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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. UWAGI W ZWIĄZKU  
Z WYSTAWĄ ŚLĄSKA RZEŹBA GOTYCKA ZE ZBIORÓW  
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JANA PAWŁA II W MUZEUM NARODOWYM WE WROCŁAWIU, 

27 IV–19 VII 2015 ROKU

Od 27 kwietnia do 19 lipca tego roku w Sali Pompejańskiej Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu prezentowana była wystawa Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II1. Została ona przygotowana 
przez wrocławskie muzeum we współpracy z lubelską Alma Mater, a jej kuratorami 
byli Bożena Guldan-Klamecka, starszy kustosz – kurator Galerii Sztuki XII–XV w. 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, i Krzysztof Przylicki, asystent w Katedrze 
Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL, opiekun uniwersyteckich 
zbiorów muzealnych.

Na wystawie pokazano 12 z 14 śląskich dzieł gotyckich, które w 1956 r. prze-
kazane zostały do reaktywowanych, a właściwie na nowo tworzonych – po dotkli-
wych stratach wojennych – zbiorów muzealnych KUL z kolekcji wrocławskiego 
Muzeum Archidiecezjalnego2, będącego spadkobiercą i kontynuatorem działań 
założonego w 1898, a otwartego w 1903 r. Erzbischöfliches Diözesanmuseum

1 Początkowo wystawa miała być czynna od 27 IV do 28 VI 2015 r. Jednak ze względu na to, że 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, do którego planowano ją przenieść, wycofało się z jej organi-
zacji, podjęto decyzję o wydłużeniu czasu trwania wystawy we wrocławskim Muzeum Narodowym 
do 19 VII 2015 r.

2 O przedwojennych zbiorach muzealnych KUL i dziełach przekazanych lubelskiej Alma Ma-
ter w 1956 r. zob. Krzysztof Przy l ick i, Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach ar-
tystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 21, 
2012, s. [9]–26. Na wystawie nie pokazano poważnie uszkodzonej, zachowanej fragmentarycznie 
rzeźby Matki Boskiej Bolesnej, nr inw. MU KUL III-1562, a także rzeźby Marii z Dzieciątkiem,  
nr inw. MU KUL III-1687, poddawanej obecnie zabiegom konserwatorskim w Zakładzie Konserwacji 
Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O obydwu rzeźbach zob. Przyl ick i, 
Kolekcja, s. 9–10, nr 1.2, il. nlb., s. 18–19, nr 3.3, il. nlb.
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Breslau3. Do przekazania śląskich zabytków średniowiecznych, podobnie zresz-
tą jak 12 stworzonych na Śląsku dzieł nowożytnych, doszło w wyniku decyzji 
ks. Kazimierza Lagosza, wikariusza generalnego ordynariatu wrocławskiego 
(1951–1956), pełniącego wówczas obowiązki biskupa rezydencjonalnego4. W tych 
trudnych dla Kościoła w Polsce czasach jako jedyny pozytywnie odpowiedział on 
na skierowany do biskupów diecezjalnych apel ks. Józefa Iwanickiego, rektora 
KUL, o przekazanie z – podległych poszczególnym hierarchom – muzeów sztuki 
sakralnej dzieł do reaktywowanych zbiorów muzealnych lubelskiej Alma Mater. 
Wyboru muzealiów, które ofiarowane zostały z wrocławskiego Muzeum Archidie-
cezjalnego do zbiorów lubelskiej uczelni, dokonała specjalnie powołana komisja 
kurialna w składzie: ks. prałat Wacław Jabłoński, ks. prof. Jan Wierusz Kowalski 
oraz Zygmunt Wrześniowski, wicedyrektor Muzeum Archidiecezjalnego5. Niestety 
kryteria, którymi kierowali się członkowie komisji, nie są dzisiaj znane. Trudno 
nie zgodzić się z K. Przylickim, według którego: „Prawdopodobnie miał to być 
stosunkowo różnorodny pod względem artystycznym przegląd sztuki śląskiej z za-
sobów magazynowych Muzeum”6.

Wśród dzieł ofiarowanych do zbiorów KUL znalazły się rzeźby drewniane
– trzy związane z architekturą i osiem pochodzących z niezachowanych do naszych 
czasów nastaw ołtarzowych, jedno retabulum szafowe w formie tryptyku z rzeźbą 
w części środkowej i z obustronnie malowanymi skrzydłami oraz dwie szafy ołta-
rzowe wypełnione przedstawieniami rzeźbiarskimi, jedna z trójosobową grupą pre-
zentacyjną, druga z przedstawieniem narracyjnym. Wszystkie dzieła przypisywane 
są czynnym na Śląsku pracowniom artystycznym, wszystkie są datowane na okres 
od drugiej połowy XV do pierwszego dwudziestolecia XVI w. Poziom artystyczny 
dzieł jest bardzo zróżnicowany. Różny jest też stan ich zachowania. Pod względem 
technologicznym żadne z nich nie odbiega od rozwiązań typowych, powszechnie 
stosowanych na Śląsku w XV i na początku XVI stulecia. 

