
krytycznej refleksji nad własną historią,
metodami i historiografiami. Marginalnie
traktowano jej związki z tendencjami ide-
ologicznymi, warunkami politycznym oraz
procesem konstytuowania samoświadomości
narodowej, które właściwie nigdy nie stały
się przedmiotem systematycznych badań.
Książka ta silnie zwraca uwagę na fakt, iż
historia sztuki funkcjonuje również w wy-
miarze politycznym. Z jednej strony bierze
ona pozytywny udział w kształtowaniu się
tożsamości narodów, z drugiej jednak bywa
wykorzystywana jako instrument w walce
politycznej. Ujęcie problematyki zależności
historiografii sztuki od postulatów narodo-
wych oraz polityki w XIX i XX wieku stano-
wi szczególną wartość i świadczy o swoistej
odwadze tej publikacji. Bowiem o wiele
łatwiej mówi się o historii niż o teraźniejszo-
ści. Ale przede wszystkim książka pokazuje
nowy, konieczny kierunek badań i oferuje
jednocześnie ich pierwsze wytyczne. Celem
badań miałoby być stworzenie odideologi-
zowanej, pozbawionej skojarzeń z nacjonali-
zmem kategorii „narodowy".

Marta NIŚKIEWICZ

Wanderungen: Kiinstler - Kunstwerk — Motiv
- Stifter. Beitrage der 10. Tagung des Ar-
beitskreises deutscher wid polnischer Kunst-
historiker in Warschau, 25-28. September
2003 (Wędrówki: Artysta - Dzieło - Wzorzec
- Fundator. Materiały IX] Konferencji Grupy
Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków

Sztuki w Warszawie, 25-28 września 2003 r.).
red. M. Omilanowska, A. Straszewska, War-
szawa 2005 (= Das Gemeinsame Kulturerbe
- Wspólne Dziedzictwo, red. M. Omilanow-
ska, 2)

Założona w r. 1988 ,,Grupa robocza
polskich i niemieckich histoiyków sztu-
ki" należy obecnie do najważniejszych
inicjatyw, zmierzających do pogłębienia
współpracy badaczy wspólnego dziedzictwa
kulturowego Polski i Niemiec. Służą temu
przede wszystkim coroczne spotkania „Gra-
py", przyjmujące postać kilkudniowych sesji
naukowych. Do r. 2005 odbyło się dwana-
ście takich sesji, lecz tylko nieliczne zostały
uwiecznione poprzez wydanie drukiem
wygłoszonych na nich referatów2. Recenzo-
wana książka zawiera materiały X konfe-
rencji (Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, 25-28 września 2003) i ukazała się
jako dragi tom serii Das Gemeinsame Erbe
- Wspólne Dziedzictwo, wydawanej pod egi-
dą „Grapy". Nie licząc wstępu, publikacja
zawiera dwadzieścia trzy artykuły w języku
niemieckim lub angielskim (z polskimi
streszczeniami), indeksy osób i miejscowo-
ści oraz program sesji3.

Zgodnie z zamiarem organizatorów,
temat dziesiątego spotkania „Grapy" wykra-
czał poza problematykę dziejów i ochrony
zabytków na dawnych terenach niemieckich,
włączonych po r. 1945 do Polski, i dotyczył
szerzej rozumianych związków artystycz-
nych pomiędzy obydwoma krajami. Tytuł
niniejszego zbioru materiałów odnosi się do
szczególnego charakteru tych związków, po-
legających jakże często na migracji artystów,

1 Błąd na stronie tytułowej (!) recenzowanej publikacji - winno być: „X".
2 Kunstgeschichte wid Denkmalpflege. Beitrage der 4. Tagung des Arbeitskreises deutscher wid polni-

scher Kunsthistoriker in Toruń. 2.-6. Oktober 1997. red. M. Woźniak. Toruń 2002; Hansestadt - Residenz
- Industriestandort. Beitrage der 7. Tagung des Arbeitskreises deutscher undpolnischer Kunsthistoriker in
Oldenburg, 27.-30. September 2000, red. B. Stórtkuhl. Munchen 2002 (= Schriftenreihe des Bundesinstituts
fur Kultur und Geschichte der Deutschen im óstlichen Europa, t. 19): Der Umgang mit dem kulturellen
Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Beitrage der 9. Tagung des Arbeitskreises deutscher
und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Leipzig, 26.-29. September 2002, red. A. Langer.
Warszawa 2004 (= Das Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo, t. 1).

