forma o przekroju 

odwróconego, równoramiennego trapezu. Gdyby te figury chciano ozdobić metalowymi 

koronami, to takiej aplikacji nie zdołanoby nałożyć od góry, co oznaczałoby, że musiałaby się 

składać z kilku segmentów, które po kolei dopasowywano by do tej, rozszerzającej się ku 

górze formy. Obręcze większości koron na relikwiarzach wykonano jednak z jednej, pionowo 

ustawionej płyty. Ten sposób wykonania uniemożliwiłby nałożenie takiej złotej ozdoby, 

nawet wówczas, gdy obręcz nie powstała wskutek wygięcia jednej płyty, ale poprzez 

złączenie kilku segmentów. Zachowały się jednak przykłady koron, składających się ze 

złączonych segmentów, ale w ustawieniu ukośnym. Wybitnym przykładem takiego dzieła 

złotniczego jest królewski klejnot, znaleziony wśród innych precjozów, znanych jako skarb ze 

Środy Śląskiej. Dolny, dłuższy bok złotej płytki każdego segmentu tej korony wycięto w 

kształcie płaskiego łuku, dzięki czemu złączone tworzą one obręcz, rozchylającą się u góry. 

Owo rozchylenie podkreślają, wyrastające z obręczy sterczyny, w kształcie orłów oraz 

owiniętych w liście kiści winogron
436

. Jerzy Pietruszyński uważał, że korona była własnością 

kobiety z królewskiego rodu. Właścicielka mogła ją nosić jej podczas uroczystości, a po jej 

śmierci insygnium trafiło do skarbca królewskiego Luksemburgów
437

. Jak już widzieliśmy, te 

same korony, które nosili władcy, mogły być przekazywane do zdobienia relikwiarzy. Nie ma 

więc powodu, żeby wątpić w istnienie takich, ukośnie skonstruowanych koron na 

relikwiarzach. W ślad za wzorem mogły się pojawić podobne klejnoty na kamiennych i 

drewnianych rzeźbach, choć prawdopodobnie w formie uproszczonej w stosunku do 

kosztownych wzorów, lub wręcz, jako przedstawienie korony, składające się z metalowych 

segmentów, przytwierdzonych do opisanej powyżej, drewnianej formy o przekroju trapezu. 

Wspomniane, charakteryzujące się takimi rozwiązaniami Madonny z Małopolski i ze Spisza 

nie noszą na sobie śladów mocowań metalowych płyt. Jeśli więc nosiły one metalowe korony, 

to w formie złączonych zawiasami, nałożonych a nie przymocowanych aplikacji. Z powodu 

braku zachowanych metalowych koron na drewnianych rzeźbach trudno jednak z pewnością 

                                                                                                                                                         
wspomnieć tylko o koronie z Liège, przechowywanej dziś w Luwrze, lub o koronie z klasztoru Paraklet, dziś w 

skarbcu katedry w Amiens; D. Gaborit-Chopin, Couronne du Paraclet, [w:] L’art au temps…1998, nr kat. 154, 

s. 234-235, il. Korona w Amiens jest również, jak większość przywołanych tu przykładów ozdobiona 

stylizowanymi liliami.  
436

 Pietrusiński 1998, s. 193 wymienił także kilka przykładów podobnych koron z tego czasu. J. Witecki, Ženská 

koruna, [w:] Královský sňatek 2010, nr kat. VII.1.1K, s. 556-557, podaje wymiary i opis korony, nie podejmując 

prób atrybucyjnych i datowania dzieła. 
437

 Pietrusiński 1998, s. 193, 196, 199-200. 
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ustalić, czy w istocie tak czyniono, choć w literaturze dostrzegano możliwość pełnienia takiej 

funkcji przez drewnianą formę na głowie Madonny
438

.  

Nałożona na tę podstawę, lub też obłożona segmentami wokół niej korona mogła być 

również drewniana. W przypadku figury Matki Boskiej z Koszęcina, drewnianą koronę 

przymocowano w kilku częściach
439

 (il. 131). Na figurze Madonny z Ľubietovej obręcz wraz 

z wypustkami przymocowano za pomocą dobrze widocznych dziś drewnianych kołków
440

 (il. 

132). Żadna z ujętych w tym rozdziale w jednej, małopolsko-spiskiej grupie figur nie nosi 

jednak śladów użycia drewnianych lub metalowych elementów, służących do przymocowania 

całej korony. 

Kolejna możliwość rekonstrukcji pierwotnego wyglądu koron otworzy się, jeśli 

przyjmiemy, że sama podstawa stanowi już rzeźbioną w drewnie obręcz korony. Wyrastające 

z obręczy sterczynki mogły zostać wykonane w tym przypadku wraz z tą podstawą z jednego 

kawałka drewna, tworząc w ten sposób integralną całość z figurą
441

. Nie da się jednak 

wykluczyć, że wyrzeźbiono je osobno na niskiej obręczy i nałożono na wspomnianą 

podstawę, lub też wstawiono same wypustki. Takie wypustki o kształcie stylizowanych liści 

zdobią koronę pochodzącej być może z Brna drewnianej figury Marii z grupy Pokłonu Trzech 

Króli. Na obręczy, która także i w tym przypadku rozchyla sie ku górze, nałożono rzeźbione 

liście, połączone drewnianymi pomostami
442

. Wypustki mogły być także wykonane z metalu i 

przytwierdzone do drewnianej podstawy-obręczy
443

. 

                                                 
438

 Tak uformowano także tę cylindryczną, rozszerzającą się ku górze formę na głowie figury Marii z 

Krosnowic, siedzącej na tronie ze lwami u stóp, z klęczącymi aniołami i Dzieciątkiem na kolanach. Jiří Fajt i 

Robert Suckale uważali za prawdopodobne, że Madonna pierwotnie nosiła metalową koronę, nie omawiając 

bliżej, jakiego rodzaju mogła być ta aplikacja; J. Fajt, R. Suckale, Madonna auf dem Löwenthron, [w:] Karl IV… 

2006, nr kat. 114, s. 320-321, il. Figura znajduje się dziś w Germanisches Nationalmuseum. 
439

 Ujawniona niedawno na wystawie pt. Silesia Sacra, zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach, 

znakomita rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem nie doczekała się jeszcze należnego jej opracowania, ani badań 

konserwatorskich. Nie powstała ona w Europie Środkowej, na co wskazuje materiał, z którego ją wykonano - 

prawdopodobnie dąb, co stwierdzam jedynie na podstawie obserwacji na miejscu. Figura może być dziełem 

snycerza działającego na początku XIV wieku w północnej Francji, może w którymś z warsztatów 

pikardyjskich.  
440

 Rzeźba znajduje się w zbiorach Środkowosłowackiego Muzeum w Bańskiej Bystrzycy; A. C. Glatz, Gotické 

sochárstvo v zbierkach Stredoslovenského múzea, I. časť, „Stredné Slovensko, Vlastivedný zborník 

Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici”, R. II (1982), s. 214-253, szczeg. s. 217-222, tam zebrano także 

szczegółowo literaturę dotyczącą tego dzieła. Ostatnio: R. Suckale, D. Buran, Madona z Ľubietovej, [w:] 

Gotika... 2003 (kat. wyst.), nr kat. 4.12.1, s. 695. 
441

 Tak ukształtowano koronę drewnianej figury, przechowywanej dziś w Muzeum Schnütgena w Kolonii; U. 

Bergmann, Thronende Muttergottes, Köln, um 1270, [w:] Schnütgen-Museum 1989, nr kat. 33, s. 194-196, il. na 

s. 195. 
442

 J. Chapuis, Thronende Madonna aus einer Anbetung der Könige, [w:] Karl IV… 2006, nr kat. 106, s. 301. 

Madonna znajduje się dziś w Nowym Jorku, w zbiorach Metropolitan Museum of Art.  
443

 Przykładem takiego rozwiązania technicznego jest ołtarz stojący w kościele benedyktynów w Arendsee (Stara 

Marchia). Figury Marii i Chrystusa ze sceny Koronacji oraz popiersia świętych dziewic wieńczą korony o 

drewnianych, rozszerzających się ku górze obręczach, na których zachowały się resztki złoceń. Do tych obręczy 

zostały przymocowane jako sterczynki, metalowe lilie; Die Altmark 2011, tabl. 17. 
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Na figurze Marii z Toporca widzimy koronę, która zachowała nie tylko obręcz, ale 

także w znacznym stopniu podstawy sterczynek. Kształt sterczynek, jak już wspomniałem, 

przekazuje nam archiwalna fotografia. W tych miejscach, gdzie one się odłamały znajduje się 

od strony lica obręczy prostokątne, niezbyt głębokie wycięcie, w którym osadzono drewniany 

kołek lub może gwóźdź, służący do przytwierdzenia wypustki. Niestety, wycięcie to zostało 

podczas konserwacji ukryte poprzez nałożenie drewnianej „łaty”, co uniemożliwia 

stwierdzenie, z jakiego materiału wyrobiono ów element mocujący
444

 (il. 133). Na podstawie 

fotografii można jednak sądzić, że sterczyny były drewniane. Podobnie ukształtowano także 

koronę Madonny z Krásnej Lúki
445

 (il. 134). W przypadku tej ostatniej rzeźby, mocujące 

kołki - usytuowane jak w Toporcu - są drewniane, co może wskazywać na to, że wyrastające 

z obręczy wypustki mogły być w obu przypadkach drewniane. 

Korona na głowie Marii z Nowego Sącza różni się od koron pozostałych figur w 

grupie. Trudno już dziś orzec, w jakim stopniu kształt korony jest zgodny z pierwotnym 

zamysłem, a w jakim stopniu wynikiem dokonanych w późniejszym czasie przeróbek
446

. Nad 

obręczą, która jest nieco wyższa niż na pozostałych figurach, wznoszą się prostokątne formy 

ustawione obok siebie w pewnej odległości. Przyjrzawszy się im bliżej zauważymy, że 

niektóre z przerw między prostokątami nie są całkowicie puste, ale zachowały od wewnątrz, 

sięgającą do około połowy wysokości ściankę (il. 135). Tylna część korony jest 

ukształtowana jako pełna ścianka, bez wyszczególnienia wypustek (il. 136). Prawdopodobnie 

tej części celowo nie wykończono, ponieważ figura była przeznaczona do oglądania w 

widoku frontalnym. Podobne rozwiązanie odnajdziemy także na figurze z Toporca, w 

przypadku której także zaniechano wykonania delikatnych sterczynek z tyłu (il. 137). Te 

obserwacje pozwalają na ostrożne stwierdzenie w dużej mierze oryginalnego kształtu korony.  

Wariant z prostokątnymi zakończeniami rzadko występuje wśród zachowanych do 

dziś dzieł. Przykładem takiego rozwiązania jest wyrzeźbiona z wapienia głowa Chrystusa w 

Luwrze
447

 (il. 138, 139). Całą koronę, a więc także i wypustki obrastają tu gałęzie dębu z 

liśćmi i inne motywy roślinne, pozwalajace domyśleć się kształtu wypustek korony nawet w 

obecnym, fragmentarycznym stanie zachowania. Nie wiemy jednak, czy były one dodatkowo 

zakończone rozwiniętym motywem lilii lub róż. Między większymi wypustkami korony 

                                                 
444

 W skąpiej dokumentacji konserwatorskiej nie zanotowano materiału, z jakiego wykonano element mocujący; 

Dokumentacja, Toporec 1967. 
445

 Miejscowość Krásna Lúka (dawniej Šenvíz) znajduje się w regionie Šariš. Rzeźbę zakupiono w roku 1940 do 

zbiorów Słowackiego Muzeum Narodowego oddziału w Martinie, gdzie znajduje się do dziś; Glatz 1985, s. 19-

21, 89, il. 1, tam także szczegółowy stan badań do roku 1984 oraz wykaz literatury. 
446

 W dokumentacji konserwatorskiej nie zanotowano obserwacji na temat ewentualnych przeróbek korony; 

Dokumentacja, Nowy Sącz 2009. 
447

 F. Baron, Tête de Christ couronné, [w:] L’art au temps…1998, nr kat. 62, s. 115. 
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znajdowały się na przemian także mniejsze. W Nowym Sączu na obecność mniejszych 

sterczyn wskazują wspomniane już pozostałości ścianek sięgające do połowy przerw. 

Najlepiej zachował się fragment znajdujący się między prostokątnymi wypustkami nad prawą 

skronią Marii (il. 75).  

Prostokątne wgłębienia na obręczach drewnianych koron spotykamy, choć rzadko, w 

zachowanym do naszych czasów materiale zabytkowym. O wycięciu na koronie Madonny z 

Toporca już wspomnieliśmy. W Małopolsce ślad takiej techniki widzimy na pochodzącej z 

Czulic figurze Matki Boskiej z Dzieciątkiem
448

 (il. 140). Tu wycięcia znajdują się na samej 

obręczy jak w sądeckiej figurze, a nie na ostro zakończonej wypustce, jak na rzeźbie z 

Toporca. Taka technika wykonania jest znamienna także dla figury znajdującej się w Ulinie 

Wielkiej (il. 141). W obu przypadkach, między prostokątnymi wycięciami krawędź obręczy 

nabiera kształtu odwróconego łuku. Te szczegóły wraz ze wstawionymi sterczynkami złożyły 

się na falujący obrys górnej krawędzi korony. 

Rozwiązanie korony w sądeckiej rzeźbie jest bliskie odpowiednim fragmentom dwóch 

figur pochodzących z grupy, składającej się na przedstawienie Hołdu Trzech Króli w kościele 

Mariackim w Stendalu, w Starej Marchii. Przeprowadzona w ostatnim czasie konserwacja 

ujawniła szczegóły, które pozwolą nam przybliżyć, w jaki sposób skonstruowano być może 

także drewniane przedstawienie korony na głowie sądeckiej figury. Z czterofigurowej grupy 

w Stendalu, dwie postacie noszą korony. Są to tronująca Matka Boska i stojący król bez 

brody, trzymający w ręku puchar (il. 142, 143). Na koronie Marii łatwo dostrzec podobne, jak 

w Nowym Sączu, prostokątne wgłębienia. Wstawione tam sterczynki prawdopodobnie 

wklejano, na co wskazują zachowane resztki kleju oraz brak użycia gwoździ lub drewnianych 

kołków
449

. Na koronie króla stojącego z pucharem w ręku odkryto w trzech prostokątnych 

wgłębieniach, dodatkowe wycięcia w kształcie odwróconego trójkąta, a w nich ślad wiercenia 

oraz drobne fragmenty kołków. Według Anke Dreyer te wgłębienia mogły być miejscem 

przymocowania sterczynek za pomocą kołków lub gwoździ, mogły one także służyć do 

kameryzacji
450

. Te obserwacje nie pozwalają niestety odpowiedzieć na pytanie o kształt 

sterczynek. Zachowane do dziś przykłady świadczą o różnorodności form, które jednak 

zazwyczaj są pochodnymi przedstawień lilii, róży lub winorośli. 

Możliwość zdobienia koron kamieniami lub metalowymi aplikacjami, jak być może 

na wspomnianej uprzednio figurze ze Stendalu, nie znajduje potwierdzenia w przypadku 
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 Cz. Piętkowa, Matka Boska z Dzieciątkiem z Czulic, [w:] Wawel... 2000, t. II,  nr kat. II/66, s. 105, t. III, il. 

481. Figura znajduje się dziś w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie.  
449

 Dreyer 2011, s. 493. 
450

 Tamże, s. 497. 
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tytułowych rzeźb tej pracy. Brak śladów takich ozdób nie oznacza jednak, że korony nie 

mogły być wzbogacone imitacjami w polichromii. Wśród rzadkich dziś przykładów 

zachowanej na koronach polichromii wyróżnia się, powstała prawdopodobnie w Ile-de-France 

kamienna rzeźba Madonny w Salins-les-Bains (il. 144). W tym wyjątkowym dziele koronę 

pokryto złoceniem, a na jej obręczy umieszczono prostokątne przegródki. W nich rozłożono 

złote komórki, które wypełniono masą szklaną oraz emalią w różnych barwach. Całość 

sprawia wrażenie nałożonych na koronę szlachetnych kamieni
451

. Imitacje kaboszonów 

zdobiących korony mogły być także malowane. 

 Na przedstawieniach w wyodrębnionej grupie szaty Marii zachowały się dość dobrze, 

ich rzeźbiarska faktura nie wymaga rekonstrukcji. Wyjątek stanowią dolne partie, które nie 

zachowały się na figurach pochodzących z Richvaldu i Nowego Sącza. W tym ostatnim 

przypadku stopy Marii wraz z przylegającymi częściami fałd zrekonstruowano w oparciu o 

odpowiednie partie rzeźby z Ruskinoviec. Madonna nie stoi na ziemi, ale na rozłożonym na 

ziemi brzegu płaszcza. Ten układ powtarza się konsekwentnie na zachowanych fragmentach 

figur grupy i zapewne ma znaczenie symboliczne. Tak widział to także Schmoll gen. 

Eisenwerth przy omówieniu rzeźb z Lotaryngii, nie wypowiadając się szerzej na temat 

znaczenia tej symboliki
452

.  

 Na trzynastowiecznych francuskich przedstawieniach Maria depcze węża lub 

bazyliszka. Ukazanie jej triumfu nad złem można zestawić typologicznie ze sceną kuszenia 

przez węża i w efekcie grzechu pierwszych rodziców w Raju
453

. Na przedstawieniu Madonny 

na portalu północnego ramienia transeptu paryskiej katedry i na drewnianej figurze w 

Muzeum Schnütgena w Kolonii, Szatan pojawia się w postaci bazyliszka oraz potwora o 

głowie psa (il. 45, 95). W tych przedstawieniach Maria albo bezpośrednio depcze potwora, 

albo stoi na ziemi, nigdy zaś na skraju płaszcza. Motyw zawiniętego pod stopy płaszcza 

pojawił się nieco później i w XIV wieku stał się powszechnym elementem takich 

przedstawień. Trudno oprzeć się wrażeniu, że to podwinięcie niesie w sobie jakieś 

niewyjaśnione dotąd przesłanie symboliczne
454

. Występuje on w tym samym układzie pod 

stopami jak motyw deptania potwora, zapewne zawierał w sobie jednak treści odmienne od 

tamtego. 
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 F. Baron, D. Gaborit-Chopin, La Vierge et l’Enfant, [w:] L’art au temps…1998, nr kat. 31, s. 76-77 (il.).   
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 Elementem ubioru, który występuje w wielu odmianach jest chusta Marii. To nakrycie 

głowy jest, wywodzącym ze sztuki chreścijańskiego Wschodu symbolem dziewictwa 

Marii
455

. W relacji z Dzieciątkiem nabiera ona jednak różne, odmienne od tamtego znaczenia. 

Chusta na głowie Marii może określać ją jako Pannę Młodą i nawiązywać przez to do 

mistycznych zaślubin z Chrystusem
456

. Takie znaczenie może mieć także gest Chrystusa, 

dotykającego chustę Marii przy jej skroni (il. 104).  

 Kontakt Dzieciątka z chustą przekazuje jednak również inne treści, gdy mały Jezus 

chwytając, przyciąga nakrycie głowy Marii do siebie. Taki układ zachował się w formie 

dobrze czytelnej w rzeźbie z Dominikowic (il. 4). W tym przypadku może to być obraz 

schronienia się Dzieciątka przy Matce. Motyw ukrywania się Dzieciątka bojącego się 

czekającej go Pasji i śmierci na krzyżu, wielokrotnie pojawia się w przedstawieniach Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem
457

. Maria chroni swojego Syna przed czekającymi na niego 

niebezpieczeństwami i przez to jawi się także jako obrończyni dla wiernych
458

. W takiej 

formie, w jakiej widzimy go w figurze z Dominikowic, motyw ten występuje często w rzeźbie 

europejskiej począwszy od XIII wieku. Chusta okalająca półkoliście twarz Marii ma także 

znaczenie formalne i mogła być wykorzystywana jako element współtworzący kompozycję 

rzeźby
459

. W szerszym ujęciu Maria owija wręcz Dzieciątko swoja chustą. W tym przypadku 

chusta staje się symbolem, odnoszącym się zarówno do pieluszki Dzieciątka, jak i do całunu, 

którym Chrystus zostanie owinięty po śmierci
460

. 

 Motyw ochrony może pojawić się także w innej formie, jak na przykład we 

francuskiej rzeźbie w Bayel, gdzie Maria czule ujmuje w swoją dłoń bródkę Dzieciątka
461

 (il. 

88). W niektórych przypadkach Dzieciątko wręcz przytula się do Matki obejmując jej szyję, 

jak w rzeźbie w Harklowej w Małopolsce
462

 (il. 185).  

 Układ znany z Dominikowic i Ulože z gestem przyciągania chusty powtórzono 

prawdopodobnie także w rzeźbie Madonny w Lipnicy Murowanej (il. 34). Rzeźba ta stylem 

nie nawiązuje do figur stanowiących przedmiot tej pracy, jednak wspólny wątek 

ikonograficzny z figurą z Dominikowic uzasadnia w tym przypadku podjęcie rekonstrukcji 
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motywu. Figura przechodziła różne etapy przemian, dlatego próbę odtworzenia jej 

pierwotnego wyglądu powinno poprzedzić zarysowanie dziejów kolejnych przeróbek i 

konserwacji. 

 Rzeźba została znacznie zmieniona już w XVII lub XVIII wieku, kiedy dostosowano 

ją do nowej formy pobożności, kultu „Madonny Różańcowej”. Poszerzono szaty Marii 

poprzez dodanie dodatkowych fałd z obu stron, co mogło sprawiać wrażenie, jakby Madonna 

otrzymała dodatkowy, „narzucony na ramiona” barokowy płaszcz. Zmieniono także układ 

rączek Dzieciątka i lewej ręki Marii
463

. Józef Dutkiewicz znał rzeźbę jeszcze w takiej formie, 

publikując w swojej monografii także zdjęcie dokumentujące ówczesny stan zachowania
464

. 

W latach 1976-1979 w trakcie konserwacji usunięto nowożytne uzupełnienia rzeźbiarskie i 

przemalowania. Według tej rekonstrukcji, Dzieciątko trzymało jabłko obiema rączkami
465

. 

Podczas kolejnej restauracji w latach 1999-2000 dokonano zmian, przesuwając lewą rączkę w 

kierunku chusty
466

 (il. 34). 

 Nadany przez rekonstrukcję nowy układ nie jest jednak jednoznaczny. Mały Jezus 

kieruje, co prawda, swoją lewą rączkę do chusty, jednak nie dotyka jej, jego dłoń 

umiejscowiono nad piersią Madonny. Takie ustawienie rączki wskazywałoby na 

przedstawienie, w którym Dzieciątko sięgając piersi Matki zapowiada motyw karmienia
467

. 

Zakończenie chusty znajduje się jednak w niewielkiej odległości od „wcięcia”, które według 

obserwacji konserwatorów miałoby być śladem oparcia rączki na prawym ramieniu Marii
468

. 

Zestawienie figury z tymi przykładami, w których Dzieciątko wyraźnie chwyta chustę 

pokazuje, że i tutaj mamy do czynienia z tym samym programem ideowym. Dzieciątko 

lipnickiej Madonny odchyla się od Matki pod takim samym kątem, jak widzimy to na 

figurach z Dominikowic i ze spiskiej miejscowości Ulože. Większa odległość od Matki 

spowodowana jest ruchem przyciągania chusty, którą w tym momencie trzyma ono jeszcze, 

podnosząc lewe ramię, zginając przy tym łokieć. Nie tylko oś figury Dzieciątka tworzy 

zbliżony kąt odchylenia z osią Madonny, ale także jest ono w stosunku do niej obrócone w 

podobnym stopniu jak w przywołanych dziełach. W tamtych przypadkach jednak zachowała 
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się rączka małego Jezusa, co więcej, jego dłoń zespolono rzeźbiarsko z chustą. Lipnickie 

przedstawienie mogło być rozwiązanie w ten sam sposób. Chusta bez tego gestu chwytania 

pozostaje „zawieszona” na piersi Marii, czemu przeczy charakterystyczny dla omawianej w 

tej pracy grupy Madonn logiczny i zgodny z rzeczywistością sposób ułożenia draperii.  

 W przypadku figury w Lipnicy Murowanej ułożenie chusty doprowadziło nas do 

ustalenia prawdopodobnego, pierwotnego układu lewej dłoni Dzieciątka. Prawa ręka małego 

Jezusa w Dominikowicach, jest jednym z niewielu przykładów zachowanego ustawienia rąk. 

W większości przypadków fragmentów tych brakuje, co wynika z techniki wykonania figur, 

w których ręce zazwyczaj rzeźbiono osobno, by później dosztukować je do ramion.   

 W żadnej z siedmiu figur małopolsko-spiskiej grupy nie zachowała się prawa dłoń 

Marii. Podczas kolejnych konserwacji rekonstruowywano ją zazwyczaj w pozycji 

wyciągniętej do przodu, z zagiętymi palcami, odpowiednio do sposobu, w jaki trzyma się 

berło. Jeśli przeglądamy się rzeźbom Madonn z zachowanym w tym miejscu układem, to 

widzimy, że berło może przybierać różne formy. We francuskich rzeźbach Maria często 

trzyma w dłoni lilię, lub różę, jedne z najpopularniejszych, odnoszonych do niej atrybutów
469

. 

Te dwa atrybuty pojawiają się najczęściej w przedstawieniach pozbawionych ukazania 

bezpośredniej relacji między Matką a Synem, w których berło podkreśla królewską godność 

Marii.  

 Gdy w ręku Marii pojawia się berło, jest ono dość krótkie i zakończone kwiatem lilii, 

lub rzadziej, róży. Madonna dzierży go z dworską elegancją, w dłoni skierowanej ku 

dołowi
470

. Jako przykłady wystarczy wspomnieć, spośród najbardziej znanych realizacji, 

Madonnę w paryskim kościele Saint-Germain-de-Prés (il. 112), fundację Joanny d’Évreux (il. 

145) lub rzeźbę z Magny-en-Vexin (il. 93). Maria w rzeźbie Johanna Gerharta w Erfurcie ma 

także rękę ustawioną w ten sposób, jednak trzyma w niej jako berło, łodygę zakończoną 

kwiatami (il. 111). Ten sam atrybut widzimy w ręce Marii w kościele Saint-Germain-de-Prés 

na reliefie (il. 146), będącym niegdyś zapewne częścią kamiennego retabulum ołtarzowego 
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oraz na powstałym prawdopodobnie w Paryżu dyptyku z kości słoniowej, przechowywanym 

w Hessisches Landesmuseum w Darmstadt
471

. 