Większość zabytków ofiarowanych do zbiorów KUL to dzieła poświęcone tema-
tyce mariologicznej, gros z nich stanowią rzeźby Marii z Dzieciątkiem. W jednym 
z dzieł mamy do czynienia z apokryficznym wyobrażeniem Świętej Rodziny (Ro-
dziny Marii), związanym z szerzącym się na Śląsku na początku XVI w. kultem św. 
Anny. Pozostałe to przedstawienia popularnych na Śląsku świętych – Katarzyny, 
Barbary, Sebastiana. Wśród dzieł przekazanych lubelskiej Alma Mater zastanawiać 
może zupełny brak rzeźb o tematyce chrystologicznej, w tym pasyjnej. 

Poziom wiedzy o dziełach, które weszły w skład daru, a tym samym stan badań 
nad poszczególnymi zabytkami pozostawia wiele do życzenia. Niektóre z dzieł, co 

3 Zob. ks. Józef Pater, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu / Erzbischöfliches Diözesanmu-
seum Breslau, [w:] Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu / Kunstmuseen im alten Breslau, red. / hrsg. 
von Piotr Łukaszewicz, Wrocław / Breslau 1998, s. 128–129.

4 O ks. Kazimierzu Lagoszu zob. ks. Józef Pa te r, Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 
2000, s. 125.

5 Przy l ick i, Kolekcja, s. 24, przyp. 11.
6 Ibidem, s. 8.
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odnotował K. Przylicki7, były przedmiotem zainteresowania niemieckich badaczy 
i miłośników śląskich starożytności już pod koniec XIX i w pierwszej połowie 
XX w., nielicznym swą uwagę poświęcili polscy naukowcy czynni po II wojnie 
światowej. Tożsamość niektórych dzieł uległa niestety zatarciu, zapewne na skutek 
wojennych przemieszczeń, co dodatkowo wpłynęło na ich późniejszą „nieobec-
ność” w badaniach nad śląską sztuką gotycką. Niezależnie od ocen, czy przenie-
sienie interesujących nas dzieł z Wrocławia do Lublina było uzasadnione, czy też 
nie, z przykrością należy stwierdzić, że przyczyniło się do tego, iż na dziesiątki 
lat popadły one w naukowe zapomnienie. Tę ze wszech miar niefortunną sytuację 
udało się przerwać dopiero niedawno, w latach 2011–2012, dzięki zrealizowane-
mu w Instytucie Historii Sztuki KUL projektowi badawczemu, który miał na celu 
określenie proweniencji i ustalenie autorstwa rzeźb z kolekcji lubelskiej. Przygo-
towane wówczas przez K. Przylickiego opracowanie stało się punktem wyjścia do 
napisania przez niego i opublikowania na łamach – wydawanych przez wrocławskie 
Muzeum Narodowe – „Roczników Sztuki Śląskiej” artykułu poświęconego kolek-
cji średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych KUL z katalogiem 
14 dzieł pozyskanych w 1956 r. z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu8. 
Jednocześnie badacz zaczął upowszechniać wiedzę o odkrytych na nowo dziełach 
gotyckiej rzeźby śląskiej ze zbiorów KUL, publikując kolejne teksty naukowe 
i popularnonaukowe na temat kolekcji i pochodzących z niej dzieł9, a także pre-
zentując wybrane rzeźby na wystawie czasowej w Kozłówce10 oraz – w ramach 
pokazów związanych z ważnymi uniwersyteckimi uroczystościami – w siedzibie 
lubelskiej uczelni11. Dodatkowo nawiązał współpracę z Wydziałem Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także z Wy-
działem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przekazując 
tam do konserwacji kilka rzeźb. 

Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest niewątpliwie swoistym 
zwieńczeniem omówionych wcześniej działań. Jej kuratorom przyświecał cel 

7 Ibidem, s. 8 i nn.
8 Por. przyp. 2.
9 Zob. m.in.: Krzysztof Przyl ick i, Muzealna kolekcja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

„Spotkania z Zabytkami”, 2012, 9–10, s. 50–53; idem, Złota Katarzyna z Katternecke. Niezwykłe 
losy wrocławskiego zabytku, „Cenne, Bezcenne / Utracone”, 2012, 4, s. 7–9; idem, Ex Thesauro 
Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 
[78]–81; idem, Figura Złotej Katarzyny z Katternecke we Wrocławiu – dzieło warsztatu Jakoba 
Beinharta, [w:] V dobach umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, pr. zbior., „Cieszyńskie 
Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník”, 5, 2012, Český Téšín 2013, s. 81–86; idem, Skar-
by średniowiecza. Rzeźba śląska ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki, „Przegląd Uniwersytecki”, 
145–146, 2013, 5–6, s. 11.

10 Ex Thesauro Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 12 IV–25 VIII 2013.

11 Skarby średniowiecza. Rzeźba śląska ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki KUL – wystawa to-
warzysząca inauguracji roku akademickiego 2013/2014, 20 X 2013; Odzyskany blask. Odnowione 
dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych KUL – wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 
2014/2015, 19 X 2014.
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zaprezentowania na Śląsku, we Wrocławiu, wydobytych z zapomnienia – stwo-
rzonych tu przed wiekami, a więc należących do spuścizny artystycznej regionu 
– dzieł rzeźby gotyckiej, które od blisko 60 lat pozostają w zbiorach lubelskiej 
uczelni. Nie bez znaczenia dla autorów wystawy była możliwość wyeksponowania 
dzieł odkrytych na nowo w bliskim sąsiedztwie zabytków powszechnie znanych 
miłośnikom i badaczom średniowiecznej sztuki śląskiej, które od lat prezentowa-
ne są na muzealnej wystawie stałej Sztuka Śląska XIV–XVI w. Kuratorzy pragnęli 
zapewnić zwiedzającym możliwość bezpośredniego porównania rzeźb ze zbiorów 
lubelskich z dziełami z kolekcji wrocławskiej. Prezentację dzieł ze zbiorów KUL 
uzupełnili obszernymi, bogato ilustrowanymi podpisami w formie not katalogo-
wych, w których – poza danymi podstawowymi – zawarte zostały informacje na 
temat proweniencji, atrybucji, datowania, formy, stylu i ikonografii zabytków, czy
też przywołane zostały analogie artystyczne do wystawionych dzieł. Podpisom 
tym formę graficzną nadała Anna Kowalczyk, artystka plastyk z Pracowni Multi-
medialnej KUL.

Autorami koncepcji plastycznej wystawy są jej kuratorzy. Ze względu na bogac-
two występujących w Sali Pompejańskiej elementów artykulacji ścian, zróżnicowa-
nych nota bene kolorystycznie, sprzęt ekspozycyjny ograniczono do niezbędnego 
minimum – ekranu, ustawionego na wprost wejścia do sali, oraz zunifikowanych
prostopadłościennych cokołów pod eksponaty. Sprzętowi ekspozycyjnemu nada-
no barwę czerwieni pompejańskiej, nawiązując tym samym do kolorystyki ścian 
sali. Szczególną rolę przyznano światłu – walory dzieł wydobyto, oświetlając je 
punktowo.

Trzem dziełom wyznaczono rolę eksponatów przewodnich – szafie retabulum
Świętej Rodziny z kościoła Trzech Króli w Kliczkowie12, datowanej ok. 1520, oraz 
dwóm rzeźbom pierwotnie związanym z architekturą – figurze Matki Boskiej Boles-
nej z grupy Ukrzyżowania tęczowego z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Szymocinie13, datowanej ok. 1460–1470, i figurze Złotej Katarzyny pochodzącej
z tzw. Katternecke we Wrocławiu14, stworzonej na początku XVI w. 

Na tle – ustawionego w południowej części sali – ekranu, na wprost wejścia 
wyeksponowana została wspomniana szafa retabulum Świętej Rodziny. O zapre-
zentowaniu tego właśnie zabytku w centralnym punkcie wystawy zadecydowały 
różne względy. Przedstawienie rzeźbiarskie wypełniające szafę kliczkowskiej na-
stawy jest jedynym w lubelskiej kolekcji wyobrażeniem narracyjnym. Podjętemu 
w nim tematowi, obrazowanemu zresztą zgodnie z różnymi wariantami ikonogra-
ficznymi, poświęcono wiele śląskich nastaw ołtarzowych, by wymienić choćby
datowane na lata 1500–1520 retabula z Bąkowa, Bukowca, Konina Żagańskiego, 
Mirostowic Dolnych, Olesna, Stolca, Szalejowa Dolnego, Szymocina, Ścinawy, 
Ścinawki Dolnej, czy też z dawnych zbiorów Minutoli. Ostatnio Aneta Krami-

