
Piszinen waren keine Seltenheit auch im
Altarteil vieler Kirchen, deshalb kann ihr
Vorhandensein allein nicht unbedingt ais
Kennzeichen einer Sakristei gedeutet wer-
den. Frau Schaich hat auf die Ubernahme
mancher Sakristeifunktionen durch Chore
aufmerksam gemacht, wo mitunter Schranke
aufgestellt wurden, die man in der Fachlite-
ratur falschiicherweise „Sakristeischranke"
nennt. Das wohl beruhmteste Beispiel eines
solchen liturgischen Móbels, das sich von
Anfang an im Kirchenchor befand, ist der
Kelchschrank in der Zisterzienserabtei zu
Doberan bei Rostock.

Uber ikonographische Programme der
Mai- und Plastikdekorationen (hauptsachlich
vom Bauschmuckcharakter) kann man vor
allem sagen, dass sie auBerst differenziert
und meist mit der lokalen Kirche und dereń
Tradition verkniipft waren. Die Verfasserm
stellt allerdings fest, dass in Sakristeien ver-
haltnismafiig oft Bildnisse von Propheten (oft
in Gestalt von Stiitzen oder Schlusssteinen),
Szenen, die die Heilsbedeutung Mariens her-
vorhoben, sowie Passionsszenen vorzufinden
sind. Móglicherweise hing das mit der Idee
der Vorankiindigung und Vorbereitung von
Christi Opfer zusammen, das der Priester,
der in der Sakristei die Liturgie - die udische
Erinnerung an die Passion des Messias - vor-
bereitete, in der Messę gleichsam nachvoll-
ziehen sollte. Die Verfasserin hat zwar nicht
gezeigt, in wie vielen Fallen wir es mit einem
solchen ikonographischen Programm zu tun
haben, doch ist dessen Verkniipfung mit Sa-
kristeifunktionen durchaus iiberzeugend.

Das Buch Anne Schaichs - auch wenn es
nicht ganzlich alle Probleme und Ratsel von
mittelalterlichen Sakristeien lóst - ist doch
fur jeden Forscher der mittelalterlichen Ar-
chitektur, besonders der gotischen eine wich-
tige Veróffentlichung. Es macht vor allem
auf das „Phanomen Sakristei" ais solches
aufmerksam, auf ein Phanomen also, das
bisher in der Fachliteratur eher auBer Acht
gelassen wurde. Eine der Hauptschlussfolge-

rungen des Buches ist zwar die Feststellung,
dass unser Wissen uber Sakristeien geringer
sei ais unser Unwissen dariiber, aber eben
diese Tatsache sollte Kunsthistoriker dazu
veranlassen, Liicken in den Forschungser-
gebnissen der Verfasserin aufzufullen. Die
Arbeit Anne Schaichs wird zweifellos - auch
m Polen - einen wichtigen Bezugspunkt fur
jeden Forscher darstellen, der das Thema
mittelalterlicher Sakristeien wieder aufneh-
men móchte.

Jakub ADAMSKI

Na marginesie edycji pamiętników Martina
Grunewega

W piątym tomie „Studiów Zródłoznaw-
czych" z 1960 r. Ryszard Walczak obszer-
nie omówił rękopis pamiętników Martina
Grunewega, przechowywany w Bibliotece
Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (sygn.
Ms 1300), zapowiadając jednocześnie
publikację jego wybranych fragmentów1.
Zamiar ten nie został jednak zrealizowany,
a na krytyczne wydanie - tym razem całości
dzieła - trzeba było czekać prawie pół wie-
ku. Zostało ono przygotowane pod redakcją
Almut Bues w Niemieckim Instytucie Histo-
rycznym w Warszawie, a ukazało się w roku
2008 nakładem wydawnictwa Harrassowitz2.
Swego rodzaju promocją publikacji była
wystawa w krakowskim klasztorze Domini-
kanów (24 IV-24 V 2008) i zorganizowana
tamże międzynarodowa konferencja nauko-
wa (24-27 IV 2008) poświęcone barwnemu

1 R. Walczak, Pamiętniki Marcina Grunewega,
„Studia Zródłoznawcze" 5, 1960, s. 51-11.

1 Die Aufzeichnungen des Dominikaners Mar-
tin Gruneweg (1562 - ca. 1618) ii ber seine Familie
in Danzig, seine Handelsreisen in Osteitropa und
sein Klosterleben in Polen, red. A. Bues, Harras-
sowitz Verlag: Wiesbaden 2008 (= Deutsches Hi-
storisches Institut Warschau, Quellen und Studien,
Band 19, ISBN 978-3-447-05269-6 (dalej:
Gruneweg).

176



życiu Grunewega3. Gdańszczanin, urodzony
w 1562 r. w niemieckiej rodzinie kupieckiej,
spędził sześć lat, praktykując u ormiańskich
kupców we Lwowie i podróżując z nimi
m.in. do Konstantynopola i Moskwy, by
w końcu - po konwersji z luteranizmu na
katolicyzm - wstajpić do lwowskiego klasz-
toru Dominikanów. Już jako zakonnik odbył
pielgrzymkę do Rzymu, następnie pełnił
różne funkcje w konwentach Dominikań-
skich m.in. w Raciborzu, Krakowie i Płocku;
zmarł po 1615 r. (może około 1618 r.)4. Jego
zapiski (zredagowane w latach 1601-1606),
liczące prawie dwa tysiące stron, wzbo-
gacone o około pięćset własnoręcznych,
z reguły dość schematycznych rysunków, są
kapitalnym źródłem dla historyków różnych
specjalności z co najmniej kilku krajów
europejskich. Specyficzny punkt widzenia
Grunewega - mieszczanina i zakonnika-
-konwertyty, Niemca żyjącego w wielokul-
turowej Rzeczypospolitej - jest szczególnie
istotny dla badań nad mentalnością i umy-
słowością w końcu XVI w. i na początku
XVII w.; pamiętniki są też jedynym w swo-
im rodzaju dokumentem życia klasztornego
w Polsce w epoce reform potrydenckich5.
Dokładność notatek Grunewega, odznacza-
jącego się dużą ciekawością świata, pozwala

3 Martin Griineweg. Życie Europejczyka. Ka-
talog wystawy w klasztorze oo. Dominikanów
w Krakowie 24 IV - 24 V 2008, red. A. Bues,
Z. Krysiewicz, Kraków 2008; materiały konferencji
opublikowane w tomie: Martin Gmneweg (1562 -
nach 1615). Ein europaischer Lebensweg / Martin
Gruneweg (1562 - after 1615). A European Way of
Life, red. A. Bues, Wiesbaden 2009 (= Deutsches
Historisches Institut Warschau, Quellen und Stu-
dien, Band 21).

4 Walczak (przyp. 1), s. 59-62; A. Bues, Ein-
leitung, w: Gruneweg, s. 1512-1533; taż, Domi-
nikanin Martin Gruneweg (1562 -po 1615) i jego
pamiętniki, w: Dominikanie na ziemiach polskich
w epoce nowożytnej, red. A. Markiewicz, M. Mi-
ławicki, Kraków 2009 (= Studia i Źródła Domini-
kańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie,
5), s. 63-89.

5 Por. Bues, Einleitung (przyp. 4), s. 1508.

wydobyć z jego pamiętników' - zwłaszcza
z relacji z licznych podróży - wiele bezcen-
nych informacji szczegółowych, dotyczą-
cych np. stosunków społecznych, religijnych
i etnicznych, zawodowej praktyki kupiec-
kiej, obyczajów, strojów, a także wyglądu
miast i budowli6.