 Przegląd dzieł z zachowaną prawą dłonią ukazuje dominację układu z opuszczoną 

dłonią tam, gdzie Maria trzyma w ręce berło lub gałąź z kwiatami. Ustawienie dłoni ku górze 

wiąże się ze zmianą atrybutu. Tym „atrybutem” może być także gest, którym Matka wskazuje 

na Syna, jak w przypadku Vierge dorée w Amiens. W wielu przypadkach Maria kieruje dłoń 

ku górze, trzymając kwiat lilii lub róży między trzema palcami. Przykładem z zachowanym 

atrybutem jest wykonana ze srebra, złocona figura w Akwizgranie (il. 147). Bez atrybutu, ale 

z zachowaną dłonią prezentuje ten sam motyw, przechowywana dziś w Luwrze Madonna z 

Abbeville (il. 148). Podobny układ znamionuje rzeźby, w których Madonna trzyma w ręce 

jabłko. W ten sposób rozwiązano ten fragment na rzeźbie w kościele Najświętszej Marii 

Panny w Kolonii (il. 149) lub w formie bardziej rozbudowanej, w której Dzieciątko kładzie 

rączkę na ukazywanym przez Matkę jabłku, w rzeźbie z kości słoniowej pochodzącej ze 

skarbca Sainte-Chapelle i przechowywanej w Luwrze (il. 46).  

 Wysunięte do przodu przedramiona w figurach z Małopolski i ze Spisza ustawiono 

pod różnymi kątami w stosunku do ciała. Kąt ustawienia wynika ze sposobu ułożenia szat i 

reprezentuje dwa warianty. W pierwszym poła płaszcza opada swobodnie, spływając z lekko 

podniesionego prawego przedramienia po obu stronach. W takim kształcie wyrzeźbiono 

przedramię Marii w Nowym Sączu (il. 150) i z Dominikowic (il. 151). Drugie rozwiązanie 

cechuje przedstawienia z Toporca (il. 152) i Ruskinoviec (il. 153). Tutaj Maria nieco bardziej 

podnosi rękę, przyciskając zebrany materiał płaszcza do talii. W pozostałych rzeźbach 

przedramię nie zachowało się, jednak układ draperii sugeruję, że figury w Švábovcach i 

Richvaldzie należą do pierwszego, a w Szaflarach do drugiego wariantu. W pierwszym, 

bardziej opuszczone ramię wskazuje na dłoń skierowaną ku dołowi (Nowy Sącz, 

Dominikowice, Švábovec i Richvald), w drugim za to bardziej prawdopodobny jest gest 

uniesienia ręki dla ukazania jabłka lub kwiatu (Toporec, Ruskinovce, Szaflary). 

  Pozycja i kształt prawej ręki Marii wiąże się ściśle z układem rączek Dzieciątka. 

Atrybuty i gesty ich obojga składają się na przesłanie ideowe przedstawienia i łączą je w 

całość pomimo, że nie ukazano bezpośredniej relacji Matki i Syna. Pierwotny kształt rączki z 

atrybutem lub wyraźnym gestem Dzieciątka zachował się w trzech rzeźbach. Wspomnieliśmy 

już o prawej ręce Dzieciątka chwytającej chustę Marii w Dominikowicach. W rzeźbie z 

Ruskinoviec zachowało się w dobrym stanie przedstawienie szczygła dziobiącego palec 
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Dzieciątka, symbol Pasji i Zmartwychwstania
472

 (il. 154). Dzieciątko w Szaflarach trzyma w 

lewej ręce książkę, prawa zaś pozostaje otwarta, z dłonią skierowaną ku górze (il. 5). Książka 

w ręce Dzieciątka występuje w rzeźbie z Poissy, a także w przedstawieniach Jezusa 

piszącego, jak na przykład w figurze z Arbois w Burgundii
473

. Możliwe, że ten motyw 

ikonograficzny pierwotnie zastosowano także w Szaflarach.   

 W pozostałych przypadkach rączki Dzieciątka nie zachowały się. W figurze z Nowego 

Sącza i Toporca prawa ręka została zrekonstruowana w geście błogosławieństwa. We 

francuskim materiale zabytkowym według Roberta Suckalego ten gest występuje bardzo 

często
474

. Wśród dzieł wymienionych w tej pracy jednak Dzieciątko rzadko unosi rączki w 

geście błogosławieństwa
475

. Mając na uwadze wyprostowaną postawę małego Jezusa, taką 

samą jak w figurze z Ruskinoviec, możemy bez przeszkód widzieć w nich, częste w rzeźbie 

tego czasu przedstawienie szczygła. Dzieciątko mogło trzymać rączki także w inny sposób. W 

lewej mogło dzierżyć jabłko, insygnium władzy królewskiej, prawą zaś kłaść na pierś Matki 

jak w figurze z Gosnay. Mozliwe było także ujęcie, w którym chwyta ono broszę spinającą 

płaszcz Marii, jak w przedstawieniu wiedeńskiej Dienstbotenmadonna. Takie ustawienie 

prawej ręki szczególnie uzasadniłoby układ płaszcza Marii w Nowym Sączu. Tu brosza 

mogła być dodatkową aplikacją, a nie opracowanym w drewnie fragmentem 

przedstawienia
476

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
472

 H. Friedmann, The Symbolic Goldfinch, Its History and Significance in European Devotional Art, 

Washington 1946, passim, szczeg. s. 7-9; S. Dittrich, L. Dittrich, Lexikon der Tiersymbole, Tiere als Sinnbilder 

in der Malerei des 14. - 17. Jahrhunderts, Petersberg 2004, s. 507-513; Buran 2008, s. 46. 
473

 A. Laguna-Chevillotte, Vierge et l’Enfant écrivant, [w:] L'art à la cour de Bourgogne 2004,  nr kat. 117, s. 

311-312 (il.), wymienia także dalsze przykłady rzeźb z piszącym Dzieciątkiem. 
474

 Suckale 1971, s. 197. 
475

 Również Zykan 1968, s. 177 sugerowała, że w rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w klasztorze Salezjanek 

w Wiedniu, Chrystus pierwotnie nie podnosiła ręki w geście błogosławieństwa.  
476

 Jak na figurze z miejscowości Toeufles we Francji; Les fastes... 1981, nr kat. 34, s. 90, il. 



146 

 

 

6. Funkcja rzeźb i próba rekonstrukcji ich kontekstu przestrzennego  

we wnętrzach kościołów 

 

 Wobec braku jakichkolwiek wzmianek źródłowych o pierwotnej przestrzeni, w której 

figury były ustawione, punktem wyjścia dla próby rekonstrukcji kontekstu architektonicznego 

pozostaną same dzieła. Nie oznacza to jednak braku perspektywy badawczej. Wszak przy 

powstaniu figur niewątpliwie uwzględniono ich przyszłą funkcję, musiano więc 

zakomponować je także przestrzennie pod kątem przyszłego miejsca ustawienia
477

. Można 

zatem powiedzieć, że dzieło i jego otoczenie oddziaływały na siebie wzajemnie, dlatego też 

one same, nawet w stanie fragmentarycznego zachowania, zawierają w sobie pewne 

wyznaczniki, właściwe dla pierwotnego – i utraconego dziś – szerszego kontekstu. W 

rekonstrukcji tego kontekstu poza samymi figurami pomogą nam przykłady pokrewnych 

stylistycznie i powstałych w zbliżonym czasie dzieł, w przypadku których zachowały się lub 

zostały rozpoznane ramy, do których je przeznaczono. 

 Jak już ukazała analiza figur wyodrębnionej przez nas małopolsko-spiskiej grupy, 

mamy do czynienia z rzeźbami o niewielkiej przestrzenności, jeśli chodzi o ukształtowanie 

bryły. Zostały one wydrążone z tyłu, pleców zaś prawdopodobnie nie opracowano. 

Szczególnie widok z boku pokazuje, że ich przestrzenność jest bliższa reliefom, niż rzeźbom 

pełnoplastycznym. Na to, że nie są one reliefami wskazuje jednak w każdym z przypadków w 

pełni opracowana przestrzennie głowa Marii
478

. W następnych akapitach zostanie ukazanych 

kilka, najbardziej rozpowszechnionych w sztuce pierwszej tercji XIV wieku możliwości 

aranżacji wnętrza, z ustawioną w nim figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Uwzględniając 

pod tym kątem właściwości wybranych przez nas środkowoeuropejskich figur postaram się 

określić ich najbardziej prawdopodobny kontekst ustawienia we wnętrzu świątyni
479

. 

 Dla dokładniejszego określenia funkcji figur niepoślednie znaczenie ma, opisany już 

na początkowych stronach niniejszej pracy sposób osadzania główki Dzieciątka. Możliwość 

obracania główki, osadzonej na trzpieniu i luźno wstawionej do tułowia wiąże się z 

zagadnieniem nieznanej bliżej praktyki dewocyjnej z wykorzystaniem tych przedstawień, do 

czego jeszcze powrócimy. Funkcja dewocyjna ma jednak także wymiar techniczny, który 

może okazać się pomocnym w rekonstruowaniu miejsca figur we wnętrzu kościoła. Sposób 
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obracania główki za pomocą sznurka, stojąc za plecami figury, determinuje ustawienie całej 

rzeźby i wyklucza taką dyspozycję przestrzenną, w której byłaby ona niedostępna. 

 Pojedyncze ustawianie opracowanych z każdej strony figur było praktyką 

powszechną. Rzeźby te mogły służyć jako reprezentacja danego świętego na ołtarzu podczas 

liturgii
480

, a także mogły być otoczone codzienną modlitwą wiernych jako przedstawienia 

kultowe. Te ostatnie mogły pojawiać się w formie relikwiarzy lub też figur nie zawierających 

relikwii, jednak uznanych za czyniace cuda lub, przy których w modlitwie proszono o 

wstawiennictwo danego świętego, często zaś samą Marię
481

. Wśród zachowanych do naszych 

czasów przedstawień o takim przeznaczeniu, na pierwszym miejscu należy wymienić dzieła 

złotnicze. Choć z powodu kosztownego materiału były one na codzień ukryte w skarbcach, to 

jednak pokazywano je podczas największych uroczystości
482

. Najbardziej znanym 

przykładem tego typu Madonn jest przechowywana dziś w Luwrze rzeźba fundacji Joanny d’ 

Évreux (il. 83), choć środkowoeuropejskie figury bliskie są także wymienionej już w tej pracy 

Madonnie w skarbcu katedry w Akwizgranie (il. 115). Wolnostojące rzeźby z kości słoniowej 

powstawały licznie, jak na przykład znakomite dzieło w Luwrze, niegdyś w skarbcu Sainte-

Chapelle (il. 46). Kamienne przedstawienia ze zrozumiałych powodów nie nadawały się do 

przenoszenia. Inaczej figury drewniane, wśród których znajdziemy rzeźby niewydrążone i 

opracowywane z każdej strony. Taką figurą jest przedstawienie nieznanej świętej w Museum 

Suermondt-Ludwig w Akwizgranie (il. 100).  

 Omawiane w tej pracy środkowoeuropejskie figury, jak wiemy, zostały wydrążone, co 

nie przekreśla jednak możliwości ich okazjonalnego przenoszenia. Statyka figur jest 

wyważona, co umożliwia także i dziś ich prezentację jako wolnostojących rzeźb. Jeśli były 

one oszalowane z tyłu, to mogły być z łatwością przenoszone i ustawione na ołtarzu lub też 

umiejscawiane w innych kontekstach, określanych przez aktualnie odprawnianą liturgię. 

 Większość przywołanych w tej pracy rzeźb Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonano z 

myślą o ustawieniu w ramach jakiejś większej konstrukcji. Niektóre z nich zachowały się w 

pierwotnym miejscu przeznaczenia. Wiele z nich otrzymało oprawę architektoniczną, zdobiąc 

fasady świątyń. Pod kątem funkcji nie można jednak odnieść do tych ostatnich drewniane 

figury z Małopolski i ze Spisza, których materiał wskazuje jednoznacznie na przeznaczenie 
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do wnętrz. Przykładem realizacji przeznaczonej do wnętrza, jednak powiązanej z architekturą 

kościoła poprzez ustawienie przy murze lub filarze, jest kamienna rzeźba Madonny w 

wiedeńskim kościele Minorytów. Została ona starannie opracowana także przestrzennie z 

każdej strony, zgodnie z prawdopodobnym zamysłem ustawienia przy filarze wiązkowym tak, 

jak jest ona prezentowana i dzisiaj (il. 155). Tak mogła być ustawiona pierwotnie także 

Dienstbodenmadonna w katedrze św. Szczepana, którą, jak już wcześniej wspomniałem, w 

późniejszym czasie przerzeźbiono zmieniając w ten sposób także jej kontekst. Kolejnym 

przykładem wkomponowanej w określoną architekturę rzeźby jest Madonna Mediolańska w 

katedrze kolońskiej (il. 96). Ta drewniana figura powstała jako część skomplikowanej 

konstrukcji baldachimowej i stanowiła jej stały, najważniejszy element. Również ona została 

opracowana w pełni, jako dzieło przeznaczone do otwartych z trzech stron ram 

architektonicznych.  

 W pierwotnym miejscu przeznaczenia zachowała się rzeźba Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem w kościele Dominikanów w Erfurcie
483

. Wbrew temu, że miała ona znaleźć się 

w prostokątnej niszy, nie dopasowywano ją kształtem do tych geometrycznych ram. 

Dopasowano ją jednak przestrzennie do tej, dość głębokiej niszy, co wpłynęło na sposób 

opracowania bryły. W niszach, tym razem przegrody chórowej umieszczano liczne figury w 

kościele św. Elżbiety w Marburgu. Przykładem takiej dyspozycji jest także Madonna w 

kościele Saint-Germain-de-Prés w Paryżu (il. 156). Wszystkie wymienione tu, umieszczone w 

niszach figury zostały ukształtowane – w przeciwieństwie do drewnianych Madonn z 

Małopolski i ze Spisza – jako przedstawienia przestrzennie rozwinięte, opracowane z każdej 

strony. Wydaje się, że przeznaczenie do nisz zachęcało wręcz do przestrzennego ujmowania 

figur, które we wszystkich przypadkach ustawiono na konsoli, wysuniętej częściowo poza 

lico ściany.  

 W marburskim kościele św. Elżbiety rzeźby znalazły się nie tylko we wspomnianych 

już niszach przegrody chórowej, ale także na konsolach, stanowiących ukoronowanie 

bogatego programu figuralnego, tworzącego nadbudowę ołtarzy wraz z malowidłami 

ściennymi w głębokich niszach oraz nad nimi, który to program wzbogacono w następnych 

stuleciach o rzeźbione nastawy z malowanymi, ruchomymi skrzydłami (il. 157). Tak bogaty, 

rozwijający się na wielu poziomach wystrój ołtarza ma rodowód zdecydowanie starszy niż 

retabula ołtarzowe w formie kamiennej lub drewnianej płyty, i wywodzi się z tradycji 

prezentowania relikwiarzy na ołtarzu oraz wokół niego podczas uroczystości. 
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Architektoniczną nadbudową o podobnej funkcji było, wykonane około roku 1240 lecz 

niestety niezachowane dziś, retabulum ołtarza głównego w Sainte-Chapelle
484

. W kościele w 

Saint-Denis zachowały się za to konstrukcje ołtarzowe w kaplicach dostawionych do obejścia 

chóru, które ukazują podobny sposób zakomponowania architektonicznego wystroju 

ołtarzowego. W jednej z nich, kaplicy Najświętszej Marii Panny, nad ołtarzem wznosi się 

baldachim, w którym przechowywano prawdopodobnie relikwiarz w kształcie skrzyni, a nad 

nim na konsoli i pod kolejnym baldachimem ustawiono rzeźbę Madonny
485

 (il. 158). W 

podobny sposób eksponowano figurę Madonny nad nastawą ołtarza w Cismarze
486

. Zarówno 

w Saint-Denis, jak i tam figura jest ustawiona w konstrukcji otwartej z trzech stron. Taka 

ekspozycja warunkuje podobnie, jak w przypadku niszy, przestrzenne formowanie rzeźby, 

odmiennie niż w przypadku płasko ukształtowanych środkowoeuropejskich figur. Trudno 

uznać za prawdopodobne takie umieszczenie naszych drewnianych figur także z powodu 

braku dostępu do nich, uniemożliwiającego obracanie główką Dzieciątka. 

 W powstałej około roku 1300 nastawie ołtarza głównego cysterskiego kościoła w 

Doberanie, drewnianą figurę Madonny ustawiono nie wysoko nad ołtarzem, ale w centrum 

szafiastej konstrukcji. Choć sama nastawa reprezentuje już typ retabulum skrzydłowego, szafa 

nawiązuje przestrzennie do starszych rozwiązań z głębokimi niszami, podzielonymi za 

pomocą kolumienek i wznoszących się nad nimi wimperg. W takiej konstrukcji umieszczono 

na przykład rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem w nieopatrzonym w skrzydła 

trzynastowiecznym retabulum w Marburgu
487

. Figura w Doberanie jest opracowana 

przestrzennie jak tamte, odpowiednio do znacznej głębokości szafy ołtarzowej
488

.  

 Spłaszczona bryła drewnianych rzeźb środkowoeuropejskiej grupy jest więc 

najważniejszą przesłanką do poszukiwania dla nich innych ram architektonicznych, niż 

uprzednio wymienione nisze, czy to murowane, czy ukształtowane w głębokiej szafie 
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ołtarzowej, charakterystycznej dla retabulów z przełomu XIII i XIV wieku. Również nie 

może być pod tym kątem brany pod uwagę typ drewnianego retabulum w kształcie szerokiej 

tablicy z rzędami figur, który rozprzestrzenił się w późniejszym okresie, stając się 

powszechnym w drugiej połowie XIV wieku. Figury wypełniające nieraz w wielkiej liczbie te 

„tablicowe” nastawy, są bowiem ujęte jako płaskie reliefy. Drewniane Madonny z Małopolski 

i ze Spisza są im dalekie nie tylko w sposobie kształtowania bryły, ale także gdy chodzi o 

styl. 

 Jak widzieliśmy, stylem wspomniane Madonny nawiązują do szeregu dzieł 

powstałych we francuskich ośrodkach rzeźbiarskich pierwszej tercji XIV wieku. 

Charakterystyczne dla tego okresu spłaszczenie bryły osiąga tam stopień, który odnajdziemy 

także w opracowaniu naszych figur. Niestety, większość przywołanych w ich kontekście 

francuskich dzieł zachowała się bez ram architektonicznych. Wśród dzieł z rozpoznanym 

przeznaczeniem do konkretnego miejsca, pod względem funkcji z rozważań muszą być 

wyłączone nie tylko nagrobki w Saint-Denis, ale także kamienne figury Madonn, które 

przeznaczono do nisz lub były częścią wystroju portali. Pozostają nam przykłady realizacji 

nastaw ołtarzowych. 

 Kamienne nastawy na ołtarzach spotykamy często na początku XIV wieku. 

Przykładem jest Madonna z Gosnay, której bliskie są omawiane w tej pracy 

środkowoeuropejskie figury. Ta rzeźba była pierwotnie zamontowana na płycie z czarnego 

marmuru, a wraz z baldachimem i cokołem stworzyła kamienne retabulum
489

. Fragmenty 

kamiennego retabulum zachowały się także w katedrze krakowskiej. Dziś rozłączone 

przedstawienia św. Michała Archanioła i św. Małgorzaty Antiocheńskiej składały się niegdyś 

na płytę nastawy przeznaczonej na ołtarz w kaplicy św. Małgorzaty, ufundowanej w roku 

1322 przez biskupa Nankera
490

. Być może podobną funkcję pełniła rzeźba tzw. Madonny 

Łokietkowej w Wiślicy. W przypadku tej, starszej o kilkadziesiąt lat rzeźby zachowała się do 

dziś kamienna płyta, służąca jako tło przedstawienia. Według opinii badaczy, rzeźba wraz z 

płytą mogły tworzyć centralną część rozbudowanej, szerokiej nastawy
491

. Przykładem 
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horyzontalnie rozbudowanego, kamiennego retabulum z przedstawieniem Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem pośrodku jest nastawa we wspomnianej już maryjnej kaplicy kościoła w Saint-

Denis
492

 (il. 159). W tej realizacji ukształtowanej jako wysoki relief, Madonna, nieznacznie 

co prawda, wyróżnia się także wielkością (il. 160). Wśród zachowanych nastaw tego typu 

znajdziemy i takie, których środkowa część znacznie wyrasta ponad górną listwę płyty. W 

kamiennej nastawie na ołtarzu św. Elżbiety Turyńskiej w katedrze w Magdeburgu, centralne 

przedstawienie Ukrzyżowania tworzy prostokątną nadbudowę (il. 161). W drewnianej 

nastawie ołtarza głównego kościoła w Saint-Thibault, środkowa scena Ukrzyżowania tworzy 

z kolei zdecydowanie oddzieloną od reszty, podwyższoną kwaterę, zakończoną u góry łukiem 

w kształcie oślego grzbietu (il. 162). 

 Ustawione na mensie ołtarza retabula w kształcie płyty rzadko osiągają jednak 

wysokość, znamienną dla Madonn będących tematem tej pracy. Rozwijają się one bardziej 

horyzontalnie, jeśli wymagało tego mnożenie ilości figur. Przykładem niezwykle szerokiego 

retabulum jest, omawiana już w tej pracy, nastawa z Saint-Germer-de-Fly. Wydaje się, że w 

pierwszej tercji XIV wieku nie były jeszcze rozpowszechnione monumentalne nastawy 

ołtarzowe, które byłyby nie tylko szerokie, ale także wysokie
493

. Odosobnione przykłady 

takich rozwiązań odnajdziemy na północy Rzeszy, w Doberanie i Cismarze. Madonn 

małopolsko-spiskiej grupy nie możemy jednak odnieść zarówno do wczesnych retabulów z 

głęboką szafą centralną, jak i do późniejszych, prezentujących nieraz kilka rzędów figur, które 

jednak nawet w najbardziej monumentalnych realizacjach rzadko osiągają wysokość 80 cm.  

 Istniał jednak także inny, szeroko rozpowszechniony rodzaj retabulum ołtarzowego. 

We Francji, jak to widzieliśmy na przykładzie z Gosnay, stosunkowo wysokie figury Madonn 

umieszczano jako samodzielne przedstawienia na cokole i pod baldachimem, łącząc całość 

płytą stanowiącą tło dla rzeźby Madonny. Być może tak wyglądała także aranżacja Madonny 

Łokietkowej. Struktura retabulum baldachimowego była konstrukcją, która mogła z 

powodzeniem nadać ramy także stosunkowo wysokim figurom z Małopolski i ze Spisza. 

Takie retabula baldachimowe zachowały się bardzo nielicznie. 

  Jeden z najpełniej zachowanych przykładów w Europie Środkowej pochodzi ze 

Spisza, z miejscowości Vojňany. Wbrew niewielkim rozmiarom i brakom pewnych 

fragmentów, dzieło to zawiera w sobie wszystkie cechy tego typu retabulów (il. 163). 
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Centralną część konstrukcji stanowi ustawiona w pionie prostokątna płyta, zwieńczona 

przestrzennym baldachimem opartym z przodu na dwóch kolumienkach. Baldachim kształtem 

naśladuje rozwiązania architektoniczne, jego przednia ściana nabiera kształtu wimpergi z 

imitowanym malarsko maswerkiem. Do tej środkowej części przymocowano z dwóch stron, 

dwie pary podwójnych, ruchomych skrzydeł z płaskorzeźbami przedstawiającymi świętych. 

Pośrodku nie zachowała się figura, jednak na podstawie zarysu sylwetki można 

domniemywać, że było to przedstawienie tronującej Madonny z Dzieciątkiem
494

. Figura ta 

prawdopodobnie wypełniła całą przestrzeń pod baldachimem, była więc rzeźbą bardziej 

wypukłą, niż reliefy świętych na skrzydłach
495

. 

 János Végh, kreśląc najstarsze dzieje sztuki ołtarzowej na Węgrzech zwrócił uwagę na 

pozostałości kamiennych realizacji w Hronským Beňadiku, które stanowią niejako 

uzupełnienie materiału zabytkowego tego typu drewnianych konstrukcji, reprezentowanych 

obecnie jedynie przez retabulum z Vojňan
496

. W tym pobenedyktyńskim kościele znajdują się 

cztery kamiennie retabula z drugiej połowy XIV wieku, z których dwa zachowały pierwotny 

kształt unikając dziewiętnastowiecznych przeróbek. Są to konstrukcje o skomplikowanej 

strukturze, wzniesione w formie nastawy tuż nad mensą ołtarzową
497

 (il. 164). W tych 

przypadkach centralną część nastawy tworzy nisza wgłębiona w filar wiązkowy. Spływającą 

ze sklepienia półkolumnę przerywano w tym miejscu tworząc ośmiokątny, bogato 

udekorowany baldachim. Trudno dziś z pewnością stwierdzić, czy w niszy ustawiono według 

pierwotnego zamysłu figurę. Na to, że nisze mogły wypełniać tylko malowidła wskazuje 

odkryte pod koniec XIX wieku w jednej z nich – niestety niezachowane do dziś – 

przedstawienie Vir dolorum
498

. Zestawienie tych dwóch rodzajów konstrukcji baldachimowej, 

w Vojňanach i Hronským Beňadiku jest szczególnie pouczające. Wbrew różnicom materiału 

oraz w ostatecznym rozwiązaniu konstrukcji prezentują one ten sam schemat „kapliczki”, w 

której umieszczono rzeźbione lub malowane przedstawienie. Na wspólny schemat wyraźnie 

wskazuje zamknięcie tych konstrukcji od góry, nawiązujące w formie do dachu kościoła nad 

skrzyżowaniem naw i transeptu. Znaczny przedział czasowy między tymi przykładami 
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 Dziś w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie. Wysokość środkowej części wynosi 148cm; Radocsay 

1967, s. 21, 22, 186, datowanie na lata 1300-1320; Eisler 1987, s. 342-343; D. Buran, R. Suckale, Skriňovỳ oltár 

z Vojnian, [w:] Gotika... 2003, nr kat. 4.1, s. 689-690, z datowaniem na ok. rok 1260. 
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 Podobnie, jak rzeźba siedzącej na tronie Marii z Dzieciątkiem w retabulum pochodzącym z Altenbergu, 

znajdującym się dziś w Bayerisches Nationalmuseum w Monachium; Bergmann 2011, s. 139-140, il. 3. 
496

 Végh 2003, s. 358. 
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 I. Takács, A garamszentbenedeki apátság későközépkori felszerelése [Późnośredniowieczne wyposażenie 

opactwa w Garamszentbenedek], [w:] Paradisum plantavit, Bencés monostorok a középkori Magyarországon 

[Paradisum plantavit, Klasztory benedyktyńskie na średniowiecznych Węgrzech], red. I. Takács, Pannonhalma 

2001, s. 159-186, szczeg. s. 171-172. 
498

 Przedstawienie utrwalono na rysunku; por. tamże, s. 172, il. 34. 
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wskazuje na długie trwanie schematu, a różnorodność podejścia do nadania ostatecznego 

kształtu, przywodzi na myśl powszechność zastosowania baldachimowego rozwiązania 

nastawy ołtarzowej
499

. 

