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Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Dominikowie.
Ze studiów nad rzeźbą drewnianą Małopolski

w XIV wieku1

W zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie znajduje się nie wzmian-
kowana dotąd w literaturze przedmiotu drewniana figura przedstawiająca
Matkę Boską z Dzieciątkiem (il. 1). Okoliczności jej powstania, a także pier-
wotne miejsce przechowywania, pozostają na razie nieznane. Wiadomo jedy-
nie, iż przed włączeniem jej do zbiorów muzeum w r. 1972, była ona częścią
wyposażenia polnej kapliczki w Dominikowicach koło Gorlic. Ta wyrzeźbio-
na z drewna lipowego figura o wysokości 92 cm posiada prawdopodobnie
wtórną polichromię temperową uniemożliwiającą bliższą ocenę pierwotnego
jej wyglądu, w tym również pokrywającej ją niegdyś polichromii2. Wolna od
większych mechanicznych uszkodzeń rzeźba pozwala nam jednak na odczy-
tanie głównych cech stylowych, które nadają kształt przedstawieniu Matki
Boskiej z Dzieciątkiem.

Postać Marii jawi się tu zgodnie z szeroko rozpowszechnionym w sztuce
gotyckiej wyobrażeniem jednocześnie jako Królowa Niebios i Matka Chry-
stusa. Stoi w kontrapoście, odziana w długą suknię z narzuconym na nią

Niniejszy tekst jest skróconą wersją fragmentu pracy doktorskiej obejmującej kontakty
artystyczne w dziedzinie rzeźby drewnianej między Małopolską a Górnymi Węgrami w XIV
wieku, przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem prof. Jerzego Gadom-
skiego, któremu składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc przy jego redakcji. Na-
zwy miejscowości leżących na terenie Słowacji, ze względu na wielojęzyczną literaturę oma-
wianego tematu, zostały podane - poza ewentualną polską nazwą - w języku słowackim, wę-
gierskim i niekiedy niemieckim.

~ Powyższe dane dotyczące figury z Dominikowie zawdzięczam ks. Tadeuszowi Bukow-
skiemu, dyrektorowi Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
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płaszczem, którego prawą połę unosi przed sobą przytrzymując ją lewym łok-
ciem. Głowę Marii zakrywa chusta spływająca łagodnym łukiem w dół za
sprawą gestu ubranego w długą koszulkę Dzieciątka, które chwytając, przy-
ciąga tkaninę do siebie3.

Bogaty i zróżnicowany układ szat, a także ukształtowana w wyraźnej kon-
wencji twarz składają się na określony wyraz stylowy i pod tym względem
pochodząca z Dominikowie figura Madonny me jest jedyną wśród zachowa-
nych dzieł snycerstwa czternastowiecznego w Małopolsce. Podobne cechy
wykazuje także znajdująca się obecnie w kolegiacie Św. Małgorzaty w No-
wym Sączu figura przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem (ił. 2). Rzeź-
ba ta, w czasie kiedy opublikował ją Józef Dutkiewicz, znajdowała się w Ka-
plicy Szwedzkiej w Nowym Sączu4. Mimo przekształceń spowodowanych
przemalowaniami, szczególnie zakrywającymi subtelnie opracowane detale
twarzy, ujawniła ona wysoki poziom artystyczny. Dojrzałość stylowa zręcz-
nie zakomponowanej przestrzennie figury, a także finezyjne opracowanie jej
powierzchni, skłoniły Dutkiewicza do uznania jej za najznakomitszą pośród
rzeźb zaszeregowanych przez niego do pierwszej grupy większego zespołu
dzieł. Zespół ten składał się z figur ujętych razem z racji wspólnoty stylo-
wej i geograficznej i określonych jako „typ sądecko-spiski". Rzeźba ta mogła
być jego zdaniem wzorem dla innych dzieł przedstawiających Matkę Boską
z Dzieciątkiem, rozsianych w kilku miejscowościach po obu stronach Tatr5.
W skład tej grupy wchodziła po polskiej stronie figura z Szaflar na Podha-
lu6, a po słowackiej na Spiszu rzeźby z Ruskinowiec (Ruskinovce, Ruszkin,
Riessdorf) (il. 3)7, ze Straży (Strażky, Nagyór, Nehre)8 i z Toporca (Toporec,
Toporc, Topperz) (il. 4)9.

