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RZEZBA I S Z T U K I ZDOBNICZE 

Sztuka importowana. — Figurka alabastrowa Matki Boskiej 
Jackowej w kosciele dominikanow. — Krucyfiks sprowadzony z Kra
kowa w r. 1473. — Zespol rzezb na tuku t̂ czy w katedrze Iwow-
"skiej i przypuszczalny ich autor Miklas Haberschrack. — Figura 
Chrystusa Cierpî tUwego w katedrze Iwowskiej. — Krucyfiks w kos
ciele dominikanow. — Wplywy plastyki krakowskiej. — Sztuki zdob-
nicze: ztotnicy, pasiarze, miecznicy, ludwisarze. — Rola kobiercow 
wschodnich. 

T W6W byl srodowiskiem stosunkowo mtodym, ktore z koricem wiekow srednich 
liczylo zaledwie poltora wieku istnienia. Mieszkaricow pochtania praca budowy 

i umacniania miasta, konsolidacja stosunkow, skomplikowanych w spotecznosci 
zlozonej z roznorodnych etnicznie zywiotow. Na stworzenie samoistnej sztuki nie 
byio w tych warunkach stac miasta swiezej daty. Rola Lwowa w tym czasie byia 
raczej odbiorcza. Przedmiotem badah muszg bye zatem zrodia recepcji; stwier-
dzenie, ktore sposrod elementow kultury artystycznej, brane z Zachodu zarowno 
jak i ze Wschodu, miaiy w niej osi^gn^c przewag§. 

Zdaje sig, ze wszystko, co w tym .zakresie podowczas we Lwowie zasiugiwalo 
na uwage, byio importem. Wgtpliwe jest tez, czy przebywai w tych czasach we 
Lwowie jakikolwiek stale osiadiy wybitny rzezbiarz lub malarz. Nazwiska wymie-
niane w aktach w. X I V i X V zdajg sig dotyczyc sii podrzgdnych. 

Z dziei rzezby najdawniejszym z istniej^cych dotad zabytkow jest figurka 
alabastrowa Matki Boskiej zwanej Jackowg w kosciele dominikanow (il. 32 i 33). 
Legenda i przekazywane przez kilka wiekow wiadomosci archiwalne 
z osob^ sw. Jacka, ktory figurk? t? przywiezc mial z Kijowa w ucieczce przed najaz-
dem mongolskim i zabrac ze sobg. do Halicza, skg.d nastgpnie dostac si? miaia do 
Lwowa. Jednak rzezba ta nie pochodzi z w. X I I I tj. z czasow sw. Jacka, lecz jest 
pozniejszym dzidem francuskim z w. XTV.̂ ^-^ 

Fakt znajdowania si? we Lwowie dzida rzezby francuskiej z poiowy w. X I V 
skromnego rozmiarami i niezbyt wysokiego poziomu artystycznego nie mowi 
jednak o blizszych zwi^zkach srodowiska Iwowskiego z Francj^ na polu sztuki. 
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poza tymi, jakie w ogole za Kazimierza Wielkiego i^czyty Polsk? z Francj^. Figurka 
Matki Boskiej w kosciele dominikariskim nie jest tez jedyn^ wsrod analogicznych 
znajduj^cych si? w Polsce, z ktorymi J^czono legend? przywiezienia ich przez 
sw. Jacka z Kijowa — jest jednak wsrod nich najdawniejsz^. 