12 Nr inw. MU KUL III-317.
13 Nr inw. MU KUL III-334.
14 Nr inw. MU KUL III-1552.
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szewska15, podając w wątpliwość sugestię Anny Ziomeckiej16 o przynależności 
przedstawienia kliczkowskiego – wraz z nastawami z Konina Żagańskiego, Miro-
stowic Dolnych i wielkopolskich Prochów – do typu ikonograficznego, w którym
obecność Jezusa zastąpiona została winnym gronem podawanym Marii przez 
św. Annę, zweryfikowała dotychczasowe poglądy o ideowej wymowie zabytku.
Stworzone w pracowni północno-zachodniego Śląska dzieło nosi znamiona sztuki 

15 Aneta Kramiszewska, Wybrane zagadnienia ikonografii tzw. Wielkiej Świętej Rodziny, 
„Analecta Cracoviensia”, 34, 2002, s. 365–369.

16 Anna Ziomecka, Śląskie retabula szafowe w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku, 
„Roczniki Sztuki Śląskiej”, 10, 1976, s. 84, nr kat. 34.

1. Wystawa, ujęcie panoramiczne. Fot. Wojciech Rogowicz

2. Szafa retabulum Świętej Rodziny z Kliczkowa z ok. 1520 r. pomiędzy figurką św. Barbary 
 z trzeciej ćwierci XV w. i rzeźbą Marii z Dzieciątkiem z Kliczkowa z ok. 1480 r.;  

po prawej – fragmenty datowanej na lata 1460–1470 nastawy ołtarzowej Matki Boskiej,  
św. Katarzyny i św. Barbary z Gałowa. Fot. Wojciech Rogowicz
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Mistrza Poliptyku z Gościszowic, powszechnie uznawanego za wyróżniającą się 
indywidualność artystyczną schyłku XV i pierwszego dwudziestolecia XVI w.17 
Poza istotnymi kwestiami merytorycznymi dla kuratorów wystawy ważne były 
także cechy artystyczne i walory estetyczne dzieła. Pomijając brak figurki Dzie-
ciątka Jezus, forma rzeźbiarska dzieła pozostała nienaruszona. W pełni czytelny 
jest efektowny późnogotycki modelunek szat, które – w przypadku sukni Marii 
– zdradzają wyraźny wpływ mody renesansowej na strój kobiecy drugiego dzie-
sięciolecia XVI w. Dobrze zachowane są też drobiazgowo opracowane atrybuty 
świętych niewiast. Niewątpliwie bardzo ważne dla zwiedzających walory este-
tyczne dzieła podnosi jego odrestaurowana polichromia. Patrząc na kliczkowskie 
przedstawienie przez pryzmat – przyjętej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
– zasady konserwacji zachowawczej, rodzi się jednak pytanie, czy w przypadku 
dzieł ze zbiorów wrocławskich zdecydowano by się na ingerencję konserwatorską 
z pełną rekonstrukcją złoceń.

Pozostałe z przewodnich eksponatów wystawy, dwie naturalnej wielkości fi-
gury, ustawione zostały vis-à-vis siebie, przy wschodniej i zachodniej ścianie sali, 
na jej osi wzdłużnej.

Miejsce przy ścianie wschodniej zajęła wspomniana wcześniej rzeźba Matki 
Boskiej Bolesnej z szymocińskiej grupy Ukrzyżowania tęczowego. Omawiając tę 
właśnie rzeźbę, odnotować trzeba, że wrocławska komisja kurialna, która w 1956 r. 
dokonywała wyboru dzieł przeznaczonych dla KUL, nie uniknęła niestety błędu. 
Ofiarowując do zbiorów lubelskich interesującą nas figurę, pozostawiła w kolekcji

17 O Mistrzu Poliptyku z Gościszowic zob. Ziomecka, Śląskie retabula, s. 60–63.

3. Figura Matki Boskiej Bolesnej z szamocińskiej grupy Ukrzyżowania tęczowego  
z lat 1460–1470 oraz datowany na lata 80. XV w. tryptyk z Rudna z rzeźbą Marii z Dzieciątkiem  

z Goworowic z lat 1470–1480. Fot. Wojciech Rogowicz
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wrocławskiego Muzeum Archidiecezjalnego rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego 
pochodzącą z tej samej grupy rzeźbiarskiej. Nie było to zapewne działanie zamie-
rzone, niemniej jednak – trudne do zaakceptowania, a jego skutek mimo upływu 
lat wciąż oczekuje na naprawienie. Aby przybliżyć zwiedzającym pierwotny wy-
gląd grupy, na wystawie zaprezentowana została opracowana przez K. Przylic-
kiego hipotetyczna rekonstrukcja dyspozycji szymocińskiej grupy Ukrzyżowania 
tęczowego, w której – obok wspomnianych tu rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Matki Boskiej Bolesnej – uwzględniona została fragmentarycznie zachowana 
rzeźba św. Marii Magdaleny, klęczącej niegdyś u stóp krzyża, przechowywana do 
dzisiaj w kościele w Szymocinie.