Główka Dzieciątka została w nieznanym czasie przerzeźbiona.
4 J.E. Dutkiewicz, Nieznane rzeźby XIV-XVI w. na terenie Małopolski Południowo-Za-

chodniej, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury" 2, 1933/34, s. 253-265, tu: s. 255-256, il. 2.
5 J.E. Dutkiewicz, Małopolska rzeźba średniowieczna 1300-1450, Kraków 1949, nr kat.73,

il. 73 a-c. Konserwację rzeźby przeprowadziła Anna Pawłowska w 1953 roku; por.: Spis do-
kumentacji konserwatorskich zabytków ruchomych, Cz. I- zabytki poza muzeami, „Biblioteka
Muzealnictwa i Ochrony Zabytków", Seria B, 39, 1975, nr 757.

6 Dutkiewicz (przyp. 5), nr kat. 75, il. 75 a, b - datowana ok. r. 1380.
7 Dziś w Słowackiej Galerii Narodowej (Slovenska narodna galeria) w Bratysławie; por.:

A.C. Glatz, Gotische Kunst, w: Kunst der Slowakei, Stdndige Ausstellung der Slowakischen
Nationalgalerie, Bratislava 1995, nr kat. / il. 4 - datuje rzeźbę na czas przed r. 1360.

8 Dziś w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie; por.: Tamże, nr kat. / il. 2 - dato-
wana: ok. 1330.

9 Dziś w Węgierskiej Galerii Narodowej (Magyar Nemzeti Galeria) w Budapeszcie, por.:
Gy. Tórók, The First Firgin and Childfrom Toporc, w: M. Mojzer (wyd.), The Hungarian Na-
tional Gallery, The Old Collections, Budapest 1984, nr kat. / il. 11 - datowana: 1340-1350.
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1. Matka Boska z Dzieciątkiem z Dominikowie, po 1350, Muzeum Diecezjalne w Tarno-
wie, fot. ks. Tadeusz Bukowski





3. Matka Boska z Dzieciątkiem, Ruskinowiec, Slovenska narodna galeria. Bratysława,
fot. Slovenska narodna galeria
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4. Rzeźba Madonny z Toporca, Magyar Nemzeti Galeria, Budapeszt, fot. Magyar Nem-
zeti Galeria
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Wymienione tu Madonny należą do wybitnych dzieł czternastowiecznego
snycerstwa na Spiszu, będąc jednocześnie jednymi z najstarszych drewnia-
nych figur zachowanych na tym terenie. Dzięki temu stanowią punkt wyjścia
dla badań nad wczesnym okresem gómowęgierskiej rzeźby gotyckiej. Sposób
„wkomponowania w przestrzeń" lekko poruszonej postaci z charakterystycz-
nym wygięciem ciała w kształcie litery „S", liryczny wyraz twarzy Marii,
oszczędność gestów przejawiająca się także w braku bezpośredniego kontaktu
między Matką a Dzieciątkiem należą do głównych wyznaczników nurtu, któ-
ry w znacznej mierze ukształtował sztukę rzeźbiarską na tych terenach, trwa-
jąc aż do końca stulecia.

W obrębie tego wspólnego nurtu każda ze wspomnianych figur wykazu-
je jednak dojrzały, własny styl, widocznym zaś na pierwszy rzut oka znakiem
różniącym je od siebie jest dwojaki sposób ułożenia płaszcza Marii. W przy-
padku rzeźby ze Straży płaszcz otwiera się ukazując suknię, a jego krawędzie
biegną pionowo w dół aż do stóp postaci. W pozostałych figurach uniesioną
przed siebie do wysokości pasa połę płaszcza przytrzymuje Maria lewym łok-
ciem ukazując na tej części szat rytmicznie ułożone dołem coraz głębsze fał-
dy w kształcie łuku. Obydwa sposoby ukazywania szat przetrwały przez cały
wiek XIV, co pozwoliło na uznanie ich za podstawę do przeprowadzenia kla-
syfikacji większej części materiału zabytkowego na grupę figur z otwartym
płaszczem - określoną inaczej kręgiem „stylu linearnego" i na drugą z cha-
rakterystycznym dla niej zamkniętym układem szat10.