Publikacja składa się z czterech wolu-
minów (z ciągłą paginacją). Pierwsze trzy
zajmuje edycja rękopisu (s. 1-1467), zaopa-
trzona w przypisy z uwagami dotyczącymi
samego tekstu (poprawki, dopiski itp.) oraz
objaśnienia; na marginesach umieszczono
reprodukcje rysunków Grunewega, zmniej-
szonych z reguły o około 15%. Tom czwarty
otwiera obszerne wprowadzenie (s. 1469—
1625) obejmujące szczegółowe dane kody-
kologiczne, analizę gatunkową, stylistyczną
i językową tekstu, biografię Grunewega,
szkice na temat miast, z którymi był zwią-
zany (Gdańsk, Warszawa, Lwów, Kraków),
studia o handlu i podróżowaniu oraz sytuacji
Kościoła i klasztorów w czasach Grunewega
(ze szczególnym uwzględnieniem domi-
nikanów), wreszcie uwagi o wartości jego
pamięmików jako źródła historycznego.
Resztę tomu wypełnia rozbudowany aparat
krytyczny, na który składają się m.in.: spis
treści rękopisu, drzewo genealogiczne Gru-
newega, jego curriculum vitae, itinerarium,
wykaz dzieł przez mego cytowanych (osob-
no potraktowano cytaty biblijne), lista do-
minikanów wspominanych w pamiętnikach,
reprodukcja planu klasztoru Dominikanów
we Lwowie autorstwa Grunewega z jego
własnymi objaśnieniami, plan klasztoru Do-
minikanów w Krakowie, mapa klasztorów
dominikańskich w Rzeczypospolitej około
1596 r., plany ukazujące Gdańsk, Kraków,
Lwów i Warszawę w czasach Grunewega,
fotografie kilkunastu kart rękopisu (w tym
całostronicowego rysunku ukazującego
meczet Selima II w Adrianopolu) i innych
dokumentów związanych z Grunewegiem

6 Tamże, s. 1609-1610.
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i jego rodziną, na końcu spis literatury
przedmiotu oraz indeksy miejsc, nazwisk
i rzeczowy7.

Znaczenie edycji nie podlega dyskusji
choćby przez sam fakt udostępnienia szer-
szemu gronu czytelników całości dzieła
Grunewega. Naturalnie było ono znane
badaczom już w rękopisie, o czym świad-
czyć może bibliografia licząca 54 pozycje.
Pomijając kilka prac niemieckich z XIX w.
i sprzed II wojny światowej, większe zain-
teresowanie pamiętniki wzbudziły dopiero
po wspomnianym artykule Walczaka (głów-
nie zresztą wśród historyków ukraińskich
i bułgarskich). Prawdziwy wysyp publikacji
odwołujących się do zapisków gdańszcza-
nina nastąpił jednak w latach 90. ubiegłego
i w pierwszych latach obecnego stulecia8.
Jednakże niewiele jest wśród nich prac
z zakresu historii sztuki względnie historii
architektury. Z polskich wymienić można
właściwie tylko artykuł Feliksa Markowskie-
go o gotyckim klasztorze Dominikanów we
Lwowie z 1969 r.9 Niezrozumiały jest fakt.

7 Z ubolewaniem stwierdzić trzeba, że w indek-
sie rzeczowym pominięto hasła przydatne history-
kom sztuki, jak kościoły, ołtarze czy nagrobki.

s Miało to zapewne związek z przeprowadzoną
wówczas konserwacją i wykonaniem mikrofilmo-
wej reprodukcji rękopisu oraz podjęciem w 1997
r. prac nad jego edycjąj por. stan badań w: Bues,
Einleitimg (przyp. 4), s. 1507-1511.

9 F. Markowski, Gotycki klasztor dominikański
we Lwowie w świetle gdańskiego rękopisu z XVI
wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 14,
1969, s. 65-83 oraz uzupełnienie: R. Świętochow-
ski, Na marginesie artykułu F. Markowskiego „ Go-
tycki klasztor dominikański we Lwowie w świetle
rękopisu z XVI wieku", tamże, s. 89-104. Za po-
średnictwem Markowskiego na Grunewega powo-
ływał się także T.M. Trajdos, Kościół dominikanów
lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy,
„Nasza Przeszłość" 87, 1997, s. 41, 42, 49, 52, 55,
59, 63, 64; tenże. Dominikanie i franciszkanie we
Lwowie do 1370 r, „Dzieje Podkarpacia" 5, 2001,
s. 431; tenże, Kult maryjny w kościołach mendy-
kanckich średniowiecznego Lwowa, w: Ecclesia
et civitas. Kościół i życie religijne w mieście śre-
dniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska,

że Grunewegowy opis Lwowa doczekał się
przekładu na język ukraiński już w 1980 r.10,
natomiast równie ciekawa i obszerna relacja
pamiętnikarza o Krakowie praktycznie nie
zaistniała w literaturze przedmiotu. Dopiero
publikacja zapisków wywołała natychmia-
stową reakcję krakowskich historyków sztu-
ki: Krzysztof J. Czyżewski poddał analizie
ich fragmenty dotyczące katedry na Wawe-
lu", wiele odwołań do dzieła gdańszczanina
znalazło się też w niedawno wydanym stu-
dium Pawła Pencakowskiego12. Polski prze-
kład wspomnianego opisu Krakowa przed-
stawił ostatnio Marcin Fabiański w aneksie
do swej książki o kulturze artystycznej
„złotego wieku" miasta13. Zwłaszcza artykuł
Czyżewskiego dobrze ilustruje naukowe
korzyści, jakie historyk sztuki może wy-
nieść z uważnej lektury Grunewega: jego
opisy i rysunki pozwoliły Autorowi m.in.
odtworzyć wygląd niezachowanego lekto-
rium i otoczenia grobu św. Stanisława oraz
zweryfikować znane dotychczas przekazy
źródłowe o innych zaginionych elementach
wyposażenia katedry. Idąc tą samą drogą,
chciałbym wskazać kolejne ustępy pamięt-

Warszawa 2002 (= Colloąuia Mediaevalia Varso-
viensia, 3), s. 424, 425.

10 IcaeBHH, HaudaeHuTiuuu icmopunnuu
onuc Jlbeoea, „5KpBTeHb" 10. 1980, s. 105-114;
dalej cytowany przedruk w: tenże, YKpaiua óaeua
i uoea. Hapoó, peiiein, Kymbmypa, JlbBiB 1996,
s. 132-153.

" K.J. Czyżewski, Martin Gnmeweg o krakow-
skiej katedrze, w: „Żeby wiedzieć". Studia dedyko-
wane Helenie Malkiewiczównie, red. W. Walanus.
M. Walczak. J. Wolańska. Kraków 2008, s. 243-
255; niemiecka wersja: tenże. Der Krakauer Dom
um 1600 im Lichte zeitgenóssischer Ouellen. w:
Martin Gruneweg (1562 - nach 1615)... (przyp.
3), s. 361-372.

12 P. Pencakowski, Recepcja dziel dcm:nej sztu-
ki i pamiątek przeszłości w diecezji krakowskiej
w epoce kontrreformacji, Kraków 2009 (= Studia
i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, 18), według indeksu.

13 M. Fabiański, Złoty Kraków. Kraków 2010,
s. 243-269.
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ników, cenne z punktu widzenia badań nad
sztuką dawnej Polski.

Stosunkowo najlepiej znane badaczom
są notatki Grunewega dotyczące Lwowa.
Zwracano już uwagę, że pozostawiony przez
niego opis miasta zawiera jedyne wzmianki
0 wielu nieistniejących już dziełach sztuki,
niekiedy także ich rysunkowe odwzorowa-
nia14. Wymienić można np. plan Wysokiego
Zamku, w którego opisie Autor wspomniał
m.in. o bizantyńsko-ruskich malowidłach
w kaplicy zamkowej oraz o istnieniu tam
także kaplicy obrządku łacińskiego15. Ruskie
malowidła, nieznane z innych źródeł, miały
także zdobić ściany kaplicy św. Katarzyny
w Dolnym Zamku16. Świątynie wschodnich
obrządków musiały szczególnie intereso-
wać Grunewega, skoro na kartach rękopisu
umieścił rysunek nieistniejącej już cerkwi
Uspieńskiej, poprzedniczki obecnej cerkwi
Wołoskiej, oraz ikonostasu17.