Centralna część zachodniej ściany Sali Pompejańskiej stała się tłem dla wyeks-
ponowanej tam figury św. Katarzyny Aleksandryjskiej, łączonej w dotychczaso-
wych badaniach z pracownią Jacoba Beinharta. Uznawana za najcenniejszą z rzeźb 
w kolekcji KUL, ustawiona pierwotnie w niszy ponad portalem kamienicy u zbiegu 
d. Breite- i St. Katharinenstrasse na tzw. Katternecke we Wrocławiu, pełniła ona do 
1864 r. funkcję godła domu i mieszczącej się w nim karczmy – Kretschamhaus zur 
Goldenen Katharina. Poważnie uszkodzona – zapewne na skutek oddziaływania 
zmiennych czynników atmosferycznych – po 1864 r. poddana została zabiegom 
restauratorskim, których ślady, zwłaszcza na odwrociu, są wyraźnie czytelne do 
dzisiaj. W ramach przeprowadzonych wówczas prac zrekonstruowano w drewnie 
i gipsie dolną zniszczoną część figury, dorobiono nową drewnianą podstawę, od-
tworzono atrybuty – miecz i koło zębate. Rzeźbę przemalowano, pokrywając zło-
cony płaszcz świętej warstwą matowego błękitu. W tej XIX-wiecznej „odsłonie” 
rzeźba eksponowana była w sklepie ze srebrami firmy J. Hoeptner & Comp. przy
d. Ritterplatz 2, a od 1898 r. w d. Erzbischöfliches Diözesanmuseum we Wrocławiu.
Odkryta na nowo przed kilkoma laty, oczekuje na fachową muzealną konserwację 
i na stałe włączenie do badań naukowych nad śląską sztuką gotycką.

„Ironią losu jest fakt, że ten znakomity przykład rzeźby związanej pierwotnie 
z architekturą popadł w zupełne zapomnienie na przeszło pół wieku” – napisał 
K. Przylicki w tekście towarzyszącym zaproszeniu na otwarcie wystawy. Kuratorzy 
ekspozycji, mimo poważnych uszkodzeń, rekonstrukcji i niefortunnych przemalo-
wań pokrywających rzeźbę, nadali jej rangę jednego z głównych punktów wystawy, 
by zwrócić uwagę miłośników i badaczy śląskiej sztuki gotyckiej na klasę arty-
styczną dzieła i miejsce należne mu w śląskiej spuściźnie artystycznej. W czasie 
trwania wystawy zwiedzający mieli możliwość porównania cech formalno-styli-
stycznych omawianej przez nas rzeźby z cechami artystycznymi dzieł przypisy-
wanych Jacobowi Beinhartowi i jego pracowni, prezentowanych na galerii śląskiej 
sztuki średniowiecznej wrocławskiego muzeum. Od chwili otwarcia wystawy do 
29 czerwca wszyscy zainteresowani mogli też skonfrontować rzeźbę ze zbiorów 
KUL z przypisywaną Jacobowi Beinhartowi, datowaną ok. 1500, piaskowcową 
figurą Marii z Dzieciątkiem na sierpie księżyca, umieszczoną niegdyś na elewacji
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kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu18. To rozbite – w czerwcu 1945 r. 
– na dwie części dzieło, pozyskane właśnie do muzealnej kolekcji, zaprezentowa-
ne zostało na wystawie stałej Sztuka Śląska XIV–XVI w. przed rozpoczęciem prac 
konserwatorskich mających na celu jego scalenie.

W narożach Sali Pompejańskiej (południowo-wschodnim i południowo-za-
chodnim) kuratorzy wystawy zaplanowali zaprezentowanie retabulów szafia-
stych – datowanego na lata 80. XV w. tryptyku z Rudna19 z wtórnie umieszczoną 
w jego części środkowej rzeźbą Matki Boskiej z Goworowic, stworzoną w latach 
1470–148020, oraz szafy retabulum Matki Boskiej, św. Katarzyny i Barbary z lat 
1460–147021.

