
Miasto cud. I co za most 
Warszawa przed epoką Wazów nie była prowincjonalną dziurą. „Miasto jest bardzo dobrze i pięknie 
zbudowane", a mieszczanie „noszą się świetnie, żyją w zbytku" - chwalił pochodzący z Gdańska 
Martin Gruneweg. Jego zapiski są rewelacją wystawy „Pod wspólnym niebem" 

TOMASZ URZYKOWSKI 
•• 

D
la zwiedzających czynną od 
czwartku ekspozycję w Zam
ku Królewskim teksty Gru-
newegabędąodkryciem. Te 
barwne opisy polskich i ru

skich miast z przełomu XVI i XVII w. 
są niemal nieznane. Napotrzeby wy
stawy przetłumaczono je z niemiec
kiego i umieszczono w multimedial
nych stanowiskach ze słuchawkami. 

- Dzieło Martina Grunewega do 
tej pory w całości poznało nieliczne 
grono ekspertów, którzy znają XVI-
-wiecznyjęzyk niemiecki - mówi prof. 
Igor Kąkolewski z Muzeum Historii 
Polski, współautor wystawy.-To jest 
unikat, dzieło bezcenne. Piękne pod 
względem literackim, opisu, ale też 
tłumaczenia przez panią Elizę Borg. 

Przeprawa jak po sznurku 

Urodzony w niemieckiej luterańskiej 
rodzinie kupców Martin Gruneweg 
(1562 - ok. 1618) do Warszawy przyje
chał w 1579 r. Przez trzy lata termino
wał tu wkantorze handlowym Geor-
gaKerstena przy Rynku Starego Mias
ta. To czas panowania Stefana Bato
rego, gdy Warszawa nie byłajeszcze 
stałą siedzibą dworu, liczyła 886 do
mów i 579 0 mieszkańców. Na p rzy-
byszu z Gdańska, największego mias
ta I Rzeczypospolitej, zrobiłajednak 
wrażenie. Zwłaszcza ufundowany 
przez Zygmunta Augusta most przez 

Widok Warszawy z 1 6 1 7 r. - miedzioryt z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego 

Wisłę (na ilustracji), „z którym tylko 
niewiele innych równać się może wiel
kością i urodą": „Wiele by można zna
leźć pięknych drewnianych mostów, 
ale ci, którzy widzieli ten, powiadają, 
że jest najznakomitszy. (...) Biegnie on 
prosto jakpo sznurku ijest tak szeroki, 
że mogą się na nim minąć dwa wozy, 
jest też on najmilszym traktem space
rowym mieszkańców Warszawy". 

O mieście Gruneweg napisał: „War
szawa jest położona na lewym brzegu 
Wisły (...) na wysokiej skarpie. Miasto 
jest bardzo dobrze i pięknie zbudowa-

ne,jednakże ściśnięte wewnątrz murów, 
które je otaczają podwójnym pierście
niem z basztami, wyjąwszy stronę od 
wody tu chroni je zamek załamany od 
południana wschód (...), nie mamurów 
obronnych ani wieży przeto należałoby 
go raczej zaliczyć do dworów". 

Choć wygląd zamku przykrytego 
częściowo dachówką, częściowo gon
tem autora nie zachwycił, innym miej
scom wystawił dobrą ocenę. „Miasto 
ma rynek, podług mojej oceny o połowę 
mniejszy od tego w Toruniu, ale za to 
otoczony pięknymi kamienicami, do 

których się wszelako wchodzi jak do sko
rupy, jako że ludzie mieszkają na górze, 
a na dole zazwyczaj stoipelno wozów". 

Docenił ratusz: „Niewielki, acz fo
remny (...) stoi na środku Rynku, górą 
jest ozdobiony na rogach czterema 
wieżyczkami; poza nimi nie miałjesz-
cze wtedy wieży, postawili ją, dopiero 
gdypowtórnie tu zawitałem". Nie po
minął świątyń, m.in. fary św. Jana 
(„Kościół solidnie zbudowany, z piękną 
wysoką wieżą) i kościoła św. Marcina 
z klasztorem augustianów, „wktórym 
zazwyczaj przebywa trzech, czterech 
mnichów", ani dworu Anzelma Gos-
tomskiego przy Krakowskim Przed
mieściu, w którym „luterscy odpra
wiali swe nabożeństwa, a cmentarz ich 
znajduje się na polu za ulicą Długą". 

Rejestrował wydarzenia, np. wi
zytę Stefana Batorego w farze, pożary 
niszczące kwartały Starego i Nowego 
Miasta czy wielką nawałnicę, podczas 
której wiślana skarpa osunęła się na 
dom, grzebiąc mieszkańców. 

Niemcy w strojach polskich 
Gdańszczanin sportretował warsza
wiaków: „Mieszczanie, pośródktórych 
jest dużo Niemców, noszą się tam świet
nie, żyją w zbytku i ciągłym sprasza
niem gości naśladują wielmożnych pa
nów, toteż nader często tracą majątki". 

- Miał ogromną wrażliwość na 
różnorodność etniczną.językową, re
ligijną. Dlatego w opisie Warszawy 
zwrócił m.in. uwagę, że niemieccy 

mieszczanie ubierają się w stroje pol
skie, a na Starym Mieście mówi się 
czystą polszczyzną, wodróżnieniu od 
Nowego Miasta, gdzie ludzie silnie ma
zurzą - mówi prof. Kąkolewski. 

W1582 r. Gruneweg wyjechał do 
Lwowa. Odbywał wyprawy handlowe, 
odwiedzał miasta, które potem opisał, 
ilustrując tekst rysunkami. Po przejściu 
na katolicyzm i wstąpieniu do domini-
kanówmieszkał wklasztorachwe Lwo
wie, w Krakowie i Płocku. Jego zapiski 
-1932 strony wjęzyku niemieckim - prze
chowuje Biblioteka Gdańska PAN. 

- Na tle wielu innych zapisków z tam
tego czasu teksty Grunewega są bardziej 
szczegółoweipisanepięknym językiem. 
Proszę zwrócić uwagę na prawdopo
dobnie pierwszy opis mostu w War
szawie. W jego tekstach czuje się sym
patię do ludzi, których spotykał podczas 
podróży po Rzeczpospolitej, ale też za 
granicę - do państwa moskiewskiego, 
imperium osmańskiego czy Italii - pod
kreśla prof. Kąkolewski, o 

3 W środę 2 maja w „Gazecie" 
specjalny dodatek poświęcony 
wystawie „Pod wspólnym niebem. 
Rzeczpospolita wielu narodów, 
wyznań i kultur (XVI-XVIII w.)", 
zorganizowanej w Zamku 
Królewskim. Można ją zwiedzać 
od czwartku (początek-godz. 11). 
Tego dnia wstęp będzie bezpłatny 
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