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Badania nad późnogotycką rzeźbą Północnych Niemiec uległy znacznej inten- WOJCIECH
syfikacji już w latach dziewięćdziesiątych wieku XX, lecz dopiero od początku WALANUS
obecnego stulecia można mówić o prawdziwej obfitości publikacji poświęconych
tej tematyce. Przykładowo, w latach 2009 i 2012 ukazały się pierwsze dwa tomy
Korpusu średniowiecznej rzeźby drewnianej i malarstwa tablicowego w Szlezwiku-
-Holsztynie, będące rezultatem szeroko zakrojonego projektu badawczego, roz-
poczętego jeszcze w roku 1990 pod kierunkiem profesora Uwe Albrechta z Uni-
wersytetu w Kilonii* 1. Obok prac przekrojowych zaczęły także powstawać studia
nad twórczością poszczególnych artystów, przynoszące niekiedy zaskakujące
wyniki, co najlepiej obrazuje przypadek Bernta Notkego. Dziewięć lat po opub-
likowaniu obszernej monografii Kerstin Petermann2 ukazała się książka Petera
Tangeberga, który śmiało odpisał lubeckiemu mistrzowi jego główny tytuł do
sławy, czyli sztokholmską grupę Świętego Jerzego zabijającego smoka, a przy tej
okazji podważył zasadność postrzegania Notkego jako artysty, mającego jaki-
kolwiek własnoręczny udział w wykonaniu przypisywanych mu dzieł3. Problem
ten z pewnością będzie jeszcze dyskutowany4. O żywym zainteresowaniu, jakim

1 Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein, red. U. Albrecht,
t. 1: Hansestadt Lubeck, St. Annen-Museum, Kieł 2009; t. 2: Hansestadt Lilbeck. Die Werke im
Stadtgebiet, Kieł 2012.

2 K. Petermann, Bernt Notkę. Arbeitsweise und Werkstattorganisation im spdten Mittelalter, Ber-
lin 2000.

3 P. Tangeberg, Wahrheit und Mythos - Bernt Notkę und die Stockholmer St.-Georgs-Gruppe. Stu-
dien zu einem Hauptwerk niederlandischer Bildschnitzerei, Ostfildern 2009 (= Studia Jagellonica
Lipsiensia, 5).

4 Pozytywnie o książce Petera Tangeberga wypowiedział się m.in. Tadeusz Jurkowlaniec
(rec. w: „Biuletyn Historii Sztuki”, 71, 2009, s. 403-410) oraz Klaus Endemann (Neues zum Au-
tor der St. Georgs-Gruppe in Stockholm, „Kunstchronik” 65,2012, nr 9/10, s. 474-478), natomiast
krytycznie Jan Svanberg (Was the St. George Group in Stockholm Madę in Antwerp by an Unknown
Flemish Master? Review of Peter Tangebergs Book (2009), w: Art, Cult and Patronage. Die visuelle
Kultur im Ostseeraum zur Zeit Bernt Notkes, red. A. Mand, U. Albrecht, Kieł 2013, s. 323-329)
oraz Jan Friedrich Richter (Wer war eigentlich Bernt Notkę? Bemerkungen zu einer ausweglosen
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cieszy się twórczość północnoniemieckich rzeźbiarzy schyłku średniowiecza,
może świadczyć choćby to, że w samym tylko roku 2007 ukazały się aż dwie prace
monograficzne o tej tematyce: Tamary Thiesen o Benedikcie Dreyerze oraz Jana
Friedricha Richtera o Clausie Bergu5.