Wazn4 rol? ze stanowiska kultu religijnego odgrywato we Lwowie inne jeszcze 
dzieio plastyki, dzis nieistniej^ce. Byia to rzezba przedstawiajaca M?k? Pahsk^, 
ustawiona posrodku mostu, ktory na jakis czas przed r. 1421 fundowat mieszczanin 
Iwowski Mikolaj Schuler. Wykonal jg. nieznany rzezbiarz, a ustawiono jg. na 
zewnĝ trz murow obronnych po prawej stronie mostu na drodze ze Lwowa do 
Halicza. Otaczala jg. tez szczegolna czesc wiernych, zas w r. 1421 arcybiskup 
Lwowski Jan Rzeszowski nadal czterdziestodniowy odpust tym, ktorzy przed ni^ 
odmowi^ przepisang. ilosc modlitw.̂ ^^ 

Przy samym kohcu w. X V spotykamy we Lwowie osiadlego budowniczego 
oraz wykonawc? oltarzy i snycerza w osobie Josta, ktory dla Floriana, proboszcza 
w Starym Siole, podj^l si? zrobienia cyborium i oltarza. 

Miejscowe sity artystyczne we Lwowie stac byio na dziela plastyki nizszego 
tylko poziomu. Totez kiedy chodzilo o dzielo sztuki, ktore by mogto bye umieszczo-
ne na miejscu naczelnym w katedrze, trzeba si? byto udac gdzie indziej. Zwrocono 
si? oczywiscie do Krakowa, stolicy paiistwa i centrum ruchu artystycznego. Intere-
suj^ce s^. dzieje zamowienia dokonanego przez czterech delegowanyeh przez rad? 
miejskg, opiekunow Iwowskiego kosciola katedralnego (tutores ecclesiae):^" 

Kronika Zimorowicza notuje pod datg. 1473 fakt sprowadzenia z Krakowa 
krucyfiksu, ktory umieszczono w luku t?czy katedry i ktory odt^d otaczano szcze-
golng, ezci^. Byly to pocz^tki podj?tej przez opiekunow katedry akcji zdobienia 
jej wn?trza. W trzy lata pozniej slyszymy znow o zamowieniu w Krakowie figury 
drewnianej, polichromowanej, przedstawiajg^cej sw. Mari? Magdalen?. Poniewaz 
byio powszechnie przyj?tym zwyczajem, iz w luku pod postaci^ Chrystusa 
Ukrzyzowanego zawieszonego u gory, stawiano na poprzecznej belce figury Matki 
Boskiej, Sw. Jana i sw. Marii Magdaleny, przeto zamowienie tej ostatniej figury 
zdaje si? stanowic uzupelnienie calosci zespolu rzezb, ktory jeszeze w potowie 
w. X V I I znajdowat si? w luku t?ezy katedry Iwowskiej. U gory nad krucyfiksem 
ulatywal Duch Sw. w postaci gol?bicy; brakto juz tylko wowczas figury sw. Marii 
Magdaleny. Opisy katedry z lat 1759 i 1769 stwierdzaj^ ten stan rzeczy a zara-
zcm dodaj^ wiadomosc, ze tlo krucyfiksu stanowila wielkich rozmiarow plaska 
tablica w ksztalcie serca, wybita srebrn^ blach%, na ktorej zawieszone byly 
symbole M?ki Pariskiej. Na belce u stop swi?tych postaci umieszczono wota srebrne 
i ztote, lampy z wiecznym swiatlem w nich plon^cym oraz male portreciki dygni-
tarzy duchownych i swieckich, w srebrnych lub zlotych ramach. Byio to znakiem 
szczegolnego uczczenia ich pami?ci. 

