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Agnieszka Ruszkowska
konserwator dzie∏ sztuki

PRÓBA REKONSTRUKCJI PIERWOTNEGO WYGLÑDU
TZW. RETABULUM Z WRÓBLEWA

NA TLE WYBRANYCH STRUKTUR O¸TARZOWYCH W EUROPIE
Z XV I POCZÑTKU XVI WIEKU

Tzw. o∏tarz z Wróblewa powsta∏ najprawdopodob-
niej ok. 1500 r. i by∏ pierwotnie przeznaczony dla

jednego z gdaƒskich koÊcio∏ów. Fundatorem retabu-
lum by∏ jeden z przedstawicieli patrycjuszowskiej ro-
dziny Scheweke, której cz∏onkowie zasiadali w tym
czasie w Radzie Miasta Gdaƒska – prawdopodobnie
Johan Scheweke1. W roku 1591 mia∏a miejsce druga
fundacja, poczyniona przez Urszul´ Wennenpfen-
nings, ˝on´ Georga Scheweke, samych ju˝ czterech
skrzyde∏ (il. 1). Cz´Êç Êrodkowa oraz pozosta∏e 

elementy struktury o∏tarzowej musia∏y wczeÊniej ulec
zniszczeniu lub zagin´∏y. Skrzyd∏a umieszczono w pry-
watnej kaplicy rodu Scheweke we Wróblewie ko∏o
Gdaƒska, gdzie przechowywane by∏y do czasu jej
zburzenia ok. 1945 r. Wtedy te˝ zagin´∏o jedno ze
skrzyde∏. Pozosta∏e trzy znajdujà si´ obecnie w gdaƒ-
skim Muzeum Narodowym.

Sà to malowane dwustronnie tablice o wymiarach
114,5 cm wysokoÊci x ok. 44 cm szerokoÊci (liczàc
od wewn´trznej kraw´dzi ramy) x 1 cm gruboÊci.

RZEÈBA/MALARSTWO

1. Cztery awersy skrzyde∏ o∏tarza z Wróblewa, od lewej: Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu, Ofiarowanie Marii w Âwiàtyni, Cud 
z ró˝d˝kà (zaginiony), Rzeê niewiniàtek, napis fundacyjny na kwaterze I i II (ilustracja z: V. Zirkwitz, Die bauliche Entwicklung der
Dorfkirchen von der Ordenszeit bis zur Gegenwart im Gebiet der ehemaligen Freistaates Danzig unter besonderer Berücksichtigung der
Kirchen der Danziger Höhe und Niederung, Danzig 1940).
1. Four obverses of the wings of the altar in  Wróblewo, from the left: Respite during Flight from Egypt, Offering of the Holy Virgin Mary
in the Temple, Miracle with a Rod (lost), Massacre of the Innocents, foundation inscription on quarter I and II (ill. from: V. Zirkwitz, Die
bauliche Entwicklung der Dorfkirchen von der Ordenszeit bis zur Gegenwart im Gebiet der ehemaligen Freistaates Danzig unter 
besonderer Berücksichtigung der Kirchen der Danziger Höhe und Niederung, Danzig 1940)
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Ich awersy przedstawiajà histori´ ˝ycia Marii,
po∏àczonà z losami ma∏ego Chrystusa. Obrazy po-
wsta∏y na podstawie apokryfów: Ofiarowanie Marii
w Âwiàtyni – awers I, Cud z ró˝d˝kà – awers II
(zaginiony), Rzeê niewiniàtek, a w∏aÊciwie Rzeê nie-
winiàtek z Cudem zbo˝a w tle – awers III i Odpo-
czynek w czasie ucieczki do Egiptu – awers IV2.
Przyj´ta numeracja kwater odpowiada chronologicz-
nej kolejnoÊci przedstawianych malarsko wydarzeƒ. 

Rewersy natomiast ukazujà postaci Êwi´tych, sto-
jàce na tle muru z przeÊwitami okiennymi: Maria 
z Dzieciàtkiem – rewers I, Âw. Jan Chrzciciel – re-
wers II (zaginiony), Âw. Katarzyna – rewers III i Âw.
Piotr – rewers IV. 

Tablice sà wykonane z drewna d´bu i osadzone 
w sta∏ej ramie3. Na styku tworzàcych kwater´ desek
obecne sà (widoczne na rentgenogramach) zabezpie-
czenia w postaci pasów p∏ótna. Warstwa malarska
wykonana jest przy u˝yciu spoiwa olejnego prawdo-
podobnie z dodatkiem ˝ywicy w laserunkach.

Listwy ram od strony awersów sà profilowane 
i z∏ocone, od strony rewersów p∏askie, malowane
czarnà farbà. Ramy rewersów zosta∏y powtórnie 
pokryte czernià, zas∏aniajàcà oryginalne, malowane
wzory w postaci kwiatków. 

Dostrzegalne w niektórych miejscach pozosta-
∏oÊci poprzednich, metalowych mocowaƒ, obecnoÊç
oryginalnych ko∏ków na z∏àczach listew oraz kszta∏t 
i wymiar kwater stanowià pewnà informacj´ od-
noÊnie pierwotnego wyglàdu retabulum wróblew-
skiego. Wielu wskazówek dostarcza tak˝e analiza po-
równawcza z kwaterami innych o∏tarzy, pod wzgl´-
dem budowy oraz przedstawianych na nich malarsko
historii.  

Przyk∏ady struktur o∏tarzowych 
w Europie w XV I XVI w.
Kszta∏towanie si´ i wieloÊç odmian nastaw o∏tarzo-
wych w Europie na prze∏omie XV i XVI w. jest
zagadnieniem bardzo obszernym. Z tego wzgl´du
ograniczono si´ tu do uj´cia tematu w sposób ogólny,
sygnalizujàc jedynie najistotniejsze ró˝nice i analogie
wyst´pujàce pomi´dzy poszczególnymi szko∏ami. 