 Végh zwrócił uwagę także na przykłady malowideł naśladujących baldachimowe 

obramowanie figur w kościołach w Šamorínie i Štítniku
500

. W Małopolsce podobne podejście 

do malarskiego przywołania ram architektonicznych prezentuje malowidło w kościele 

cysterskim w Koprzywnicy. Tu przedstawienie Mater Misericordiae oraz poniżej scena 

śmierci zakonnika otrzymały malowane obramowanie, przypominające konstrukcję retabulum 

baldachimowego
501

. Trudno z pewnością osądzić, czy te malarskie przykłady odtwarzają 

rzeczywiście ramy konstrukcyjne retabulów, czy raczej nisz zawierających rzeźby. Świadczą 

one jednak o dostrzeganiu kontekstu przedstawień figuralnych i potrzebę nadania im 

architektonicznych ram.  

 Wobec braku w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej tercji XIV wieku zachowanych 

retabulów z przedstawieniem stojącej Matki Boskiej z Dzieciątkiem, warto sięgnąć po inne 

gatunki artystyczne, będące są w stanie oddać w pełni całość kompozycji. W stosunkowo 

dużej liczbie przetrwały do dziś, wspomniane już kilkakrotnie w tej pracy, wyroby z kości 

słoniowej. W literaturze pojawiły się opinie przyznające tym dziełom rolę pośrednika w 

przekazywaniu tendencji stylowych
502

. Moim zdaniem jednak nie musiały one zawsze służyć 

jako wzór dla rzeźby monumentalnej, ale czasem wręcz odwrotnie, stanowiły jej 

odwzorowanie w małej skali
503

. Ponieważ dzieła z kości słoniowej zachowały się nieraz bez 

znaczących ubytków, dlatego mogą nam dostarczyć cenne wskazówki do rekonstrukcji 
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 A. Żakiewicz, Gotyckie retabula baldachimowe, „Ikonotheka”, R. III (1991), z. 3, s. 49-82. W Polsce nie 

zachowały się drewniane nastawy baldachimowe z wieku XIV. Według autorki retabula baldachimowe są 

wcześniejsze od „szafiastego” typu nastawy. Oba te typy występowały równolegle, rozwiązania baldachimowe 

przetrwały aż do początku XVI wieku. Uważa również, że figury zachowane do dziś bez pierwotnych ram 

architektonicznych nie dają jednoznacznej podstawy do orzekania, co do typu przechowujących je niegdyś 

retabulów. Prawdopodobieństwo przeznaczenia do nastawy baldachimowej jest większe jedynie w przypadku 

wczesnych figur pochodzących z XIII i częściowo z XIV wieku. W Małopolsce za przykłady rzeźb, które mogły 

się znajdować pierwotnie w tego typu retabulum autorka uważała tronujące Madonny z Grywałdu, Przyszowej i 

Staniątek oraz stojące przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Zawady koło Tarnowa, nie wspominając o 

figurach będących przedmiotem niniejszej pracy. 
500

 Végh 2003, s. 358. Do tych przykładów można dodać malowidła w kościele w miejscowości Rača pod 

Bratysławą; zob.: Smoláková 2006. 
501

 Kornecki, Małkiewiczówna 1984, s. 36, il. 2 (s. 323) – datowane na poł. XIV wieku. 
502

 Andrzej Olszewski we francuskiej rzeźbie z kości słoniowej spodziewał się odnaleźć genezę stylową figury 

Madonny z krakowskiego klasztoru Karmelitanek bosych; Olszewski 2000, s. 99. Pierre-Yves Le Pogam, 

omawiając wspomnianą już w tej pracy, przechowywaną dziś w zbiorach Luwru, drewnianą rzeźbę pikardyjską 

uważał, że figury z kości słoniowej mogły służyć jako wzór dla koncepcji przestrzennego opracowania 

drewnianej rzeźby;  Le Pogam 2013, s. 264. 
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 Robert Suckale na początku lat siedemdziesiątych XX wieku słusznie postulował, żeby w badaniach nad 

kamienną rzeźbą paryską w większym stopniu uwzględnić dzieła z kości słoniowej. Ich przydatność widział 

właśnie w tym, że mogą być one uznane za „Nachahmungen grosformatiger Werke”; Suckale 1971, s. 70. 
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pierwotnego kontekstu, w jakim prezentowano także drewniane figury. O tym, że oba gatunki 

oddziaływały na siebie świadczy fakt, że przedstawienia z kości słoniowej wykazują tę samą 

różnorodność tematów, a co za tym idzie, przestrzennego opracowania, co rzeźba 

monumentalna
504

.  

 Wśród tych, zaopatrzonych w ruchome skrzydła, ołtarzyków znajdziemy zarówno 

przykłady z wielofiguralnymi scenami w kilku strefach w technice płytkiego reliefu, jak i 

konstrukcje baldachimowe z przestrzennie rzeźbioną postacią Madonny w środkowej części. 

Ten ostatni typ występuje w różnych wariantach, które różną się od siebie zarówno 

przestrzennością reliefów, jak i ilością oraz rozmiarami skrzydeł. Najbardziej płaska wersja 

zbliża się formą do nastawy „tablicowej”, gdzie baldachim i podtrzymujące je kolumienki są 

ujęte jako wypukłe reliefy w jednej płaszczyźnie z figurami. Znakomitymi przykładami tego 

typu są ołtarzyki z Paryża
505

 i z Kolonii (il. 165)
506

 z przedstawieniem Madonny pośrodku 

oraz dwoma aniołami na skrzydłach. Bardziej rozbudowana konstrukcja zakładała już 

pojawienie się wysuniętego baldachimu wspartego na rzeczywistych kolumienkach. 

Proporcje z łatwością dostosowywano do przestrzennych walorów umieszczonej pod 

baldachimem figury Madonny, poszerzając lub nadając większą głębię środkowej strefie, i 

stosownie do tego, zmieniając szerokość, a nieraz także ilość skrzydeł. Taka elastyczność 

pozwoliła na rozmaite kształtowanie figury Madonny w przestrzeni, w ramach wspólnego 

jednak schematu kompozycyjnego i stylu. Przytoczę dwa, wymowne przykłady dzieł, 

przechowywanych obecnie w berlińskim Bode Museum (il. 166) oraz w Luwrze
507

 (il. 167). 

Oba są pentaptykami z bardzo podobnym programem ikonograficznym, prezentującym 

stojącą Matkę Boską z Dzieciątkiem pośrodku, a na skrzydłach reliefowe ujęcia scen z życia 

Marii i z dzieciństwa Chrystusa. W pierwszym przypadku figurka Madonny została 

wkomponowana luźniej, w szeroką szafę, w drugim zaś ściśle wypełnia węższą od 

poprzedniej, środkową strefę retabulum
508

. Szafa w obu przypadkach ma jednak tę samą 
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 W wielkich ośrodkach Europy prawdopodobnie kamieniarze, snycerze, złotnicy czy malarze nieraz ściśle 

współpracowali ze sobą, co sprzyjało wzajemnym inspiracjom i w efekcie przekazywaniu miedzy nimi nowych 

rozwiązań oraz zmian stylowych. W omawianym tu okresie zapewne taka sytuacja miała miejsce w Paryżu (zob. 

na s. 67 niniejszej pracy) i w Kolonii; Bergmann 2011, s. 144. 
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 Dziś w Angers, Hôtel Pincé; Les fastes... 1981, nr kat. 140, s. 183, datowany na ok. 1320-1340. 
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 Dziś w Nowym Jorku, The Metropolitan Museum of Art; Ch. T. Little, Triptychon der Muttergottes mit Kind 

und Engeln, [w:] Glanz und Größe des Mittelalters 2011, nr kat. 23, s. 267-268, z datowaniem na ok. 1330. 
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 Les fastes... 1981, nr kat. 141, s. 183-184, datowany za późno, na drugą ćwierć XIV wieku. É. Antoine, La 

Vierge et l’Enfant (Vierge glorieuse) et scènes de la vie de la Vierge, [w:] Les Premiers retables... 2009, nr kat. 

12, s.70-71 (il.), datowany na lata 1320-1340. 
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 Dzieła nie powstały w jednym czasie. Ołtarzyk w Berlinie pochodzi z ostatniej ćwierci XIII wieku, natomiast 

przechowywany dziś w Luwrze egzemplarz mógł powstać pod koniec pierwszej tercji XIV stulecia. Różnice 

pomiędzy rozplanowaniem kompozycji w środkowej strefie nie wynikają jednak z dystansu czasowego między 

dziełami. Dowodem na to jest wspomniany już ołtarzyk z Kolonii (il. 165), w którym figurę Madonny 
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głębokość, na co wskazuje także zgodna szerokość wewnętrznych skrzydeł (il. 168, 169). Aby 

móc jednak zamknąć ołtarzyk zawierający szerszą szafę, zwiększono także szerokość 

zewnętrznych skrzydeł. 

 Łatwo zauważyć, że umieszczonym w tych ołtarzykach figurkom Madonny niezwykle 

bliskie są rzeźby wyodrębnionej przez nas sądecko-spiskiej grupy i to nie tylko pod 

względem schematu kompozycyjnego i stylu, ale także przestrzennego kształtowania bryły. 

Właściwości, które wymieniliśmy na początku pracy przy wstępnej analizie Madonny w 

Nowym Sączu, można przypisać także tym figurkom. Sylwetka, i tu i tam, wpisuje się w 

prostokąt, a bryła została spłaszczona tak, jakby chciano ją zamknąć w konstrukcji w kształcie 

graniastosłupa. Te cechy zamykające figury w ciasne ramy, stają się zrozumiałe dopiero w 

kontekście konstrukcji baldachimowej. Szczególnie dobrze widzimy to w ujęciu bocznym, 

ukazującym jednakowe podejście do przestrzennego kształtowania bryły wszystkich figur (il. 

170, 171, 172, 173, 174). Oczywiście drewniane figury nie są jednakowe także i pod tym 

względem. Charakterystyczne dla figurki z Luwru walory przestrzenne odnajdziemy w 

rzeźbie z Nowego Sącza, a także w pewnym stopniu w figurze z Ruskinoviec. Madonny z 

Toporca i Dominikowic są bardziej przestrzenne, co nie przeczy prawdopodobieństwu 

ustawienia ich w szafie retabulum baldachimowego, której szerokość i głębokość, jak 

widzieliśmy, mogły być z powodzeniem modyfikowane. 

 Wbrew temu jednak, że rzeźby zdają się podporządkowywać geometrycznym ramom 

baldachimowego retabulum, w ujęciu frontalnym sprawiają wrażenie znacznej 

przestrzenności. To wrażenie powstaje zarówno w drewnianych figurach, jak i w tych z kości 

słoniowej poprzez zastosowanie rozłożonych z rozmachem i podrzeźbionych poprzecznych 

fałd, wzmagających przestrzenny efekt światłocienia. 

 Przykłady ołtarzyków z kości słoniowej pozwalają więc zrekonstruować 

architektoniczne ramy, w które wpisano środkowoeuropejskie figury. Realizacje tego typu w 

drewnie spotykamy o wiele rzadziej. Wspomniane już retabulum z Vojňan reprezentuje typ z 

tronującą Madonną. Drewniana konstrukcja ze stojącą w środku postacią św. Pankracego 

zachowała się na Łużycach, w miejscowości Steinkirchen
509

 (il. 175). Oparta na kolumnach 

konstrukcja baldachimowa wznosi się tu na planie prostokąta, odpowiadając strukturze 

wymienionych ołtarzyków z kości słoniowej. Drewniane retabulum baldachimowe z 

ustawioną w nim także drewnianą rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, odnajdziemy z kolei 

                                                                                                                                                         
zakomponowano tak samo luźno w obramienie arkadowe, jak i wcześniejsze od niej o kilkadziesiąt lat 

przedstawienie w berlińskim muzeum; Glanz und Größe des Mittelalters 2011, s. 268. 
509

 Dziś w Bode Museum w Berlinie.  
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w zbiorach Angermuseum w Erfurcie (il. 176). Ta realizacja jest późniejsza, niż zacytowane 

uprzednio przykłady, jednak pokazuje, jak mogła wyglądać architektura 

środkowoeuropejskich retabulów zawierających w sobie figury Madonn. Warto zauważyć, że 

w Erfurcie baldachim wyrzeźbiono na planie spłaszczonego pięcioboku, a nie prostokąta. To 

rozwiązanie zwiększyło przestrzeń poniżej baldachimu, umożliwiając ustawienie figury o 

większych walorach przestrzennych, niż w przypadku francuskich lub środkowoeuropejskich 

Madonn (il. 177).  

 Trzy przywołane tu drewniane retabula mają także kilka wspólnych cech, które mogą 

rzucić dodatkowe światło na pierwotny związek figur małopolsko-sądeckiej grupy z 

retabulami baldachimowymi. We wszystkich przypadkach figury umieszczone pod 

baldachimem zostały wydrążone i przymocowane do tylnej płyty szafy. Można uznać za 

prawdopodobne, że taki techniczny zabieg zastosowano także przy montowaniu drewnianych 

Madonn. Oznacza to, że być może nie były one także pierwotnie zakryte z tyłu za pomocą 

dodatkowej, dopasowanej płyty. Stan zachowania pozwala także stwierdzić, że konstrukcje w 

Berlinie i Erfurcie były, podobnie jak dzieło z Vojňan, zaopatrzone w skrzydła. Wskazują na 

to dobrze widoczne do dziś pozostałości zawiasów po bokach tylnej płyty, łączącej ze soba 

wszystkie części retabulum. Do tej płyty przymocowano zarówno figurę Madonny jak i 

skrzydła, a u góry baldachim. Cała konstrukcja wznosi się z kolei na rozbudowanej 

podstawie, tworząc całość retabulum.  

 W moim przekonaniu figury będące przedmiotem niniejszej pracy pierwotnie 

przeznaczono właśnie do takich, baldachimowych konstrukcji z dwiema parami malowanych 

lub rzeźbionych skrzydeł o równej szerokości. Nie można wykluczyć także, że były one 

okazjonalnie przenoszone na inne miejsce i stawały się rekwizytem w liturgii danego dnia lub 

ukazywano je jako wizerunki kultowe wiernym zgromadzonym na uroczystości. 

 Pozostaje jeszcze kwestia miejsca postawienia tego typu retabulów we wnętrzach 

kościołów. Ze względu na kształt i rozmiary rozbudowanej podstawy nie wydaje się 

prawdopodobne, żeby były to konstrukcje przyścienne ustawione na wpuszczonych w wątki 

murów konsolach. Zapewne stały na mensach, tworząc nastawy ołtarzy. Kluczowe znaczenie 

może mieć także i w tym przypadku obracalna główka Dzieciątka. Aby nią ruszyć, należało 

posługiwać się sznurkami, których przeciągnięcie przez tylną ściankę szafy nie stanowiło 

problemu. Retabulum z taką figurą musiało jednak stać w miejscu, w którym zapewnione 

było swobodne dojście na tyły nastawy. Mogły one stać na ołtarzu ustawionym we wnętrzu 

murowanego cyborium, jeśli ta architektura baldachimowa nie wznosiła się przy pełnej 
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ścianie
510

. Mogły się także znajdować na mensie ołtarzowej, ustawionej przy filarach arkad 

międzynawowych. Ołtarz mógł się znajdować także w prezbiterium kościoła lub w kaplicy, 

której wielobocznie ukształtowana apsyda umożliwiła wypełnianie wspomnianej funkcji. 

 Przenoszone figury można było ustawić niemalże w dowolnym miejscu. Dwa możliwe 

sposoby aranżacji okazują nam, przywołane przez Jeffreya F. Hamburgera malowane 

przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Na miniaturze w południowoniemieckim 

rękopisie figura Madonny stoi na mensie ołtarzowej, we wnętrzu konstrukcji cyborialnej
511

. 

Na przechowywanym w Berlinie obrazie Jana van Eycka, we wnętrzu kościoła widnieje 

przegroda chórowa, a w niej ołtarz otwarty w stronę nawy, z ustawioną na nim rzeźbą Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem
512

. Łatwo sobie wyobrazić, że w tym ostatnim przypadku można 

byłoby wprawić w ruch główkę, pociągając za sznurki z drugiej strony przegrody.  

 Oba malarskie przedstawienia łączy obecność świec ustawionych po obu stronach 

figur. Hamburger zwrócił uwagę na zwyczaj stałego oświetlania wizerunków kultowych 

świecami
513

. Taki zwyczaj z pewnością nie był bez znaczenia także przy nadawaniu rzeźbom 

odpowiedniej kolorystyki. Nasycenie polichromii jaskrawymi barwami wraz z dużą ilością 

złoceń, mogło być potrzebne do wydobywania odpowiednich walorów dzieła oglądanego w 

kościele w świetle migocących świec.  

 Funkcja figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem nie wiąże się jednak tylko ze sposobem 

organizacji przestrzeni wokół niej, to znaczy z tym, jak przeznaczenie wpływało na jej 

ustawienie we wnętrzu kościoła. Jako wizerunek kultowy odgrywała ona także istotną rolę w 

praktykach pobożności. Mogła służyć podczas liturgii jako reprezentacja odnoszonych do 

Marii prawd wiary, jako przedstawienie dewocyjne w prywatnej pobożności lub za sprawą 

ruchomej główki Dzieciątka nawet, jako rekwizyt dramatyczny w odgrywaniu bliżej 

nieznanych nam dramatyzacji liturgicznych lub innej formy dialogu z wiernymi
514

. 
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 Murowane cyboria zachowały się na Słowacji w okolicach Bratysławy, w miejscowościach Rača i Most pri 
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511

 Hamburger 2009, s. 124, il. 
512

 Tamże, s. 126, il. 
513

 Tamże, s. 125-128. 
514

 Te spostrzeżenia zdają się zaprzeczać podnoszonemu przez Wojciecha Marcinkowskiego, wzajemnemu 

wykluczaniu się funkcji dewocyjnej i reprezentacyjnej przedstawień ujętych w ramach retabulum skrzydłowego; 

Marcinkowski 1994, s. 65-73. Rzeźby z Małopolski i Spisza, prawdopodobnie przeznaczone do retabulum, 

jednocześnie opatrzone ruchomą funkcją główki Dzieciątka, wskazują wręcz na ich wielofunkcyjność. W 

zależności od potrzeb, mogły one służyć różnym aspektom zarówno publicznej, jak i prywatnej pobożności. 
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 W przypadku interesujących nas drewnianych figur na bardziej wnikliwą uwagę 

zasługuje, wspomniana już wielokrotnie możliwość obracania główki Dzieciątka. Ten 

techniczny szczegół stwierdzono z całą pewnością u trzech z nich, pochodzących z Nowego 

Sącza, Toporca i Ruskinoviec, przy czym nie da się wykluczyć, że tak skonstruowano tę część 

także w innych przedstawieniach grupy. Kolejnym przykładem takiego osadzenia główki jest 

rzeźba Madonny ze spiskiego Podolińca. Nie można wykluczyć, że również w ten sposób 

osadzono główkę Dzieciątka we wspomnianej już w tej pracy rzeźbie w Lipnicy 

Murowanej
515

. Szczególnego znaczenia nadaje temu rozwiązaniu fakt, że poza tymi 

przedstawieniami nie występuje ono w tej formie w rzeźbie europejskiej
516

.  

 O tym unikatowym rozwiązaniu wspominali niemalże wszyscy historycy sztuki 

wypowiadający się o figurach z Toporca i Ruskinoviec począwszy od przedwojennych syntez 

rzeźby na średniowiecznych Węgrzech po najnowsze publikacje, wśród nich dogłebne 

studium Gyöngyi Török, poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu
517

. W tej ostatniej pracy 

węgierska badaczka uznała za prawdopodobne, że takie rozwiązanie zastosowano także w 

figurze nowosądeckiej Madonny
518

. Trafność tych przypuszczeń potwierdziły badania 

konserwatorskie w roku 2009, które ujawniły nie tylko sam drewniany sworzeń, ale także – 

co wyjątkowe wśród tych dzieł – pozostałości przymocowanego sznurka
519

.  

 Trzpienie we wszystkich czterech przypadkach mają kształt wydłużonego i 

cylindrycznie zestruganego kołka, jednak różnią się między sobą proporcjami. W Toporcu 

sworzeń jest najdłuższy i o największej średnicy, w Podolińcu i Nowym Sączu krótszy (w 

tym ostatnim przypadku także cieńszy), w rzeźbie z Ruskinoviec z kolei całkiem krótki, 

przysadzisty (il. 179, 180, 181, 182). W górnej części trzpienia, tuż pod szyją główki znajdują 

                                                 
515

 Podczas konserwacji przeprowadzonej w latach 1999-2000 zmieniono sposób osadzenia główki przekręcając 

ją nieco w prawo „w stronę widza”; Dokumentacja, Lipnica Murowana 2001, s. 19. Wskazuje to na oddzielnie 

przymocowanie główki do korpusu. W dokumentacji konserwatorskiej nie zanotowano obserwacji na temat 

sposobu osadzenia główki Dzieciątka. Pozostaje więc otwarte pytanie, czy główkę zamontowano oddzielnie w 

warsztacie, w którym powstała rzeźba lub też jest to wynik zmian dokonanych w późniejszych stuleciach. 

Ponowne badania konserwatorskie, być może za pomocą tomografii komputerowej, mogą także ujawnić trzpień, 

na którym osadzono główkę Dzieciątka lub stwierdzić jego brak.  
516

 Wyjątek stanowi kilka rzeźb tronującej Madonny ze Szwecji. Jako znamienny przykład Peter Tångeberg 

wymienił pochodzącą jeszcze z XIII wieku figurę z Kiaby; Tångeberg 1986, s. 21-23, il. 17. W tym ostatnim 

przypadku jednak na sworzniu nie wydrążono żłobień, co wskazuje na brak funkcji obracania. Inne, znane dziś 

przykłady osobnego osadzenia główki na trzpieniu także nie odznaczają się wspomnianą funkcją. W badaniach 

najczęściej pojawia się opinia, że to rozwiązanie umożliwiło zdejmowanie główki przy ubieraniu figurki; 

Bergmann 1989, nr kat. 40, s. 218-219, omawia zachowaną fragmentarycznie rzeźbę Madonny z głową osadzoną 

na sworzniu, którym jednak nie można było obracać, na co wskazuje sposób opracowania w kształcie pryzmatu; 

Török 2008, s. 80-81. 
517

 Deutsche Kunst in der Zips 1938, s. 182; Kampis 1940, s. 17; Buran 2008, s. 46; Török 2008. 
518

 Török 2008,  s. 78. 
519

 Badania wykazały, że zarówno sworzeń, jak i z wielkim prawdopodobieństwem także sznurek, pochodzą z 

czasu powstania rzeźby; Ptak 2009, s. 19, 20. 
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się dwa rowki do nawijania sznurka, w Nowym Sączu zaś u dołu znajdziemy dodatkowe, 

biegnące wokół trzpienia wgłębienie, w którym zachowały się fragmenty sznurka. Sznurek 

wyprowadzono na zewnątrz przez otwory znajdujące się na plecach Dzieciątka w Toporcu, 

Nowym Sączu i Podolińcu, w Ruskinovcach zaś pod Dzieciątkiem, w korpusie figury Marii, 

na wysokości jej lewego ramienia (il. 9, 178). Sznurek musiał być wyprowadzony poziomo a 

nie pionowo w dół, na co wskazuje brak śladów wytarcia na wewnętrznych krawędziach 

otworów. Dodatkowe otwory mogły zostać wywiercone w tylnej ścianie baldachimu za 

Dzieciątkiem, a wychodzące z korpusu Dzieciątka sznurki można było przewinąć przez nie, 

następnie poprowadzić w dół do osoby znajdującej się za ołtarzem, która pociągając raz 

lewym, raz prawym sznurkiem powodował obrót główki w odpowiednią stronę. Ta 

rekonstrukcja kinetycznych możliwości figur wskazuje ponownie na potrzebę „obudowania” 

tych przedstawień rodzajem małej architektury i przez to wzmacnia prawdopodobieństwo ich 

ustawienia we wnętrzu retabulum
520

.  

 W dotychczasowej literaturze podkreślano, że mamy do czynienia z niewyjaśnioną i 

charakterystyczną tylko dla tej grupy funkcją
521

. Gyöngyi Török jako jedyna podjęła próbę 

odnalezienia świadectw o praktykach religijnych lub nawet obyczajach, które można 

powiązać z obracaniem główki Dzieciątka. Wymieniła szereg znanych już przykładów 

inscenizacji liturgii ze spuszczanymi do wnętrza kościoła przez otwór w sklepieniu lub 

odwrotnie, wciąganymi w górę figurami, podając także szereg dalszych przykładów rzeźb, 

opatrzonych ruchomymi częściami
522

. Autorka zwróciła uwagę w przypadku niektórych rzeźb 

na możliwość zdejmowania Dzieciątka oraz na rozpowszechnioną praktykę używania osobno 

figury małego Jezusa podczas uroczystości święta Ofiarowania Pańskiego (Purificatio 

Mariae)
523

.  