Kolejna książka tego ostatniego Autora, będąca przedmiotem niniejszej recen-
zji, nie tylko mieści się w opisanym powyżej nurcie badań, lecz także dowodzi,
że możliwe jest przygotowanie udanej monografii artysty, o którym w zasadzie
nie wiadomo nic pewnego. Nazwisko Hansa Bruggemanna pojawia się w trzech
przekazach archiwalnych: umowie z roku 1523 na wykonanie (niezachowanego)
retabulum dla kościoła w Walsrode w Dolnej Saksonii oraz w dwóch znacznie
późniejszych tekstach periegetycznych (Cimbricae Chersonesi eiusdemąue par-
tium descriptio nova Heinricha Rantzaua z r. 1597 oraz Antiąuitaten des Klosters
Bordesholm Martina Coronausa z r. 1637), które przynoszą informacje o w całości
lub częściowo zachowanych dziełach rzeźbiarza: retabulum ołtarza głównego koś-
cioła Kanoników Regularnych w Bordesholm (obecnie w katedrze w Szlezwiku,
datowane inskrypcją na r. 1521), sakramentarium w kościele Mariackim w Husum
(datowane inskrypcją na r. 1520; zachowane figury: Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w zbiorach królewskich w Kopenhadze oraz anioła grającego na lutni w berliń-
skim Bodemuseum) oraz nastawie z kościoła św. Jana w Brugge (jej pozostałością
jest prawdopodobnie relief przedstawiający Niesienie krzyża i Ukrzyżowanie,
obecnie znajdujący się w Schłeswig-Holsteinisches Landesmuseum w Szlezwiku).
Ze źródeł tych można ponadto wywnioskować, że warsztat Bruggemanna miał
siedzibę w Husum, nic jednak nie mówią one o pochodzeniu mistrza, jego ka-
rierze i zleceniodawcach. Wobec tego podstawę badań nad działalnością artysty
stanowiły zawsze same jego dzieła i nie inaczej jest w przypadku monografii
Jana Friedricha Richtera. Trzeba podkreślić, że jest to pierwsze całościowe opra-
cowanie dorobku Bruggemanna i jego naśladowców. Do tego zadania Autor był
niewątpliwie dobrze przygotowany, za sprawą gruntownej znajomości materiału
zabytkowego6. Dzięki przeprowadzonej w roku 2008 konserwacji retabulum
z Bordesholm i wzniesieniu przed nim rusztowań, miał również wyjątkową okazję
zbadać z bliska tę monumentalną nastawę.

Treść książki została zasadniczo ujęta w cztery rozdziały, poprzedzone przed-
mową, krótkim wprowadzeniem oraz przeglądem przekazów pisanych o Brugge -
mannie. W rozdziale pierwszym (Werke) zaprezentowano wszystkie dzieła łączone
z tym rzeźbiarzem, poczynając od trzech potwierdzonych archiwalnie: retabulum
bordesholmskiego, pozostałości sakramentarium w Husum oraz reliefu pasyj-
nego uważanego za fragment retabulum z Brugge. W dalszej kolejności Richter
omawia dzieła przypisywane Bruggemannowi na podstawie cech stylowych:
figurę św. Krzysztofa w katedrze w Szlezwiku, retabulum z dawnego szpitala

Forschungssituation,w: Niederlandische Kustexporte nach Nord- und Ostmitteleuropa von 14. bis
16. Jahrhundert. Forschungen zu ihren Anfdngen, zurRolle hófischer Auftraggeber, der Kunstler und
ihrer Werkstattbetriebe, red. J. Fajt, M. Hórsch, Ostfildern 2014 (= Studia Jagellonica Lipsiensia,
15), s. 97-110.

5 T. Thiesen, Benedikt Dreyer. Das Werk des spatgotischen Lubecker Bildschnitzers, Kieł 2007 (= Bau
+ Kunst. Schleswig-Holsteinische Schriften zur Kunstgeschichte, 14); J.F. Richter, Claus Berg.
Retabelproduktion des ausgehenden Mittelalters im Ostseeraum, Berlin 2007.