Dużą wartość poznawczą ma plan
najbliższych okolic domu w „kwartale"
ormiańskim, w którym Gruneweg mieszkał
w latach 1582-158818. Oprócz szczegółowo
opisanych domów prywatnych, siedziby
biskupa ormiańskiego, ormiańskiego ratusza
1 szpitala na rysunku zmieścił się także frag-
mentaryczny rzut katedry Wniebowzięcia
Marii, a dokładniej - jej części północno-

14 IcaeBHH (przyp. 10), s. 142.
15 Gruneweg, s. 657: „Obene ist eine grose

kapelle nach der Reussen weyse getziert (...) Aus
dieser nach der stattwertz ist ein kapelchen mitt ei-
nem Catolschen alttare, stehn doch beyde wueste";
tamże, przyp. 1593. Zob. także s. 1254: „Obene im
palatze ist eine reussische kapele, auch eine Catho-
lische mit altaer und moel werk".

16 Tamże, s. 668: „Diese kirche ist vor den
Reussen gewesen wie noch all ihr gebeu auBweiset.
Inwendig ist sie vom paviment ahn durchaus mitt
evangelischen historien und Heiligen gemoelet, al-
les auf reussich"; tamże, przyp. 1632.

17 Tamże, s. 673, 675. Według Jarosława Isaje-
wycza rysunek ikonostasu jest najwcześniejszym
przedstawieniem dzieła tego typu - IcaeBHH (przyp.
10), s. 142.

18 Gruneweg, s. 649.

-wschodniej. Widoczne są połowa środkowej
apsydy, północna apsyda boczna, północna
ściana nawy z wejściem przeznaczonym
dla kobiet („Der weiber eingang an dieser
seite") oraz przylegająca od tej strony galeria
arkadowa. Szkic pozwala na skorygowa-
nie niektórych dotychczasowych ustaleń
dotyczących pierwotnego kształtu katedry
ormiańskiej, wzniesionej przed 1363 r.
i kilkakrotnie później rozbudowywanej19.
Wyraźne zaznaczenie przez Grunewega
bocznej apsydy, wysuniętej poza lico ściany
wschodniej, przeczy twierdzeniu Tadeusza
Mańkowskiego, jakoby początkowo apsydy
boczne były tylko od wewnątrz zagłębio-
ne w murze, a niewidoczne na zewnątrz;
uczony sądził, że ich wyodrębnienia w bryle
miano dokonać dopiero w XVIII w.20 Także
wejście od północy nie zostało przebite, jak
chciał Mańkowski, w 1671 r., lecz istniało
już w końcu XVI w.21 Opisując katedrę,
Gruneweg wspomniał o pokryciu dachu nad
prezbiterium ołowiem, a nad resztą budow-
li - glazurowaną, kolorową dachówką22;
podał też nieznaną dotąd informację o ma-
lowidłach ściennych, ufundowanych w jego

19 O dziejach i wygkdzie katedry zob.
J. Chrząszczewski, Kościoły Ormian polskich,
Warszawa 2001, s. 59-98 (tu literatura). Plan Gru-
newega uwzględniła J. Wolańska, Katedra ormiań-
ska we Lwowie w latach 1902-1938. Przemiany
architektoniczne i dekoracja wnętrza. Warszawa
2010, s. 28, il. 8.

20 T. Mańkowski, Sztuka Ormian lwowskich,
Kraków 1934 (= „Prace Komisji Historii Sztuki",
6), s. 14-15, 45^16. Por. Chrząszczewski (przyp.
19). s. 60, 64; Wolańska (przyp. 19), przyp. 68 na
s. 325.

21 Mańkowski (przyp. 20), s. 17.
22 Gruneweg, s. 673: „Das Cuer ist mitt bleye in

ein kreutze gedekett (...) Das ander theil der kirche
ist mitt solchen gleseurten steinen gedekt wie das
Rathaus": o ratuszu zaś Gruneweg napisał (s. 669):
„Ein schón gros Rathaus fol herlicher gemecher
und mitt gleseurten dachsteinen, gelb und gruen".
Ołowiane i ceramiczne pokrycie dachów katedry
wspomina wizytacja z 1646 r., zob. Mańkowski
(przyp. 20), s. 13-14, przyp. 1 na s. 14.
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czasach przez żonę kupca Avedika Berna-
towicza, a wykonanych przez ormiańskiego
malarza Pawła Bogusza23.

Pamiętniki Grunewega mają niewąt-
pliwie podstawowe znaczenie dla badaczy
dziejów lwowskiego klasztoru Dominika-
nów. Niezwykle szczegółowy plan kościoła
i klasztoru był już obszernie omawiany24,
wystarczy więc tylko przypomnieć, że po-
zwala on dość dobrze wyobrazić sobie archi-
tekturę niezachowanej gotyckiej świątyni,
wzniesionej zasadniczo w drugiej połowie
XIV w., a ponadto - dzięki zaznaczeniu
ołtarzy i kaplic - umożliwia rekonstrukcję
liturgicznej topografii kościoła w końcu
XVI w. Warto natomiast dłużej zatrzymać
się przy zapiskach Grunewega o pracach nad
modernizacją wnętrza kościoła, prowadzo-
nych w latach 90. tego stulecia. Objęły one
przede wszystkim prezbiterium. W paździer-
niku 1593 r. rozebrano stary ołtarz główny
i przesunięto go kilka łokci w głąb chóru, by
zrobić miejsce dla nowej mensy25. W mar-
cu 1594 r. usunięto starą nastawę („das
alte bild") i rozpoczęto budowę rusztowań
w celu zamontowania nowej, z obrazem
namalowanym przez konwersa Grzegorza
z Zarudziec26. Zasadnicze zmiany nastąpiły

23 Gruneweg, s. 673: „welches [Das andertheil
der kirche] bey meiner tzeitt die Biernatowitzinn
den Bogusse Armenischen Maler ringsumme mirt
schónen Evangelischen historienn maelen liess";
por. Bues, Einleitung (przyp. 4), s. 1609; Wolańska
(przyp. 19). przyp. 16 na s. 322. O Boguszu zob.
M. Łodyńska-Kosińska, Donoszowicz Paweł Bo-
gusz, w: Słownik artystów polskich i obcych w Pol-
sce działających (zmarłych przed r. 1966). Malarze,
rzeźbiarze, graficy, t. 2: D—G, Wrocław-Warsza-
wa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 88.

24 Markowski (przyp. 9); Świętochowski
(przyp. 9).

25 Gruneweg, s. 1195-1196; por. plan na
s. 1718.

26 Tamże, s. 1200: „Am 9. Martii [1594] bra-
chen sie das alte bild vom hogen altare und fmgen
an die rustunge, das neuwe tzusetzen, und am 16.
Martii setzten sie das erste stuecke auf. Dies altar
oder sein bild ward meisteils tzu Zarzudziec gemolt,

jednak w 1599 r.: w marcu rozebrano stare
stalle chórowe, co pozwoliło na ustawienie
nowych i umożliwiło przesunięcie ołtarza
głównego na środek prezbiterium, „aby
bracia mogli za nim śpiewać"27. Stojące
po bokach arkady tęczowej ołtarze zostały
w 1600 r. obrócone ukośnie do nawy, tak by
nie zasłaniały ołtarza głównego28. Niewąt-
pliwie mamy tu do czynienia z działaniami
zmierzającymi do dostosowania wnętrza do
wymogów reform trydenckich. W ramach tej
trwającej co najmniej dekadę modernizacji
dokonano także odnowienia wszystkich
okien29, pomalowano - najprawdopodobniej
jeszcze średniowieczne - organy w prezbite-
rium (później zresztą usunięte)30, przebudo-
wano niektóre ołtarze, względnie sprawiono
do nich nowe nastawy bądź wizerunki31.

vom Bruder Gregorio Convers, welcher vornem in
diesem handwerke ist. Und war eine grosse ursa-
che meines oft farens jen Zarzudziec, den ich hette
acht auf der Maler arbeit". Dzieło to przetrwało do
1709 r, kiedy to zdecydowano o budowie nowego,
marmurowego ołtarza; zob. Świętochowski (przyp.
9), s. 92.

27 Gruneweg, s. 1249: „Am 24. Martii [1599]
brachen sie ab die altten formen im kure, reumten,
den neuwen und das altar tzuversetzen"; s. 1250:
„Am 31. Martii brachen sie ab das grosse altar und
setztens am ersten Aprilis mittenn ins kuer, das die
brueder dahindene singen mochten'. Gruneweg
(s. 1250) zanotował też, że pierwszą kompletę za oł-
tarzem głównym odprawili zakonnicy 10 kwietnia.

