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Józef Dutkiewicz w swej książce o małopolskiej rzeźbie średniowiecz-
nej od r. 1300 do połowy XV wieku uwzględnił 143 dzieła, z których „tylko
około 40 zachowało się względnie dobrze lub było restaurowanych"1. Od
tego czasu sytuacja zmieniała się na korzyść. Wiele rzeźb poddano pracom
konserwatorskim, które ujawniły ich wybitne walory artystyczne i tajniki
techniki, pozwalając przy tym poznać ich, wielce nieraz burzliwe dzieje.
Książka Dutkiewicza powstawała przed rozpoczęciem prac nad Katalo-
giem Zabytków Sztuki w Polsce. Prace inwentaryzacyjne przyniosły cały
szereg ustaleń, publikowanych sukcesywnie w kolejnych tomach Katalo-
gu bądź też w osobnych rozprawach. Pomimo to, w ostatnich latach miało
miejsce wiele nowych odkryć, co dowodzi, że skrupulatne badania tereno-
we są w dalszym ciągu niezbędne2. Niektóre z tych odkryć są szczególnie
cenne, gdyż pozwoliły nam poznać początkowe ogniwa w łańcuchach roz-
woju tematów ikonograficznych, podstawowych dla polskiej sztuki śred-

•3
niowiecznej .

1 J. Dutkiewicz, Małopolska rzeźba średniowieczna, Kraków 1949, s. 5.
2 Autor ma tu na myśli - przykładowo - nieznane dotąd rzeźby opublikowane w: P. Łopat-

kiewicz, Zabytki plastyki gotyckiej województwa krośnieńskiego. Rzeźba drewniana, malar-
stwo tablicowe, Krosno 1996.
3 Tenże, Czternastowieczna Pieta z Łęk Strzyżowskich, „Biuletyn Historii Sztuki" 51, 1989,

s. 65-69.

5



Pomimo wspomnianych sukcesów badawczych, XIV-wieczna rzeźba
z terenów historycznej Małopolski nie budzi zbyt wielkiego zainteresowa-
nia historyków sztuki. Brak nie tylko opracowania całości, ale nawet bar-
dziej systematycznych studiów powoduje, że wspomniana na wstępie
książka Dutkiewicza jest wciąż niezastąpiona. Reprezentatywny przypa-
dek stanowią tzw. figurki jasełkowe w klasztorze Klarysek w Krakowie.
Pomimo że są powszechnie znane i wymieniane zarówno w publikacjach
naukowych jak i popularnych, nie doczekały się, jak dotąd, nowoczesnej
monografii. Potrzebę jej zarysowania uzasadniają zaś unikatowa funkcja
oraz bardzo wysoka klasa artystyczna, nie mająca, jak się wydaje, odpo-
wiedników w małopolskiej snycerce XIV w.

Wspomniane rzeźby wprowadził do literatury Julian Pagaczewski w r.
1902, a sformułowane przez niego tezy w znacznej mierze przyjęli kolejni
badacze4. Według niego figurki powstały z fundacji Elżbiety Łokietkówny
w czasie jej pobytu w Krakowie w latach 1370—1375. Świadczyć o tym
mają przede wszystkim cynowe literki „E" pod koroną dekorujące strój
Matki Boskiej. Zachowane dzieła miały należeć do większej grupy wyko-
rzystywanej w klasztorze do odtwarzania sceny Hołdu Trzech Króli
w święto Epifanii. Ma o tym świadczyć umieszczenie Marii na tronie
i układ jej rąk, które kiedyś podtrzymywały wyrzeźbioną oddzielnie figur-
kę Dzieciątka. O stylu i klasie rzeźb Pagaczewski wypowiadał się bez en-
tuzjazmu, stwierdzając, że: „nie należą bynajmniej do arcydzieł"5. Podkre-
ślić trzeba, że wiele z tych uwag zachowuje aktualność, a cała praca budzi
uznanie ze względu na umiejętność obserwacji. Jej zasadniczą wadą jest
jednak brak szczegółowej analizy stylu omawianych dzieł. Józef Dutkie-
wicz zajął w kwestii rzeźb jasełkowych stanowisko dalekie od jednoznacz-
ności. Na kartach swej książki uznawał je równocześnie za przykład im-
portu związanego z ożywionymi kontaktami z andegaweńskimi Węgra-
mi6, za „okaz pośredniego lub bezpośredniego importu z Nadrenii"7 lub też
„importu południowego lub południowo-zachodniego", prezentujący „bez
reszty środowisko węgiersko-reńskie"8. Z podobną niekonsekwencją uzna-
wał je raz za dzieła pozbawione „relacji terenowych", których „stanowisko
jest w dziejach plastyki małopolskiej oderwane", innym razem za rzeźby,
dające się włączyć w stały, niemal nie wykazujący przerw proces rozwoju

4 J. Pagaczewski, Jasełka krakowskie, „Rocznik Krakowski" 5, 1902, s. 94—137.
5 Tamże, s. 115.
6 Dutkiewicz (przyp. 1), s. 26.
7 Tamże, s. 29.
8 Tamże, s. 40-41.
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plastyki miejscowej (i. e. małopolskiej — M. W.)", które „uważane być mogą
za ważne ogniwa w tym rozwoju"9. Odnosząc interesujące nas rzeźby do
konkretnych dzieł sztuki, Dutkiewicz uznał je za powstałe „w klimacie"
sztuki środkowoeuropejskiej, pozostającej pod wpływami Nadrenii, Dol-
nej Saksonii, Szwabii, Francji i Czech i zestawił, za Pagaczewskim, z tym-

/ IDpanonem w kaplicy Sw. Anny przy katedrze w Bratysławie . Spośród dal-
szych, domniemanych wzorów wskazywał na grupę tronujących Madonn
z terenów środkowej i dolnej Nadrenii oraz rzeźby z okolic Zurychu, pozo-
stające pod wpływami Nadrenii. Figurki jasełkowe miało z nimi łączyć „w
części wspólne pokrewieństwo pozy i gestu, typów głów, układu fałdów
i ich plastycznego głębokiego rozwinięcia, opracowanie i szczegóły dekora-
cji ławeczki i cokołu". Dekoracyjne układy włosów Św. Józefa autor wywo-
dził z rzeźb apostołów w katedrze w Kolonii. Jednakże już w następnym
zdaniu uznał, że „ważniejszą od tych dalekich związków jest wspólność
tendencyj stylistycznych między figurkami z jasełek a pierwszą grupą
rzeźb typu krakowskiego", które choć nie osiągają poziomu naszych rzeźb,
to powstały „w tym samym klimacie"11. W efekcie skłonny był datować
rzeźby na lata ok. 1370-1380. Doceniał też oddziaływanie figurek prze-
chowywanych w klasztorze Klarysek na plastykę małopolską dostrze-
gając je przede wszystkim w figurze Kazimierza Wielkiego z Wiślicy (Kra-
ków, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) i rzeźbie Pieta z fary w Bie-
czu (Tarnów, Muzeum Diecezjalne)12. Co ciekawe, Dutkiewicz zauważył
też wpływy interesujących nas rzeźb na figurę Matki Boskiej zachowaną
w tym samym krakowskim klasztorze Klarysek, którą datował na lata ok.
1360, a więc przynajmniej o dziesięć lat wcześniej niż figurki.

Nic nowego nie wniosła do stanu badań nota w katalogu Sztuka w Kra-
kowie 1350-1550, której autorka zrelacjonowała poglądy poprzedników
i przyjęła datowanie rzeźb na lata 1370-137513. W taki sam sposób dato-
wali figurki autorzy Katalogu zabytków sztuki w Polsce14. W r. 1970 w In-
stytucie Historii Sztuki UJ napisana została pod opieką naukową prof.
dra Lecha Kalinowskiego praca magisterska Stanisławy Chadam-Bulan-

9 Tamże, s. 29, 35, 31.
10 Tamże, s. 41-42, kat. 10, s. 102.
11 Tamże, s. 102.
12 Tamże, kat. 4, s. 99; kat. 100, s. 143.
13 M. Kopfowa, Figurki z jasełek, w: Sztuka w Krakowie 1350-1550. Wystawa urządzona

w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964, kat. 130-131,
s. 132-133.

14 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. II: Kościoły i klasztory
Śródmieścia, 1, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1971, s. 67, il. 504-505.

