
W 2006 r. Muzeum Narodowe  
w Szczecinie odzyskało ostatnie 
dwie z brakujących płaskorzeź-
bionych kwater ołtarza z Wkry- 
ujścia. Fragmenty ołtarza rozpro-
szone w wyniku działań II wojny 
światowej zostały szczęśliwie 
odnalezione i ponownie zdobią 
szczecińską ekspozycję 

THE HISTORY OF THE ALTAR  
IN WKRYUJŚCIE
 The Passion altar from Wkryujście 
(Ückermünde), which is a work of late 
German artistic origin, was founded 
by the Pomeranian Prince Bogusław 
X around the year 1510-1520.  It survi-
ved in the form of 11 bas-reliefs, 
which together with the figure of St. 
Peter associated with the altar, were 
exhibited in the Szczecin Stadtmu-
seum and later in Provinzialmuseum 
Pommerscher Altertümer before the 
Second World War. After the evacu-
ation during the Second World War, 
seven of the plates were found and 
they were included in the National 
Museum in Szczecin collection. The 
remaining four were taken by the Red 
Army. Two of them were returned by 
the Soviet Union in 1956 and two were 
found by accident in Riga and luckily 
returned in 2006. Unfortunately, the 
post-war fate of the figure of St. Peter 
remains unknown. 
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KWATERY 
ODZYSKANE: 

Niesienie krzyża 
– odzyskana w 2006 r.

O
łtarz wkryujski, niezwykłe 
późnogotyckie dzieło z rejonu 
Pomorza, pierwotnie znajdo-
wał się w kościele Mariackim 
we Wkryujściu (Ückermünde) 
jako ołtarz główny. Datowany 

na lata około 1510 –15201, zgodnie z tra-
dycją został ufundowany przez księcia 
Bogusława X z rodu Gryfitów, jednego  
z najsłynniejszych władców w historii Po-
morza2. Fundacja ołtarza przez księcia 
Bogusława X wydaje się wysoce prawdo-
podobna, nie tylko z powodu funkcjono-
wania we Wkryujściu jednej z rezydencji 
książęcych, lecz przede wszystkim ze 
względu na okazały charakter, klasę i wa-
lory artystyczne dzieła. 

Cykl przedstawień ołtarza związany 
jest z męką i śmiercią Chrystusa. Sceny 
kompozycyjnie nawiązują do popular-
nych wówczas wzorów graficznych mi-
strzów Martina Schongauera i jego 
ucznia Monogramisty AG oraz Hansa 
Schäuffeleina. Wykonane przez nieznany 
warsztat snycerski, w swej genezie arty-
stycznej nawiązują do dzieł najważniej-
szych ówcześnie twórców północnonie-
mieckich3.

Kinga KrasnodębsKa {HISTORIA 
OłTARzA 
z WkRyUjŚCIA

Płaskorzeźby ołtarza z Wkryujścia  
na ekspozycji Muzeum Narodowego  
w Szczecinie, 2012 r. Fot. G. Solecki

Pojmanie Chrystusa 
– rewindykat z Moskwy, 
1956 r.



25

skunde). Data przeniesienia ołtarza do 
Szczecina oraz ówczesne miejsce jego zło-
żenia nie są znane. Hugo Lemcke informu-
je w swojej inwentaryzacji rejonu Ücker-
münde, że płaskorzeźby ołtarza wkryuj-
skiego – niegdyś ustawione w wieży wej-
ściowej kościoła – oraz figura św. Piotra 
znajdują się obecnie w zbiorach muzeal-
nych w Szczecinie. Lemcke wspomina 
również, że krucyfiks wymieniony przez 
kuglera zaginął, podobnie jak figura  
św. Pawła [sic!]10. 

zbiory Towarzystwa Historii i Starożyt-
ności częściowo złożone były w południo-
wym skrzydle zamku szczecińskiego11.
Wśród „starożytności” widocznych na ar-
chiwalnych fotografiach sali zamkowej nie 
ma, niestety, płaskorzeźb z Wkryujścia12.