28 Tamże, s. 1264: „Am 14. Aprilis [1600] war-
den die altare der bruederschaft Rozarii und des
namen Gottes versetzet und so schef gewendet, wie
sie itzt stehn, solches darume, das sie das hoge altar
nicht verdeketen". Ołtarze te są zaznaczone na pla-
nie, por. komentarz wydawcy na s. 1719.

29 Tamże, s. 1189: „Am 23 Julii [1593] fingen
sie an, alle fenster in der kirche tzuvemeuem".

30 Tamże, s. 1194: „Am 30 Augusti [1593] fin-
gen sie an rustung tzusetzen, die orgel im kuere
tzumoelen, welche mer den hundert jar diente und
denoch one farb stund, ward um sie ales bis tzum
17. Septembris mit wasserfarb volendet. Ist aber itzt
schon gar abgebrochen".

31 Np. tamże, s. 1187: „Am 5. Martii [1593]
weiete er [Bernardus Maczieyowski, Bischoph
vonn Luck] cum licenc des Ertzbischophen in
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Gruneweg osobiście był zaangażowany
w zamówienie dużej figury Matki Boskiej
w glorii promienistej, zawieszonej „pośrod-
ku kościoła" („mitten in die kirche") w grud-
niu 1600; zanotował szczegółowo wszystkie
związane z tym przedsięwzięciem wydatki32.
Co ciekawe, wisząca figura Marii ozdobiła
za bytności Grunewega we Lwowie także
tamtejszy kościół Franciszkanów, którzy,
jak stwierdził pamiętnikarz, wzorowali się
przy tym na rzeźbie dominikańskiej33. Poda-

S. Marien kapele unser lieben Frauen und S. Annen
altar, den sie warden erhógt und eins dem anderen
gleich macht. Aufh morgen wieder in S. Dominici
kapele, sein und S. Vincetii altar"; s. 1196: „Am
12. December [1593] setzten sie das neuwe bild
auf Rozarienn altar"; s. 1197: „Am 2. Januarii
weyte bey uns der Ertzbischopf die tzwe neuwe
bilder auf der Bruederschaften altaerr" (chodzi tu
o ołtarze: Bożego Ciała, należący do Bractwa Ró-
żańcowego, oraz św. Mikołaja, będący pod opieką
Bractwa Imienia Jezus - ustawione po obu stronach
arkady tęczowej; zob. plan i opis na s. 1718-1719);
s. 1231: „Am 11. Januarii [1597] warddas neuebild
gesetzt aufs heiligen kreutzes altaer".

32 Tamże, s. 1260. Fundatorką dzieła („ein
schon Marien bild mitten in die kirche tzuhengen")
była niejaka Anna z Mielca. Figura kosztowała
łącznie 102 złote: „Sieben ehlen ists hoch one die
sonne umeher. Der Schnitzer nam 23 gulden, der
Maler 52 gulden 15 groschen, der Schmied vor
die stange dadurch 11 gulden, der Schlósser vor
tzwe schrauben, welche hindene haltten die taffel
mit dem namen Jesu 26 groschen, vor die line, an
welchem es hengt, 4 gulden 3 groschen, das sie
rot geferbt wart 28, vor die knopfe an der line 16
groschen, vor tzwe balcken tzum rade, worauf es
gewindet wirt 2 gulden, dem Tzimermane 7 gulden
2 groschen, das radt verehrte ein ratmacher". Notat-
ka ta niewątpliwie dotyczy figury drewnianej i po-
lichromowanej (wypłaty dla snycerza i malarza),
otoczonej glorią promienistą („die sonne umeher"),
dodatkowo ozdobionej tablicą z imieniem Jezus.
Rzeźba mogła być podciągana i opuszczana na li-
nie za pomocą „koła" („balcken tzum rade"), czyli
dźwigu, zamontowanego na strychu.

33 Tamże, s. 671-672: „Auch haben sie [Frant-
ziBkaner] unserem nach ein gros Marienn bilt
mitten in die kirche gehengt, wiewol das mirt mer
kosten, auch durch dieselben meister gemachet ist,
dennoch ubertrieft es unsere von mir auBgesteurt".

ne przez gdańszczanina informacje należy
zestawić z fragmentem kroniki Krzysztofa
Zelnera, mansjonarza krakowskiej fary
Mariackiej, który wspomniał o zawieszeniu
„Panny Maryi w słońcu środ [tegoż] kościo-
ła" w 1586 r.34 oraz z podobnymi rzeźbami
z wieku XVII, zachowanymi na terenie
Polski35. Można tu chyba mówić o szerszym
zjawisku nawiązywania na przełomie XVI
i XVII w. do późnośredniowiecznego typu
swobodnie wiszącej, pełnopłastycznej figury
maryjnej, otoczonej glorią promienistą lub
różańcem36. Zjawisko to, tutaj tylko sygnali-
zowane, godne jest wnikliwszego zbadania
na tle żywo obecnie dyskutowanego proble-
mu recepcji dzieł średniowiecznych w epoce
nowożytnej37.

W przyp. 1645 edytorka rękopisu zupełnie niesłusz-
nie identyfikuje wspomnianą przez Grunewega Ma-
rię dominikańską z czczoną w lwowskim kościele
Dominikanów ikoną Matki Boskiej (obecnie w ko-
ściele św. Mikołaja w Gdańsku). O niej Gruneweg
pisze w innym miejscu, zob. s. 1018. O dziejach
i kulcie tego obrazu zob. Trajdos, Kościół domi-
nikanów... (przyp. 9), s. 63-66, 69-71; tenże, Kult
maryjny... (przyp. 9), s. 424-425.

34 Kronika X. Krzysztofa Zelnera mansjona-
rza kościoła Panny Maryi w Rynku Krakowskim,
wyd. A. Grabowski, Kraków 1835, s. 2. Na temat
tej niezachowanej figury zob. ostatnio W. Walanus,
Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce
1490-1540, Kraków 2006 (= Ars Vetus et Nova, red.
W. Bałus, t. 21), s. 80 (tu literatura przedmiotu).

35 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka w Kra-
kowie po Stwoszu. Epilog gotyku mieszczańskiego,
„Folia Historiae Artium" 25, 1989, s. 186, wymieni-
li figury w kościołach parafialnych w Olkuszu, Sta-
rym Sączu i Podegrodziu. Można dodać, że w 1649
r. figurę Matki Boskiej „w kole" wiszącą „pośrodku
kościoła" zanotowano w inwentarzu skarbca ko-
ścioła Dominikanów w Krakowie, przy czym mogło
tu chodzić o dzieło późnogotyckie; zob. Z. Krasuc-
ki, Inwentarz skarbca krakowskiego kościoła Do-
minikanów z r. 1649, „Sprawozdania Komisji do
Badania Historii Sztuki w Polsce" 6, 1900, s. VI.

36 Chrzanowski, Kornecki (przyp. 35) ujmowali
to zjawisko w kontekście „gotyku około r. 1600".

37 Por. G. Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wo-
bec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne
wizerunki, dzieła sztuki, Wrocław 2008.
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Bardzo interesująco brzmi notatka
Grunewega z 30 września 1593, kiedy to
zakonnik odprawił mszę przy „ołtarzu Ró-
żańca", czyli użytkowanym przez Bractwo
Różańcowe ołtarzu Bożego Ciała, a zaraz
potem „zdjęto stamtąd rzeźbiony [„gesch-
nitten"] wizerunek Marii, który długi czas
zdobił to miejsce, a został ustawiony na ko-
lumnie z przodu na ołtarzu Wniebowzięcia
Marii"38. Według Almut Bues chodzi tu o go-
tycką, alabastrową statuetkę Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, znaną w literaturze jako
Madonna Jackowa, obecnie przechowywaną
w klasztorze Dominikanów w Krakowie39.
Jeśli to przypuszczenie jest słuszne, ręko-
pis Grunewega wzbogacałby naszą wiedzę
o miejscu ekspozycji figury przed rokiem
1616, kiedy to umieszczono ją w strukturze
nowego ołtarza ufundowanego przez Miko-
łaja Koślickiego na miejscu dawnego ołtarza
św. Mikołaja w południowo-wschodnim
narożniku nawy głównej (przy tęczy)40. Je-

38 Gruneweg, s. 1195: „Am 29. Septembris
sang ich die Fruemesse das erste mai vorm Roza-
rii altar vom S. Michel. Am 30. Septembris las ich
aufm selben altare messę vom S. Jeronimo, strax
nach meiner meB brach man da ab das geschnitten
Marien bild, welches eine lange tzeit an dieser ste-
le tzierte, und ward gesetzt an den seul dafor aufs
altar tzu unser lieben Frauen himelfart". Por. prze-
kład polski tego fragmentu w: Martin Gruneweg...
(przyp. 3), s. 55.