7



dy poświęcona rzeźbom jasełkowym . Pomimo że autorka zawarła w niej
cały szereg nowych spostrzeżeń, praca ta nigdy nie weszła do obiegu na-
ukowego. Wedle autorki, bogato profilowane cokoły oraz zdobiące je meta-
lowe liście dodane zostały w czasach późniejszych, zapewne w początkach
w. XVI. Monografistka zwróciła uwagę na fakt, że jeden z fałdów płaszcza
Matki Boskiej wykonany został ze skóry i związała to niezwykłe rozwiąza-
nie technologiczne z Kolonią. Wskazała też grupę nadreńskich przedsta-
wień Marii, którym krakowskie figurki jasełkowe są szczególnie bliskie.
Analizując styl rzeźb w klasztorze Klarysek przesunęła ich datowanie na
połowę w. XIV, wiążąc ich powstanie z pielgrzymką Elżbiety Łokietkówny
do Akwizgranu, którą królowa odbyła w r. 1357.

Adam Bochnak i Tadeusz Dobrowolski byli autorami jedynie krótkich
wzmianek poświęconych rzeźbom, jednak zdobyli się w nich na kilka no-
wych hipotez. Bochnak uznał je za import zachodni, podobny najbardziej
do figur apostołów w katedrze w Kolonii (ok. 1322) i dopuścił datowanie
wcześniejsze niż lata pobytu fundatorki w Krakowie. Zwrócił on uwagę na
podróż władczyni w r. 1357 i przyjął, że mogła ona wówczas dokonać za-
mówienia w którymś z warsztatów nadreńskich, a dopiero później ofiaro-
wać figurki krakowskim Klaryskom1 . Dobrowolski w kolejnych wyda-
niach Sztuki Krakowa datował dzieła na lata około 1375 i wiązał ze

*        • 17śląskim kręgiem Madonn na lwach . Jako jedyny nie przyjął też sfor-
mułowanej przez Pagaczewskiego tezy o jasełkowej funkcji rzeźb uznając,
że pochodzą one z rozebranego „maleńkiego ołtarzyka". W wyniku tego,
kuriozalnie, w świętym Józefie widział Chrystusa. Trzeba wreszcie przy-
wołać katalog wystawy Pax et Bonum, w którym Andrzej Olszewski po-
wtórzył zasadnicze tezy Pagaczewskiego i Dutkiewicza (podobnie jak ten
ostatni dopuszczając wpływ figurek datowanych ok. 1370—1375 na figurę
Matki Boskiej zachowaną w tym samym klasztorze, datowaną ok.
1350-1360)18

15 S. Chadam-Bulanda, Figurki tzw. jasełkowe z klasztoru klarysek w Krakowie, praca ma-
gisterska napisana pod kierunkiem prof. dra Lecha Kalinowskiego, Kraków 1970. Maszyno-
pis w Instytucie Historii Sztuki UJ.

16 Tak więc, choć autor nie wyraził tego explicite, datował rzeźby na lata ok. 1357 - około
ćwierć wieku wcześniej niż inni badacze: A. Bochnak, Kraków gotycki, w: Kraków jego dzieje
i sztuka, red. J. Dąbrowski, Warszawa 1965, s. 139-140.

17 Najpierw bez zastrzeżeń, a w wydaniu V w nawiasie i ze znakiem zapytania; w tymże
wydaniu opuszczono passus o związkach z Madonnami na lwach, por. kolejno: T. Dobrowol-
ski, Sztuka Krakowa wyd. I, Kraków 1950, s. 154; wyd. IV, Kraków 1971, s. 132; wyd. V, Kra-
ków 1978, s. 140.

18 A. Olszewski, Matka Boska z Dzieciątkiem I i Matka Boska i Św. Józef, w: Pax et Bonum.
Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy, red. A. Włodarek, Kraków 1999, kat. IV/2,
IY/10, s. 74, 80-81.
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Na zakończenie trzeba zauważyć, że żaden z polskich badaczy nie
zwrócił uwagi na opinię Alberta Kutala, który dostrzegł w krakowskich fi-
gurkach „odblask stylu" mistrza Madonny z Michle, myśli swej jednak nie
rozwinął19. Tezę tę wsparł ostatnio inny wielki badacz czeskiej rzeźby go-
tyckiej - Jaromir Homolka .

Przechodząc do analizy stylu interesujących nas rzeźb, trzeba podkre-
ślić, że dotychczasowe próby ich opisu budząpoważne wątpliwości. Za naj-
ważniejszą cechę figur trzeba uznać sztywność i hieratyczność postaci
ukazanych z zastygłymi gestami rąk oraz wydłużone proporcje podkreślo-
ne w przypadku Marii wyraźną dominacją tułowia nad zbyt krótką partią
nóg (il. 1-6). Cechy te stają się jeszcze bardziej oczywiste w widoku bocz-
nym, w którym uwagę naszą zwraca dodatkowo płaskość figur. Sztywność
ujęcia postaci kontrastuje z drobnymi, ale głęboko ciętymi linearnymi
fałdami, które kształtująich dolne partie. Cechą wyróżniającą tych drape-
rii zdaje się być, nie zauważona dotąd, sztywność i ostrość oraz charakte-
rystyczna budowa; miejscami wydaje się jak gdyby powstały one w wyni-
ku ponakładania na siebie i zaprasowania fragmentów dość sztywnej ma-
terii (il. 7—8). Charakter draperii uwidacznia się najpełniej wówczas, gdy
oglądamy je z różnych stron i pod różnymi kątami. W figurce Marii w wi-
doku frontalnym szaty spływające z prawej strony opadają asymetrycznie
w dół tworząc fantazyjne zawinięcie przecinające ukosem oś podstawy
rzeźby. Oglądane z boków układają się w linearne „zygzaki" widoczne wy-
raźnie dzięki wspomnianemu zakładaniu materii (fałdy biegnące wzdłuż
prawej nogi Marii, sztywna fałda opadająca z tyłu za jej plecami na ławę
(il. 3, 5), twardo ułożona materia pod prawą ręką i na przedramieniu św.
Józefa). Odmienny charakter mają fałdy w partiach tułowia obydwu po-
staci. Choć te najbardziej widoczne, z przodu, zostały w niewiadomym
czasie ścięte, fałdy na plecach figur pozostały nietknięte. W przeciwień-
stwie do obfitych fałd dolnej części szat — nie rozbijają one bryły rzeźb, ale
tworzą na nierozczłonkowanych płaszczyznach układy zdecydowanie za-
rysowanych linii (il. 9). Jednak i tu, zwłaszcza w figurze Marii, czytelna
jest tendencja do odrywania fałdów od trzonu rzeźby i podkreślanie ich

19 A. Kutal, Goticke socharstui, w: Dejiny ceskeho vytvarneho umeni, 1/1, Praha 1984,
s. 231; krytycznie trzeba się natomiast odnieść do zawartej tu próby włączenia w krąg
wpływów Mistrza Madonny z Michle Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Lipnicy Murowanej
(nawet uwzględniwszy fakt, że figura ta jest bardzo zniszczona).

20 J. Homolka, Pozndmky k vyvoji ceskeho a stfedoevropskeho fezbdfstui 14. stoleti, w:
Goticke sochafstyi a malifstvi v seuerozdpadnich Cechach. Sbornik z kolokuia u pfileźitosti
70. uyroći uystauy Josefa Opitze, red. M. Neudertova, P. Hruby, Usti nad Labem 1999, s. 54.
Podobna opinia w liście do autora artykułu z dnia 3 grudnia 1998.
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1. Matka Boska, ok. 1350, Kraków, klasztor Klarysek, fot. A. Rzepecki
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. Józef, ok. 1350, Kraków, klasztor Klarysek, fot. A. Rzepecki
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3. Matka Boska, ok. 1350, Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski

12



Józef, ok. 1350; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski
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5. Matka Boska, ok. 1350; Kraków, klasztor Klarysek, fot. A. Rzepecki
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. Józef, ok. 1350; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski
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ostrych krawędzi. Takie cechy ma fałda biegnąca wzdłuż lewej ręki o bar-
dzo charakterystycznym kształcie odwróconej litery „Y". Załamania mate-
riału w takim samym kształcie pojawiają się też nad lewym bucikiem
Matki Boskiej i nad prawym pantoflem św. Józefa czy - w widoku bocz-
nym - nad jego lewym ramieniem. Kolejne charakterystyczne rozwiąza-
nie to zwężające się klinowato ku dołowi wcięcia na styku pleców i ramion
w figurze Matki Boskiej (ił. 9).

Głowa Marii została gruntownie przerzeźbiona i nie ma sensu podda-
wanie jej analizie. Natomiast głowa św. Józefa zachowała się w oryginal-
nym kształcie (ii. 10). Uderza w niej w pierwszym rzędzie pewna mięk-
kość i liryzm - wrażenie uzyskane dzięki dużym, szeroko otwartym oczom
i miękko zarysowanym ustom. Charakterystyczne są także: długi, prosty
nos, złączone ponad nim wyraźne, łukowate brwi i lekko zarysowane,
biegnące wzdłuż czoła bruzdy. Całości dopełniają miękkie, pierścieniowa-
to zwinięte pukle włosów, rozmieszczone symetrycznie po obydwu stro-
nach głowy i schodzące się do przedziałka na jej czubku, oraz równie
miękko kształtowana i dekoracyjna broda.