3 Nie wszystkie wygłoszone na niej referaty zostały opublikowane.
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przemieszczaniu dzieł sztuki, rozpowszech-
nianiu się wzorów i motywów, a także dzia-
łaniach fundatorów, inspirujących „trans-
fery artystyczne"4. Tym czterem aspektom
tytułowych wędrówek podporządkowano
układ książki, która dzieli się na następujące
części: I. Kiinstler; II. Kunstwerk, III. Motiv;
IV. Stifter.

Część pierwszą otwiera artykuł Svena
Hauschke, poświęcony brązowemu epi-
tafium Filipa Kallimacha w krakowskim
kościele dominikanów, wspólnemu dziełu
Wita Stwosza i norymberskiej pracowni
yischerów3. Autor zajął się ikonografią
płyty, wzorami jej kompozycji, datowa-
niem oraz przebiegiem wykonania. Praca
nie wnosi jednak wiele nowego do obfitej
literatury przedmiotu. Jako „bezpośredni
wzór" nagrobnego przedstawienia Kallima-
cha Hauschke wskazał tytułową miniaturę
rękopisu De viris illustńbus Petrarki (około
1400; Darmstadt, Hessische Landes- und
Hochschulbibliothek, ras. 101), co w świetle
ustaleń Piotra Skubiszewskiego sprzed kilku
lat nie wytrzymuje krytyki6. Nieaktualne jest
również datowanie płyty na lata 1500—15057.
Najbardziej interesujące są spostrzeżenia
autora dotyczące bliskiego podobieństwa
brokatowego ornamentu w tle kompozy-

cji do wzorów zastosowanych w innych
brązowych nagrobkach z warsztatu Vische-
rów (m.in. Mikołaja Salomona w kościele
Mariackim w Krakowie). Świadczyłoby to
o tym, że Stwosz wykonał „surowy" model
płyty, którego ostateczne dopracowanie
(w partii ornamentalnej) należało do pracow-
ni odlewniczej8.

Z tematem migracji artystów ściślej
wiąże się referat Guido Hinterkeusera9.
Badacz przedstawił krótko twórczość An-
dreasa Schlutera jako rzeźbiarza i architekta
dwom arcyksiążęcego w Berlinie, starając
się uwypuklić znaczenie, jakie dla tego etapu
działalności artysty miały jego wcześniejsze
doświadczenia polskie. Według autora, dla
berlińskiej kariery Schlutera decydujące były
prace dla Jana III Sobieskiego, a zwłaszcza
udział w dekoracji pałacu w Wilanowie.
Gdański rzeźbiarz zapoznał się przy tej
okazji z aktualnymi, międzynarodowymi
standardami sztuki dworskiej. Jak stwierdza
Hinterkeuser, to dzięki swym wilanowskim
doświadczeniom Schliiter mógł przyczy-
nić się do zaszczepienia tych standardów
w Berlinie i podniesienia kultury artystycz-
nej dworu brandenburskiego na europejski
poziom.