O∏tarz, spe∏niajàcy oprócz funkcji kultowych
tak˝e funkcje dydaktyczne i, jako dzie∏o sztuki, este-
tyczne, przechodzi∏ przez lata swoistà „ewolucj´
kszta∏tu”. Ró˝norodnoÊç typów zale˝a∏a m.in. od
aktualnych tendencji artystycznych, zastosowanego
programu ikonograficznego i wià˝àcej si´ z tym spe-
cyfiki warsztatowej w poszczególnych krajach Euro-
py. Ostateczny wybór spoÊród o∏tarzy ju˝ istniejà-
cych4 lub spoÊród projektów, których wykonawcy
brali pod uwag´ wielkoÊç koÊcio∏a i warunki ekspo-
zycji, nale˝a∏ do zleceniodawców5. Niekiedy decydo-
wali oni o wielu szczegó∏ach dotyczàcych wyglàdu, 
a tak˝e techniki wykonania dzie∏a. O∏tarze tworzone
by∏y te˝ seryjnie, z myÊlà o eksporcie. Dzia∏alnoÊç t´
prowadzono powszechnie w miastach Hanzy, do
wspólnoty których od 1361 r. nale˝a∏ Gdaƒsk6.
Eksport odbywa∏ si´ równie˝ do wielu innych miast –
angielskich, szkockich, francuskich, hiszpaƒskich,
skandynawskich czy w∏oskich, gdzie nap∏ywa∏y,
zw∏aszcza w latach 1500-1520, niderlandzkie o∏tarze
rzeêbione7. Oddzia∏ywanie i przyk∏ady retabulów ni-
derlandzkich z XV-XVI w., pojawiajàcych si´ na
terytorium Polski pó∏nocnej, by∏o niejednokrotnie
tematem poruszanym przez wielu historyków sztuki.
Zajmowa∏ si´ tym m.in. Adam S. Labuda, wed∏ug

2. Retabulum of St. Reinhold from the
National Museum in Warsaw. Ill. from:
Aura Porta Rzeczypospolitej. Sztuka
gdaƒska od po∏. XV do koƒca XVIII w.
Katalog (Aura Porta of the Common-
wealth. Art in Gdaƒsk from the Mid-
fifteenth Century to the End of the
Eighteenth Century. Catalogue), ed. by
T. Grzybkowska, National Museum in
Gdaƒsk, Gdaƒsk 1997.

2. Retabulum Êw. Reinholda z Muzeum
Narodowego w Warszawie (ilustracja
z: Aura Porta Rzeczypospolitej. Sztuka
gdaƒska od po∏. XV do koƒca XVIII w.
Katalog, red. T. Grzybkowska, Muzeum
Narodowe w Gdaƒsku, Gdaƒsk 1997).
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którego istnieje prawdopodobieƒstwo, ˝e o∏tarz
wróblewski jest takim importowanym do Gdaƒska 
z Niderlandów dzie∏em, tak jak m.in. o∏tarz cechu
Malines, o∏tarz Êw. Reinholda (il. 2), o∏tarz do kapli-
cy Êw. Antoniego w koÊciele Mariackim czy o∏tarz 
z Pruszcza Gdaƒskiego (il. 3).

W tym czasie rozbudowuje si´ forma o∏tarza
szafiastego w ró˝nych odmianach lokalnych. Budowa
takiego o∏tarza mia∏a odniesienie do za∏o˝enia archi-
tektonicznego koÊcio∏a, w którym si´ znajdowa∏ (Êro-
dek o∏tarza – przekrój nawy g∏ównej, skrzyd∏a – na-
wy boczne, zwieƒczenie – sklepienie)8. Ârodkowa
cz´Êç zawiera∏a wn´k´ – szaf´ kwadratowà lub,
zw∏aszcza póêniej, w kszta∏cie stojàcego prostokàta,
co wiàza∏o si´ z poziomym lub pionowym rozpla-
nowaniem kompozycji wewnàtrz niej. Zamyka∏y jà
montowane na zawiasach skrzyd∏a. Poczàtkowo tyl-
ko dwa, które wraz z wn´kà tworzy∏y tzw. tryptyki;
ich liczba zwi´ksza∏a si´ stopniowo, tworzàc ju˝ 
w XIV w. poliptyki, przewa˝nie pentaptyki (szafa 
i cztery skrzyd∏a). Mniejsze o∏tarze przeznaczano
przewa˝nie do kaplic bocznych, du˝e natomiast do
nawy g∏ównej, aczkolwiek nie by∏a to Êcis∏a regu∏a.
Szafa o∏tarzowa by∏a otwierana  na specjalne okazje.
Na co dzieƒ prezentowano jà zamkni´tà, ukazujàc
przedstawienia na rewersach, takie jak postaci
Êwi´tych, Matki Boskiej Bolesnej, Chrystusa Boles-
nego, postaci Zwiastowania, aposto∏ów lub anio∏ów9.

Czasem umieszczano tu sceny drugiego cyklu, inne-
go ni˝ ten zobrazowany na awersach, czego przy-
k∏adem o∏tarz Narodzin i Pasji Chrystusa ze Skepp-
tuna (il. 4) lub te˝ wspomniany wy˝ej o∏tarz Êw.
Reinholda z Muzeum Narodowego w Warszawie,
który ukazuje cykl mariologiczny na awersie, a chry-
stologiczny po zamkni´ciu skrzyni na rewersie.
Postaci te ukazywano na tle krajobrazu lub w po-
mieszczeniu na tle Êcian z przeÊwitem. Wizerunki
Êwi´tych, a tak˝e podobizny donatorów, zw∏aszcza 
w malarstwie niderlandzkim, mog∏y byç wykonane
monochromatycznie technikà en grisaille10. Odwrocia
skrzyde∏ mog∏y równie˝ nie zawieraç ˝adnych przed-
stawieƒ, a jedynie czerwone, czarne  (równie˝ jako
t∏o dla z∏otych czy jasno˝ó∏tych napisów) lub dwu- 
i trójkolorowe, „marmurkowe” powierzchnie11. 

