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K i n g a  K r a s n o d ę b s k a

Średniowieczna antaba ze Szczecina  
– uwagi dotyczące historii i symboliki1

Medieval door knocker from Szczecin  
– remarks on its history and symbolism

Abstract: The article focuses on a medieval door knocker in the shape of a griffin’s head 
with a representation of the Tree of Jesse in a frame, made before the year 1344 in the 
Hans Apengeter’s workshop, funded by Barnim III probably for the St Mary’s church in 
Szczecin.
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Wśród niewielu dzieł znanych z czternastowiecznego Szczecina niezwykle 
cennym jest antaba z głową gryfa (ryc. 1).1Jej znaczenie uczeni docenili już  
w XIX wieku, o czym świadczy bogata literatura przedmiotu. Przed ostatnią 
wojną zabytek ten znajdował się w zbiorach szczecińskiego Muzeum Staro-
żytności (Provinzialmuseum Pommerscher Altertümer), utworzonego w 1928 roku 
(Kunkel 1929, 78). Niestety w czasie drugiej wojny światowej zaginął, dzieląc 
los wielu innych muzealiów. Dziś ta wyjątkowa antaba znana jest jedynie 
dzięki archiwalnym zdjęciom, literaturze, a także żeliwnej kopii z 1823 roku  

(Krasnodębska 2013) (ryc. 2), znajdującej się obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, w gmachu, gdzie przed wojną prezentowany był 
średniowieczny oryginał.

Antaba szczecińska złożona była z wizerunku głowy gryfa z uchwytem  
w dzio bie i ażurowego obramienia z przedstawieniem drzewa Jessego. Obra-
mienie o romboidalnym kształcie utworzone było ze zwoju winnej latorośli 
ułożonej w narożach w medaliony, w których ukazani byli: u dołu – śpiący 
Jesse, po bokach – prorocy Izajasz i Jeremiasz, a w górnej części – tronująca 
Maria z Dzieciątkiem (ryc. 3). Cechy te przybliżają okoliczności powstania  

1 Artykuł powstał przy opracowywaniu noty katalogowej dotyczącej kopii omawianego za-
bytku (Krasnodębska 2013). Rozszerzono wątki związane z historią i symboliką antaby oraz 
przedstawiono pełny stan badań.
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i pierwotną lokalizację antaby, rzucając tym samym światło na wczesny okres 
działalności mecenasowskiej panujących w Szczecinie książąt oraz wyposa-
żenie szczecińskich kościołów. Warsztat, w którym została wykonana, stano - 
wił w średniowieczu jeden z ważniejszych ośrodków artystycznych w Europie.

Najstarsza wzmianka w literaturze związana z omawianą antabą dotyczy 
wykonania jej żeliwnej kopii, która powstała dzięki staraniom profesora Johan-
na Gustava Gottlieba Büschinga, archeologa pochodzącego z Berlina, działa-
jącego we Wrocławiu, świadomego wartości antaby i inicjatora zainteresowań 
tym niezwykłym szczecińskim dziełem (Achter und Neunter Jahresbericht 1836, 
185). Przed zastąpieniem w 1928 roku żeliwną kopią oryginał był zawieszony 
na nowych południowych drzwiach kościoła zamkowego (ewangelickiego). 
Nie była to jednak początkowa jego lokalizacja, ponieważ wspomniane drzwi 
wiążą się z przedsionkiem dobudowanym do kościoła w 1821 roku w obrębie 
czy na terenie rozebranych krużganków skrzydła północnego (Kroman 1992, 
94). Pierwotne miejsce, z którego pochodziła antaba, niestety nie jest znane,  
a ustalenia badaczy w tej kwestii wciąż budzą wątpliwości.

