


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

0 tym w tekście. W źródłach i w literaturze przedmiotu jako pa-
tronka tego kościoła występuje z reguły tylko św. Dorota. 

Wybór przedstawionych na początku  dwóch obiektów nie 
był przypadkowy. Obie świątynie,  wznoszone od połowy XIV w., 
w bezpośrednim sąsiedztwie  Bramy Świdnickiej, związane  były 
z klasztorami: kościół św. Doroty — z konwentem augustianów 
eremitów, a kościół Bożego Ciała — z komturią  joannitów. Au-
torka podjęła trud naszkicowania również losów tych zgroma-
dzeń, przedstawiła też ogólny zarys dziejów Wrocławia w XIV w. 
Historyk oceni te partie tekstu krytycznie, jednak dla czytelnika 
słabiej znającego  historię miasta stanowić one mogą  wprowa-
dzenie we właściwą  tematykę pracy. Jest nią  szczegółowa, rze-
telna analiza architektury obu kościołów. Rekonstrukcja kolej-
nych faz  budowy objęła też techniczną  stronę tego przedsię-
wzięcia, jak szczegóły konstrukcyjne więźby dachowej i dźwi-
gu budowlanego. W efekcie  otrzymaliśmy barwny obraz trwają-
cego dziesiątki  lat procesu wznoszenia monumentalnego gma-
chu kościoła, wzbogacony bardzo obfitym  materiałem ilustra-
c y j n y m . 

Można oczekiwać z nadzieją  na kolejne tomy pracy, oma-
wiające  następne zabytki Wrocławia. Przy okazji warto upo-
mnieć się o uwzględnienie kilku obiektów. Są  to przede wszyst-
kim zachowane do dziś przedmiejskie kościoły św. Maurycego 
1 św. Łazarza. Natomiast w zapowiadanej ostatniej części, mającej 
zawierać „obraz całości gotyckiej architektury sakralnej w mie-
ście", dobrze byłoby włączyć  do rozważań również budowle już 
nie istniejące,  lecz mające  dokumentację ikonograficzną. 

M.  S. 

Andrzej Grzybkowski, Między  formą  a znacze-
niem. Studia  z ikonografii,  architektury  i rzeźby gotyc-
kiej,  DiG, Warszawa 1997, ss. 279, il. 

Spośród 12 opublikowanych tu studiów, tylko jedno (Bra-
terskie  uściski na polskich  nagrobkach  renesansowych) nie było 
wcześniej publikowane. Pozostałe stanowią  zaktualizowane przez 
Autora przedruki jego publikacji z lat 1973-1997, w tym pięć tłu-
maczeń prac wydanych w fachowych  czasopismach niemieckich. 
Wszystkie opatrzone są  starannie dobraną,  ciekawą,  czarno-białą 
dokumentacją  ikonograficzną. 

Pięć studiów dotyczy centralnej architektury gotyckiej. W pra-
cy Centralne  gotyckie  jednonawowe  kościoły  krzyżowe  w Polsce Autor 
analizuje architekturę kościoła franciszkanów  w Krakowie (stanowi 
on według niego naśladownictwo bazyliki w Asyżu) oraz kościołów 
parafialnych  w Bolkowie, Gryfinie,  Kałkowie, Makowicach i Pułtu-
sku. Kolejne prace dotyczą  innych budowli gotyckich o założeniu 
centralnym: kolegiaty św. Krzyża we Wrocławiu; kaplicy grobowej 
NMP (tzw. Książęcej),  ufundowanej  w 1311 r. w kościele cystersów 
w Lubiążu  przez księcia legnicko-brzeskiego Bolesława III; kaplic 
cmentarnych w Darłowie, Koszalinie i Słupsku; kościołów w Go-
sławicach i Miszewie. 

Pozostale studia poświęcone są  rzeźbie gotyckiej i rene-
sansowej. W pierwszym z nich Autor zajmuje się symboliką  mo-
tywu serca, a zwłaszcza pogrzebami serca i jego wyobrażeniami 
na nagrobkach gotyckich. Kolejne dotyczy unikatowej w Polsce 
rzeźby z kościoła św. św. Piotra i Pawła w Legnicy, której tema-
tem jest concordia  apostolorum  (spotkanie tych dwóch aposto-
łów w Rzymie). Powstała ona na lokalne zamówienie specjalnie 
dla tego kościoła w trzeciej ćwierci XIII w. 

