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oBrAZ TABLIcowy św. BrygIdy  
Z KoścIołA BrygIdeK w LUBLINIe  

NA TLe TwórcZoścI wyBrANych mALArZy 
KrAKowSKIch TrZecIej ćwIercI Xv wIeKU

p iętnastowieczny obraz przedstawiający św . Brygidę (il . 1), znajdujący się 
w kościele Wniebowzięcia NMP w Lublinie, został namalowany temperą na 

podobraziu o wymiarach 148 x 93 cm, złożonym z trzech desek lipowych podklejo-
nych płótnem . Partie srebrzone (korona i nimb) zostały ozdobione puńcowaniem 
i radełkowaniem . Omawiany tu obraz z dawnego kościoła Brygidek w Lublinie 
nie jest może dziełem najwyższej klasy artystycznej, lecz w wielu aspektach jest 
zabytkiem interesującym . Dotychczas stosunkowo niewiele napisano na jego 
temat1 . Dziś obraz ten jest samodzielnym dziełem, lecz w przeszłości prawdo-

1 Maria Ronikierowa, Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Warszawa 1901; Józef Smoliński, 
Kościół PP. Brygidek, później PP. Wizytek w Lublinie i odkryte malowidła ścienne z XV wieku, 
SKHS, t . 9, 1915, szp . 280-281; Ewald Behrens, Zur Kunstgeschichte Lublins, „Die Burg” 
R . 3: 1942, z . 3, s . 296; Józef Dutkiewicz, Małopolska rzeźba średniowieczna 1300-1450, 
Kraków 1949, s . 90; Maria Cichorzewska, Konserwacja obrazu św. Brygidy z kościoła pobry-
gidkowskiego w Lublinie, praca mgr, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 1957; Henryk 
Gawarecki, Prace konserwatorskie. Województwo lubelskie (1953-57), „Ochrona Zabytków” 
R . 11: 1958, nr 1-2 (40-41), s . 129; Ewa Mińska, Gotycki obraz św. Brygidy w kościele pobry-
gidkowskim w Lublinie, praca mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1978; Harald Wagner, 
Brygida szwedzka. Ikonografia, [w:] Encyklopedia katolicka, t . 2, Lublin 1985, szp . 1117; 
Jerzy Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988, 
s . 129-130; Lidia Kwiatkowska-Frejlich, Święta Brygida Szwedzka w sztuce polskiej, [w:] 
Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, t . 2, 
pod red . Jana Harasimowicza, Piotra Oszczanowskiego, Marcina Wisłockiego, Wrocław 
2006, s . 533-544; Dokumentacja prac konserwatorskich przy obrazie „Św. Brygida“ z kościoła 
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podobnie stanowił część środkową tryptyku, gdyż rama zachowana do I wojny 
światowej miała ślady po zawiasach2 . Najprawdopodobniej obraz ten powstał 
w pracowni krakowskiej w trzeciej ćwierci XV wieku, lecz nie wiadomo niestety, 
czy fundator obrazu lubelskiego związany był z królewskim dworem . Nie jest to 
jednak wykluczone – warto przy okazji zauważyć, że właśnie około 1470 roku 
powstały w kościele Brygidek w Lublinie malowidła, których pozostałości zacho-
wały się na południowej ścianie nawy głównej, obecnie ponad sklepieniem3 . 
Mogła to być fundacja zainicjowana na Wawelu, szczególnie biorąc pod uwagę 
fakt, że stylistycznie malowidła te przypominają twórczość krakowskiego Mistrza 
Tryptyku z Trójcą Świętą, pracującego na zlecenie dworu . 

W 1374 roku przewożono przez Gdańsk do Szwecji relikwie św . Brygidy, 
z Brna przez Śląsk, Gniezno i Elbląg4 . Wówczas w Gdańsku przy sarkofagu 
umieszczonym w kościele Mariackim wartę pełniła elita rycerstwa krzyżackiego; 
kilkanaście lat później w mieście tym powstało bractwo św . Brygidy, w 1392 roku 
zaś przybyły tam ze Szwecji brygidki, których klasztor pw . Najświętszego Zba-
wiciela założono w 1396 roku . Trzeba jednak podkreślić, że rozwój kultu św . 
Brygidy w Polsce związany był z działaniami władców i miał w dużej mierze 
charakter polityczny . Jadwiga Andegaweńska poleciła wykonanie przekładu 
Objawień św . Brygidy na język polski5, a także ufundowała do katedry na Wawe-
lu ołtarz św . św . Erazma i Brygidy, erygowany w 1406 roku6 . Wedle przekazu 
Długosza, Władysław Jagiełło w 1410 roku miał dowiedzieć się o rzekomej 
przepowiedni św . Brygidy dotyczącej klęski zakonu krzyżackiego za przyczyną 
władcy (interpretowanego jako postać polskiego króla)7, w związku z czym 

rektoralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, opr . Magdalena Gaw-
łowska, Leonard Bartnik, Lublin 2008 oraz Magdalena Łanuszka, Św. Brygida, kat . nr 99 
[w:] Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog 
wystawy 15 lipca–30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, 
Kraków 2010, pod red . Dariusza Nowackiego . Vol II – noty katalogowe, s . 194-197 .