Twórczość Bernarda Bellotta posłużyła

4 Por. M. Omilanowska, Wstęp, s. 12.
5 S. Hauschke, Das Grabdenbnal des Filippo Buonaccorsi, gen. Callimachus, von Veit Stofi und der

Yischer-Werkstatt: Beziehungen zwischen Niirnberg, Krakau undIlalien, s. 15-26.
6 P. Skubiszewski, Obraz człowieka na nagrobku Kallimacha, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecz-

nym, Warszawa 1997, 213-236, il. 8. Do rozważań nad genezą epitafium włączał tę miniaturę już S. Dettloff,
U źródeł sztuki Wita Stwosza, Warszawa 1935, s. 31, il. 23. Ani tej pracy, ani pracy Skubiszewskiego Hauschke
nie cytuje w przypisach, nie jest mu także znana ostatnia próba ustalenia źródeł ikonograficznych dzieła
Wita Stwosza: S. Czekalski, Kallimach i Ojcowie Kościoła. Przyczynek do badań nad genezą artystyczną
epitafium Filipa Buonaccorsi, „Artium Cjuestiones" 12, 2001, s. 5-22.

7 Ten wyznaczony na podstawie prawidłowej analizy źródeł przedział został już wcześniej - również na
podstawie archiwaliów - zawężony do lat 1500-1503: W. Marcinkowski, Claudia F. Albrecht, Stilkritische
Studienzum mittleren Werk des Veit Stoss unter besonderer Berucksichtigung der Yolckamer-Stiftung. Wiirz-
burg: Ergon 1997 [recenzja], „Biuletyn Historii Sztuki" 62, 2000, s. 283-234. Por. M. Janicki, Datowanie
pfyty nagrobnej Filipa Kallimacha, „Studia Zródloznawcze" 41, 2003, s. 19-41.

8 Zbieżność motywów brokatowych w epitafium Kallimacha i nagrobkach z warsztatu Vischerów
dostrzegł także Janicki (przyp. 7), s. 40^41.

9 G. Hinterkeuser, Ex oriente lux? - Andreas Schliiter und der polnische Anteil am Ausbau Berlins zur
Kónigsmetropole, s. 27—41.
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Heinerowi Krelligowi jako temat rozważań
nad rolą wędrówki artysty dla rozpowszech-
niania się określonej formy artystycznej
- w tym przypadku weneckiej weduty10.
Autor położył przy tym nacisk na fakt. że
po opuszczeniu rodzinnej Wenecji Bellotto
stopniowo oddalał się od kanonicznej wene-
ckiej formuły widoku miasta, coraz większą
uwagę przywiązując do indywidualnie
traktowanych postaci ludzkich i elementów
pejzażowych. Krellig tłumaczy to odmienną
pozycją malarza w Dreźnie i Warszawie:
pozycją artysty dworskiego, uniezależnione-
go od specyficznych wymagań tynkowych,
krępujących weducistów w Wenecji.

Artykuł Haliny Stępień jest swego
rodzaju streszczeniem dotychczasowych
badań tej autorki nad środowiskiem polskich
artystów w Monachium w latach 1828-
1914". Z kolei Stefan Dyroff zaprezentował
„pruskie" wątki w biografii jednego z naj-
bardziej znanych w Polsce malarzy, Wojcie-
cha Kossaka12. Omówione zostały zarówno
kulisy niezwykłej popularności Kossaka-ba-
talisty wśród niemieckich kręgów wojsko-
wych, jak i działalność malarzy niemieckich
współpracujących z nim przy panoramach
o tematyce polskiej. Sporo miejsca poświęcił
autor analizie obrazu Kossaka, przedsta-
wiającego epizod z bitwy pod Lidzbarkiem
Warmińskim w r. 1807 i przeznaczonego dla
kasyna oficerskiego we Wrzeszczu. Obraz
ten w oczach niemieckich elit doskonale od-
dawał chwałę pruskiego oręża i posłużył za
wzór dla wznoszonego w Lidzbarku pomni-

ka. Według Dyroffa, dla polskich i niemie-
ckich odbiorców malarstwa batalistycznego
początku w. XX nie była istotna narodowość
artysty, lecz zleceniodawcy. Praca niewąt-
pliwie wnosi wiele ciekawych obserwacji do
dyskusji nad narodowymi aspektami sztuki.