Madonny z Dominikowie i Nowego Sącza mają bliski związek z tą ostatnią
grupą dzieł, z których najstarsze pochodzą z Toporca i Ruskinowiec. Zwrócili
na to uwagę także historycy sztuki zajmujący się w swoich badaniach rzeźbą
gotycką Górnych Węgier. W swych badaniach uwzględnili oni jednak z mało-
polskich figur jedynie - znaną dzięki książce Dutkiewicza - Madonnę z No-
wego Sącza". Zdaniem Denesa Radocsaya małopolska figura odzwierciedla
wpływ rzeźby z Toporca i stanowi kontynuację tego nurtu, który wywodząc się
ze sztuki francuskiej, dotarł przez Austrię na Spisz w pierwszej połowie XIV
wieku. Warsztat, w którym powstały figury z Toporca, Ruskinowiec i Nowe-
go Sącza był znaczącym ośrodkiem działającym pod kierunkiem rzeźbiarza,
nazwanego przez Radocsaya - ze znakiem zapytania - „Mistrzem Madonny

10 O. Schiirer, E. Wiese. Deutsche Kunst in der Zips, Brlinn-Wien-Leipzig 1938, s. 59;
A.L. Cidlinska, Slovenske goticke socharstvo a tabuI'ove maliarstvo, „Vytvarny Zivot" 11,
1966, s. 208-219. tu: s. 211; D. Radocsay. A kózepkori Magyawrszag faszobrai, Budapest
1967, s. 27-32.

11 Dutkiewicz (przyp. 5).

10



z Toporca"12. Opinię o oddziaływaniu stylu tej figury na rzeźbę nowosądecką,
powtórzyli węgierscy badacze także w późniejszych opracowaniach13. Anton
C. Glatz w kolejno przygotowywanych wydaniach katalogu zbiorów Słowac-
kiej Galerii Narodowej powiązał jednak Matkę Boską z Dzieciątkiem z No-
wego Sącza z warsztatem, na czele którego stał „Mistrz Madonny z Ruskino-
wiec", utrzymując w ten sposób opinię ojej spiskim pochodzeniu14.

Rozbieżne koncepcje badaczy, świadczące o trudnościach jasnego ustale-
nia zależności między figurami tej grupy, uświadamiają nam złożony charak-
ter twórczości rzeźbiarskiej tego okresu. Mamy tu do czynienia z oszczędzo-
nymi przez los resztkami pierwotnej twórczości, z pojedynczymi rzeźbami
o wysokim poziomie artystycznym i wynikającym z tego indywidualnym sty-
lu. W przypadku każdej rzeźby poszczególne elementy, takie jak przegięcie
osi postaci, układ draperii, kształt oczu, nosa i ust lub sposób rzeźbienia wło-
sów mają wspólne korzenie, a końcowy wyraz stylowy nadaje im dłuto mi-
strza, kształtując w sposób właściwy dla niego powierzchnię rzeźbiarską.

Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Nowego Sącza mieści się między
wspomnianymi wcześniej dwiema spiskimi figurami z tym, że więcej cech
łączy ją z Madonną z Toporca. Obydwie figury odznaczają się bowiem zbli-
żonymi proporcjami (są bardziej krępe aniżeli wysmukła postać Marii z Ru-
skinowiec), podobny jest także sposób udrapowania podniesionego przed
Marią fragmentu płaszcza z zaakcentowaniem dolnej, plastycznie rzeźbionej
poprzecznej fałdy. Ważnym ogniwem, łączącym obydwie figury jest także
zgodność typu, według którego została wyrzeźbiona twarz Marii. Wspólny
z figurą z Ruskinowiec jest natomiast sposób rozwiązania spływającej na zie-
mię dolnej części szat.