Zupełnie wyjątkowa na tle polskiej sztuki w. XIV jest dekoracja figur
za pomocą aplikacji. Składają się na nią metalowe literki „E" oraz wycina-
ne ze skóry rozetki porozmieszczane w fałdach szat (il. 11, 12). Na
cokołach znajdują się dalsze metalowe aplikacje - dość dużych rozmiarów,
realistycznie ukazane, plastyczne liście winnej latorośli o postrzępionych
brzegach i niewielkie pięciolistne „zdwojone" rozetki (il. 13). Do tylnej czę-
ści ławy—tronu Matki Boskiej przytwierdzona jest ażurowa ramka
wypełniona stylizowanym ornamentem o formach winnej latorośli (il. 14).

Dotychczasowe, jak się wydaje błędne, próby wskazania źródeł stylu
rzeźb krakowskich, wynikały z błędnego odczytania ich cech stylowych.
Poszukać należy genezy charakterystycznych, ostro łamanych, kancia-
stych fałdów szat, ich linearnego „manierycznego" traktowania, a wresz-
cie smukłych proporcji i płaskości. Zaprzeczyć też trzeba opinii o niewyso-
kiej klasie figur, gdyż w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. Zapropono-
wane przez Pagaczewskiego i przyjęte przez większość późniejszych bada-
czy porównanie z tympanonem w kaplicy Św. Anny przy bratysławskiej
katedrze wydaje się szczególnie rażącym nieporozumieniem21. Większość
omówionych form znaleźć można w rzeźbach zaliczanych do grupy dzieł
warsztatu anonimowego twórcy z pogranicza czesko-morawskiego, zwa-
nego Mistrzem Madonny z Michle. Dzieła te to figury Matki Boskiej

21 Na temat wspomnianego tympanonu ostatnio: J. Żary, A. Bagin, I. Rusina, E. Toranova,
Dóm Sv. Martina v Bratislaue, Bratislava 1990, s. 24-25, 33-36.
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7. Matka Boska, ok. 1350, fragment; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski

z Dzieciątkiem z Michle (obecnie Praga, Narodni galerie - dalej NG, ii. 16,
17)22, Znojma (Jihomoravske muzeum), Velkeho Mezifići, Hrabova i Bro-
umova (Broumov, Vlastivedne muzeum), rzeźba św. Floriana w austriac-
kim klasztorze Sankt Florian (il. 15) i figury apostołów z Veverske
Bityśky i z kościoła św. Jakuba w Brnie (Brno, Moravska galerie; tu także
figura Matki Boskiej o podobnej proweniencji), Chrystus Mąż Boleści
z klasztoru barnabitek w Pradze i herma relikwiarzowa św. Jerzego (oby-
dwie w Pradze, NG). Z grupą dzieł warsztatowych łączy się nieco luźniej
figury Matki Boskiej z Prostejova (Praga, NG), Dyśiny (Pilzno, Zapadoće-
ska galerie, il. 18), Touźimi, a także niezwykle ciekawą rzeźbę Chrystusa
Zmartwychwstałego w klasztorze Sankt Marienthal (Vallis B. Mariae)
koło Ostritz na Łużycach (il. 19). Za dzieła naśladowcy mistrza trzeba

22 Trzeba podkreślić, że figura z Michle została poddana gruntownej restauracji w w. XIX,
w trakcie której przerzeźbiono jej twarz, dodano brakującą lewą rękę oraz rączki Dzieciątka;
Por. G. Schmidt, Der „Ritter" von St. Florian und der Manierismus in der gotischen Plastik,
w: Festschrift Karl M. Swoboda zum 28. Januar 1959, Wien-Wiesbaden 1959, s. 255,
Przyp. 10.
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wreszcie uznać takie rzeźby, jak mało znana figurka św. Doroty w Nepo-
mucku, datowana na lata ok. 1345-135023.

Gerhard Schmidt, który wnikliwie omówił ów krąg dzieł, włączył go do
nurtu zjawisk „manierystycznych" w rzeźbie w. XIV. Używając na okre-
ślenie ich stylu terminu „prezióser", podkreślił statykę i smukłość postaci,
linearyzm fałdów tworzących, szczególnie na krawędziach szat, zygzako-
wate, ostro kreślone linie, często powtarzającą się fałdę w kształcie od-
wróconej litery „Y" i ornamentalne traktowanie włosów24. Podobne cechy
dostrzegają w omawianej grupie dzieł badacze czescy25. W zakresie
kształtowania fizjonomii dodać można takie cechy, jak wysokie czoło,
płytko zaznaczone gałki oczne, obło wysklepione łuki brwiowe i małe
usta26. Datowanie wszystkich figur oraz ich wzajemne relacje w obrębie
grupy warsztatowej są od wielu lat przedmiotem ożywionej dyskusji.
Większość badaczy przyjmuje dziś, z czym należy się zgodzić, że figury
Matki Boskiej z Michle i Znojma oraz rycerza (zapewne św. Floriana)
w klasztorze w St. Florian należą do prac najwcześniejszych, a powstały
zapewne około r. 134 027. Na ten sam czas Ivo Hlobil datuje wprowadzone
przez siebie do badań nad dziełami mistrza — figurkę Marii w Hrabove
i rzeźbę Chrystusa w St. Marienthal koło Ostritz28. Do dzieł nieco później-

23 Dzieła warsztatu Mistrza Madonny z Michle zestawiają m. in.: Schmidt (przyp. 22);
I. Hlobil, Nova zjiśteni ke Skupinie plastik kole michelske Madony - Madona z Hrabooe, Kri-
stus v Ostritz, „Umenf 28, 1980, s. 101-115; Kutal (przyp. 19), s. 231; J. Fajt, Mistr Michelske
Madony, w: Gotika v Zapadnich Cechach (1230-1530), t. 3, Praha 1996, s. 634, kat. 251;
J. Homolka, Mistr Michelske Madonny - nasledovnik, su. Dorota, w: tamże, s. 853-855.

24 Schmidt (przyp. 22), szczeg. s. 259 gdzie autor, chcąc podkreślić manieryczność i wyrafi-
nowanie figur pisze, że „gdyby porównać je przykładowo z figurami fundatorów w Naumbur-
gu, to tak jak gdyby porównać kobiety Bronzina z Sybillami ze sklepienia Sykstyny".

25 Por. np.: I. Hlobil, Zur stilistischen Entwicklung der Michler-Madonna-Gruppe (um
1320 bis Mitte des 14. Jahrhunderts),w: King John of Luxembourg (1296-1346) and theArt of
His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16-20, 1996, red.
K. Beneśovska, Prague 1998, s. 216-221; M. Bartlova, Madona z klastera v Broumove,w.
Tisic lat benediktinskeho klastera v Bfevnove. Benediktinske opatstvi Sv. Markety w Praze-
Bfevnove, Praha 1993, kat. IV/19, s. 58 (używa określenia „preciózni styl"); sformułowanie
o manierycznym wyrazie omawianych rzeźb przyjęło się powszechnie, por. Hlobil (przyp. 23),
passim. Por. też uwagi o sposobie rzeźbienia włosów w dziełach łączonych z Mistrzem Madon-
ny z Michle; M. S. Frinta, On a Few Specific Technological and Decoratiue Features of Bohe-
mian Art Pointing to Contacts Abroad, w: King John of Luxembourg (przyp. 25), s. 239-240.

26 Hlobil (przyp. 23), s. 102.
27 Schmidt (przyp. 22), s. 249 i nn. jako pierwszy przesunął datowanie rycerza w St. Flo-

rian na lata ok. 1330—1340; wcześniej datowano go powszechnie na początek stulecia. Dato-
wanie najważniejszych dzieł w grupie na lata ok. 1340 a przed 1345-1350 przyjmują zgodnie
najwybitniejsi czescy badacze. Zestawienia wszystkich opinii dokonał m. in. Hlobil,
(przyp. 23), s. 102-106, co zwalnia mnie od ich przytaczania.