Sprowadzenie z Krakowa zespolu figur w latach 1473-6, dla umieszczenia ich 
w luku t?czy katedry Iwowskiej, Igczy si? z nazwiskiem krakowskiego snycerza, 
Miklasza Haberschracka.^^ Wprawdzie nazwisko jego wyplywa dopiero przy przy-
wiezieniu do Lwowa w r. 1476 figury sw. Marii Magdaleny, prawdopodobnie 
ostatniej z zespolu rzezb, poniewaz jednak w tym wypadku chodzilo o cykl tworz^cy 
calosc przeto prawdopodobnym jest przypuszczenie, ze z warsztatu Haberschracka 
wyszly takze i inne rzezby, skladaj^ce si? na ich zespol w luku t?czy, pocz^wszy od 
krucyfiksu przywiezionego do Lwowa w r. 1473. 
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Miklasz Haberschrack przybyl w r. 1476 z Krakowa do Lwowa wraz z po-
mocnikiem swym Albertem czyli Wojciechem i przywiozt ze sob^ w mysl umowy 
zawartej z opiekunami Iwowskiej katedry figur? sw. Marii Magdaleny. Nie byia 
ona jednak polichromowana, zapewne dlalego, by polichromia w czasie transportu 
nie zostala uszkodzona. Poniewaz Haberschrackowi spieszno byto z powrotem do 
Krakowa, wi?c pozostawit we Lwowie pomocnika swego Wojciecha oraz materialy 
potrzebne do pomalowania figury, w szczegolnosci odpowiedni^ ilosc ztota Idepa-
nego na jej pozlocenie, i we wniesionym do aktow miejskich oswiadczeniu gwaran-
towat, ze jesli cos w polichromii lub natozeniu zlota miaio si? nie podobac opieku-
nom katedry, sam przyb?dzie raz jeszcze do Lwowa i wlasng r?k4 to poprawi. 

Wszystko to przemawia za uznaniem Haberschracka za autora nie tylko figury 
sw. Marii Magdaleny, usuni?tej i wraz z innymi rzezbami epoki gotyckiej zaginionej 
w polowie w. X V I I I , lecz takze i krucyfiksu zachowanego dotgd, a tylko przenie-
sionego do osobnej kaplicy w prawej nawie bocznej, ktorego identycznosc ze spro-
wadzonym w r. 1473 krucyfiksem nie ulega wgtpliwosci. Tylko perizonium na 
biodrach Chrystusa na krzyzu jest pozniejsze, gdyz jeszcze opis z r. 1756 mowi 
c srebrnym „fartuszku aliae velum na krucyfiksie",™ ktory za arcybiskupa 
Sierakowskiego zdj?to. 

S^dz^c z rzezby Chrystusa Ukrzyzowanego, Haberschrack byl snycerzem 
godnym uwagi. Sposob modelowania wqtlego i szczupetego ciala zmarlego na 
krzyzu Chrystusa, wyraz twarzy um?czonej cierpieniem, o przymkni?tych oczach, 
jest pden ekspresji. 

Miklasz Haberschrack byl rzezbiarzem krakowskim. Pierwsz^ wiadomosc 
0 nim spotykamy w r. 1454.Stwierdzono w niej, ze byl on urodzony w Krakowie, 
1 ze wobec tego przysluguje mu krakowskie obywatelstwo miejskie. Dlatego przy 
wpisie do cechu nie wymagano oderi dowodow prawego urodzenia. Dziatalnosci^ 
SW4, rownie jak urodzeniem, nalezy Haberschrack do sztuki krakowskiej. W czasach 
przed wyst^pieniem Wita Stwosza na widowni?, jest on moze jednym z wybitniej-
szych jej przedstawicieli. Prawdopodobnie Haberschrackowi przyjdzie tez przypisac 
autorstwo figury stoj^cej Zbawiciela, w kosciele NPMarii w Krakowie, w oltarzu 
kaplicy po prawej stronie od wejscia. 

Procz krucyfiksu, ktory przypisujemy Haberschrackowi, znajduje si? w katedrze 
Iwowskiej inna jeszcze rzezba sredniowieczna, przedstawiajaca Chrystusa 
Cierpi?tliwego (il. 34 i 35). Umieszczona dzis w oltarzu kaplicy Bractwa Milosier-
dzia, zwanej niegdys powszechnie „dziadowskg.", przedstawia ona Chrystusa w po-
stawie siedz^cej, z glowq zwrocon^ nieco w bok, opartg, na jednej r?c?, w cierniowej 
koronie, z trzcing, w r?ce drugiej. W r. 1741 zostala ona ozdobiona szerokim, kutym 
w srebrze i cz?sciowo ztoconym plaszczem, fundowanym przez wojewod? ruskiego 
Stanislawa Jabtonowskiego. '̂̂  