 Przybliżając przypuszczalne znaczenie zwyczaju obracania główką, Török słusznie 

zwróciła uwagę na to, że Maria w pobożności średniowiecza przede wszystkim jawiła się jako 
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 Török 2008, s. 87, przyp. 30. także uważała, że figury były ustawione na ołtarzu nie precyzując jednak, czy 

postawiono je jako pojedyncze figury, czy też wewnatrz retabulum. 
521

 Vaculík 1981, s.26. 
522

 Török 2008, s. 82n. W polskiej literaturze na ten temat ostatnio między innymi: E. Pilecka, Rzeźba 

„Chrystusa w Grobie” z dawnego kościoła cysterek w Chełmnie, [w:] Argumenta, articuli, quaestiones. Studia z 

historii sztuki średniowieczne..Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi, Toruń 1999, s. 321-

359; T. Jurkowlaniec, Służ Bogu, a diabła nie gniewaj. Rzeźby gotyckie na uroczystość Wniebowstąpienia w 

Polsce, [w:] Artifex Doctus 2007, t. I, s. 383-391; W. Walanus, Imago Ihesu in asino. O niezachowanym dziele 

sztuki gotyckiej we Lwowie, [w:] Fides ars scientia, Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna 

Mednisa, red. A. Betlej, J. Skrabski, Tarnów 2008, s. 381-392.  
523

 Przykładem przedstawienia ze zdejmowanym Dzieciątkiem, powstałym w zbliżonym czasie co 

środkowoeuropejskie Madonny jest, znajdująca się w zbiorach Muzeum Schnütgena, rzeźba siedzącej na tronie 

Marii. W tym przypadku Maria unosi przed sobą ręce do utrzymania Dzieciątka, na które nakładano niegdyś, 

osobno wyrzeźbioną figurkę; Hensolt 2011, datuje rzeźbę na ok. 1340. O roli figur Dzieciątka w liturgii 

Ofiarowania Pańskiego szerzej: Tripps 2000, s. 69-87. 
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pośredniczka między wiernymi a Chrystusem
524

. Wysłuchując skierowaną do niej modlitwę, 

przekazywała prośby dalej do swojego Syna, nawiązując z nim dialog. Obrazowaniem 

takiego dialogu mogło być obracanie główki Dzieciątka. Autorka podaje także wymowny 

przykład wizji zawartej w Objawieniach św. Brygidy, opisującej dialog między Marią a 

małym Jezusem
525

.  

 Pod kątem interesujących nas figur Matki Boskiej z Dzieciątkiem warto wspomnieć o 

wizji Arnoszta z Pardubic
526

. Nie są dla nas bez znaczenia także uwagi Marcina Lutra, który 

w słynnych „Rozmowach przy stole” (Tischreden) mówił o pewnych figurach, które 

błogosławiły a także obracały się
527

. W Polsce znany był zwyczaj udzielenia 

błogosławieństwa figurką Dzieciątka. Wiemy, że w klasztorze Klarysek w Starym Sączu, do 

końca XVIII wieku zachowała się tradycja odgrywania wydarzeń związanych z Dziejami 

Zbawienia. W czasie Wigilii Bożego Narodzenia w inscenizacjach wykorzystywano figurki 

Dzieciątka, Marii i Józefa, którymi ksieni udzielała mniszkom błogosławieństwa
528

. Nie 

byłoby może bezpodstawne przyznanie obracaniu główką także podobnego znaczenia. Jednak 

w ten sposób tylko wtedy można było odgrywać akt błogosławieństwa, jeśli rączka 

Dzieciątka była wyrzeźbiona w odpowiednim do tego aktu położeniu. W tym kontekście 

stałoby się zrozumiałe ustawienie prawej rączki w geście błogosławieństwa, które uznałem 

wcześniej za mało prawdopodobne ze względu na jego rzadkie występowanie w zachowanym 

materiale zabytkowym. 

 Jak widzimy, niezwykłe w rzeźbie europejskiej techniczne rozwiązanie obracania 

główki Dzieciątka umożliwia szereg interpretacji funkcji, które jednak z powodu braku źródeł 

muszą pozostać hipotetyczne. Odpowiedzi na otwarte jeszcze pytania mogłyby przynieść 

dalsze badania uwzględniające wszystkie dziedziny kultury religijnej, nie wykluczając przy 

tym nie tylko różnych gatunków literackich, ale także chociażby tradycji muzycznej 

średniowiecza.  

 Podsumowując rozważania nad funkcją figury stojacej Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 

warto podkreślić przede wszystkim różnorodne konteksty, w jakim mogła ona zaistnieć. Dla 
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 O takim postrzeganiu Marii w życiu religijnym człowieka średniowiecza, między innymi: Lutz 2007, s. 336; 

Kochaniewicz 2008, s. 120; Hamburger 2009, s. 128-129. 
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 Török 2008, s. 84-85. 
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 Arnoszt jako mały chłopiec miał wizję w Kłodzku. Podczas modlitwy w kościele, przedstawiona w 

wizerunku świętym Maria odwróciła się od niego, a następnie po gorących modlitwach Arnoszta odwróciła się 

do niego ponownie. Por.: Z. Hledíková, J. Zachová, Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda, 

Pardubice 1997, s. 90-94; M. Bartlová, Umĕleckohistorické úvahy o vizi Arnošta z Pardubic, [w:] Arnošt z 

Pardubic... 2005, s. 215-227. 
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 Tripps 2000, s. 177. 
528

 Cempura 2009, s. 215-216. 
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rzeźb małopolsko-spiskiej grupy za najbardziej prawdopodobne uznałem ustawienie w 

konstrukcji baldachimowych retabulów, które stanęły w miejscach ze swobodnym dostępem 

do tylnej strony, co umożliwiała wprawianie w obrót główki Dzieciątka. Te przypuszczenia 

oparłem przede wszystkim na właściwościach technicznych zachowanych dzieł, a także na 

świadectwie podobnych realizacji o lepszym stanie zachowania oraz na niektórych 

przekazach ukazujących tego typu dzieła, w bliskim pierwotnemu ustawieniu we wnętrzu 

kościoła. Należy jednak nieustannie mieć na uwadze fragmentaryczny stan zachowania figur, 

które w dodatku utraciły bezpowrotnie relację ze swoim bezpośrednim i dalszym otoczeniem. 

Prawie siedemset lat temu, w chwili powstania mogły się one znajdować w takim kontekście 

przestrzennym, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić na obecnym etapie badań
529

. 
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 Różnorodność form nastaw ołtarzowych w wieku XIV zachęca do uwzględnienia także takich możliwości 

rekonstrukcyjnych, do których analiza samych figur nie daje obecnie wystarczających podstaw. Dalsze badania 

mogą odpowiedzieć w przyszłości między innymi na pytanie, czy figury Marii z Dzieciątkiem w Europie 

Środkowej mogły się znaleźć w tak rozbudowanych, monumentalnych konstrukcjach, jakie powstały w tym 

czasie w Katalonii; R. Terés i Tomás, The Origin and Development of Stone Retables in Fourteenth-Century 

Catalonia, [w:] The altar... 2009, s. 241-260. 
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7. Historia rzeźb i próba rekonstrukcji okoliczności ich fundacji 

 

 

 Styl, ikonografia i funkcja mogą wiele powiedzieć o samych rzeźbach, nie przekazują 

nam jednak informacji o okolicznościach ich powstania. Choć mamy do czynienia z 

całkowitym brakiem źródeł pisanych, istnieją jednak przesłanki wynikające z powyższej 

analizy, które dają nadzieję na próbę zarysowania kontekstu historycznego, w jakim doszło do 

fundacji dzieł. Na to, że rzeźby nie były przywiezione, lecz powstały w warsztacie 

środkowoeuropejskim wskazuje materiał, drewno lipowe, z reguły nie wykorzystywane w 

XIV wieku do tworzenia rzeźb w Europie północnej i zachodniej
530

. Analiza porównawcza 

pozwoliła z kolei na powiązanie figur ze sztuką paryską pierwszej tercji XIV wieku, ustalając 

jednocześnie dość ściśle ramy czasowe ich powstania.  

 Zanim jednak podążając tym tropem podejmiemy próbę odnalezienia świadectw 

historycznych, które mogą nam przybliżyć okolicznoścach fundacji, przyczyniających się do 

przejmowania francuskiego kanonu, warto pokrótce przyjrzeć się niektórym wątkom 

historycznym, stanowiącym tło dla tego procesu. Przedstawienie tych wątków nie stanowi 

jednak nawet pobieżnego, historycznego zarysu środowiska kulturowego, w którym 

powstawały rzeźbione lub wykonane w innej technice wizerunki świętych. Punktem wyjścia 

pozostaną same figury Madonny, a ukazanie zjawisk dziejowych posłuży do przybliżenia 

szerszego kontekstu, którego nie jesteśmy w stanie odtworzyć za pomocą analizy samych 

dzieł. 

 Szkic należy zawęzić do dziejów Małopolski i Spisza, a także w mniejszym stopniu do 

Szarysza. Wiąże się to oczywiśce z tym, że interesujace nas figury Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem ujawniono w miejscowościach położonych w tych regionach. Wbrew temu, że 

miejsce odnalezienia prawdopodobnie nie jest tożsame z miejscem pierwotnej ekspozycji 

figur można przypuszczać, że były one fundacjami przeznaczonymi do znajdujących się na 

tym obszarze kościołów. Postawienie takiej hipotezy umożliwia fakt, że charakterystyczny 

dla tej grupy francuski kanon rzeźbienia Madonny – jak wykazała to analiza porównawcza – 

nie występuje poza tymi przykładami nigdzie w Europie Środkowej. Trudno uznać, żeby taka 
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 W regionie nadmozańskim najczęściej używano dębu, rzadziej orzechu, lipa występuję tylko sporadycznie, 

jako materiał rzeźb; Didier 1993, s. 40. W Kolonii materiał zabytkowy z XIV wieku wskazuje na niemalże 

wyłączne wykorzystanie drewna orzechowego; Bergmann 1989, s. 31, 65. O wykorzystywaniu drewna 

dębowego w Skandynawii por. Tångeberg 1986, s. 18. O gatunkach drzew wykorzystanych w omawianym przez 

nas okresie do rzeźbienia figur, przechowywanych dziś w Schwiezerisches Landesmuseum w Zurichu zob. 

Flühler-Kreis – Wyer 2007, s. 32.  
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koncentracja dzieł w miejscowościach usytuowanych blisko siebie po obu stronach Karpat 

była przypadkowa.  

 Jak już wspomniałem przy omówieniu niektórych wątków rzeźby francuskiej, w 

krajach Europy Zachodniej z początkiem XIV wieku uległ zahamowaniu zdecydowany 

rozwój, którego znakiem były wielkie przedsięwzięcia budowlane poprzedniego stulecia. W 

Królestwach Polskim i Węgierskim jednak przeciwnie, rozpoczął się w tym czasie 

dynamiczny rozwój gospodarczy
531

. Wtedy też rozpoczęto wznoszenie tych rodzajów 

budowli, które na zachodzie powstały już wcześniej. W miastach, które lokowano przeważnie 

w wieku XIII, w następnym stuleciu wznoszono lub rozbudowywano główne kościoły, w 

centrach biskupich zaś katedry.  

 W pierwszej połowie XIV wieku trwały prace nad prezbiterium katedry wawelskiej, 

przy której – jak wiemy – powstała ufundowana w roku 1322 kaplica św. Małgorzaty
532

. 

Krakowski kościół Mariacki konsekrowano w roku 1320
533

.  

 W Starym Sączu, którego założenie przez św. Kingę przypada zapewne na kolejne lata 

po roku 1257
534

, na początku XIV wieku istniały już organizmy kościelne, na których 

wyposażeniu mogły się znaleźć rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem
535

. Parafię erygowano 

prawdopodobnie jednocześnie z lokacją miasta
536

. Nie znamy kształtu pierwszego kościoła 

wybudowanego tuż po powstaniu parafii
537

. Nie ma jednak powodów, aby wątpić w jego 

istnienie, parafia działała bowiem nieprzerwanie, na co wskazują notowane w źródłach 

imiona starosądeckich plebanów
538

. Obecna świątynia miejska– przebudowana w ciągu 

stuleci kilkakrotnie – mogła powstać po powtórnej lokacji miasta (1357) lub nawet na 
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 Kłoczowski 2003, s. 126n.  
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 Walczak 2006, s. 37. 
533

 Piwowarczyk 2005, s. 211. 
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 Kiryk 2007(1979), s. 51. Dokument lokacyjny miasta nie zachował się. Z roku 1257 pochodzi dokument 

potwierdzający akt nadania ziemi śądeckiej przez Bolesława Wstydliwego swojej małżonce Kindze. Pierwsza 
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położonych wokół Sącza. W roku 1273 istniała już z pewnością osada o charakterze miejskim, o czym świadczy 

wystawiony w tym roku przez księcia Bolesława dokument, potwierdzajacy rozległe przywileje handlowe. Por. 

także: Beiersdorf, Krasnowolski 1985, s. 23-24. 
535

 Niestety, zachowane protokoły najstarszych wizytacji kościelnych nie służą bliższymi informacjami na ten 
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 Kiryk 2007 (1979), s. 53. 
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 Beiersdorf, Kornecki, Krasnowolski 2007(1979), s. 354 uważali, że już pierwszy kościół mógł być 

murowany. 
538

 Beiersdorf, Krasnowolski 1985, s. 77, 90; Pencakowski 1991, s. 83. 
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początku XV wieku
539

. Klasztor franciszkański był książęcą fundacją księcia krakowskiego 

Bolesława Wstydliwego. Przy tym klasztorze nie wzniesiono jednak kościoła aż do trzeciej 

ćwierci wieku XV
540

. Fundacja klasztoru sióstr klarysek nastapiła w roku 1280. W 

pierwszych latach wzniesiono kościół, jednak niedługo potem, w roku 1285 przystąpiono do 

budowy nowej, istniejącej do dziś świątyni. W pierwszej tercji XIV wieku była ona już w 

większej części ukończona, konsekracja nastąpiła między rokiem 1328 a 1332
541

.  

 W Nowym Sączu istniał kościół św. Wojciecha, pełniący funkcję parafii. Filią tego 

ostatniego był kościół św. Małgorzaty, który stał się świątynią parafialną dopiero w roku 

1448, wraz z nadaniem mu tytułu kolegiaty
542

. Nie wiemy, jak wyglądał ten kościół w 

pierwszej tercji wieku XIV
543

. Na początku drugiej połowy stulecia budowa była już jednak 

na zaawansowanym etapie. O tym, że wnętrze musiało być już wówczas zadaszone świadczą 

zachowane malowidła, datowane na rok ok. 1360
544

. Klasztor Franciszkanów powstał 

niedługo po założeniu miasta, a więc po roku 1292. Fundatorem według niepotwierdzonej w 

źródłach tradycji był król Czech i Polski Wacław II
545

. Więcej kontrowersji wśród badaczy 

wzbudza czas powstania kościoła Narodzenia Marii Panny, będącego świątynią klasztoru 
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 Sygański 1902, s. 86, 159-164; J. Kracik, Środowisko kościelne, [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza 1992, s. 

179-188, szczeg. s. 179. 
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franciszkańskiego. Datowania oscylują pomiędzy przełomem wieków XIII i XIV a drugą 

połową wieku XIV
546

.    

 W Lewoczy budowa kościoła parafialnego św. Jakuba Większego nabrała dynamiki 

od początku XIV wieku. Zasklepienie naw nastąpiło w połowie XIV wieku, choć prace nad 

kościołem trwały jeszcze do lat osiemdziesiątych tego stulecia
547

. W Spiskiej Kapitule kościół 

św. Marcina został w roku 1285 ograbiony i spalony przez Tatarów
548

. W ramach odbudowy, 

w przeciągu pierwszej połowy XIV wieku nie tylko podwyższono i przesklepiono główną 

nawę kościoła, ale przystawiono do niego także nową zakrystię oraz dwie kaplice. Jedną z 

nich dostawioną do północnego muru romańskiego prezbiterium poświęcono Najświętszej 

Marii Pannie
549

. Mniejsze znaczenie dla przemian w sztuce miała rozbudowa zamków lub 

budowa nowych umocnień ze względu na praktyczny charakter architektury obronnej. 

Niemniej warto tu przywołać Zamek Spiski, jedną z najbardziej rozległych fortyfikacji w 

Królestwie Węgierskim. Wiemy, że w pierwszym trzydziestoleciu XIV wieku powzięto tu 

znaczne prace naprawcze. Większe zamki pełniły także funkcje rezydenconalne i miały nieraz 

kaplice; w Trenczynie kaplica zamkowa powstała właśnie w tym czasie
550

.  

 Wzmożona działalność budowlana pociągała za sobą potrzebę ukształtowania 

wystroju wnętrza. Zdobienie kościołów malowidłami zapewne nie było już w tym czasie 

rzadkością
551

. Należy także liczyć się z rzeźbiarskim wyposażeniem świątyń. O 

powszechności figur w ich wnętrzach w pierwszej tercji XIV wieku trudno dziś jednak 

sformułować jakikolwiek osąd. Figury nie były związane z architekturą i przez to łatwo było 

je usunąć inaczej, niż malowidła ścienne, które w dużej mierze przetrwały dzięki pokryciu ich 

kolejnymi warstwami przemalowań. Jak już wspomniałem, drewniane figury będące tematem 

tej pracy najprawdopodobniej ustawiano na mensach ołtarzy wraz z zawierającymi je 

konstrukcjami baldachimowymi. Wiadomości o istniejących w tym okresie ołtarzach 

poświęconych Najświętszej Marii Panny zachowały się względnie w dużej ilości. Warto tu 

wspomnieć o dwóch krakowskich, jeszcze trzynastowiecznych fundacjach, jakimi są ołtarz 
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Zygmunta Luksemburskiego; tamże, s. 68. 
551
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główny kościoła Mariackiego
552

 oraz ołtarz w kościele Dominikanów, wspomniany w Życiu i 

cudach św. Jacka, autorstwa lektora Stanisława z Krakowa
553

.  W Spiskiej Kapitule, w 

kolegiacie św. Marcina według przekazu z roku 1346, istniał ołtarz poświęcony Marii 

Pannie
554

. O kaplicy maryjnej przy tym samym kościele wspomniałem już wyżej. Maryjne 

wezwanie miała także kaplica wzniesiona przy starosądeckim kościele Klarysek
555

.  

 Popularność wezwań maryjnych stworzyła zapewne znaczne zapotrzebowanie także 

na rzeźby przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem. Co prawda, z powodu braku źródeł 

nie możemy odnieść poszczególnych wątków kultu maryjnego bezpośrednio do konkretnych 

figur, jednak niektóre znane nam dziś aspekty pobożności mogą rozjaśnić sposób 

przekazywania między ośrodkami kanonu przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Wpływ kultu na rozprzestrzenianie się rzeźbionych przedstawień Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem podkreślano już wcześniej. Zarówno Józef Dutkiewicz jak i Marian Kornecki 

tłumaczyli wielką liczbę zachowanych w Małopolsce Madonn w porównaniu z innymi 

tematami ikonograficznymi, naśladowaniem będących w kulcie figur, w których należy 

upatrywać pierwowzoru poszczególnych typów przedstawień stojącej Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem na ręku
556

. Podobnie wypowiadał się Andrzej M. Olszewski, przyznając 

cudowenmu wizerunkowi ważną rolę jako punktu wyjścia w tworzeniu serii podobnych do 

siebie figur
557

. 

 Różne wątki pobożności maryjnej w średniowieczu są tematem licznych opracowań. 

Ogólny zarys tej obszernej problematyki nie jest celem tej pracy, warto jednak zwrócić uwagę 

na kilka wątków. Wielokrotnie podkreślano w literaturze znaczenie zakonów w 

rozprzestrzenieniu kultu maryjnego. Przywołano rolę pism Bernarda z Clairvaux oraz 

znaczenie cystersów. W kościołach cysterskich noszących maryjne wezwania pojawiły się 

nowe formy przedstawień religijnych, żeby wspomnieć tylko wystrój świątyni w 
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 E. Piwowarczyk, Patrocinia ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie, [w:] Kult świętych w Polsce 
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Doberanie
558

. Ramy przestrzenne, w jakich przedstawienie Madonny pojawiło się w kościele 

cystersów w Doberanie, dobrze pokazują centralną pozycję kultu maryjnego w praktykach 

pobożności.  

 Ważną przesłanką, wskazującą na kierunki przemieszczenia się rzeźb, a wraz z nimi 

na pojawienie się nowych form przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest, wynikający 

z praktyk religijnych zwyczaj odbywania pielgrzymek. Znajdujące się w kościołach 

klasztornych wizerunki kultowe były często celem pielgrzymek, choć pątnik mógł oglądać 

rzeźby Madonn także w sanktuariach, które przyciągały go z powodu przechowywanych tam 

relikwii świętych. Najważniejszymi celami pielgrzymek były w tym czasie, niezwiązane 

przede wszystkim z kultem maryjnym Jerozolima, Rzym i Santiago de Compostella
559

. 

Wyruszano także do bliższych sanktuariów, wśród których na naszą uwagę zasługują 

Altötting i Mariazell, z figurami Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Według Vladimíra Wagnera 

Madonna z Altöttingu oddziaływała na szereg czternastowiecznych figur na Spiszu, między 

innymi na te pochodzące ze Šváboviec i Ruskinoviec
560

. Te zależności mają jednak ogólny 

charakter na tle bliskich związków figur z rzeźbą francuską tego czasu. Na możliwość 

dosłownego powielania wizerunku kultowego w przypadku Madonny z Altöttingu wskazuje 

natomiast figura, pochodząca z miejscowości Győrzámoly w zbiorach Muzeum 

Chrześcijańskiego w Ostrzyhomiu
561

. Mariazell było już na początku XIV wieku jednym z 

najważniejszych maryjnych sanktuariów w Europie Środkowej. Drewniana figurka Marii z 

małym Jezusem w typie Sedes Sapientiae przyciągała rzesze pielgrzymów. Przykłady 

wykonywania kopii tej figurki znane są dopiero od czasów nowożytnych, jednak przekazy 

średniowieczne mówią już o zabieraniu ze sobą pamiątek z pielgrzymki
562

.  

 Ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym były także położone nad dolnym Renem 

Kolonia i Akwizgran. Wyruszający z Królestwa Węgierskiego pątnicy zmierzali wręcz 

tłumnie do tych miejsc, odwiedzając po drodze nieraz także Andernach, ze słynnym, 

przetrwałym do naszych czasów krucyfiksem. Wyrazem tego, wzmożonego ruchu pątniczego 

było ufundowanie w Akwizgranie przez Ludwika Węgierskiego w roku 1367 osobnej kaplicy 
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dla pielgrzymów przybyłych z Węgier
563

. Popularność Kolonii i Akwizgranu wśród 

pielgrzymów z Europy Środkowej ma duże znaczenie dla omawianych tu drewnianych figur 

Madonny. Jak widzieliśmy, rzeźbę tych ośrodków łączyły szczególnie silne związki ze sztuką 

Paryża. Niektóre zachowane tam do dziś figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykazują 

podobny stopień przyjmowania francuskiego kanonu, jak i drewniane rzeźby z Małopolski i 

ze Spisza. Warto przypomnieć w tym miejscu wykonaną ze srebra i złoconą, monumentalną 

figurę ze skarbca katedry w Akwizgranie (il. 115), czy niektóre elementy marmurowej 

ozdoby stipesu głównego ołtarza w katedrze kolońskiej (il. 98). Pielgrzymka mogła stworzyć 

niezliczone okazje do obcowania z tymi, lub podobnymi do tych dziełami. Kosztowne figury, 

takie jak wspomnianą Madonnę ze skarbca w Akwizgranie, wręcz eksponowano w kościołach 

podczas większych uroczystości.  

 Oglądane podczas pielgrzymki święte wizerunki mogły stać się inspiracją do ich 

przenoszenia na grunt rodzimy. Wracając do domu pątnik mógł zabrać ze sobą wykonaną w 

różnych materiałach figurę, która następnie stawała się wzorem do odtworzenia w drewnie 

lipowym. Zachowały się przekazy o oglądaniu rzeźb, a nawet o przywołaniu ich z pamięci 

podczas podróży. Halina Manikowska wymieniła przykłady podtrzymywania pamięci 

podczas pielgrzymki o dziełach oglądanych w miastach rodzinnych
564

. Nie ma powodu 

jednak, żeby wykluczyć możliwość odwrotnej sytuacji, „przenoszenia w pamięci” 

wizerunków kultowych po powrocie z pielgrzymki. Wymownym przykładem spotkania z 

dziełami, i to właśnie z tymi, do których w tej pracy ściśle odnosiliśmy Madonny z 

Małopolski i ze Spisza jest przekaz o wizycie Karola IV w Saint-Denis na przełomie lat 

1377/1378. Podczas jednego z wyjazdów do Paryża cesarz, czyniąc postój w Saint-Denis 

oglądał relikwiarze w skarbcu a także, na wyraźnie życzenie, nagrobki królewskie
565

.  

 W przypadku omawianej w tej pracy grupy figur, w pierwszym rzędzie nie chodzi 

jednak o serie kopii kultowego przedstawienia. Znane dziś przykłady odtworzenia takich 

figurek, jak to pokazuje, przypuszczalnie już w okresie średniowiecza częste odtwarzanie 

Madonny z Mariazell, zachowują jeden schemat ikonograficzny, dzięki któremu figura 

pozostaje rozpoznawalna. Madonny z Małopolski i ze Spisza wykazują względną 

różnorodność, przede wszystkim, gdy chodzi o układ rączek Dzieciątka i trzymanych przez 

nie atrybutów. Poza odmianami w zakresie ikonografii, cechuje te figury także różnorodność 

ujęcia przedstawienia Madonny w ramach tej samej konwencji stylowej. Bardziej 
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prawdopodobnym wydaje się więc, że przywiezione figurki przyczyniły się jedynie do 

popularności tego typu przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Szersza znajomość tych 

figur mogła w następstwie zachęcić do sprowadzenia rzemieślników, którzy na zlecenie 

fundatora byli w stanie odtworzyć konwencję, charakterystyczną dla oglądanych w dalekich 

stronach dzieł.  

 Nie możemy wykluczyć możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów twórców 

figur środkowoeuropejskich ze środowiskami rzeźby francuskiej. Kanon mogli przenieść 

zarówno snycerze wykształceni w tamtych warsztatach, jak i czeladnicy z Małopolski i ze 

Spisza, którzy dotarli podczas wędrówek do któregoś z regionów, będących pod 

bezpośrednim wpływem sztuki paryskiej. O istnieniu takich rzemieślników w Krakowie 

świadczy najstarsza księga miejska z lat 1300-1333, w której wśród przedstawicieli różnych 

zawodów znajdziemy także kamieniarza i snycerza. Wymieniono tu jednak tylko część 

rzemieślników, których liczba już wtedy musiała być znaczna, co było, jak twierdził Jerzy 

Rajman: „konsekwencją i kontynuacją rozwoju gospodarczego zapoczątkowanego wielką 

lokacją”
566

. Nie zachowały się inne przekazy o rzeźbiarzach działających w Krakowie w 

pierwszej połowie XIV wieku
567

. Na to, że już w tym czasie istniało zapotrzebowanie na 

rzeźbione lub malowane „święte wizerunki” wskazuje jednak znaczny potencjał gospodarczy 

Krakowa, który – jak widzieliśmy – ujawnił się w podejmowanych w tym czasie z 

rozmachem przedsięwzięciach budowlanych. Takie przyspieszenie rozwoju Krakowa 

możemy uznać za modelowe także dla innych miast, takich jak Stary i Nowy Sącz, czy 

Lewocza, największe miasto na Spiszu. Wszystkie te ośrodki były na początku XIV wieku 

zdolne do przyjmowania rzeźbiarzy przybywających z dalekich stron.  