39 Gruneweg, s. 1195, przyp. 2949. Jak dotąd
uważano, że Gruneweg pominął milczeniem figurę
Matki Boskiej Jackowej, znajdującą się u lwowskich
dominikanów już przed 1401 r.; zob. Trajdos, Ko-
ściół dominikanów... (przyp. 9), s. 63; tenże, Kult
maryjny... (przyp. 9), s. 424. Na temat figury ostat-
nio przede wszystkim B. Opiłło, W. Marcinkowski,
Lwowska Madonna Jackowa w świetle konserwa-
cji 1997-1998, „Folia Histonae Artram", SN 5-6,
1999-2000, s. 59-76; T. Jurkowlamec, Madonna
Jackowa, w: Wawel 1000-2000. Wystawa jubile-
uszowa, Kraków 2000, t. 2: Skarby Archidiecezji
Krakowskiej, red. JA. Nowobilski, nr kat. 11/63,
s. 101-103.

40 S. Okolski, Russia florida rosis et liliis, Le-
opoli 1646, s. 76: „Asservatur [figura] intra altare
S. Nicolai a Rever. D. Canonico Zamoscensi Nico-

dyny znany średniowieczny dokument z całą
pewnością dotyczący rzeźby - przywilej
odpustowy arcybiskupa halickiego Jakuba
Strepy z 1401 r. - świadczy tylko ojej prze-
chowywaniu w tym czasie w kościele Do-
minikanów w widocznym miejscu41. Trudno
ocenić, co rozumiał Gruneweg przez „długi
czas"; na opisanym przez niego ołtarzu
Bożego Ciała (również przy tęczy, w naroż-
niku północno-wschodnim nawy głównej)
statuetka stała być może od pierwszej po-
łowy XVI w., a niewykluczone, że dłużej;
nie można jednak przesądzić, czy było to
miejsce jej pierwotnej ekspozycji42. Z punktu
widzenia historii kultu Matki Boskiej Jacko-
wej istotny wydaje się fakt, że Gruneweg nie
wspomniał ani słowem o tym, że to u lwow-
skich dominikanów jest przechowywana
alabastrowa figura, którą św. Jacek przenieść
miał z Kijowa do Halicza43. Tradycję tę wią-

lao Kislicio erecto et fundato". Treść dokumentu
fundacyjnego podał D. Piątkowski, Wiadomość
historyczna o statuy alabastrowej Najśw. Maryi
Panny Jackowej, Lwów 1856, s. 16-18: zob. też
Świętochowski (przyp. 9), s. 95-96; Trajdos, Ko-
ściół dominikanów... (przyp. 9), s. 63, przyp. 103.

41 Treść przywileju podał Okolski (przyp. 40),
s. 67-68; por. Piątkowski (przyp. 40), s. 12-13.
Według nowożytnych relacji pierwszy przywilej
odpustowy związany z alabastrową Madonną miał
wystawić arcybiskup Bernard (zm. 1390/1391),
zob. Okolski (przyp. 40), s. 66; F. Łobeski, Opi-
sy obrazów znajdujących się w kościołach miasta
Lwowa, „Dodatek Tygodniowy do Gazety Lwow-
skiej" 1852, nr 46, s. 183; Piątkowski (przyp. 40),
s. 10-11. Ostatnio przekazy dotyczące rzeźby ana-
lizował Trajdos, Kościół dominikanów... (przyp. 9),
s. 62.

42 Według Wojciecha Marcinkowskiego nie
musiała być nim wcale mensa ołtarzowa, zob. Opił-
ło, Marcinkowski (przyp. 39), s. 75-76. Trajdos.
Kościół dominikanów... (przyp. 9), s. 46^ł8, 69,
wysunął hipotezę, że na ołtarz Bożego Ciała była
przeznaczona gotycka alabastrowa figura Chrystusa
Męża Boleści (około 1400), odnaleziona w 1978 r.
na strychu kościoła św. Jana Chrzciciela (obecnie
Lwowska Galeria Sztuki).

43 Jak się wydaje, pierwsze (1615) świadectwo
istnienia tej tradycji pozostawił T. Pirawski, Rela-
tio status almae archidioecesis Leopoliensis, wyd.
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zał natomiast jednoznacznie z rzeźbą znajdu-
jącą się w klasztorze krakowskim. W opisie
tamtejszej kaplicy św. Jacka pamiętnikarz
odnotował, że za nagrobkiem świętego (zbu-
dowanym staraniem Seweryna Lubomlczyka
w latach 1581-1583, usuniętym w 1629 r.44)
znajdował się ołtarz św. Piotra, na którym
stał alabastrowy wizerunek Marii, „jak głosi
historia", przyniesiony przez św. Jacka z Ki-
jowa45. Jest to jedno z najwcześniejszych
świadectw obecności cudownej figury Matki
Boskiej Jackowej w Krakowie46. Jeżeli przy-
jąć jej identyczność z zachowaną do dziś
w klasztorze alabastrową, tronującą Madon-
ną z Dzieciątkiem, należałoby zrewidować
obowiązujący pogląd o jej pochodzeniu
z rzeźbiarskiej dekoracji wspomnianego
nagrobka św. Jacka z lat 1581-1583 (jak-
kolwiek cechy stylowe statuetki świadczą,
że powstała w tym właśnie czasie i zapew-

K. Heck, Lwów 1893, s. 109; z roku następnego
pochodzi akt fundacji Mikołaja Koślickiego, zob.
powyżej przyp. 40.

44 K. Sinko-Popielowa, Zaginiony nagrobek
św. Jacka w Krakowie, „Prace Komisji Historii
Sztuki" 9, 1948, s. 65-86.

45 Gruneweg, s. 809: „Hinder diezem Heiligen
grabę steht S. Petters altarr, auf welchem stehet ein
allabastern Marien bild, welches, wie die history
meldet, S. Jacintus mit sich von Kijów brachtte".
Por. Martin Gruneweg... (przyp. 3), s. 45, gdzie
fragment ten opatrzono ilustracją gotyckiej Mat-
ki Boskiej Jackowej z kościoła Dominikanów we
Lwowie i komentarzem: „Niewątpliwie tę właśnie
figurkę oglądał Gruneweg w Krakowie przy grobie
św. Jacka". Jest to całkowite nieporozumienie, po-
nieważ statuetka ta do Krakowa trafiła dopiero po
II wojnie światowej.

46 Wcześniejsze to dzieło Seweryna Luboml-
czyka De vita, miraculis et aetis canonisationis
sancti Hyacinthii Confessoris Ordinis Fratrum
Praedicatorum, Romae 1594, s. 37-38: „Imaginem
vero illam secum usąue Cracoviam detulit; quae ad
pondus suum primum, quod lapidi natura dederat
iterum rediens a populis hucusąue in veneratione
habetur". Gruneweg wyprzedził o kilka lat podobną
relację A. Bzowskiego, Thawnaturgus Polonus seu
De vita et miraculis S. Hyacinthi confessoris ordi-
nis ff. Praedicatorum, Yenetiis 1606, s. 39.

ne w tym samym co nagrobek, lwowskim
warsztacie)47.