2 J . Smoliński, Kościół PP. Brygidek . . .
3 Marian Kornecki, Helena Małkiewiczówna, Małopolska, [w:] Jerzy Domasłowski, Alicja 

Karłowska-Kamzowa, Marian Kornecki, Helena Małkiewiczówna, Gotyckie malarstwo 
ścienne w Polsce, Poznań 1984, s . 21, 51, 74, kat . 100 . 

4 Kazimierz Dobrowolski, Modlitewnik Królewicza Aleksandra. Wstęp do dziejów polskiej 
kultury umysłowej w drugiej połowie XV w., „Przegląd Biblioteczny” 1927, t . I, s . 90 .

5 Jarosław Nikodem, Jadwiga król Polski, Wrocław 2009, s . 371, 373 .
6 Roman Maria Zawadzki, Fundacje i darowizny kościelne królowej Jadwigi, „Analecta Cra-

coviensia” 1995, t . XXVII, s . 683-684 .
7 Jan Długosz, Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t . 3, Cracoviae 1864, s . 301-302 .
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postanowił ufundować w miejscu bitwy pod Grunwaldem klasztor Zgroma-
dzenia Najświętszego Zbawiciela reguły św . Brygidy dla mniszek i mnichów . 
Ubiegli go jednak Krzyżacy, budując kaplicę pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny na polach grunwaldzkich – w tej sytuacji Jagiełło zdecydował się 
w 1412 roku zrealizować planowaną fundację w innym miejscu, a mianowicie 
w Lublinie8 . Kult św . Brygidy, choć popularny wśród Krzyżaków, był w dużej 
mierze postrzegany przez pryzmat przepowiedni o upadku zakonu; po klęsce 
pod Chojnicami (1454 r .) przedstawiciele rycerstwa i miast pruskich ślubowali 
założenie w Elblągu klasztoru Brygidek, jeśli Krzyżaków uda się w kolejnej bitwie 
zwyciężyć9 . Następne pokolenia Jagiellonów także realizowały fundacje związane 
z kultem św . Brygidy: na przełomie XV i XVI wieku powstał niezachowany do 
dziś tryptyk do katedry na Wawelu, z krucyfiksem królowej Jadwigi w środku, 
zawierający na skrzydłach wizerunki świętych niewiast, w tym św . Brygidy10, 
która zresztą pojawiła się także na f . 16 modlitewnika Aleksandra Jagiellończyka 
(Londyn, British Museum)11 . 

Ikonografia św . Brygidy jest dość bogata – jej wizerunki były popularne 
w rękopisach i starodrukach, przede wszystkim w związku z popularnością jej 
objawień . W większości przypadków miniatur Brygida ukazywana była w kon-
tekście narracyjnym: albo jako otrzymująca natchnienie (wówczas przedstawia-
no ją często klęczącą, w geście modlitewnym), albo jako przekazująca regułę 
zakonnikom i zakonnicom – ten ostatni przypadek częściej zawierał ujęcie 
frontalne12 . Tymczasem obraz z Lublina przedstawia Brygidę ukazaną całoposta-
ciowo, z dłońmi złożonymi w geście modlitewnym – w dodatku nie trzyma ona 
swoich atrybutów, tylko unoszą je nad nią aniołowie (atrybuty te to biała karta 
papieru i czerwony krzyż grecki z Hostią w środku) . Frontalnie przedstawiona 

8 Marek A . Janicki, Grunwald w tradycji polskiej od XV do XVII w ., [w:] Na znak świetnego 
zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca–30 wrze-
śnia 2010, Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, pod red . Dariusza 
Nowackiego, t . 1, Studia, Kraków 2010, s . 96 .

9 Józef Swastek, Św. Brygida Szwedzka i Zakon Najświętszego Zbawiciela ze szczególnym 
uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich, Lublin 1986 .

10 Adam Sachetnik, Ołtarz z krucyfiksem królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej, „Analecta 
Cracoviensia” 1988, t . XX, s . 333-364 .

11 L . Kwiatkowska-Frejlich, Święta Brygida Szwedzka w sztuce polskiej . . ., s . 533 .
12 Carl Nordenfalk, Saint Bridget of Sweden as Represented in Illuminated Manuscripts, [w:] De 

Artibus Opuscula XL: Essays in Honor of Erwin Panofsky, New York : New York 1961, s . 371-393 . 
Maria H . Oen, The Iconography of Liber celestis revelationum, [w:] A Companion to Brigitta of 
Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages, pod red . tejże, Leiden–Boston 2019, s . 186-222 .
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święta ubrana jest w ciemnoszarą suknię oraz brokatowy szaro-różowy płaszcz, 
którego brzegi zdobi złota taśma obszyta drogimi kamieniami . Na głowie ma 
nie tylko chustę z podwiką, ale także koronę przypominającą mitrę książęcą, 
co jest rzadkością w ikonografii tej świętej . Kompozycja ujęta została w różową 
arkadę o formie oślego grzbietu, wspartą na kwadratowych filarach zwieńczonych 
liściastymi kapitelami . Tło stanowi pudełkowe wnętrze i namalowana tkanina 
zawieszona na poziomym drążku; posadzka w formie szachownicy z prosto-
kątnych płytek ujęta została w perspektywie intuicyjnej . Obraz jest linearny, 
modelunek twardy, kolorystyka zaś jasna i chłodna (przeważają szarości i róże, 
z pojedynczymi akcentami cynobrowej czerwieni) . 

