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twym synem Maila nie ma jeszcze
prawego tzewika. (Nnawianie i re-
konstrukcja gotyckiej Piety z Bazy_
liki Mailackiei akończy się w listo
padzie.

Przedstawienie Marii trzymającej na
kolanach zdjętego z kłzyża Chrystusa
jestjednym z najpopulamiejszych śred-
niowiecznych tematów religijnych
w sztuce, - Gdańska Pietajest niezwy-
kle cenna. Nie tylko dlatego, że ma 100
lat więcej niż Pieta Michała Anioła
z Bazyliki św. Piotra w Rzymie - twier-
dzi konserwator Leszek zakrzewski.
- Liczy sięjej piękna kompozycja, do-
skonate proporcje i perfekcyjnie zary-
sowane detale. To arcydzieło z euro-
pejskich podręczników historii sztuki !

Leszek Zakrzewski i Anna Kriegsei-
sen z firmy Prolithos od kilku tygodni
pracują przy rzeźbie. Przeprowadzili
już szczegółowe badania wszystkich
warstw polichromii, którą pokryte jest
dzieło. 600-letnia rzeźba autorstwa ar-
tysty zwanego Mistrzem Pięknych Ma-
donn była wiele razy konserwowana
i malowana. Ostatni raz, niezbyt
wprawnie, w 1908 r. - Niestety, nie

udało nam się znaleźć najstarszej. go-
tyckiej warstwy - żałuje Anna Krieg-
seisen. - Dotarliśmy za to do dobrze
zachowanej polichromii z okresu ba-
roku. Przywrócimy rzeżbie właśnie ta-
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POPULARM PIETA
Anonimowego twórc ę Piety z Bazy -

1iki Mariackiej nazylva się powszech-
nie Mistrzem Pięknych Madonn. Dzia-
łał pod koniec XIV i na początku XV
w. w Nadrenii, Czechach, Morawach
i państwiekzyżackim. Pod wpłpvem
jego sztuki tworzyło wie|u rzeźbiwzy .

W Polsce zachowało się kilka dzieł
afty§ty, m.in. w Toruniu i Wrocławiu.
W kosciele Mariackim, oprócz Piety,
sąjeszcze dwie rzeźby mistrza* Pięk-
na Madonna z kaplicy św. Anny oraz
Madonna z Dzieciątkiem zkaplicy św.
Kosmy i Damiana, Na szczególną
uwagę zasfuguje fragment Piety z Ba-
den bei Wien, przechowpvany w mu-
zeum w Berlinie, przypominający bar-
dzo gdanską rzeźbę.
Pieta, czyli przedstawienie Marii

trzymającej na kolanach zdjętego
z krzyża CĘsrusa. jest jednym z naj-
popuiamiej szych średniowiecznych te-
matów religijnych w sztuce. &ena zo-
stała zaczerpnięta z apoĘfów, czyli
pism, które nie weszły do oficjalnej
wersji Ewangelii. Łacińskie słowo
,pietas" oznacza miłość macierzyń-
ską oddanie, posłuszeństwo i ofiarę.
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ką kolorystykę, na pewno zbliżoną do
gotyckiej, bo konserwatorzy z reguły
Starali się nie zmieniać oryginału.
W li:ltlpadzie. po zaktlńczeniu plac

kon\er\Ą atorskich. prz1 brudzona i sza-
rarzeźba nabierze nowych barw, Sza-
ta Matki Boskiej będzie białokremo-
wa, a jej krawędzie - bordiura - złote.
Chusta na głowie Marii. zwana mafo-
rium, odzyska białobłękitny kolor.
Okrywające Jezusa perizonium - prze-
paskę biodrową, konserwatorzy poma-
lują na biało. Wcześniej muszą jednak
uzupełnić ukluszone fragmenty wa-
piennej Piety. Gotowe są już dłonie
Marii i Jezusa. Sporo pracy wymaga
jeszcze korona Chrystusa. rv której nie
mł cierni. Trzeba będzie także rł1 mie-
nić duży fi,agmcnt chtrstl, Matki Bo-
skiej, Podczas jednej z poprzednich
konserwacji ubytek zostal zastąpiony
kawałkiem lipowego drewna. -Rzeź-
ba trochę podróżowała. stąd wiele me-
ohanicznych uszkodzeń - tłumaczy
Kriegseisen.
Wiadomo, że Pieta od XV wieku znaj-

dowała się w kościele Mariackim - do
l608 r. w zakystii, potem w kaplicy
Wszystkich Swiętych, a następnie
w kaplicy św. Rajnolda. W czasie woj-
ny Pieta trafiła do Muzeum Miejskie-
go. przemianowanego później na Mu-
zeum Narodowe. W 1980 r. wróciła
znowu do kaplicy św. Rajnolda. gdzie
można ją oglądać co dzień. również
w czasie konserwacji. MR
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Leszek Zakrzewski i gdańska Pieta
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