Sporządzony przez Grunewega obszerny
opis Krakowa trzeba uznać za jedną z naj-
ważniejszych relacji o wyglądzie tego miasta
z okresu staropolskiego48. Każe ona zupełnie
inaczej spojrzeć na najstarszy drukowany
Przewodnik abo kościołów krakowskich
krótkie opisanie z 1603 r., przypisywany
najczęściej krakowskiemu drukarzowi Jano-
wi Januszowskiemu49. Analiza obu tekstów
skłoniła Almut Bues do wysunięcia śmiałego
przypuszczenia, że autorem Przewodnika był
właśnie Gruneweg50. Zarówno odpowiedni
ustęp pamiętników, jak i Przewodnik po-
wstały w zbliżonym czasie (tekst Grunewega
nieco wcześniej), a porównując niektóre
partie, można istotnie odnieść wrażenie, jak-
by jeden utwór był tłumaczeniem drugiego.
Problem ten z pewnością powinien zaintere-
sować historyków literatury i filologów, dla
nas większe znaczenie ma fakt, że relacja
Grunewega jest o wiele bardziej szczegóło-
wa niż Przewodnik, zwłaszcza jeśli chodzi

47 Figurę opublikował J. Pagaczewski, Fi-
gury przedstawiające N. Maryą Pannę Jackową,
„Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki
w Polsce" 7, 1905, z. 4, szp. CCCVII-CCCVIII. Za
jej pochodzeniem ze struktury niezachowanego na-
grobka opowiedziała się Sinko-Popielowa (przyp.
44), s. 79, 83; por. Katalog zabytków sztuki w Pol-
sce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klaszto-
ry, 2, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1978,
s. 151, il. 665. Wątpliwości co do prawidłowości
określania figury mianem „Madonny Jackowej"
wyraziła ostatnio Jurkowlaniec (przyp. 37), s. 440,
przyp. 148.

48 Gruneweg, s. 799-834. Por. E. Bus-
zewicz, Cracovia in litteris. Obraz Krakowa
w piśmiennictwie doby Odrodzenia, Kraków 1998,
zwł. s. 75-113.

49 Zob. Przewodnik abo kościołów krakowskich
krótkie opisanie, wyd. J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków
2002, s. 53-58.

50 Bues, Einleitung... (przyp. 4), s. 1556-1559.
Według Pencakowskiego opis Grunewega był pod-
stawą Przewodnika, zob. Pencakowski (przyp. 12),
s. 83, przyp. 63, s. 91-92. Fabiański (przyp. 13),
passim, traktuje oddzielnie autorów obu tekstów.
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0 dane historyczne oraz opisy kościołów, na-
grobków i relikwii. Na przykład, wspomina-
jąc Ołtarz Mariacki, pamiętnikarz poza wy-
rażeniem podziwu dla jego piękna (do czego
w zasadzie ogranicza się Przewodnik51), ze-
stawił go z dobrze sobie znanym retabulum
Koronacji Marii w gdańskiej farze Mariac-
kiej, określił temat przedstawień w korpusie
1 na skrzydłach oraz zwrócił uwagę na ich
w całości snycerskie wykonanie52.

Na wyczerpujące omówienie „krakow-
skiej" części pamiętników nie ma tu miejsca,
ograniczę się tylko do wspomnienia kilku
interesujących szczegółów. Podobnie jak
w przypadku Lwowa Gruneweg poświęcił
sporo miejsca krakowskiemu kościołowi
Dominikanów. Intrygująca jest zwłaszcza
wzmianka o malowidłach zdobiących w ca-
łości wnętrze obecnej kaplicy Lubomirskich
przy nawie południowej: znaczna ich część
miała być wymalowana ,,na sposób grec-
ki"53. Może to oznaczać, że w kaplicy tej,
ufundowanej przed 1384 r. przez wojewodę
sandomierskiego Ottona z Pilczy54, istniały
jeszcze w czasach Grunewega średniowiecz-
ne malowidła bizantyńsko-ruskie55. Mieliby-

51 Przewodnik... (przyp. 49), s. 89.
52 Gruneweg, s. 803: „Das hoge Altar ist ein

schóns werk, nach gestaltt dessen tzu Dantzigk
in der phare kirche. Die mittel tafel hatt das ver-
schieden der mutter Gottes, auf den fluegeln ihr
leeben, alles fleissig geschnitten". Por. przekład
Fabiańskiego (przyp. 13), s. 246.

53 Gruneweg, s. 825: „Sobaltte man in die
kirchtuere kompt, ist tzur rechtten hant die erste ka-
pele tziemlich groes und alles durchaus gemoelett,
wiewol tzum theile vermeuert, doch ist ihr ein gros
theil nach Grichischer arrt gemoelt". Por. przekład
Fabiańskiego (przyp. 13), s. 261.

54 K. Fokt, Szlacheccy dobrodzieje krakowskich
dominikanów od połowy XIV wieku do roku 1462,
„Nasza Przeszłość" 95, 2001, s. 113-114.

55 Gruneweg niewątpliwie umiał odróżnić ma-
larstwo bizantyńskie czy ruskie od ..łacińskiego".
Dość konsekwentnie stosował określenia „nach
Reussen weyse" lub „auf reussisch gemoelet", zob.
przyp. 14 i 15. Będąc w kolegiacie sandomierskiej,
zwrócił uwagę na „das kuer auf reusich gemoelt"
(Gruneweg, s. 1458), a „tablice", które widział

śmy zatem do czynienia z nieznanym dotąd
gotyckim wnętrzem, ozdobionym przez
malarzy z chrześcijańskiego Wschodu, które
należałoby zestawić z dziewięcioma po-
twierdzonymi realizacjami fundacji Włady-
sława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka56.

W opisie wnętrza kościoła Francisz-
kanów gdańszczanin odnotował pośrodku
nagrobek bł. Salomei, „wyniesiony [nad po-
sadzkę] jak skrzynia"57. Najprawdopodobniej
była to jeszcze gotycka tumba z 1340 r.58 Nie
pominął również wizerunków biskupów kra-
kowskich na krużgankach, co niewątpliwie
świadczy o wrażeniu, jakie ten wyjątkowy
zespół wywierał na odwiedzających stolicę.

przybite nad bramami Lwowa, przedstawiające
świętych w kapłańskich szatach (a więc zapewne
ikony), określił jako „nach der Reussen oder Gri-
chen weise gemolet'' (tamże, s. 669). Źródła z po-
czątku XVII w., w których znane z terenów Polski
malowidła bizantyńsko-ruskie określono jako
„greckie" bądź wykonane „na sposób grecki (Gre-
ków)", zebrał i skomentował ostatnio Pencakowski
(przyp. 12), s. 209-212.

56 A. Różycka-Bryzek, Malowidła ścienne bi-
zantyńsko-ruskie, w: Malarstwo gotyckie w Polsce,
red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004,
t. 1: Synteza, s. 155-184.

57 Gruneweg, s. 811: „S. Francisci kirche untter
dachsteinen, sie ist gros und in ein kreutze gebauett,
in welchs mitte ist ein erhaben grab wie ein kastę,
dainne lieget S. Salomeą"; por. przekład Fabiań-
skiego (przyp. 13). s. 250. Określenie „erhaben grab
wie ein kastę" regularnie pojawia się u Grunewega
w odniesieniu do nagrobków tumbowych - tak opi-
sano np. nagrobek biskupa Iwona Odrowąża w chó-
rze kościoła Dominikanów (Gruneweg, s. 810). por.
też niżej o nagrobku rycerza Piotra w Piotrawinie.

58 Na temat wyglądu nagrobka zob. M. Kanior,
Proces beatyfikacyjny bł. Salomei, w: Z przeszłości
Krakowa, red. J.M. Małecki, Warszawa-Kraków
1989, s. 73-74; P. Mrozowski, Polskie nagrobki
gotyckie, Warszawa 1994, nr kat. II 76, s. 276;
K.J. Czyżewski. M. Walczak (rec). Przemysław
Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa
1994, „Biuletyn Historii Sztuki" 62, 2000. z. 1-2,
s. 294—295. Przekaz Grunewega każe podać w wąt-
pliwość twierdzenie Mrozowskiego, że gotycki na-
grobek uległ zniszczeniu w XVI w. przy budowie
nowego ołtarza na miejscu grobu.
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Gruneweg zwracał także niekiedy uwagę
na retabula ołtarzowe. Dość dokładny opis
poliptyku św. Jana Jałmużnika na krużgan-
kach kościoła Augustianów na Kazimierzu
(obecnie Kraków, Muzeum Narodowe) może
stanowić świetny komentarz źródłowy do re-
konstrukcji nastawy, opracowanej przez ba-
daczy małopolskiego malarstwa tablicowe-
go. Pisarz zauważył, że po otwarciu skrzydeł
każde z nich ma te same rozmiary co część
środkowa; spostrzeżenie to dowodzi, że Gru-
neweg - który zapewne widział wiele skrzy-
dłowych retabulów - zdawał sobie sprawę
z oryginalności konstrukcji kazimierskiego
poliptyku59.