Obydwa – prowincjonalne zresztą – dzieła odnotowane zostały w niemieckich 
inwentarzach z końca XIX w. i w katalogach sprzed 1945 r., a także w polskich 
opracowaniach katalogowych z lat 60. i 70. XX w. Ostatnio omówił je także 
K. Przylicki22. Wyeksponowanie dzieł na wystawie ułatwiło poddanie ich wielo-
krotnym dokładnym oględzinom, które zaowocowały nowymi spostrzeżeniami na 
temat obydwu zabytków.

Jeśli chodzi o tryptyk z Rudna, tytułem uzupełnienia warto dodać, że zarów-
no jego szafa, jak i skrzydła noszą ślady dawnych renowacji. Obramienie szafy 
i ramy awersów skrzydeł są wtórne, z kolei rewersy zostały w ogóle pozbawione 
obramiających je listew. O ich istnieniu świadczą jedynie ślady, jakie pozostawi-
ły one na warstwie malarskiej. W przedstawieniach awersów czytelne są retusze 
konserwatorskie. Zastanawiająca jest niespójność w kompozycyjnym opracowaniu 
kwater – w górnych brak napisów identyfikujących ukazanych w nich świętych.
Napisy takie występują natomiast w kwaterach dolnych, ponad postaciami przed-
stawionych na nich świętych. Kwatery dolne mają większą wysokość niż górne. 
Niewykluczone, że skrzydła ołtarzowe poddawane były przeróbkom. Być może 
zostały częściowo przycięte. Jeśli tak, może to oznaczać, że zostały one wtórnie 
powiązane z szafą ołtarzową, a cały tryptyk – z figurą z Goworowic w części środ-
kowej – powstał z połączenia elementów kilku dzieł. Biorąc pod uwagę fakt, że 
sporządzony przez Hansa Lutscha23 opis retabulum z Rudna zawiera informację 

18 Muzeum Narodowe we Wrocławiu, nr inw. MNWr XI-431a,b. O rzeźbie zob.: Die Kunstdenk-
mäler der Stadt Breslau, Zweiter Teil: Die kirchlichen Denkmäler der Altstadt, Die Kunstdenkmäler 
der Provinz Niederschlesien, Bd. 1: Die Stadt Breslau, hrsg. von Ludwig Burgemeis te r, Gün-
ther Grundmann, Breslau 1933, s. 28 (bearb. Erich Wiese); Anna Ziomecka, Sztuka gotycka 
1250–1500. Rzeźba i malarstwo, [w:] Sztuka Wrocławia, red. Tadeusz Broniewski, Mieczysław 
Zla t, Wrocław 1967, s. 130; Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w. Zbiory Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, oprac. Bożena Guldan, Wrocław 1989, s. 81, nr kat. 56, il. 56; Romuald Kaczmarek, 
Problem rzeźbiarskiej twórczości malarza Jakoba Beinharta. Rzeźba w piaskowcu, [w:] V dobach 
umění bez hranic / W czasach sztuki bez granic, s. 25, przyp. 17.

19 Nr inw. MU KUL III-319.
20 Nr inw. MU KUL III-1560.
21 Nr inw. MU KUL III-318.
22 Przy l ick i , Kolekcja, s. 11–14, nr kat. 2.1, 2.2, il. nlb.
23 Hans Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 4: Die Kunstdenk-

mäler des Reg.-Bez. Oppeln, Breslau 1894, s. 391.
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o rzeźbiarskim opracowaniu awersów jego skrzydeł, wyrażone tu przypuszczenie 
wydaje się całkiem prawdopodobne. Omawiając tryptyk, warto też odnotować, że 
w dolnej kwaterze jego lewego skrzydła występuje rzadko spotykane na Śląsku 
przedstawienie św. Fabiana.

Wyeksponowanie szafy retabulum Matki Boskiej, św. Katarzyny i św. Barbary 
okazało się niemożliwe ze względów konserwatorskich. Jej konstrukcja była osła-
biona i wymagała klejenia. Ze względów estetycznych konieczne wydawało się też 
usunięcie z jej powierzchni nadmiaru wosku, którym w przeszłości wzmacniano 
i uzupełniano odspajające się warstwy malarskie. Przeprowadzenie tego typu za-
biegów ze względu na ich czasochłonność stało się niemożliwe przed otwarciem 
ekspozycji. Kuratorzy w porozumieniu z muzealnymi konserwatorami dzieł sztuki 
podjęli zatem decyzję o zaprezentowaniu na wystawie wyjętych z szafy ołtarzowej 
rzeźb i wieńczącego ją baldachimu maswerkowego. Rzeźby i baldachim wyeks-
ponowano na specjalnie przygotowanym do tego celu ekranie, starannie odwzo-
rowując ich układ w szafie.