28 Hlobil (przyp. 23), passim.
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8. Matka Boska, ok. 1350, fragment; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski
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szych trzeba chyba zaliczyć figury Matki Boskiej z Broumova czy krucy-
fiks od praskich barnabitek, które od wspomnianych wyżej dzieł różni nie-
co większa swoboda kompozycji29. I te nie powstały jednak, jak się przyj-
muje, później niż w połowie w. XIV30. Jak zauważył Hlobil, za takim dato-
waniem przemawia miejsce figur w rozwoju stylowym rzeźby czeskiej w.
XIV. „Od maksymalnie statycznych, hieratycznych i wertykalnych figur
św. Floriana i Madonny ze Znojma, nie prowadzi bowiem żadna dostrze-
galna droga ku najwcześniejszym przykładom zanikania stylu linearnego
[...], ani ku bardziej zaawansowanym formom rozwojowym [...], czy rzeź-
bom związanym z pojawieniem się stylu śląskich Madonn na lwach"31.
W świetle najnowszych badań figura apostoła z Brna (wraz z pochodzącą
z tego samego kościoła rzeźbą Matki Boskiej) zwiastują już kolejną fazę
stylową rozwijającą się w 3 ćwierci stulecia32. Co do umiejscowienia
warsztatu, większość specjalistów proponuje Brno, co, choć nie udoku-
mentowane, wydaje się jednak bardzo prawdopodobne. Robert Suckale
zasugerował ostatnio, że tereny Moraw miały olbrzymie znaczenie dla
rozwoju sztuki w Europie Środkowej, w czasach gdy przyszły cesarz Karol
IV był margrabią tej krainy33. Badacz ten, przesuwając datowanie naj-
starszych Madonn na lwach na lata czterdzieste w. XIV, związał ich poja-
wienie się właśnie z morawską działalnością Karola, uznając Pragę i Brno
za najważniejsze ośrodki produkcji artystycznej w Czechach przed połową
w. XIV. Jako przykład wysokiej jakości tej produkcji uznał właśnie dzieła
warsztatu Mistrza Madonny z Michle. Trzeba jednak odnotować, że roz-
miary i zasięg wpływów sztuki anonimowego mistrza niektórzy z badaczy
próbują tłumaczyć jego ruchliwością. Według Jaromira Homolki mógł on,
około połowy wieku, porzucić swój brneński warsztat i przenieść się do
Pragi34. Ostatnio Milena Bartlova w bardzo ważnym z metodologicznego

29 Por. np. Kunst der Gotik aus Bóhmen prdsentierł von der Nałionalgalerie Prag, Katalog
zur Ausstellung im Schniitgen-Museum, Koln 1985, kat. 30, 31; Homolka (przyp. 20), s. 53.

30 Ostatnio Hlobil (przyp. 25), passim postarał się uzasadnić przyjmowaną dotychczas
chronologię rzeźb poprzez zestawienie ich z datowanymi dziełami malarstwa i złotnictwa
z około połowy w. XIV.

31 Hlobil (przyp. 23), s. 108.
32 K. Chamonikolasova, Madonna und Apostel aus der Jakobskirche in Briinn, w: Gotik.

Malerei und Plastik. Mahrische Galerie, Sammlung Alter Kunst, Briinn 1993, s. nlb.; taż,
The Figures from the Church of St. James in Brno, w: King John of Luxembourg (przyp. 25),
s. 222-229; Hlobil (przyp. 25), s. 220-221.

33 R. Suckale, Die „Lówenmadonna", ein połitischer Bildtyp aus der Fruhzeit Kaiser Karls
IV. ?, w: Iconographica. Melanges offerts a Piotr Skubiszewski, red. R. Favreau, M.-H. Debies,
Poitiers 1999 (= Civilisation Medievale, red. G. Bianciotto, R. Favreau, t. 7), s. 221-228,
szczeg. s. 225.

34 Homolka (przyp. 20), s. 53.
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• Matka Boska, ok. 1350, fragment; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski
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. Józef, ok. 1350, fragment; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski
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11. Metalowe i skórzane aplikacje na szatach tzw. figurek jasełkowych, ok. 1350,
Kraków, klasztor Klarysek, wg Pagaczewskiego, Jasełka...

punktu widzenia artykule postarała się uszeregować główne kwestie
związane z działalnością morawskiego anonima35. W swym tekście autor-
ka zaakcentowała konieczność rozgraniczenia atrybucji „Mistrzowi",
„warsztatowi" oraz jego „kręgowi". Jej badania stanowią na pewno ważny
punkt wyjścia dla kolejnych badaczy, jednak nie zmieniają istotnych dla
nas ustaleń przytoczonych powyżej za starszą literaturą przedmiotu.

Jako swoiste podsumowanie problematyki warsztatu Mistrza Madon-
ny z Michle przywołać można sformułowaną niedawno opinię Jif igo Fajta,
który uważa anonimowego artystę za działającego zapewne w Brnie (lub -
co mniej prawdopodobne — w Ołomuńcu): „głównego przedstawiciela środ-
kowoeuropejskiego odgałęzienia linearnie rytmicznego stylu, którego źró-
deł szukać trzeba w poklasycznej rzeźbie francuskiej, a który do Europy
Środkowej przedostał się poprzez Górną Nadrenię (Strassburg, Fryburg
w Bryzgowii, Oberwesel i inne)". Produkcja brneńskiego artysty zasilać
miała nie tylko okolice tego miasta, a „z jej echami możemy się spotkać
w całych Czechach, gdzie w połowie w. XTV złożyły się one na powstanie
tzw. miękkiego stylu"36.

Wymiary wymienionych figur są dość zróżnicowane — od największej
rzeźby św. Floriana (197 cm) poprzez rzeźby ze Znojma (168 cm), Velkeho
Mezifići (158 cm) i Michle (120 cm) aż po niewielkie prace z Hrabove
(53 cm) i Veverske Bityśky (28 cm)37. Krakowskie rzeźby z wymiarami
35,5 cm (Maria) i 34,5 cm (Józef) sytuują się więc pomiędzy ostatnimi

35 M. Bartlova, The Style of the Group of the Madonna from Michle: Perspectives ofMetho-
dol°gy, w: King John of Luxembourg (przyp. 25), s. 206-215.

^6 J. Fajt, J. Chlibec, Sochafstm, w: Gołika v Zapadnich Cechach (przyp. 23), s. 619; Ho-
molka (przyp. 20), passim, widzi to zagadnienie znacznie szerzej, dopatrując się w osobie ano-
nimowego mistrza jednej z głównych osobowości artystycznych kształtujących obraz rzeźby
w Europie Środkowej około połowy w. XIV.

37 Wymiary rzeźb zestawił Hlobil (przyp. 23).
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13. Matka Boska, ok. 1350, fragment; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski

z wymienionych. Hieratyzm, sztywność i wysmukłe proporcje wiążą figur-
ki jasełkowe z większością dzieł tworzących omówioną grupę. W swym
niezwykle płaskim kształtowaniu, w widokach bocznych podobne są
szczególnie do rycerza w St. Florian i Chrystusa w St. Marienthal (il. 15,
19). W kształtowaniu fałdów tych rzeźb próżno by szukać cech stylu mięk-
kiego, charakterystycznego dla rzeźby 3 ćw. w. XIV. Sztywność i ostre
łamanie fałdów oraz „manierycznie" linearne festony z boków również ści-
śle odpowiadają tym, spotykanym w pracach warsztatu brneńskiego w la-
tach około 1340-1350. Co prawda dolne partie szat wydają się bardziej
rozbudowane i przestrzenne niż w rzeźbach czeskich, trzeba jednak pa-
miętać, że ukazano tu wyjątkowo postacie siedzące. Poza tym w kręgu
Madonny z Michle fałdy cięte są dość głęboko, jednak uwidacznia się to
dopiero przy oglądaniu rzeźb pod różnymi kątami. Kolejna zbieżność to
układanie draperii na kształt odwróconej litery „Y" (niem. „Faltendrei-
strahl"), wspomniane w opisie figurek krakowskich, a widoczne najlepiej
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14. Matka Boska, ok. 1350, fragment; Kraków, klasztor Klarysek, fot. S. Kłosowski

w najstarszej zapewne w całej grupie, rzeźbie w St. Florian (il. 15)38. Trze-
ba też podkreślić podobieństwo bardzo charakterystycznego rozwiązania
trójkątnych wcięć pod pachami Matki Boskiej, widocznych w większości
prac brneńskiego mistrza (il. 15, 19). Wszystkie z omawianych figur Mat-
ki Boskiej mają głowę nakrytą swobodnie kształtowanym welonem, często
o karbowanym brzegu, przytrzymanym na czubku głowy płaską obręczą
korony. Rzeźba z Dyśiny ma ponadto sfałdowaną poprzecznie chustę za-
rzuconą na ramiona (il. 18). Taka właśnie chusta zachowała się, pomimo
przerzeźbienia, w tylnej części ramion krakowskiej figurki Marii, a niere-
gularne ślady z przodu i po bokach głowy pozwalają przypuszczać, że pier-
wotnie zdobił ją także falujący welon (il. 3). Sztywne, nieco nieporadne
gesty rąk krakowskich figurek znajdują odpowiednik w sztywności ru-
chów większości z omówionych rzeźb, przede wszystkim zaś u Chrystusa
w St. Marienthal o charakterystycznych dużych i niezgrabnych dłoniach