W latach 1907-1913 zostało wybudo-
wane Muzeum Miejskie w Szczecinie 
(Stadtmuseum). Na parterze w północnej 
części gmachu eksponowane były zbiory 
Towarzystwa, w tym płaskorzeźby z Wkry-
ujścia wraz z figurą św. Piotra. zgodnie  
z zachowaną dokumentacją fotograficzną 
ekspozycji z około 1914 r., wszystkie 
obiekty przywiezione z Wkryujścia usta-
wione były w dwóch rzędach, jeden nad 

Ołtarz wkryujski przetrwał do dziś  
w formie jedenastu płaskorzeźbionych 
przedstawień; trzech dużych i ośmiu 
mniejszych (il. 1). Rozmiary ocalałych frag-
mentów o wysokości od 84 do 140 cm, 
świadczą o pierwotnej monumentalności 
retabulum. Historia ołtarza wkryujskiego 
to niezwykłe losy dzieła wielokrotnie prze-
mieszczanego, częściowo utraconego  
i szczęśliwie odzyskanego. 

Podczas wojny trzydziestoletniej Wkry-
ujście zostało splądrowane i zniszczone 
przez Szwedów. Nie wiemy, czy w wyniku 
działań wojennych ucierpiał także budynek 
kościelny i stojący w nim ołtarz, wiadomo 
jednak, że kościół funkcjonował nadal,  
o czym świadczą liczne fundacje miesz-
czańskie, począwszy od 1648 r. do 1703 r.4 
W latach 1752-1766 średniowieczny ko-
ściół zastąpiono budowlą barokową, do 
czego przyczynił się król pruski Fryderyk 
II5. Ołtarz wkryujski, rozebrany zapewne 
podczas budowy nowego kościoła, nie po-
wrócił na swe pierwotne miejsce, o czym 
świadczy fundacja nowego ołtarza główne-
go w 1775 r.6 Płaskorzeźbione fragmenty 
starego ołtarza prawdopodobnie już wów-
czas pozbawiono gotyckiej szafy.

z 1840 r. pochodzi najstarsza publiko-
wana wzmianka o ołtarzu. Franz kugler  
w książce poświęconej sztuce Pomorza 
ubolewa, że fragmenty tego znakomitego 
dzieła wraz z dużym krucyfiksem i figurą 
św. Piotra tak są złożone w przedsionku no-
wego kościoła, że tworzą wąską alejkę dla 
wchodzących. Niezbyt szczęśliwe ulokowa-
nie tłumaczy, zdaniem autora, stopień 
zniszczenia płyt, zwłaszcza uszkodzenia 
większości nosów postaci. Spokrewnione 
stylistycznie z płytami krucyfiks i figurę św. 
Piotra uznaje za dzieło jednego warsztatu7.

Płaskorzeźby ołtarza znajdowały się  
w kościele prawdopodobnie jeszcze  
w 1856 r., gdy powstały dwa rysunki ukazu-
jące sceny Modlitwa w Ogrójcu i złożenie 
do grobu autorstwa Carla johanna Bogi-
slawa Lüdecke’go (1826 –1894), architekta 
pochodzącego ze Szczecina8. Lüdecke wy-
konał zapewne rysunki na miejscu, o czym 
świadczą podpisy autora, zawierające na-
zwę miejscowości Ückermünde i daty ich 
wykonania (10 czerwca i 30 października). 

Przed 1900 r. ołtarz trafił do szczeciń-
skiej kolekcji Towarzystwa Historii  
i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für 
pommersche Geschichte und Altertum-

Ukrzyżowanie – odzyskana w 2006 r. zdjęcie z krzyża - Opłakiwanie 
– rewindykat z Moskwy,1956 r.
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środkami i metodami13. jednak największą 
stratą zdają się być krzyże z Golgoty w sce-
nie Ukrzyżowanie, po których zostały tylko 
ślady w formie otworów montażowych. 

