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piśmiennictwo

Publikacja jest monograficznym
opracowaniem dotyczàcym o∏ta-
rza, powsta∏ego w 1. po∏. XVII w.
z inicjatywy ksi´cia Filipa II Gry-
fity, z przeznaczeniem do kaplicy
zamkowej w Dar∏owie. O∏tarz wy-
konany zosta∏ z hebanu i dekoro-
wany srebrnymi plakietami ze
scenami pasyjnymi, które – jako
wyroby znakomitych niemieckich
warsztatów z∏otniczych z poczàt-
ku XVII w. – nale˝à do najcen-
niejszych zabytków europejskie-
go z∏otnictwa nowo˝ytnego pozo-
stajàcych w polskich zbiorach.

Ksià˝ka, przygotowana w wer-
sji dwuj´zycznej (polskiej i nie-
mieckiej), obejmuje 10 rozdzia-
∏ów, z których ka˝dy opatrzony
jest licznymi przypisami i wzbo-
gacony interesujàcym materia-
∏em ilustracyjnym. Zawiera te˝
obszernà, liczàcà prawie 200 po-
zycji, bibliografi´.

Dorota Szymczak, autorka
publikacji, z wykszta∏cenia kon-
serwator zabytków, wnikliwie
przedstawia zagadnienia stylis-
tyczne, materia∏owe i konserwa-
torskie o∏tarza. Wiele uwagi po-
Êwi´ca tak˝e problemom ikono-
graficznym. Starannie zebrane
i zanalizowane materia∏y êród∏o-
we pozwoli∏y na szczegó∏owe za-
prezentowanie historii badaƒ nad
o∏tarzem.

Poczàtkowe rozdzia∏y ksià˝ki
wprowadzajà czytelnika w epok´

i okolicznoÊci powstania o∏tarza.
Czytelnik poznaje fundatora
dzie∏a, ksi´cia Filipa II (1573-
1618), typowego arystokrat´ okre-
su póênego renesansu, wykszta∏-
conego humanisty, znawcy i fun-
datora wielu dzie∏ sztuki, wÊród
których wyró˝niajà si´ – obok
dar∏owskiego o∏tarza – s∏ynny
Kabinet Pomorski z lat 1610-
1617, którego fragmenty znajdu-
jà si´ w Kunstgewerbemuseum
w Berlinie, oraz Wielka Mapa
Ksi´stwa Pomorskiego z 1618 r.,
jej egzemplarz w zbiorach
Muzeum Pomorza Ârodkowego
w S∏upsku.

Przechodzàc do problema-
tyki ikonograficznej o∏tarza,

autorka omawia liczne o∏tarze
protestanckie, które od 2. po∏.
XVI w. stawiano w zborach na
terenie Pomorza.

Dzi´ki zachowanym przeka-
zom ikonograficznym i piÊmien-
nym mo˝liwe by∏o odtworzenie
pierwotnego wyglàdu o∏tarza
wraz z elementami, które zagi-
n´∏y w czasie II wojny Êwiatowej.
W kilku przypadkach sprostowa-
ne zosta∏y b∏´dy autorów wczeÊ-
niejszych opracowaƒ, dotyczàce
interpretacji scen pasyjnych, oraz
ustalona ich w∏aÊciwa, zgodna
z pierwotnym stanem, kolejnoÊç
rozmieszczenia w o∏tarzu, wielo-
krotnie zmieniana w czasie kolej-
nych napraw i konserwacji.

Rozdzia∏ „Historia o∏tarza”
przynosi interesujàce informacje
dotyczàce realizacji dzie∏a. Za
˝ycia Filipa II (do 1618 r.) wyko-
nano zespó∏ srebrnych plakiet.
W latach 1636-1639 inicjatyw´
podj´li ksià˝´ Bogus∏aw XIV i je-
go ˝ona El˝bieta, dzi´ki którym
powsta∏a obudowa o∏tarza i ukoƒ-
czono jego dekoracj´. Ustawiony
pierwotnie w kaplicy zamkowej
w Dar∏owie, skàd w 1806 r. prze-
niesiony zosta∏ do koÊcio∏a Ma-
riackiego, w którym najpierw pe∏-
ni∏ rol´ o∏tarza g∏ównego, a na-
st´pnie umieszczono go na Êcia-
nie bocznej prezbiterium. Pozo-
stawa∏ tu do 1944 r., kiedy roz-
montowali go przygotowujàcy si´
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do ewakuacji Niemcy. Po wojnie
w∏aÊcicielem architektonicznych
cz´Êci o∏tarza zosta∏o Muzeum
Pomorza Ârodkowego w S∏up-
sku, a w 1967 r. do jego zbiorów
trafi∏y ocala∏e z zawieruchy wo-
jennej i szcz´Êliwie odnalezione
srebrne plakiety.

