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KsiężnaErdmutabyła
żoną księcia Jana
Fryderyka (1542-
-1600) jednego
z najwybitniejszych
mecenasów sztuki

zdynastiiGryfitów,panującejwKsięstwie
Pomorskim odXII doXVIIw.Dziełem
Jana Fryderyka byłam.in.wielka rozbu-
dowa zamkuw Szczecinie, który stał się
dziękitemuwspaniałąrezydencją,miesz-
czącą rozbudowany dwór książęcy. Jan
Fryderyk był zaprzyjaźniony z wieloma
władcamieuropejskimiiwykorzystywałte
znajomościwswojejpolityceartystycznej.
Zawartyw1577r.związekzErdmutą–
córką elektora brandenburskiego, Jana
Jerzego, potężnego i groźnego sąsiada
Pomorza–miałprzedewszystkimwzmoc-
nićpolitycznieksięcia.Małżeństwopozo-
stało bezdzietne, Erdmuta przeżyła Jana
Fryderykaoponaddwadzieścia lat, rezy-
dującwtymczasiewswojejwdowiejrezy-
dencji,wSłupsku.
PocząwszyodJanaFryderykaksiążęta

pomorscy grzebani byli w krypcie pod
nową kaplicą zamkową, ukończoną
w 1577 r. Tam też spoczęła w 1624 r.
księżnaErdmuta.W1654r.,popogrze-
bieostatniego zksiążąt,BogusławaXIV,
kryptę zamurowano, jednak w następ-
nychstuleciachkilkakrotniejąotwierano.
Protokołyoficjalnychoględzinpodkreśla-
ły postępującą dewastację sarkofagów
książęcych, zapewnewwyniku rabunko-
wychwłamań.W1862r.kryptęzamko-
wą otwarto dla celów inwentaryzacyjno-
-konserwatorskich. Z trumny Erdmuty
wydobytowtedyzłotyłańcuchzzawiesze-
niem w formie krzyża, parę bransoletek
oraz kilka pierścieni. Władze Prowincji
Pomorskiej ofiarowały biżuterię najbliż-
szym jej krewnym, a zarazem prawnym
spadkobiercomksiążątpomorskich–ber-
lińskim Hohenzollernom, reprezentowa-
nym przez króla pruskiego Wilhelma I.

Wtensposóbkrzyżykznalazł sięwpry-
watnymmuzeum tej dynastii, w zamku
Monbijou w Berlinie. Po abdykacjiWil-
helma II Monbijou pozostało własnością
Hohenzollernów.Zbombardowanywcza-
sieIIwojnyświatowejpałaczostałwcza-
sachNRDrozebrany,jednaktużpoznisz-
czeniach wydobyto z ruin pałacu wiele
obiektów,wtymrównieżkrzyżykErdmu-
ty i wywieziono do zachodniej Europy,
gdziezostałsprzedanydorenomowanego
paryskiego antykwariatu J. Kugel. Po
konserwacji, w trakcie której m.in. uzu-
pełnionobrakującąperłę,krzyżykprezen-
towanybyłnawystawieJoy aux Re na is san

ce. Une splen deur re tro uve, zorganizowanej
przeztenantykwariatw2000r.
Wykonanyzezłotaklejnot,owymia-

rach8,5x5,6cm,maformękrzyżaotrój-
listnych zakończeniach ramion, z pełno-
plastyczną, rzeźbiarską postaciąChrystu-
sa. Krucyfiks charakteryzuje się typową
dlapóźnegorenesansusmukłością formy,
podkreśloną dodatkowo sposobem deko-

racji: z czarną emalią wzdłuż brzegów
krzyża i białą w środkowej jego części.
Pośrodku trójlistnych zakończeń ramion
krzyża umocowano wysokie kasetowe
oprawyzdiamentami(nabelcepoziomej)
i rubinami (nabelcepionowej).Maniery-
stycznie wydłużona figurka Chrystusa
pokryta została niemal w całości białą
emalią, z wyjątkiem włosów, brody oraz
perizonium, które pozostały złote. Nad
figurką umocowano  esowato wygiętą
blaszkę z napisem INRI (Ie sus Na sa re nus 
Rex Iu de orum).Uchwytwkształciepodko-
wyozdobionyzostałzłotymornamentem
naczarnym,emaliowanymtle.Podkrucy-
fiksem,podobniejakwwiększościówcze-
snych klejnotów, podwieszona była perła
(obecnieuzupełniona).
PozyskanydozbiorówMuzeumNaro-

dowegow Szczecinie klejnot charaktery-
zuje się niezwykle szlachetną, a zarazem
oszczędną kompozycją oraz wysokim
kunsztem wykonania. Klejnot datowany
był do niedawna na okres ok. 1575 r.
i łączony z brandenburskim posagiem
księżniczki.Datowanietozostałoostatnio
zmienione przez polskich badaczy, Mag-
dalenęPiwocką  iDariuszaNowackiego,
naokrespo1600r.,zewzględunam.in.
proporcje i kompozycję krzyżyka oraz
wydłużonykanonpostaciChrystusa.Tak-
żekolorystykaklejnotu i jegoascetyczna
formawskazująnaklejnotwykonanydla
księżnejErdmutyjużpośmiercijejmęża.
Jakośćwykonaniakrzyżykajestporówny-
walna z najcenniejszymi klejnotami ze
szczecińskiej kolekcji, jak egreta i rozety
zkołpakaksięciaFranciszkaI.Domuzeum
trafiłzatemklejnotnanajwyższymeuro-
pejskimpoziomie,azarazemkolejnybra-
kującyelementzwyposażeniasarkofagów
książęcych.Wrazzpozostałymklejnotami
krzyżykErdmutystaniesięozdobąnowej
wystawysztukinadworzeksiążątpomor-
skich,którejotwarcieMuzeumplanujena
rok2010.n
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KRZYŻYK 
księżnejErdmuty

MuzeumNarodowewSzczeciniewzbogaciłosięniedawnoounikatowedziełosztuki–krzyżyk
księżnejpomorskiejErdmuty(1561-1623).Tencennyklejnot,wydobytywXIXw.zsarkofagu

księżnejzostałzaoferowanymuzeumdozakupuprzezparyskiantykwariatJ.Kugel.

KrzyżykksiężnejErdmuty,po1600, 
MuzeumNarodowewSzczecinie