W 1927 r. zbiory Towarzystwa Historii  
i Starożytności przeniesiono do utworzo-
nego w dawnym Pałacu ziemstwa Po-
morskiego (Pommerschen Landsmann-
schaft) Prowincjonalnego Muzeum Staro-
żytności (Provinzialmuseum Pommer-
scher Altertümer), w 1934 r. przekształ-
conego w Pomorskie Muzeum krajowe 
(Pomersches Landesmuseum). zgodnie  
z pierwszym przewodnikiem muzealnym 
z 1928 r., spisanym przez Otto kunkela, 
fragmenty ołtarza umieszczono w tak 
zwanej dużej sali, na parterze budynku, 
wraz z innymi zabytkami sztuki dokumen-
tującymi historię Pomorza14. 

Fotografie archiwalne z około 1929 r. 
ukazują płaskorzeźby wkryujskie na 
ekspozycji w nowoutworzonym Prowin-
cjonalnym Muzeum Starożytności (il. 3). 
Siedem płyt, w tym trzy centralne, za-
wieszono w jednym rzędzie na blokowej 
ściance. kolejne, z mniejszych przed-
stawień, Pojmanie Chrystusa i Biczowa-
nie umieszczono w innej części sali, 
w niszach ściennych, przy czym płasko-
rzeźba z Pojmaniem, przepołowiona 
wzdłuż, rozmieszczona została w dwóch 
odrębnych miejscach – w narożniku sali 
i wraz z innymi rzeźbami gotyckimi (il. 3, 
po prawej stronie). Niestety, ani opis 
kunkela, ani zdjęcia nie przekazują in-
formacji o lokalizacji dwóch pozostałych 
płyt z fragmentem zmartwychwstania  
i zesłania Ducha Świętego oraz figury 
św. Piotra. Biorąc jednak pod uwagę 
fragmentaryczność dokumentacji wy-
stawy i brak konsekwencji w grupowa-
niu obiektów na ekspozycji można przy-
jąć, że wspomniane fragmenty były tam 
również obecne. 

drugim, na podeście i ściennej półce (il. 2). 
Trzy większe płyty – pierwotnie zapewne  
z centralnej części ołtarza – zawierające 
sceny: Niesienie krzyża, Ukrzyżowanie  
i zdjęcie z krzyża, ustawione były obok 
siebie na górze wraz z mniejszymi scena-
mi: Modlitwa w Ogrójcu i zesłanie Ducha 
Świętego po bokach. Pozostałe płasko-
rzeźby złożono poniżej, gdzie na końcu, po 
prawej stronie, stała również figura  
św. Piotra. W tym ustawieniu aspekt re-
konstrukcji pierwotnej lokalizacji po-
szczególnych płyt, poza większymi – cen-
tralnymi, wyraźnie został pominięty. zdję-
cie archiwalne pierwszej ekspozycji, na 
którą trafiły rzeźby, ukazuje nam również 
ich stan zachowania. Mniejsze płaskorzeźby 
o kształcie zbliżonym do kwadratu posia-
dają podstawy na grubość bloków, z któ-
rych je wyrzeźbiono. Dwie z nich, Biczo-
wanie i zmartwychwstanie, już wówczas 
zachowane były połowicznie, przetrwała 
jednak najważniejsza z postaci przedsta-
wionych – całopostaciowy wizerunek 
Chrystusa en face. Niemal wszystkie pła-
skorzeźby noszą ślady pionowych pęk-
nięć, zapewne spowodowanych  sposo-
bem opracowania rzeźb głęboko drążo-
nych w płycie, przy zachowaniu niemal 
pełnoplastycznych wizerunków i jedno-
cześnie cienkiej warstwy tła. Duże straty 
poniosły płyty centralne, które ścięto na 
wysokości 30-40 cm w dolnej partii tak, że 
postaci tam występujące pozbawione zo-
stały stóp, zaś w scenie: zdjęcie z krzyża, 
z figury Chrystusa złożonej pod krzyżem 
ocalała jedynie górna partia tułowia. 
zgodnie z opinią współczesnych konser-
watorów, ścięcie dolnych partii płyt było 
nieuknione ze względu na degradację wy-
wołaną czynnikami biologicznymi w trak-
cie długotrwałego namakanie drewna 
oraz brakiem możliwości zabezpieczenia 
tych fragmentów znanymi ówcześnie 