38 Schmidt (przyp. 22), s. 255; A. Kutal, Ćeske goticke sochafstvi 1350-1450, Praha 1962,
s. 11.
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15. Św. Florian, ok. 1340 ?; Sankt Florian, fot. z archiwum autora
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17. Matka Boska z Dzieciątkiem z Michle, ok. 1340; Praga, Narodni Galerie,
wg King John of Luxembourg...
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(il. 19). W przypadku zachowanej w stanie pierwotnym fizjonomii św. Jó-
zefa uderza jej podobieństwo (zarówno en face jak z profilu) do głowy ryce-
rza w St. Florian, a szczególnie do rzeźby w St. Marienthal (il. 10, 15,
19) 9. W tym ostatnim przypadku zbliżona jest także klasa artystyczna fi-
gur, austriacki przykład jest bowiem niedościgniony i należy mu się za-
szczytne miano chef d'oeuvre w obrębie grupy warsztatowej. Sposób ucze-
sania włosów z symetrycznie umieszczonym przedziałkiem i trefienie bro-
dy wokół drobnych ust są tu bardzo podobne. Jedyna różnica to drobne
fałdki marszczące, w sposób prawie niewidoczny, czoło Św. Józefa. Ponie-
waż czoła rzeźb z warsztatu Mistrza Madonny z Michle są idealnie gład-
kie, trzeba zwrócić uwagę na inne dzieła, od których wywodzić się może to
rozwiązanie. Występuje ono przykładowo dość powszechnie w Nadrenii,
Frankonii i Bawarii. Podobne zmarszczenie czoła pojawia się tam nader
często i nadaje rzeźbom niezwykle charakterystyczny wyraz. Znajdujemy
je w posągach apostołów w katedrze w Kolonii (przywoływanych - jak
wiemy — wielokrotnie przez badaczy krakowskich figurek jasełkowych)40.
Można też wskazać na siedzącą postać św. Józefa wyrzeźbioną na tym-
panonie płd.-wsch. portalu kościoła Mariackiego w Esslingen (ok.
1335-1340)41, a także nieco późniejszą (ok. 1355) rzeźbę proroka w porta-
lu głównym kościoła Św. Wawrzyńca w Norymberdze42. Trzeba też dodać,
że w obydwu wspomnianych dziełach figury mają charakterystyczne
płaskie czapeczki, które bardzo przypominają nakrycie głowy krakow-
skiego św. Józefa43.

39 Ze względu na znaczenie tej rzadko publikowanej rzeźby dla dalszych rozważań przyta-
czam podstawową literaturę: Katalog der Ausstellung Alt-Lausitzer Kunst in Stadtmuseum
Bautzen, Bautzen 1935, s. 17, nr 4; G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmaler. Die
Bezirke Dresden, Karl Marx Stadt, Leipzig, Berlin 1965, s. 315; Hlobil (przyp. 23) passim; Zi-
sterzienserabtei St. Marienthal. Ein Fiihrer durch das Klaster, Leipzig, Heiligenstadt 1982, s.
73 (II wydanie, 1984, s. 75); H.-J. Krause, „Imago Ascensionis" und „Himmelloch". Zum
„Bild"-Gebrauch in der spdtmittelalterlichen Liturgie, w: Skulptur des Mittelalters. Funktion
und Gestalt, red. F. Móbius, E. Schubert, Weimar 1987, s. 324, il. 26-27; J. Tripps, Das han-
delnde Bildwerk in der Gotik. Forschungen zu den Bedeutungsschichten und der Funktion
des Kirchengebdudes und seiner Ausstattung in der Hoch- und Spdtgotik (II wyd.), Berlin
2000, s. 153, il. 54.

40 Por np. P. Clemen, H. Neu, F. Witte, Der Dom zu Koln, Dusseldorf 1937 (=Die Kunst-
denkmaler in Rheinprouinz, Hrsg. von P. Clemen, Bd. VI, Abt. III: Die Kunstdenkmaler der
Stadt Koln, Bd. I, Abt. III), s. 145-151, il. 105.

41 R. Suckale, Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, Miinchen 1993, s. 100-101.
42 J. Viebig, E. Eichhorn, G. Frenzel, E. Oellermann, G. Stolz, Die Lorenzkirche in Niirnberg

(=Die Blauen Biicher), Kbnigstein im Taunus 1990, s. 25.
43 Poprzeczne zmarszczki na czole to motyw właściwie „ponadstylowy". Przywołane

przykłady trzeba więc traktować wyłącznie jako „pars pro toto".
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18. Matka Boska z Dzieciątkiem z Dyśiny, ok. 1340, Pilzno, Zapadoćeska Galerie,
wg Gotika v Zdpadnich Cechach....



19. Chrystus Zmartwychwstały, ok. 1340, Sankt Marienthal (Ostritz), wg Tripps,
Das handelnde Bildwerk...
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Reasumując, w omawianych dziełach w Krakowie daje się dostrzec ce-
chy rzeźby 1 połowy w. XIV, trudno natomiast wskazać elementy później-
sze. Choć wpływy warsztatu z Moraw trwały w Europie Środkowej dość
długo, to jednak, co oczywiste, nigdy w wersji czystej. Przywoływanym
w literaturze przykładem późniejszej figury powstałej pod wpływem dzieł
brneńskiego warsztatu jest siedząca Matka Boska z Dzieciątkiem w ko-
lekcji Hermanna Schwartza w Mónchen Gladbach, datowana na lata
około 1350—136044. Widać tu wyraźnie, jak omawiane cechy stylowe zo-
stały „zinterpretowane" w duchu miękkiego, mięsistego stylu 3. ćwierci
stulecia. Takiej nowej interpretacji starych form nie da się, według mnie,
dostrzec w krakowskich rzeźbach. Mamy tu zapewne do czynienia
z dziełami artysty, który zetknął się bezpośrednio z warsztatem w Brnie.
Dziełami powstałymi niewiele później niż najlepsze produkty morawskiej
pracowni. Myślę, że należałoby je datować na połowę wieku XIV. Obec-
ność skórzanej fałdy w płaszczu Marii wskazuje - wedle badań Chadam-
-Bulandy — na wpływy kolońskie. Możliwe więc, że autor krakowskich fi-
gurek zetknął się też z warsztatami nadreńskimi. Stamtąd przejąć mógł
również charakterystyczny motyw zmarszczenia czoła widoczny w rzeźbie
św. Józefa. Wydaje się jednak, że jego styl osobisty rozwinął się w naj-
większym stopniu pod wpływem sztuki Europy Środkowej.

W świetle sformułowanych powyżej spostrzeżeń argument wysunięty
przez Pagaczewskiego, że litera „E" pod koroną wspiera datowanie rzeźb
na lata ok. 1370-1375, nie ma zbyt wielkiej mocy. Korona nad inicjałem
córki Władysława Łokietka o wiele lepiej odpowiadałaby czasom, gdy była
ona królową Węgier. Warto zwrócić uwagę, że przykłady oznaczania dzieł
sztuki inicjałem fundatora spotykamy właśnie w kręgu czesko-moraw-
skim, z którego można wyprowadzać styl rzeźb. Przykładem może tu być
kontrowersja wokół tzw. tympanonu z karmelitańskiego kościoła Matki
Boskiej Śnieżnej w Pradze, datowanego na podstawie analizy stylu na
lata ok. 1335-1345. Przez długi czas jedną z największych trudności
związanych z interpretacją ikonografii zdobiących go rzeźb była identyfi-
kacja postaci adorantów podtrzymujących przed sobą tarcze z herbami
Królestwa Czech (Lew) i Moraw (Orzeł). Nie pozostawiał wątpliwości fakt,
że jednym z adorantów musi być Karol, od r. 1355 cesarz Karol rV, nie
wiedziano jednak, który z herbów podtrzymuje. W łatach sześćdziesiątych
naszego wieku, po przeniesieniu tympanonu do praskiej Galerii Narodo-

