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"P~pek Niemiec" i "srodek Europy". 
Slawa i pozycja Norymbergi w p6znym sredniowieczu 

i na püCZ'l:tku ery nowozytnej 

Metafora okreslaj~ca Norymberg~ mianem "p~pka Niemiec" nie nalezy 
zapewne do najbardziej rozpowszechnionych, z pewnosci~ jednak wsr6d 
licznych topos6w jest jedn~ z najzabawniejszych pochwal frankonskiego 
miasta nad rzek~ Pegnitz. Pojawila si~ w dw6ch dalekich od siebie zr6dlach 
literackich. W 1581 r. pedagog i historyk na dworze saksonskim Matthäus 
Dresser (1536-1607) przelozyl na lacin~ i skomentowal Odyse}f Homera. 
W jednym z przypis6w odnosz~cych si~ do nimfy Kalypso nadmienil: "Sie 
Hierosolyma est umbilicus orbis terreni, N orinberga umbilicus Germaniae 
[cst}" I (Tak jak J erozolima jest p~pkiem swiata, tak N orymberga jest p~p
kiem Nicmiec). 

Antropomorficznym obrazem j~zykowym odnosz~cym si~ do ide
alnie centralnego polozenia Norymbergi posluzyl si~ Dresser pod koniec 
XVI w. W tym okresie odniesienia miejsc geograficznych do ludzkiej ana
tomii byly bardzo popularne. Dresser skorzystal z wczesniejszego krajo
znawczego dziela, z humanistycznej Pochwafy Germanii. Germaniae exege-

1 W tcn spos6b Drcsser komenruje opis Homera okreslajCJ:CY wysp~ Kalypsos jako 
"pc-;pck morza" (Odyseja, I, 50). Manuskrypt cz~kiowego przekladu Odysei przez 
Dressera znajcJuje si~ w Universitäts- uncJ Forschungsbibliothek w Erfurcie I Gotha; 
Forschungsbibliothek, Handschriften, B 486, Matthäus Dresser, Dez. 1581 (t~ iycz
liwCJ: wskaz6wkc-; zawcJzi~czam prof. Georgowi Nicolausowi Knauerowi z Universi
ty ofPennsylvania). Metafora .. p~pek swiata"- okreslajCJ:ca wainCJ: bCJ:dz zarozumial'l: 
osobc-; lub znaczCJ:Ce miejsce - wywodzi si~ z antycznych mit6w o Omphalos (gr. p~
pek) znajJujCJ:cym si~ w Delfach; wiedzie ona poprzez opawieSei o Umbilictts urbis 
Romae, ai do biblijno-zydowskiej g6ry Syjon okreslanej mianem .. p~pka swiata". Por. 
takzc: W. Müller, Die heilige Stadt. Roma qt~adrata, himmlisches ]erusalem und die 
Mythe vom Weltnabel, Stuttgart 1961. Tarn r6wniez odniesienie do J6zefa Flawiusza 
Bel/mn I11daimrn, II, 3,5, gdzic znajduje si~ opis Jerozolimy usyruowanej dokladnie 
w centrum JuJei i nazywanej z tego powodu .. p~pkiem kraju" (W. Müller, op. cit., 
s. 238, przyp. 4). 
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sos volumina duodecima (Objafnienia da Niemiec w dwunastu tomach) wyszly spod 
pi6ra Franciscusa Irenicusa (Franz Friedlieb, ok. 1495-15 59) i zostaly opu
blikowane w 1518 r. W tym dziele Friedlieb opisal poloienie Norymber
gi jako "mediu[m} ac umbilicu[m} totius Germani[a}e" 2

, czyli jako "srodek 
i w pewnym sensie p~pek Niemiec". Niemniej jednak r6wniei Friedlieb sko
rzystal z opis6w starszych autor6w, scislej m6wi'};c zamienil rzeczowy opis 
poloienia miasta na obraz poetycki. 