W okresie II wojny światowej większość 
zbiorów kolekcji Towarzystwa Historii i Sta-
rożytności ewakuowano i umieszczano  
w rozmaitych miejscach na terenie Po-
morza. Pośpiesznie pakowane w tym nie-
spokojnym okresie rzeźby z Wkryujścia 
trafiły w różne miejsca. Świadczy o tym 
fakt, że tylko część z nich została odnale-
ziona przez polskie służby konserwator-
skie, które akcję zabezpieczania ocalałych 
po wojnie obiektów na nowoprzyłączo-
nych do Polski terenach Pomorza rozpo-
częły już w 1945 r. Siedem płyt przekaza-
no do zbiorów późniejszego Muzeum Po-
morza zachodniego, od 1970 r. Muzeum 
Narodowego w Szczecinie. Niestety, czte-
ry pozostałe płaskorzeźby, w tym trzy 
centralne sceny: Niesienie krzyża, Ukrzy-
żowanie oraz zdjęcie z krzyża – Opłakiwa-
nie, uznane zostały za zaginione i umiesz-
czone na liście strat wojennych, tworzonej 
w latach 50. przez Dariusza kaczmarzy-
ka. jak pisze autor spisu, zanim pełny 
tekst trafił do druku, zSRR w ramach akcji 
przeprowadzanych w okresie odwilży, 
zwrócił Polsce liczne dzieła „odnalezione  
i uratowane” przez Armię Czerwoną.  
W 1956 r. Muzeum Pomorza zachodniego 
odzyskało 25 rzeźb, wśród nich znajdowa-
ły się uznane za zaginione płaskorzeźby 
wkryujskie ze sceną Opłakiwania i Pojma-
nia15. W książce kaczmarzyka, która  
w ostatecznej formie, po wykreśleniu 
zwróconych obiektów, ukazała się w 1958 r., 
wciąż jako zaginione pozostały dwie duże 
kwatery ołtarza16. Nieznane są losy pomi-
niętej w spisie kaczmarzyka figury  
św. Piotra, która zaginęła bezpowrotnie.

Wydawało się, że niemożliwe jest od-
nalezienie pozostałych brakujących pła-
skorzeźb ołtarza. Tymczasem, zupełnym 
przypadkiem, odnalazły się one w Rydze! 
Profesor Uwe Albrecht, przebywający we 
wrześniu 2001 r. na konferencji w tamtej-

Płaskorzeźby ołtarza i figura św. Piotra z Wkryujścia na ekspozycji Muzeum  
Miejskiego w Szczecinie (Stadtmuseum), ok. 1914 r. Fot. Archiwum Fotograficzne  
Muzeum Narodowego w Szczecinie