Z tematem wędrówek luźniej wiąże się
artykuł Stefana Laube, wykraczający także
poza typowe problemy historii sztuki13.
Przedmiotem rozważań autora jest ,,muzea-
lizacja" polskiej historii poprzez tworzenie
zbiorów pamiątek związanych z Józefem
Ignacym Kraszewskim. Laube skoncentro-
wał się przede wszystkim na działaniach
podejmowanych już za życia pisarza, w tym
także z jego własnej inicjatywy. Szczególną
rolę w tym procesie odgrywało Drezno,
gdzie Kraszewski spędził szereg lat emigra-
cji, a także Poznań i Warszawa.

Twórczości niemiecko-polskiej pary
artystów - Margarete i Stanisława Kubickich
- zostało poświęcone wystąpienie Lidii Głu-
chowskiej14. Autorka przedstawiła poszcze-
gólne etapy artystycznej drogi Kubickich,
akcentując fakt, iż oboje aktywnie uczestni-
czyli zarówno w berlińskiej, jak i poznań-
skiej awangardzie. Analizując autoportrety
i dzieła o tematyce erotycznej, Głuchowska
starała się również wskazać dzielące małżon-
ków różnice stylu i ekspresji. Zasygnalizo-
wała także konieczność interdyscyplinarnych
badań nad oeurre Kubickich, obejmującym
- oprócz malarstwa - także literaturę.

Thorsten Smidt zaprezentował szereg
uwag na temat recepcji niemieckich wzorów

10 H. Krellig, Bernardo Bellotto: Italien, Deutschland, Polen. Uberlegungen zu den Stationen einer
Kiinstlerwanderschaft, s. 43—67.

" H. Stępień. Polnische Kiinstler in Miinchen, s. 69-11.
12 S. Dyroff, Wojciech Kossak - Panorama- und Schlachtenmaler fur Deutsche und Polen. Deutsch-

polnische Denkwiirdigkeiten in seinem Werk, seinem Umfeld und seiner Rezeption, s. 79-101.
Ij S. Laube. Józef Ignacy Kraszewski und das Kraszewski-Musewn. Sdkularer Reliąuienlransfer von

Dresden nach Posen und von Warschau nach Dresden, s. 103-127.
14 L. Głuchowska, Margarete und Stanisław Kubicki - ein deutsch-polnisches Kiinstlerpaar zwischen

Posen und Berlin, s. 129-147.
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przez polskich „Nowych Dzikich"15. Oma-
wiając obrazy Pawła Kowalewskiego i Mar-
ka Sobczyka, inspirowane dziełami Kip-
penbergera i Baselitza, zwrócił on uwagę na
intrygujący charakter tej inspiracji: przejęcie
dotyczyło formy i motywu, nie zaś świato-
poglądu i politycznego zaangażowania, które
legło u ich podstawy. Według Smidta, taki
krytyczny, „emancypacyjny" model recepcji
był w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku zjawiskiem nowym, bez precedensu
w dziejach sztuki Polski powojennej.

Wśród artykułów zamieszczonych
w drugiej części książki aż dwa dotyczą re-
stytucji dzieł sztuki po II wojnie światowej.
Uwe Hartmann przedstawił drobiazgową,
znakomicie udokumentowaną rekonstrukcję
wojennych i powojennych losów obrazu
Francesco Guardiego Schody pałacu Dożów
w Wenecji, zrabowanego przez okupan-
tów w r. 1939 z warszawskiego Muzeum
Narodowego16. Natomiast Reginę Dehnel
postanowiła przyjrzeć się problemowi
powojennej restytucji dzieł, których polskich
właścicieli - najczęściej osób prywatnych
- nie udało się ustalić17. Autorka uznała za
charakterystyczne, że większość z tych dzieł
to prace polskich artystów z końca XIX
i pierwszych dekad XX wieku. Konstatacja
ta jest punktem wyjścia do rozważań o te-
matyce i formie tych dzieł, okolicznościach,
w jakich zmieniały one właścicieli, lynku
sztuki w Generalnym Gubernatorstwie,
a także sytuacji polskich artystów w czasie
okupacji.