Zdj?cie srebrnego ptaszcza pozwolito rzezb? zbadac doktadnie. Skata na 
ktorej siedzi Chrystus oraz splywajg.ca po skale cz?sc perizonium S4 pozniejsze 
anizeli sama postac Chrystusa. Prawdopodobnie dodano je w miejsce sprochnialej 
cz?sci dawniejszej rzezby. Polichromia figury zostala zachowana przewaznie w 
pierwotnym stanie. 

Chcgc nadac obliczu Chrystusa wyraz bolesci rzezbiarz nie poprzestal na 
zmarszczeniu brwi, na silnym zarysowaniu ich lukow, lecz w szczegolny sposob 
wysunqi nadto obie wargi i wykroil usta, uzyskuj^c tym w twarzy zatroskania 
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i biernego poddania si? woli Bozej. Widocznie tez figura przeznaczona byia niegdys 
do umieszczenia na znacznej wysokosci, gdyz autor nie dbat o ksztah tylu gtowy, 
ktora jest splaszczona, podczas gdy czoto jest wydatnie wypukle. Charakterystyczny 
jest tez w tej figurze szczuply i wg,tly korpus przy wigkszej stosunkowo glowie. 

Rzezba przedstawiajaca Chrystusa Cierpi?tliwego zdaje si? bye nieco pozniejsze 
od rzezby Chrystusa Ukrzyzowanego. Mi?dzy oboma zachodzq podobiehstwa 
w modelowaniu ciala, w^tlego i szczuptego, lecz wyraz twarzy jest odmienny. 
Poszukiwania zblizonych do obu rzezb Iwowskiej katedry dziel plastyki w Polsce 
doprowadzilo nas do postawienia obok Iwowskiego krucyfiksu postaci Chrystusa 
w kaplicy pod praw^ wiez^ kosciola NPMarii w Krakowie i Chrystusa Cierpi?tli-
wego w Muzeum Diecezjalnym w Plocku — obok zas Chrystusa Cierpi?tliwego 
w katedrze Iwowskiej Chrystusa (Ecce Homo) w Muzeum Miejskim w Toruniu, 
pochodz^cego z tamtejszego kosciola sw, Jana. 

Zrodia archiwalne stwierdzaj^,i'^ ze Miklasz Haberschrack wraz ze swym 
pracownikiem warsztatowym i czeladnikiem, potem zas wspolnikiem, Wojciechem 
przeniesli si? okolo roku 1479 do Nowego Korczyna, gdzie znajdowali si? jeszcze 
wr. 1481.1'* 

Obie rzezby w Iwowskiej katedrze, przedstawiaj^ce postac Chrystusa, nalezy 
do dziejow krakowskiej plastyki w. X V , obie stwierdzaj^ tez ekspansj? krakowskiej 
sztuki na Wschod i poddanie Lwowa jej wplywom. W dziejach krakowskiej rzezby 
zajmuje one stanowisko posrednie mi?dzy tryptykiem kaplicy Swi?tokrzyskiej 
w katedrze na Wawelu, a tworczosci^ Wita Stwosza. Nalezy przypuszczac, ze we 
Lwowie nie byly one w swoim czasie jedynymi reprezentantami krakowskiej pla
styki sredniowiecznej. Osiadlych stale we Lwowie w tym czasie rzezbiarzy wymienic 
nie jestesmy w stanie. Jesli jacy byli, to zapewne owi tworcy przewaznie rzezb 
„grubej r?ki", o ktorych w swej kronice wspomina Zimorowicz.^'^ 

