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I


Słowo wstępne



Był olbrzymi, złoty i niebieski, dzieło słynnego mistrza Wita Stwosza >
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Był olbrzymi, rzeźbiony i wypełniał tylną ścianę ko-
ścioła. Złoty, bardzo złoty, a także niebieski, sięgał sklepienia z gwiaz-
dami. Pokrywały go obrazy, których narracji nie pojmowałem. Figury 
były niewidoczne, gdyż ołtarz był zamknięty.

Tak po raz pierwszy zobaczyłem i tak zapamiętałem ołtarz Ma-
riacki w Krakowie. Wtedy też usłyszałem, że jest to dzieło słynnego 
mistrza Wita Stwosza. 

Miałem wówczas 5 lat i był czerwiec roku 1937. W drodze na wa-
kacje, podczas podróży z Chorzowa (gdzie przed wojną mieszkaliśmy) 
do Jasła, mama zatrzymała się na chwilę w Krakowie. Zaszła ze mną 
najpierw do kościoła Mariackiego, a potem – na ukos przez wypełniony 
drzewami Rynek, po okropnych kocich łbach – na obiad do restauracji 
pana Wentzla. Stamtąd na dworzec kolejowy i dalej do wujostwa w Jaśle.

Do dziś, gdy wywołuję ołtarz z pamięci, najpierw pojawiają się na 
zawsze utrwalone w umyśle pięcioletniego dziecka ogrom i barwy oł-
tarza, a potem dopiero szczegóły i finezje – te z kolei w miarę upływu 
lat coraz mniej wyraziste…

I drugie spotkanie z ołtarzem, a raczej z nikłym po nim śladem – 
w lecie roku 1941. Znowu byłem z mamą w Krakowie. Tym razem na 
dwa, trzy dni. Nie mogło się obyć bez odwiedzenia kościoła Mariackiego. 
W prezbiterium stał niewielki dwuskrzydłowy ołtarz. Niewielki? Nic 
podobnego. Był malutki, mizernych rozmiarów, ginął w ciemności, 
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raził oczy brakiem proporcji do ogromu kościoła. Przyjaciółka mamy, 
goszcząca nas w Krakowie, szeptem powiedziała nam, że ołtarz Wita 
Stwosza Niemcy wywieźli do Reichu, ale na pewno wróci, jak tylko 
przegrają wojnę, a ten ołtarzyk, który widzimy, Niemcy przywieźli 
z Wawelu. 

Skończyła się wojna i dzieło Wita Stwosza wróciło z uwięzienia 
w Norymberdze do Polski, choć nie do kościoła Mariackiego. Jako 
świeżo upieczony krakowianin w roku 1950 mogłem je znowu zoba-
czyć, ale na Wawelu, na słynnej wystawie pokonserwatorskiej, będącej 
od pewnego momentu swoistym ponownym „aresztem” na oczach 
całego świata. 

Aresztem stało się dla ołtarza przetrzymywanie na Wawelu przez 
lata, aż do 1957 roku, na wystawie urządzonej w budynku nr 5, mającej 
na celu pokazanie odnowionego dzieła mistrza Wita społeczeństwu. 

Przedziwnie przeciągała się ta wystawa. Trwała i trwała…, prawie 
osiem lat. Bez względu na intencje ówczesnych władz PRL powstała 
jednak wyjątkowa okazja do obejrzenia ołtarza z bliska, do spotkania 
z nim prawie na dotyk – okazja dla każdego. Taka sposobność nie po-
jawi się już nigdy, chyba że kiedyś konserwatorzy postanowią go poddać 
tak gruntownej restauracji, iż ponownie dojdzie do rozebrania ołtarza. 

Przyszedł szczęśliwie rok 1956, reżim PRL zwolnił kardynała Wy-
szyńskiego z uwięzienia Komańczy i kilka miesięcy później zgodził się 
oddać ołtarz Mariacki Kościołowi. Po 18 latach od zagrabienia go przez 
nazistów, w tym po 12 latach od jego powrotu do Krakowa i „uwięzie-
nia” na Wawelu, zabłyszczał wreszcie w majestacie swego artyzmu 
w prezbiterium Bazyliki Mariackiej. Skończyło się zachwycanie się 
szczegółami ołtarza, wróciło przeżywanie jego kompozycji, wielkości, 
idei artystycznej, złoto-niebieskiego kolorytu. 
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Początek tej książce dała sesja naukowa, która odbyła się 4 grud-
nia 2007 roku w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 
z okazji 50. rocznicy powrotu najwspanialszego dzieła mistrza Wita do 
Bazyliki Mariackiej1. Wówczas piszący te słowa oraz dr Agata Wolska 
wygłosili referaty, które stały się zarzewiem dalszych prac badawczych 
w zakresie problematyki grabieży oraz rewindykacji ołtarza. Nadszedł 
teraz czas, aby ich wyniki opublikować.

Książka została podzielona na dwa tomy. 
Pierwszy tom, autora tych słów, jest poświęcony grabieży ołtarza. 

Jego rozpiętość chronologiczna obejmuje lata 1938–1945. Narracja 
kończy się na dniu 20 kwietnia 1945 roku – dniu zdobycia Norymbergi 
przez wojska 7 Armii Amerykańskiej. 

Autorką drugiego tomu jest dr Agata Wolska. Nosi on tytuł 
Trudny powrót ołtarza Wita Stwosza. Agata Wolska rozpoczyna opo-
wieść w dniu 21 kwietnia 1945 roku – w pierwszym dniu wyzwolonej 
od nazistów Norymbergi – i kończy ją w grudniu roku 1957, gdy ołtarz 
ostatecznie stał się integralną częścią Bazyliki Mariackiej. 

Pierwotnym bohaterem tej książki jest Veit Stoß. Niemiec, uro-
dzony w Szwabii, w mieście nad Neckarem, noszącym w średniowieczu 
nazwę Horv, Horowa, Horc względnie Horves, a dzisiaj Horb2. Dwu-
krotnie norymberczyk i raz, ale przez prawie 20 lat, krakowianin z wy-

1   Materiały z tej sesji zostały opublikowane w pracy zbiorowej Biblia z lipowego drewna. Karty z dziejów 
Ołtarza Mariackiego, red. S. Waltoś, Kraków 2009.

2   B. Przybyszewski, Nieznane archiwalia dotyczące Wita Stwosza, Biuletyn Historii Sztuki 1952, t. 14, z. 2, 
s. 62–66; tenże, Horb czy Horben (ponowne spojrzenie na pochodzenie Wita Stwosza) (w:) Kraków w cza-
sach Wita Stwosza, Kraków 1986, s. 28–29. O norymberskim pochodzeniu Stwosza pisał zresztą 40 lat 
wcześniej T. Szydłowski, późniejszy profesor UJ (Wit Stwosz w świetle naukowych i pseudo-naukowych 
badań, Kraków 1913, a także: O Wita Stwosza ołtarzu Marjackim i jego pierwotnym wyglądzie, PAU, 
Prace Komisji Historii Sztuki, t. II, z. I, Kraków 1920).
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