„Duża sala”, fragment ekspozycji Prowincjonalnego Muzeum Starożyt-
ności w Szczecinie (Provinzialmuseum Pommerscher Altertümer)  
z płaskorzeźbami ołtarza z Wkryujścia, ok. 1929 r. Fot. Archiwum  
Fotograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie
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szym Muzeum Sztuki Obcej z okazji osiem-
setlecia Rygi, zwiedzając ekspozycję pod-
czas przerwy w obradach, zwrócił uwagę 
na dwie pokazywane tam płyciny, intuicyj-
nie wiążąc je ze sztuką północnoniemiec-
ką. Niestety, pochodzenie i historia obiek-
tów nie były znane pracownikom Muzeum 
ryskiego. Ustalono jedynie, że mogły one 
trafić do zbiorów wraz z innymi dawnymi 
obiektami ryskimi, które zSRR przysłał po 
wojnie z moskiewskiego Muzeum im. 
Puszkina, tego samego, z którego w 1956 r. 
wróciły do Polski dwie z czterech zaginio-
nych płaskorzeźb wkryujskich. zagadkowe 
obiekty, pozostające w pamięci wybitnego 
historyka sztuki, wkrótce przypomniały  
o sobie ponownie. Podczas przeglądania 
archiwalnych fotografii w fototece Instytutu 
Historii Sztuki, w kilonii, profesor Uwe Al-
brecht zobaczył zdjęcie przedwojennej 
ekspozycji Muzeum Miejskiego w Szczeci-
nie z fragmentami ołtarza wkryujskiego. 
ku swojemu zdumieniu dostrzegł tam 
dwie zagadkowe płyty, widziane wcześniej 
w Muzeum w Rydze. Podpis pod fotografią 
skierował go do szczecińskiego Muzeum, 
gdzie znajdowały się pozostałe fragmenty 
ołtarza ze zdjęcia. Muzeum Narodowe  
w Szczecinie, poinformowane przez profe-
sora Albrechta o niezwykłym odkryciu, 
podjęło próbę odzyskania cennych obiek-
tów. W wyniku starań polskiego Minister-
stwa Spraw zagranicznych, 29 maja 2006 r. 
doszło do oficjalnego przekazania płasko-
rzeźb na ręce polskiego premiera, podczas 
wizyty państwowej w Rydze. 30 lipca tego 
roku płaskorzeźby, po ponad 60 latach, po-
wróciły do szczecińskiego Muzeum17. 

Odzyskanie dwóch ostatnich braku-
jących płaskorzeźbionych elementów 
ołtarza umożliwiło podjęcie próby re-
konstrukcji pierwotnego układu płyt  
w obrębie ołtarza18. Wielkość i kształt 
zachowanych fragmentów, a także od-
wołanie się do innych tego typu późno-
gotyckich realizacji ołtarzowych z rejo-
nu północnych Niemiec, wskazują na to, 
że pierwotnie ołtarz miał prawdopodob-
nie formę tryptyku, którego wnętrze wy-
pełniały płaskorzeźbione płyty. Trzy 
większych rozmiarów płaskorzeźby 
znajdowały się zapewne w szafie środ-
kowej, przy czym najważniejsza scena, 
Ukrzyżowanie, ze względu na krucy-
fiks19, który niegdyś umieszczony był na 
osi ołtarza, mogła przewyższać sąsied-
nie płyty. Boczne skrzydła wypełniały 
mniejsze płaskorzeźby, po cztery z każ-
dej strony. Opracowany przez pracowni-
ków szczecińskiego Muzeum projekt 
szafy do prezentacji płaskorzeźb wkry-
ujskich miał na celu przybliżenie sche-
matu kompozycji gotyckiego tryptyku  
i uporządkowanie płyty, z uwzględnie-
niem chronologii wydarzeń Pasji Chry-
stusa (il. 4)20. W 2009 r. dębowa szafa 
wypełniona płaskorzeźbami stanęła na 
ekspozycji sztuki gotyckiej, w dawnej „du-
żej sali” Pałacu ziemstwa Pomorskiego, 

w którym obecnie znajduje się siedziba 
Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Należy wyrazić nadzieję, że rzeźba  
św. Piotra, która przed wojną towarzyszyła 
ołtarzowi, również ocalała i zostanie kiedyś 
odnaleziona, aby szczęśliwie zakończyć 
historię rzeźb pochodzących z kościoła 
Mariackiego we Wkryujściu.

PRZYPISY

1  U. Albrecht, Po 60 latach znowu razem… zmienne ko-
leje losu ołtarza z Wkryujścia, Materiały zachodniopo-
morskie, Nowa Seria, t. II/III, 2005/2006, z. 2, s. 56.