W literaturze obraz lubelski był określany jako import koloński13, z Gdańska14 
lub ogólniej z północnej Europy15 . Przedstawienie świętej stojącej we wnętrzu 
nasuwało skojarzenie z wrocławską Madonną w komnacie16 . Prawdopodobnie 
jednak obraz powstał w Krakowie; trzeba podkreślić, że już Jerzy Gadomski 
zauważył nawiązania do krakowskiego tryptyku dominikańskiego w motywie 
i formie arkady ujmującej przedstawienie, a wobec braku związków stylowych 
z malarstwem kolońskim, śląskim i gdańskim określił obraz jako dzieło małopol-
skiego malarza z trzeciej ćwierci XV wieku17 . Niewątpliwie św . Brygida z Lublina 
na obecnym etapie badań nie daje się przypisać żadnemu z malarzy działających 
w XV wieku w Krakowie, jednakże da się wskazać na pewne podobieństwa 
wobec dzieł małopolskich, wykraczające poza elementy kompozycyjne wspo-
mniane przez Jerzego Gadomskiego jako kojarzące się z kwaterami z tryptyku 
dominikańskiego . 

Oczywiście trzeba podkreślić, że formy architektoniczne w obrazie lubelskim 
faktycznie sprawiają wrażenie wywodzących się z kwater dominikańskich (il . 2): 
dwie kolumny podtrzymują zamykającą kompozycję arkadę, z łukiem „ośli grzbiet” 
zdobionym czołgankami; w tle widoczne jest wnętrze i ściana z oknami, prostokątne 
płytki na posadzce zostały zaś ukazane w intuicyjnej perspektywie . Rzecz jasna, 
sam pomysł ujęcia kwatery nastawy ołtarza w architektoniczną arkadę znany był 

13 J . Smoliński, Kościół PP. Brygidek.. . .; H . Wagner, Brygida szwedzka… Ustalenia te, uznane 
już raczej za nieaktualne, powtórzyła Kwiatkowska-Frejlich, Święta Brygida Szwedzka 
w sztuce polskiej…, s . 533, jak się wydaje, ze względu na pominięcie późniejszej literatury .

14 Jako że brygidki do Lublina przybyły z Gdańska – J . Dutkiewicz, Małopolska rzeźba śred-
niowieczna..., s . 90 .

15 H . Gawarecki, Prace konserwatorskie. Województwo lubelskie..., s . 129 .
16 E . Behrens, Zur Kunstgeschichte Lublins..., s . 296 .
17 J . Gadomski, Gotyckie malarstwo… 1460-1500, s . 129-130 .
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w malarstwie środkowoeuropejskim już wcześniej, nawet w pierwszej ćwierci XV 
wieku, o czym świadczą takie dzieła, jak kwatera z Ofiarowaniem w świątyni (ok . 1420 
roku, Klosterneuburg, Stiftsmuseum)18, tyrolskie Znalezienie Chrystusa w świątyni 
na skrzydle ołtarza św . Zygmunta w Pustertal (ok . 1430 roku, Pustertal, parafialny 
kościół św . Zygmunta)19, czy wreszcie miniatury Koronowanie cierniem i Biczowa-
nie w Brewiarzu R 166 dekorowanym przez Jana z Żytawy (ok . 1420-1421 roku, 
Wrocław, Biblioteka Uniwerytecka)20 . W kolejnych dekadach pojawiły się arkady 
o bardziej skomplikowanej, na przykład kotarowej formie: takie znajdują się na 
kwaterach ołtarza Mistrza z Polling (1439, Stift Kremsmünster,  Kunstsammlungen)21 . 
Również w malarstwie małopolskim pomysł ujęcia kwatery w arkadę pojawiał się 
przed połową XV wieku i był w kolejnych dekadach powielany . Rozwiązania takie 
występują na skrzydłach z Ptaszkowej (ok . 1440 roku, Muzeum Diecezjane w Tar-
nowie)22, tryptyku św . Mikołaja z Zarzecza (po 1440, Bytom, Muzeum Górnoślą-
skie)23, skrzydłach z Puńcowa (ok . 1450, Cieszyn, Muzeum Miejskie)24, tryptyku 
św . Bartłomieja w Niedzicy (lata ok . 1450-1455, Niedzica, kościół parafialny)25, czy 
też tryptyku św . św . Stefana i Emeryka (ok . 1455 roku, kościół w Maciejowcach)26 . 
W latach 60 . XV wieku największe pracownie krakowskie produkowały ołtarze, 
w których powszechnie pojawiały się takie właśnie pomysły kompozycyjne, jak 
ujęcie sceny w iluzjonistycznie malowaną architektoniczną oprawę . Odnajdziemy 
takie rozwiązania na przykład w kwaterach Ołtarza Augustiańskiego Mikołaja 
Haberschracka (1468, Muzeum Narodowe w Krakowie)27, w Ołtarzu Matki Boskiej 
Bolesnej z Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu (ok . 1470)28, a przede 

18 Gotik (Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, Band 2), pod red . Güntera Brucher, 
München–London–New York, 2000, nr kat . 282 (hasło opr . G . Smidt, I . Trattner), il . s . 551 .