Pionierzy humanistycznej pochwaly N orymbergi stereotypowo 
okrdlaj'}; centraine poloienie miasta jako najwainiejsz'}; cech~ i najwybitniej
szy pow6d jego ponadregionalnej renomy. Jui w 1512 r. Johannes Cochla
eus w Brevis Germanie descriptio okreslil Norymberg~ jako: "centru[m} Eu
rope simul atq[ue} Germani[a}e" (il. 1), czyli jednoczesnie srodek Niemiec 
i Europy3. Starszy, nie opublikowany w swoim czasie, jest frazes m6wi'};cy 
o poloieniu Norymbergi jako "Quasi Centrum Europae". W ten spos6b 
miasto zostalo okrdlone w liscie astronoma Regiomontanusa (1436-1476). 
W 1471 r., w roku narodzin Dürera, Regiomontanus opuseil dw6r w~gier
ski, aby osiedlic si~ w Norymberdze. W interesuj'};cym nas, pisanym po laci
nie likie do rektora uniwersytetu w Erfurcie astronom uzasadnia swoj'}; prze
prowadzk~ z miasta rezydencjonalnego m.in. tym, ii z Norymbergi "z 
latwosci'}; moina utrzymywac stosunki towarzyskie z uczonymi, gdziekol
wiek by oni mieszkali. Dzi~ki zas kontaktom kupc6w tego miasta i ich oby
ciu w swiecie jest ono postrzegane w pewnym sensie jakocentrum Europy"4 . 

2 Germaniae exegesos volumina duodecima a Francisco Irenico Ettelingiacensis exarata. 
Hagenau, Nürnberg 1518, Buch III, Cap. CXVII, fol. CI verso. 
3 

] . Cochlaeus, Brevis Germanie descriptio) N ürnberg 15 12 [hrsg. und übersetzt 
v. K. Langosch, Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit, Freiherr von 
Stein Gedächtnisausgabe, Bd. I, Darmstadt 1976, s. 74-75. Dalsze przykl:ady por. 
H. Neuhaus, Nürnberg in der Welt. Der Blick von außen auf die Reichsstadt an der 
Pegnitz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, [ w:} Quasi Centrum Europae. Kunst und 
Kunsthandwerk aus Nürnberg für den europäischen Markt. 1400-1800, Internationale 
Tagung im Germanischen Nationalmuseum, 4.-6. Oktober 2000, Nürnberg 2002 
( = "Anzeiger des Germanischen N ationalmuseums" 2002), s. 20-28. Liczne histo
ryczne przyklady pochwaly Norymbergi w: Nürnberg- Wie eine Sonne unter Mond 
und Sternen. Eine Blütenlese von Zitaten fremder Beobachter aus fünf Jahrhunderten) Zu
sammengestellt von T. Eser und S. Neuner, Nürnberg 2002. 
4 Przeklad wedlug lacinskiego r~kopisu Regiomontana znajduj'!:cego si~ w biblio
tece miejskiej w Norymberdze, sygnatura r~kopisu: Cent V App. 56c (= trzy listy 
Regiomontana); publikowany w: M. Cuntze, Der Briefwechsel Regiomontan )s mit Gio
vanni Bianchini) Jakob von Speier und Christian Roder, [ w:} Urkunden zur Geschichte 
der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance, Teil1: Abhandlungen zur Geschichte 
der Mathematischen Wissenschaften) Leipzig 1902, s. 327 (H 12). 
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W odr6znieniu od p6zniejszych drukowanych opis6w N orymber
gi, korzystaj'lcych cz~sto ze stereotypowych fraz, fragment listu Regiomon
tanusa, b~d'lcy prywatn'l wypowiedzi'l, zawiera duz'l doz~ autentycznosci. 
Centraine poloienie N orymbergi bylo zatem czyms wi~cej niz jedynie Iite
rackim toposem. W sp6lczesni rzeczywiscie postrzegaii je jako szczeg6Ine 
i wierzyii w jego wyj'ltkowosc. Kiika Iat przed Regiomontanusem Enea 
Silvio de Piccoiomini, p6zniejszy papiez Pius II, zwi~zie wymienil trzy naj
wazniejsze korzysci wynikaj'lce z polozenia N orymbergi: "Aptissima impe
ratorum sedes, Iibera urbs, et in medio Germania sita" - "najkorzystniejsze 
miejsce pobytu dia cesarza, woine miasto i znajduje si~ w centrum Nie
miec"5. Topos centrainego polozenia miasta obrazuje jedno z pionierskich 
dziel kartografii norymberskiej, tzw. Mapa drogi do Rzymu- "Romweg
Karte" (il. 3 ), dzielo pochodz'lcego z Norymbergi Erharda Etziauba (ok. 
1460-1532), uwazane za pierwsz'l map~ drogow'l mapa powstala w Swi~tym 
Roku 1500 i byla przeznaczona dia pieigrzym6w udaj'lcych si~ do Rzymu6• 