2  Bogusław, zwany Wielkim, zjednoczył Pomorze, czy-
niąc je ważnym ośrodkiem państwowym ze stolicą  
w Szczecinie. W 1491 r. książę poślubił Annę jagiel-
lonkę, córkę króla polskiego kazimierza. zyskał tym 
samym potężnego sojusznika w walce z najwięk-
szym wrogiem Pomorza – Brandenburgią. Uzyska-
nie przez Bogusława X godności bezpośredniego 
lennika cesarskiego przyczyniło się do wzmocnienia 
pozycji księstwa na arenie politycznej ówczesnej Eu-
ropy. Pomorze weszło wówczas w okres długotrwa-
łego pokoju sprzyjającego licznym fundacjom ksią-
żęcym.

3  U. Albrecht, op. cit., s. 54-56.
4  H. Lemcke, Die Bau- und kunstdenkmäler der Pro-

vinz Pommern, T. 2, Bd. 1, H. 3, Der kreis Ücker-
münde, Stettin 1900, s. 333 oraz strona internetowa 
parafi: Pfarrsprengel Ueckermünde - Liepgarten, 
dostępna w Internecie: http: www.kirchenkreis-pa-
sewalk.de/290.html [dostęp 06.03.2012].

5  H. Lemcke, op. cit., s. 319 oraz strona internetowa 
parafii, patrz przypis 4.

6 H. Lemcke, op. cit., s. 320.
7  F. kugler, Pommersche kunstgeschichte, Stettin 

1840, s. 209-210; F. kugler, kleine Schriften und 
Studien zur kunstgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 
1853, s. 806. 

8  zachowane w zbiorach Uniwersytetu Technicznego 
w Berlinie, dostępne w Internecie: http://www.euro-
peana.eu/portal/record/08535/0A2F44BC18AF29A-
1A69A14FA5C76C0AD13EB774E.html?query=who%
3AL%C3%BCdecke%2C+Carl+johann+Bogislaw 
[dostęp 06.03.2012].

9  Lokalizacja ołtarza podana przez Lemckego różni się 
od miejsca wspomnianego przez kuglera ( przypis 
7). Neogotycką wieżę dobudowano na osi kościoła 
dopiero w latach 1863 -1866. Być może przeniesiono 
tam rzeźby, zanim przewieziono je do Szczecina. 

10  Niestety, Lemcke nie podaje źródła, z którego czer-
pie mało wiarygodną informację o istnieniu w ko-
ściele we Wkryujściu figury św. Pawła, op. cit., s. 58.

11  Führer durch das Museum der Stadt Stettin, Stettin 
1924, s. 5-6.

12  Wszystkie wymieniane w tekście fotografie archi-
walne znajdują się w Archiwum Fotograficznym 
MNS. 

13  Po przycięciu dolne partie zostały utwardzone, 
patrz.: L. Cześnik, Ołtarz z Wkryujścia – historia 
zniszczeń i konserwacji, [w:] zabytkom na odsiecz! 
Szlakiem grodów, zamków i twierdz. Materiały 
opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2009 w województwie zachodniopo-
morskim, red. A. Bartczak, M. Witek, Szczecin 2009, 
s. 255-256.

14  O. kunkel, Rundgang durch die Schausammlungen 
des Provinzialmuseums Pommerscher Altertümer, 
„Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche 
Geschichte und Altertumskunde“, Nr. 6/7/8, jg. 42, 
1928, s. 53 (133); Rundgang durch die Schausamm-
lungen, Stettin 1929, s. 72.

15  D. kaczmarzyk, Straty wojenne w dziedzinie rzeźby, 
Warszawa 1958, s. 10-11.

16 Ibidem, s. 111, poz. 589, 590.
17 U. Albrecht, op. cit., s. 49, 51-52.
18  Dokładny opis rekonstrukcji: U. Albrecht, op. cit., s. 

52.
19  Duży krucyfiks, który wymieniany jest wraz z pła-

skorzeźbami ołtarzowymi przez kuglera (przypis 7) 
Uwe Albrecht wiąże ze sceną Ukrzyżowanie, op. cit., 
s. 57.

20 L. Cześnik, op. cit., s. 260.

Ukrzyżowanie, fragment ołtarza z Wkryujścia, ok. 1510-1520 r., drewno dębowe polichromowane, 130x107 cm, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. G. Solecki
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