Ważne miejsce w pamiętnikach zajmują
wzmianki o relikwiach, niekiedy opatrywane
rysunkami relikwiarzy. Dzięki temu znamy
na przykład wygląd relikwiarza ciernia z ko-
rony cierniowej Chrystusa, który Gruneweg
oglądał w skarbcu kościoła Dominikanów:
miał on formę obelisku na sześciennym
cokole i bardzo przypominał zachowany
do dziś, podobny relikwiarz w kościele
św. Barbary z przełomu XVI i XVII w.60
Godny uwagi jest też wykaz relikwiarzy
katedralnych (Autor widział je w 1602 r.),
które, według gdańszczanina, były prze-

59 Gruneweg, s. 828: „Noch im selbigen kreutz-
gange am kloester sthet ein Altar S. Joans des Al-
muesner, auf welchem auch sein bild steht eine
grosse dreifachige tafel, das sich eine uber die ander
tzuschleust, und wen man dies bilt aufmacht, so ist
igliche thuere oder iglich fluegel so gros ais das
mittel stuecke". Por. przekład Fabiańskiego (przyp.
13), s. 263. O rekonstrukcji poliptyku zob. J. Ga-
domski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski
1500-1540, Warszawa-Kraków 1995, s. 53-54,
rys. 1 na s. 54.

60 Gruneweg, s. 811: „Auch in einer monstranz
ein dorn aus der krone Kristi in beystehender gros-
se". O relikwiarzu Ciernia Chrystusa zob. Katalog
zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków,
cz. 1: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1, red.
A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1971, s. 105,
il. 836; J. Daranowska-Łukaszewska, Relikwiarz
Ciernia Chrystusa, w: Wawel 1000-2000... (przyp.
39), t. 2, nr kat. H/146, s. 169-170, il. 571.

chowywane w zakrystii „w dużym ołtarzu
pełnym przegródek". Gruneweg miał nie-
wątpliwie na myśli retabulum relikwiarzowe
ufundowane do skarbca katedralnego przez
biskupa Jerzego Radziwiłła61. Musiała to być
struktura znacznych rozmiarów, skoro mogła
pomieścić m.in. „16 świętych głów w srebr-
nych puszkach", a Gruneweg musiał wspiąć
się na drabinę, by je ucałować62. Pomiędzy
nimi zakonnik dostrzegł głowy św. św. Sta-
nisława, Floriana i Maurycego, wspomniał
też m.in. o włóczni tego ostatniego, mitrze
św. Stanisława i gwoździu z krzyża Chry-
stusa63. Dzięki opisowi i rysunkowi możemy
zidentyfikować jeden z oglądanych przez
Grunewega relikwiarzy Krzyża Św.: miał on
formę krzyża z trój Ustnymi zakończeniami
ramion, a na rozgałęzieniach, wychodzących
z trzonu powyżej nodusa, znajdowały się
figurki Matki Boskiej i św. Jana64. Był to
z pewnością wielki, złoty krzyż relikwiarzo-

61 K.J. Czyżewski, Barokizacja czy moderni-
zacja? Przemiany katedry krakowskiej po Soborze
Trydenckim, w: Barok i barokizacja. Materiały sesji
Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia History-
ków Sztuki Kraków 3-4 XII 2004, red. K. Brzezina,
J. Wolańska, Kraków 2007 (= Ars Vetus et Nova,
red. W. Bałus, t. 28), s. 45.

62 Gruneweg, s. 1428: „Damach warden mir in
der Sakristey alle heilige reliąuien gewiesen, die
werden in einem grossen altare gehaltten, welchs
fol fache ist. Ich stig selbst aufr letter datzu und
kueste sie". Fragment dotyczący skarbca katedral-
nego nie został uwzględniony przez Czyżewskiego,
Martin Gruneweg... (przyp. 11); nie został również
przetłumaczony przez Fabiańskiego (przyp. 13).

63 Gruneweg, s. 1428.
64 Tamże: „Ein groes kreutze ist aus lauterem

golde, unter deme steht Maria und Johanes. Das hat
in der mitte holtz des heiligen kreitzes, bloes unver-
dekt, kreutzweis einer spanen lang und fmgers bre-
it". Zakonnik wspomniał i naszkicował także drugi
relikwiarz drzewa Krzyża Św., pochodzący jakoby
ze Lwowa: „Noch ein gros gulden kreutze aus der
Lembergischen Reussen kirche, an deme hengt ein
klein kreutzlein, hat auch fileicht des heligen holt-
zes". Zapewne to samo dzieło wzmiankuje Prze-
wodnik... (przyp. 49), s. 81: „Krzyż drugi wielki
ruski złoty z kamieńmi drogimi".
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wy, ufundowany przez Kazimierza Wielkie-
go i odnowiony przez Zygmunta Starego,
opisany na pierwszym miejscu w inwentarzu
katedry z 1563 r.65

Powyższy, z natury rzeczy wyrywkowy
przegląd dowodzi, że pamiętniki gdańskie-
go konwertyty przynoszą wiele cennych
informacji o nieznanych i niezachowanych
dziełach sztuki. Dotyczy to nie tylko Krako-
wa i Lwowa, ale także wielu innych miejsco-
wości66. Dla przykładu warto wspomnieć tu
o dwóch. Pobyt Grunewega w 1588 r. na Ja-
snej Górze zaowocował obszernym omówie-
niem cudownego obrazu, wartym oddzielnej
analizy67; wiele można się także dowiedzieć
0 ówczesnym miejscu jego przechowywania
1 praktyce udostępniania wiernym. Obraz
Matki Boskiej został pokazany Grunewego-
wi w zakrystii kościoła klasztornego, gdzie
był umieszczony „przy ścianie w szafie
zamykanej dwoma drzwiczkami"68. Następ-

65 Inwentarz katedry wawelskiej z roku 1563,
wyd. i oprać. A. Bochnak, Kraków 1979 (= Źródła
do dziejów Wawelu, t. 10), s. 1-2. Gruneweg nie-
co uprościł opis dzieła, pomijając fakt, iż figurki
na bocznych rozgałęzieniach były dwustronne i od
strony repozytorium na relikwię Krzyża ukazywały
apostołów Piotra i Pawła.

66 Wśród miast Rzeczypospolitej Gruneweg
obszerniej opisał także rodzinny Gdańsk oraz War-
szawę, zob. D. Kaczor, Orbis Gedanense. Wizja
Gdańska w kronice dominikanina Martina Gru-
newega (XVI w.), w: Dominikanie. Gdańsk - Pol-
ska - Europa, red. D.A. Dekański, A. Gołembnik,
M. Grubka, Gdańsk-Pelplin 2003, s. 549-569;
A. Bues, Warszawa z lat 1579-1582 w zapiskach
gdańszczanina Martina Grunewega, „Rocznik
Warszawski" 35. 2007, s. 151-178.