W przypadku poliptyku istnia∏o wi´cej mo˝li-
woÊci zamkni´ç skrzyni. Szafa mog∏a byç umiesz-
czana na predelli lub bezpoÊrednio na mensie12 i po-
siadaç zwieƒczenie. O∏tarz móg∏ byç ca∏kowicie rzeê-
biony – drewniany, niekiedy kamienny13 lub ca∏ko-
wicie malowany, a tak˝e stanowiç ró˝ne kombinacje
obrazów tablicowych z centralnà szafà z przedsta-
wieniami rzeêbiarskimi. Ze wzgl´du na ró˝ne ∏àcze-
nie technik artystycznych ca∏y o∏tarz móg∏ powstaç 
w warsztacie jako dzie∏o zbiorowe, co wyst´powa∏o
np. w cechach Brukseli od 1454 r. (wg Jacobsa)14.
O∏tarz rzeêbiony i nie polichromowany by∏ tu

RZEÈBA/MALARSTWO

3. Retabulum z Pruszcza Gdaƒskiego. Przyk∏ad tzw. konstrukcji niderlandzkiej, z rzeêbionà cz´Êcià Êrodkowà, podwy˝szonà na osi, 
w kszta∏cie odwróconej litery T (ilustracja z: Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodnik, red. K. Murawska-Muthesins, D. Folga-
Januszewska).
3. Retabulum from Pruszcz  Gdaƒski. Example of the so-called Low Counties construction, with carved central part, raised on the axis, in the
shape of an inverted letter T. Ill. from: Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodnik (National Museum in Warsaw. Guidebook), ed. by 
K. Murawska-Muthesins, D. Folga-Januszewska.
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uwa˝any za niekompletny, w przeciwieƒstwie do ta-
kich retabulów powstajàcych np. w Niemczech15. Do
wspó∏pracy dochodzi∏o nawet pomi´dzy dwoma ró˝-
nymi warsztatami, takimi jak np. warsztaty z Brukseli
i Antwerpii16. O∏tarz móg∏ byç tak˝e wykonany przez
artyst´ b´dàcego jednoczeÊnie rzeêbiarzem i mala-
rzem, jeÊli jednak powsta∏ z elementów wykonanych
przez ró˝ne osoby i w ró˝nych odst´pach czasu, móg∏
stanowiç ca∏oÊç niejednolità stylistycznie czy tematy-
cznie17. By∏by to przyk∏ad nastawy o rzeêbionym kor-
pusie z jednym cyklem przedstawieniowym i malo-
wanych skrzyd∏ach z drugim cyklem18. 

O∏tarze szafowe by∏y cz´sto przedmiotem eks-
portu, jak np. o∏tarze z Niderlandów, Antwerpii 
i Brukseli, które sprzedawano do miast pobrze˝a
Ba∏tyku i Morza Pó∏nocnego oraz ca∏ej Nadrenii, 
a tak˝e o∏tarze po∏udniowoniemieckie nabywane 
w Êrodkowych Niemczech oraz przez kraje Êrod-
kowoeuropejskie19. 

Na terenie m.in. Polski, Czech, S∏owacji i W´gier
w XIV-XVI w. g∏ówna cz´Êç nastawy przybiera∏a
zwykle  form´ szafy lub malowanej tablicy ze z∏otym
t∏em w po∏àczeniu z dwoma skrzyd∏ami (tak˝e o z∏o-
tych t∏ach)20. W sztuce zachodniej Europy stosowanie
z∏otych te∏ wychodzi z u˝ycia ju˝ w latach 50. XV w.21

Zast´puje je malowany pejza˝ lub architektura
wn´trz. W szafach umieszczano m.in. rzeêby Ma-
donny z Dzieciàtkiem czy Trójcy Âwi´tej z figurkami

czterech Êwi´tych dziewic po bokach22 lub trzy
rzeêby postaci Êwi´tych. Oprócz statycznie uj´tych
grup figuralnych w centralnych cz´Êciach tego typu
nastaw, spotyka si´ równie˝ przedstawienia scenicz-
ne, tj. Op∏akiwanie czy Piet´23. W nastawach nider-
landzkich w tym miejscu specyficzne sà po∏àczenia
wi´kszej liczby mniejszych scen24. Cykle ˝ycia i Êmier-
ci poszczególnych Êwi´tych w∏àczano w kompozycj´
kwater skrzyde∏. W sztuce zachodniej Europy za-
uwa˝a si´ wi´kszà dekoracyjnoÊç wn´trza szafy.
Wzbogaca si´ snycerka o∏tarzy m.in. brukselskich,
antwerpskich, saksoƒskich25. Tak˝e pod tym wzgl´-
dem wybija si´ dzia∏alnoÊç warsztatów brabanckich26.
W Niderlandach majà swojà genez´ bogato zdobione
górne kraw´dzie korpusu nastaw na osi, co zast´puje
dekoracyjne zwieƒczenia27. Stosuje si´ tam a˝urowe
baldachimy, Êlepe maswerki – jako obramienie dla
drobnych figurek w tle (tzw. mikrown´trza)28, kolu-
mienki, ma∏e aedicule, konsolki, arkady. W po∏ud-
niowych Niemczech natomiast nad ka˝dà du˝ych
rozmiarów figurà ustawiany jest oddzielny balda-
chim, a szafy, pomimo monumentalnoÊci, zachowujà
pionowy charakter29. W tym rejonie przewa˝ajà o∏ta-
rze w ca∏oÊci rzeêbione z figurami cz´Êciowo poli-
chromowanymi, np. w cz´Êci ust lub oczu, lub malo-
wanymi monochromatycznie bràzem30. Podobnie jest
te˝ w Niemczech zachodnich i Saksonii, gdzie posta-
cie pod baldachimami umieszczane sà na ozdobnych

4. Retabulum Narodzin i Pasji z Skepptuna, Szwecja. Pentaptyk z rzeêbionym przedstawieniem Narodzin Chrystusa w cz´Êci Êrodkowej 
(ilustracja z: L. F. Jacobs, Early Netherlandish carved altarpieces 1380-1550. Medieval tastes and mass marketing, Cambridge 1998).
4. The Nativity and Passion retabulum from Skepptuna, Sweden. Pentaptych with carved depiction of the Nativity of Christ in the central part
(ill. from:  L. F. Jacobs, Early Netherlandish Carved Altarpieces 1380-1550. Mediaeval Tastes and Mass Marketing, Cambridge 1998).
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Pojedyncza tablica mog∏a zachowaç form´ tryptyku
przez podzia∏ malowanymi kolumnami (o∏tarz z 1457-
1459 r., Andrea Mantegna, Werona) lub potrójnà,
ozdobnà górnà kraw´dzià tablicy (o∏tarz Pok∏onu
Trzech Króli z 1423 r., Gentile Fabriano, Florencja).
Dzi´ki tego typu podzia∏om mo˝liwe by∏o uwido-
cznienie w obr´bie jednej powierzchni wi´kszej 

liczby scen. Zjawisko kumulacji wielu scen, tworzà-
cych jeden cykl, np. Pasj´ Chrystusa, mo˝na zaob-
serwowaç w tzw. malarstwie symultanicznym, gdzie
nast´pujàce po sobie wydarzenia wyobra˝one sà
jedne na pierwszym, inne na drugim planie, w ar-
chitektoniczno-pejza˝owej przestrzeni. Taka forma
konstrukcji przedstawieniowych by∏a stosowana

RZEÈBA/MALARSTWO
5. Obraz Hinrika Fun-
hofa z 1482-1484 r. 
z koÊcio∏a p.w. Êw. Ja-
na w Lüneburgu (ilu-
stracja z: H. Busch,
Meister des Nordens.
Die Altniederdeutsche
Malerei 1450-1550,
Hamburg 1940).