Pierwszą próbę określenia chronologii omawianego zabytku na koniec XIV 
lub początek XV wieku podjął Franz Kugler (Kugler 1840, 175). Datowanie na 
ok. 1400 rok podtrzymali Gottfried Bülow i Hermann Lüer (Bülow 1883, 108; 
Lüer, Crentz 1904, 335–336). G. Bülow, skłaniając się ku datacji późnośrednio-
wiecznej, wspomniał w swej pracy działającego wówczas odlewcę Nikolausa 
ze Szczecina, który w 1392 roku wykonał chrzcielnicę dla kościoła św. Błażeja 
(Blasius) w Hannoversch Münden. Pytanie o autorstwo szczecińskiego dzieła 
pozostawił ostatecznie bez odpowiedzi (Bülow 1883, 108). H. Lüer zauważył 
natomiast analogie w antabie z kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Koło-
brzegu oraz kompozycyjne nawiązanie do podobnego obiektu z drzwi ratusza  
w Lubece – w obu przypadkach datowanych na ok. 1400 rok (Lüer, Crentz 
1904, 336; podobnie Schmitz 1905, 16). Albert Mundt przypisał antabę szcze-
cińską oraz kołobrzeską warsztatowi Jana Apengetera (Mundt 1908, 65), dzia-
łającego w Lubece i innych ośrodkach nadbałtyckich (Rassmusen 1974, 331). 
Ponadto ustalił powstanie szczecińskiego egzemplarza na okres po 1327 roku, 
gdy wspomniany przez niego mistrz wykonał świecznik dla kolegiaty w Koło-
brzegu (jest to jego najwcześniej datowane dzieło) (Mundt 1908, 65; podob-
nie Habicht 1932, 40). Ustaleń A. Mundta nie znał zapewne Hugo Lemcke, 
który przesunął datowanie na XIII wiek, odrzucając tym samym sugestie  
G. Bülowa przypisującego wykonanie antaby mistrzowi Nikolausowi ze Szcze-
cina (Lemcke 1909, 87). Carl Fredrich, w oparciu o wnioski H. Lemckego, 
uznał z kolei, że mogła ona powstać w końcu XIII wieku. Również ten badacz 
pominął kwestię autorstwa (Fredrich 1927, 22; podobnie Chmarzyński 1949, 
444; Gerhardt 1958, 77).
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Do przypisania atrybucji J. Apengeterowi powrócili dopiero Carl Georg 
Heise (Heise 1936, 56) i – w tym samym roku – Paul Hinz w opracowaniu  
dotyczącym katedry w Kołobrzegu. P. Hinz datuje antabę na ok. 1340 rok, 
widząc w niej późne dzieło mistrza (Hinz 1936, 63). Opinię tę podzieliła rów-
nież Zofia Krzymska-Fafius. Autorka w oparciu o szczególne analogie do prac  
J. Apengetera w Lubece i Kilonii zaproponowała datowanie na ok. 1330 rok 
(Krzymuska-Fafius 1962, 41; 1995, 144; 2001, 359).

Ursula Mende w opracowaniu poświęconym średniowiecznym antabom, 
uwzględniając stylistykę szczecińskiego dzieła na tle innych prac J. Apenge-
tera, określiła jej wykonanie między latami 1341 (realizacja nagrobka biskupa 
Bocholta w katedrze w Lubece) a 1344 (najpóźniej datowane dzieło mistrza 
– chrzcielnica z Kilonii). Za najpewniejszą uznała datę około lub przed 1344 
rokiem (Mende 1981, 266–267). Z. Krzymuska-Fafius w swoich późniejszych 
badaniach przyjęła te ustalenia (Krzymuska-Fafius 2001, 359, 362).