6 Jan Friedrich Richter jest współautorem trzeciego tomu korpusu średniowiecznego malarstwa
i rzeźby w Szlezwiku-Holsztynie, zob. Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei
in Schleswig-Holstein, t. 3: Landesteil Schleswig [w przygotowaniu].
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w Eckernfórde (tzw. retabulum z Goschhof; Szlezwik, Schleswig-Holsteinisches
Landesmuseum), figurę św. Jerzego zabijającego smoka z kościoła Mariackiego
w Husum (Kopenhaga, Nationalmuseum), grupę Ukrzyżowania na belce tęczo-
wej kościoła Mariackiego w Ystad oraz brązowy nagrobek księżnej Anny Bran-
denburskiej, żony księcia szlezwicko-holsztyńskiego Fryderyka I, znajdujący się
w kościele Kanoników Regularnych w Bordesholm (udział Briiggemanna polegał
w tym przypadku najprawdopodobniej jedynie na przygotowaniu drewnianych
modeli figur pary książęcej, usytuowanych na wierzchu tumby). Autor pokrótce
przedstawia dzieje każdego z tych dzieł, a także podejmuje próbę odtworzenia ich
pierwotnego wyglądu, obszernie analizuje program ikonograficzny oraz, w nie-
co mniejszym stopniu, styl, ograniczając się z reguły do podania argumentów
przemawiających za autorstwem Briiggemanna i do określenia datowania. Stara
się również zawsze wskazać fundatorów badanych rzeźb.

Już z treści tego rozdziału czytelnik może wywnioskować, jakie są zasadnicze
tezy monografii. Richter kładzie duży nacisk na to, że na tle ówczesnej sztuki
Szlezwika-Holsztynu twórczość Briiggemanna jest zjawiskiem izolowanym pod
względem ikonografii, stylu i klasy artystycznej. Jego dzieła powstały w stosun-
kowo krótkim okresie (ok. 1514-1523) i, według wszelkiego prawdopodobieństwa,
związane były z tym samym, elitarnym kręgiem zleceniodawców, skupionym
wokół księcia Fryderyka I. Władca ten miał ufundować przede wszystkim mo-
numentalną nastawę do ołtarza głównego kościoła w Bordesholm, którego prez-
biterium zostało przeznaczone na książęce mauzoleum (znalazły się tam również
ufundowane wcześniej przez Fryderyka stalle oraz nagrobek jego żony). Według
Autora, przedsięwzięcie to miało konkurować z realizowanym mniej więcej w tym
samym czasie przez Clausa Berga wystrojem chóru kościoła Franciszkanów
w Odense, w którym spoczął brat Fryderyka, król duński Jan I wraz z rodziną,
a zarazem wyraźnie się od tej realizacji odróżniać7. Istotnie, trudno o większy
kontrast pomiędzy złoconym i polichromowanym retabulum Berga, wyraźnie
eksponującym wątki dynastyczne (portrety rodziny królewskiej w predelli!),
a monochromatyczną nastawą Bruggemanna, której złożony program koncentruje
się na ukazaniu najważniejszych prawd wiary chrześcijańskiej, ze szczególnym
zaakcentowaniem wątku eucharystycznego (nisza służąca jako tabernakulum
w predelli, otoczona scenami odnoszącymi się typologicznie do Eucharystii).

Za prawdopodobne fundacje księcia Fryderyka uznaje Richter także sakra-
mentarium oraz grupę św. Jerzego z kościoła Mariackiego w Husum, natomiast
zleceniodawcą retabulum z Goschhof i figury przedstawiającej św. Krzysztofa
mógł, według Autora, być biskup Szlezwiku i były kanclerz Fryderyka I, Gottschalk
von Ahlefeldt. Bruggemann byłby więc w gruncie rzeczy rzeźbiarzem dworskim
(choć Autor, w przeciwieństwie do np. Uwego Albrechta8, unika określania go
mianem Hofkunstler), który został celowo sprowadzony do Husum w związku
z ambitnymi planami artystycznymi księcia, i który w okresie swej działalności
w tym mieście zajmował się wyłącznie ich realizacją. Teza ta, choć oparta wy-
łącznie na przypuszczeniach, jest przez Richtera uzasadniona w spójny i dość
przekonujący sposób, pozwala także na wyjaśnienie wielu zagadek dotyczących

7 O tym obszernie zob. J.F. Richter, Claus Berg, s. 15-25.
8 U. Albrecht, Hans Bruggemann - ein Hofkunstler? Fragen zur Biographie des Meisters des Bor-

desholmer Altares, „Beitrage zur Husumer Stadtgeschichte”, 6,1998, s. 3-17.
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Briiggemanna, takich jak choćby zanik działalności jego warsztatu w połowie
drugiej dekady wieku XVI.