Analizując układ szat tych figur, zauważamy także pewne cechy różnią-
ce nowosądecką rzeźbę od obydwu wymienionych tu spiskich dzieł. W No-
wym Sączu prawa poła płaszcza podniesiona przed Marią została podwójnie
zagięta, ukazując u dołu podszewkę, a suknia została odkryta nie tylko w dol-
nej części, lecz także w partiach piersi, pod zapięciem płaszcza. Wzbogacona
w ten sposób draperia zyskała podwójny charakter: ukazanie sukni z fałdami
układającymi się promieniście wskutek objęcia paskiem talii jest przykładem
wiernego odwzorowania modnych szat epoki. Wielowarstwowy układ płasz-

Radocsay (przyp. 10), s. 26; por. także: J. Vegh, Radocsay Denes: A kózepkori Magy-
arorszdgfaszobrai (rec.) „Acta Historiae Artium" 18, 1972, s. 303-314, tu: s. 305.

13 Tórók (przyp. 9), nr kat. 11; E. Marosi (red.), Magyarorszdgi muveszet 1300-1470 kóriil,
Budapest 1987, s. 344 ( J. Eisler).

14 A.C. Glatz, Goticke umenie v zbierkach SlovenskejNdrodnej Galerie, Bratislava 1983, s.
25; Glatz 1995 (przyp. 7), s. 29.
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cza przed postacią ma natomiast charakter czysto dekoracyjny, co szczególnie
dobrze widać na spiętrzeniu fałd na krawędzi pod prawą ręką.

Nowosądecka figura nie jest odosobnionym przykładem takiego ukształ-
towania draperii. Niemalże identyczne rozwiązania odnajdujemy bowiem
nawet w tej, zdziesiątkowanej przez stulecia grupie zabytków. Na pierwsze
miejsce wysuwa się - niestety zaginiona w XX wieku - rzeźba Madonny ze
spiskiej miejscowości Śvabovce (Svabfalva) (il. 5)15. Dowodem zastosowania
tej samej koncepcji jest uderzająca zgodność nie tylko schematu rozmieszcze-
nia szat, lecz także sposobu uformowania ich poszczególnych części. Współ-
zależność obu rzeźb nie była do tej pory podnoszona w literaturze. Madon-
nę ze Svaboviec łączono z najlepszymi spiskimi dziełami tego okresu. Naj-
bardziej przekonujący jest jednak jej związek z Marią z Toporca16, który opie-
ra się na tych samych przesłankach, jak w przypadku Madonny z Nowego
Sącza.

Kolejnym dziełem, odzwierciedlającym ten sam zamysł ułożenia szat jest
mało znana figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodząca z Richvaldu
(Richvald) koło Bardiowa (il. 6)1'. Rzeźba ta, choć uszkodzona18, zachowała
jednak w dobrym stanie partie szat, pozwalające bezsprzecznie zaszeregować
ją do omawianej grupy. Karol Vaculik umieścił ją wśród dzieł kontynuują-
cych miejscową tradycję zapoczątkowaną przez rzeźbiarzy starszego pokole-
nia, szczególnie zaś twórcę Madonny z Toporca19.

Pojawienie się opisanych powyżej układów szat w tym samym czasie na
Spiszu, w regionie Szarysza (Sariś, Saros) - na co wskazuje figura z Ricłwaldu
-1 na Sądecczyźnie może świadczyć o ich dużej popularności. Każda z trzech
figur powtarza wiernie schemat ułożenia draperii wraz z całym zespołem mo-
tywów, zdobiących także mniej widoczne partie. Taki stopień naśladownic-
twa zdaje się wykluczać pośrednictwo wykorzystywanych wówczas w malar-
stwie rysunkowych wzorników, które snycerzom mogły służyć jedynie jako
przekaz pojedynczych motywów lub całościowej kompozycji. W przypadku

15 K. Śourek (red.), Die Kunst in der Slowakei, Prag 1939, s. 25, 57, il. 353. Figura ze
Śvaboviec znajdowała się w latach trzydziestych XX wieku we Wschodniosłowackim Mu-
zeum (Vychodoslovenske muzeum) w Koszycach jako depozyt kolekcji prywatnej. Por.: A.C.
Glatz et al.. Goticke umenie z kośickych zbierok (Katalog wystawy), Kośice 1995, s. 11-12.