G. Bülow jako pierwszy dokładnie scharakteryzował przedstawienia na szcze-
cińskiej antabie i podjął próbę ich interpretacji pod względem ikonograficznym 
(Bülow 1883, 108). Wątkiem głównym jest – jego zdaniem – drzewo Jessego, 
ukazujące genealogię Chrystusa wywodzącego się z królewskiego rodu Dawida. 
W tym dziele drzewo zostało zastąpione winną latoroślą – w myśl słów ewangelii 
porównujących Chrystusa do krzewu winnego (J 15,1). Motyw drzewa Jessego 
w ikonografii wywodzi się z cytatu z księgi Izajasza (Iz 11,1) zapowiadającego 
przyjście Chrystusa: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl  
z jego korzeni” (Biblia Tysiąclecia 1980)2. Odrośl, która symbolizuje Chrystusa, 
zilustrowana została w zwieńczeniu kompozycji w postaci medalionu, w który 
wpisano wizerunek Marii z Dzieciątkiem. Obecność Marii zasiadającej na tro-
nie jako Królowa Nieba, i jednocześnie matka, stanowi dodatkowe wyjaśnienie 
pochodzenia i boskiej natury Chrystusa. Według słów z inskrypcji na bande-
rolach w bocznych medalionach, zaczerpniętych z anielskiego pozdrowienia, 
a wywodzących się również z Księgi Izajasza, Chrystus narodził się z dziewicy 
natchnionej Duchem Świętym (Łk 1,31). G. Bülow wspomina, że wcześniej od-
czytanie inskrypcji było niemożliwe, ponieważ antaba była trzykrotnie pokryta 
grubą warstwą farby, przy czym ostatnia – w kolorze brązowym – odpowiadała 
ówczesnej kolorystyce drzwi, na których była zawieszona (Bülow 1883, 107). 
Niestety, jak wspomina ten autor, po oczyszczeniu powierzchni nie ujawniła 
się żadna wskazówka w postaci gmerku czy innego znaku pomocnego przy 
określeniu autora dzieła.

G. Bülow podniósł również kwestię pierwotnej lokalizacji antaby, która jest 
starsza niż kościół zamkowy (1577). Uwypuklenie wątku maryjnego pozwala 

2 Por. Biblia warszawska: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a pęd z jego korzeni wyda owoc”.
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– jego zdaniem – wiązać jej powstanie z kościołem Mariackim w Szczecinie. 
Stamtąd mogła być przeniesiona na zamek po pożarze w 1789 roku lub w trak-
cie usuwania ruin, co trwało do 1830 roku (Bülow 1883, 109). H. Lemcke za  
G. Bülowem przyjmuje pochodzenie antaby z kościoła Mariackiego, traktując 
tę hipotezę jako fakt (Lemcke 1909, 87)3. Postaci w bocznych medalionach 
interpretuje jako proroków bądź proroka Izajasza i św. Mateusza ewangelistę 
(Lemcke 1909, 82). W dalszych badaniach przyjęło się jednak określać te postaci 
mianem proroków zapowiadających narodziny Chrystusa.

Głowę gryfa, która zastąpiła umieszczaną zazwyczaj w antabach głowę lwa, 
U. Mende – po uwzględnieniu omówionej przez G. Bülowa tematyki przed-
stawień obramienia – interpretuje przede wszystkim jako symbol Chrystusa. 
Przyznaje jednak za Heinrichem Kohlhausenem (Kohlhausen 1955, 168), 
że wybór motywu gryfa, godła panujących na Pomorzu Gryfitów, świadczy 
również o tym, że dzieło mogło powstać w kręgu mecenatu książęcego. Dwu-
znaczna symbolika głowy zwierzęcia występuje wśród innych zachowanych 
egzemplarzy, m.in. w antabie z głową dzika z warsztatu J. Apengetera sprzed 
1344 roku z kościoła Mariackiego w Neubrandenburgu, obecnie w zbiorach 
tamtejszego Heimatmuseum oraz z głową lwa i tarczami herbowymi wplecio-
nymi w winorośl obramienia z kościoła św. Mikołaja w Cheb z ok. 1400 roku 
(Mende 1981, 148, 267).

