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Katalog obejmujący  87 haseł, pióra kilkunastu autorów, które są  ilustrowane kolorowymi fotografiami,  reprezentuje 
nie całkiem wyrównany poziom. Wśród wielu kwestii, które mogłyby być przedmiotem dyskusji, należałoby poruszyć 
problem rodzimego pochodzenia niektórych opisywanych przez nich zabytków. W literaturze przedmiotu, nie znajdujemy 
nowszego monograficznego  opracowania polskiego złotnictwa średniowiecznego a zwłaszcza produkcji złotniczej (z wyjątkiem 
ozdób) pierwszych wieków naszego średniowiecza. W sztuce sakralnej, obok wspaniałych dzieł sztuki złotniczej, występują 
wykonane z drogocennych kruszców wyroby bardzo prymitywne. Brak przy tym jakiegokolwiek nawiązania  do wyrobów 
świeckiej sztuki złotniczej, a przede wszystkim ozdób. Trudne jest też wykazanie przed okresem gotyku jakichkolwiek 
specyficznych  cech warsztatowych. 

Możemy zatem przypuszczać, że w polskiej sztuce sakralnej XI-XIII wieku istniały dwa zasadnicze nurty reprezento-
wane przez wyroby importowane lub wykonane na miejscu przez przybyszów z zewnątrz  i ich uczniów oraz produkcję 
warsztatów rodzimych. Grupę pierwszą  możemy zilustrować przez opisany w katalogu (nr VI) zdobiony emalią  relikwiarz 
Wniebowstąpienia  Pańskiego, pochodzący  z daru drugiej żony Bolesława Krzywoustego Salomei z Bergu, dla katedry 
włocławskiej, dzieło warsztatów w Zwiefalten  w Szwabii lub wywodzącego  się z nich artysty, jak to niezwykle przekonująco 
wykazał P. Skubiszewski (s. 73). Grupę drugą  można zilustrować, przez nie reprezentowaną  na wystawie, krzywaśń pastora-
łu z katedry poznańskiej (grób nr 126), wykonaną  z żelaza lecz inkrustowaną  srebrem (trudno ją  więc uznać za wyrób 
przeznaczony wyłącznie  do złożenia do grobu) i mającą  w swej dekoracji nawiązania  do zdobnictwa oręża i oporządzenia 
rycerskiego tego czasu. Innym przykładem może być eksponowany na wystawie (nr IV), zespół złotych naczyń sakralnych 
znalezionych w grobie nr 8 w kościele opackim w Tyńcu pod Krakowem. Grób ten odkryty w czasie wykopalisk przed 
prawie czterdziestu laty, stanowi do dnia dzisiejszego prawdziwą  enigmę archeologii polskiej. Złożony w nim wprost do 
ziemi (tj. bez trumny i sarkofagu)  dostojnik kościelny wyposażony został w złoty kielich i patenę z wyobrażeniem Dextra 
Domini (datowane na około połowę XI wieku) a także pastorał, którego krzywaśn i nodus stanowią  montaż elementów 
z różnego czasu, z których najpóźniejszy wydaje się ażurowy złocony nodus, zdobiony dekoracją  wici roślinnej oraz wyobra-
żeniami ptaków i zwierząt,  mający  silne nawiązania  stylowe do produkcji tzw. szkoły złotniczej w Fritzlar (Hesja) z XII wie-
ku4. Na długotrwałe pozostawanie tego pastorału w użyciu wskazuje obwiązanie  jego zapewne już uszkodzonego kościane-
go pióra złotym drutem. Mamy więc tu do czynienia albo z długim używaniem i przetwarzaniem przez benedyktynów 
z opactwa tynieckiego wyrobów warsztatów obcych albo też z pospiesznym pochowaniem obcego dostojnika kościelnego, 
którego wspaniałe ornamenta liturgiczne były z nieznanych nam powodów znacznie przestarzałe. 

Niewątpliwym  importem, są  eksponowane na wystawie dzieła emalierstwa limuzyjskiego. Przypuszczenie, iż znalezio-
na w zakrystii katedry we Włocławku w grobie przypisywanym biskupowi Maciejowi z Gołańczy (zm. 1368) miedziana 
cyzelowana, puncowana i częściowo emaliowana krzywaśń pastorału z wyobrażeniem majestatu Jezusa Chrystusa i Matki 
Boskiej jest polskim naśladownictwem wyrobów warsztatów z Limoges (nr XVI), nie jest uzasadnione. Krzywaśń ta dato-
wana jest na trzecią  tercję XIII wieku, a właśnie w tym okresie w produkcji limuzyjskiej zaczynają  się pojawiać wyroby nie 
emaliowane lecz tylko złocone — cyzelowane i grawerowane5. 