5. Painting by Hinrik
Funhof from 1482-
1484 from the church
of St. John in Lüneburg
(ill. from: H. Busch,
Meister des Nordens.
Die Altniederdeutsche
Malerei 1450-1550,
Hamburg 1940).

6. Main part of the Passion triptych from Köln, about 1511, by the Master of St. Severinus. An example of simultaneous painting (ill. from:
Galerie Weber Hamburg, ed. by R. Lepke, Berlin 1912).

5. Cz´Êç g∏ówna tryptyku Pasji z Kolonii z ok. 1511 r. Mistrza Êw. Seweryna. Przyk∏ad malarstwa symultanicznego (ilustracja z: Galerie
Weber Hamburg, red. R. Lepke, Berlin 1912).

konsolkach i coko∏ach. Popularnymi scenami we
wn´trzu skrzyni stajà si´: Ukrzy˝owanie, Zdj´cie
z Krzy˝a, Chrzest Âw., Zes∏anie Ducha Âw., Prze-
mienienie, Koronacja, ZaÊni´cie Marii, Matka
Boska ze Êw. Janem Ewangelistà pod Krzy˝em31.
W Niderlandach z∏ote t∏o zast´powane by∏o coraz
cz´Êciej opracowaniem malarskim. To rozwiàzanie
przej´∏y tak˝e Niemcy, natomiast w Polsce pro-
ces ten nast´powa∏ stopniowo od 2. po∏. XV w.32

We W∏oszech w XV w. sceny o∏tarzowe cz´sto ju˝
rozgrywa∏y si´ na tle pejza˝u lub we wn´trzach
altan i dziedziƒców. Popularnym tematem g∏ów-
nych przedstawieƒ by∏a ukazana w du˝ej skali
Âwi´ta Rozmowa. Narracj´ przedstawiano raczej
w predellach, jednak po 1500 r. coraz cz´Êciej
wyst´powa∏a ona tak˝e w centralnej cz´Êci o∏tarzy
w postaci obrazu Zwiastowania, Narodzenia
i Pok∏onu Trzech Króli33. OdnoÊnie konstrukcji,
preferowano tu o∏tarze bezskrzyd∏owe w formie
tablicy lub kilku tablic montowanych ko∏o siebie
na sta∏e bez funkcji zamykania cz´Êci centralnej34.
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zw∏aszcza w malarstwie niderlandzkim i niemieckim
(koloƒskim, westfalskim) w XV w., a wywodzi∏a si´
poÊrednio z XIV-wiecznego malarstwa w∏oskiego35.
Przyk∏adem malarstwa symultanicznego w sztuce
niemieckiej mo˝e byç m.in. obraz Hinrika Funhofa 
z 1482-1484 r. z koÊcio∏a p.w. Êw. Jana w Lüneburgu
(il. 5), przedstawiajàcy sceny z ˝ycia Êw. Jana36 lub
g∏ówna tablica tryptyku Pasji z Kolonii z ok. 1511 r.
Mistrza Êw. Seweryna (il. 6). Natomiast w sztuce 
niderlandzkiej tego typu malarstwo prezentuje np. re-
tabulum Pasja i dwóch fundatorów z po∏owy XV w.,
autorstwa ucznia Mistrza Êw. El˝biety oraz Siedem
RadoÊci NMPanny z Monachium z ok.1480 r. czy
Pasja z Turynu z 1470 r. Hansa Memlinga37. 

Rzeêbione o∏tarze w∏oskie by∏y wykonywane 
z drewna, marmuru i bràzu, z∏ocone, ale bez poli-
chromii38, w przeciwieƒstwie do o∏tarzy niderlandz-
kich i hiszpaƒskich39. Te ostatnie ró˝nià si´ od pozo-
sta∏ych m.in. swojà powierzchnià, sà bowiem masyw-
ne, o kwaterach g´sto zape∏nionych p∏askorzeêbami 
i a˝urowà siatkà dekoracji. Niektóre z nich, np. reta-
bulum z katedry w Oviedo, by∏y dopasowane kszta∏-
tem do wielobocznej apsydy, w której si´ znajdowa∏y.
Dedykowane by∏y one przewa˝nie Marii i Êwi´tym,
rzadziej zawiera∏y wàtki chrystologiczne40. Zarówno
o∏tarze w∏oskie, jak i hiszpaƒskie, nie by∏y wykony-
wane z przeznaczeniem na rynek (jak w przypadku
o∏tarzy niderlandzkich), a jedynie na zamówienie41. 

Tablic´ ujmowa∏y ramy od prostych, p∏askich lis-
tew, przez p∏asko profilowane do rozbudowanych
plastycznie. P∏askie listwy cz´sto pokrywano kolo-
rem jasnoczerwonym, zielonym lub czarnym, a pro-
filowane z∏ocono. Kolorowe ramy mog∏y równie˝

byç dodatkowo zdobione z∏otymi lub czarnymi wzo-
rami w kszta∏cie np. rombów czy kwiatów lub
napisami42. Tak jak w przypadku tablic-rewersów, na
ramach tak˝e stosowano „marmurkowanie”43. Ram´
∏àczono z gotowym obrazem lub pustà tablicà przed
nasieniem na nià polichromii. Monta˝u tego dokony-
wano za pomocà tzw. pióra, dla listew ram stosujàc
system zamkowy44. Rodzaj ramy, a˝ury baldachimu 
i inne detale dekoracyjne cz´Êci Êrodkowej powta-
rzano na skrzyd∏ach o∏tarza, których kszta∏t by∏ od
niej uzale˝niony. W czasie zamkni´cia o∏tarza skrzy-
d∏a mia∏y zwykle form´ wykoƒczenia górnej kra-
w´dzi dopasowanà do korpusu. Przy skrzyd∏ach ma-
lowanych dwustronnie rewersy przewa˝nie by∏y
skromniejsze w wyrazie, a tak˝e pod wzgl´dem u˝y-
tego materia∏u malarskiego, np. w niektórych oÊrod-
kach zamiast z∏ota nak∏adano foli´ cynowà (Kraków)45