Juz z wieku X V I pochodzi inna jeszcze rzezba, umieszczona w oltarzu glow
nym kosciola dominikanow (il. 36 i 37), przeniesiona tarn z dawnego, zburzonego 
w r. 1745 gotyckiego kosciola dominikahskiego. Jest to wielkich rozmiarow wysoko 
zawieszony krucyfiks. Figura Chrystusa jest dobrze modelowana, ruch opadaj^cej 
na bok glowy zmarlego pelen wyrazu, o rozchylonych ustach i sciegni?tych, szeroko 
zarysowanych brwiach, o przymkni?tych oczach. Sposob modelowania mowi o tra-
dyejach sztuki gotyckiej nie zaginionych jeszcze w w. X V I , w ktorym niew^tpliwie 
rzezba to powstala. 

Czy jest to dzido sztuki Iwowskiej, trudno orzec. Raczej znow nalezaioby 
je uwazac za import, moze z Krakowa. W kazdym razie jest to dzielo nieposlednie 
z czasow na pograniczu wiekow srednich i renesansu. 

Niezmiernie malo wiemy o sztukach zdobniczych we Lwowie sredniowiecz-
nym. Wsrod czterech imion zlotnikow, jakich spotykamy w najstarszej ksi?dze 
miejskiej z w. X IV , i ' 6 jedno ma brzmienie polskie lub czeskie (Waclaw r. 1385), 
jedno niemieckie (mistrz Henryk 1385-8), jedno ormiahskie (Stephanus Armenus 
1382-4) i jedno ruskie (Jacko Ruthenus 1383). W zapiskach z pierwszej poiowy 
w. X V 1 " spotykamy szesciu Ormian, obok kilkunastu Niemcow i kilku Polakow, 
nie licz^c takich imion, co do ktorych nie mamy podstaw do okreslenia tych, ktorzy 
je nosili. W kazdym razie owczesne Iwowskie zlotnictwo ulegalo zarowno wplywom 
Zachodu jak i Wschodu, a elementy stylowe tych ostatnich niesU ze sobg. zlotnicy 
ormiahscy. 

65 

9 







38. Ormianska czara srehrna w zhiorach Ermilazu. 

Zidentyfikowanie rzadkich zreszt^ zabytkow dawnego zlotniclwa z Iwowsk^ 
produkcjg sredniowiecza jest trudne, wobec braku kryteriow, ktore by pozwolily 
odroznic wyrob Iwowski od innych. Dopiero na podstawie pozniejszycti zabytkow, 
z pierwszej potowy w. X V I , w ktorej trwaly jeszcze tradycje ormianskich form 
sredniowiecznych, mozeray do pewnego stopnia okreslic styl zdobniczy wczesniej-
szych Iwowskich zlotnikow. Filologiczny rozbior i szczegolne cechy jgzykowe 
napisu z dat^ ormiariske 998 (r. 1549) na srebrnej czarze w Ermitazu w Lenin-
gradzie '̂'̂  (il. 38) wskazuj^ na pochodzenie tego zabytku zlotnictwa z Iwowskiego 
srodowiska ormiariskiego. Czara ze zbiorow Ermitazu nosi przy tym na r^cze 
imig mistrza Piotra, prawdopodobnie jej wykonawcy, ztotnika, ktory mogt bye 
identyczny z Piotrem Czeczotowiczem, Ormianinem, dzialajg^cym wtasnie w r. 1549 
we Lwowie.i'^ 

W kazdym razie wyzej wymieniona czara ormianska daje przyktad form 
stylowych, jakich uzywali we Lwowie ormiariscy ztotnicy na przetomie wiekow 
srednich i nowozytnych. 

W odniesieniu do zlotnictwa o cechach stylowych gotyckich nie posiadamy 
nawet tych danych, jakie pozwalajg. nam na odroznienie niektorych Iwowskich 
wyrobow zlotnictwa ormiariskiego. Mogiyby przy tym wchodzic w rachut?? przed-
mioty, takie, jak pacyfikal w katedrze Iwowskiej (il. 39), czy kadzielnice w cerkwi 
bazyliariskiej sw. Onufrego^ '̂* (il. 40), obie juz z przetomu w. X V na X V I , przy 
czym pacyfikal w obecnym swym stanie nie jest dzietem jednolitym. 