Błędne jest natomiast odniesienie do roku około 1240 krzywaśni pastorału limuzyjnskiego z wyobrażeniem palme-
ty-kwiatu, pochodzącej  ze zniszczonego grobu (nr 99) w katedrze poznańskiej (nr XII). Krzywaśń ta, będąca  jednym z naj-
piękniejszych przykładów wczesnej produkcji warsztatów z Limoges, datowana jest około roku 12006. W konsekwencji 
błędnego datowania grób ten został przypisany biskupowi Boguchwałowi II (1242-1253). Niewątpliwie  bardziej prawdopo-
dobne jest, iż biskup ten pochowany został w grobie nr 126 wyposażonym w pierścień pieczętny z napisem: S[igillum] 
BOGVPHALIEP[iscop]I  POZ[naniensis]  i omawiany już uprzednio żelazny inkrustowany srebrem pastorał. 

Obowiązkiem  omawiającego  wystawę i katalog jest zarówno podniesienie ich walorów, jak i wykazanie braków i uchy-
bień. Należy jednak przede wszystkim wyrazić wdzięczność inicjatorom i organizatorom tej pięknej i niezwykle instruktyw-
nej wystawy. 

Elżbieta  Dąbrowska-Zawadzka 
(Warszawa-Paryż) 

Jarosław Jarzewicz, Alicja Kartowska-Kamzowa, Barbara Trel ińska, Go-
tyckie  spiżowe płyty  nagrobne w Polsce.  Studia  o formie  i treściach  ideowych,  Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk, „Prace Komisji Historii Sztuki", t. 28, Poznań 1997, ss. 195, il. 

Od czasu gdy do kościołów Poznania i Szamotuł wróciły w 1990 r. gotyckie nagrobki ze spiżu, zrabowane przez 
hitlerowców, odnalezione zaś w magazynach petersburskiego Ermitażu, problematyka brązowych  płyt nagrobnych znalazła 
się na pierwszym planie w badaniach niestrudzonej Alicji Karłowskiej-Kamzowej. Jeszcze w początkach  1991 r. zorganizo-

4 O. von Falke, Aus des  Fritzlarer  Goldschmidschule  des  12 Jhs.,  „Panteon" 4,1919, s. 551. 
5 L'Oeuvre  de  Limoges. Emaux limousines du  Moyen  Age. Catalogue d'exposition, Musée du Louvre 1995-1996, s. 394. 
6 Ibid., s. 264 n. 
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wała ona w Poznaniu sesję, której celem było zweryfikowanie  i aktualizacja stanu badań nad brązami  wielkopolskimi. 
Referaty  i dyskusja wniosły szereg ważkich ustaleń (opublikowane zostały w „Kronice Miasta Poznania", 1991, nr 3/4, 
s. 7-101), ujawniając  wszakże pilną  konieczność dalszych badań, podejmowanych jednak kompleksowo, w perspektywie 
obejmującej  wszystkie nagrobki spiżowe i aplikowane brązem  zachowane w Polsce, w jej granicach po 1945 r. 

