


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 