Dokonując oględzin pustej już szafy, która w magazynie muzealnym KUL była 
trudno dostępna, kurator wystawy „odkryła” na jej zewnętrznych ściankach bocz-
nych nalepki i przywieszki z muzealnymi numerami ewidencyjnymi i informacjami 
wyjaśniającymi proweniencję zabytku24. Po ich odczytaniu i sprawdzeniu w lite-
raturze pochodzenie zabytku stało się jasne. Odzyskał on swą tożsamość. Szafa 
retabulum Matki Boskiej, św. Katarzyny i św. Barbary pochodzi z kościoła d. par. 
NMP w Gałowie w pow. średzkim (niem. Gohlau, Kr. Neumarkt). Jako pierwszy 
wspomniał o niej Alwin Schultz25, określając ją jako dobre, lecz nie wybitne dzieło 
z XV w. Wymienił ją także, przywołując nota bene opracowanie Schultza, Hermann 
Neuling26. Jednak już Alfons Nowack27 nie podał jej proweniencji. Pochodzenie 
zabytku było także nieznane badaczom powojennym28. W 2014 r. omawiane dzieło 
wymienili i określili jako nieistniejące autorzy noty poświęconej kościołowi w Ga-
łowie, zamieszczonej w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce29.

24 Na lewym boku szafy kartonik, przybity dwoma gwoździami, z odręcznym napisem: „106” 
i nalepka z odręcznym napisem: „Gedruckt Katalog / Nō 106 / Mittelstück eines Klappaltars / aus 
Gohlau Pfarr. [?] Leuthen / Diö[...]museum Breslau”. Na prawym boku szafy nalepka z pieczątką: 
Muzeum [...] / Wrocław i odręcznym napisem: „271 / Środek ołtarza szafkow. / z 3-ma figurami 
drew. / przyśc.: Madonny z Dzieciąt- / kiem, św. Barbary i św. Ka- / tarzyny – XVI w. – 133 × 202” 
oraz nalepka z pieczątką: „Muzeum Uniwersyteckie KUL / nr inw...” i z odręcznym, przekreślonym 
napisem: „2R/IV.5”. Na plecach szafy nalepka z odręcznie napisaną cyfrą: „5”.

25 Alwin Schu l tz, Analecten zur schlesischen Kunstgeschichte, „Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 10, 1870–1871, H. 1, s. 146, nr 48. 

26 Hermann Neul ing, Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten 
urkundlichen Erwähnungen, Breslau 1884, s. 30–31.

27 Alfons Nowack, Führer durch das Erzbischöfl. Diözesanmuseum in Breslau, Breslau 1932, 
s. 26, nr 106.

28 Nie znała go m.in. Anna Ziomecka, zob. eadem, Śląskie retabula, s. 138, nr kat. 138.
29 Gałów, kościół fil.,[hasło w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Województwo wrocławskie 

(dolnośląskie), red. Elżbieta Kołaczkiewicz, Powiat Środa Śląska, oprac. aut. Aleksandra Bek-
-Koreń et al., Warszawa 2014, Seria Nowa, t. VI, z. 5, s. 67.
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Pozostałe prezentowane na wystawie dzieła to rzeźby pochodzące z niezachowa-
nych do naszych czasów nastaw ołtarzowych. Dwie z nich, figurkę św. Barbary30, 
nieznanego pochodzenia, i rzeźbę Marii z Dzieciątkiem z Kliczkowa31, kuratorzy 
wystawy wyeksponowali – kierując się względami stricte estetycznymi – w bez-
pośrednim sąsiedztwie szafy retabulum Świętej Rodziny z Kliczkowa. Obydwie 
rzeźby przeszły fachową konserwację, która uczytelniła rzeźbiarski modelunek 
dzieł, ukryty do niedawna pod niefortunnymi – zwłaszcza w przypadku figurki św.
Barbary – przemalowaniami. Kolejne dwie, pokryta XIX-wieczną olejną warstwą 
malarską rzeźba Marii z Dzieciątkiem32, być może pochodząca z wrocławskiego 
kościoła św. Doroty, i niemal całkowicie pozbawiona polichromii figura Madon-
ny z Dzieciątkiem z maską lunarną pod stopami33, której proweniencji nie udało 
się wyjaśnić, ustawione zostały naprzeciwko siebie – pierwsza przy wschodniej 
ścianie sali, nieopodal figury Matki Boskiej Bolesnej z Szymocina, druga przy
ścianie zachodniej, w sąsiedztwie figury św. Katarzyny z d. Katternecke we Wro-
cławiu. Ostatnie dwie, rzeźby św. Sebastiana z Mycielina34 i Marii z Dzieciątkiem, 
o nieustalonym pochodzeniu35, zaprezentowane zostały przy ścianie północnej, 
po obydwu stronach wejścia do sali. Rzeźba św. Sebastiana zajmuje w kolekcji 
lubelskiej miejsce szczególne. Poważnie uszkodzona, przemalowana, określana 
w spisach inwentarzowych jako przedstawienie Chrystusa Ukrzyżowanego, stała 
się w kolekcji lubelskiej pierwszym w pełni rozpoznanym dziełem – jako pierwsza 
odzyskała swą tożsamość. W pozbawionym fragmentów rąk i nóg oraz podstawy 
przedstawieniu półnagiego młodzieńca K. Przylicki dostrzegł znaną sobie z ka-

