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liwości objętościowych P rzew o d n ika  wyczerpujące. W niektórych jednak momen
tach ciekawe obiekty potraktowano m arginalnie, jednym  zdaniem. Pominięto rów 
nież wyliczenia wielu wartościowych dzieł sztuki, na przykład w  Barczewie póżno- 
gotycki kielich, fundowany w 1488 roku przez B altazara Stockfischa, a w B ar
tągu interesujące historycznie rzeźby z przełomu X IX i XX wieku, wykonane przez 
bibliotekarza polskiego Józefa Kupczyka. W B artołtach Wielkich nie wzm ianko
wano o ciekawym, lokalnie malowanym epitafium  pary małżeńskiej z końca XVII 
wieku. W wiejskim kościele w Klewkach istnieje z kolei jedno z najciekawszych 
przedstaw ień późnogotyckich — âw. Anna Samotrzecia zrealizowana w kręgu in
spiracji sztuki gdańskiej. Bóg Ojciec z Rynu Reszelskiego, przedstawienie z po
czątku XVI wieku, jest analogiczne dla w arsztatu, który realizował ołtarz w Rych- 
nowie koło Ostródy. W tejże miejscowości pominięto obraz Św. Anny Samotrze- 
ciej, ciekawy przykład naśladownictwa obrazu fromborskiego pędzla Bartłom ieja 
Strobla.

Można również mieć pewne uwagi do próby datow ania obrazów i określania 
ich stylu, na przykład wzmianka, iż w Klewkach znajduje się rzeźba ludowa 
z XVI wieku. W niektórych wypadkach autorzy zbyt rygorystycznie odnoszą się 
do wiadomości zaczerpniętych z dawnej litera tury , co przede wszystkim odbija się 
ujemnie na datowaniu obiektów.

Uwagi te nie um niejszają, ani też nie deprecjonują walorów P rzew odn ika . 
Jego wartości społeczne i dydaktyczne są nie do podważenia. Mam na myśli przede 
wszystkim użytkowników, którzy w wielu wypadkach z własnej nieświadomości 
pozbywali się starych, często zniszczonych i według nich nie przem awiających do 
wyobraźni dzieł sztuki. Przew odnik jest tym opracowaniem, które wskaże, co 
należy ochraniać i otaczać opieką. Dla badaczy będzie też cenną inspiracją do 
przeanalizowania zaznaczonych tam  problemów.

K am ila  W rób lew ska

Jerzy Sikorski, Tadeusz Piaskowski, F rom bork , Pojezierze, Olsztyn 1972, ss. 
82 +  90 ilustr. (zdjęcia W. Kapusto, reprodukcje A. Kuraczyk), streszczenia 
w językach niemieckim i angielskim.

Wśród wydaw nictw  ostatnich la t dotyczących From borka należy odnotować 
pozycję Jerzego Sikorskiego i Tadeusza Piaskowskiego o From borku. Jest to bo
gato ilustrowane, popularne opracowanie monograficzne kompleksu W arowni i m ia
sta. Całość składa się z dwu zasadniczych części: historycznej i przewodnika, po
przedzonych inform acją natury geograficznej i charakterystyką najbliższej okolicy.

Część I zatytułow ana S ied em  w iekó w  F rom borka  jest zestawieniem w iado
mości o Wzgórzu i mieście od chwili w ybrania tego m iejsca na siedzibę kapituły 
aż do II wojny światowej. Zaw iera wzmianki o wszystkich najistotniejszych po
czynaniach budowlanych, prowadzonych na terenie Wzgórza i m iasta. P rzedsta
wiono je na tle w ydarzeń historycznych. Decydujące znaczenie i wpływ na ukształ
towanie się obronnych założeń Wzgórza miały niewątpliw ie w ydarzenia wojenne, 
w które obfitował zwłaszcza wiek XV. From bork wielokrotnie wówczas był nisz
czony, a Wzgórze z dominującą nad nim  katedrą stanowiło ostatnie schronienie 
dla kanoników, a także ludności m iejskiej. W tym  to czasie w ykształcił się już za
sadniczy wygląd W arowni from borskiej, który w  zasadniczym zarysie przetrw ał 
do dziś. Najpomyślniejszym okresem dla m iasta był XVI wiek. Powstało wówczas 
wiele nowych inwestycji, między innymi jeden z najwcześniejszych europejskich 
wodociągów. K apituła wykorzystała ten okres względnego spokoju na wzmocnienie 
warowni, a także w związku z postępem w sztuce prowadzenia wojen na jej mo
dernizację (barbakan). Wiek XVII z kolejnymi wojnami szwedzkimi przyniósł 
znów m iastu i W arowni poważne zniszczenia. Długoletnie powolne podnoszenie się 
z ru in  przerw ał pierwszy rozbiór. W arownia straciła swoje znaczenie. Prace na 
Wzgórzu koncentrowały się głównie wokół katedry. W czasie ostatniej wojny po
ważnym zniszczeniom uległo .nie tylko miasto, lecz i Wzgórze. Odbudowane w  ciągu 
la t powojennych jest jednym  z najcenniejszych zabytków architektury obronnej.

Część II  — Z a b y tk i F rom borka  — to przewodnik po poszczególnych elem entach 
architektonicznych W arowni i zabytkach m iasta. Zawiera nie tylko opis poszczegól
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nych obiektów, lecz również w yjaśnienie ich funkcji oraz wzmianki o najw ybit
niejszych postaciach związanych z budową omawianych obiektów.