Omawiana publikacja, zbiór pięciu artykułów uzupełnionych katalogiem, to rodzaj roboczego podsumowania pier-
wszego etapu zainicjowanych w Poznaniu badań. Trzy opracowania wyszły spod pióra Alicji Karłowskiej-Kamzowej. Pier-
wsze — Między  obrazem chwały wiecznej a splendorem  życia wiecznego — to studium poświęcone treściom ideowym spiżo-
wych płyt nagrobnych. Analizując  podstawowe nośniki przesłania symbolicznego, Karłowska-Kamzowa skupiła uwagę na 
roli arkady, w jakiej prezentowano na płycie podobiznę zmarłego: stopień redukcji lub rozbudowy architektonicznego 
obramienia oraz jego nasycenie religijnymi motywami figuralnymi  uznała za czynnik decydujący  o wymowie całego progra-
mu ideowego. Arkady o zredukowanej strukturze — jak na płytach lubiąskich  z początku  XIV w. — podkreślać miały 
przede wszystkim rangę zmarłych i splendor ich dostojeństwa. Tymczasem na brązach  flandryjskich  (a także płytach, które 
je naśladowały) rozbudowanie obramienia i osadzenie w nim motywów figuralnych  decydować miały o eschatologicznym 
wymiarze przesłania: arkady — jako symbolicznej bramy Niebieskiego Jeruzalem, zaś podobizny — jako wizji zmarłego 
oczekującego  zbawienia w dniu Sądu  Ostatecznego. Obramienia płyt późniejszych, które odwoływały się do tradycji flan-
dryjskiej już u progu nowożytności (jak vischerowskie nagrobki Uriela z Górki i Fryderyka Jagiellończyka), cechuje ten-
dencja do urealniania stosunków przestrzennych i redukcji elementów figuralnych.  Karłowska-Kamzowa zinterpretowała 
to zjawisko w wymiarze ideowym — jako świadectwo porzucania eschatologii na rzecz gloryfikacji  indywidualnych zasług 
nieboszczyka: arkada ma być tu obrazem Kościoła instytucjonalnego — elementem podkreślającym  wysoką  rangę dostojni-
ka. Podobną  ewolucję Autorka dostrzegła na vischerowskich płytach upamiętniających  możnowładców świeckich, prezen-
tujących  się w bogactwie akcesoriów stanu rycerskiego. Proponowana interpretacja budzi jednak pewne wątpliwości,  prze-
de wszystkim ze względu na alternatywne stawianie problemu komemoracji: albo w perspektywie eschatologicznej, albo 
poprzez gloryfikację  zmarłego w znakach osiągniętej  przezeń pozycji społecznej. Wydaje się tymczasem, że przesłanie 
symboliczne nagrobka średniowiecznego miało wymiar wielowątkowy,  zaś obecność motywów odwołujących  się do warto-
ści doczesnych, podkreślających  dostojeństwo zmarłego, nie stało w sprzeczności z przesłaniem eschatologicznym całego 
programu. 

Interesujące  studium Jarosława Jarzewicza O motywach architektonicznych  na trzech brązowych nagrobkach  w katedrze 
poznańskiej  przynosi ważkie obserwacje nie tylko o płytach wzmiankowanych w tytule. Przeprowadzona gruntownie analiza 
rozbudowanej portalowo arkady, w jakiej zaprezentowano na poznańskiej płycie Andrzeja z Bnina, ujawniła, iż nosi ona 
cechy wiernie odtworzonej struktury architektonicznej, nasyconej detalami występującymi  w budownictwie monumental-
nym końca XIII i początków  XIV w. Obramienie tej płyty, datowanej około 1460 r., cechuje znamienny dla produkcji 
flandryjskiej  konserwatyzm. Precyzyjnie rozrysowana architektura pojawiła się na obramieniach płyt flandryjskich  w począ-
tkach XIV w., a jej źródłem, zdaniem Jarzewicza, były profesjonalne  rysunki architektoniczne, których znajomością  musie-
li dysponować tombiersi, skupieni w miastach pogranicza franko-flamandzkiego  w tych samych korporacjach, co kamienia-
rze-architekci. Wprowadzony wówczas kanon obramienia powtarzano na płytach flandryjskich  po połowę XV w. Interesu-
jące  rozważania Jarzewicza dostarczają  nowych, niepodważalnych argumentów za włączeniem  płyty Bnińskiego w krąg 
dzieł o flandryjskiej  genezie. Czy jednak rozstrzygają  tym samym kwestię jej pochodzenia? Mimo tradycjonalizmu cechują-
cego płyty flandryjskie,  mimo analogii przywołanych przez Autora, ujęcia Bnińskiego jest — naszym zdaniem — zbyt 
zapóźnione stylowo, aby bezdyskusyjnie uznać płytę za dzieło flandryjskie  z około 1460 r. 