Rozdział drugi (Die Auflósung der Werkstatt in Husum), został poświęcony
głównie nastawie dla kościoła św. Jana w Walsrode w Dolnej Saksonii, znanej
wyłącznie ze wspomnianego wyżej kontraktu z roku 1523. Mogło to być ostatnie
dzieło pracowni Briiggemanna, która - według Richtera - niedługo później prze-
stała funkcjonować. W tym samym bowiem roku Fryderyk I został wybrany kró-
lem Danii i ze zrozumiałych względów poświęcał odtąd uwagę przede wszystkim
sprawom tego kraju, co dla Briiggemanna musiało oznaczać koniec lukratywnych
zamówień. Autor przedstawia ogólną rekonstrukcję nastawy z Walsrode (tryptyk
z rzeźbioną sceną Wniebowzięcia Marii w korpusie oraz przedstawieniami św. Jana
Chrzciciela i innych świętych na skrzydłach i predelli) i zajmuje stanowisko
wobec wyrażanych w dotychczasowej literaturze wątpliwości, czy wymieniony
w umowie jako wykonawca „mester hansze Bruggeman” był rzeczywiście tożsamy
z rzeźbiarzem działającym w Husum. Richter skłania się do przyjęcia takiej iden-
tyfikacji, ze względu na to, że w Dolnej Saksonii zachowały się ślady działalności
anonimowych pomocników Bruggemanna, co mogłoby oznaczać, że po stracie
głównego patrona w roku 1523 rzeźbiarz przeniósł swą pracownię w te właśnie
okolice - zapewne do Bremy.

Obszerniejsze uzasadnienie tej tezy czytelnik może odnaleźć w trzecim roz-
dziale książki (Arbeiten frei gewordener Gesellen), poświęconym anonimowym
czeladnikom mistrza Hansa, którzy po rozwiązaniu warsztatu rozpoczęli pracę
na własny rachunek. Na podstawie analizy kilkunastu dzieł, wykazujących za-
leżność od stylu Bruggemanna, Autorowi udało się wyodrębnić oeuvre czterech
takich rzeźbiarzy, przy czym każdy z nich działał gdzie indziej: jeden w Dolnej
Saksonii, drugi w Szlezwiku-Holsztynie, trzeci w Danii, a czwarty w Szwecji.
Warsztat Bruggemanna byłby zatem stosunkowo liczny, a co ważniejsze, dosko-
nale zorganizowany. O ile bowiem wymienione w tym rozdziale prace owych
usamodzielnionych pomocników cechują się silnym zróżnicowaniem pod wzglę-
dem formy i poziomu artystycznego, o tyle opus magnum pracowni, retabulum
bordesholmskie, uderza niespotykaną w tak złożonych dziełach rzeźbiarskich
homogenicznością stylu oraz perfekcją wykonania, nawet w słabo widocznych
partiach. Jak słusznie stwierdza Richter, wszelkie próby „rozróżnienia rąk” po-
szczególnych snycerzy, są w tej sytuacji skazane na niepowodzenie.

Ostatni rozdział monografii (Stilistische Aspekte) dotyczy jednego z najciekaw-
szych problemów w badaniach nad Hansem Bruggemannem, czyli genezy jego
stylu. Nie od dziś wiadomo, że dekoracja rzeźbiarska retabulum z Bordesholm
jest owocem intensywnych studiów podjętych przez jego twórcę nad rycinami
Albrechta Durera, które wywarły zasadniczy wpływ nie tylko na kompozycję
scen, lecz także na sposób kształtowania figury ludzkiej, a nawet formy draperii9.
Sprawia to jednak, że nastawa ta jest słabym punktem odniesienia dla poszuki-
wań źródeł twórczości Bruggemanna: Durerowski komponent jest tu zbyt silny,
by można było z niego wyabstrahować bardziej „pierwotne” elementy maniery