Mapa jest zwr6cona w kierunku poludniowym, a przy g6rnej kraw~dzi znaj
duje si~ Rzym b~d'lcy celem pieigrzymek. Kazdy maly punkt na drogach ko
munikacyjnych odpowiada dokladnie jednej mili. Etziaub, nie pozbawiony 
uczucia Iokainego patriotyzmu, nie tyiko umiescil rodzinn'l Norymberg~, 
dokladnie w centrum mapy, Iecz takze jej nazw~ "Nurenb/erg" wpisal wi~k
szymi Iiterami niz wszystkich innych miast. 

Podobnie jak "p~pek", r6wniez pozostale metafory okresiaj'lce 
szczeg6In'l pozycj~ N orymbergi wsr6d miast niemieckich, zostaly zapozy
czone z natury. Powstaje wrazenie, ze wyr6znienie tego miasta bylo za
miarem samego Stw6rcy. Do najzagorzaiszych Iaudator6w Norymbergi 
naiezal Marcin Luter. Dia niego Norymberga mienila si~ "jak slonce wsr6d 
gwiazd i ksi~zyca" i przyslaniala inne miasta tak jak swiatlo dnia zacmie
wa gwiazdy nocy. Luter nazywal Norymberg~ "okiem i uchem Niemiec, 
kt6re wszystko widzi i slyszy", nawi'lzuj'lc w ten spos6b do roli miasta jako 
centrum informacji, gdzie mozna zdobyc wiadomosci na kazdy temar7. 

5 Enea Silvio de Piccolomini w dziele De Europa, napisanym ok. 1458, drukowanym 
po raz pierwszy w Bazylei w 1551. Cytat wg: G . Lombardi, Historia, descriptio, Iau
datio. Gli umanisti italiani e Norimberga, [w:} V. Kapp, F.-R. Hausmann (Hrsg.), 
Nürnberg und Italien. Begegnungen, Einflüsse und Ideen, Tübingen 1991, s. 129-154 
i s. 142. 
6 Cartographical innovations. An international handbook of mapping terms to 1900, 
H. M. Wallis and A. H . Robinson (ed.), St Albans 1987, General Index, s. 333. 
7 M. Luther, Werke. Kritische Gesamtausgabe , Bd. 30, 2. Abteilung, Weimar 1909, 
s. 518 ; M. Luther, Briefwechsel , Bd. 4, 1526-1528, Weimar 1933, Nr. 1266, 
s. 459 in. 
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Okreslaj~c w 1528 r. Norymberg~ mianem "oka Niemiec", r6wniez nie byl 
pierwszym, kt6ry uzyl takiej metafory. ] ui w 1518 r. w W enecji znane 
bylo lekcewaz~ce powiedzenie dotycz~ce miast polozonych po p6lnocnej 
stronie Alp: "Wszystkie niemieckie miasta s~ slepe, powiadaj~ mieszkan
cy W enecji. ] edynie N orymberga widzi - na jedno oko"8

. 