Uwagi, jakie nasuw ają się przy lekturze om awianej pozycji, to pewne za
chwianie proporcji między poszczególnymi działami oraz górnolotność stylu, a m iej
scami naw et napuszoność sformułowań, na przykład „kapiące od złota” itp. Zbyt 
częste cytaty źródłowe w  części I spraw iają, że tekst jest nieco zawiły, koliduje 
zarówno z rzeczowym opisem części przewodnika, jak  i charakterem  popularnego 
opracowania, które winno istotne fakty podawać zwięźle i jasno. Wstęp z opisem 
położenia geograficznego jest nader suchy, a jednocześnie niepotrzebnie rozbudo
wany. W przewodniku gros miejsca zajm uje katedra i jej wnętrze. Jest to n ie
wątpliw ie najbogatszy obiekt w zespole, ale w  przeciwieństwie do innych posiada 
już opracowania przewodnikowe. Szkoda również, że nie przedstaw iono chociażby 
skrótowo stanu zniszczeń ostatniej wojny i ogromu prac konserwatorskich, które 
pozwoliły na przywrócenie W arowni jej wyglądu, co dla turysty  oglądającego stan 
obecny byłoby niewątpliw ie interesujące. Wykaz litera tu ry  będący uzupełnieniem 
pozycji podano w dobrym wyborze. Autorzy nie dokonują jednakże oceny wyko
rzystanych przez siebie prac, przytaczając niekiedy nie potwierdzone analizą L a 

mentów architektonicznych, niestw ierdzone hipotezy, dotyczące na przykład obron
ności samej katedry. Zapewne uniemożliwiła to ograniczona objętość pracy i jej 
popularny charakter.

Opracowanie wydane estetycznie, obejm ujące całość zagadnień, jest niew ątpli
wie godne uwagi. Dodatkową wartością są streszczenia w  językach obcych, co przy 
dużej liczbie dobrych zdjęć umożliwia również korzystanie z P rzew o d n ika  turystom  
zagranicznym.

Elżbieta  Celińska

Karol Górski, Ł u k a sz  W atzenrode . Ż yc ie  i dzia ła lność po lityczna  (1447—15114 
Ossolineum, W rocław 1973, ss. 159. Studia Copernicana X.

Badania nad wszechstronną działalnością M ikołaja Kopernika zwróciły także 
większą uwagę na Łukasza W atzenrodego, u boku którego przebyw ał w latach 
1503—1510 Mikołaj Kopernik. Biskup Łukasz W atzenrode, znakomity dyplom ata 
i polityk, całkowicie oddany trzem królom polskim — Olbrachtowi, Aleksandrowi 
i Zygmuntowi, miał niewątpliw ie wielki w pływ na form owanie się osobowości 
astronoma. W znakomitym opracowaniu prof. Karol Górski uw ydatnił te cechy 
charakteru, które mógł przejąć od w uja Mikołaj Kopernik. W atzenrode był czło
w iekiem  oryginalnym, kontrow ersyjnym  w oczach najbliższych, nieugiętym w dą
żeniu do celu, osamotnionym, trudnym  w naw iązyw aniu przyjaźni. Był przy tym 
am bitny, uczony, pobożny, ale nieco pechowy. Taką charakterystykę Watzenrodego 
otrzym ujemy z lektury  monografii.

Pracę poprzedziła w nikliw a kw erenda w archiw ach w Krakowie, Gdańsku, 
Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie i Rzymie. W arto zachęcić autora, by zechciał 
w krótkim  artykule omówić m ateriały  archiw alne do biografii W atzenrodego, 
szczególnie archiw alia rzymskie. Doskonałe i um iejętne w ykorzystanie źródeł po
zwoliło autorowi na wydobycie wielu ciekawych faktów  odnoszących się zarówno 
do działalności biskupa, jak  i samej epoki, a równocześnie wkomponowanie postaci 
w  całość wydarzeń historycznych. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, rozpatru ją
cych wszechstronną działalność polityczną W atzenrodego (Elekcja na biskupstwo 
w arm ińskie i wynikłe stąd komplikacje, służba królom polskim, stosunek do zakonu 
krzyżackiego, la ta  klęski ideologii politycznej biskupa, rządy w ew nętrzne na W armii 
i stosunek do kapituły). K rótko zaanonsował autor działalność adm inistracyjno-ko- 
ścielną, wspominając o zwołanym na 1497 rok do L idzbarka synodzie diecezjalnym, 
który zaostrzył dyscyplinę k leru i wiernych. Wyznaczył archidiakona do wizyto
w ania diecezji, położył nacisk na rezydencję wikariuszów. Pozytywny był stosunek 
Watzenrodego do zakonów i klasztorów w diecezji, ponadto biskup budował ko
ścioły, troszczył się o spraw y gospodarcze, zwracał uwagę na szkolnictwo. Powołał 
biskupa pomocniczego, którem u zlecił spraw y czysto kościelne.

Rodzina W atzenrodów pochodziła ze Śląska, Łukasz urodził się w Toruniu, tu 
otrzym ał pierwsze wykształcenie, następnie studiow ał w Kolonii i Bolonii. Na uni-