16 Radocsay (przyp. 10). s. 26-27. 210 - tam wcześniejsza literatura.
17 Dziś w Muzeum Szaryskim (Śariśske Muzeum) w Bardiowie, por. K. Vaculik, Reśtauro-

vanie dvoch plastik zo 14. storoćia, ,,Vlastivedny Ćasopis" 30. 1981. s. 24-27. tu: s. 26-21.
18 Twarz, prawa ręka, heraldycznie prawa strona dolnej części figury Madonny oraz głów-

ka i ręce Dzieciątka są rekonstrukcją, dokonaną podczas konserwacji w latach 1979-1980, por.
tamże, s. 26.

19 Tamże, s. 27 - datuje rzeźbę na lata ok. 1370-1380.
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6. Matka Boska z Dzieciątkiem z Richvaldu, Śanśske Muzeum, Bardiów, fot. 01'ga
Novakova

szczegółów ich znaczenie malało z racji trójwymiarowego charakteru rzeźby.
Śmiało modelowana powierzchnia figur z głęboko podrzeźbionymi fałdami
nasuwa na myśl bezpośrednią znajomość wzoru rzeźbiarskiego. Fragmenta-
ryczność zachowania tej. niegdyś zapewne licznej grupy dzieł me pozwala
nam jednak na jednoznaczne ustalenie owego, bezpośredniego wzoru. Trzy
figury Madonny ze Svaboviec, Nowego Sącza i Ricłwaldu wykazują jednak
tak daleko idące podobieństwa, że bliższe ustalenie zachodzących między
nimi różnic stylowych umożliwi nam zarysowanie pewnej linii rozwojowej,
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wskazującej kierunek rozprzestrzenienia wspomnianego schematu ułożenia
szat. Ważna rola przypada tu figurze Madonny z Toporca, która stanowi punkt
odniesienia dla całej grupy, będąc świadectwem twórczości starszego poko-
lenia rzeźbiarzy.

Wśród dzieł związanych z Marią z Toporca Radocsay wysoko cenił figurę
ze Śvaboviec, uważając ją za „jedną z najpiękniejszych czternastowiecznych
rzeźb" z całego regionu20. Mimo przerzeźbienia twarzy Marii i Dzieciątka
jest ona pełna harmonii, której źródłem jest równomierne rozmieszczenie po-
szczególnych części szat. Uniesiony przez Marię podwójnie przełożony frag-
ment płaszcza mistrz ukształtował obniżając jego dolną krawędź aż do prawej
stopy, tworząc tym niejako pomost między dolną częścią szat a ułożonym nad
niąpłaszczem. Podobne proporcje odnajdujemy także wyżej, pomiędzy partią
brzucha z objętą paskiem suknią a zapiętym na piersiach fragmentem płasz-
cza. Brzegi szat tworzą w ten sposób unoszącą się zygzakowatą linię, wzmac-
niającą wynikające już z esowatego przegięcia osi wrażenie wznoszącej się
nad ziemią niebiańskiej postaci.

W przypadku Madonny ze Svaboviec owo zespolenie dolnych części szat
z płaszczem staje się dobrze zrozumiałe, zwłaszcza jeśli porównamy ją ze
wspomnianą wyżej figurką z Ricłwaldu. Odczuwamy tu brak rozmachu w na-
kreśleniu struktury płaszcza, a uniesiony przed Marią fragment draperii na-
biera cech samodzielnego motywu zamkniętego w granicach wyraźnie zary-
sowanej krawędzi szat. Taka redakcja zespołu motywów traktowanego jako
całość może świadczyć o przejmowaniu zakorzenionego już w miejscowej
tradycji wzoru, przekazywanego przez takie dzieła, jak figura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem ze Śvaboviec.