lub srebrnà (Âlàsk)46, nast´pnie laserowanà. Przy wi´k-
szej liczbie skrzyde∏ zwi´ksza∏a si´ te˝ ró˝norodnoÊç
ich po∏àczeƒ  z cz´Êcià Êrodkowà oraz rozmiarów 
i wykroju. Wewn´trzne (tzn. przy korpusie) skrzyd∏a
poliptyków mog∏y pozostaç nieruchome (Niemcy
po∏udniowe: Szwabia, Frankonia)47. Mo˝liwa by∏a
tak˝e wersja, gdzie skrzyd∏a wewn´trzne sà ruchome
przy nieruchomych zewn´trznych, np. retabulum Êw.
Reinholda, 1515 r., Antwerpia. O∏tarz ten, gdy jest
zamkni´ty, pokazuje malowane kwatery, natomiast
otwarty – rzeêbione awersy skrzyde∏ wewn´trznych 
i rzeêbionà cz´Êç Êrodkowà. Po∏àczenie dwóch tech-
nik sprzyja wprowadzeniu wi´kszej liczby cykli nar-
racyjnych, w wypadku ww. antwerpskiego o∏tarza
cykl chrystologiczny przedstawia malarstwo, a sceny
z ˝ycia Marii i Chrystusa – rzeêba. Tablice malowane

7. Rewersy retabulum Mistrza Widoku Êw. Guduli z Geel (ilustra-
cja z: M. J. Friedländer, Early Netherländish Painting, t. IV,
Leyden 1967).
7. Reverses of the retabulum by the Master of the View of St. Gudula
from Geel (ill. from: M. J. Friedländer, Early Netherländish
Painting, vol. IV, Leyden 1967).

(awersy i rewersy) mog∏y byç podzielone na kwatery
ze skupionymi w nich scenami narracyjnymi lub za-
wieraç postaci i sceny na ca∏ej p∏aszczyênie przedsta-
wieniowej bez podzia∏ów, co wyst´puje m.in. w ma-
larstwie niderlandzkim czy po∏udniowoniemiec-
kim48. Rewersy o∏tarzy o prostej konstrukcji, bez wie-
lokrotnych zamkni´ç korpusu, mieÊci∏y w kwaterach
g∏ównie pojedyncze postaci lub sceny. Umieszczano
tu tak˝e malarstwo grisaillowe, które naÊladowa∏o
rzeêb´ i detal architektoniczny. 

Predella, do której montowano dó∏ korpusu 
(w Niemczech po∏udniowych tak˝e ca∏à nastaw´)
mia∏a form´ poziomego prostokàta, zbli˝onego rów-
nie˝ do trapezu – z poszerzonymi bokami, nieraz 
o mi´kkich liniach49. WielkoÊç jej uzale˝niona by∏a
od rozmiarów retabulum, a tak˝e od warunków wn´t-
rza, w którym mia∏o ono przebywaç. Podobnie jak
reszta elementów o∏tarza, wyst´powa∏a zarówno 
w postaci malowanej, jak i rzeêbionej – jako nisza 
z miejscem na figurki lub na zamykane pojedynczy-
mi drzwiczkami szafki z komunikantami czy relik-
wiami. Pojawia∏y si´ te˝ kombinacje rzeêbionych 
i malowanych cz´Êci50. Malowane predelle przed-
stawia∏y rzàd Êwi´tych, a tak˝e takie tematy, jak
Kolegium Apostolskie, Chrystus w Grobie w asyÊcie
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Marii i Jana51, Veraikon czy, nad szafkami, Baranek
Paschalny52.

Zwieƒczenia o∏tarzowe przybiera∏y kszta∏ty od
oszcz´dnych podwy˝szeƒ górnej  kraw´dzi na osi
korpusu (kszta∏t odwróconej litery T – bardziej po-
pularne w rzeêbionych i malowanych korpusach ni-
derlandzkich ni˝ w niemieckich53), przez proste, geo-
metryczne formy, do bardzo rozbudowanych, o a˝u-
rowej dekoracyjnoÊci. Te skromniejsze rozwiàzania
spotyka si´ w XV w. w Hiszpanii54, w po∏udniowych
Niemczech (Szwabii), a tak˝e w Niderlandach i Francji,
gdzie forma górnej kraw´dzi cz´Êci Êrodkowej mo˝e
uskokowo tworzyç schodki55. Jest to obecne zw∏asz-
cza w o∏tarzach z przedstawieniem Pasji56 lub Na-
rodzin Chrystusa57, gdzie zwieƒczenie znajduje si´ 
w obszarze korpusu i nie wychodzi poza górnà jego
kraw´dê. Natomiast zwieƒczenia w postaci trójkàtów

(co stosowano w XIV w. w sztuce w∏oskiej), w któ-
rych wn´trzu malowano postaci Êwi´tych, wyst´powa-
∏y w rejonie Czech, S∏owacji, W´gier, Polski (Âlàsk)58.
Umieszczano je nad górnà kraw´dzià korpusu, a nie-
kiedy te˝ nad skrzyd∏ami. W Niemczech powstajà na-
tomiast szczyty nastaw, przypominajàce strzelistà ar-
chitektur´ gotyckà z wszelkimi detalami, pot´gujàcy-
mi ich smuk∏y charakter.

Próba rekonstrukcji retabulum
wróblewskiego
Poniewa˝ nie odnaleziono ˝adnych dowodów po-
Êwiadczajàcych istnienie konkretnego uk∏adu o∏tarza
z Wróblewa, postanowiono przeprowadziç rekon-
strukcj´ w paru prawdopodobnych wersjach.