44 Hlobil (przyp. 23) s. 109-110, il. 8; J. Homolka, Madona z Radlje nad Drauon a mora-
vske sochafstui kołem roku 1350, w: Historickd inspirace. Sbornik k pocte Dobroslaua Libala,
red. M. Kubelik, M. Pavlik, J. Śtulc, Praha 2001, s. 105-111.
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wej, odkryto na pasku postaci klęczącej przy tarczy z herbem Moraw
zatarte litery „K", które umożliwiły identyfikację adoranta45. Według nie-
których badaczy Karol został tu przedstawiony nie jako władca Czech, ale
jako margrabia Moraw, rzeźba musiała więc powstać jeszcze za życia jego
ojca — króla Jana Luksemburskiego46. O istnieniu na Morawach tradycji
zdobienia dzieł sztuki inicjałami fundatorów świadczy nagrobek czeskiej
królowej Elżbiety (Eliśki) — żony Wacława II, która po matce wywodziła
się z Piastów i przed ślubem nosiła imię Ryksa. Jako wdowa osiadła ona
w Brnie, gdzie ufundowała klasztor cysterek, w którym w r. 1335 została
pochowana. Na jej płycie nagrobnej odnalezionej w r. 1900 na skrzyżowa-
niu naw znajdowała się tylko pierwsza litera imienia zmarłej władczyni47.
O przyjęciu się takiego obyczaju w Krakowie za czasów Kazimierza Wiel-
kiego świadczą oczywiście kute drzwi do katedry ozdobione monogramem
władcy i zworniki dawnej sieni klasztoru Augustianów na Kazimierzu
oznaczone kolejnymi sylabami królewskiego imienia48.

Niestety, jak dotąd nikt z historyków nie przeprowadził analizy epi-
graficznej liter zdobiących figurki. Na podstawie badań Barbary Treliń-
skiej można jednak pokusić się o twierdzenie, że litery te wykazują cechy
epigrafiki o tradycjach romańskich, powszechnej jeszcze w 1 poł. w. XIV.
„E" jest zamknięte linią w kształcie łuku z dwoma okrągłymi oczkami
w środku. Zewnętrzne łuki brzuszka są obłe, a nie zaostrzone jak w 2 poł.
w. XIV. Kształt „E" z charakterystycznymi haczykowatymi zawinięciami
jest bardzo bliski literom zachowanym na płycie Bolesława I Wysokiego
w Lubiążu (ok. 1315) lub na skuwce rękojeści sztyletu w klasztorze Klary-
sek w Starym Sączu (ok. poł. w. XIV)49. Podobnie zapisane „E" znajduje

45 A. Kutal, O reliefu od P. Marie Sneźne a nekterych otdzkdch ceskeho sochafstui pruni po-
loviny 14. stoleti, „Urneni" 21, 1973, s. 480-496.

46 Z poglądem tym nie zgadzają się: J. Fajt, H. Hlavaćkova, J. Royt, Das Relief von der Ma-
ria-Schnee-Kirche in der Prager Neustadt, „Bulletin of the National Gallery in Prague" 3—4,
1993-1994, s. 16-27; D. Grofimann, Das Stifterrelief von Maria-Schnee zu Prag, w: Gotika
v zdpadnich Cechach (1230-1530). Sbornik pfispevku z mezindrodniho vedeckeho symposia.
Venovdno k 70. narozenindm prof. PhDr. Jaromira Homolky, DrSc, Praha 1998, s. 188-201
(o literach „K" na pasku Karola s. 190, 194, 196).

47 B. Samek, The Monastery of Augustinians in Brno, Brno 1993, s. 15—16; tenże, Umelecke
pamdłky Moravy a Slezska, t. 1 [A-I], Praha 1994, s. 185.

48 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. TV: Kazimierz i Stradom
kościoły i klasztory, 1, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1987, s. 117, il. 568,
569; nowe uwagi o funkcji pomieszczenia przy klasztorze Augustianów ozdobionego zworni-
kami z królewskim imieniem w: M. Bicz-Suknarowska, Zespół klasztorny Augustianów
w Krakowie, podsumowanie wyników badań architektonicznych prowadzonych w latach
1993-1997, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego" 7, 1998, s. 113.

49 B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, s. 55-56, nr 13, 28.
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się też na pieczęci Elżbiety Łokietkówny, której najstarszy zachowany od-
lew pochodzi z r. 132247.

50 Por. m.in. T. Żebrawski, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1865, s. 38,
tabl. 15, rys. 38; E. Śnieżyńska-Stolotowa, Ikonografia królowej Elżbiety Łokietkówny, „Biule-
tyn Historii Sztuki" 33, 1971, s. 12-13, il. 1, 2. Za zwrócenie mi uwagi na ten fakt dziękuję
prof. Ewie Śnieżyńskiej-Stolotowej.
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Na odrębne omówienie zasługują dekoracje w formie metalowych apli-
kacji, które zdają się mieć duże znacznie dla prawidłowego odczytania
programu ideowego krakowskich rzeźb. Moim zdaniem nie ma powodu
wątpić w ich oryginalność, tak jak to czyniła Chadam-Bulanda48. Motyw
winnej latorośli ma oczywiście wymowę pasyjną. O wiele bardziej różno-
rodne skojarzenia niosą ze sobą pięciolistne rozetki umieszczone w dol-
nych częściach cokołów i na sukni Marii. Już Wilhelm Pinder wydając w r.
1922 pracę o średniowiecznej Piecie zwrócił uwagę na najwcześniejsze
rzeźbiarskie realizacje tego tematu dekorowane na cokołach dużymi
rozetami (szczególnie Pieta z Roettgen w Rhenisches Landesmuseum
w Bonn)49. Bez wahania uznał te aplikacje za symboliczne przedstawienia
rosae mysticae odnoszące się do hostii i do ran Chrystusa. Badania Wolf-
ganga Króniga ukazały, że zwyczaj dekorowania przedstawień Pieta roze-
tkami był powszechny i należy go wiązać z początkami modlitwy różańco-
wej50. Jego początków trzeba szukać w rzeźbie (szczególnie z kości słonio-
wej) nadmozańskiej i francuskiej XIII stulecia. Z czasem natomiast
motyw ów rozpowszechnił się i pojawiał w różnych działach sztuki51. We-
dle słów Jeffreya F. Hamburgera, w średniowiecznych przedstawieniach
róży „złączone zostały przeciwstawne sobie pojęcia, takie jak cierpienie
i miłość, ból i przyjemność, duchowość i seksualność"52. Siedząc artystycz-
ne przejawy późnośredniowiecznej duchowości w żeńskich klasztorach,
autor ten uznał róże za „doskonały przykład i instrument modlitwy, za-
równo obraz jak i środek, za którego pomocą czczone są obrazy"53. Pokazu-
je to doskonale tekst wizji, jakiej doznała w dzień Bożego Narodzenia

51 Przede wszystkim w metalowych aplikacjach trudno dostrzec cechy późnogotyckiej, „su-
chej" stylizacji. Realistycznie oddane, żyłkowane liście winnej latorośli podobne są raczej do
kamiennych liści pochodzących zapewne z dawnego portalu w kościele Franciszkanów w Kra-
kowie i datowanych na 1. tercję w. XIV; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV, cz. II, 1
(przyp. 14), s. 129, il. 483.

52 W. Pinder, Die Pieta, Leipzig 1922, s. 6 („Der Geist der Mystik erzeugt mit der Inbrust
der Vergegenwartigung zugleich die Lust am Symbol. Gerne gibt man dem Sockel die fiinf-
blattrige rosa mystica golden auf blauem Grunde, Symbol der Hostie wie die Blutstrauben
auf Brust und Handen").

53 W. Krónig, Rheinische Vesperbilder aus Leder und ihr Umkreis, „Wallraf-Richartz Jahr-
buch" 24, 1962 (szczeg. rozdział: Rosetten. Bedeutung und Verbreitung, s. 146-165); tenże,
Ein Vesperbild im Schnutgen-Museum zu Koln mit einem Exkurs iiber die Bedeutung der Ro-
setten, „Wallraf-Richartz Jahrbuch" 32, 1970; ostatnio: H. van Os, The Art of Deuotion in the
Late Middle Ages in Europę, 1300-1500, Amsterdam-London 1994, s. 104, il. 31.