19 Tamże, il . s . 551 .
20 E . Kloss, Die Schlesische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin 1942, il . 171, 175 .
21 L . Schultes, Die Gotischen Flügelaltäre Oberösterreichs (Studien zur kulturgeschichte von 

Oberösterreich, folge 11), t . I, Von den Anfängen bis Michael Pacher, Weitra 2002, s . 90 .
22 J . Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470, Warszawa 1981, il . 6 .
23 Tamże, il . 16 .
24 Malarstwo gotyckie w Polsce, pod red . Adama S . Labudy, Krystyny Secomskiej, Warszawa 

2004, t . III, il . 670 .
25 Tamże, il . 436 .
26 J . Gadomski, Gotyckie malarstwo ... 1420-1470, il . 48 .
27 Malarstwo gotyckie w Polsce…, t . II, s . 202 (hasło kat ., opr . K . Secomska) .
28 Datowano go bardzo różnie, jednak w ciągu ostatniego trzydziestolecia najczęściej powta-

rzane było datowanie zaproponowane przez Jerzego Gadomskiego, na ok . 1485 roku . Badacz 
wyszedł z założenia, że fundacja z tekstem Stabat Mater ma wyrażać ból pary królewskiej 
po śmierci królewicza Kazimierza (J . Gadomski, Gotyckie malarstwo ... 1460-1500, s . 155) . 
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wszystkim we wspomnianych już kwaterach dominikańskich . Tryptyk dominikań-
ski był dziełem przełomowym, którego autor wprowadził na krakowski grunt już nie 
pojedyncze elementy, ale szeroki zestaw motywów pochodzenia niderlandzkiego, 
tworząc całość utrzymaną w nurcie „realizmu mieszczańskiego” . Malowane przez 
niego postacie mają twarze o dużych nosach i wyrazistych oczach, są dosadnie 
scharakteryzowane, a ich szaty są konsekwentnie twardo łamane, sztywne, niepo-
zwalające dostrzec kształtów ciał . Ponadto mistrz ten starannie oddawał szczegóły 
strojów oraz architektury, charakterystyczne dla środowisk mieszczańskich XV 
wieku, ocierając się niemal o próby ujęć o charakterze iluzjonistycznym (malowane 
en grisaille rzeźby, starannie ukazane brokatowe tkaniny)29 . Niewątpliwie archi-
tektura w lubelskim obrazie św . Brygidy najbliżej jest właśnie realizacji domini-
kańskiej, w zakresie form, a także kolorystyki (różowe i szaro-błękitne marmury) . 

Jakiś czas temu, pracując nad obrazem św . Brygidy, zasugerowałam, że 
autor tablicy mógł znać obraz Mistrza Portretów Baroncelli, przedstawiający 
św . Katarzynę Bolońską z trzema fundatorami (ok . 1470-1480 r ., Londyn, Cour-
tauld Institute of Art, il . 3)30 . Anonimowy Mistrz Portretów Baroncelli aktywny 
w latach 80 .  XV wieku w Brugii, to jeden z tzw . „małych mistrzów” niderlandzkich, 
którego dzieła wykazują związki z twórczością Petrusa Christusa i Hansa Mem-
linga . Obraz dziś przechowywany w Londynie powstał na zlecenie z Włoch i jest 
prawdopodobnie fragmentem nastawy poświęconej św . Katarzynie Bolońskiej; 
nastawa ta znajdowała się zapewne w Bolonii, a dopiero w XIX wieku została przy-
wieziona do Anglii . Obrazy z Lublina i z Londynu są datowane na podobny czas, 
ale w obu przypadkach datowanie to jest nieprecyzyjne; moje pierwotne założenie 
było takie, że oba mogły powstać pod wpływem wspólnego, zapewne niderlandz-
kiego, pierwowzoru – najprawdopodobniej z kręgu malarstwa brugijskiego31 .

Tymczasem analiza stylistyczna malowanych części ołtarza wskazuje raczej na początek 
lat ok . 1470, tak samo zresztą jest datowana część rzeźbiona nastawy . Zob . Magdalena 
Łanuszka, Skrzydła tryptyku Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu – 
niderlandyzujące dzieło fundacji Jagiellonów, [w:] Patronat artystyczny Jagiellonów, pod red . 
Marka Walczaka, Piotra Węcowskiego, Kraków 2016, s . 360-361 .

29 Zob . Magdalena Łanuszka, Wpływy niderlandzkie w kwaterach tryptyku dominikańskiego, [w:] 
Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, pod red . Anny Markiewicz, Marcina Szymy, 
Marka Walczaka, Kraków 2013, s . 443-458 .