Innymi drogami szły czynniki kształtujące Madonnę z Nowego Sącza.
Rzeźbiarz, spod którego dłuta wyszła ta figura, tajniki swojego zawodu mógł
sobie przyswoić w bliskim otoczeniu Mistrza Madonny z Toporca. Świadczy
o tym nie tylko podobieństwo łączące twarze obydwu figur - niestety w przy-
padku Madonny ze Svaboviec i Ricłwaldu brak podstaw do takiego porów-
nania - lecz także udrapowanie szat. Na tle omawianych wyżej figur zwra-
ca uwagę cechujące te dzieła zamiłowanie do drobiazgowego wykończenia
pomniejszych elementów ubioru. Świadczą o tym wielokrotnie powtórzone,
gęsto ułożone poprzeczne i pionowe fałdy, urozmaicone dodatkowymi ostry-
mi cięciami między nimi lub fantazyjnie rzeźbione, wielowarstwowe kaska-
dy spływające spod lewej ręki Marii. Bardziej skomplikowana struktura szat

Radocsay (przyp. 10), s. 26-27.
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z przełożonym u dołu i zapiętym na piersiach płaszczem me zmienia w istocie
charakteru stylowego rzeźby, który pozostaje w konwencji figury z Toporca.

Do przedstawionej powyżej grupy dzieł należy niewątpliwie figura Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem z Dominikowie. Istnieją jednak znaczące różnice
utrudniające jej jednoznaczne umieszczenie blisko jednego z wcześniej
wspomnianych dzieł. Figurę z Dominikowie 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 dłonią
przedłużeniem tej nieprzerwanej pionowej linii jest przedramię Marii.

Podobny sposób rozplanowania przestrzennego jest znamienny dla
Madonny z Toporca, co przybliża figurę małopolską do wczesnych dzieł
omawianego nurtu. Cechy te ujawniają się także przy opracowaniu detali,
szczególnie jeśli zestawimy figurę z Dominikowie z najbliższą jej pod tym
względem rzeźbą z Nowego Sącza. W przeciwieństwie do układu o szeroko
rzeźbionych, łagodnym łukiem prowadzonych poprzecznych fałdów, udrapo-
wanie płaszcza Marii z Dominikowie jest w większym stopniu podporządko-
wane głównej zasadzie blokowości rzeźby. 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 głębokiego modelowa-
nia przy wyraźnym zaznaczeniu drobnych mięśni wokół ust. Trzeba wszakże
zaznaczyć, że do tej pory nie została przeprowadzona konserwacja figury, któ-
ra w przyszłości może ujawnić subtelnie oddane szczegóły, zakryte obecnie
przemalowaniami.

Powyższe zestawienie pozwala nam na dostrzeżenie niewielkich różnic
w ramach widocznych na pierwszy rzut oka podobieństw. W figurze z Do-
minikowie pojawił się ponadto motyw nie wy stępujący wśród wspomnianych
wyżej przykładów. Jest nim okalająca twarz i szyję Mani chusta, którą Dzie-
ciątko przyciąga do siebie tworząc w ten sposób wyjątkowy w rzeźbie ma-
łopolskiej tego czasu motyw rodzajowy. Przez cały omawiany okres wśród
snycerzy popularny był motyw zasłaniającego pierś Marii przedłużenia chu-
sty. Można go spotkać także w Małopolsce, czego wymownym przykładem
jest rzeźba Madonny z Lipnicy Murowanej21. Pomimo to najbliższe figurze

21 Dutkiewicz (przyp. 5), nr kat. / il. 21; M. Kornecki. Tryptyk z Dłużca i Madonna z Lip-
nicy Murowanej - dwie aranżacje konserwatorskie, „Ochrona Zabytków" 34, 1981. nr 5-8,
s. 24-47.
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z Dominikowie rozwiązanie tego motywu odnajdujemy w rzeźbie Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem pochodzącej ze spiskiej miejscowości Uloże (Kópereny)
(il. 7)22. Interesująca nas część chusty i chwytająca ją rączka Dzieciątka zo-
stały tu wyrzeźbione, jak w przypadku Madonny z Dominikowie, z jednego
kawałka drewna, co czyni jednoznacznym gest małego Chrystusa.