Wspó∏czeÊnie na dzie∏o to
sk∏adajà si´: hebanowa obudo-
wa, 8 srebrnych plakiet o tema-
tyce pasyjnej, kilkanaÊcie aplika-
cji ornamentalnych, para drew-
nianych, dwustronnie malowa-
nych skrzyde∏. Fragmenty figu-
rek alabastrowych, które niegdyÊ
zdobi∏y gzymsy, znajdujà si´
obecnie w Muzeum Narodowym
w Szczecinie.

Rozdzia∏ zatytu∏owany „Stan
badaƒ nad plakietami” poÊwi´-
cony jest srebrnym ozdobom o∏ta-
rza. Plakiety ze scenami pasyj-
nymi opisywane by∏y ju˝ w lite-
raturze XVII w., a od po∏owy
XIX w. szczegó∏owo interpreto-
wano tematyk´ przedstawieƒ i po-
dejmowano próby identyfikacji
ich autorów. Badania Juliusa Les-
singa dotyczàce wykonawców de-
koracji (1885, 1898) i opis o∏ta-
rza kontynuowa∏ m.in. Hugo
Lemcke (1920, 1922). Publiku-
jàc 21 ilustracji pozostawi∏ bez-
cenny dziÊ materia∏ ikonogra-
ficzny, Êwiadczàcy o stanie dzie∏a
w 1. po∏. XX w.

W∏asnà interpretacj´ srebr-
nych cz´Êci o∏tarza autorka
rozpoczyna – w podrozdzia∏ach
„W∏aÊciwoÊci srebra i jego sto-
pów” oraz „Techniki wykona-
nia” – od podstawowych infor-
macji na temat rzemios∏a z∏otni-
czego, by nast´pnie szczegó∏owo
omówiç wykonanie plakiet i apli-
kacji od strony technicznej
z uwzgl´dnieniem zawartoÊci
kruszcu w stopie. Za podstaw´

omówienia pos∏u˝y∏y m.in. wyni-
ki badaƒ przeprowadzonych
w Pracowni Konserwatorskiej
Muzeum Pomorza Ârodkowego.
Analiza drewnianej cz´Êci o∏tarza
– w cz´Êci rozdzia∏u VI zatytu-
∏owanej „Identyfikacja i w∏aÊci-
woÊci drewna hebanowego” –
obejmuje identyfikacj´ i w∏aÊci-
woÊci zastosowanego gatunku
drewna oraz informacje o eta-
pach wykonania tych elemen-
tów, poparte licznymi, przejrzy-
stymi ilustracjami (rysunki
i zdj´cia).

Wiele uwagi autorka poÊwi´-
ca pochodzeniu twórców plakiet
ze scenami z Pasji Chrystusa
i Êrodowisku, w którym dzia∏ali.
Byli to: Johann Körver z Brun-
szwiku oraz augsburgczycy
Christoph Lencker i Zacharias
Lencker. Augsburg w XVII w.
nale˝a∏ do najwybitniejszych oÊ-
rodków rzemios∏a z∏otniczego
w Europie. Skorzystanie z us∏ug
jego czo∏owych przedstawicieli
Êwiadczy o wysokiej kulturze ar-
tystycznej i wymogach estetycz-
nych ksià˝àt z rodziny Gryfitów.

Z∏otnicy wykonujàcy sceny
figuralne na srebrze pos∏ugiwali
si´ najcz´Êciej grafikà, tote˝ roz-
dzia∏y VIII i IX publikacji po-
Êwi´cone zosta∏y graficznym wzo-
rom do scen pasyjnych. Szcze-
gólnà uwag´ autorka poÊwi´ca
dzia∏alnoÊci graficznej Heinricha
Goltziusa i znaczeniu jego kom-
pozycji dla dzie∏ z∏otniczych,
zw∏aszcza tych, które przezna-
czone by∏y do dekoracji o∏tarzy
z hebanu.