30 Margaret Koster, Reconsidering „St. Catherine of Bologna with Three Donors” by the Baroncelli Mas-
ter of Bruges, „Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art” 1998, t . 26, No . 1/2, s . 5-17 .

31 Magdalena Łanuszka, Wpływy niderlandzkie w gotyckim malarstwie tablicowym w Małopol-
sce, praca doktorska napisana pod kierunkiem dra hab . Marka Walczaka w 2010 r ., mps 
w Instytucie Historii Sztuki UJ; Św. Brygida, kat . nr 99  . . . 
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Dziś jednak sądzę, że hipoteza powyższa może być zakwestionowana . Oczy-
wiście, frontalne, całopostaciowe ujęcie Świętej Brygidy z Lublina i jej masyw-
na, pozbawiona delikatności twarz nie znajdują wielu analogii w krakowskim 
malarstwie tablicowym . Tym niemniej da się wskazać rozwiązania zbliżone 
– może nie na miarę wspólnoty warsztatowej, ale z pewnością ukazujące funk-
cjonowanie podobnych rozwiązań w małopolskim malarstwie trzeciej ćwierci 
XV wieku . Nie musiał to być zatem wzorzec aż z dalekiej Brugii .

Ujęcia frontalne generalnie nie były częste w sztuce gotyckiej, być może 
ze względu na fakt, że są to ujęcia najtrudniejsze, w związku z czym często – 
szczególnie w przypadku mniej biegłych mistrzów – efekty takich ujęć mogły 
nie być najlepsze . Trzeba jednak pamiętać, że frontalne ujęcie było postrzega-
ne jako mające najbardziej reprezentacyjny charakter, a szczególne tego typu 
realizacje (i niezwykle popularne w XV wieku) to były „Portrety Chrystusa”, 
a także powiązane z nimi wizerunki Salvatora Mundi . Poza przedstawienia-
mi Chrystusa, ujęcia frontalne występowały w sztuce małopolskiej (czy też 
środkowoeuropejskiej) przede wszystkim w kontekście bardzo tu popularnego 
kultu św . Zofii . Znakomitymi przykładami mogą tu być: św . Zofia z Grybowa32 
lub fresk w krużgankach augustiańskich, którego kompozycja, jak zauważyła 
Helena Małkiewiczówna, wydaje się bliska środkowej części tryptyku z Sasovej 
(Muzeum w Bańskiej Bystrzycy)33 . Jednak najbardziej interesującym porówna-
niem dla obrazu św . Brygidy w Lublinie pozostaje tryptyk św . Zofii w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (il . 4) . Dzieło to ma niezwykle ograniczony stan 
badań34, jest określane jako pochodzące z nieznanej miejscowości, datowane 
ok . 1460 rok (co wydaje się datowaniem dość wczesnym, niewykluczone, że 
wymagającym niewielkiej korekty) . Jerzy Gadomski określił tryptyk ten jako 
pochodzący z Małopolski35 . Środkowa tablica nastawy jest nieco mniejsza (119 x 
73 cm) niż lubelska św . Brygida (148 x 93 cm), ale proporcje postaci są podobne . 
Kompozycje są bardzo zbliżone, choć kolorystyka zupełnie inna; autor obrazu 

32 J . Gadomski, Gotyckie malarstwo ... 1420-1470, s . 39, 40, 96, 117, 127 .
33 Helena Małkiewiczówna, O późnośredniowiecznej ikonografii i kulcie św. Zofii z trzema 

córkami w Małopolsce, „Folia Historiae Artium” 1990, t . 26, s . 28-30 .
34 Tadeusz Dobrzeniecki, Malarstwo tablicowe. Katalog zbiorów. Muzeum Narodowe w Warsza-

wie, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Warszawa 1972, kat . 18, s . 59-60; H . Małkiewiczówna, 
O późnośredniowiecznej ikonografii i kulcie św. Zofii…, s . 36-37 .

35 J . Gadomski, Gotyckie malarstwo ... 1420-1470, s . 41 – niestety w tej publikacji omawiany 
tryptyk pojawia się jedynie w tabeli zestawiającej małopolskie dzieła, nie jest to wzmianka 
opatrzona jakimkolwiek wyjaśnieniem .
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św . Brygidy miał też niewątpliwie większą swobodę w kształtowaniu przestrzeni 
oraz ostrzej załamywał fałdy malowanego płaszcza . 