30 Rzeźba św. Barbary, pracownia śląska, trzecia ćwierć XV w.; opracowana obustronnie; drewno 
lipowe, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie; wys. 42,7 cm; nr inw. MU KUL III-328.

31 Rzeźba Marii z Dzieciątkiem z Kliczkowa, pracownia śląska, ok. 1480; przyścienna, od tyłu 
wydrążona; drewno lipowe, zaprawa kredowo-klejowa, tempera; wys. 72,5 cm; nr inw. MU KUL III-
-321. Por. bp Wincenty Urban, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz katalog jego zbiorów, 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 27, 1973, s. 176, nr kat. 2A. d. 36.

32 Na odwrociu rzeźby (nr inw. MU KUL III-323) zachowała się nalepka z odręcznym napisem: 
„Diözesanmuseum / Breslau / Nō 58”. W przewodniku po Erzbischöfliches Diözesanmuseum Breslau 
pod tym numerem wymieniona została drewniana rzeźba Marii z Dzieciątkiem na sierpie księżyca 
pochodząca z końca XV w. z kościoła św. Doroty we Wrocławiu, restaurowana w XIX w., o wys. 
128 cm; por. Nowack, Führer, s. 17, nr 58. Rzeźba ze zbiorów KUL mierzy 109,5 cm, pod stopami 
Marii brak maski lunarnej. Jednak podstawa rzeźby nosi ślady dawnej przeróbki, niewykluczone, że 
została od dołu częściowo ścięta. Kwiatony w koronie Marii zachowane są szczątkowo. Można więc 
przypuszczać, że pierwotnie wysokość rzeźby była większa.

33 Rzeźba Marii z Dzieciątkiem z maską lunarną pod stopami, pracownia śląska, ok. 1500; przy-
ścienna, od tyłu wydrążona; drewno lipowe, nikłe ślady zaprawy kredowo-temperowej i warstwy 
malarskiej; wys. 135 cm; nr inw. MU KUL III-320; zapewne tożsama z rzeźbą wymienioną w kata-
logu W. Urbana, zob. idem, Muzeum, s. 176, nr kat. 2A. d. 38.

34 Nr inw. MU KUL III-359.
35 Rzeźba Marii z Dzieciątkiem, pracownia śląska, ok. 1500; przyścienna, od tyłu wydrążona; 

drewno lipowe, resztki zaprawy kredowo-klejowej i warstw malarskich; wys. 109 cm; nr inw. MU 
KUL III-322; zapewne tożsama z rzeźbą wymienioną w katalogu W. Urbana, zob. idem, Muzeum, 
s. 176, nr kat. 2A. d. 37.



 Ocalić od zapomnienia. Uwagi w związku z wystawą Śląska rzeźba gotycka 89

36 Heinz Braune, Erich Wiese, Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters. Kritischer 
Katalog der Ausstellung in Breslau 1926, Leipzig [1929], s. 73, Nr. 147, Tfl. 157, Abb. 147.

talogu Heinza Braunego i Ericha Wiesego36 rzeźbę św. Sebastiana, pochodzącą 
z Mycielina, przypisywaną pracowni Mistrza Poliptyku z Gościszowic, datowaną 
na początek XVI w. Ostatnio, dzięki rekonstrukcji brakujących elementów – wyko-
nanej fachowo, bez najmniejszych ingerencji w oryginalną materię dzieła – udało 
się przywrócić rzeźbie jej dawną formę.

Kuratorzy wystawy żywią nadzieję, że zaprezentowanie w Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu dzieł śląskiej rzeźby gotyckiej, które blisko 60 lat temu opu-
ściły Wrocław i od tamtego czasu pozostają w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o nich, sprawi, iż spotkają 
się one z zainteresowaniem zarówno badaczy, jak i miłośników sztuki śląskiej. 
Ocalenie od zapomnienia, wydobycie z naukowego niebytu, a także zwrócenie 
uwagi na potrzeby konserwatorskie tych dzieł to główny cel wystawy.