54 Krónig 1962 (przyp. 53), s. 151, 164.
55 J. F. Hamburger, Nuns as Artists. The Visual Culture of a Medieval Conuent, Berkeley,

Los Angeles, London 1997, s. 66.
56 Tamże, s. 75.
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1280 r. mniszka z klasztoru premonstratensek — Christiana z Hane
(1269-1292). Ujrzała ona Dzieciątko Jezus, które najpierw bawiło się
w stallach, a później leżało na kwietnym łożu („lectulus noster floridus"
z Pieśni nad Pieśniami 1, 15) z wieńcem z dwunastu róż na głowie, nakry-
te niebiańskimi różami z napisem Pater noster na każdym z płatków57.
Symbolika róż w kolorze krwi łączona była z cierpieniami mniszek także
w tekstach dotyczących życia błogosławionej Ludgardy z Wittichen,
współczesnej rzeźbiarzowi krakowskich figurek (1291—1348). Wedle jej
spowiednika i ojca duchowego - Bertolda, była ona: „czerwoną różą po-
nieważ krew uderzyła jej do twarzy, gdy usłyszała pod swoim adresem
bezwstydne słowa"58. Jednym z najwcześniejszych i najlepszych przy-
kładów zastosowania rozet w dekoracji rzeźby jest Pieta corpusculum
w zbiorach opactwa św. Walburgi w Eichstatt (il. 20, 21), datowana na
połowę w. XIV. Niewielkie, dziecinnych rozmiarów ciało Chrystusa pokry-
te jest tu ranami broczącymi krwią u stóp zaś, na cokole rzeźby znajduje
się wieniec odciśniętych w zaprawie róż59. Za przykład rzeźby o innej niż
Pasyjna tematyce posłużyć może kamienny posąg Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem dekorujący prezbiterium kościoła Św. Jakuba w Norymberdze
(po 1330), ozdobiony szeregiem róż rozmieszczonych na rozbudowanym
cokole60. Można też przypomnieć, wykraczając poza interesujący nas
okres, że w sztuce około r. 1400 szczególną popularność zyskały rozetki
dekorujące ramy miniatur i obrazów. Do najlepszych przykładów należy
franko-flamandzkie tondo (ok. 1415-1420), ukazujące Matkę Boską
z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów, przechowywane obecnie w Walters
Art Gallery w Baltimore61.

Umieszczenie ornamentów o wymowie pasyjnej, związanych z cierpie-
niem, może się odnosić zarówno do samego Chrystusa, jak i do osób medy-
tujących przed krakowskimi figurkami (szczególnie gdy były to zakonni-

7 „We śnie doznała ona duchowej wizji, w której najukochańsze Dzieciątko Jezus bawiło
s'ę naprzeciw niej, w stallach, a ponad nim róże, najpiękniejsze jakie kiedykolwiek były na
ziemi. Nie były to ziemskie róże, ale niebiańskie (...). Następnie ujrzała najpiękniejsze Dzie-
ciątko w żłóbku, naprzeciw ołtarza, nakryte zasłoną z róż, a na każdym z płatków tych róż był
lapis: Pater noster. A na jego głowie była girlanda z dwunastu pięknych róż. Bóg dał jej po-
znać, że oznaczały one dwanaście razy po pięćdziesiąt Pater noster, które odmawiała do Dzie-
ciątka Jezus"; Hamburger (przyp. 55), s. 76.

58 Błogosławiona Ludgarda z Wittichen (1291-1348), Fakty i wypowiedzi, w: Antologia mi-
styków franciszkańskich, t. 5: Wiek XIV, Kraków 1990, s. 155-156.

59 Krbnig 1962 (przyp. 53), s. 163, il. 82; Hamburger (przyp. 55), s. 77-79, il. 55-56.
60 Suckale (przyp. 41) s. 86-95, kat. nr 69, s. 259-260.
61 Ten i inne przykłady użycia rozetek do dekoracji ram malowideł zbiera P. Verdier, La

Vierge d l'Encrier et a l'Enfant ąui Ecrit, „Gęsta" 20, 1981, s. 247-256, szczeg. s. 248.
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ce, a więc wedle średniowiecznej typologii świętości — „bezkrwawe mę-
czennice")62. Przede wszystkim jednak podkreślić trzeba, że mamy tu do
czynienia z wyraźnym nawiązaniem do Pasji w scenie z dzieciństwa Chry-
stusa. Zasada ta była, jak wiadomo, popularna szczególnie w późnym śred-
niowieczu63.

Wedle Heńka van Osa, przedstawienia żłóbka czy kołyski to „przedsta-
wienia typowo dewocyjne", spotykane szczególnie często w klasztorach
żeńskich, gdzie mniszki i zakonnice modlące się przed nimi przestawały
odczuwać dystans (zarówno historyczno-czasowy, jak i psychiczny)
dzielący je od Bożego Narodzenia64. Ze źródeł literackich wiemy jednak,
że przejawy pobożności wobec przedstawień związanych z dzieciństwem
Chrystusa dość prędko przeniknęły poza mury klasztorne . I tak na
przykład z inwentarzy pochodzących z terenu południowych Niderlandów
wiemy, że w końcu średniowiecza w bogatych domach rozpowszechnił się
zwyczaj adorowania, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia, figu-
rek Jezusa złożonych w żłóbkach6 . Można przypuszczać, że opisane w in-
wentarzu kościoła parafialnego w Sromowcach z r. 1607 figurki ze sceny
Bożego Narodzenia pochodziły z okresu średniowiecza. Nadwieszone na
ścianie stanowiły one jeden z najważniejszych elementów dekoracji wnę-
trza drewnianej świątyni, co wzbudziło wielkie zgorszenie wizytatora. „In

62 Ostatnio na temat idei imitatio Christi jako głównego motoru rozwoju monastycyzmu
w jego początkach: T. G. Verdon, Introduction: Monasticism and Christian Culture, w: Mona-
sticism and theArts, red. T. G. Verdon, Syracuse 1984, s. 1-27.

63 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, „Prace Komisji Historii Sztuki" 10, 1952,
s. 204-229; później m. in. U. Nilgen, The Epiphany and the Eucharist. On the Interpretation
of Eucharistic Motifs in Medieual Epiphany Scenes, „The Art Bulletin" 49, 1967, s. 311-316;
Z. Kliś, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej, Kraków 1994, rozdz. V,
s. 141-178.

64 Van Os (przyp. 53), s. 104; według autora jeszcze w w. XIX w klasztorach Brukseli prak-
tykowano zwyczaj polegający na tym, że przed ołtarzem stawiano żłóbek w otoczeniu świec,
a każda zakonnica wchodząc do kościoła klękała przed nim i kilkakrotnie huśtała małego Je-
zusa przed rozpoczęciem modlitw. Por. też zbiór świetnych studiów: J. Hamburger, The Visu-
al and the Visionary. Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany, New York
1998, passim. Ciągłości uprawianych w klasztorach praktyk dewocyjnych, związanych z fi-
gurkami Dzieciątka Jezus, dostarczyć mogą nowożytne obrazy ukazujące zakonnice pia-
stujące żywe dziecko lub upozowane na Madonny podtrzymujące małego Jezusa; por. np. W.
Meyer, Die Grabkapelle der Margarete Ebner im Kloster Maria Modingen im 16. Jahrhun-
dert, „Ars Bavarica" 7, 1997, s. 43-46, il. 1.

65 Zagadnienie „prywatyzacji" (niem. Privatisierung) stosunku widza do obrazu w późnym
średniowieczu ma bardzo dużą bibliografię; por. np. zbiór esejów i zestawienie literatury w:
Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frómmigkeit im Spdtmittelalter, red. F. M. Kammel,
Niirnberg 2000, passim.

66 Van Os (przyp. 53), s. 102.
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eodem Choro extat ad parietem templi instar lecti puerperae decumbentis
cum imagine sculpta B.V.M., Josephi, obsterticis, bovis et asini, et alia-
rum personarum sculptarum. Item et tabula sculpta Trium Regum ad hoc
idem lectum applicata, non sine risu et scandala"67. Opis ów pozwala nam
przypuszczać, jak bardzo rozbudowany mógł być niegdyś zespół, z którego
pochodzą interesujące nas rzeźby. Z terenów Polski pochodzi też późny
przekaz z r. 1545 mówiący o malowanych i pozłacanych figurkach Dzie-
ciątka Jezus, przeznaczonych dla córek Zygmunta Starego68. Być może
więc krakowskie figurki jasełkowe są przykładem kobiecej pobożności,
praktykowanej jednak nie w klasztorze, ale na królewskim dworze w Bu-
dzie. Do klasztoru zaś dostały się nieco później (być może w latach
1370—1375), gdzie do dziś doskonale spełniają swe zadania, wzbudzając
w kolejnych pokoleniach zakonnic pobożność do Dzieciątka Jezus, Jego
Matki i ich ziemskiego opiekuna. Nieco mniej prawdopodobna wydaje mi
się hipoteza, że figurki jasełkowe ofiarowane zostały klasztorowi Klary-
sek w Budzie Gub innemu na terenie Węgier?), a następnie w pocz. w. XVI
wywiezione przez zakonnice uciekające przed inwazją turecką69. Nieste-
ty, z powodu braku źródeł pisanych, żadnej z tych hipotez nie sposób po-
twierdzić.