Referat Tomasza Torbusa dotyczy ochro-
ny zabytków na terenach, które w wyniku
powojennych zmian granic znalazły nowych
właścicieli: chodzi zarówno o Śląsk, Po-
morze i Prusy, jak i o dawne polskie Kresy
Wschodniels. Autor jako pierwszy podjął
próbę porównawczej analizy stosunku
nowych władz do dziedzictwa kulturowe-
go na obu tych obszarach. Wyróżniając
cztery główne postawy (celowe niszcze-
nie, zaniedbywanie, przejęcie i włączenie
w nowy kontekst oraz „akceptacja obcego"),
Torbus starał się również pokazać, jaką rolę
w postępowaniu z zabytkami odgrywały
argumenty o podłożu narodowościowym czy
nacjonalistycznym.

Najobszerniejszą, trzecią część zbioru
rozpoczyna artykuł Ernsta Badstubnera,
który zwięźle omówił znaczenie katedry
w Magdeburgu dla rozpowszechniania
zachodnich wzorów architektonicznych
w Europie Środkowo-Wschodniej19. Autor
wskazał na obecność rozwiązań rodem
z Bambergu i Nadrenii w kilku budowlach
na wschód od Łaby (katedra w Bran-
denburgu, klasztory cystersów w Lehnin
i norbertanów w Jerichow). Dla nadrzędnego
tematu tomu - artystycznych związków
polsko-niemieckich - istotne znaczenie ma
uwaga Badstubnera o możliwości przenika-
nia wormackich wzorów jeszcze dalej, do
Trzebnicy, ale wątek ten nie doczekał się
niestety rozwinięcia.

Do działu poświęconego wędrówkom
motywów niezbyt pasuje krótkie wystąpienie

15 T. Smidt, ,.Krakau - Mónchengladbach des Ostens". „Neue Wilde" in Polen und in Deutschland,
s. 149-161.

16 U. Hartmann, Geraubt - verbracht - rergessen. Der Weg eines Guardi-Gemaldes aus dem Warschauer
Nationalmuseum seit dem Zweiten Weltkrieg, s. 165-190.

17 R. Dehnel, Restitution an unbekannt: die Odyssee von Werken polnischer Kiinstler zwischen 1939
und 1949, s. 191-216.

'8 T. Torbus, Kunstwerke unter wechselnder Hoheit. Der Umgang mit dem Kulturerbe in den historischen
deutschen undpolnischen Ostgebieten im Yergleich, s. 217-246.

19 E. Badstubner, Die baukiinstlerischen Wirkungen des Magdeburger Doms nach Ostmitteleuropa im
13. Jahrhundert, s. 249-255.
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Janusza St. Kębłowskiego, będące w gruncie
rzeczy refleksją nad problemami historiogra-
fii20. Autor zaapelował o nową ocenę histo-
rycznych faktów kolonizacji i germanizacji
Śląska, uwzględniającą przede wszystkim
interes samych zainteresowanych (śląskich
miast i książąt), oraz polityczne, gospodar-
cze i kulturalne korzyści, jakie proces ten
miał dla regionu.

Dwa kolejne referaty dotyczą rozprze-
strzeniania się wzorów w sztuce późnego
baroku. Na przykładzie dekoracji fasady
kościoła cystersów w Krzeszowie Henryk
Dziurla pokazał, w jaki sposób śląska sztuka
1. połowy w. XVIII włączała się w „mię-
dzynarodowe mechanizmy recepcji", nie
tracąc przy tym regionalnej odrębności21.
Wieńcząca fasadę rzeźbiarska kompozycja
Tronu Łaski (1733) została zainspirowana
- za pośrednictwem ryciny - przez rysunek
Berniniego Sanguis Christi (1671): z kolei
dzieło śląskie, jak sądzi Dziurla, mogło
częściowo stać się inspiracją dla grupy Tronu
Łaski nad ołtarzem w monachijskim kościele
św. Jana Nepomucena braci Asamów.