Jak widzimy, twórca Madonny z Dominikowie nakreślając koncepcję fi-
gury korzystał z zasobu motywów charakterystycznych dla twórczości są-
siadującego z Sądecczyzną Spiszą. Łączy go to z mistrzem nowosądeckiej
Madonny, będącej bardziej zaawansowanym stylowo dziełem w obrębie tego
samego nurtu, u którego źródeł tkwiło zapewne środowisko, reprezentowa-
ne przez figury z Toporca i Ruskinowiec. O szerokim zasięgu oddziaływania
tego środowiska świadczy, poza wspomnianą szaryską figurą z Ricłwaldu23,
rzeźba Madonny znajdująca się dzisiaj w miejscowości Hronsky Beńadik
(Garamszentbenedek, Sankt Benedikt) w środkowej Słowacji24, której pielę-
gnowane przez miejscową tradycję spiskie pochodzenie potwierdzają także
cechy stylistyczne, łączące ją z figurami z Ruskinowiec i Svaboviec25.

Rzeźby z Dominikowie i Nowego Sącza wyznaczają nam północną „od-
nogę" tych oddziaływań, bez możliwości jednak - z powodu braku przeka-
zów pisanych - ustalenia okoliczności ich powstania. Figury te stoją na róż-
nym stopniu rozwoju stylowego i dlatego jest mało prawdopodobne, że po-
wstały w tym samym warsztacie. Dzielące je różnice stanowią dobrą podsta-
wę do przybliżonego określenia czasu ich powstania. Archaizujące cechy fi-
gury z Dominikowie wskazują na wczesną fazę tego rozwoju. Rzeźba nowo-
sądecka prezentuje dalszy etap rozwoju, kiedy w większym stopniu poruszo-
na i opracowana przestrzennie postać rozbiła statyczność wczesnych dzieł.
Draperia nie staje się tu jednak samodzielnym czynnikiem określającym cha-
rakter rzeźby, co jest znamienne dla twórczości końca stulecia. Proponowane
przez Dutkiewicza datowanie figury z Nowego Sącza na trzecią ćwierć XIV
wieku zdaje się być w pełni uzasadnione dla obu dzieł, z tym że Madonna
z Dominikowie mieści się na początku tego ćwierćwiecza, w niewielkim jed-
nak odstępie czasu przed nowosądecką Madonną.

22 K. Vaculik, Goticke umeni na Slovensku, w: Umeni ćeske a slovenske gotiky (Katalog
wystawy), Praha 1972, nr kat. 66 - datowana: ok. 1350.

-- Według Vaculika rzeźba ta była najprawdopodobniej częścią pierwotnego wyposażenia
kościoła Św. Bartłomieja w Richvaldzie, powstałego w drugiej połowie XIV wieku: K. Vacu-
lik 1981 (przyp. 17), s. 26.

24 Śourek (przyp. 15), il. 354; Radocsay (przyp. 10), s. 37, 167 - datowana: 1350-1370.
2- Radocsay (przyp. 10), s. 37; Magyarorszagi muveszet... (przyp. 13), s. 467, 468.
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7. Matka Boska z Dzieciątkiem z Uloże, Kaplica Św. Jerzego w kościele Św. Jakuba St.
w Lewoczy, fot. Archiwum: Pamiatkovy urad
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8. Matka Boska z Dzieciątkiem z okolic Bańskiej Bystrzycy. Slovenska narodna galeria,
Bratysława, fot. Slovenska narodna galeria
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Wspomniane figury, powstałe w różnym czasie i przy wykorzystaniu nie-
co odmiennych wzorów, świadczą o trwałym oddziaływaniu spiskich warsz-
tatów na rzeźbę Małopolski w trzeciej ćwierci XIV wieku. Warsztaty te po-
siadały wówczas przypuszczalnie duży potencjał twórczy, oferując cały sze-
reg rozwiązań podporządkowanych tym samym pojęciom stylowym. Uświa-
damia nam to rzeźba Madonny z Szaflar, która nie łączy się bezpośrednio ze
wspomnianymi już małopolskimi dziełami, wspólne korzenie ma natomiast
z odległą geograficznie figurą z Hronskyego Beńadiku.