Kolejnym interesującym kontekstem dla obrazu z Lublina może być Madonna 
z Dzieciątkiem na tryptyku z Paczółtowic (kościół parafialny w Paczółtowi-
cach, ok . 1460-1470 roku, il . 5), który Jerzy Gadomski połączył atrybucyjnie 
z tryptykiem z Zatora, z którego zachowały się jedynie malowane obustronnie 
skrzydła36 . Obrazy te wyróżniają się niezbyt subtelnym ujęciem twarzy świętych 
niewiast – odchodząc od małopolskich tradycji (gdzie częściej ukazywano kobiece 
głowy w stylistyce zbliżonej do tradycji stylu pięknego, a więc o drobnych rysach 
twarzy i wysokim, wypukłym czole), malarz ten ukazał Madonnę jako osobę 
o twarzy masywnej, wręcz nalanej, raczej owalnej, a nie trójkątnej . Podobnie 
zresztą ujęte zostały głowy świętych w skrzydłach z Zatora . Nie namalował ich 
na pewno ten sam artysta, który stworzył lubelską św . Brygidę, jednakże oba 
dzieła wykazują zbliżone podejście estetyczne w zakresie kształtowania twarzy 
malowanych postaci . Dodatkowo warto zauważyć, że wzór na płaszczu Marii 
z Paczółtowic wydaje się bardzo zbliżony do wzoru na płaszczu św . Brygidy – ten 
ostatni niestety widoczny jest bardzo fragmentarycznie, trudno zatem odtworzyć 
jego dokładną formę . 

Jerzy Gadomski określił warsztat, z którego wyszła Madonna z Paczółtowic 
oraz skrzydła z Zatora jako działający już w latach 60 . XV wieku, lecz repre-
zentujący jeszcze schyłkową fazę stylu z połowy tego stulecia . W tym samym 
rozdziale swojej publikacji badacz umieścił dzieła wiązane z Janem z Nysy – 
artystą działającym również w latach 60 . XV wieku, ale pozostającym w kręgu 
tradycji wcześniejszych dekad malarstwa małopolskiego37 . To właśnie dzieła 
związane z Janem z Nysy mają cechy, których echa odnajdziemy także w obrazie 
św . Brygidy z Lublina .

Oeuvre Jana z Nysy zostało zebrane przez Janinę Kalinowską; według jej badań 
grupę dzieł związanych z tym warsztatem tworzą: skrzydła tryptyku z Przytko-
wic (Muzeum Diecezjalne w Krakowie), obraz Św. Paweł w kościele parafialnym 
w Naramie, obraz wotywny aptekarza Tomasza (Zamek Królewski na Wawelu), 
tryptyk z Opatówka (Muzeum Narodowe w Warszawie), skrzydła z Maniowych 

36 Tamże, s . 121 . Zob . także Jerzy Gadomski, Późnogotycki tryptyk Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej z lat 1460-1470, [w:] Paczółtowice. Dzieje kościoła parafialnego pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny od średniowiecza po czasy współczesne, Kraków 1998, 
s . 281-292 .

37 J . Gadomski, Gotyckie malarstwo ...1420-1470, s . 121-122 .
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(Muzeum Narodowe w Krakowie) oraz tryptyk z Tuchowa (Muzeum Narodo-
we w Krakowie)38 . Kalinowska powiązała obraz wotywny aptekarza Tomasza 
z XIX-wiecznymi wzmiankami dotyczącymi „obrazu Wszystkich Świętych”, 
ówcześnie jedynego dzieła Jana z Nysy zachowanego w kościele Bożego Ciała39 . 
Nie było go tam już w początkach XX wieku, zatem mógł znaleźć się w grupie 
dzieł, które kanonicy z Bożego Ciała podarowali z końcem XIX stulecia jezu-
itom . Ci z kolei w 1928 roku sprzedali do muzeum na Wawelu obraz wotywny, 
zawierający przedstawienie św . Tomasza wkładającego palce w ranę w boku 
Zmartwychwstałego Chrystusa w otoczeniu dziesięciu apostołów . To właśnie 
zatem mógł być wzmiankowany w źródłach obraz z kościoła Bożego Ciała, 
określony XIX wieku jako wizerunek Wszystkich Świętych (stłoczona kompo-
zycja rzeczywiście przypomina XV-wieczne ujęcia Chórów Świętych, znane na 
przykład z krakowskiego Tryptyku Trójcy Świętej z kaplicy Świętokrzyskiej w kate-
drze na Wawelu) . Reszta oeuvre Jana z Nysy to dzieła powiązane warsztatowo 
z obrazem wotywnym aptekarza Tomasza na podstawie analizy stylistycznej . 

Zebrane przez Janinę Kalinowską źródłowe wzmianki o bracie Janie malarzu 
z Nysy są głównie nowożytne, choć pojawia się on także w dokumentach z XV wie-
ku . Księga nekrologów klasztoru Kanoników Regularnych Lateraneńskich przy 
kościele Bożego Ciała na Kazimierzu wspomina jego śmierć, lecz nie podaje daty 
tego wydarzenia; z dopisków XVII-wiecznych można dowiedzieć się, że brat Jan 
namalował wiele obrazów do tego klasztoru . Kronika zgromadzenia, również 
napisana w XVII wieku, podaje, że Jan z Nysy zmarł za czasów prepozytury 
Jakuba z Wadowic, czyli między 1468 a 1477 rokiem . W XVII wieku ks . Krzysztof 
Łoniewski wspomniał Jana z Nysy w żywocie bł . Stanisława Kazimierczyka (zm . 
w XV wieku w klasztorze Kanoników na Kazimierzu), określając brata Jana jako 
sławnego malarza i ulubionego artystę króla Kazimierza Jagiellończyka . Wedle 
tego przekazu, jeszcze w XVII wieku kościół Bożego Ciała był pełen dzieł Jana 
z Nysy, inne zaś kościoły (określone jako odległe) oprawiały wówczas jego dzieła 
w nowe ramy i ołtarze40 . 

