
Piękna Madonna w NMP 

Rzeźba Pięknej Madonny Gdańskiej znajduje się w kaplicy św. Anny. Jej powstanie 
kamiennej figury Marii z Dzieciątkiem szacuje się na rok 1420, jednak precyzyjne jej 
datowanie jest kwestią otwartą. Nie znamy Mistrza, który wykonał tą wspaniałą kreację. W 
latach 1510/20 powstała nastawa ołtarzowa, przy której wtórnie umieszczono figurę. 
 

Polichromowana figura z dzieciątkiem, należy do najwybitniejszych dzieł gotyckiej 
sztuki rzeźbiarskiej w Gdańsku i czołowych dzieł stylu międzynarodowego zwanego 
„miękkim” albo „pięknym”. Ma też szereg cech, które odróżniają ją od tej grupy, jak okazałe 
rozmiary, kompozycję w kształcie litery „C”, silniej uwydatnione elementy naturalistyczne, 
czy odmienną kolorystykę. Tą pełnoplastyczną, dwumetrową rzeźbę, wykonano w miękkim 
kamieniu wapiennego. Rzeźba Madonny charakteryzuje się wysmukłymi proporcjami 
kontrapostowym upozowaniem, subtelnością i elegancją. 

 
Ukazuje ona postać Marii z półnagim Jezusem na prawym ramieniu i jabłkiem w 

lewej dłoni. Postać Madonny jest wysmukła, ma młodzieńczą, łagodną, z cichą radością 
twarz. Półprzesłonięte oczy kieruje w stronę jabłka i rączek Jezusa. Na głowie ma białą 
chustę, na niej koronę, spod której wyłaniają się lekkofalujące złociste loki włosów. Ubrana 
jest w miękko opadający płaszcz koloru niebieskiego, ze złotą lamówką i złotymi ozdobami. 
Płaszcz układa się bogatym układem fal. Spod niego wystaje czerwono – złota suknia z 
brokatu, z niedużym prostym dekoltem. Przepasana jest czerwonym paskiem ze złotą 
sprzączką. Prawą ręką podtrzymuje złotowłose Dzieciątko, które lekko uśmiecha się i 
radośnie wyciąga rączki w kierunku czerwonego jabłka trzymanego przez matkę. Mały Jezus 
charakteryzuje się gęstymi lokami włosów, delikatnością pulchnej twarzy i drobnymi oczami. 
 

Przedstawienie atmosfery rodzinnego szczęścia, wyraża lekki uśmiech Madonny. 
Pełna wdzięku postać ujmuje, nie wynosi się i jest bliska wszystkim spoglądającym. Ujmuje 
skromnością i serdecznością dziewczęcego wyrazu twarzy.  
 

Wyobrażenie ma także uroczysty i reprezentacyjny charakter. Ostateczny wyraz 
nadaje mu pewien idealizm, przejawiający się to w przesadnej ondulacji włosów, 
wyszukanym układzie draperii, a także naturalizm, eksponujący pewne niedostatki urody jak: 
zbyt obła twarz, podwójny podbródek i grubsza szyja, czy też nieforemne ciało Jezusa. 
 

Jabłko w ręce Matki Boskiej będące antytezą zakazanego owocu, zerwanego przez 
pierwszych rodziców przywołuje perspektywę życia wiecznego. 
 

Retabulum Gdańskiej Madonny wykonana jest z drewna i powstała w latach 1515/20. 
Wywodzi się z warsztatu gdańskiego, związanego z kręgiem Mistrza Pawła. Obecnie 
prezentuje się po zabiegach konserwatorskich. 
 

Tłem posągu jest gloria promienista i wieniec różany z wplecionymi medalionami ze 
scenami pasyjnymi. Ciąg narracyjny rozpoczyna po lewej stronie, u dołu tondo z Ostatnią 
Wieczerzą, dalej Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie, Cierniem ukoronowanie, Obnażenie z 
szat, Ukrzyżowanie i Opłakiwanie. Pod daszkiem szafy znajduje się medalion 
przedstawiający Trójcę Święta w postaci trzech mężczyzn siedzących na jednym tronie, 
złączonych wspólnym nimbem i trzymających się za ręce. Tylko dwa tonda: z Ostatnią 
Wieczerzą i Biczowaniem  są oryginalne. Pozostałe nie przetrwały zawieruchy II. Wojny 
Światowej. 

 
Po obu stronach wieńca różanego widzimy u dołu dwie grupy klęczących postaci, 

które przedstawiają adorujący Kościół jako lud boży: z prawej strony duchowieństwo 
wszystkich hierarchii, z lewej laików wszystkich klas społecznych. W narożach u góry 
znajdują się wizerunki:z lewej strony św. Wojciecha, a  św. Franciszeka z prawej. Na 
drzwiach szafy ołtarzowej malowane są postacie świętych. 

 



Piękna Madonna w NMP 

Gdański Mistrz stworzył fascynujące dzieło, które do dziś znacznie przekracza walory 
niezwykłego dzieła sztuki i przywołuje doświadczenie nieskończoności, podkreślonej 
mistycyzmem odkupienia w pasji. 

 
Podczas II wojny światowej szafę z Madonną zdemontowano, zaś figura została 

zamurowana w podziemiach kościoła. Po wojnie zdekompletowane retabulum przeniesiono ją 
do warszawskiego Muzeum Narodowego. Po kilkudziesięciu latach eksponowania zostało 
zestawione ze znajdującą się w obecnym miejscu figurą Marii z Dzieciątkiem, przy czym 
zrekonstruowano zaginione podczas wojny elementy (m.in. pięć medalionów z reliefami dłuta 
Stanisława Wyrostka i Mariana Mroza). 

Legenda 

Gdańskiej Madonnie towarzyszy legenda o nieznanej metryce. Po śmierci mistrza 
garncarskiego, jego warsztat odziedziczyła młoda wdowa. Pracowali w nim dwaj czeladnicy. 
Jeden z nich odznaczał się pobożnością, zdolnościami, pracowitością i innymi cnotami, 
podczas gdy drugi był pełen przywar, odznaczał się agresywnością i natarczywością w 
stosunku do niewiasty. Obaj ubiegali się o rękę wdowy i pewnego razu doszło do krwawej 
awantury pomiędzy nimi. Agresor ze względu na podejrzenie o usiłowanie zabójstwa został 
aresztowany i zamknięty w gdańskiej Katowni gdzie oczekiwał na wyrok śmierci. Na nic zdały 
się interwencje wdowy wobec niesprawiedliwego wyroku, a awanturnik rozpaczliwie modlił 
się do Marii, która ukazała się jemu wraz z Dzieciątkiem jako młoda, pełna urody niewiasta. 
Jako ostatnią prośbę prosił Radę Miejską o niezbędne materiały do rzeźby, za pomocą 
których odzwierciedlił wizję. Rzeźba była tak piękna, że radni nie mogli uwierzyć, aby 
morderca zdolny był do takiego kunsztu. Za ten czyn awanturniczego artystę uniewinniono i 
ten pojął za żonę wdowę garncarza. 

 

 