Któryś z dwóch wielkich mistrzów, Luder z Brunszwiku 
(1331-1335) lub Dietrich von Altenburg (1335-1341) był auto-
rem programu ideowego zniszczonej w 1945 r. kaplicy na Zam-
ku Wysokim w Malborku z umieszczoną  w niej olbrzymią,  ośmio-
metrową  statuą  Matki Boskiej z Dzieciątkiem,  będącą  największą 
rzeźbą  średniowiecznej Europy. 

Płyta nagrobna przedstawiająca  parę małżeńską  z kościoła 
franciszkanów  w Lwówku jest najlepszą  rzeźbą  śląską  powstałą 
od czasu nagrobka Henryka IV Probusa. Autor zajmuje się bli-
żej przedstawionym przez artystę motywem złączonych  w uści-
sku rąk  (dextrarum  iunctio). Interpretuje go jako amor coniuga-
lis, traktując  jako jeszcze jeden dowód szybkiej recepcji zacho-
dnioeuropejskiej kultury dworskiej i rycerskiej na Śląsku.  Jak 
pisze, „w tym kontekście niezwykle oryginalne, bo realizujące 
motyw dextrarum  iunctio w lirycznej wersji dzieło lwóweckie 
przestaje być odosobnione". Z tymi samymi wpływami wiążą 
się współczesne nagrobkowi lwówieckiemu przedstawienia mę-
sko-żeńskich par aniołów w „akcji miłosnej" (nr 11, 16), znaj-
dujące  się w północnej nawie kościoła kanoników regularnych 
na Piasku we Wrocławiu. Kościół ten powstał w XIV w. na miej-
scu świątyni  romańskiej i stanowi jedną  z najwybitniejszych rea-
lizacji w naszej części Europy. Autor analizuje jednolity zespół 
wsporników w nawach bocznych przedstawiających  anioły. Pro-
gram dziewięciu chórów anielskich w nawie południowej wyróż-
nia się spośród innych znanych, obszernością  i monumentalizacją 
realizacji. Natomiast program nawy bocznej, z aniołami żeńskimi 
wskazującymi  na włoską  proweniencję oraz ze scenami miłosny-
mi, jest całkowitym novum i, jak słusznie sądzi  Autor, mógł po-
wstać „jednorazowo w umyśle zleceniodawcy, zapewne któregoś 
z kanoników regularnych". 

Kolejne studium poświęcone jest jednemu z najpopular-
niejszych motywów dewocyjnych sztuki XV i początku  XVI w., 
wyobrażeniu Matki Boskiej stojącej  z Dzieciątkiem  na księży-
cu. Ostatnia praca, dotychczas niepublikowana, dotyczy moty-
wu braterskiego uścisku na polskich nagrobkach renesanso-
wych. Jego pierwowzór stanowi nagrobek ostatnich książąt  ma-
zowieckich, braci Stanisława i Janusza w katedrze warszawskiej, 
datowany przez autora na lata 1526-1528 i przypisany pracują-
cemu w Polsce włoskiemu rzeźbiarzowi, sięgającemu  do sztuki 
etruskiej. 

M.  D. 

JanWroniszewski, List  dobrego  urodzenia  Gawi-
na ze Smogorzewa  z 1445 roku a problem autorstwa 
tzw.  „Klejnotów  Dtugoszowych",  w: Venerabiles,  nobiles 
et honesti.  Studia  z dziejów  spoteczeństwa  Polski  śred-
niowiecznej.  Prace ofiarowane  Profesorowi  Januszowi 
Bieniakowi  w czterdziestolecie  pracy naukowej, Toruń 
1997, s, 401-417; tenże, W  sprawie pierwotnego  ksztattu 
tzw.  Klejnotów  Dtugoszowych,  „Teki Krakowskie", V. 
Prace ofiarowane  Franciszkowi Sikorze z okazji sześć-
dziesięciolecia urodzin, Kraków 1997, s. 201-205. 