67 Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, AVC 25, Visitatio exterior diversarum
dioecesis Cracouiensis Ecclesiarum sub Imo [...] Domino Petro Tylicki Episcopo Cracoviensi
facta. Acta Visitałionis Rndi Joannis Januszowski Archidiaconi Sandecensi Anno 1607,
Visitatio Decanatus Novi Foris, s. 27 (589). Za wskazanie tego niezwykle ciekawego źródła
i wypis dziękuję Pani mgr Helenie Małkiewiczównie.

68 „Item Serenissimis Reginulis a puero Iesu pingendo et inaurando" — 20 gr; „Item ab alio
puero Iesus pingendo" - 6 gr; Wawel, t. 2, Materyały archiwalne do budowy zamku, zebrał
i wydał Adam Chmiel, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej" 5, 1913, s. 347; U.
Borkowska, Codzienny i odświętny ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów, w: Theatrum
ceremoniale na dworze książąt i królów polskich. Materiały konferencji naukowej zorganizo-
wanej przez Zamek Królewski na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniach 23-25 marca 1998, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 76.

69 Za zwrócenie uwagi na taką możliwość dziękuję Pani Prof. dr hab. Ewie Śnieżyńskiej-
-Stolotowej. O opiece roztaczanej przez Elżbietę nad węgierskimi klaryskami ostatnio S. A.
Sroka, Elżbieta Łokietkówna, Bydgoszcz 1999, s. 51-59.
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Fourteenth century Nativity scenę figures in the convent of the
Poor Clares at the Church of St. Andrew in Cracow.

Some remarks on their style, dating, iconography and function

The 14th century sculpture from the area of the historical Lesser Poland does not
arouse any considerable interest of the historians of art. The so-called Nativity scenę
figures from the convent of the order of Poor Clares in Cracow constitutes a repre-
sentative example of the above. Even though they are widely known and mentioned
both in the academic and popular publications, they have not eamed a modern
monograph to date. The above-mentioned works were introduced to literaturę in
1902 by Julian Pagaczewski, and his formulations were acknowledged by later schol-
ars. In his view, the figures were sculpted with the endowment of Elisabeth of Po-
land while she was staying in Cracow as the regent in the years 1370—1375. The ele-
ments which are believed to affirm this, are first of all the tin letters E to be found
under the crown which decorate the robes of Our Lady. A different opinion was pre-
sented by Stanisława Chadam-Bulanda in her unpublished MA thesis from 1970.
When analysing the style of the sculptures, she moved the dating to the mid-14th
century and associated them with the pilgrimage of Elisabeth of Poland to Aachen,
which the queen made in 1357. The scholar also pointed out the fact that one of the
folds of Our Ladys mantle was made of leather, and she linked this unusual techni-
cal treatment with Cologne. As a result, she indicated the group of the Rhenish re-
presentations of Mary to which the Cracovian Nativity scenę figures are particularly
close.

Unfortunately, none of the Polish scholars has accounted for the view of Albert
Kutal, who in the Cracovian figures perceived the reflection of the style represented
by the Master of Madonna of Michle. This thesis has recently been supported by
Jaromir Homolka.

Indeed, the same features of style may be found in the sculptures counted among
the group of the works from the workshop of the anonymous artist known as the
Master of Madonna of Michle, who most likely worked in Brno. Gerhard Schmidt,
who discussed this group of works in detail, included him in the trend of the
mannerist phenomena in the 14th century sculpture. With the help of the term
preziózer used to describe their style, he emphasised their static character and the
slenderness of the figurę, the linearity of the folds creating, especially on the edges of
the robes, the zigzag, sharply defined lines, the commonly found fold in the shape of
the inverted letter Y, as well as the ornamental treatment of the hair style. In terms
of the physiognomy formation, one may add such features as a high forehead, shal-
low marked eyeballs, ovally arched eye brows and smali mouth. The hieratism, stiff-
ness and slender proportions link the Nativity scenę figures with the majority of
other works which constitute this group. In their unusually fiat formation, in the
side views, they are particularly similar to the sculpture of the knight in St. Florian
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and to Christ in St. Marienthal. With regard to the shaping of the folds of the
Cracovian works, it would be fruitless to search for the features of the soft style,
which was characteristic of the sculpture of the third ąuarter of the 14th century.
The stiffness and the sharp deflections of the folds as well as the mannerist Unear
festoons at the sides also strictly correspond to those attested in the works of the
Brno workshop in the years 1340-1350. Another example of concurrence is the ar-
rangement of the drapery which takes the shape of the inverted letter Y (Germ.
Falten dreistrahl). This is best visible in the sculpture from St. Florian, most likely
the oldest in the whole group. It is also necessary to stress the similarity of the very
characteristic treatment of triangular incisions in Our Ladys armpits, which is to be
seen in the majority of works of the Brno master. Ali of the described figures of Mary
have their head covered from the backside by a loosely shaped veil, often with a cor-
rugated rim, attached to the top of the head with the fiat circlet of the crown. More-
°ver, the sculpture of Dyśina has a crosswise folded scarf thrown upon the arms. A
scarf of exactly the same type has been preserved, despite its having been sculpted
over, on the rear part of the arms of the Cracovian figurę, and the irregular traces
from the front and at the sides of the head allow for an assumption to be made that
°riginally it was ornamented with a wavy veil as well. The stiff, a little awkward,
hand gestures of the Cracovian sculptures find their equivalent in the rigidity of
fflovements of the majority of those discussed, and especially the figurę of Christ of
St. Marienthal with characteristic large and ungainly hands. In the case of the
Physiognomy of St. Joseph preserved in its original state, its similarity (both en face
and in profile) to the head of the knight from St. Florian, and particularly to the
sculpture in St. Marienthal is striking. In the latter case, similar is also the artistic
class of the figures, the Austrian example being second to none and deserving the
honorary title of the chef d'oeuvre within the whole workshop group. The hair-do
with the symmetrical parting and the curls of the beard around the smali mouth are
very much alike. The only difference lies in the minutę, almost invisible, frowns on
St. Josephs forehead. Since the foreheads of the sculptures from the workshop of the
Master of Madonna of Michle are smooth, it is necessary to point to other works after
Which this treatment may be developed. They are to be commonly found in the
Rheinland, Franconia and Bavaria. A similar frown of the forehead appears there
very freąuently and gives the sculptures a characteristic expression. They are to be
found, for instance, in the famous statues of the apostles distributed on the pillars of
the cathedral in Cologne.

In the light of the comments formulated above with regard to the style of the
figures, the argument postulated by Pagaczewski that the letter E under the crown
supports their dating to the years ca. 1370-1375 does not seem to be valid. The
crown under the initial of the daughter of Ladislaus the Short would have much
better corresponded with the period, had she been the ąueen of Hungary. Moreover,
these letters manifest features of the Romanesąue epigraphs, common in the first
half of the 14th century. The letter E is enclosed in an arch-shaped line with two cir-
cular eyes in the middle. The outer arches of the curve are oval and not sharpened as
in the 2nd half of the 14th century. Thus, perhaps the Cracovian Nativity scenę fig-
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ures are a manifestation of a feminine piety, which, however, was not practised in
the convent, but at the kings court in Buda. They appeared in the convent slightly
later, where they have been fulfilling their tasks perfectly well up to the modern
times, arousing the devotion to the Infant Jesus, His Mother and their earthly pro-
tector in consecutive generations of nuns. Slightly less convincing seems to be the hy-
pothesis that the Nativity scenę figures were offered to the convent of the order of
Poor Clares in Buda (or a different one in the Hungarian territory), and then, at the
beginning of the 16th century they were taken away by the nuns who were fleeing
the invasion. Unfortunately, due to the lack of written sources, none of these hypoth-
esis can be demonstrated.

A separate analysis is reąuired with regard to the decorations in the form of
metal appliąue work which seems to be significant for the proper interpretation of
the ideological programme of the Cracovian sculptures. Vine leaves decorating the
pedestal obviously relate their meaning to the Passion of Christ. Much more varied
associations are brought about by the five-leaf pateras in the bottom part of the ped-
estal and on Marys robes. It is already Wilhelm Pinder who, when pubhshing his
work about the mediaeval Pieta in 1922, paid attention to the earliest wood-carving
executions of this subject decorated with large pateras on the pedestal. He unhesitat-
ingly recognised this appliąue work to be a symbolic representation of rosae mysticae
which refers to the host and to Christs wounds. If this is the case then they consti-
tute an interesting example of including the symbols of the Passion in the scenę from
Christs childhood. As is known, such measures were freąuent in mediaeval litera-
turę and art.
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