Zdaniem Z. Krzymuskiej-Fafius tematyka przedstawień w obramieniu szcze-
cińskiego zabytku odnosi się szczególnie do idei Niepokalanego Poczęcia Marii, 
dyskutowanego zwłaszcza w środowiskach zakonnych, co pozwala – jej zda-
niem – wiązać omawiane dzieło z dawnym kościołem cysterek, sprowadzonych 
do Szczecina przez Barnima I w 1. połowie XIII wieku. Fundatorem antaby  
– ze względu na datowanie i heraldyczny wątek w symbolice wizerunku gło-
wy gryfa, na który przywołana badaczka się powołuje (za U. Mende) – był 
zapewne Barnim III, który ufundował prawdopodobnie również jeden z tam-
tejszych ołtarzy i lampkę wieczną dla prezbiterium (Krzymuska-Fafius 2001,  
360–361, 363–364).

Zgadzając się z ustaleniami Z. Krzymuksiej-Fafius dotyczącymi datowania, 
atrybucji i ustaleń osoby fundatora, należy jednak ponownie podjąć kwestię 
ikonografii, która stała się powodem różnic w określeniu pierwotnej lokalizacji 
antaby. Przedstawienia drzewa Jessego, popularnego w sztuce od XI wieku, od-
noszą się zazwyczaj do królewskiego rodowodu Chrystusa, następcy Dawida, 
syna Jessego, namaszczonego przez Boga do roli króla Izraela. Istnieje jednak 
grupa przedstawień, w których występuje również wątek maryjny (Schiller 
1969, 27–28). Maria została włączona do interpretacji cytatu z Izajasza (Iz 11,1) 

3 Podobnie Fredrich 1927, 14, 22; Kunkel 1929, 78, Habicht 1932, 40, 54; Gerhardt 1958, 49.
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już przez Tertuliana w III wieku, który podkreślając współbrzmienie słów virga 
(różdżka) i virgo (panna, dziewica), różdżkę wyrastającą z pnia Jessego porównał 
właśnie z Marią, zaś odrośl czy, w innym tłumaczeniu, owoc wydany przez pęd 
lub kwiat, którym zakwitnie pęd – z Chrystusem. Św. Bernard z Clairvaux od-
niósł cytat dodatkowo do wersetu ze Zwiastowania (Łk 1,31), który wcześniej 
zabrzmiał już w proroctwie Izajasza (Iz 7,14) o cudownym poczęciu i narodze-
niu Chrystusa (Schiller 1969, 26). Przedstawienia tego typu podkreślają rolę 
Marii, która została powołana przez Boga – jak niegdyś Dawid – do wyjątkowej 
roli. Została matką Syna Bożego i Królową Niebios, o czym świadczy obecność 
tronu i korony. Postaci protoplastów w takich kompozycjach występują rzadziej 
lub wcale. Maria jako symbol różdżki wyrastającej z pnia Jessego sama staje 
się obrazem rodu Dawidowego – jak w przypadku miniatury z księgi Żywotów 
świętych opata z Citeaux (Vitae Sanctorum, 1110–1120), gdzie motyw drzewa 
Jessego ograniczony jest do wizerunku tronującej Marii z Dzieciątkiem ponad 
postacią Jessego (Schiller 1969, il. 26).

Na początku XII wieku różdżka i odrośl czy kwiat z wersu Izajasza symbo-
licznie łączą się w obrazie Marii z Dzieciątkiem. Wątek mariologiczny przed-
stawienia zaczyna dominować do tego stopnia, że Jesse pojawia się tylko w roli 
atrybutu, jak w rzeźbiarskim przedstawieniu Marii z Dzieciątkiem w portalu 
katedry we Fryburgu Bryzgowijskim z końca XIII wieku, gdzie usytuowany jest 
w cokole pod stopami Marii (Schiller 1969, il. 39). Popularność przedstawienia 
istotnie świadczy o wzrastającym kulcie Marii (zob. Krzymuska-Fafius 2001, 
360), jednak nie może być ono tylko z tego powodu wiązane ze środowiskiem 
cysterskim. Wiele analogii do przedstawień na szczecińskiej antabie zawiera 
miniatura w Psałterzu ze Strasburga (Scherenberg Psalter, ok. 1260, Badische Lan-
desbibliothek) wykonanym dla tamtejszych dominikanów (Schiller 1969, il. 27). 
Kompozycję tworzy drzewo Jessego wyrastające z biodra śpiącego protoplasty 
umieszczonego w dolnej partii obrazu. Jego gałęzie układają się symetrycz-
nie w dwa medaliony poniżej, a pnąc się dalej ku górze, otaczają centralne 
przedstawienie z tronującą Marią z Dzieciątkiem i tworzą w górnej partii ko-
lejne dwa medaliony. W dolnych przedstawieni są prorocy Izajasz i Jeremiasz,  
w górnych – królowie z genealogii Chrystusa: Dawid i Salomon. Postaci zasia-
dają na tronach, trzymając banderole z inskrypcjami.