Autorem polskiego „herbarza" pochodzącego  z XV stule-
cia przez wiele lat powszechnie uznawany był Jan Długosz. Do-
piero w 1987 r. Marek Cetwiński podważył to przekonanie. Kil-
ka lat później (1993 r.) Piotr Dymmel ponownie zajął  się sprawą 
autorstwa herbarza wykazując,  że napisany był przez Jana Długo-
sza lub też przez osobę z jego otoczenia. Kolejną  fazę  dyskusji 
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nad tym zagadnieniem (a także nad wyglądem  autografu  dzieła) 
otwierają  dwa omawiane poniżej artykuły Jana Wroniszewskiego. 

W pierwszym z nich przedstawiony jest list poświadczający 
szlachetne pochodzenie Gawina ze Smogorzewa herbu Łabędź, 
wystawiony przez dostojników obecnych na zjeździe general-
nym Królestwa Polskiego w Wiślicy 19 VII 1445 r. List ten ad-
resowany był do wszystkich władców i rycerzy Europy, głównym 
jednak jego odbiorcą  był palatyn reński i książę  Bergu. 

Źródło to (opublikowane w aneksie do artykułu, s. 414-
-417) znane było co prawda historykom, lecz niedostatecznie 
do tej pory wykorzystywane — mylnie bowiem traktowano je 
jako zwykły wywód szlachectwa. List ten jest przede wszystkim 
niezwykle ważnym świadectwem kontaktów polskiego rycerstwa 
z krajami Europy zachodniej. Wroniszewski omówił je, wykazu-
jąc  przekonująco,  że nie należy patrzeć na nie jako na jedno-
stkowe przypadki podróży, bowiem „mamy raczej do czynienia 
ze środowiskiem (lub środowiskami) bywalców na obcych dwo-
rach" (s. 409). Bliższa analiza listu prowadzi Wroniszewskie-
go do wniosków ważnych dla zagadnienia autorstwa tzw. Klej-
notów. Według niego autorem listu z 1445 r. był Jan Długosz. 
Świadczy o tym zarówno wpisanie listu do księgi formularzowej 
krakowskiej kancelarii biskupiej jak i fachowy  sposób blazono-
wania herbów. 

Zwraca również uwagę podobny sposób blazonowania w li-
ście oraz w Rocznikach  Jana Długosza (użycie w obu tych źród-
łach terminu puniceus na określenie barwy czerwonej) i w tzw. 
Klejnotach  (kilka fragmentów,  w których opisy herbów są  nie-
mal identyczne). Wszystko to pozwala Wroniszewskiemu stwier-
dzić, że zarówno list jak i tzw. Klejnoty  zostały napisane przez 
jednego autora — osobę związaną  z katedrą  krakowską.  Iden-
tyczne zaś wykorzystanie terminu puniceus w liście oraz w Rocz-
nikach  Jana Długosza prowadzi do wniosku, że to właśnie on 
jest autorem tzw. Klejnotów. 

W drugim z omawianych artykułów J. Wroniszewski, wbrew 
większości historyków, stara się udowodnić, że w autografie  tzw. 
Klejnotów  istniały również rysunki blazonowanych herbów. 
Stwierdził on, że dotychczasowe opinie na temat wyjątkowości 
tzw. Klejnotów  w literaturze heraldycznej XV w. są  przedwczes-
ne, nie uwzględniają  bowiem ogromnej różnorodności europej-
skiej literatury tego typu. Wykazał także, że w Polsce istniał 
zwyczaj równoległego zamieszczania zarówno opisu jak i rysun-
ku danego herbu. Świadczą  o tym liczne przykłady pochodzące 
z dokumentów nobilitacyjnych (już od 1434 r.) oraz z potwier-
dzeń szlachectwa (od 1445 r.). Jednak nie tylko analogie z ów-
czesnymi polskimi zwyczajami heraldycznymi pozwalają,  według 
Wroniszewskiego, na wysunięcie przypuszczenia o istnieniu 
w tzw. Klejnotach  rysunków herbów. 

Zwrócił on uwagę, że w licznych przypadkach opis herbu 
w tym dziele nie jest precyzyjny i bez odpowiedniego rysunku 
nie można byłoby go zrozumieć. Dlatego też wydaje się, że 
autor tzw. Klejnotów  albo zamierzał opatrzyć swe dzieło rysun-
kami (co z różnych przyczyn mu się nie udało) albo też auto-
graf  miał ilustracje. 