9 Problemem Diirerowskich inspiracji w rzeźbie Bruggemanna zajmowała się ostatnio Christine
Kitzlinger (Die visionare Erscheinung. Grenzen und Móglichkeiten des Bildschnitzers gegeniiber
der Graphik am Beispiel von Hans Bruggemann und Albrecht Diirer, w: „Nicht die Bibliothek,
sondern das Auge”. Westeuropaische Skulptur und Malerei an der Wende zur Neuzeit, red. T. Kunz,
Petersberg 2008, s. 263-279).
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mistrza. Richter bierze więc pod uwagę przede wszystkim jego wczesne dzieła
(figura św. Krzysztofa w Szlezwiku), a także drugorzędne partie retabulum bor-
desholmskiego (figurki w obramieniach kwater), w mniejszym stopniu zależne
od sztuki wielkiego norymberczyka, wreszcie typ i mikroarchitekturę tego re-
tabulum (kształt „kaplicowych” wnęk, zwieńczenie). Wywody Autora zmierzają
do hipotezy, że rzeźbiarskiego rzemiosła Bruggemann uczył się w dolnoreńskim
Kalkarze, niewykluczone, że w warsztacie czynnego tam do roku 1508 Ludwiga
Jupana, a później działał jako czeladnik w Osnabruck w Dolnej Saksonii, być
może w pracowni tzw. Mistrza z Osnabruck.

W krótkim podsumowaniu Autor przekonuje, że pojawienie się w Szlezwiku-
-Holsztynie rzeźbiarza zdolnego do wykonania dzieł o tak wyjątkowej formie
i treści, jak retabulum bordesholmskie, mogło być tylko wynikiem splotu szcze-
gólnych okoliczności historycznych. Ambitne fundacje księcia Fryderyka I były
wyrazem jego niezależnej pozycji politycznej, osiągniętej dzięki zachowaniu
neutralności wobec konfliktów targających unią kalmarską oraz sporów po-
między Danią a Lubeką. W tym kontekście, według Autora, należy postrzegać
dokonany przez Fryderyka wybór Bruggemanna, którego specyficzny styl był
daleki zarówno od ekspresyjnej maniery pracującego w Odense Clausa Berga,
jak i masowej produkcji lubeckich warsztatów snycerskich.

Tekst monografii został dopełniony katalogiem wszystkich dzieł przypisywa-
nych Flansowi Bruggemannowi oraz jego dawnym czeladnikom, zawierającym
szczegółowe informacje na temat proweniencji rzeźb, stanu zachowania, techniki
wykonania lub konstrukcji (np. bardzo obszerny opis struktury retabulum z Bor-
desholm), omówienie programów ikonograficznych oraz literaturę przedmiotu.
Po katalogu zostały zamieszczone zbiór cytowanych in extenso źródeł pisanych,
dotyczących dzieł Bruggemanna, album znakomitych, choć wyłącznie czarno-
-białych ilustracji, a następnie mapy, bibliografia oraz indeks.

Zaletą książki jest jasność i zwięzłość wywodów, na ogół przekonujących.
Pewne wątpliwości może jednak budzić zaproponowane przez Richtera odczy-
tanie programu ikonograficznego retabulum z Goschhof. W jego korpusie na
pierwszym planie znajduje się grupa św. Anny Samotrzeć, przy czym figurka
Dzieciątka Jezus nie zachowała się. Za oparciem ławy, na której siedzą Niewiasty,
wyobrażono cztery postacie: trzech brodatych mężczyzn, w tym jednego w turba-
nie, oraz kobietę w dekoracyjnie udrapowanej chuście na głowie. Pomiędzy nimi,
na osi, ukazano liściaste drzewo, w którego koronie siedzi, błogosławiąc, drugie (!)
Dzieciątko. Motyw ten monografista wywodzi z konkretnego źródła literackiego,
mało znanej, północnoniemieckiej redakcji legendy o Krzyżu Świętym, opisującej
m.in. wizję syna Adama, Seta10. Natomiast unikatowe połączenie przedstawienia
Dzieciątka na drzewie z tematem Świętej Rodziny próbuje Richter uzasadnić tym,
że podobny motyw pojawia się w równie słabo rozpowszechnionej, niderlandzkiej
legendzie o św. Annie: dziecko siedzące na kwiecie wyrastającym z gałęzi drzewa
miała ujrzeć jej matka, Emerencjana. Kluczowe znaczenie dla zrozumienia treści
nastawy ma jednak, według Autora, identyfikacja kobiety i mężczyzny znajdu-
jących się po obu stronach drzewa (w stojących na zewnątrz tej pary postaciach