 Do miast środkowoeuropejskich w ślad za lokacjami przybywali już wcześniej 

osadnicy. W XIV wieku kolejne ruchy migracyjne były powodowane nie tylko koniunkturą 

gospodarczą na wschodzie, ale także niekorzystnymi przemianami gospodarczymi na 

zachodzie Europy
568

. Jednym z wielu znaków tego regresu był spadek liczebności 

mieszkańców na zachodzie, potęgowany zarazami dziesiątkującymi ludność miast w połowie 

stulecia
 569

. W ciągu XIV stulecia liczba mieszkańców w Europie Środkowej, choć pozostała 

mniejsza niż w bardziej rozwiniętych krajach na zachodzie, wzrastała jednak 
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nieprzerwanie
570

. Ilość osadników, przenoszących się na wschód była już w tym czasie 

znacząca
571

. W Krakowie można wykazać duży napływ ludności ze Śląska oraz z miast 

niemieckich, wśród nich – co warto zanotować pod kątem naszych poszukiwań – także z 

Kolonii
572

. Na Spiszu największą część osadników stanowili Sasi, którzy od króla Stefana V 

już w roku 1271 uzyskali swoistą autonomię terytorialną i prawną
573

. Z intensywnością 

ruchów migracyjnych w parze szła łatwość, z jaką wówczas podróżowano. Duże odległości 

przemierzali nie tylko pielgrzymi, ale także kupcy, nie mówiąc o podróżach samych władców 

lub poselstwach wysłanych w ich imieniu z misjami dyplomatycznymi
574

.  

 Kto mógł być fundatorem sprowadzonych z dalekich stron dzieł lub inicjatorem 

sprowadzenia rzeźbiarzy wykonujących następnie figury na miejscu? Fundacja takiego dzieła 

wymagała znacznych nakładów finansowych. Nie chodziło przecież wówczas o figurę w 

takim kształcie, jakim znamy ją dziś. Jak pokazuje udokumentowane zamówienie Madonny z 

Gosnay przez Mahaut d’Artois, figurę dostarczano z „całą oprawą”, to znaczy wraz ze 

strukturą architektoniczną, w którą ją zakomponowano. W przypadku środkowoeuropejskich 

Madonn możemy zakładać, że jako fundację rozumiano także konstrukcję baldachimową 

pokrytą, jak samą figurę, odpowiednią polichromią i złoceniem.  

 Nie możemy wykluczyć udziału szlachty lub mieszczan w tego typu 

przedsięwzięciach. Na Węgrzech wystarczy wskazać na wspomnianą już rozbudowę zamku w 

Trenczynie przez Máté Csáka. Miasta w Małopolsce stanowiły już w tym czasie pewną siłę 

polityczną, o czym świadczy bunt przeciw Władysławowi Łokietkowi dążącemu do 

ograniczenia ich praw
575

. Odwaga przeciwstawienia się miała swoje zaplecze zapewne w sile 

gospodarczej. Warto pod tym kątem przywołać, zakończone na jakimś etapie około roku 1320 

prace budowlane wokół kościoła Mariackiego w Krakowie. Wbrew temu, że prawo patronatu 

nad kościołem sprawował biskup, to jednak zachowane do naszych czasów źródła wymieniają 

tylko mieszczan wśród osób wspierających finansowo budowę
576

. 
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 Fundatorów drewnianych Madonn, o które przede wszystkim w tej pracy idzie 

należałoby jednak szukać wśród samych królów Polski i Węgier lub osób najbliżej z nimi 

związanych. Do takich wniosków prowadzi wielokrotne pojawianie się tego samego 

schematu przedstawienia Madonny na stosunkowo małym obszarze, co wskazuje na serię 

fundacji dzieł w dość krótkim czasie, z przeznaczeniem do kilku kościołów.  

 W obu królestwach w pierwszej tercji XIV wieku władcy stopniowo pozyskiwali 

kolejne obszary, jednocząc te ziemie pod swoim panowaniem. Wyposażanie większej ilości 

kościołów także retabulami ołtarzowymi było w ich zasięgu pod względem finansowym a w 

dodatku mogło stanowić element królewskiej reprezentacji. Drugą przesłanką do postawienia 

hipotezy o królewskiej fundacji jest to, że rzeźby francuskie, do których odnieśliśmy nasze 

figury powstały na zlecenie samych królów, królowych lub dworzan najwyższej rangi. Częste 

kontakty dyplomatyczne między przedstawicielami panujących dynastii stworzyły bowiem 

naturalne warunki do przekazywania dzieł sztuki, składanych najczęściej jako dary dla 

uświetnienia doniosłych wydarzeń.  

 W ostatnich latach podejmuje się liczne badania nad mecenatem władców, jako 

istotnym czynniku kształtowania się sztuki w XIV wieku
577

. W badaniach tych silnie 

podkreśla się wątki historyczne, które w przypadku królów i książąt, z powodu względniej 

obfitości przekazów źródłowych, mogą wskazywać na niezauważone dotychczas konteksty 

fundacji dzieł sztuki. Te związki najłatwiej uchwycić jednak tam, gdzie między samym 

dziełem a wiadomościami historycznymi istnieje także pewien „łącznik”, jakim może być 

bezpośredni przekaz źródłowy, zachowany kontekst miejsca (na przykład architektura) lub 

ścisła przynależność stylowa do większego zespołu, będącego częścią potwierdzonej 

historycznie fundacji.  

 We Francji historycznie potwierdzone są fundacje rzeźb z Poissy, nagrobków 

królewskich w kościele opactwa benedyktynów w Saint-Denis, ponadto pojedyncze 

realizacje, jak ufundowane do tegoż kościoła przez Joannę d’Évreux srebrna i złocona oraz 

kamienna figura, znajdujące się obecnie w Luwrze i Magny-en-Vexin, a także zamówiona 

przez Mahaut d’Artois Madonna z Gosnay. Wszyscy fundatorzy należeli do dynastii 

Kapetyngów lub byli blisko związane z dworem kolejnych władców. 

 Królestwami Polski i Węgier władali w tym czasie Piastowie i Andegaweni, a 

Małopolska i Spisz były regionami, które przez cały wiek XIV pozostały blisko związane z 

ich dążeniami politycznymi. Małopolska była najważniejszą dzielnicą, z której wyszedł 
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proces zjednoczenia państwa pod berłem Władysława Łokietka. Już na początku tego procesu 

ujawnił się bliski sojusz króla z Karolem Robertem. Wówczas jeszcze książe Władysław po 

początkowych niepowodzeniach w walce ze swoimi konkurentami o tron królewski, około 

roku 1300 schronił się na Węgrzech. Kilka lat później powracał stamtąd doliną Popradu i 

Dunajca, zdobywając ze zbrojnym wsparciem węgierskim kolejne grody aż do Wiślicy, a na 

koniec, w roku 1306 hołdując także Kraków
578

. Miasta spiskie wspierały Karola Roberta w 

jego walce z oligarchami węgierskimi, przyłączając się do niego także w zwycięskiej dla 

króla bitwie pod Rozhanovcami w roku 1312, po której władca rozszerzył swoje 

zwierzchnictwo na szerokie, północne obszary królestwa. Andegawen wynagrodził wówczas 

wierność spiskich miast licznymi przywilejami
579

. 

 Wydaje się, że spośród obu władców, Władysława Łokietka możemy uwzględnić z 

mniejszym prawdopodobieństwem jako fundatora omawianych w tej pracy drewnianych 

figur. Zakres czasowy, który przyjęliśmy na podstawie stylowych zależności tych figur od 

rzeźby francuskiej, przypada na cały okres jego panowania. Okres ten wypełniły jednak walki 

o jednoczenie królestwa aż do koronacji w roku 1320, a później narastający konflikt na 

północy z Krzyżakami. Obszar zainteresowania polityki Łokietka, a co za tym idzie, jego 

kontakty dyplomatyczne nie sięgały bezpośrednio dworu francuskiego. Nie związał się także 

więzami rodzinnymi z rodem Kapetyngów. 

 Karola Roberta łączyły bliskie więzi rodzinne z królami Francji, bowiem Andegaweni 

stanowili odgałęzienie dynastii Kapetyngów. Nazwa rodu wywodzi się od leżącego na 

południowy-zachód od Paryża hrabstwa Andegawenii. Król Francji Ludwik VIII Lew nadał te 

ziemie swojemu synowi Janowi, który jednak zmarł przed osiągnięciem pełnoletności. 

Zgodnie z testamentem króla hrabstwo przypadło najmłodszemu z synów Karolowi, który w 

roku 1246 objął je we władanie. Karol jako hrabia Andegawenii zdobył tron Sycylii i 

Neapolu, a po utracie Sycylii dalej rządził Królestwem Neapolu. Na tron po jego śmierci 

wstąpił syn Karol II Kulawy, któremu w roku 1284 nakazano zwrócić Andegawenię królowi 

francuskiemu. Od tego czasu hrabstwo nie było własnością rodu, jednak zachowano 

odnoszącą się do niego nazwę
580

. Jednym z synów Karola II Kulawego był Karol Martel, 

ojciec Karola Roberta, późniejszego króla Węgier. Po śmierci Karola Martela w młodym 

wieku, żyjący jeszcze jego ojciec Karol II następcą uczynił swojego młodszego syna Roberta, 

pomijając w sukcesji gałąź po Karolu Martelu. Ta decyzja stała się przyczyną konfliktu, który 
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miał trwać przez całe stulecie i doprowadził do kilku wojen między węgierskimi 

Andegawenami, pretendentami do tronu, a królami Neapolu.  

 Do zdobycia korony węgierskiej uprawniło Karola Roberta pokrewieństwo z rodem 

Arpadów. Królowa Maria, żona Karola II Kulawego była bowiem córką węgierskiego króla 

Stefana V. Następstwem uzyskania tronu węgierskiego przez Karola Roberta był rozdział 

rodu Andegawenów na dwie gałęzie: węgierską i neapolitańską. Karol Robert miał dwie 

siostry, Beatrice i Klemencję. Spośród nich Klemencja zyskała większe znaczenie w historii, 

jako królowa Francji, żona Ludwika X Kłótliwego. Siostry Karola Roberta wraz z nim 

należały do gałęzi węgierskiej i z tego powodu były nazywane „węgierskimi”, choć 

prawdopodobnie nigdy nie odwiedziły tego kraju
581

. Klemencja Andegaweńska jest tą 

królową, o której już wielokrotnie w tej pracy wspominałem, jej rzeźba nagrobna znajduje się 

bowiem obecnie w kościele pobenedyktyńskim w Saint-Denis. 

 To krótkie przedstawienie genealogii rodu Andegawenów ma duże znacznie dla 

zrozumienia, jak mógł być przekazywany ów ściśle określony kanon przedstawienia Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem ze związanej z dworem królewskim sztuki paryskiej na Spisz i do 

Małopolski. Niestety, brak przekazów źródłowych uniemożliwia uchwycenie momentu, w 

którym to „przekazanie” nastąpiło. Co więcej, kontakty Karola Roberta zarówno z dworem 

francuskim, jak i neapolitańskim były w pierwszej tercji XIV wieku sporadyczne. Karol 

Robert podobnie, jak Władysław Łokietek, w pierwszym dwudziestoleciu swojego panowania 

zajęty był walkami z przeciwnikami wewnątrz kraju i umocnianiem swojej potęgi jako króla. 

Stosunki dyplomatyczne z królem Neapolu Robertem I Mądrym odnawiano dopiero od roku 

1330
582

. Dziś nie jest do końca jasne, dlaczego Karol Robert nie utrzymywał bliższych 

kontaktów także ze swoja siostrą Klemencją
583

. Może przyczynił się do tego fakt, że 

Klemencja nie żyła już w czasie, gdy król ponownie zaangażował się w politykę europejską. 

Istnieją co prawda poszlaki do stwierdzenia nawiązania kontaktów między Klemencją a 

Karolem Robertem lub też Elżbietą Łokietkówną drogą korespondencji lub za pośrednictwem 

osób trzecich
584

, nie mamy jednak żadnych wzmianek potwierdzających to, że król lub 

królowa odbyli podróż do Francji. 
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 Warto przy tym zaznaczyć, że w początkowym okresie panowania król nie przebywał 

wyłącznie na Węgrzech. Wiemy na przykład, że w roku 1318 wyjechał do Wiednia
585

. Jak 

wykazało zestawienie zachowanych do dziś w Wiedniu rzeźb o francuskiej orientacji 

stylowej, nie możemy z nimi powiązać figur Madonn z Małopolski i ze Spisza. Nie oznacza 

to jednak, że król nie mógł oglądać w Wiedniu innych, nie zachowanych do dziś rzeźb, czy 

też spotkać się już wtedy z twórcami przybywającymi tam z Francji. Wpływy francuskie są 

uchwytne także w przedsięwzięciach budowalnych na Węgrzech, przy katedrach w 

Waradynie i Egerze, które przeprowadzano prawdopodobnie z inicjatywy króla
586

.  

 Po odnowieniu kontaktów dyplomatycznych z Robertem I, Karol Robert w latach 

1333-1334 złożył wizytę w Neapolu
587

. W tym czasie Andegaweni władali już od kilku 

dziesięcioleci królestwem Neapolu, które wraz z ich panowaniem znalazło się pod wpływem 

sztuki francuskiej. Jak widzieliśmy oddziaływania francuskie były najsilniejsze w 

początkowym okresie rządów dynastii, później zaś osłabły ustępując miejsce tendencjom 

artystycznym płynącym z Toskanii. Panowanie andegaweńskie mogło stworzyć warunki do 

zatrudniania rzeźbiarzy przybywających z Paryża, jednak brak dowodów na ich 

zaangażowanie w przetrwałych do naszych czasów fundacjach. Istnieją jednak przesłanki do 

przypuszczenia o istnieniu kontaktów artystycznych między Paryżem a Neapolem. Wiemy, że 

między oboma dworami istniały bliskie kontakty dyplomatyczne w pierwszej tercji wieku 

XIV. Sam król Robert I spędził w tym czasie kilka lat na południu Francji na dworze 

Klemencji, wdowy po królu Francji, Ludwiku X. Znakiem tych ścisłych relacji mogła być, 

dokonana w tym okresie fundacja nagrobka Karola I Andegawena, założyciela dynastii
588

. 

Zaangażowanie Klemencji, siostry króla Węgier, Karola Roberta w powstanie nagrobka 

nestora rodu, osoby łączącej węgierską i neapolitańską gałąź wskazuje na to, że podkreślane 

przez historyków, chłodne stosunki dyplomatyczne między węgierską i neapolitańską gałęzią 

dynastii, nie musiały przenosić się na wszystkie rodzaje relacji między nimi. 
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W sprawie tej nominacji wystąpili do papieża także Karol Robert i Elżbieta Łokietkówna, nazywając László 

swoim kapelanem. 
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 Kristó 2005, s. 21. 
586

 Marosi 1987, s. 88. 
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 Szende 2011, s. 80. Karol Robert przybył do Italii przepłynąwszy Adriatyk latem roku 1333 i opuścił 

półwysep początkiem roku 1334; Lucherini 2013, s. 347-349. 
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 Enderlein 1997, s. 95-96 zwrócił uwagę na fakt tej fundacji oraz na pobyt Roberta we Francji, odnosząc to do  

pojawienia się na tumbie nagrobnej królowej Marii Węgierskiej płaskorzeźbionego przedstawienia synów 

monarchini. Wspomniany już w tej pracy zabieg kompozycyjny ma swoją genezę w francuskiej rzeźbie 

nagrobnej z kręgu mecenatu królewskiego. 
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 Klemencja Andegaweńska zmarła w roku 1328. W roku 1329 wraz z ukończeniem 

nagrobka Karola IV dobiegły końca prace nad grupą królewskich nagrobków, do których 

ściśle nawiązują w stylu – będące przedmiotem tej pracy – małopolsko-spiskie figury Marii z 

Dzieciątkiem. Do rzędu tych francuskich dzieł należy także płyta nagrobna z rzeźbą samej 

Klemencji Węgierskiej. Rok ten jest w pewnym sensie cezurą, po której zmienia się styl 

kształtujący postaci na królewskich nagrobkach, ufundowanych już przez przedstawicieli 

nowej dynastii, Walezjuszów. Zmiana stylu mogła skutkować tym, że niektórzy rzeźbiarze 

opuścili Paryż i zatrudnili się gdzie indziej. Karol Robert przybył do Neapolu niewiele 

później, bo w roku 1333, a jego pobyt na dworze stryja Roberta I mógł stać się okazją do 

sprowadzenia pojawiających się tam z Paryża mistrzów francuskich. To, że byli to rzeźbiarze 

wykonujący nagrobki nie wyklucza możliwości zatrudnienia ich do realizacji retabulów. 

Alain Erlande-Brandenburg pisząc o braku przesłanek do istnienia specjalizacji wśród 

rzeźbiarzy wymienił między innymi Jeana Pépina de Huy, występującego w źródłach 

zarówno jako twórca nagrobka Roberta d’ Artois, jak i rzeźby Piety
589

. Pépin de Huy 

prowadził duży warsztat w Paryżu. Różnorodność stylową rzeźb powiązanych z jego osobą 

Gerhard Schmidt tłumaczył współpracą dalszych rzeźbiarzy, z których niektórzy występują 

także imiennie w źródłach
590

.  

 Na pytanie, czy twórcą (lub twórcami) środkowoeuropejskich figur mogli być 

rzeźbiarze opuszczający ten warsztat, nie znalazłem odpowiedzi. Dowody na trafność tej 

hipotezy mogą w przyszłości dostarczyć dalsze, szczegółowe badania uwzględniające mniej 

znane, związane ze środowiskiem artystycznym Paryża rzeźby, przy jednoczesnym zbadaniu 

archiwów francuskich. Na obecnym etapie badań pozostaje także bez odpowiedzi pytanie, czy 

pobyt Roberta I na francuskim dworze Klemencji i mająca miejsce kilka lat później wizyta 

Karola Roberta na neapolitańskim dworze stryja to dwa nieznane dziś, łączące się ze sobą 

ogniwa, znaczące drogę przekazania konwencji francuskiej z dworu paryskiego poprzez 

Neapol na dwór węgierski
591

. 

 Obecność większej liczby Madonn o wspólnych cechach stylowych przemawia za 

tym, że mógł powstać na Wegrzech duży warsztat, utworzony przez sprowadzonych do tego 

kraju rzeźbiarzy. Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, czy mógł to być warsztat pracujący 

głównie dla dworu królewskiego lub nawet wręcz prowadzony przez rzeźbiarza nadwornego. 
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 Erlande-Brandenburg 1975, s. 112-113. 
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 Schmidt 1971, s. 165, 168. 
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 Według Vinni Lucheriniego podróż Karola Roberta do Neapolu wywarła także wpływ na sztukę 

neapolitańską. Zdaniem tego badacza wizyta mogła stanowić w sensie politycznym inspirację do fundacji w 

katedrze Neapolu w roku 1330 nowych nagrobków dla Karola I oraz rodziców węgierskiego króla, Karola 

Martela i Klemencji Habsburżanki; Lucherini 2013, s. 356-358. 
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Zauważalne przez cały XIV wiek francuskie wpływy w sztuce Królestwa Węgierskiego 

wykazują stopień heterogeniczności, który nie pozwala na stwierdzenie jednej, królewskiej 

„linii artystycznej” w dokonanych fundacjach
592

. Ernő Marosi uważał, że w tym czasie nie 

istniała w żadnej gałęzi twórczości artystycznej scentralizowana struktura warsztatów 

królewskich
593

. Pojęcia sztuki dworskiej nie należy jednak odnosić wyłącznie do samej osoby 

władcy. Podczas jego nieobecności w prowadzeniu spraw państwowych zastępowały go 

zaufane osoby z dworu, które także często odpowiadały za należytą reprezentację majestatu 

królewskiego, realizując różnorodne fundacje
594

. W tym sensie można łączyć ze sztuką 

dworską powstanie w jednym warsztacie większej ilości retabulów, przeznaczonych do wielu 

kościołów, prawdopodobnie nie tylko Spisza lub – za sprawą kontaktów dyplomatycznych – 

Małopolski, ale także innych miast, w których nie przetrwały sakralne budowle z tego czasu. 

 Francuska orientacja artystyczna nie była jedynym nurtem, który pojawił się w 

fundacjach węgierskiego dworu. W początkowym okresie panowania Karola Roberta 

pojawiły się już oddziaływania włoskie. Do sztuki Italii nawiązuje kompozycjnie, datowane 

według umieszczonej na nim inskrypcji na rok 1317, malowidło ścienne w kolegiacie św. 

Marcina w Spiskiej Kapitule, przedstawiające koronację króla węgierskiego przez Marię w 

typie Hodegetrii
595

 (il. 186). To wielofigurowe przedstawienie mogli wykonać włoscy 

malarze na królewskie zlecenie. Niektóre formalne cechy tego malowidła uchwytne są także 

w dalszych realizacjach powstałych na Spiszu na początku XIV wieku
596

.  

 Ernő Marosi uznał włoskie Trecento za podstawowy punkt odniesienia dla sztuki 

dworskiej Karola Roberta, który jednak nie pojawił się od razu. Przełom nastąpił po 
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 Ostatnio: V. Csikós, The Statues of the Gilded Chapel of Our Lady in Pécs – The French Connection in the 

Sculpture of Hungary and Central-Europe, Budapest 2008; wydruk komputerowy w archiwum Central 

European University w Budapeszcie, http://www.etd.ceu.hu/2009/csikos_veronika.pdf - dostęp 29.09.2012.) 

Według autorki twórcami figuralnego wystroju kaplicy Najświętszej Marii Panny w katedrze w Peczu byli 

francuscy rzeźbiarze pracujący w młodszym warsztacie chóru albertyńskiego katedry wiedeńskiej. Rzeźby, 

zdobiące kaplicę powstałą w połowie XIV wieku jako fundacja związanego blisko z dworem królewskim 

biskupa Mikołaja świadczą o roli dworu w przekazywaniu francuskich wpływów. Csikós podkreśla jednak 

znaczenie samego biskupa jako inicjatora twierdząc jednocześnie, że nie można mówić o istnieniu w tym czasie 

wyraźnego programu artystycznego na dworze węgierskim, który jak w ówczesnej Francji, stałby się nośnikiem 

reprezentacji królewskiej; tamże, s. 75-76. 
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 Marosi 1987, s. 44-45. 
594

 Tamże, s. 85-86. Taką osobistością blisko związaną z królową Elżbietą a jednocześnie posiadającą duże 

wpływy w Królestwie Węgierskim był Bolesław, arcybiskup ostrzyhomski. Bolesław był Piastem, synem 

Kazimierza, księcia bytomsko-cieszyńskiego. Na Węgry przybył wraz z dworem Elżbiety. W roku 1321 został 

mianowany arcybiskupem ostrzyhomskim i pozostał nim do śmierci, do roku 1328. Był wysoko ceniony przez 

króla, który wysyłał go w poselstwa w ważnych sprawach państwowych; S. A. Sroka, Z dziejów stosunków 

polsko-węgierskich w późnym średniowieczu, Kraków 1995, s. 49-83. 
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 O malowidle z podaniem starszej literatury zob. Togner 2003, s. 671-672. Przebieg konserwacji 

pzeprowadzonej w roku 2005 zreferowali, podając także transkrypcję tesktów umieszczonych na 

porzedstawieniu E. Spaleková, L. Székely, Korunovanie Karola Róberta Madonou v Spišskej Kapitule, 

“Pamiatky a múzeá”, R. 55 (2006), z. 2, s. 9-13. 
596

 Togner 2003, s. 130-132, 672. 
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wspomnianym już roku 1330, kiedy stopniowo odnawiano kontakty z dworem 

neapolitańskim. Przemiany wskazujące na zwrot w kierunku sztuki włoskiej uchwytne są na 

królewskich pieczęciach. Pierwsze dwie z nich wykazują wpływy francuskie, a także 

elementy tradycji „środkowoeuropejskiej”, obecnej na pieczęciach ostatnich królów z dynastii 

Arpadów. Trzecia pieczęć majestatyczna króla z roku 1331 różni się zdecydowanie od 

poprzednich, uwidaczniając wyraźne wpływy sztuki Neapolu. Znany jest także jej twórca, 

złotnik Pietro di Simone (Petrus Gallicus), który mógł mieć francuskie pochodzenie, jednak 

według zapisu w dokumencie królewskiego nadania ziemi
 
z roku 1331, pochodził z Sieny. 

Przekazy źródłowe potwierdzają, że złotnik przybył na Węgry z Neapolu. Wykonana przez 

niego trzecia pieczęć majestatyczna króla odwołuje się zarówno do pieczęci władców 

neapolitańskich, jak i do niektórych rozwiązań na pieczęciach władców francuskich
597

.  

 W węgierskiej literaturze podkreśla się oddziaływania twórczości Tina di Camaino na 

sztukę nadworną Andegawenów. Mistrzowie pochodzący z kręgu tego rzeźbiarza mogli być 

twórcami nagrobka św. Małgorzaty Arpadównej w kościele klasztornym Dominikanek, na 

wyspie „Króliczej” (Nyulak szigete, dziś Wyspa Małgorzaty) pod Budą. Za fundatora tego 

nagrobka węgierscy historycy sztuki uznali Elżbietę Łokietkównę, która od roku 1330 

włączył się aktywnie w starania o kanonizację królewny Małgorzaty. Tezę o wykonaniu 

nagrobka w latach trzydziestych XIV wieku zakwestinował jednak ostatnio Romuald 

Kaczmarek, optując za powstaniem pomnika jeszcze pod koniec XIII wieku, za panowania 

ostatnich Arpadów
598

.  

 Na otwartość węgierskiego dworu względem różnych środowisk artystycznych 

Europy przy jednoczesnym zachowaniu włoskiej orientacji jako podstawowej wskazują dzieła 

powstałe za panowania Ludwika Wielkiego. Są to także czasy, w których królowa Elżbieta 

aktywnie włączyła się w sprawy państwowe i co za tym idzie, program fundatorski dworu, 

łączącego w tym czasie już dwa królestwa. W Krakowie przykładem królewskiego mecenatu 

są tak zwane „figury jasełkowe” w krakowskim klasztorze Klarysek, które można uznać z 

dużym prawdopodobieństwem za fundacje królowej Elżbiety. Te figurki wskazują na 

obecność na dworze rzeźb powstałych w obrębie sztuki czeskiej
599

. Niestety, artystyczna 
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 E. Marosi, Die drei Majestätssiegel König Karl Roberts von Ungarn, [w:] Europäische Kunst um 1300, red. 