38 Janina Kalinowska, Brat Jan z Nysy, malarz krakowski z wieku XV, „Biuletyn Historii Sztuki” 
1971, t 33, nr 4, s . 369-378 .

39 Ambroży Grabowski, Kraków i jego okolice, 1844, podaje, że ze wszystkich obrazów Jana 
z Nysy w kościele Bożego Ciała przetrwał jeden, przedstawiający Wszystkich Świętych; 
wymienia go także inwentarz z 1875 i wzmianka o konserwacji w 1877 . W początkach 
XX wieku (1905) jego lokalizacja była już określana jako nieznana; J . Kalinowska, Brat 
Jan z Nysy… , s . 370-371 .

40 Tamże, s . 369-370 .
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Wśród dzieł atrybuowanych Janowi z Nysy najbardziej interesujący w kon-
tekście św . Brygidy z Lublina wydaje się tryptyk z Tuchowa, hipotetycznie 
– jako niedokończony – określany jako ostatnie dzieło Jana z Nysy (il . 6)41 . 
Najprawdopodobniej fundator klęczący w środkowej części koło św . Macieja 
to Maciej Skawinka, opat tyniecki w latach 1452–1477; to z jego inicjatywy 
w benedyktyńskich dobrach w Tuchowie k . Tarnowa powstała nowa placówka 
klasztorna42 . To właśnie ta nastawa, a raczej jej zachowane fragmenty, wydają 
się interesujące w kontekście św . Brygidy z Lublina: oto bowiem w środkowej 
części tryptyku z Tuchowa ukazana została Matka Boska o owalnej, nalanej 
twarzy, w podobny sposób odbiegającej od popularnych kanonów małopolskich 
jak twarz św . Brygidy . W twórczości Jana z Nysy odnajdziemy także – przynaj-
mniej w niektórych postaciach – podobny jak w wypadku św . Brygidy sposób 
kształtowania nosa, ust (z wydatniejszą dolną wargą), podbródka, czy wreszcie 
dłoni bardzo prosto ujętych, złożonych w modlitewnym geście . Podkreślę raz 
jeszcze: nie są to podobieństwa na miarę wspólnoty warsztatowej – ponadto 
między Brygidą z Lublina a dziełami Jana z Nysy jest bardzo wyraźna różnica 
w kolorystyce oraz dekoracyjności; Jan z Nysy umieszczał w swych dziełach 
bardzo dużo ornamentów i wzorów, podczas gdy w wypadku św . Brygidy tkaniny 
ukazane zostały raczej skromnie . W dodatku autor obrazu z Lublina wyjątkowo 
prosto ukształtował suknię świętej: nieznacznie pofałdowana i pozbawiona 
wzoru szata stanowi dość dużą płaszczyznę, niezbyt zgrabnie modelowaną 
światłocieniem . Trudno znaleźć jakikolwiek inny obraz środkowoeuropejski, 
w którym pojawiłby się podobny sposób ukazywania sukni postaci . Tymcza-
sem płaszcz Brygidy został zdobiony wzorem i ukazany jako obszyty lamówką 
z klejnotami oraz układający się w bardzo ostro załamujące się fałdy – w dolnej 
części są one wyjątkowo kanciaste, mimo oszczędnego pofałdowania draperii . 
Podobne podejście do przedstawiania płaszczy postaci odnajdziemy właśnie 
m .in . w ołtarzu z Tuchowa . 

Niewątpliwie największym problemem przy próbie osadzenia obrazu lubel-
skiego na tle twórczości artystów małopolskich XV wieku jest jego kolorystyka . 
O ile pojedyncze chłodne elementy, takie jak różowo-błękitna architektura, czy 
też metaliczny, srebrzysty płaszcz, pojawiały się w innych małopolskich obra-

41 Malarstwo gotyckie…, t . II, s . 274-275 (hasło kat ., opr . K . Secomska) .
42 Zob . Tyniec: sztuka i kultura Benedyktynów od wieku XI do XVIII: katalog wystawy w Zam-

ku Królewskim na Wawelu, październik-grudzień 1994, pod red . Klementyny Żurowskiej, 
kat . nr IV/1 (Jerzy Gadomski) .
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zach, o tyle w owych innych przypadkach całość kolorystyki była w zasadzie 
zawsze zrównoważona ciepłymi plamami żółcieni, czerwieni oraz zawierała 
nieobecną w obrazie lubelskim zieleń . Nawet w wypadku małopolskich obrazów 
nie zawierających złoceń w tle kolorystyka była temperaturowo zrównoważona 
lub nawet częściej przechylająca się w kierunku barw ciepłych . W wypadku św . 
Brygidy w Lublinie mamy do czynienia z zupełnie inną estetyką – przewaga różu 
i błękitów w zasadzie prowadzi do efektu niewystępującego niemal w malarstwie 
tablicowym, ale za to obecnego w krakowskich iluminacjach, także w rękopisach 
z trzeciej tercji XV wieku . Przykładowo, wychodząc od dzieł Jana z Nysy, moż-
na w tej kwestii skierować uwagę na tynieckiego opata Macieja Skawinkę oraz 
związane z jego fundacją dzieła . Kolorystykę zbliżoną, czyli chłodną, z przewagą 
róży i szarych błękitów, odnaleźć można bowiem w miniaturach Graduału Opata 
Skawinki (Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn . akc . 10809) . Rękopis zawiera 
formularz o Przemienieniu Pańskim wprowadzony w 1459 roku, a nie zawiera 
formularza uroczystości Niepokalanego Poczęcia Panny Marii wprowadzonego 
w 1476 roku, co, obok analizy iluminacji, pozwala na datowanie kodeksu na 
około 1460 rok43 . 