Wydaje się, że kompozycja w obramieniu antaby szczecińskiej została zre-
dukowana do przedstawienia biblijnych królów i odpowiednio przekształcona. 
Maria i Jesse zostali wpisani w dwa odrębne medaliony – górny i dolny, w bocz-
nych zaś zachowane zostały wizerunki proroków Izajasza i Jeremiasza, tworzące 
układ romboidalny. Izajasz na miniaturze trzyma banderolę z fragmentem swe-
go proroctwa: Ecce virgo concipiet („Oto panna pocznie”; Iz 7, 14). Jeremiasz zaś 
ma wypisane słowa: femina circumdabit virum („niewiasta zatroszczy się o męża”; 
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Jer 31, 22), które bywały interpretowane jako aluzja do dzieła i życia Marii, 
matki Jezusa. Inskrypcje na banderolach obu postaci w antabie zawierają pełny 
wers dotyczący poczęcia i narodzenia Chrystusa, jednak w wersji ewangelicznej,  
z pozdrowienia anielskiego z ewangelii Łukasza: „Oto poczniesz i porodzisz 
syna i nazwiesz go imieniem Jezus” (Łk 1, 31). Wers wywodzi się z proroctwa 
Izajasza, jednak tu odnosi się bezpośrednio do Zwiastowania. Jest wyjaśnieniem 
sceny z górnego medalionu z wizerunkami Marii z Dzieciątkiem i podkreśla 
fakt dziewictwa Marii, cudownego poczęcia i boskiej natury Chrystusa. Dlatego 
można przypuszczać, że są to wizerunki tych samych co na miniaturze z Psałte-
rza proroków – Izajasza (co wcześniej już przypuszczał H. Lemcke) i Jeremiasza. 
Obaj przepowiadali narodziny Chrystusa, więc ich obecność poniżej medalionu 
Marii z Dzieciątkiem jest uzasadniona. Proroctwo pierwszego z nich podkre-
śla przy tym wątek królewskiego pochodzenia Chrystusa, zaś drugiego – Jego 
rolę jako Mesjasza, który zbawi ludzkość przez swą mękę i śmierć na krzyżu  
(Jer 23,5–6). Treść pasyjna wyrażona jest również przez winną latorośl (zastę-
pującą typowe dla sceny drzewo), która oplata głowę gryfa, symbol Chrystusa.

Najbardziej prawdopodobną lokalizacją – ze względu na obecność gryfa, 
który pozwala wiązać fundację z osobą księcia Barnima III – wydaje się kościół 
zamkowy. Badacze zgodnie odrzucają jednak taką możliwość, ponieważ przeczy 
temu data budowy kościoła (1346 rok) – późniejsza niż data powstania anta-
by (Krzymuska-Fafius 2001, 364). Wobec powyższych uwag dwie pozostałe 
hipotezy o pierwotnym przeznaczeniu i lokalizacji antaby wydają się prawdo-
podobne. Zarówno kościół cysterek, jak i Mariacki w swej historii związane 
były z dynastią Gryfitów. Oba położone były również w niedalekiej odległości  
od zamku. Niestety żaden z nich nie przetrwał. Skromny w swym formacie 
kościół szczecińskich cysterek pw. św. Katarzyny, zlokalizowany poza ówczes-
nymi murami miasta, w 1538 roku został poddany sekularyzacji i zamieniony 
na arsenał, a w 1904 roku rozebrany (Krzymuska-Fafius 2001, 363). Kościół 
Mariacki natomiast spłonął w 1789 w wyniku uderzenia piorunu, a resztki 
przetrwałych murów uległy rozbiórce trwającej do 1830 roku.