RZEÈBA/MALARSTWO

8. Widok zamkni´tego o∏tarza z Wróblewa. W miejscu nie zachowanych kwater – ryciny Martina Schongauera: Âw. Jan  Chrzciciel, Maria 
z Dzieciàtkiem (ryciny pochodzà z: The Illustrated Bartsch 8, vol. 6, (w:) Early German Artists, red. C. Hutchison, New York). Rekonstrukcj´
wykona∏a A. Ruszkowska.
8. View of closed altar from Wróblewo. In place of the non-extant  quarters – drawings by Martin Schongauer: St. John the Baptist, Virgin
Mary and Child (from: The Illustrated Bartsch 8, vol. 6, (in:) Early German Artists, ed. by C. Hutchison, New York).Reconstruction by 
A. Ruszkowska.
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WàtpliwoÊci dotyczàce oryginalnej postaci o∏ta-
rza pojawiajà si´ w∏aÊciwie dopiero w momencie pró-
by odtworzenia cz´Êci Êrodkowej. Z istniejàcych
bowiem  fragmentów, tj. trzech skrzyde∏, oraz z da-
nych êród∏owych o zaginionym skrzydle czwartym
mo˝na wyczytaç zarówno sposób ich ∏àczenia z kor-
pusem, jak i temat ca∏ego o∏tarza. Pomagajà w tym
zachowane wy˝∏obienia ram (oryginalne, nie wtórnie
zamontowane zawiasy), a tak˝e mo˝liwa do odczyta-
nia kolejnoÊç przedstawianych malarsko wydarzeƒ.
Awersy skrzyde∏ prezentujà sceny z ˝ycia Marii.
Cykl rozpoczyna Ofiarowanie Marii w Âwiàtyni,
kontynuuje go zaginiony dziÊ Cud z ró˝d˝kà. Dwa
nast´pne skrzyd∏a ukazujà nieco póêniejsze czasy,
wià˝àce ˝ycie Marii z ma∏ym Jezusem – Rzeê nie-
winiàtek i Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu.
Prostsze rozwiàzanie polega∏oby na uznaniu, i˝ przed-
stawienie ukazane w IV kwaterze zamyka ca∏y cykl
opowieÊci. Powsta∏à luk´ w narracji uzupe∏nia∏aby
wtedy jedna lub przypuszczalnie wi´ksza liczba scen
(jak sugerowa∏ Labuda59). By∏yby to: Zwiastowanie,
Narodzenie i Pok∏on Trzech Króli, ZaÊlubiny Marii
z Józefem, Obrzezanie, Ofiarowanie Chrystusa 
w Âwiàtyni, co przedstawia np. o∏tarz Narodzin z
Megen (Staatliche Museen zu Berlin). Bardziej z∏o-
˝one wydaje si´ byç rozwiàzanie, w którym o∏tarz
albo ∏àczy∏by dwa ró˝ne cykle (np. mariologiczny 

i chrystologiczny), albo przedstawienie Odpoczyn-
ku… nie by∏oby koƒcowym, poniewa˝ kierunek od-
czytywania obrazów nie przebiega∏by w prostej linii. 

W oparciu o dane êród∏owe oraz zachowane frag-
menty o∏tarza wydaje si´, ˝e wiadomo, jak prezen-
towa∏ si´ on po zamkni´ciu cz´Êci Êrodkowej. Nie sà
to jednak pewne dane, co udowodni∏y przeprowa-
dzone badania materia∏u i techniki wykonania skrzy-
de∏ oraz analiza stratygrafii próbek. Wykazano, ˝e
postaci Êwi´tych stojàcych  na tle Êcian z przeÊwitami
i widokiem na b∏´kitne niebo sà wtórne i zosta∏y
namalowane prawdopodobnie podczas drugiej fun-
dacji,  krótko przed 1591 r. Sposób przedstawienia
Êwi´tych nawiàzuje m.in. do rewersów o∏tarza 
z Dinslaken oraz o∏tarza Mistrza Widoku Êw. Guduli
z Geel (il. 7). We wróblewskim retabulum uwi-
docznieni byliby (patrzàc od strony lewej do prawej):
Êw. Jan Chrzciciel (kwatera zaginiona), Maria
z Dzieciàtkiem, Êw. Piotr oraz Êw. Katarzyna (il. 8).
Analogicznie do rewersów kwater III i IV, równie˝
rewers zaginionej kwatery II prawdopodobnie za-
wiera∏ napis na górnej kraw´dzi ramy, informujàcy 
o ukazanej na tablicy postaci. By∏by to wówczas 
S. JOHANNIS BAPTISTAE lub S. JOANNIS BAP-
TISTAE. Zgodnie z ikonografià Êw. Jan Chrzciciel
móg∏ byç przedstawiony jako brodaty pustelnik
ubrany w szat´ z wielb∏àdziej sierÊci,  skóry baraniej

9. Rekonstrukcja pierwotnego wyglàdu retabulum z Wróblewa. Wyglàd o∏tarza otwartego (wersja z rzeêbionà cz´Êcià Êrodkowà). Pos∏u˝ono
si´ przyk∏adem o∏tarza z Musée Communal oraz o∏tarza z Rieden (w: L. F. Jacobs, Early Netherlandish carved altarpieces 1380-1550.
Medieval tastes and mass marketing, Cambridge 1998, s. 24, il. 13; ibidem, The inverted ,,T”-shape in early Netherlandish altarpieces:
studies in the relation between paintings and sculpture, ,,Zeitschrift für Kunstgeschichte”, LIV, 1991, s. 38, il. 7). Predella wg  wzoru pre-
delli z Tryptyku Jerozolimskiego z: Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodnik, red. K. Murawska-Muthesins, D. Folga-Januszewska,
Warszawa 1998. Dodatkowe, mniejsze skrzyd∏a po obu stronach podwy˝szenia z przedstawieniami anio∏ów wg rycin Martina Schongauera 
z: The Illustrated Bartsch 8, vol. 6, (w:) Early German Artists, red. C. Hutchison, New York, 1980. Rekonstrukcj´ wykona∏a A. Ruszkowska.
9. Reconstruction of the original appearance of the retabulum from Wróblewo. Appearance of the open altar (version with carved central part).
Use was made of an example of the altar from Musée Communal and the altar from Rieden (in: L. F. Jacobs, Early Netherlandish Carved
Altarpieces 1380-1550. Mediaeval Tastes and Mass Marketing, Cambridge 1998, p. 24, ill. 13; ibidem, The inverted “T”-shape in early
Netherlandish altarpieces:studies in the relation between paintings and sculpture, “Zeitschrift fur Kunstgeschichte”, LIV, 1991, p. 38, 
ill. 7). Predella modelled on the predella from the Jerusalem Triptych (in: Muzeum Narodowe w Warszawie. Przewodnik, ed. by 
K. Murawska-Muthesins, D. Folga-Januszewska, Warszawa 1998). Additional smaller wings along both sides of the rostrum with depictions
of angels according to drawings by Martin Schongauer (in: The Illustrated Bartsch 8, vol. 6, (in:) Early German Artists, ed. by C. Hutchison,
New York, 1980). Reconstruction by A. Ruszkowska.
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10. Retabulum Narodzin
Chrystusa z Musée Communal
w Brukseli. Tryptyk z rzeê-
bionà cz´Êcià Êrodkowà 
z przedstawieniem Narodzin
Chrystusa w centrum kompo-
zycji (ilustracja z: L. F. Jacobs,
Early Netherlandish carv-
ed altarpieces 1380-1550.
Medieval tastes and mass
marketing, Cambridge 1998).
10. Retabulum of the Nativity
of Christ from Musée Com-
munal in Brussels. Triptych
with carved central part with 
a depiction of the Nativity of
Christ in the middle of the
composition (ill. from: L. F.
Jacobs, Early Netherlandish
Carved Altarpieces 1380-1550.
Mediaeval Tastes and Mass
Marketing, Cambridge 1998).