E. Liskar, Wien 1986, s. 249-256;  Marosi 1987, s. 86-87, 90; ostatnio: Kaczmarek 2008, s. 75, 77. Reprodukcje 
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spuścizna okresu rządów andegaweńskich na samych Węgrzech jest bardzo skromna. 

Większość królewskich fundacji zniszczono w wiekach XVI i XVII podczas kolejnych wojen 

z Imperium Osmańskim. W wielkim stopniu dotyczy to kaplicy grobowej Andegawenów w 

nekropolii królów węgierskich, kolegiacie Najświętszej Marii Panny w Székesfehérvárze, z 

której do dziś przetrwały jedynie fundamenty. W wybudowanej wówczas w tej świątyni, 

królewskiej kaplicy grobowej pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej stanęły 

nagrobki zarówno Karola Roberta jak i Ludwika Wielkiego, tu pochowano także córkę 

Ludwika, Katarzynę. Fragment płyty, odnaleziony w XIX wieku podczas odsłonięcia 

fundamentów kaplicy identyfikuje się dziś jako część nagrobka tej królewny (il. 184). 

Artystyczne powiązania tego dzieła sięgają według węgierskich historyków sztuki środowisk 

południowoniemieckich, choć ostatnio zauważa się także oddziaływania rzeźby francuskiej 

pierwszej połowy XIV wieku
600

.  

 Punktem wyjścia dla powyższych rozważań było zestawienie  współczesnych sobie 

przemian stylu w rzeźbie paryskiej i przesłanek historycznych. Te ostatnie dotyczą kontaktów 

między członkami dynastii andegaweńskiej zarówno w Neapolu, jak i na Węgrzech czy we 

Francji. Bez świadectw źródłowych, łączenie tych okoliczności pozostaje hipotetyczne. 

Należy podkreślić, że rzeźby francuskie z figurami w Małopolsce i na Spiszu bezpośrednio 

łączą jedynie związki artystyczne. Zarys szerszego tła historycznego, jak niżej jeszcze 

zobaczymy, może zrzucić światło na pewne, niezauważone dotychczas konteksty fundacji 

dzieł. W poszukiwaniu drogi, jaką przebyła opisana w tej pracy konwencja przedstawienia 

Marii z Dzieciątkiem, uwzględnienie przekazów historycznych nie przynosi jednak 

dodatkowych ustaleń, przewartościowujących wyniki analizy samych dzieł. Zgodnie z tym, 

na obecnym etapie badań pośrednictwo Neapolu trzeba uznać za mniej prawdopodobne
601

. 

Analiza dzieł zdecydowanie przemawia za możliwością nawiązania bezpośrednich kontaktów 

pomiędzy ośrodkami artystycznymi królestw, w których zaznaczył się wówczas patronat 

węgierskich Andegawenów: królowej Klemencji we Francji i Karola Roberta na Węgrzech.  

                                                                                                                                                         
(2003), s. 192-202, zwraca uwagę na bliskie analogie formalne między figurami jasełkowymi a dziełami 

powiązanymi ze sobą w kręgu Mistrza Madonny z Michle. Krakowskie figurki datuje na ok. 1350 lub na czas 

tuż po tej dacie. 
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 P. Lővei, A székesfehérvári Anjou-síremlékek az újabb töredékek tükrében [Nagrobki Andegawenów w 

Székesfehérvár w świetle najnowszych znalezisk], [w:] Károly Róbert... 2011, s. 171-187, szczeg. s. 184-185. 
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 E. Śnieżyńska-Stolot, Wpływy francuskie a wpływy neapolitańskie w Europie Środkowej w w. XIV, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. XLIII (1981), s. 223-225. W tej krótkiej wypowiedzi autorka zdecydowanie przypisała 

kulturze dworskiej Neapolu pośredniczącą rolę w przekazywaniu wzorców francuskich do Europy Środkowej, 

zarówno do Królestw Czeskiego, jak i Węgierskiego oraz Polskiego. Uwagi te pozostają w założeniu aktualne do 

dziś, jednak na obecnym etapie badań nie wydaje się, żeby wpływy neapolitańskie miały tak szeroki zakres, jak 

zarysowano to w artykule.  



179 

 

 Okazji do fundacji retabulów zawierających figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem na 

Spiszu, Szaryszu i w Małopolsce było zapewne wiele. Przywileje królewskie dla Lewoczy i 

Bardiowa świadczą o przychylnym traktowaniu przez dwór miast, leżących na północy 

Królestwa Węgierskiego
602

. Małżeństwo Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną stworzyło z 

kolei liczne okazje do fundacji dzieł w Małopolsce.  

 Omawiane w tej pracy rzeźby mogły się znaleźć w wielu kościołach Małopolski i 

Spisza. Chcąc rozjaśnić okoliczności fundacji dzieł, pod uwagę należy brać aktywność 

zarówno Karola Roberta, jak i jego małżonki, królowej Elżbiety Łokietkówny. Działalność 

fundacyjna królowej była już wielokrotnie omawiana zarówno przez historyków sztuki, jak i 

przez historyków
603

.  

 Początki jej aktywności w życiu publicznym wiążą się z okresem, w którym król 

wyjechawszy do Neapolu pozostawił małżonce pod opieką sprawy państwowe. Dotąd 

bowiem Elżbieta zajęta była głównie rodzeniem dzieci, których powiła sześcioro lub 

siedmioro, pięciu synów i jedną lub dwie córki. Rodzenie dzieci było dla niej zadaniem 

najwyższej wagi, chodziło przecież o zapewnienie męskiego następcy tronu, dlatego też, 

zdaniem węgierskiego historyka Gyuli Kristó, królowa nie mogła w tym czasie poświęcać się 

sprawom publicznym
604

. Ukazane jednak ostatnio przez Annamárię Bartha świadectwa 

utrzymywania kontaktów pomiędzy węgierska parą królewską a Klemencją Andegaweńską w 

latach dwudziestych XIV wieku
605

 zachęca nas do uwzględnienia roli Elżbiety w fundacjach 

dzieł. 

 Spośród wielu wątków jej mecenatu chciałbym rozważyć pod kątem interesujących 

nas drewnianych figur, związki monarchini z zakonem klarysek. Do obrania drogi w tym 

kierunku skłania nas nie tylko wspomniana już w niniejszej pracy, zaakcentowana przez 

historyków rola zakonów w kultywowaniu pobożności maryjnej. Bezpośrednią zachętą do 

tego jest odnaleziona w kaplicy Szwedzkiej w Nowym Sączu figura Madonny, której 

pochodzenie może się wiązać z którymś z kościołów Sądecczyzny. Bliskie kontakty królowej 

z Ziemią Sądecką znalazły potwierdzenie w wielu źródłach. W Sączu przebywała Elżbieta, 
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kiedy Karol Robert za pośrednictwem swoich baronów poprosił Władysława Łokietka o jej 

rękę
606

. Ślub odbył się w Budzie 6 lipca roku 1320
607

. Królowa podczas długich lat 

panowania szczególną troską otaczała klasztory i kościoły. W latach 1331-1339 oficjalnie 

objęła opieką kilka świątyń na Węgrzech, wśród których znalazł się także kościół na Spiszu, 

kolegiata św. Marcina w Spiskiej Kapitule. Najważniejszą fundacją królowej był jednak 

klasztor Klarysek w Óbudzie. Pierwsze wiadomości o prośbie wystosowanej do papieża o 

pozwolenie dokonania fundacji pochodzą z roku 1331. W dokumencie, w którym papież 

udzielił zgody zapisano, że Elżbieta podobnie jak jej matka, zawsze odnosiła się do zakonu 

klarysek z gorliwą miłością
608

. Budowa przebiegała w latach 1334-1346, a w roku 1349 

kościół konsekrowano
609

.  

 Wzmianka w papieskim dokumencie rzuca światło na możliwość zaangażowania 

matki Elżbiety, królowej Jadwigi w sprowadzenie omówionych w tej pracy figur do 

Małopolski. Jadwiga, żona Władysława Łokietka była córką księcia kaliskiego Bolesława 

Pobożnego. Od strony matki była związana z rodem węgierskich Arpadów. Jej matką była 

Jolanta, córka króla Beli IV, siostra św. Kingi. Królowa Jadwiga tak, jak jej córka na 

Węgrzech, roztaczała opiekę nad klaryskami, szczególnie nad klasztorami w Krakowie i 

Starym Sączu
610

. Królowa Jadwiga była ostatnią wielką panią sądecką, po jej śmierci w roku 

1339 ziemie te powróciły pod bezpośredni zarząd królewski
611

.  

 Kolejnymi przesłankami łączącymi węgierskie i małopolskie klasztory klarysek są 

podkreślane w badaniach zależności w układzie kościołów klasztornych w Óbudzie i Starym 

Sączu. Przy obu kościołach wybudowano kaplice Najświętszej Marii Panny, które miały stać 

się kaplicami grobowymi – św. Kingi w Sączu oraz królowej Elżbiety w Óbudzie
612

. Te 

kaplice mogły być naturalnym miejscem dla retabulów ołtarzowych, zawierających figurę 

Madonny. Elżbieta Łokietkówna obficie obdarowała swój klasztor w Óbudzie, czego dowodzi 

nie tylko jej testament
613

, ale także pochodzące z tego klasztoru dzieło złotnicze, kunsztowny 
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 Szende 2011, s. 79, także pryp. 4 na s. 96. László Szende uważał, że chodzi tu o Stary Sącz, a spotkanie 

wysłanych w imieniu Karola Roberta baronów z Elżbietą mogło się odbyć w obrębie klasztoru Klarysek. 
607

 Magyarország... 1981-1982, s. 196. 
608

 Szende 2011, s. 93-94. 
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 G. Entz,. Építészet [Architektura], [w:] Magyarországi művészet...1987, t. I., s. 300-334, szczeg. s. 304-305; 

Marosi 1987, s. 94. 
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 Pieradzka 1962-1964. 
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 Szczur 2002, s. 425, 453. 
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 Beiersdorf, Krasnowolski 1985, s. 32n. 
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 Marosi 1987, s. 93, 94; podaje i częściowo referuje starszą literaturę. Zachowało się z interesującego nas 

okresu kilka testamentów królowych i księżnych. Wśród nich warto wymienić testament Marii Węgierskiej, 

królowej Neapolu z roku 1323 [tamże, s. 87.] lub z wcześniejszych, sporządzony w roku 1268 testament bł. 

Salomei, siostry Bolesława Wstydliwego i żony węgierskiego królewicza Kolomana; A. Włodarek, Testament 

błogosławionej Salomei, [w:] Pax et Bonum... 1999, nr kat.I/8, s. 11-12. W testamentach wymieniano 
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relikwiarz w kształcie retabulum baldachimowego
614

 (il. 183). To ostatnie dzieło, choć 

drewniane figury z Małopolski i ze Spisza są mu odległe pod względem formy i stylu, 

świadczy jednak wyraźnie o obecności dzieł, w tym przypadku wyrobów złotniczych o 

francuskiej proweniencji na dworze węgierskim.  

 Niestety żadna z figur, należących do tytułowej grupy tej pracy, nie może być 

jednoznacznie powiązana z mecenatem którejś z wyżej wymienionych osób. Na obecnym 

etapie badań nie są znane źródła historyczne, które w sposób bezpośredni potwierdziłyby 

dokonanie takiej fundacji. Możemy jednak wskazać na pewne przesłanki artystyczne i 

historyczne, których zestawienie ze sobą pomoże nam zawęzić krąg najbardziej 

prawdopodobnych hipotez.  

 Wspomniałem już o obecności stylizowanych lilii na koronie figury Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem z Toporca, których wygląd znamy dzięki archiwalnej fotografii (il. 187). Ten 

atrybut Marii w kształcie, w jakim pojawił się na tej koronie, nawiązuje do odpowiednich 

fragmentów niektórych, ukazanych już w tej pracy dzieł, powiązanych ze sztuką francuską 

pierwszej połowy wieku XIV. Najbardziej wymownym przykładem jest tu korona na 

relikwiarzu hermowym Karola Wielkiego w Akwizgranie, ale można wskazać także na 

koronę z klasztoru Paraclet, przechowywaną dziś w Amiens. W przedstawieniu z Toporca 

lilie mogły mieć również podwójne znaczenie i poza czystością Marii nawiązywać także do 

królewskiego godła, w tym przypadku węgierskich Andegawenów.  

 Przykłady obecności lilii w tym kształcie z łatwością znajdziemy nawet wśród 

nielicznych, przetrwałych do naszych czasów dzieł z kręgu patronatu artystycznego tej 

dynastii na Węgrzech. Z katedry w Waradynie pochodzi sześć prostokątnych plakietek 

                                                                                                                                                         
„kosztowności” prezentujące najróżniejsze gatunki artystyczne. O obrazach zapisanych przez księżną Salomeę 
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 É. Kovács, Udvari művesség [Złotnictwo nadworne], [w:] Magyarországi művészet... 1987, s. 220-237, 

szczeg. s. 230. Podaje zarys dziejów relikwiarza. Ołtarzyk baldachimowy Klaryski z klasztoru w Óbudzie 
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Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gdzie znajduje się do dziś. Kovács uważała, że relikwiarz jest 
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brak wskazówek o związku ołtarzyka z królową Elżbietą. Autorka datowała ołtarzyk na okres 1340-1350. D. 

Gaborit-Chopin, The reliquary of Elizabeth of Hungary at the Cloisters, [w:] The Cloisters,Studies in honor of 

the fiftieth anniversary, red. E. C. Parker, M. B. Shepard, New York 1992, s. 327-353, nie znalazła przesłanek ku 

temu, jakoby relikwiarz powstał na zamówienie Elżbiety. Nie negowała jednak związku dzieła z węgierskim 

dworem Andegawenów. Uważała, że relikwiarz powstał w warsztacie paryskim w latach 1320-1340. Figury w 

szafie nie nawiązują jednak do „eleganckiego” nurtu stylowego, reprezentowanego przede wszystkim przez 

znaną Madonnę fundacji Joanny d’Évreux, lecz do innych dzieł, miedzy innymi rzeźbę Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem z Champdeuil, datowaną na pierwszą ćwierć lub pierwszą tercję XIV wieku. Relikwiarz mógł 

dostać się na Węgry za pośrednictwem Klemencji Węgierskiej bezpośrednio z Paryża lub przez dwór 

neapolitański. 
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ozdobionych liliami. Datowane na czas około 1350 plakietki mogły składać się na koronę, 

którą ozdobiono relikwiarz hermowy, być może św. Władysława
615

. Dalsze przykłady 

pojawienia się lilii w tym kształcie odnajdziemy w malarstwie ściennym Spisza. Na 

pierwszym miejscu warto wymienić, wspomniane już malowidło w kolegiacie św. Marcina w 

Spiskiej Kapitule ze sceną koronacji przez Marię Karola Roberta
616

 (il. 186). Na tym 

przedstawieniu lilie pojawiły się na herbie rodowym węgierskich Andegawenów, 

wypęłnijącym tarczę, usytuowaną pomiędzy królem a kasztelanem spiskim Franciszkiem 

Tomaszem Semsaym, unoszącym miecz koronacyjny w prawej ręce. Sama korona, którą 

Maria kładzie na skroń króla wykazuje podobieństwa z koroną figury z Toporca. W Spiskiej 

Kapitule sterczynki nabierają jednak inny kształt, zbliżony do trójliścia.  

 Niemalże kopią tej ostatniej korony jest królewskie insygnium na głowie św. 

Władysława, w malowanym cyklu narracyjnym w Wielkiej Łomnicy, przedstawiającym 

pojedynek św. Władysława z Kumanem
617

. Cykl ten Milan Togner odniósł do wystroju 

malarskiego Tour Ferrand w położonej niedaleko Awinionu miejscowości Pernes-les-

Fontaines. Malowidła przedstawiają tam sceny zwycięskiej bitwy Karola I Andegawena z 

Manfredem Sycylijskim, toczonej w roku 1266 pod Benewentem
618

. Na obrazie z 

wyobrażeniem samego króla klęczącego przy tronie papieża Klemensa IV, klejnot na skronie 

władcy pojawił się w kształcie, w jakim widzimy go w Spiskiej Kapituli i Wielkiej Łomnicy. 

Na francuskim przedstawieniu – inaczej, niż na wspomnianych dwóch spiskich przykładach – 

na koronie pojawiają się obok trójliścia także lilie. Być może, tak należałoby zrekonstruować 

koronę figury z Toporca, ze sterczynkami w kształcie ułożonych na przemian lilii i trójliścia 

lub też lilii i pojedynczych liści tak, jak widzimy to na relikwiarzu hermowym Karola 

Wielkiego w Akwizgranie.  

 Oba malowidła, w Spiskiej Kapitule i Wielkiej Łomnicy, badacze łączą ze sobą 

przypuszczając, że są one dziełami malarzy wykształconych w południowowłoskich 
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 Wykonane ze srebra, złocone i wysadzane szlachetnymi kamieniami plakietki odnaleziono w roku 1755 w 
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ośrodkach artystycznych, związanych z neapolitańskim dworem Andegawenów i 

sprowadzonych na Węgry przez Karola Roberta
619

.  

 Ukazane powyżej obserwacje wskazują na to, że fundatorem retabulum z odnalezioną 

kilka wieków później w Toporcu figurą w środku był sam król lub osoba z jego rodziny. Do 

wysunięcia tej hipotezy upoważniają nas poza wywodzącą się z francuskiej sztuki dworskiej 

konwencją przedstawienia Madonny, obecność lilii na jej koronie w kształcie, w jakim 

pojawiła się ona na herbach Andegawenów i przypuszczalne przeznaczenie figury do 

którychś z kościołów Spisza, ważnego regionu w polityce królewskiej Karola Roberta. 

Brakuje nam jednak wskazówek na temat bliższych okoliczności, przede wszystkim zaś 

miejsca przeznaczenia fundacji. 

 Drugą pośród tytułowych rzeźb tej pracy, w przypadku której możemy liczyć na 

hipotetyczne zarysowanie oplatającego ją kontekstu historycznego jest rzeźba 

przechowywana dziś w kolegiacie św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Do podjęcia tej próby 

zachęca mnogość przesłanek, przemawiających za możliwością dokonania królewskich 

fundacji w Starym i Nowym Sączu za sprawą wspomnianych już wyżej, bliskich związków 

konwentu Klarysek z panującycmi rodami obu królestw. Najbardziej interesujące jest pytanie, 

do której z sądeckich świątyń mogła być przeznaczona wspomniana rzeźba, będąca 

niewątpliwie także i w tym przypadku częścią szerszej realizacji w postaci retabulum 

baldachimowego.  

 Jak widzieliśmy, w pierwszej połowie wieku XIV w Starym Sączu istniał już z dużym 

prawdopodobieństwem kościół parafialny oraz z pewnością kościół klasztorny Klarysek. W 

Nowym Sączu w źródłach znajduje potwierdzenie istnienie kościoła parafialnego św. 

Wojciecha oraz jego filii, kościoła św. Małgorzaty. Istnienie kościoła Franciszkanów w 

Nowym Sączu na obecnym etapie badań pozostaje dyskusyjne. W omawianym czasie w 

dwóch, spośród uprzednio wymienionych założeniach dobiegały końca przemiany 

architektoniczne, które mogły umożliwić podjęcie fundacji składającej się na wyposażenie 

wnętrza. Były to kościoły św. Trójcy w Starym oraz św. Małgorzaty w Nowym Sączu.  

 Nowosądecki kościół św. Małgorzaty w latach sześćdziesiątych czternastego stulecia 

był już ozdobiony malowidłami, co wskazuje na przypuszczalną obecność także innego 

rodzaju wyposażenia. Długosz pośród ołtarzy wymienił jeden poświęcony Najświętszej Marii 

Pannie
620

. W dość szczegółowym opisie kościoła i wsytroju, sporządzonym z okazji wizytacji 

Jana Januszowskiego w roku 1608, zanotowano kilka ołtarzy z figurą Matki Boskiej z 
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Dzieciątkiem. Podany w tym dokumencie opis retabulum ołtarza głównego pozwala 

przypuszczać, że była to późnogotycka nastawa z trzema pojedynczymi figurami w szafie, z 

przedstawieniem stojącej Matki Boskiej z Dzieciątkiem pośrodku
 621

. Nie wiemy, jak 

wyglądała nastawa niewielkiego ołtarza poświęconego Marii Pannie, usytuowana po lewej 

stronie ołtarza głównego. Być może ów niewielki ołtarz przylegał do północnej ściany 

prezbiterium, jak sugerował Stefan Świszczowski
622

.  

 Na szczególną uwagę zasługują nastawy ołtarzowe w dwóch kaplicach. Jedna z nich 

stała w kaplicy św. Trójcy. Znajdujący się w niej ołtarz ozdobiono cum tabula lapidea plana 

et structura tota sculpta antiqua cum imagine B. V. Mariae et aliorum Sanctorum et 

Sanctarum
623

. Podkreślenie dawności figur oraz płaskiego charakteru nastawy pozwala 

przypuszczać, że chodziło o szerokie, płaskorzeźbione retabulum z wieloma przedstawieniami 

świętych, w ujęciu charakterystycznym dla drugiej połowy wieku XIV. Podobny kształt 

mogło mieć retabulum ołtarza w kaplicy Wszystkich Świętych, wzbogacone o cztery 

trójkątne szczyty. Również w tym przypadku podkreślono „dawność” zdobiących nastawę 

figur, w opisie bowiem czytamy: In haec capella exstat unum altare (...) sculpturam habens 

antiquam sculptam cum imaginibus B. V. M. in medio et aliorum sanctorum collateralium
624

. 

Warto zwrócić uwagę na wspólne dla obu opisów określenie aliorum Sanctorum (et 

Sanctarum). Wbrew innym opisom zawartym w dokumencie, w których sumiennie 

wymieniono tematy przedstawień i imiona świętych, tu mamy do czynienia ze zbiorczym 

określeniem
625

. Oba retabula mogły zawierać liczne przedstawienia świętych wykonanych 

jako płaskorzeźby i ujętych w kwaterach, które ustawiono w jednym lub w kilku rzędach po 

obu stronach figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Pamiętając występujące w obu źródłach 
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Janczyk, D. Nowacki, Kraków 2010, nr kat. 90, s. 164-168.  
625

 Zauważył to także Marek Walczak. Negując łączność źródła z nowosądeckimi płaskorzeźbami apostołów 

podkreślił, że opis nie nazywa przedstawionych postaci apostołami, lecz jedynie świętymi; tamże, s. 165. 
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podkreślenie dawności figur możemy przypuszczać, że w chwili spisania „stanu 

wyposażenia” kolegiaty, były to retabula uchodzące za najstarsze w jej wnętrzu.  

 Brakuje nam wzmianek w aktach wizytacji z roku 1608 o obecności w kościele św. 

Małgorzaty nastaw w kształcie baldachimów, zawierających interesujące pod kątem naszych 

poszukiwań figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, starszych o kilkadziesiąt lat od 

wymienionych w spisie „płaskich” retabulów. Nie oznacza to, że realizacje baldachimowe nie 

mogły znaleźć się na wyposażeniu kościoła w pierwszej połowie wieku XIV. Należy 

pamiętać, że kościół spłonął w roku 1486 podczas wielkiego pożaru miasta. Nie znamy 

rozmiaru zniszczeń, wiadomo jednak, że budowla pozostawała bez dachu przez dłuższy czas 

po pożarze
626

. Może pożogi uniknęły kaplice boczne, zachowując „starodawne” ołtarze. 

Wydaje się jednak, że w roku pożaru należy upatrywać istotnej cezury w dziejach wystroju 

świątyni. Zachowana do naszych czasów figura Madonny nowosądeckiej mogła znaleźć się 

oczywiście w kościele także po wizytacji w roku 1608, a później mogła zostać przeniesiona 

do kaplicy Szwedzkiej. W tym przypadku jednak nie możemy już uznać głównej świątynii 

miasta za miejsce pierwotnego przeznaczenia retabulum ze wspomniana figurą w środku.  

 Nowosądecki kościół św. Małgorzaty był i pozostaje do dziś świątynią miejską, nad 

którą prawdopodobnie od początku szczególną opiekę sprawowali mieszczanie
627

. W Starym 

Sączu inaczej, niż w leżącym nieopodal nowym mieście, obecność książęcych i królewskich 

fundacji mogła być powszechna. Ksieniami konwentu bywały nieraz zakonnice pochodzące z 

rodów książęcych i królewskich
628

. Królowa Jadwiga Bolesławówna także przeniosła się do 

klasztoru po śmierci swego męża, Władysława Łokietka, a kilka lat później, w roku 1337 

pzyjęła także habit zakonny
629

. 

 Mecenasami rozbudowy klasztoru i wzbogacania jego wystroju były jednak przede 

wszystkim same klaryski. Konwent od chwili założenia był właścicielem rozległych dóbr, 

pozwalających na sfinansowanie tych przedsięwzięć
630

. Jak już wcześniej wspomniałem, 

najpóźniej w roku 1332 konsekrowano kościół św. Trójcy. Najstarszy wystrój kościoła nie 

jest znany, jedynymi pozostałościami, datowanymi na połowę wieku XIV są resztki 
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 Świszczowski 1957, s. 10. 
627

 W akcie erekcyjnym kolegiaty wystawionym przez Zbigniewa Oleśnickiego w roku 1448 znajduje się zapis, 

pozwalające mieszczanom na zdobienie i wyposażenie kościoła; Świszczowski 1957, s. 5. Liber Beneficiorum 

Długosza także wspomina o dawnym już wówczas zwyczaju czynienia legatów przez mieszczan na rzecz 

uposażenia kościoła; Liber Beneficiorum, s. 553-554. Według Mariana Korneckiego i Heleny Małkiewiczównej 

do takich mieszczańskich fundacji można zaliczyć zachowany dziś we fragmentach wystrój malarski wnętrza, 

powstały jeszcze w wieku XIV; Kornecki, Małkiewiczówna 1984, s. 29. 
628

 Kiryk 2007 (1979), s. 115. 
629

 Pieradzka 1962-1964, s. 288. 
630

 Klasztor w chwili założenia został odpowiednio uposażony przez księżną Kingę. Konwent stał się 

właścicielem samego miasta i 28 wsi, otrzymując dochody także z komory celnej; Kyrik 2007 (1979), s. 56. 
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polichromii odkryte na żebrach sklepień
631

. Gotyckie retabula, zapewne pierwotnie liczne, nie 

przetrwały do dziś na miejscu. Z piętnastowiecznym wyposażeniem kościoła można jednak 

powiązać kilka obrazów tablicowych i jedną nastawę
632

 oraz rzeźbę przedstawiającą św. 