Nie budzi natomiast wątpliwości  zaproponowana przez Jarzewicza interpretacja płaszczyznowo-linearnego traktowa-
nia wizerunku i otaczającej  go architektury w kategoriach symbolicznych —jako zasady, która ignorując  problem realnych 
relacji przestrzenno-czasowych, pozwalała unaocznić wiele aspektów przesłania ideowego, ewokując  przede wszystkim 
ponadczasowy wymiar przedstawienia na płycie, jako obrazu przejścia zmarłego do życia wiecznego. Rozważania Jarzewi-
cza dostarczają  nowych argumentów na rzecz formułowanej  przez wielu już badaczy tezy, że podobiznę na nagrobku 
średniowiecznym należy postrzegać jako obraz zmarłego stojącego  w obliczu Boga. Urealnienie stosunków przestrzennych 
i relacji między podobizną  zmarłego a otaczającą  go architekturą  na płytach późniejszych, jak vischerowskie nagrobki 
Łukasza i Uriela Górków, Jarzewicz zinterpretował podobnie jak Karłowska-Kamzowa — jako świadectwo odchodzenia 
u schyłku średniowiecza od przesłania eschatologicznego, na rzecz nowożytnej komemoracji zmarłego w glorii jego za-
sług i splendorze pozycji społecznej. I ta propozycja budzi wątpliwości.  Przywołany przez Jarzewicza przykład dzieła ujaw-
niającego  wymownie realność stosunków przestrzennych w obrazie — berlińska „Madonna w świątyni"  Jana van Eycka — 
nie dowodzi przecież, iż iluzyjność wnętrza, w którym artysta przedstawił Marię, pozbawiła to wyobrażenie cech obrazu 
religijnego. 

Za istotny wkład Alicji Karłowskiej-Kamzowej w badania nad grawerowanymi płytami vischerowskimi w Europie 
Środkowej uznać trzeba próbę wyodrębnienia wśród licznych prac tworzonych seryjnie, dzieł traktowanych indywidualnie. 
Do wybitnych realizacji tego rodzaju Autorka zaliczyła także płyty Fryderyka Jagiellończyka i Andrzeja Szamotulskiego. 
Tej ostatniej poświęcony został w omawianym tomie osobny artykuł. Zdaniem Karłowskiej-Kamzowej wyszła ona spod 
rylca jednego z najlepszych rytowników czynnych w pracowni Vischerów w początkach  XVI w., któremu przypisała kilka 
płyt książąt  saskich w katedrze miśnieńskiej. Już dawniej w dziełach tych dostrzegano pulsowanie sztuki Albrechta Dürera, 
uwidocznione także w urzekająco  naturalnym ujęciu Szamotulskiego. Karłowska-Kamzowa poszła dalej — przytaczając 
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szereg ogólnych i szczegółowych analogii, postawiła hipotezę o przypisaniu Dürerowi projektów zarówno płyty Szamotul-
skiego, jak i kardynała Fryderyka. Czy powierzenie przez odlewników obu projektów temu właśnie artyście było efektem 
osobistych zainteresowań sztuką  Dürera, zarówno wielkopolskiego wielmoży, jak i fundatora  płyty Jagiellończyka — Zyg-
munta I? Przesłanki zasygnalizowane przez Autorkę są  zbyt ogólne, aby kwestię rozstrzygać definitywnie. 

Napisy odgrywały na płytach nagrobnych ważną  rolę — nie tylko informacyjną,  ale też kompozycyjną  i estetyczną. 
Z uznaniem należy więc odnotować artykuł Barbary Trelińskiej poświęcony epigrafice  gotyckich i renesansowych brązów 
nagrobnych. Nie jest to jeszcze zarys monograficzny,  nie uwzględnia bowiem wszystkich zachowanych zabytków, odsyłając 
do innych opracowań Autorki. Przynosi jednak szereg niezwykle cennych ustaleń szczegółowych, które mogą  też służyć 
jako precyzyjne narzędzie do weryfikacji  datowania i proweniencji płyt: zapóźnienie epigraficzne  płyt lubiąskich  czy wroc-
ławskich jest niewątpliwie  ważkim argumentem świadczącym  o ich miejscowym pochodzeniu. Nie zawsze jednak wnioski 
wynikające  z analizy epigraficznej  dają  się tłumaczyć proweniencją  płyty i lokalizacją  warsztatu. Trelińska zwróciła, na 
przykład, uwagę na podobieństwa łączące  napisy na płytach Andrzeja z Bnina w Poznaniu, Koniecpolskich w Wielgomły-
nach i na plakiecie Słupeckich z Sandomierza. Analogie te nie znajdują  jednak wytłumaczenia w stylu i poziomie wykona-
nia tych odlewów, a tym samym — w ich proweniencji z tego samego warsztatu. Czym w takim razie je tłumaczyć? Zabra-
kło tu interpretacji wniosków wynikających  z analizy porównawczej, szerszej perspektywy w zarysowaniu mechanizmów 
rozprzestrzeniania się wzorców epigraficznych  w warsztatach odlewniczych późnego średniowiecza. 