10 W polskiej literaturze na ten temat zob. T. Dobrzeniecki, Legenda o Secie i Drzewie Życia w sztuce
średniowiecznej, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 10,1966, s. 165-202. Praca ta
jest zresztą przez Richtera cytowana.
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zawsze rozpoznawano Józefa i Joachima, co Richter akceptuje). Korygując nieco
ustalenia Bernda Biinschego, badacz widzi tu wizerunki Sybilli i króla Salomona11,
które, w połączeniu z wątkami odnoszącymi się do Narodzenia i Męki Chrystusa,
wskazywałyby na wypełnienie się proroctw Starego Testamentu i służyłyby jako
dowód ich prawdziwości. Autor nie wyjaśnia jednak, dlaczego owe postacie nie
nawiązują żadnego kontaktu ani ze sobą, ani z Dzieciątkiem siedzącym na drze-
wie (czyli domniemanym przedmiotem ich wizji), lecz zwracają się do Józefa,
względnie Joachima (czyli do bohaterów z innej epoki w dziejach Zbawienia)12.
Interpretacja Richtera, choć niewątpliwie erudycyjna, pozostawia więc pewien
margines niepewności.

Zwraca również uwagę niezbyt konsekwentne potraktowanie reliefu z retabu-
lum dla kościoła w Briigge. Jako że z Briiggemannem wiążą to retabulum źródła
pisane, zostało ono omówione wraz z całym oeuvre artysty w rozdziale pierwszym.
Jednakże na podstawie cech stylowych i ustalonego za pomocą dendrochronologii
datowania reliefu na rok około 1530, został on przypisany usamodzielnionemu
czeladnikowi. Czy w takim razie omówienie tego dzieła nie powinno znaleźć się
w rozdziale trzecim? Jak już wspomniano, Richter przedstawił tam prace czte-
rech dawnych współpracowników Briiggemanna, nie napisał jednak, czy twórca
reliefu z Briigge był jednym z nich. Wydaje się to zresztą mało prawdopodobne,
ponieważ relief ten poziomem wykonania i wiernością stylowi mistrza znacznie
przewyższa prace owych czeladników.

Z pewnością wiele ustaleń Autora - jak choćby datowania, atrybucje, zagad-
ki ikonograficzne - zostanie poddane dalszej dyskusji. Nie powinno to jednak
znacząco zmienić obrazu działalności Hansa Bruggemanna, jaki rysuje się po
lekturze recenzowanej książki. Bez wątpienia stanowi ona solidny fundament
dla dalszych studiów nad twórczością tego oryginalnego rzeźbiarza oraz ważny
wkład w rozwój wiedzy o sztuce pobrzeża Bałtyku u progu epoki nowożytnej. 11 12

11 Zob. B. Biinsche, Das Goschhof-Retabel in Schleswig. Ein Werk des Hans Bruggemann, Kieł
2005 (= Bau + Kunst. Schleswig-Holsteinische Schriften zur Kunstgeschichte, 8), s. 193-225.
Autor sprzeciwił się dotychczasowej identyfikacji tych postaci ze św. Elżbietą i Zachariaszem,
rozpoznając w nich Sybillę i cesarza Augusta.

12 Zwróciła na to uwagę Ulrike Wolff-Thomsen ([rec.] Bernd Biinsche. Das Goschhof-Retabel in Schles-
wig. Ein Werk des Hans Bruggemann, Kieł: Verlag Dr. Steve Ludwig 2005, „Kunstform”, 7,2006, nr 6,
dostępne Online: <http://www.arthistoricum.net/kunstform/rezension/ausgabe/20o6/6/8903/>
[stan na: 10.06.2014]). Richter nie cytuje tej recenzji.
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