Kingę
633

.   

 Wymienione tu dzieła stanowią zapewne jedynie ułamek pierwotnego bogactwa 

piętnastowiecznego wystroju kościoła. Mogły one już w wieku XV zastąpić wcześniejsze 

fundacje. Gruntowna reorganizacja wnętrza nastąpiła w wieku XVII, w związku ze staraniami 

o beatyfikację św. Kingi, które udało się doprowadzić do skutku w roku 1690. Zapewne jako 

istotny wkład w przygotowanie do tego aktu powstało wyposażenie, które do dziś w dużej 

mierze określa charakter wnętrza kościoła.  

 Zmiany wystroju objęły także kaplicę św. Kingi. Wybudowano w niej między innymi 

nowy ołtarz główny
634

. W nastawie tego ołtarza umieszczono wspomnianą już, gotycką figurę 

patronki klasztoru. Jest mało prawdopodobne, że ta rzeźba była częścią gotyckiej nastawy, 

wznoszącej się przed barokizacją na tej mensie ołtarzowej. Figura stanowiła prawdopodobnie 

część trójdzielnej szafy ołtarzowej, w której centralną postacią była Matka Boska z 

Dzieciątkiem
635

. Wysokość figury św. Kingi wskazuje na retabulum rozmiarami 

przekraczające możliwości przestrzenne kaplicy. Przyjmując, że rzeźba była częścią 

średniowiecznego wyposażenia świątyni, to miejscem jej ustawienia mogła być tylko nastawa 

głównego ołtarza, w prezbiterium kościoła. W stosunkowo ciasnym wnętrzu kaplicy z 

powodzeniem zmieściło się za to czternastowieczne retabulum baldachimowe w środku z 

                                                 
631

 Kornecki, Małkiewiczówna 1984, s. 209. 
632

 Przedstawienie Marii-Immaculaty z wizerunkiem klęczącego fundatora, franciszkanina Jerzego, biskupa 

sufragana krakowskiego u jej stóp oraz może dwa obrazy z Chełmca (dziś w Muzeum Narodowym w Krakowie) 

i tryptyk z Kamionki Małej (dziś w Muzeum Diecezjalny w Tarnowie); Gadomski 1981, s. 28, 37-38, il. 

10,11,14, 63,64. W trzeciej tercji wieku XV powstały obrazy Chrystusa w studni z Matką Boską Bolesną w 

klasztorze Klarysek oraz Opłakiwanie z przedstawieniami świętych na skrzydłach ołtarzowych (dziś w Muzeum 

Diecezjalnym w Tarnowie); tenże, Gotyckie malarstwo Małopolski 1460-1500, Kraków 1988, s. 130-132, 163, 

167, il.30, 185, 194,195. 
633

 Wysokość dzieła wynosi 120 cm. Rzeźba dziś znajduje się w barokowym retabulum w kaplicy św. Kingi. 

Figura została w ciągu wieków zmieniona, co znacznie utrudnia dokonania analizy historyczno-artystycznej. 

Marian Kornecki zaliczył figurę do dzieł nieznanego warsztatu małopolskiego, może sądeckiego, datując ją na 

czas ok. 1470; M. Kornecki, Św. Kinga, [w:] Wawel… 2000, t. II, nr. kat II/75, s. 113-114, t. 3, il. 495. 

Dobrosława Horzela potwierdziła trudności atrybucyjne figury, zaliczając ją tylko hipotetyczne do dzieł 

powstałych w warsztacie Mistrza ołtarza św. Trójcy w katedrze na Wawelu; Horzela 2012, s. 183-184. 
634

 Beiersdorf, Kornecki, Krasnowolski 2007(1979), s. 363-367. 
635

 W zbliżonym czasie z powstaniem rzeźby św. Kingi wyrzeźbiono figurę św. Idziego dla kościoła pod 

wezwaniem tegoż świętego w Bardiowie. Obie rzeźby przedstawiają podobne w ujęciu, frontalnie ustawione 

postaci. Św. Idzi stanowił niegdyś część wznoszącej się na ołtarzu głównym nastawy, która powstała w 

warsztacie Jakuba z Sącza w latach 1460-1466. Dziś z całego założenia zachowała się jedynie ta figura; M. 

Bartlová, Sv. Egídius, [w:] Gotika... 2003, nr kat. 4.32, s. 706. Według Dobrosławy Horzeli dzieło mogło być 

przeznaczone do szafy retabulum i ustawiona po środku lub po boku rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem; 

Horzela 2012, s. 148-150.  
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jedną figurą, którą mogła być, znajdująca się obecnie w Nowym Sączu rzeźba Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem.  

 W ramach jakiej, konkretnej fundacji wykonano retabulum? Znane nam przykłady 

królewskich fundacji we Francji z rzeźbami, do których odnieśliśmy styl figur będących 

tematem tej pracy wskazują na możliwość mecenatu królewskich rodów Piastów i 

Andegawenów. Należy pamiętać, że kościół klasztorny św. Trójcy stał się miejscem 

pochówków ksień klasztoru, spośród których wiele pochodziło z książęcych lub nawet 

królewskich rodów. Tu pochowano Jolantę, żonę księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego, 

siostrę św. Kingi
636

, przede wszystkim jednak złożono tu ciało fundatorki, księżnej Kingi. 

Niedługo po jej śmierci rozpoczęto zapewne starania o kanonizację, na co wskazuje 

sporządzenie pierwszego żywotu już w latach 1317-1329
637

. Grób Kingi stał się niedługo 

potem celem pielgrzymek, przyciagającym także członków królewskich dynastii Węgier i 

Polski
638

. 

  Fundacja retabulum z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem mogła mieć miejsce w 

czasie lub tuż po konsekracji kościoła i wiązać z procesem wyposażania kaplicy, 

przygotowanej jako kaplica grobowa założycielki klasztoru. Brak przekazów źródłowych 

sprawia, że nie jesteśmy w stanie wskazać osoby fundatora. Mogła to być zarówno polska 

królowa Jadwiga, jak i jej córka, węgierska królowa Elżbieta.  

 Retabulum mogła przetrwać w tym miejscu przez trzy stulecia, po czym usunięto ją w 

ramach siedemnastowiecznych zmian wystroju wnętrza. Z zapisów księgi Inventarium 

bonorum wiemy, że w roku 1699 usunięto z kościoła trzy ołtarze, a na ich miejsce ustawiono 

nowe
639

. Nie wiemy, o jakie ołtarze chodziło, jednak zapis ten zrzuca światło na przemiany, 

które dotyczyły wystroju wnętrza w tym czasie. Być może właśnie wtedy przekazano 

czternastowieczne retabulum lub też samą figurę Marii z Dzieciątkiem do któregoś z 

kościołów, nad którym patronat sprawowały klaryski
640

. Stamtąd mogła później trafić do 

kapliczki Szwedzkiej w Nowym Sączu w nieznanym czasie, jednak z pewnością w okresie lat 
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 Kiryk 2007 (1979), s. 56. 
637

 T. Michałowska, Vita et miracula beatae Kyngae, Żywot i cuda błogosławionej Kingi, [w:] Taże, Leksykon, 

Literatura polskiego średniowiecza, Warszawa 2011, s. 842-843. 
638

 Kiryk 2007 (1979), s. 115. 
639

 W. Bazielich, Klaryski starosądeckie a sztuki piękne w XVII i XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. XXV 

(1966), s. 179-220, szczeg. s. 190. Za zwrócenie mi uwagi na ten artykuł dziękuję prof. Piotrowi Krasnemu i  

dr. Michałowi Kurzejowi (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiegio). 
640

 Dodatkową przesłankę do stwierdzenia zmian, które przechodziła rzeźba w tym czasie stanowią wspomniane 

już w tej pracy wyniki badań stratygraficznych jej powierzchni. W warstwie chronologicznej, datowanej na wiek 

XVII odkryto miedzy innymi resztki bolusa czerwonego oraz folii srebrnej i złotej; Dokumentacja, Nowy Sącz 

2009, s. 12-13. Odnowienie rzeźby i jej powtórne złocenie mogły być wykonane z okazji przenoszenia jej w 

nowe miejsce ekspozycji. 
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1771-1933, pomiędzy wybudowaniem kaplicy a odkryciem dla nauki i pierwszą publikacją 

przez Józefa Dutkiewicza
641

.  

 Zarysowana tu rekonstrukcja dziejów figury, będącej obecnie własnością parafii św. 

Małgorzaty w Nowym Sączu, powstała jako wynik zestawienia wniosków wypływających z 

analizy historyczno-artystycznej z przesłankami historycznymi. W tym przypadku, inaczej, 

niż przy poszukiwaniach genezy figur, przesłanki historyczne mają walor zawężający ilość 

możliwych hipotez. Jak starałem się pokazać, przyjmując założenie o przeznaczeniu figury do 

którejś z sądeckich świątyń, w zestawieniu z kaplicą grobową księżnej Kingi przy 

starosądeckim kościele św. Trójcy, wszystkie inne sakralne wnętrza wydają się zdecydowanie 

mniej prawdopodobne jako miejsce pierwotnego przeznaczenia figury.  
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 O roku budowy kapliczki informuje data na fasadzie. Nie znamy nazwiska architekta, brakuje także 

przekazów o przebiegu remontów na przestrzeni wieków; A. W. Melzacka, Kapliczka “Szwedzka” pw. św. 

Marka w Nowym Sączu, „Rocznik Sądecki”, R. 22 (1994), s. 123-129. Brak tych przekazów znacznie utrudnia 

rekonstrukcję drogi, jaką dostały się do jej wnętrza gotyckie figury wraz z Madonną, przeniesioną później do 

kościoła św. Małgorzaty. 
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8. Datowanie 

 

 Jak widzieliśmy, figury będące przedmiotem tej pracy łączą ze sobą wspólne cechy 

formalne i stylowe, a także przypuszczalnie funkcja. Występują między nimi również różnice, 

szczególnie w ikonografii oraz w mniejszym stopniu w rzeźbiarskim kształtowaniu 

wspólnego schematu. Te ostatnie różnice nie pozwalają jednak na bezpiecznie ustalenie 

porządku chronologicznego tych dzieł. Wskazuje to na powstanie wszystkich rzeźb w jednym 

okresie. Przedmiotem datowania muszą być więc nie pojedyncze figury, lecz cała grupa, a 

właściwie zespół cech, noszący określoną konwencję stylową. Na określenie ram czasowych 

powstania grupy wpływają zarówno przesłankipłynace z analizy stylowo-porównawczej, jak i 

te wypływające z okoliczności historycznych, z którymi z największym 

prawdopodobieństwem można łączyć te figury
642

.  

 Mając do dyspozycji wystarczająco wiele figur, do których można odnieść 

środkowoeuropejskie Madonny – chodzi o rząd ukazanych wyżej dzieł, powstałych w 

środowisku paryskim
643

 – można ustalić dość dokładnie miejsce figur małopolsko-spiskiej 

grupy w chronologii przemian stylowych. Należy jednak ciągle mieć na uwadze, że te układy 

formalne lub sposoby kształtowania powierzchni rzeźbiarskiej mogły już istnieć wcześniej 

lub trwać przez dłuższy czas i współistnieć z nowymi tendencjami. W przypadku tej grupy na 

możliwość długiego trwania kształtującego je schematu wskazałem już wcześniej
644

. Cechy 

wskazujące na początek wieku XIV to przede wszystkim „klasyczność” ujęcia, wywodzącego 

się jeszcze z rzeźby francuskiej XIII wieku, a także strój Madonny charakterystyczny dla tego 

samego stulecia
645

. Są także cechy ubioru wskazujące na wiek XIV, jak kryzowana krawędź 

chusty lub surcôt bez rękawów, w Szaflarach mocno wycięty
646

.  
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 O potrzebie uwzględnienia w datowaniu możliwie wielu aspektów wpływających na okoliczności powstania 

dzieła pisał Wirth 2004. Do tej pracy szczegółowo odniósł się Walczak 2009, ukazując trafność spostrzeżeń 

Wirtha na kilku przykładach z Małopolski. 
643

 Fabienne Joubert pisząc o powszechnej w literaturze niepewności co do datowań dzieł rzeźby francuskiej 

ubolewała nad skromną ilością źródeł, mogących rzucić światło na czas powstania dzieł. Wymieniła jednak kilka 

przykładów pewnych, bo opartych na przekazy źródłowe datowań. Wśród nich znalazł się także zespół figur 

nagrobnych w kościele opactwa St. Denis; Joubert 2008, s. 151-155. 
644

 Zob. wyżej, s. 62-63. Zjawisko długiego trwania określonego sposobu kształtowania figury lub 

wykorzystania przez dłuższy czas motywów pojedyńczych bądź całego ich zespołu może być pewnym kluczem 

do zrozumienia fenomenu określanego dawniej jako „opóżnienie stylowe”. To ostatnie określenie słusznie uznał 

Wirth i za nim Walczak za bezpodstawne; Wirth 2004, s. 135; Walczak 2009, s. 171-174.  
645

 Thiel 1980, s. 132; Robert Suckale odniósł podobny strój królewski Madonny „mediolańskiej” aż do 

początków XIII wieku; Suckale 2009, s. 44. 
646

 Thiel 1980, s. 133-134. 
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 W oparciu o dość dokładne, bo wynikające z zapisów źródłowych datowanie rzeźb 

francuskich, do których bezpośrednio odnieśliśmy środkowoeuropejskie figury, możemy 

przyjąć datowanie tych ostatnich na trzecie dziesięciolecie XIV wieku. W tym dziesięcioleciu 

powstały bowiem nagrobki Filipa IV, Karola IV i Klemencji Andegaweńskiej, a także 

marmurowa rzeźba Marii z Dzieciątkiem z Gosnay.  

 Przesłanki historyczne wzmacniają prawdopodobieństwo takiego okresu dokonania 

fundacji małopolsko-spiskich figur wbrew temu, że zachowało się niewiele przekazów na 

temat kontaktów w tym okresie między dworami królewskimi Francji i Węgier. Nie możemy 

także wykluczyć, że takie relacje mogły być nawiązanie również później, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem Neapolu. Na obecnym etapie badań nie potwierdzają tego jednak wyniki 

analizy samych dzieł. Zgodnie z powyższymi, powstanie grupy Madonn francuskiej 

proweniencji w Małopolsce, na Spiszu i Szaryszu jest najbardziej prawdopodobne w 

przedziale lat około 1320-1330.  
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9. Oddziaływania w rzeźbie Małopolski i Spisza 

 

 Przeprowadzona na poprzednich stronach analiza ukazała ścisłą zależność 

środkowoeuropejskich figur od rzeźby francuskiej. Należy jednak postawić pytanie, czy 

pojawiająca się za sprawą tych figur konwencja wpłynęła na twórczość warsztatów, 

niepodlegających bezpośrednio nurtom sztuki francuskiej.  

 Wydaje się, że wyznaczony przez te rzeźby kierunek stylowy nie doczekał się 

kontynuacji. Przypuszczalnie twórczość rzeźbiarzy o francuskiej orientacji artystycznej 

wygasła jeszcze przed połową stulecia podobnie, jak krótkotrwałe były w sztuce austriackiej 

oddziaływania twórczości rzeźbiarza Madonny w Klosterneuburgu. 

 Nie można jednak wykluczyć, że pewne elementy opisanego schematu mogły być 

przejmowane przez inne warsztaty. Stan zachowania rzeźb z tego czasu nie pozwala na 

przytoczenie wielu świadectw o przejmowaniu całych zespółów motywów. 

Symptomatycznym przykładem może być przedstawiona już w tej pracy Madonna z 

Podolińca (il. 31). Sama figura jest daleka pod wieloma względami od figur tworzących 

wyróżnioną przez nas grupę, jednak przedstawienie Dzieciątka wyraźnie nawiązuje do nich, 

zarówno w układzie jak i w formalnym ujęciu.  

 Już przy wyodrębnieniu grupy z małopolskiego i spiskiego materiału zabytkowego 

wskazałem na figury o luźniejszym związku z tytułowymi Madonnami. Choć szczegółowe 

porównanie ukazuje nieprzystawalność tych rzeźb do owej grupy, uchwytny jest jednak 

ogólny, wykazujący francuską genezę schemat przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

Szczegółowy „rozbiór” długiego szeregu figur z XIV wieku pod kątem – czasem śladowej – 

obecności w nich elementów stylowych o francuskiej proweniencji, nie jest celem tej pracy. 

Cechy o francuskim rodowodzie mogą bowiem być elementem składowym wytwórczości 

artystycznej wielu środowisk europejskich i tym samym nie koniecznie stanowić o 

bezposredniej zależności od sztuki francuskiej. W tych przypadkach należy brać pod uwagę 

cechy stylowe dominujące nad rozwiązaniami o genezie francuskiej.  

 Prawdopodobnie równocześnie z tytułowymi Madonnami powstała okazała rzeźba w 

klasztorze karmelitanek bosych w Krakowie. Dzieło to należy uznać za import, jednak warto 

je ukazać jako wymowny przykład takiego podejścia. Jak widzieliśmy, figura powtarza typ 

francuski – Madonny z Poissy – jednak w całości odpowiada założeniom obecnym w rzeźbie 

górnoreńskiej. Podobne podejście w Małopolsce wykazuje figura w Lipnicy Murowanej, 

którą nie tylko typ przedstawienia, ale także pewne szczegóły łączą z Madonnami 
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małopolsko-spiskiej grupy, jednak jej rodowodu artystycznego należy szukać w rzeźbie 

czeskiej. 

 Wśród figur powtarzających w głównych zarysach schemat francuski warto wymienić, 

poddaną ostatnio konserwacji Madonnę z Harklowej (il. 185). Ta względnie dobrze 

zachowana figura
647

 świadczy o znajomości schematu analizowanego przez nas w tej pracy, 

który widoczny jest w układzie fałdów szat, jednak głowa Madonny i figurka Dzieciątka 

wyrzeźbione zsotały według odmiennych zasad. Wymienione tu odstępstwa nie muszą 

wskazywać na różnice w czasie powstania między figurą z Harklowej a Madonnami 

wyodrębnionej grupy. Kolejnym dziełem, powtarzającym znany nam już typ kompozycyjny 

jest Madonna z Leśniowa (il. 29). W tym dziele ciężar szat zaburza równowagę 

kompozycyjna, która w statycznie wyważonych figurach z Nowego Sącza lub Toporca nadaje 

przedstawieniu lekkość. Brak pewnych wiadomości o okolicznościach powstania nie pozwala 

stwierdzić, czy figura ta powstała później czy też przeciwnie, w tym samym czasie co tamte 

Madonny, ale jest wytworem snycerza mniej zdolnego, nie rozumiejącego znamiennych dla 

„dzieł pierwszych” pryncypiów budowania struktury rzeźby i kształtowania jej 

powierzchni
648

. 

 Ostatnie dwie figury są zaledwie zacytowanymi przykładami dzieł, które mogły 

powstać pod wpływem Madonn, pojawiających się na pograniczu dwóch królestw w trzecim 

dziesięcioleciu XIV wieku. Próby odnalezienia kolejnych figur, w których stopień zależności 

od francuskiego schematu jest coraz mniejszy byłoby mnożeniem hipotez, których 

prawdziwość mogą jednak dowieść przyszłe badania uwzględniające inne, niż francuskie, 

oddziaływania w czternastowiecznej rzeźbie Małopolski i Spisza. 
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 Nie zachowała się dolna częśc figury, reszta natomiast przetrwała w dobrym stanie. Całość wyrzeźbiono z 

kilku fragmentów drewna. Poza wtórnym w stosunku do rzeźby szalunkiem od tyłu, wszystkie części wykonano 

z drewna lipowego. Brak śladów łączenia głowy Madonny z kilku części; Kalata 2011, s. 30-32, 154. W tym 

miejscu chcę podziękować pani Marcie Kalacie za pouczające rozmowy przy rzeźbie, będącej jeszcze wówczas 

w trakcie konserwacji.  
648

 Tradycja o przywiezieniu figury w roku 1382 przez Władysława Opolczyka przemawia jednak za powstanie 

rzeźby w drugiej połowie stulecia; por. wyżej, s. 35, przyp. 99 niniejszej pracy. 
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10. Zakończenie 

 

 Przedstawiona w tej pracy problematyka stanowi tylko wycinek zagadnień, jakie 

składają się na obraz sztuki pierwszej połowy XIV wieku w Małopolsce i na Spiszu. Choć 

przedmiotem badań było zaledwie kilka figur, to jednak wysoki poziom artystyczny oraz 

wielość warstw znaczeniowych tych przedstawień umożliwiły ukazanie bogatej sieci 

powiązań, łączącej je z dziełami o doniosłym znaczeniu w rzeźbie europejskiej. Na 

artystyczną i historyczną rangę tych dzieł wskazywali badacze kilku krajów od przeszło stu 

lat, jednak w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech uwzględnianie w badaniach „rodzimej” 

figury jako dzieła pierwszego, nie pozwalało na uzyskanie wspólnego stanowiska, co do 

relacji zarówno między samymi rzeźbami, jak i między nimi a twórczością poszczególnych 

środowisk artystycznych. Zebranie w jedną grupę tych dzieł bez wskazywania 

któregokolwiek z nich jako stylistycznie najdojrzałszego, legło u podstaw metodologii tej 

pracy. Po przeprowadzeniu w miarę możliwości wnikliwej analizy nowosądeckiej rzeźby 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem, do której okazją stała się przeprowadzona niedawno 

konserwacja rzeźby, wskazano figury, odznaczające się podobnymi rozwiązaniami w zakresie 

stylu i ikonografii. Zestawienie tego zespołu z innymi rzeźbami pochodzącymi z Małopolski i 

Spisza potwierdziło ich wyjątkowość i uzasadniło sens traktowania ich razem w dalszych 

porównaniach z rzeźbą europejską. 

 Nawiązując do wyników badań historyków sztuki, uznających warsztaty francuskie za 

miejsce powstania nieznanego dziś pierwowzoru, w pierwszym rzędzie zestawiono grupę z 

dziełami tychże środowisk rzeźbiarskich. Okazało się, że środkowoeuropejskie Madonny 

ściśle nawiązują do kilku paryskich dzieł powstałych w latach dwudziestych XIV wieku, 

które łączy nie tylko styl, ale także czas powstania i krąg fundatorów. Dalsze porównania z 

dziełami rzeźby francuskiej pierwszej połowy stulecia potwierdziły te zależności, umożliwiły 

jednocześnie umieszczenie Madonn w określonym punkcie przemian stylowych rzeźby 

francuskiej.  

 Ważnym celem pracy było szukanie odpowiedzi na pytanie o możliwości 

pośredniczącej roli któregoś z europejskich środowisk artystycznych. Szeroki przegląd sztuki 

tych regionów, w których wpływy francuskie stanowiły istotny składnik twórczości 

rzeźbiarskiej wykazał brak dodatkowych cech, które mogłyby przesądzić o roli 

pośredniczącej tychże środowisk artystycznych. Wnioski te wzmocniły przekonanie o 

bliskości dzieł francuskich i małopolsko-spiskich. Te spostrzeżenia nakazują odrzucić 
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powtarzane w literaturze od lat opinie o znaczeniu rzeźby nadreńskiej lub austriackiej w 

przekazywaniu schematu, kształtującego omawiane Madonny.  

 W dociekaniach nad genezą artystyczną mniejsze znaczenie, niżeli styl odgrywa 

ikonografia i przypuszczalna funkcja figur. Kwestie ikonografii okazały się jednak pomocne 

przy próbie rekonstrukcji wyglądu rzeźb, które przez siedemset lat istnienia były wielokrotnie 

odnawiane i utraciły fragmenty łatwe do uszkodzenia, jednak istotne dla wymowy ideowej 

przedstawień. Niektóre elementy zrekonstruowano na podstawie zachowanych w lepszym 

stanie rzeźb francuskich, których układ postaci, wątek draperii wokół rąk lub na przykład 

obręcz korony uprawomocniły dokonanie takiego zabiegu. 

 Spojrzenie na figury pod kątem ikonografii zwróciło uwagę na różnorodność ujęć 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a przede wszystkim wzajemnej relacji między Matką a Synem. 

Analiza domniemanych funkcji pokazała z kolei jednorodność dzieł, których przestrzenne 

walory wskazują na możliwość wkomponowania w architekturę retabulum baldachimowego. 

Z zastosowania tych, podobnych dla wszystkich dzieł, ram architektonicznych wynikają być 

może także podobne proporcje figur we wszystkich trzech wymiarach: szerokości, wysokości 

i głębokości. Przeznaczenie do nastawy ołtarzowej mogło wpłynąć także na sposób 

przestrzennego kształtowania powierzchni rzeźbiarskiej. Figurom umieszczonym w 

zamykanej skrzydłami konstrukcji baldachimowej, bogate udrapowanie nadało wrażenia głębi 

w jedynym, jasno czytelnym frontalnym ujęciu. 

 W ślad za ustaleniem związków artystycznych podjąłem próbę odtwarzania 

okoliczności, które doprowadziły do powstania dzieł. Dociekania stylowych zależności 

doprowadziły nie tylko do niektórych francuskich realizacji, ale także do ich fundatorów. 

Znani ze źródeł zleceniodawcy francuskich mistrzów byli osobistościami z najbliższego kręgu 

dworu, nieraz na czele z samym monarchą. Taki kontekst fundacji legł u podstaw hipotezy, że 

inicjatywa wprowadzenia „królewskiego” schematu przedstawienia Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem także w Małopolsce i na Spiszu zrodziła się na dworach władców Królestwa 

Polskiego lub Węgierskiego. Dynastyczne związki wskazują na dom węgierskich 

Andegawenów, spokrewnionych z rodem francuskich Kapetyngów. Analiza historyczno-

artystyczna dzieł wskazuje na możliwość nawiązania bezpośrednich relacji artystycznych 

między dworami królewskimi Francji i Węgier. Prawdopodobieństwo zaistnienia takich 

relacji wzmacniają także przesłanki historyczne.  

 Rozważania oparte na analizie samych dzieł oraz na pewnych wątkach historycznych 

umożliwiły, choć w niewielkim stopniu, przybliżenie osoby fundatorów oraz miejsc 

przeznaczenia retabulów, zawierających zachowane do naszych czasów drewniane figury 
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Marii z Dzieciątkiem. Analiza rodziła także dalsze pytania, które na razie pozostają otwarte. 