W świetle powyższych uwag wydaje się jednak bardziej prawdopodobne,  
że antaba jest powiązana z kościołem Mariackim, który od czasów Barnima I  
aż do powstania kościoła zamkowego św. Ottona pełnił rolę nekropolii książę - 
cej (Rymar 1983, 174; Kalita-Skwirzyńska 1995, 135–136). 
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Ryc. 1. Antaba w kształcie głowy gryfa, Jan Apengeter, przed rokiem 1344, brązowy odlew, zagi-
niona, stan ok. 1928, Archiwum Fotograficzne MNS AFoto 13751
Fig. 1. Door knocker in the shape of a Griffin’s head, Hans Apengeter, before 1344, a bronze cast, 
missing, as of c.1928, the MNS Photo Archives, photo 13751
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Ryc. 2. Kopia antaby w kształcie głowy gryfa wykonanej w warsztacie Jana Apengetera przed 
rokiem 1344, Królewska Odlewnia Żeliwa w Gliwicach (?), 1823, żeliwo, wym. 48 × 38 × 19 cm, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. G. Solecki, A. Piętak
Fig. 2. Copy of the door knocker in the shape of a Griffin’s head made in Hans Apengeter’s work-
shop before 1344, the Royal Iron Foundry in Gliwice (?), 1823, cast iron, size 48 × 38 × 19cm,  
the National Museum in Szczecin. Photo by G. Solecki, A. Piętak



233

Ryc. 3. Maria z Dzieciątkiem, górny medalion obramienia kopii antaby w kształcie głowy gryfa 
autorstwa Jana Apengetera, Królewska Odlewnia Żeliwa w Gliwicach (?), 1823, żeliwo, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie. Fot. G. Solecki, A. Piętak
Fig. 3. Mary with Baby Jesus, upper frame medallion of the copy of the door knocker in the shape 
of a Griffin’s head, made by Hans Apengeter, the Royal Iron Foundry in Gliwice (?), 1823, cast 
iron, the National Museum in Szczecin. Photo by G. Solecki, A. Piętak
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Medieval door knocker from Szczecin – remarks on its history and symbolism
Summary

The door knocker with a head of a griffin and a representation of the Tree of 
Jesse is one of a few known works from the 14th-century Szczecin. It is thought to 
be associated with Hans Apengeter’s workshop, together with parallel specimens 
from the collegiate church in Kołobrzeg and the town hall door in Lübeck. It is dated  
to 1344.

The head of the griffin, placed where a lion’s head is usually presented on me-
dieval door knockers, symbolizes Christ and allows to attribute its donation to the 
princes of Szczecin, presumably Barnim III. The motif of the Tree of Jesse was 
simplified to the images of Jesse, prophets: Isaiah and Jeremiah, and Mary with 
Baby Jesus seated on a throne and put in the medallion of vines. The iconography 
highlights the theme of a royal background of Jesus, his messianic role and the 
importance of Mary in the genealogy of Christ.

The door knocker is presumably connected with the St Mary’s church, which 
from the times of Barnim I until the founding of St Otton’s church (1346) served as 
the prince’s necropolis. In the 19th century, probably after the St Mary’s church fire, 
it was moved to the door of the evangelical church at the castle in Szczecin. In 1928, 
it was in the collection held by the Provinzialmuseum Pommerscher Altertümer 
museum in Szczecin. It went missing during the evacuation during World War II.
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