Spisz nie był kolebką omawianego nurtu, który wywodził się ze sztuki
francuskiej i docierał tam najprawdopodobniej za pośrednictwem Austrii26.
O zastosowaniu takiego schematu szat w rzeźbie austriackiej świadczy cho-
ciażby „Dienstbodenmadonna" w katedrze Św. Szczepana w Wiedniu27', do
której odwoływano się przy omawianiu niektórych spiskich figur28. Do twór-
czości tego środowiska nawiązuje także rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
z okolic Bańskiej Bystrzycy (Bańska Bystrica, Besztercebanya, Neusohl)
(il. 8)29, świadcząca o utrwaleniu się na tych terenach już przed połową stule-
cia opisanego wcześniej schematu kompozycyjnego szat. Ta koncepcja zosta-
ła w krótkim czasie powtórzona w rzeźbach z Dominikowie i Nowego Sącza,
wskazując tym samym na żywe kontakty i łatwość komunikacji między roz-
dzielonymi przez góry środowiskami.

Naszkicowana tu zaledwie droga przenikania nowych impulsów stano-
wi odrębne, mające wiele aspektów zagadnienie jako jedno z wielu źródeł
zapładniających początkowy okres małopolskiej twórczości rzeźbiarskiej.
W badaniach prowadzonych osobno nad rzeźbą gotycką Małopolski i Gór-
nych Węgier nie podjęto w sposób wystarczający tej interesującej problema-
tyki. Jej rozwinięcie pozwoli nam w przyszłości lepiej rozumieć charakter
kontaktów artystycznych między bliskimi sobie, nie tylko w sensie geogra-
ficznym, regionami historycznymi.

26 Radocsay (przyp. 10), s. 26; Tórók (przyp. 9). nr kat. 11; Magyarorszagi muveszet...
(przyp. 13), s. 344.

27 H. Schweigert, Dienstbodenmadonna. w: Geschichte der bildenden Kunst in Ósterreich,
red. G. Brucher. t. 2. Gotik, Munchen-London-New York 2000. s. 326-328 (il.).

28 J. Balogh, L origine du style des sculptures en bois de la Hongrie Medievale, „Acta Hi-
storiae ArtiurrT 4, 1957, s. 231-253, tu: s. 231; Radocsay (przyp. 10), s. 37.

29 Dziś w Słowackiej Galerii Narodowej, por. Glatz 1995 (przyp. 7). nr kat. / il. 3, datowa-
na: ok. 1340.
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The Figurę of the Virgin and Child from Dominikowice. Studies
in 14lh Cenrury Małopolska (Little Poland) Wooden Sculpture

The paper introduces into the literaturę a wooden sculpture representing the Virgin
and Child. The figurę is now kept at the Diocesan Museum in Tarnów, where it has been
brought from nearby Dominikowice. The original site of the sculpture is unknown, but
its stylistic features permit its placing among the works originating from the borderland
between the Polish and the Hungarian Kingdom of that time. The closest to the discussed
sculpture in this respect is the figurę of the Virgin and Child in St Margarefs Church at
Nowy Sącz. The latter Madonna, well known to researchers, has been linked with some
Spis (Zips) sculptures: figures of the Madonna from Toporec (Toporc, Topperz) and
Ruskmovce (Ruszkin, Riessdorf). The Nowy Sącz Madonna refers to each of them, but
for the proportions of her body and some elements of the drapenes it is nearer to the figurę
from Toporec. Further details of the draperies of the robes bring to mind a figurę from
Svabovec, which may be regarded as a remoter source of inspiration for the Małopolska
sculpture. The Virgin and Child from Dominikowice, via the Nowy Sącz figurę, refers to
the above-mentioned Spis works and directly - on account of the Child's gesture of pull-
ing Mary's veil to Himself- to yet another figurę: the Madonna from Uloże. The observed
stylistic affinities of the Małopolska sculptures permit the supposition that the Spis sculp-
tural circle of the third ąuarter of the 14lh century significantly influenced Małopolska
sculpture and, conseąuently, may have transmitted some stylistic tendencies of French
provenance that had perhaps reached Spis via Yienna.
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