Rozdzia∏ VII zawiera histori´
zmian w o∏tarzu i ró˝nych „na-
praw”, poczawszy od XVII w. do
stanu konserwatorskiego, w ja-
kim w 1967 r. trafi∏ do zbiorów
muzeum w S∏upsku.

Publikacj´ koƒczy omówie-
nie hebanowo-srebrnych o∏tarzy
domowych i przeznaczonych do
wn´trz koÊcielnych, znajdujàcych
si´ w zbiorach polskich i europej-
skich. Dla pe∏niejszej charakte-
rystyki o∏tarza z Dar∏owa trafnie
podkreÊlono cechy stylistyczne,
wyró˝niajàce zw∏aszcza o∏tarze
augsburskie.

Publikacja stanowi wyczer-
pujàcà monografi´ cennego za-
bytku, jakim jest srebrny o∏tarz
z Dar∏owa. Porównujàc jà z wczeÊ-
niejszymi opracowaniami tema-
tu, nale˝y stwierdziç, ˝e Dorota
Szymczak wykorzysta∏a wszys-
tkie dost´pne materia∏y dotyczà-
ce o∏tarza, ostatecznie okreÊli∏a
tematy scen pasyjnych, z których
kilka dotychczas ró˝nie odczy-
tywano, przedstawi∏a fachowo
i w sposób nowatorski problemy
konserwatorskie. Nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e autorka – z w∏aÊciwà
rzetelnemu badaczowi dociekli-
woÊcià – konsultowa∏a problemy
wykraczajàce poza jej specjaliza-
cj´ z historykami sztuki w Polsce
i Niemczech, zw∏aszcza w dzie-
dzinie zwiàzanej ze stylistykà
srebrnych plakiet.

Niewàtpliwymi walorami pub-
likacji sà: przejrzysty, przyst´p-
nie napisany tekst, ciekawa nar-
racja nasycona historycznymi
dygresjami, przeniesienie szcze-
gó∏owych informacji do przypi-
sów, co podnosi jej czytelnoÊç, bo-
gata warstwa ilustracyjna – 117
fotografii archiwalnych i wspó∏-
czesnych – wzmacniajàca jej
poznawczy charakter, a tak˝e
ciekawa szata graficzna i staran-
noÊç edytorska. Te wszystkie
czynniki sprawiajà, ˝e publikacja
mo˝e zainteresowaç szeroki kràg
czytelników.
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T he discussed monograph
(published in Polish and

German) discusses an altar from
the first half of the seventeenth
century, originally featured in
the castle chapel in Dar∏owo, in
1806 transferred to the local
church of the Holy Virgin Mary,
and today on display in the
Museum of Central Pomerania in
S∏upsk. The altar was executed in
ebony and decorated with 27 sil-
ver plaques depicting the Lord’s
Passion, originating from out-
standing German workshops from
the early seventeenth century,
and regarded as one of the most
valuable examples of European
modern silversmithery in Polish
collections.

At present, the monument is
composed of an ebony casing, eight
silver plaques, more than ten
ornamental applications, a pair of
wooden wings, painted on both
sides, and alabaster figurines on
the cornices.

Dorota Szymczak presents
assorted questions pertaining to
the monument’s style, material,
and conservation. She has devot-
ed much attention to the iconog-
raphy, in particular the interpre-
tation of the scenes shown on the
plaques, the recreation of their
original sequences on the altar, and
the authors – such renowned artists
as Johann Körver of Brunswick as
well as Christoph Lencker and
Zacharaias Lencker of Augsburg.

She also wrote about the methods
of the execution and application
of the plaques by basing herself
on, i. a. contemporary studies. The
publication examines the origin
of the altar against a wide Euro-
pean backdrop and its transfor-
mations caused by former “repairs”
and subsequent conservation.

The merits of the publication
consist of the use of all accessible
sources, a thorough and in-depth
approach to the discussed prob-
lems, an explanation of hereto-
fore-controversial questions, and
lavish illustrations totalling 177
archival and contemporary pho-
tographs as well as drawings,
comparative tables and an exten-
sive bibliography.
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