Oddziaływaniem projektów ołtarzowych
Matthiasa Steinla i Johanna Bernharda
Fischera von Erlach na artystów działają-
cych w Rzeczypospolitej zajął się Jakub
Sito22. Badacz ograniczył swe rozważania
do dwóch dzieł: ołtarza głównego bazyliki

jasnogórskiej i ołtarza głównego w kościele
bernardynów we Lwowie. Na podstawie
podobieństw formalnych do dzieł Steinla,
Sito związał projekt pierwszego z nich
ze środowiskiem wiedeńskim23 i uznał za
„import". Natomiast twórcą drugiego mógł
być działający we Lwowie artysta z krę-
gu współpracowników Steinla, obeznany
także z niezrealizowanym projektem ołtarza
głównego bazyliki w Mariazell, autorstwa
Fischera von Erlach.

Barokowej sztuki ołtarzowej dotyczy
również artykuł Mariusza Smolińskiego, któ-
ry zaprezentował grupę retabulów warmiń-
skich z 1. połowy w. XVIII24. Wyjątkowość
tej stylowo jednorodnej grupy polega na
konsekwentnym stosowaniu schematu nasta-
wy wielokondygnacyjnej oraz uzyskiwania
w ramach tego schematu typowych dla
późnego baroku efektów (iluzja głębi, wy-
korzystanie naturalnego światła). Przyczyny
wykształcenia się tej specyficznej, lokalnej
formuły, niezależnej od rozwiązań dominu-
jących wówczas na ziemiach polskich, widzi
autor w sytuacji kościelno-prawnej diecezji
warmińskiej oraz autonomii, a nawet pewnej
izolacji tego regionu. Trzeba dodać, że
przedmiot badań Smolińskiego, niewątpliwie
bardzo interesujący, kłóci się wyraźnie z ideą
wędrówek motywów, przyświecającą tej
partii książki.

20 J. S. Kęblowski. Zur Frage der Bewerlung dersog. „ Kolonisalion " und.. Germanisierung" Schlesiens
unter den Aspekten der Politik, Kultur und Kunst, s. 257-261.

21 H. Dziurla. Grussauer ,, Gnadenstuhl" wid Berninis ,,Sanguis Christi". s. 263-268.
22 J. Sito, Diepolnische Rezeption der Altarenentwurfe Matthias Steinls und Johann Bernhard Fischers

von Erlach, s. 269-277.
23 Tak kwestię autorstwa projektu jasnogórskiego ołtarza autor przedstawia w tekście niemieckim (s. 272).

Tam także próbuje wyjaśnić związki tego dzieła z zależnymi od sztuki Steinla ołtarzami na Morawach,
posługując się przy tym hipotezą o istnieniu „zapomnianego ogniwa", łączącego wszystkie te realizacje:
„Zwischen all diesen Realisationen bestand zweifellos ein Bindeglied. Ich vermute, dass es einen vergessenen
Entwurf (oder eine Gruppe von Entwiirfen?) gegeben hat, bei dem fast mit Sicherheit davon auszugehen
ist, dass er im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts im Wiener Kreis, móglicherweise in der Werkstatt von
Matthias Steinl selbst, entstanden war". Natomiast w polskim streszczeniu artykułu (s. 277) wyraźnie mówi
się o możliwości przypisania projektu ołtarza na Jasnej Górze samemu Matthiasowi Steinlowi.

24 M. Smoliński, Die Altare in Ermland in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts, s. 279-292.
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W zupełnej zgodzie z tą ideą pozostaje
natomiast referat Diany Codogni-Łań-
cuckiej, poświęcony przemianom, jakim
w polskim malarstwie XIX i początków XX
wieku podlegał jeden z głównych motywów
niemieckiego romantyzmu: widok z okna2^.
Autorka zakwestionowała wyrażoną przez
Jana Białostockiego opinię o braku tego
wątku w sztuce polskiej i omówiła szereg
przykładów, począwszy od niewyszukanych
artystycznie dzieł z 2. połowy w. XIX, aż
po znane prace Wyspiańskiego, Weissa,
Boznańskiej i Okunia.