czy z innych zwierzàt lub w tunik´ i p∏aszcz.
Najcz´stszym atrybutem  Êwi´tego jest baranek – na
ramieniu, na ksi´dze lub u stóp (z jego piersi mog∏a
sp∏ywaç krew do kielicha), laska pasterska itd.
Wizerunek tej˝e postaci móg∏ byç np. wzorowany na
rycinach Schongauera, podobnie jak przedstawienie
Odpoczynku...60. 

Jednym z kolejnych problemów w ustaleniu pier-
wotnego wyglàdu o∏tarza jest brak informacji doty-
czàcych techniki wykonania jego cz´Êci Êrodkowej.
Adam S. Labuda zak∏ada, ˝e o∏tarz ten mieÊci∏ w tym
miejscu szaf´ z przedstawieniami figuralnymi. JeÊli
przyjàç sugesti´, ˝e poliptyk by∏ wykonany z prze-
znaczeniem na eksport do Gdaƒska, jest wersjà bar-
dzo prawdopodobnà, i˝ by∏ on produktem seryjnym.
Zbli˝a go to wówczas do wielu innych gdaƒskich
importów, jednym z których jest np. o∏tarz z Pruszcza
Gdaƒskiego61. Wed∏ug Labudy62 i Stangego63 same ju˝
skrzyd∏a zdradzajà niderlandzkà proweniencj´ oraz
wià˝à si´ z niderlandzkà konstrukcjà o∏tarzowà.
Jednak podobny typ retabulum – z rzeêbà w Êrodku 
i malowanymi skrzyd∏ami o szerokich ramach – by∏
szczególnie cz´sty tak˝e w rejonie pó∏nocnych Nie-
miec, tj. w Lubece i Hamburgu64. Wn´trze skrzyni 
(o szer. ok. 216 cm i wys. 124,5 cm lub wi´kszej)
mog∏o byç wype∏nione wieloma ma∏ymi scenami po-
dzielonymi na kwatery lub mniejszà liczbà scen z fi-
gurami w wi´kszej skali. Mog∏a ona równie˝ repre-
zentowaç typ, w którym cz´Êç Êrodkowa mia∏a kszta∏t
odwróconej litery T z jednym wyszczególnionym
przedstawieniem na osi i resztà przedstawieƒ obok
(il. 9). Ta ostatnia propozycja wydaje si´ doÊç praw-
dopodobna, zw∏aszcza ˝e, zgodnie z artyku∏em
Jacobsa65, by∏o to rozwiàzanie cz´sto stosowane m.in.
w Niderlandach, np. o∏tarz Narodzin z Musée Com-
munal w Brukseli (il. 10). Przyjmujàc charakter ma-
ryjny o∏tarza scena Narodzin i Pok∏onu Trzech Króli
jako temat nadrz´dny jest bardzo mo˝liwa. JeÊli

natomiast cykl przedstawieniowy nie koƒczy∏by si´
na Odpoczynku..., a obejmowa∏ dalszà histori´ ˝ycia
Marii, scena g∏ówna o∏tarza mog∏aby zawieraç np.
Âmierç Marii lub Wniebowzi´cie Marii, jak np. o∏-
tarz Âmierci Marii z Lofty w Statens Historiska Mu-
seum, Sztokholm. W przypadku, kiedy o∏tarz ∏àczy∏-
by dwa cykle przedstawieniowe, np. mariologiczny  
i chrystologiczny lub histori´ m´czeƒstwa Êwi´tego,
liczba przedstawianych scen by∏aby w zale˝noÊci od
rodzaju dodatkowego cyklu odpowiednio wi´ksza, co
prezentuje m.in. o∏tarz Narodzin i Pasji ze Skepptuna.
Niewykluczone, ˝e podobnie jak o∏tarz z Pruszcza
Gdaƒskiego, retabulum z Wróblewa równie˝ zawie-
ra∏o dodatkowe dwa mniejsze skrzyd∏a zamocowane
nad skrzyd∏ami zewn´trznymi lub po obu stronach
uskokowo zakoƒczonej cz´Êci Êrodkowej (w kszta∏cie
litery T), z przedstawieniami np. tzw. Ma∏ej Koro-
nacji Marii, Êwi´tych lub anio∏ów, podobnie jak ich
rewersy. Przypuszczenie to mo˝na by uzasadniç
obecnoÊcià wydrà˝eƒ na górnych kraw´dziach skrzy-
de∏, aczkolwiek trzeba mieç na wzgl´dzie to, i˝ rów-
nie dobrze mog∏y one powstaç na potrzeb´ monta˝u
skrzyde∏ w kaplicy czy w innych miejscach ekspozy-
cyjnych. Pod∏u˝na predella, jeÊli istnia∏a, mog∏a
przedstawiaç rzàd rzeêbionych figur lub narracji bàdê
malowane sceny, postaci Êwi´tych czy te˝ ich
popiersia z atrybutami.  

Zwieƒczenie mog∏o mieç charakter np. niderlandz-
ki, gdzie dekoracje górnej kraw´dzi cz´Êci Êrodkowej
nie wykracza∏yby poza obr´b tej cz´Êci i nie ∏àczy-
∏yby si´ p∏ynnie z ewentualnà dekoracjà umiesz-
czonà nad kraw´dzià, czego przyk∏adem jest o∏tarz
g∏ówny z koÊcio∏a p.w. Êw. Wincenta w Dinslaken,
Niemcy.