Trzeba jednak podkreślić, że porównanie obrazu św . Brygidy z Lublina z ilu-
minowanymi rękopisami, takimi jak Graduał Opata Skawinki, prowadzi jedynie 
do wniosku, że chłodna kolorystyka pojawiała się w malarstwie małopolskim 
w trzeciej ćwierci XV wieku, nawet jeśli nie zachowały się liczne świadczące o tym 
przykłady w zakresie malarstwa tablicowego . W tym wypadku jednak podo-
bieństwo palety nie idzie w parze z podobieństwem stylistycznym, nadal zatem 
nie można powiązać obrazu z Lublina z konkretnym krakowskim warsztatem, 
czy to w obrębie malarstwa tablicowego, czy iluminatorstwa . Mimo wszystko 
poszczególne elementy stylistyczne tego obrazu, jak się okazuje, znajdują analo-
gie w twórczości krakowskich malarzy lat 60 . i 70 . XV wieku . Być może dalsze 
badania pozwolą na nieco bardziej precyzyjne osadzenie lubelskiej św . Brygidy 
w artystycznym pejzażu gotyckiego malarstwa małopolskiego .

43 K . Żurowska, Tyniec: sztuka i kultura Benedyktynów… kat . nr III/4; zob . także Barbara 
Miodońska: Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich. Wieki XIV XV. (Uwagi historyka 
sztuki), [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel – Tyniec, 
13-15 października 1994, pod red . Klementyny Żurowskiej, Kraków 1995, s . 243-260 .
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Summary: 

The pANeL pAINTINg of ST. BrIdgeT from The ST. BrIdgeT SANcTUAry 
IN LUBLIN IN The coNTeXT of The worKS of SeLecTed KrAKow  

pAINTerS of The ThIrd QUArTer of The 15Th ceNTUry.

The painting of St . Bridget, probably intended from the beginning for the 
sanctuary of St Bridget in Lublin, previously constituted the middle part of 
a triptych . However, Jerzy Gadomski already observed the references to the Kra-
kow Dominican triptych, and described it as the work of art of a Lesser Poland 
painter from the third quarter of the 15th century . The frontal, full-figure view 
of St . Bridget of Lublin and her massive face deprived of softness do not find 
many analogies in Krakow panel paintings . All the same, one may point to the 
solutions close to those found in the Lesser Poland painting of the third quarter 
of the 15th century . For example, an interesting comparison to the painting of St 
Bridget in Lublin is the triptych of St Sophia in the National Museum in War-
saw ( Lesser Poland? ca . 1460) and the Madonna with a Child in the triptych 
from Paczółtowice ( the parish church in Paczółtowice, ca . 1460-1470), which 
is distinguished by a not very subtle presentation of Mary’s face . Moreover, it 
should be observed that the pattern on the coat of Holy Mary of Paczółtowi-
ce seems to be very similar to the pattern on the coat of St Bridget . Another 
interesting comparison is a triptych from Tuchów (Jan of Nysa, ca . 1460-70, 
National Museum in Krakow), in which the Mother of God had was also shown 
with a round, bloated face . In the works of Jan of Nysa we can also find, as in 
case of St . Bridget, a similar way of molding the nose, lips, chin or hands, very 
simply presented, folded in prayer . However, these similarities do not indicate 
that the paiting of Lublin could be attributed to Jan of Nysa or his workshop .

Undoubtedly, the major problem while attempting to place the Lublin 
picture in the context of the works of the 15th-century Lesser Poland artists is 
its use of colors, the predominance of cool colors yields the effect which almost 
does not occur in panel painting but it is present in Krakow illuminations 
and manuscripts of the third quarter of the 15th century . However, it should 
be stressed that the comparison of the painting of St . Bridget of Lublin to the 
illuminated manuscripts leads only to the conclusion that the cool colors were 
found in the Lesser Poland paintings of the third quarter of the 15th century . 
In the case of comparing it to the manuscripts the similarity of the palette 
does not go hand-in-hand with stylistic similarity, hence the painting from 
Lublin cannot be linked to the specific Krakow workshop whether in the field 
of panel painting or illumination . Nevertheless, particular stylistic elements 
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of this painting, it turns out, reflect analogies in the works of Krakow painters 
of the 1460s and 1470s .
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