Jeden tylko obraz, Finis Poloniae 1831
Dietricha Montena, znalazł się w centrum
uwagi Konrada Vanji26. Dzieło, przedstawia-
jące powstańców listopadowych przekracza-
jących pruską granicę w drodze na emigra-
cję, zyskało w Niemczech niezwykle dużą
popularność i doczekało się wielu powtórzeń
(nawet na filiżankach i główkach fajek!).
Vanja przeanalizował tę popularność w kon-
tekście panujących wówczas w Niemczech
nastrojów solidarności z Polakami, omówił
także symbolikę płótna Montena.

Problem recepcji wzorów niemieckich
w polskiej architekturze sakralnej w. XIX
podniósł w swym artykule Wojciech Bałus27.
Kwestię tę przedstawił on na przykładzie
tendencji do centralizacji przestrzeni kościo-
ła, polegającej na wprowadzaniu oktogonal-
nego przęsła na skrzyżowaniu naw. Przęsło
takie występuje w niektórych budowlach
Jana Sasa-Zubrzyckiego (np. kościół misjo-
narzy w Tarnowie) i Teodora Talowskiego

(np. kościół w Kamieniu). Jak wykazał
autor, źródeł inspiracji dla polskich architek-
tów należy szukać w projektach Johannesa
Otzena. Badacz podkreślił przy tym. że
Otzen uczynił oktogon istotnym elementem
nowego programu świątyni protestanckiej,
godzącej wymogi kultu z gotyckim typem
kościoła, natomiast w dziełach Sasa-Zubrzy-
ckiego i Talowskiego motyw ten służy tylko
„pozbawionej treści grze z przestrzenią".
Według Bałusa, na ograniczenie recepcji do
wartości czysto formalnych wpływ mogły
mieć ówczesne czasopisma architektoniczne,
w których często publikowano same projek-
ty, bez komentarzy.

Zamykające trzecią część książki
rozważania Stefana Muthesiusa mieszczą
się w ramach historii doktryn konserwator-
skich28. Autor poddał analizie formułowane
w Europie Zachodniej opinie o odbudowie
warszawskiej Starówki. Zwrócił jednocześ-
nie uwagę na ewolucję tych poglądów, od-
zwierciedlającą zmiany zachodzące w teorii
urbanistyki i ochrony zabytków: rezerwa
i skłonność do traktowania tej odbudowy
za przypadek wyjątkowy, typowa dla lat 50.
i 60., ustąpiła w następnej dekadzie po-
wszechnej akceptacji.

W ostatnim dziale publikacji znalazły
się tylko trzy artykuły. Obszerne studium
Kevina E. Kandta stanowi cenny wkład do
badań nad rolą Gdańska w zaspokajaniu
artystycznych upodobań polskich elit w
czasie panowania Jana III Sobieskiego29.
Wykorzystując trudno dostępny materiał

25 D. Codogni-Łańcucka. Blick ans dem Fenster. Wanderung eines (deutschen?) Motivs, s. 293-312.
26 K. Vanja. Dietrich Montens Bild,, Finis Poloniae 1831 " wid seine Popularisierung nach dem nie-

dergeschlagenen Aufstand vom Norember 1830 in Warschau, s. 3 13-322.
27 W. Bałus, Zentralbanlendenzen in der Sakralarchitektnr des 19. Jahrhunderts. Die Rolle des Okto-

gonmotivs, s. 323-333.
28 S. Muthesius, Westeuropaische Stimmen zum Wiederaufbau der Warschauer Altstadt wid zur Polni-

schen Denkmalpflege, s. 335-343.
29 K.E. Kandt, Sannatia Artistica et Porta Aurea Gedanensis: Notes on the Art Trade and Artistic

Patronage berween the Polish-Lil/utanian Commonwealth and Danzig during the Reign of King Jan 111
Sobieski, s. 347-377.
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archiwalny, autor przedstawił działalność
kupca Francesca Mollo i poczmistrza Cas-
para Richtera, trudniących się - pierwszy
w Niderlandach, drugi w Gdańsku - dostar-
czaniem dzieł sztuki dla króla. Wśród wielu
cytowanych przez Kandta źródeł znalazł
się niepublikowany dotąd list Agostina
Locciego z 6 grudnia 1678, zawierający
szkic stiuków na stropie galerii w Wilano-
wie30; uwagę zwracają także rozważania
autora o możliwej roli Richtera w budowie
gdańskiej Kaplicy Królewskiej.