67 Gruneweg, s. 1129-1134. Pisarz wspomniał
0 zdobiących obraz kosztownościach, m.in. srebr-
nych blachach z przedstawieniami Zwiastowania
1 Narodzenia Chrystusa. Na temat relacji Grunewe-
ga o dziejach obrazu zob. B. Kochaniewicz, La de-
vozione mariana dopo U concilio di Trento secondo
Martin Gruneweg, w: Martin Gruneweg (1562—ca
1618)... (przyp. 3), s. 313-316.,

68 Gruneweg, s. 1126: „Er [zakristian] fuerte
uns damach in die dreBkammer und lies uns das
heilige bild sehn, welćhes stund an der kierchwand

nego dnia autor uczestniczył we mszy przed
głównym ołtarzem, na którym ustawiono
święty obraz69. Przed nieszporami wizeru-
nek z powrotem trafił do zakrystii, w której
gdańszczanin - dzięki wyjątkowemu przy-
zwoleniu zakrystiana - miał okazję indywi-
dualnie oddać mu cześć70. Relacja Grune-
wega potwierdza dotychczasowe ustalenia
(oparte na wizytacji z 1593 r.), według któ-
rych obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
po restauracji w 1434 r. był przechowywany
w swego rodzaju szafie relikwiarzowej''. Co
ciekawe, według źródeł z drugiej połowy
XV w. oraz wizytacji z 1593 r. struktura ta
znajdowała się na ołtarzu w oddzielnej ka-
plicy72, tymczasem Gruneweg jednoznacznie
umiejscowił ją w zakrystii. Stamtąd za jego
bytności obraz był przenoszony do kościoła
i wystawiany na ołtarzu głównym, wieczo-
rem zaś powracał na swoje miejsce73. Wyja-

im schaffe mit tzwe tuerlein verschlossen, verstehe
die sich in der mitte tzusamen fuegten".

69 Tamże, s. 1127: „Damach hórte mich der
Provincial nach der vesper beichte, und aufhn mor-
gen nach der Hoen messę empfing ich das hohwir-
dige sacrament vorm hogen altam, auf welchem das
heilige bilt gesetzt was".

70 Tamże: „Vor der Vesper wieder erlangte ich
vom zakristiane. das ich das heilige bilt an die wan-
gen kuesete, welchs sonst selden und recht nimer
gestatet wird. Dies geschah in verschlossener dre-
Bkammer untter unns tzwen, daes noch im schaeffe
stuend".

71 J. Golonka, Ołtarz Jasnogórskiej Bogu-
rodzicy. Treści ideowe oraz artystyczne kaplicy
i retabulum. Jasna Góra 1996, s. 37-40. Przekaz
Grunewega pozwalałby więc oddalić wątpliwości,
które zgłosił w tej kwestii R. Maniura, Pi/grimage
to Images in the Fifteenth Century. The Origins of
the Cult of Our Lady of Częstochowa, Woodbridge
2004, s. 150.

72 Golonka (przyp. 71), s. 27; Maniura (przyp.
71), s. 140-146.

73 Tak było również po zakończeniu obchodów
święta Zesłania Ducha Św., w których uczestniczył
Gruneweg, zob. Gruneweg, s. 1129: „bis aufn abend,
da das heilige bilt wieder in die dreskamer gebracht
wart". Redagując swe wspomnienia w pierwszych
latach XVII w., gdańszczanin odnotował, że obraz
znajdował się już wtedy w kaplicy Matki Boskiej,
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śnienie tej sprzeczności pozostawić trzeba
do dalszych badań.

Grunewegowi zawdzięczamy także opis
gotyckiego kościoła Paulinów. Jego prezbi-
terium było oddzielone od korpusu żelazną
kratą, sięgającą do wysokości belki tęczo-
wej, na której znajdowała się „pasja z łotra-
mi, których poza tym niewiele się spotyka",
czyli najprawdopodobniej późnogotycka
grupa Kalwarii z przedstawieniami ukrzyżo-
wanych łotrów74. Na ołtarzu głównym stało
retabulum z rzeźbioną Pietą w centrum oraz
malowanymi tablicami (skrzydłami)75.

Bardzo ciekawe są też notatki domi-
nikanina z wizyty w Piotrawinie, miejscu
ściśle związanym z kultem Św. Stanisława,
który miał tu wskrzesić rycerza Piotra. Przed
kościołem parafialnym, na miejscu jego
pochówku Zbigniew Oleśnicki wzniósł w la-
tach 1440-1441 zachowaną do dziś ceglaną
kaplicę na rzucie kwadratu76. W 1605 r. Gru-
neweg oglądał znajdujący się na jej środku
nagrobek rycerza: „wyniesiony nad ziemię
na wysokość łokcia, a na górze na kamieniu
jest wyrzeźbiony mężczyzna w zbroi". Po-

którąnazwał „innym kościołem": „In dieser [ander
kirche] wirt itzt das bild stets gehalten". Gruneweg
nie uwzględnił kaplicy na narysowanym przez sie-
bie planie kościoła, ale wspomniał o niej w towa-
rzyszących mu objaśnieniach (tamże, s. 1128).

74 Gruneweg, s. 1134: „das kuer ist mit eissen
vergitter bis unter die pasig mit tzwe tueren. Die
pasig ist mit den schehern, welche sonst nicht fiele
gefunden wirt". Skądinąd wiadomo, że w Małopol-
sce istniało więcej późnogotyckich, „trójkrzyżo-
wych" grup pasyjnych na belkach tęczowych, choć
z pewnością były rzadsze niż „standardowe" zespo-
ły złożone z krucyfiksu oraz figur Marii i św. Jana
Ewangelisty; zob. Walanus (przyp. 34), s. 79-80.

75 Gruneweg, s. 1134: „Das hoge altar ist gar
schlecht, hart nur gemoelte tafeln, in welches mitte
ist geschnitzt Chrisrus auf Marien schos".

76 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8: Wo-
jewództwo lubelskie, red. R. Brykowski, E. Rowiń-
ska, z. 13: Powiat opolski, oprać. J. Wiercińska,
Z. Wmiarz, Warszawa 1962, s. 27-28; M. Walczak,
Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kar-
dynała Zbigniewa Oleśnickiego, „Folia Historiae
Artium" 28. 1992, s. 59-60.

zwala to sądzić, że pamiętnikarz opisał ist-
niejący jeszcze wówczas tumbowy nagrobek
gotycki (nieznany dotąd badaczom), może
ufundowany wraz z kaplicą przez Oleśnic-
kiego77.

Monumentalna edycja rękopisu Gru-
newega wymaga niewątpliwie uważnej,
całościowej lektury - jedynie w ten sposób
będzie można właściwie spożytkować tak
bogaty materiał. Powyższe uwagi należy
traktować tylko jako wstępne rozeznanie
nowego, bardzo cennego źródła do dziejów
sztuki, nie tylko zresztą polskiej. Piel-
grzymując do Rzymu, Gruneweg notował
bowiem swoje spostrzeżenia zarówno o mi-
rabiliach Wiecznego Miasta, jak i o miejsco-
wościach mijanych po drodze: we Włoszech,
Austrii i na Morawach78. Z pewnością
i w tych partiach tekstu kryją się niezwykle
ciekawe informacje, oczekujące na interpre-
tację historyka sztuki.

Wojciech WALANUS

77 Gruneweg, s. 1458: „eine gemawrte kapele
unter dem glokturme, welcher von holtze ist, da
ist mitten in der kapele das grab, aus welchem der
heilige Stentzel den Petrowin erwekete (...) Er ist
noch in diesem grabę verschloessen, von der erde
ist es einer gutten ehle hoch erhaben und obne aufm
steine ist ein man (das ist seine pershon) im harni-
sche ausgehauen". Tekst jest uzupełniony planem
kościoła i kaplicy, w której wyraźnie zaznaczono
prostokątny grób i ołtarz. Tumba z wyobrażeniem
rycerza nie mogła mieć nic wspólnego z płytą któ-
rą od XVIII w. uważano za nagrobek Piotra i któ-
ra od 1780 r. jest umieszczona na ścianie kaplicy,
zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8, z. 13
(przyp. 76), s. 29; Czyżewski, Walczak (przyp. 58),
s. 292; por. Mrozowski (przyp. 58), nr kat. 191,
s. 214-215, który datuje ją ok. 1532 i nie wspomina
o ewentualnych związkach z rycerzem Piotrem.

78 Bues, Dominikanin Martin Gruneweg...
(przyp. 4), s. 75; taż, Die Italienreise des Domini-
kaners Martin Gruneweg im Jahre 1602, „Ojuellen
und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken" 86, 2006, s. 321-347.
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