Innà wersjà rekonstrukcji jest o∏tarz ca∏kowicie
malowany, jak o∏tarz Narodzin Chrystusa ze szko∏y
Rogiera van der Weyden (il. 11). Przyk∏adem tego
typu retabulum na terenie Gdaƒska mo˝e byç m.in.
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ma∏y o∏tarz Ferberów. W takim uk∏adzie (il. 12) na
tablicy Êrodkowej (o tych samych wymiarach, co wy-
miary skrzyni w poprzedniej wersji o∏tarza, z u-
wzgl´dnieniem kszta∏tu litery T) mo˝liwe sta∏oby si´
przedstawienie wszystkich brakujàcych scen z ˝ycia
Marii poprzez malarstwo symultaniczne, widoczne
tak˝e w przedstawieniu kwatery III Rzeê niewiniàtek
oraz kwatery IV Odpoczynek w czasie ucieczki do
Egiptu (podobnie jak m.in. tryptyk – O∏tarz Jero-
zolimski) lub przez zobrazowanie tylko niektórych
scen, z podkreÊleniem najistotniejszej w cyklu, uka-
zanej w centrum kompozycji. W przypadku tablic
malowanych tematy Narodziny Jezusa i Pok∏on

Trzech Króli przewa˝nie by∏y po∏àczone w obr´bie
jednej kwatery lub w cz´Êci Êrodkowej, przy czym
Pok∏on... zwykle zajmowa∏ wi´kszà powierzchni´
obrazowà ni˝ Narodziny... i by∏ wobec niego nad-
rz´dny66. Predella, powtarzajàc charakter ca∏oÊci,
by∏a prawdopodobnie równie˝ malowana, a zwieƒ-
czenie polega∏oby na uskokowo podniesionej  górnej
kraw´dzi cz´Êci Êrodkowej lub by∏oby zawarte w ob-
r´bie tablicy. Od zwieƒczenia uzale˝niona jest obec-
noÊç mniejszych skrzyde∏ ulokowanych nad dolnymi
kwaterami. Mia∏yby one bowiem racj´ bytu tylko
wtedy, jeÊli górna kraw´dê Êrodkowej tablicy by∏aby
podwy˝szona na osi. 

11. Retabulum of the Nativity of Christ from the Rogier van der Weyden school. Pentaptych with painted central part and a depiction of the
Nativity of Christ in the middle (ill. from: M. J. Friedländer, Early Netherländish Painting, vol. IV, Leyden 1967).

11. Retabulum Narodzin Chrystusa ze szko∏y Rogiera van der Weyden. Pentaptyk z malowanà cz´Êcià Êrodkowà i przedstawieniem Narodzin
Chrystusa w centrum (ilustracja z: M. J. Friedländer, Early Netherländish Painting, t. IV, Leyden 1967).

12. Version of a reconstruction of the retabulum from Wróblewo with painted central part, where the suggested graphic originals were placed
– drawings by Martin Schongauer: Nativity of Christ, Adoration of the Magi, Angels (from: The Illustrated Bartsch 8, vol. 6, (in:) Early
German Artists, ed. by C. Hutchison, New York, 1980). Reconstruction by A. Ruszkowska.

12. Wersja rekonstrukcji retabulum wróblewskiego z malowanà cz´Êcià Êrodkowà. W tym miejscu umieszczono sugerowane pierwowzory
graficzne – ryciny Martina Schongauera: Narodziny Chrystusa, Pok∏on Trzech Króli, Anio∏owie. Ryciny pochodzà z: The Illustrated Bartsch
8, vol. 6, (w:) Early German Artists, red. C. Hutchison, New York, 1980. Rekonstrukcj´ wykona∏a A. Ruszkowska.
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Z dost´pnych danych, jakich dostarczajà trzy
zachowane skrzyd∏a, najbardziej prawdopodobna
wydaje si´ wersja retabulum o konstrukcji tzw. nider-
landzkiej. Skromne rozmiary kwater nie wskazujà
raczej na zastosowanie rozbudowanej formy cz´Êci
Êrodkowej (zarówno w opcji rzeêbionej, jak i malo-
wanej) czy te˝ wielce dekoracyjnego zwieƒczenia,
jednak z powodu braku wi´kszej iloÊci informacji 
na ten temat wybór jednego z zaproponowanych

rozwiàzaƒ lub te˝ innych, nie uj´tych w niniejszym
artykule, pozostaje kwestià otwartà.  
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The article discusses assorted probable variants 
of the appearance of the so-called altar from

Wróblewo, and outlines brief schemes of the struc-
tures and forms of European altars from the period. 

The so-called altar from Wróblewo, executed in
about 1500, was in all likelihood intended for one of
the churches in Gdaƒsk. The founder of the retable
was a representative of the patrician Scheweke family
(probably Johan Scheweke). In 1591, a second found-
ation encompassed already four painted wings of the
altar structure. The middle part and the remaining 
elements were either destroyed or lost prior to this
date. The wings were subsequently transferred to 
a private chapel of the Scheweke family in Wróblewo
near Gdaƒsk, and remained there to the destruction of
the chapel in approx. 1945. The preserved three
wings are at present featured in the National Museum
in Gdaƒsk. 

The extant fragments, i.e. the three wings as well
as source data about the fourth wing make it possible
to deduce information about links with the non-extant
corpse, as well as the altar as a whole. This task is
assisted by the preserved frame and an opportunity of
recreating the sequence of the depicted events. The
wing obverses, showing scenes from an apocrypha-
inspired of the Virgin Mary, indicate the Marian 
character of the whole retable. The series starts with
The Offering of Mary in the Temple, followed by The

Miracle with the Rod. The central part of the altar
would have contained consecutive depictions sup-
plementing the story of the Holy Virgin Mary, closed
by the last wings, i.e. The Slaughter of the Innocents
and Respite While Fleeing to Egypt. Comparative
analyses with the forms of other European altar 
structures make it feasible to determine the existence
of a number of other presumable combinations of the
retable’s appearance. The absence of information
concerning other fragments of the retable and the
technique of their execution, as well as the central
part (carved or painted), also decidedly reduces the
possibility of explaining the original appearance of
the altar and multiplies assorted variants. Apparently,
there is no doubt as regards the appearance of the
altar with a closed middle part, which showed like-
nesses of saints standing against the backdrop of
walls. 

The style of the execution of the wings, the 
original polychrome, and the selection of the topics,
together with a comparative analysis involving other
European retables from a similar period provide only
a partial solution to the original appearance of the
altar from Wróblewo, which reflected, e. g. Low
Countries and German impact. Due to the absence of
more numerous data, the selection of one of the solu-
tions proposed in the article, or elsewhere, continues
to remain an open issue.
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