Skromn^ ilosc zachowanych zabytkow dawnego Iwowskiego zlotnictwa, ktorego 
rozkwit przypada dopiero na w. X V I i X V I I , nalezy przypisac kilkakrotnym 
okupom, jakie obl?zone miasto skladalo w zlocie i srebrze, w naczyniach kosciel-
nych i wotach, zlupieniu go przez Szwedow, w koricu rekwizycjom austriackim 
sreber koscielnych w czasach wojen napoleoriskich. 

Pokrewni zawodem ztotnikom byli pasiarze (cingulatores), ktorzy mieli wkrotce 
potem utworzyc odr?bny cech wtasny. Cingulator Hannus wyst?puje w aktach 
Iwowskich juz w r. 1386,î i zas w r. 1389 slyszymy o cingulum argenteum, moze 
jego wyrobu. S^dz^c po imieniu, musial on bye z pochodzenia Niemcem, z nie-
miecka tez lub po polsku brzmig, imiona pasiarzy Iwowskich z pierwszej potowy 
w. X V (Gut Marcin, Mikolaj z Lublina i inni),̂ 82 podczas kiedy Jan z Moldawii 
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i Setik Ormianin byli przybyszami z poJudniowcgo wschodu. Sg-dzqc wedtug 
imion pasiarzy, w pasiarstwie przewazac musial we Lwowie slyl sztuki zdobniczej 
Zachodu, do ktorego Wschod dorzucil takze swoj ornament. 

Wsrod miecznikow nic znajdujemy przybyszow ze Wschodu, natomiast znaczny 
wsrod nich zdaje si? bye w wiekach srednich odsetelt rzemieslnikow niemieckich. 

Juz w w. X I V spotykamy we Lwowie takze odiewacza dzwonow, ktorym byl 
w latach 1383-4 niejaki Mikolaj.̂ ^*' W w. X V ludwisarstwo stac musialo wysoko, 
skoro odiewane we Lwowie dzwony eksportowano za granice Polski. Dzwon z na-
pisem „Leopoli Anno Domini M C C C L X X X X " znajdujemy w Bystrzycy (Bistri-
tza) w Siedmiogrodzie. 

Nie mamy zadnych wiadomosci o wytwarzaniu we Lwowie w tym czasie 
tkanin o znamionach artystycznych. Natomiast z wielu kart sredniowiecznych 
zapiskow miejskich wnosic mozna o roli, jakq odgrywaly kobierce wschodnie, 
wymieniane w aktach pod nazwq „thapeta". Wladze miejskie we Lwowie naby-
waJy je przewaznie od kupcow ormiariskich we cenie po 1 do 2 kop groszy za sztuk? 
po to, by nimi obdarowywac dygnitarzy odwiedzajgcych miasto (pro diversa ho-

39. Pacyfikal w skarbcu kaiedralnym. 



noratione) i zyskac sobie ich zyczliwosc. Regestra honoracionum wymieniaja 
po wielokroc kobierce, ktorymi darzono krola i krolowg, z okazji ich bytnosci 
we Lwowie. Dary w kobiercach posylano na uroczystosci koronacyjne do Krakowa; 
otrzymali je kanclerz i podkanclerzy, wojewoda moldawski i ksi^zg raciborski, 
hetman i biskupi. Ta rola kobiercow wschodnich roznej jakosci i wartosci, poszu-
kiwanie ich i zawsze chetne przyjmowanie. tlumaczy nam pozniejsze ich znaczenie 
w zdobnictwie tkackim w Polsce i nasladowanie ich wzorow w rodzinnych wy-
tworach tekstylnych, zwtaszcza na potudniowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. 

40. Kadzielnice w skarbcu cerkwi bazylianow. 
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