Za tym drugim domysłem przemawia, zdaniem Autora, 
analiza dokumentu królewskiego z 1523 r., który poświadczał 
szlachectwo Zofii  Zborowskiej. Według Wroniszewskiego do-
kument ten zaczerpnął  blazonowanie czterech herbów z nie-
znanej iluminowanej kopii tzw. Klejnotów.  Tak więc, skoro już 
w pierwszym ćwierćwieczu XVI w. istniał egzemplarz herbarza 
z rysunkami herbów to, jak stwierdza Wroniszewski, „nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby przypuszczać, że również i on [tj. au-
tograf  dzieła] opatrzony był ilustracjami herbów" (s. 205). 

Argumenty przedstawione przez J. Wroniszewskiego (a tak-
że argumenty wcześniejszej literatury) wydają  się dostatecznie 
mocne, aby w Janie Długoszu widzieć autora (inicjatora) spisa-
nia tzw. Klejnotów.  Mniej przekonująca  jest natomiast hipoteza 
o istnieniu rysunków opisywanych herbów już w XV-wiecznym 
autografie.  Niezależnie jednak od tego oba artykuły dowodzą, 
że w sprawie tzw. Klejnotów  historycy nie powiedzieli jeszcze 
ostatniego słowa. 

P. W. 

Maria Kowalczyk, Mathias  de  Szydlow,  premier 
lecteur  polonais  de  la  Bibliothèque  du Vatican,  w: Ro-
ma, magistra  mundi.  Itineraria  culturae  medievalis. 
Mélanges  offerts  au Père L. E. Boyle,  éd. par J. H a m -
messe, Louvain-la-Neuve 1998, s. 483-491. 

Maria Kowalczyk przedstawia zainteresowania książką  Ma-
cieja z Szydłowa (zm. 1519 r.), profesora  na Wydziale Teolo-
gicznym Akademii Krakowskiej i rektora tejże uczelni oraz ka-
nonika krakowskiego. Autorka odnalazła (i opublikowała 
w aneksie) spis księgozbioru Macieja, sporządzony  przez niego 
w grudniu 1507 r. (BJ Cim. 5513). Spis ten obejmuje 45 ksiąg 
przechowywanych w jego izbie, na górnej półce (in  banco supe-
riori in stubella  mea). Maciej rozpoczął  również spisywanie 
ksiąg  znajdujących  się na niższej półce, jednak nie wymienił 
z niej już żadnej pozycji. Przy wielu pozycjach spisu Maciej 
umieszczał opis zewnętrzny księgi oraz zaznaczał, które z nich 
są  drukowane. Autorce udało się zidentyfikować  pewne księgi 
Macieja, które do dzisiaj przechowywane są  w Bibliotece Ja-
giellońskiej. M. Kowalczyk udowadnia także, że Maciej z Szyd-
łowa był pierwszym znanym Polakiem korzystającym  z bibliote-
ki papieskiej w Watykanie, przeniesionej tam przez papieża 
Sykstusa IV. Dowodzą  tego zapiski Macieja w kilku rękopisach 
BJ, które informują  m.in. o wypisach robionych przez niego in 
Urbe  Romana ex libraria  Sixti.  Przed kilku laty wyniki badań 
Autorki nad Maciejem z Szydłowa zostały opublikowane w ję-
zyku polskim (Studia  nad  życiem i działalnością  Macieja  z Szyd-
łowa,  „Folia Historica Cracoviensia" 3, 1996, s. 69-89), obecnie 
zostały one uprzystępnione również czytelnikowi zagraniczne-
mu. 

P. W. 

Pavel V l с e k, Petr Sommer, Dusan F o 11 y n (i in.), 
Encyklopedie  ceskych klâsterù,  Nakladatels^ Libri, 
Praha 1997, ss. 782. 

Głównym celem pracy jest przedstawienie rozwoju architek-
tury klasztornej na ziemiach czeskich (bez Moraw) aż do czasu 
oświeceniowych (tzw. józefińskich)  kasat. Zawiera ona jednak 
także cenne zarysy dziejów zarówno klasztorów, jak i zakonów 
i kongregacji oraz wybór podstawowej literatury przedmiotu. 

Encyklopedię otwiera pięć artykułów syntetycznych przed-
stawiających  zarysy: dziejów życia zakonnego w Czechach, dzie-
jów benedyktynów do X w., udziału benedyktynów w chrystiani-
zacji Czech oraz charakterystyki architektury średniowiecznych 
i nowożytnych klasztorów. Oddzielnie zestawiono słownik za-