Zbiór zamyka zarysowana przez Alicję Karłowską-Kamzową  próba podsumowania stanu wiedzy o nagrobkach spiżo-
wych w Polsce, zmierzająca  do ujawnienia możliwości ich produkcji w lokalnych, miejscowych warsztatach odlewniczych. 
Niewątpliwie  najwyraźniej zarysowały się one na Śląsku,  gdzie większość zachowanych płyt odróżnia się artystycznie 
i technologicznie od dzieł pochodzących  z renomowanych pracowni zagranicznych. Możliwości istnienia warsztatu zdolne-
go do produkcji nagrobków (lub ich elementów) zarysowały się na przełomie XV i XVI w., także w Gdańsku. Utwierdzona 
została hipoteza o funkcjonowaniu  już w drugiej połowie XV w. odlewni produkujących  nagrobki również w Małopolsce, 
najpewniej w Krakowie — za produkt tego rodzaju warsztatu uznana została płyta w Wielgomłynach. Czy jednak słusznie 
do dzieł lokalnych zaliczyła Autorka także wawelską  płytę kanonika Szydłowieckiego, łączoną  dotąd  z pracownią  Vische-
rów — problem wymaga jeszcze dodatkowych badań. Wielkopolska ograniczała się do importów, ale sprowadzanych 
z najbardziej renomowanych ośrodków: początkowo  z Flandrii, a od ósmej dekady XV w. także z Norymbergi. Czy działały 
tu także warsztaty miejscowe? Zdaniem Karłowskiej-Kamzowej okazała płyta Mikołaja Tomickiego z 1524 r., mimo związ-
ków łączących  ją  z brązami  vischerowskimi, zdradza tak wiele odrębności, że winna być uznana za dzieło miejscowe. Raczej 
jednak krakowskie, niźli poznańskie. Zgodzić się na koniec wypada z opinią  Autorki, iż mimo roboczego charakteru 
zarysowanej panoramy, ujawnia ona proces formowania  się regionalnej tradycji w zakresie udostojniania pochówków 
nagrobkami ze spiżu, a tym samym — jeden z ważkich elementów mechanizmu sprzyjającego  podejmowaniu produkcji 
dzieł tego rodzaju przez miejscowe warsztaty odlewnicze. 

Niezwykle cennym uzupełnieniem tego zbioru artykułów jest sumiennie opracowany przez Jarosława Jarzewicza kata-
log, zestawiający  w układzie topograficznym  informacje  o zachowanych w Polsce płytach brązowych  i aplikowanych spi-
żem. Znalazło się w nim miejsce na najważniejsze dane o poszczególnych obiektach: ich lokalizacji, wymiarach, materiale, 
stanie zachowania, na bardzo dokładny opis, lekcję napisu i dane biograficzne  osoby upamiętnionej nagrobkiem. Na 
podkreślenie zasługuje wysiłek Autora, który nie poprzestał na zestawieniu bibliografii,  ale wnikliwie omówił stan badań 
nad poszczególnymi zabytkami. Pełna lista obiektów dałaby się pewnie wzbogacić o nieliczne dzieła, które umknęły uwa-
dze Autora (np. płyta kanonika Zaksińskiego w Gnieźnie, czy Katarzyny Bałuszyny(?) u krakowskich Dominikanów), 
niemniej katalog ten jest bardzo solidną  podstawą  pod przyszłe badania nad polskimi, późnośredniowiecznymi nagrobkami 
z brązu.  Podobnie zresztą  jak cały omawiany tom, przynoszący  omówienie wielu ważnych aspektów jednego z najbardziej 
doniosłych zjawisk w kulturze artystycznej późnego średniowiecza w Polsce. 

Przemysław  Mrozowski 
(Warszawa  ) 

Michał Gradowski, Zdzisław Z y g u l s k i jun., Słownik  uzbrojenia  historycznego,  PWN, 
Warszawa 1998, ss. 185, il. 

Dwójka znakomitych znawców problematyki bronioznawstwa Michał Gradowski i Zdzisław Żygulski jun., której wspól-
nym dziełem był wydany w 1982 r. Słownik  polskiej  terminologii  uzbrojenia historycznego1  postanowiła raz jeszcze połączyć 
siły i opracować nową  uzupełnioną  wersję tej pracy przeznaczoną  tym razem dla szerokiego grona czytelników. Ideą 
autorów było stworzenie zunifikowanej,  pełnej i możliwie jednoznacznej terminologii uzbrojenia oraz jej naukowa syste-
matyzacja. Zamysł ten bez wątpienia  udało im się zrealizować. 

1 M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik  polskiej  terminologii  uzbrojenia historycznego,  (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 71), 
Warszawa 1982. 