Nie znamy bezpośredniej przyczyny dokonania fundacji. Czy był to akt pobożności, czy też 

chęć reprezentowania władzy królewskiej poprzez ukazania lilii w kształcie figury 

heraldicznej, być może zaakcentując nawet herb dynastii na retabulum? Czy złożono 

zamówienie, nakazując rzeźbiarzowi powtórzenie konkretnego przedstawienia, widzanego 

podczas piełgrzymki lub innej podróży? Chciano może przenieść konwencję stylową, ze 

względu na jej wysokie walory estetyczne? Nie wiemy także, czy dzieła wykonali przybyli z 

Francji snycerze lub też miejscowi mistrzowie na podstawie dostarczanego wzoru? W miarę 

pewną wskazówką, że figury powstały w środkowoeuropejskim warsztacie jest jednak 

gatunek drewna, lipa, w której je wyrzeźbiono.   

 Powyższe pytania wywołują, szczególnie w ostatnim czasie, żywe zainteresowanie 

historyków sztuki, poszukujących nowej definicji relacji artystycznych między europejskimi 

ośrodkami lub poszczególnymi artystami
649

. Dalsze badania mogą w przyszłości zgłębić 

charakter opisanych na powyższych stronach relacji artystycznych, przyniosąc nowe, 

szczegółowe ustalenia. Dziś możemy jednak z pewnością powiedzieć, że będące przedmiotem 

tej pracy małopolsko-spiskie figury Marii z małym Jezusem świadczą o zaistnieniu niegdyś 

kontekstu historyczno-kulturowego, o którym milczą źródła pisane. Świadczą one o 

bezpośrednich kontaktach w pierwszej połowie XIV wieku z wiodącymi ośrodkami 

artystycznymi we Francji i co się z tym nierozerwalne wiąże, o obecności europejskiej sztuki 

najwyższych lotów w czternastowiecznej rzeźbie Małopolski i Spisza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
649

 J. Dubois, J-M. Guillouët, B. Van den Bossche, Le „déplacement” comme problème: les transferts artistiques 

à l’époque gothique, [w:] Les transferts artistiques... 2014, s. 9-34. 
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św. Jakuba Większego 

121. Matka Boska z Dzieciątkiem, Klosterneuburg, klasztor augustianów 

122. Matka Boska z Dzieciątkiem zwana Dienstbotenmadonna,Wiedeń, katedra 

123. Matka Boska z Dzieciątkiem, Wiedeń, kościół Minorytów 
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124. Matka Boska z Dzieciątkiem zwana Dienstbotenmadonna,Wiedeń, katedra 

125. Matka Boska z Dzieciątkiem, Wiedeń, klasztor Salezjanek 

126. Matka Boska z Dzieciątkiem, Wiedeń, katedra 

127. Fragment sceny Ukrzyżowania, Wiedeń, kościół minorytów, tympanon  

środkowego portalu zachodniej fasady 

128. Matka Boska z Dzieciątkiem, Kraków, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

 Panny, klucz łuku południowego okna apsydy  

129 Św. Dorota, Wiedeń, katedra, dziś Historisches Museum der Stadt Wien 

130 Św. Anna Samotrzeć, Wiedeń, katedra, dziś Historisches Museum der Stadt Wien 

131. Matka Boska z Dzieciątkiem, Koszęcin, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

dziś Rudy Raciborskie, zespół pałacowo-klasztorny 

132. Matka Boska z Dzieciątkiem, Ľubietova, dziś Bańska Bystrzyca,  

Stredoslovenské Múzeum 

133. Matka Boska z Dzieciątkiem, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

134. Matka Boska z Dzieciątkiem, Krásna Lúka, dziś Slovenské národné múzeum v Martine 

135. Matka Boska z Dzieciątkiem, Nowy Sącz, kolegiata św. Małgorzaty,  

stan w trakcie konserwacji 

136. Matka Boska z Dzieciątkiem, Nowy Sącz, kolegiata św. Małgorzaty,  

stan po konserwacji 

137. Matka Boska z Dzieciątkiem, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

138. Głowa Chrystusa, Paryż, Luwr 

139. Głowa Chrystusa, Paryż, Luwr 

140. Matka Boska z Dzieciątkiem, Czulice, dziś Kraków, Muzeum Archidiecezjalne 

141. Matka Boska z Dzieciątkiem, Ulina Wielka, kościół św. Katarzyny 

142. Maria ze sceny Hołdu Trzech Króli, Stendal, kościół NMP 

143. Król ze sceny Hołdu Trzech Króli, Stendal, kościół NMP 

144. Matka Boska z Dzieciątkiem, Salins-les-Bains, Musée Max Claudet 

145. Matka Boska z Dzieciątkiem, Saint-Denis, dziś Paryż, Luwr 

146. Matka Boska z Dzieciątkiem, Paryż, Saint-Germain-de-Prés, kościół pobenedyktyński 

147. Matka Boska z Dzieciątkiem, Akwizgran, skarbiec katedry 

148. Matka Boska z Dzieciątkiem, Abbeville?, dziś Paryż, Luwr 

149. Matka Boska z Dzieciątkiem, Kolonia, kościół NMP 

150. Matka Boska z Dzieciątkiem, Nowy Sącz, kolegiata św. Małgorzaty,  

stan po konserwacji 
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151. Matka Boska z Dzieciątkiem, Dominikowice, dziś Tarnów, Muzeum Diecezjalne 

152. Matka Boska z Dzieciątkiem, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

153. Matka Boska z Dzieciątkiem, Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria 

154. Matka Boska z Dzieciątkiem, Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria 

155. Matka Boska z Dzieciątkiem, Wiedeń, kościół Minorytów 

156. Matka Boska z Dzieciątkiem, Paryż, Saint-Germain-de-Prés, kościół pobenedyktyński 

157. Św. Jan Chrziciel nad nastawą ołtarzową ze sceną Chrztu Chrystusa, Marburg,  

kościół św. Elżbiety Turyńskiej 

158. Ołtarz, Saint-Denis, katedra, kaplica NMP 

159. Nastawa ołtarzowa, Saint-Denis, katedra, kaplica NMP 

160. Fragment nastawy ołtarzowej, Saint-Denis, katedra, kaplica NMP 

161. Ołtarz św. Elżbiety Turyńskiej, Magdeburg, katedra 

162. Ołtarz główny, Saint Thibault, kościół NMP 

163. Retabulum ołtarza, Vojňany, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria 

164. Ołtarz z retabulum baldachinowym, Hronský Beňadik, kościół św. Benedykta 

165. Tryptyk, Kolonia, dziś Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art. 

166. Pentaptyk, Paryż, dziś Berlin, Bode Museum 

167. Pentaptyk, Paryż, dziś Luwr  

168. Pentaptyk, Paryż, dziś Berlin, Bode Museum 

169. Pentaptyk, Paryż, dziś Luwr  

170. Pentaptyk, Paryż, dziś Luwr  

171. Matka Boska z Dzieciątkiem, Nowy Sącz, kolegiata św. Małgorzaty,  

stan po konserwacji 

172. Matka Boska z Dzieciątkiem, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

173. Matka Boska z Dzieciątkiem, Dominikowice, dziś Tarnów, Muzeum Diecezjalne 

174. Matka Boska z Dzieciątkiem, Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria 

175. Retabulum z przedstawieniem św. Pankracego, Steinkirchen, dziś Berlin, Bode Museum  

176. Retabulum z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Erfurt, dziś Angermuseum 

177. Retabulum z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Erfurt, dziś Angermuseum 

178. Matka Boska z Dzieciątkiem, Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria 

179. Główka Dzieciątka na sworzniu, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

180. Główka Dzieciątka na sworzniu, Podoliniec, kościół Wniebowzięcia NMP 

181. Główka Dzieciątka na sworzniu, Nowy Sącz, kolegiata św. Małgorzaty,  

stan po konserwacji 
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182. Główka Dzieciątka na sworzniu, Ruskinovce, dziś Bratysława,  

Slovenská národná galéria 

183. Retabulum ołtarzyka, Óbuda, dziś Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art 

184. Fragment płyty nagrobnej Katarzyny Andegaweńskiej?, Székesfehérvár, kolegiata NMP,  

kaplica św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziś Székesfehérvár,  

Szent István Király Múzeum 

185. Matka Boska z Dzieciątkiem, Harklowa, kościół Narodzenia NMP, stan w trakcie  

konserwacji 

186. Koronacja Karola Roberta przez Matkę Boską, Spiska Kapituła, katedra św. Marcina, 

 stan po konserwacji przeprowadzonej w roku 2005 

187. Figura Marii z Dzieciątkiem z Toporca wśród innych rzeźb pochodzących z kościołów 

 spiskich, Fotografia autorstwa Kornéla Divalda z roku 1903 
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Aneks 

Wielojęzyczny wykaz nazw miejscowości oraz regionów historycznych
*
 

 

PL SK HU DE RO 

Bańska Bystrzyca Banská Bystrica Besztercebánya Neusohl - 

Białogród Julijski - Gyulafehérvár - Alba Iulia 

Bardiów Bardejov Bártfa Bartfeld - 

- - Boldogasszony Frauenkirchen - 

- Hronský 

Beňadik 

Garamszentbenedek Sankt Benedikt - 

- Krásna Lúka (w 

starszej 

literaturze jako 

Šenvíz) 

Széprét Schönwies - 

Lewocza Levoča Lőcse Leutschau - 

- Ľubietova Libetbánya Libethen - 

Łapsze Niżne Nižné Lapše Alsólápos - - 

- Matiašovce Szepesmátyásfalva - - 

- Most pri 

Bratislave 

Dunahidas Bruck - 

Nowy Sącz Nový Sacz Újszandec Neu Sandetz - 

Ostrzyhom Ostriom Esztergom Gran - 

Podoliniec Podolínec Podolin Pudlein - 

Pożoń/Bratysława Bratislava Pozsony Pressburg - 

- Rača Récse Ratzersdorf - 

- Rozhanovce Rozgony - - 

- Ruskinovce Ruszkin Rießdorf - 

- Šamorín Somorja Sommerein - 

- Selce Szelcse - - 

- Slatvina Szlatvin - - 

Spiska Kapituła Spišská 

Kapitula 

Szepeshely ZipserKapitel - 

Spisz Spiš Szepesség Zips - 

Stary Sącz - Ószandec Alt Sandetz - 

                                                 
*
 Wykaz odwołuje się tylko do wykorzystanej w tej pracy literatury historyczno-artystycznej i nie obejmuje 

wszystkich odmian podanych tu nazw miejscowości i regionów. 
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PL SK HU DE RO 

- Štítnik Csetnek - - 

- Strážký Nagyőr Nehre - 

- Švábovce Svábfalva Schwabsdorf - 

Szarysz Šariš Sáros - - 

- Toporec Toporc Toppertz - 

- Ulože Kőperény - - 

- Bojany Krig Kreig - 

Waradyn - Nagyvárad Grosswardein Oradea 

- Žehra Zsegra Schigra - 
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Ilustracje
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Większość dzieł przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem, dlatego określenie tematu występuje tylko wtedy, 

jeśli nie jest to rzeźba Madonny. W podpisach odnoszących się do rzeźby Madonny z Nowego Sącza, jeśli nie 

oznaczono inaczej, ilustracja zawsze przedstawia stan figury w trakcie konserwacji. Pełny wykaz informacji, 

zawierający także nazwiska autorów zdjęć lub źródła ilustracji podano w Spisie ilustracji. 
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 a           b             c 

 

 d            e             f 

         

      g 

 

a) Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 

b) Dominikowice, dziś Tarnów, Muzeum       

    Diecezjalne 

c) Szaflary, kościół św. Andrzeja 

d) Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti  

    Galéria 

e) Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská  

    národná galéria  

f) Švábovce, niezachowana 

g) Richvald, dziś Bardiów, Šaryšské Múzeum 

 

1 Rzeźby Marii z Dzieciątkiem w Małopolsce i na Spiszu, 1320-1330 
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2 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 

 

3 Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

 

 
2 

 
3   
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4 

 
5 

 
6 

 

 

 

4 Dominikowice, dziś Tarnów, Muzeum Diecezjalne 

 

5 Szaflary, kościół św. Andrzeja 

 

6 Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria  
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7 

 
8 

      

7 Švábovce, niezachowana 

 

 8 Richvald, dziś Bardiów, 

Šaryšské Múzeum 
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9 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 
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10 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 
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 11 Główka 

Dzieciątka na sworzniu, Nowy Sącz, 

Kolegiata św. Małgorzaty 

  
 

12 Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská 

národná galéria 

 

 

 

13 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 
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14                        15                                                      16 

 

 

 
17 

14 Szaflary, kośćiół św. Andrzeja   

15  Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti 

Galéria 

16 Manessische Liederhandschrift, fol. 82v 

17 Ulože, dziś Lewocza, kaplica św. Jerzego  

w kościele św. Jakuba Większego 
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18 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty            19 Toporec, dziś Budapeszt, Magyar          

                                                                                     Nemzeti Galéria 

 

 

  
 

20 Dominikowice, dziś Tarnów, Muzeum Diecezjalne 
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21 Główka Dzieciątka na sworzniu, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

 

 

  
 

22 Dzieciątko, Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 
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23                                                    24 

 

               
25                                                                      26 

 

23 Główka Dzieciątka na sworzniu, Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty                               

24 Główka Dzieciątka na sworzniu, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

25 Główka Dzieciątka na sworzniu, Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty                                                                                

26 Główka Dzieciątka na sworzniu, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria                                                     
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 27                                                                      28 

 

27 Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

28 Główka Dzieciątka, Akwizgran, Museum Suermondt-Ludwig 
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29                                                 30 

     
31                                                                   32 

29 Leśniów, kościół Nawiedzenia NMP  

30 Hronský Beňadik, kościół św. Benedykta 

31 Podoliniec, kościół Wniebowzięcia NMP 

32 Łapsze Niżne, dziś Kraków, Muzeum Archidiecezjalne 
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33                                                          34 

 

             
35                                                36 

 

33. Matiašovce, kaplica cmentarna                                                             

34. Lipnica Murowana, kościół św. Andrzeja                   

35. Frauenkirchen, kościół NMP    

36. Csepreg, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 
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37 Paryż, tympanon środkowego portalu zachodniej fasady katedry Notre Dame 

 

 

 

  
 

38 Paryż, tympanon środkowego portalu zachodniej fasady katedry Notre Dame 
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39 Paryż, płaskorzeźby z tympanonu środkowego portalu zachodniej fasady katedry Notre 

Dame, dziś Musée National du Moyen Age 

 

 

 

40 Paryż, tympanon środkowego portalu zachodniej 

fasady katedry Notre Dame 
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41 

 

          
42                                                                      43 

 

41-43, Paryż, Sainte-Chapelle, Apostołowie, dziś Musée National du Moyen Age 
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45 

44 

 

 46 

 

44 Amiens, Vierge Dorée, portal południowego ramienia transeptu katedry 

45 Paryż, portal północnego ramienia transeptu katedry Notre Dame 
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46 Paryż, Sainte-Chapelle, dziś Luwr 

           
47                                                                         48 

 

 

47 Filip I i Konstancja Kastylijska, Saint-Denis, katedra 

48 Robert II Pobożny i Konstancja z Arles, Saint-Denis, katedra 
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49 Abbeville?, dziś Paryż, Luwr 
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50  

 

 

 

 

                  
  51                                                                  52 

 

 

50 Nastawa ołtarzowa, Saint-Germer-de-Fly, dziś Paryż, Musée National du Moyen Age 

51 Św. Piotr, nastawa ołtarzowa, Saint-Germer-de-Fly, dziś Paryż, Musée National  

du Moyen Age 

52 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty, stan po konserwacji 
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53 

 
54 

      55 

 

53-54 Tympanon ze sceną Zwiastowania NMP, Meaux, dziś Paryż, Luwr 

55 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 
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56                                                                                57 

 

58 

 

 

 

56 Głowa anioła, Poissy, dziś Paryż, Musée National du Moyen Age 

57 Anioł, Poissy, dziś Paryż, Luwr 

58 Anioł, Poissy, dziś Paryż, Luwr 
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59                                                                      60 

 

59 Abbeville?, dziś Paryż, Luwr 

60 Król Childebert, Paryż, Saint-Germain-de-Prés kościół pobenedyktyński, dziś Luwr 
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61                                                                                           62 

 

 63 

61 Mainneville, kościół 

 

62 Poissy, dziś Antwerpia,  

Museum Mayer van den Berg 

 

63 Écouis, Kolegiata Wniebowzięcia NMP 
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64 Filip III i Filip IV, Saint-Denis, katedra 

 

  
 

 65 Filip III i Filip IV, Saint-Denis, katedra 
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66                                                                                67  

 

66 Filip IV, Saint-Denis, katedra 

67 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 
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 68 

 

 

 
69 

 

68 Gosnay, dziś Arras, Musée des Beaux-Arts 

69 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 
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70 Klemencja Andegaweńska, Saint-Denis, katedra 
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71 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 

 

 

 
 

72 Klemencja Andegaweńska, Saint-Denis, katedra 
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73                                                                        74 

 

      
75                                                                76 

 

73 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 

74 Klemencja Andegaweńska, Saint-Denis, katedra 

75 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 

76 Klemencja Andegaweńska, Saint-Denis, katedra 
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77 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 

 

        
 

78 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty   79 Filip IV, Saint-Denis, katedra 



263 

 

 
 

80 Klemencja Andegaweńska, Saint-Denis, katedra 

 

 

 
 

81 Filip V, Joanna d’Évreux, Karol IV, Saint-Denis, katedra 
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82 Karol I Andegawen, Saint-Denis, katedra 
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83 Saint-Denis, dziś Paryż, Luwr 
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     84    

 

 

84 Maria z grupy Zwiastowania, Javernant?, dziś Paryż, Luwr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

 
 

85 Jan II I Filip VI, Saint-Denis, katedra 
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86 Antependium ołtarza głównego, Saint-Thibault, kościół NMP 
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87 

 
88 

87 Fontenay, kościół 

pocysterski 

 

88 Bayel, kościół 
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89 Lotaryngia, dziś Berlin, Bode Museum 

     

 
 

90 Lotaryngia, dziś Berlin, Bode 

Museum 
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91 Metz?, dziś USA, San Francisco, De Young 

Memorial Museum 

 

 
 

92 Fromeréville-lès-Vallons, kościół 
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93. Magny-en-Vexin, kościół                94 Liège?, dziś Antwerpia, katedra 
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95 Nadrenia?, dziś Kolonia, Schnütgen Museum 
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96                                               97 

 

96-97 Madonna „Mediolańska“, Kolonia, Katedra 
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98 Zwiastowanie ze stipesu ołtarza głównego katedry w Kolonii, dziś Kolonia, Schnütgen 

Museum 

 

       
99                                           100 

 

99 Św. Piotr?, Kolonia, Schnütgen Museum 

100 Święta niewiasta, Akwizgran, Museum Suermondt-Ludwig 
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101                               102                                                 103 

 

 
104 

101 Ochtrup-Langenhorst, kościół św. Jana 

Chrzciciela 

 

102. Kolonia, Schnütgen Museum 

 

103 Kolonia, Friesentor, dziś Schnütgen 

Museum 

 

104 Delsberg, dziś Berno, Bernisches 

Historisches Museum 
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105                                                                 106 

 

 
107 

105 Kraków, Klasztor Karmelitanek 

Bosych na Wesołej 

 

106 Brüderen/Entlebuch, dziś 

Zurich, Schweizerisches 

Landesmuseum 

 

107 Brüderen/Entlebuch, dziś 

Zurich, Schweizerisches 

Landesmuseum, fragment  
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108                                               109 

 

 108 Münstermaifeld, kościół św. Marcina 

 

109 Św. Jan Chrzciciel, Marburg, 

 kościół św. Elżbiety Turyńskiej 

 

110 Magdeburg, katedra 

110 
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111                                                                    112 

 

 
113 

111 Erfurt, kościół św. Seweryna 

 

112 Paryż, Saint-Germain-des-Prés, 

kościół pobenedyktyński 

 

113 Nordheim nad Menem,  

na fasadzie kamienicy 
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114                                              115 

 

 
116 

114 Rudolfov, dziś Hluboká nad 

Vltavou, Alšova jihočeská galerie  

 

115 Akwizgran, skarbiec katedry 

 

116 Křenovice u Slavkova, dziś 

Ołomuniec, Arcidiecézní muzeum 
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117                                                 118 

 

 
119 

117 Klosterneuburg, klasztor 

augustianów 

 

118 Norymberga, kościół 

 św. Wawrzyńca 

 

119 Šempeter v Savinjski dolini, kościół 

św. Piotra 

 



282 

 

      
120                                                                                  121 

 

 

120 Ulože, dziś Lewocza, kaplica św. Jerzego w kościele św. Jakuba Starszego 

121 Klosterneuburg, klasztor augustianów 
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122                                                      123 

 

 
124 

 

122 Dienstbotenmadonna,Wiedeń, katedra 

123 Wiedeń, kościół minorytów 

124 Dienstbotenmadonna,Wiedeń, katedra 
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  125 Wiedeń, klasztor salezjanek 
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126 Wiedeń, katedra 

 

  
 

127 Fragment sceny Ukrzyżowania, Wiedeń, kościół minorytów, tympanon środkowego 

portalu zachodniej fasady 
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128  Kraków, kościół Wniebowzięcia NMP (kościół mariacki), klucz łuku południowego 

okna apsydy  

 

        
129                                         130  

 

129 Św. Dorota, Wiedeń, katedra, dziś Historisches Museum der Stadt Wien 

130 Św. Anna Samotrzeć, Wiedeń, katedra, dziś Historisches Museum der Stadt Wien 
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131                                                         132 

 

 

 

 
133 

 

131 Koszęcin, kościół Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, dziś Rudy Raciborskie, Zespół 

Pałacowo-Klasztorny 

 

132 Ľubietova, dziś Bańska Bystrzyca, 

Stredoslovenské Múzeum 

 

133 Toporec, dziś Budapeszt, Magyar 

Nemzeti Galéria, stan w trakcie konserwacji 

 

134 Krásna Lúka, dziś Slovenské národné 

múzeum v Martine 
 

 

134  
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135 

 

          
136                                                                      137 

 

135 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty 

136 Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty, stan po konserwacji 

137 Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 
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138                                                                139  

 

     
140                               141 

 

138, 139 Głowa Chrystusa, Paryż, Luwr 

140 Czulice, dziś Kraków, Muzeum Archidiecezjalne 

141 Ulina Wielka, kościół św. Katarzyny 
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142                                                                  143 

 

 
144 

 

142 Maria ze sceny Hołdu Trzech Króli, Stendal, kościół NMP 

143 Król ze sceny Hołdu Trzech Króli, Stendal, kościół NMP 

144 Salins-les-Bains, Musée Max Claudet 
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145                                           146  

 

         
147                                          148                                     149  

 

145 Saint-Denis, dziś Paryż, Luwr 

146 Paryż, Saint-Germain-de-Prés, kościół pobenedyktyński 

147 Akwizgran, skarbiec katedry 

148 Abbeville?, dziś Paryż, Luwr 

149 Kolonia, kościół NMP 
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150                         151                         152                          153  

 

 
154 

150 Nowy Sącz, Kolegiata św. 

Małgorzaty, stan po konserwacji 

 

151 Dominikowice, dziś Tarnów, 

Muzeum Diecezjalne 

 

152 Toporec, dziś Budapeszt, 

Magyar Nemzeti Galéria 

 

153, 154 Ruskinovce,  

dziś Bratysława, Slovenská 

národná galéria 
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155                                                                156 

 

 
157 

 

155 Wiedeń, kościół minorytów 

156 Paryż, Saint-Germain-de-Prés, kościół pobenedyktyński 

157 Św. Jan Chrziciel nad nastawą ołtarzową ze sceną Chrztu Chrystusa, Marburg, kościół 

św. Elżbiety Turyńskiej  
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158 

158-160 Saint Denis, katedra, kaplica NMP 

 

 

      
159                                                                                         160 
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161 

161 Ołtarz św. Elżbiety Turyńskiej, 

Magdeburg, katedra 

 

162 Ołtarz główny, Saint Thibault,  

kościół NMP 

 

 
162 
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163 Retabulum ołtarza, Vojňany, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria 

 

 

 

 
164 Ołtarz z retabulum baldachinowym, Hronský Beňadik, kościół św. Benedykta 
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165                                  166                                               167  

 

 

                    
168                                                       169                              

                   

165 Tryptyk, Kolonia, dziś Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art. 

166, 168 Pentaptyk, Paryż, dziś Berlin, Bode Museum 

167, 169 Pentaptyk, Paryż, dziś Luwr  
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170                                    171                                 172  

 

      
173                               174 

170 Pentaptyk, Paryż, dziś Luwr  

 

171 Nowy Sącz, Kolegiata  

św. Małgorzaty, stan po 

konserwacji 

 

172 Toporec, dziś Budapeszt, 

Magyar Nemzeti Galéria 

 

173 Dominikowice, dziś Tarnów, 

Muzeum Diecezjalne 

 

174 Ruskinovce, dziś Bratysława, 

Slovenská národná galéria 
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175                                                 176                                     177  

 

  
178 

175 Retabulum z przedstawieniem  

św. Pankracego, Steinkirchen, dziś Berlin,  

Bode Museum 

 

176-177 Retabulum z przedstawieniem  

Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Erfurt,  

dziś Angermuseum 

 

178 Ruskinovce, dziś Bratysława,  

Slovenská národná galéria 
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179 

 
180 

 
181 

 
182 

 

179 Główka Dzieciątka na sworzniu, Toporec, dziś Budapeszt, Magyar Nemzeti Galéria 

180 Główka Dzieciątka na sworzniu, Podoliniec, kościół Wniebowzięcia NMP 

181 Główka Dzieciątka na sworzniu, Nowy Sącz, Kolegiata św. Małgorzaty,  

stan po konserwacji 

182 Główka Dzieciątka na sworzniu, Ruskinovce, dziś Bratysława, Slovenská národná galéria 
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183 Retabulum ołtarzyka, Óbuda, dziś Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art 

 

 
 

184. Fragment płyty nagrobnej Katarzyny Andegaweńskiej?, Székesfehérvár, kolegiata NMP, 

kaplica św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziś Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum 
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185 Harklowa, kościół Narodzenia NMP, stan w trakcie konserwacji 

 

 

 

 
 

186 Koronacja Karola Roberta przez Matkę Boską, Spiska Kapituła, katedra św. Marcina 

 

 

 



303 

 

 
 

187 Figura Marii z Dzieciątkiem z Toporca wśród innych rzeźb pochodzących z kościołów 

spiskich, Fotografia autorstwa Kornéla Divalda z roku 1903 

 

 

 

 