Ciekawe obserwacje na temat relacji
pomiędzy polskimi klientami a rodzącym
się w XVIII-wiecznych Niemczech rynkiem
sztuki przedstawiła w swym referacie Anna
Oleńska31. Punktem wyjścia rozważań au-
torki jest list hamburskiego handlarza dzie-
łami sztuki, Gerharda Morella, do hetmana
Jana Klemensa Branickiego, zawierający
ofertę sprzedaży kilkudziesięciu obrazów po
okazyjnej cenie. Gromadząc dostępne infor-
macje o działalności Morella i kolekcjoner-
skich gustach Branickiego, Oleńska starała
się zrekonstruować bliższe okoliczności
ewentualnej transakcji (nie wiadomo, czy
w ogóle do niej doszło), której przedmiotem
mogły być prace mistrzów holenderskich.

Zamykający tom artykuł Jolanty Pola-
nowskiej poświęcony jest Stanisławowi Ko-
stce Potockiemu32. Autorka zrelacjonowała
jego niemieckie podróże, w tym zwłaszcza
pobyty w Dreźnie, próbując określić ich
wpływ na późniejszą twórczość pisarską
hrabiego i kształt jego głównego dzieła.
O sztuce u dawnych.

Podsumowując niniejsze omówienie,
trzeba przede wszystkim podkreślić

różnorodność tematów podejmowanych
przez autorów niniejszego zbioru. Niewąt-
pliwie przyczyniła się do tego znaczeniowa
pojemność tytułu konferencji i wiążące się
z nim możliwości wielu interpretacji.
Zróżnicowanie problematyki jest niewątpli-
wie zaletą publikacji, która może do
pewnego stopnia służyć jako przewodnik po
aktualnych kierunkach i metodach badań
nad artystycznymi relacjami Polski i Nie-
miec; jest też z pewnością wizytówką
naukowego potencjału uczonych skupio-
nych w „Grupie roboczej". W tym miejscu
wypada wyrazić zdziwienie, że w prezento-
wanej publikacji tak skromnie reprezento-
wane są badania mediewistyczne (tylko dwa
artykuły!), choć oczywiście trudno za to
winić organizatorów sesji czy redaktorki
tomu. Pozostaje mieć nadzieję, że w następ-
nych zbiorach materiałów „Grupy" uda się
uniknąć tegorodzaju dysproporcji.

Wojciech WALANUS

GABRIELLE DUFOUR-KOWALSKA,
Caspar David Friedrich. U źródeł wyobrażeń
romantycznych, tłum. Maria Rostworowska,
Wyd. Lexis, Kraków 2005, s. 124, il. kol. 25,
fig. 25.

Pod koniec 2005 roku (uroczysta prezen-
tacja miała miejsce w listopadzie w krakow-
skiej siedzibie Instytutu Goethego) na rynku
księgarskim ukazał się przekład z języka
francuskiego książki Gabrielle Dufour-
Kowalskiej wydanej przez Lexis, oficynę
zajmującą się przede wszystkim problema-

30 Tamże, il. 9a-b.
31 A. Oleńska. On a Transaction in Paintings from 1748. Gerhard Moreli 's Acti\'ities as an Ari-Dealer

in the Polish-Lithuanian Commonwealth. s. 379-392.
32 J. Polanowska. Dresdener Inspirationen von Stanisław Kostka Potocki, polnischer Winckelmann

genannt, s. 393^411.
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