Piaszczyste tereny 

Z innego, r6wniez poludniowoeuropejskiego punktu widzenia, dokladnie 
z perspektywy Portugalii, N orymberga tego okresu to po prostu "cabe~a de 
toda Alemanha"- stolica calych Niemiec. W ten spos6b w 1519 r. okrdlil 
j~ portugalski dyplomata i przyjaciel Dürera Rui Fernandes de Almada 
w sprawozdaniu dla swojego pana Manuela 19. Bez w~tpienia N orymberga 
zajmowala pierwsze miejsce w rankingu wychwalanych miast niemieckiego 
obszaru j~zykowego w p6znym XV i XVI w. Argumentacja laudator6w 
opierala si~ na czterech toposach: 

• centralnym polozeniu miasta; 
• potencjale gospodarczym N orymbergi oraz jej wr~cz "globalnej", 

ze sredniowiecznego punktu widzenia, ekonomicznej obecnoSci 
na rynku europejskim; 

• tzw. norymberskim dowcipie, czyli niebywalej inwencji w zagad
nieniach technicznych; 

• oraz Stereotypie na pierwszy rzut oka niekorzystnej lokalizacji 
miasta na piaszczystych terenach - co staly si~ zalet~ N orymbergi. 

]ui Hartmann Sehedei w wydrukowanym w 1493 r. w Norym
berdze encyklopedycznym Liber chronicarum zwr6cil uwag~ na niekorzystne 
poloienie miasta. Czytamy tarn, ze N orymberga "in agro sterili et arenoso 
condita. atque ob eam rem industrioso populo" 10 , zostala wybudowana na 
nieurodzajnej, piaszczystej ziemi i dlatego tez jej mieszkancy s~ niebywa-

8 Ulrich von Hutten przytacza to powiedzenie w 1518 w li5cie z Wenecji do miesz
kaj'l:cego w Norymberdze Willibalda Pirckheimera. Por. U. von Hutten, Schriften} 
E. Böeking (Hrsg.), Bd. 1: Briefevon 1506-1520} Leipzig 1859, s. 199. 
9 Cytat wg:]. Pohle, Deutschland und die überseeische Expansion Portugals im 15. und 
16.jahrhundertJ Münster 2000, s. 183, przypis 719. 
10 Por. tez: Sehedeisehe Weltchronik, Liber chronicarum, Nuremberg Chronicle, tutaj cy
tat wg lacinskiego wydania: Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Nürnberg, An
ton Koberger 1493, fol. C verso- CI recto. Kronik~ cytuje doslownie Enea Silvio 
de Piccolomini w: Historia Australis, por. Lombardi, op. cit., s. 143. 
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le pracowici. Owe piaszczyste tereny to prawdopodobnie najstarszy ste
reotyp fenomenologicznych rozwaza6. nad N orymberg'l. ] ui sredniowiecz
ni cesarze zwr6cili uwag~ na ten fakt, usprawiedliwiaj'lc w ten spos6b naj
laskawsz'l protekcj~ wobec miasta. W 1219 r., niecale dwiescie lat po tym 
jak mloda osada zostala wymieniona w pismach po raz pierwszy, cesarz 
dynastii Stauf6w Fryderyk II w Privilegium maius okresla Norymberg~ jako 
swoje ulubione miasto: "carissima civitas nostra Nuremberch" 11

• W imien
nym dokumencie Fryderyk obdarzyl miasto licznymi zwolnieniami z oplat 
celnych i, co szczeg6lnie wazne, podni6sl mieszka6.c6w do rangi bezpo
srednich poddanych kr6la b'ldz cesarza. Dzi~ki temu zaden wladca, zaden 
S'lsiedzki biskup czy ksi'li~, nie m6gl sprawowac rz'ld6w w miescie. We 
wst~pie dokumentu Fryderyka czytamy, dlaczego Norymberga zasluzyla 
na takie przywileje handlowe: "cum locus ille nec habeat vineta neque na
vigia, immo in durissimo situs sit fundo", poniewaz to miasto nie posiada 
ani dochodowych winnic, ani korzystnego portu, a zostalo zalozone w naj
bardziej jalowej okolicy. (Z punktu widzenia dzisiejszej polityki europejskiej 
stwierdzenie, ie geneza tego typu argumentacji proteguj'lcych poszczeg61-
ne lokalizacje wywodzi si~ z dyplomacji doby p6znego sredniowiecza, jest 
wyj'ltkowo ekscytuj'lce). 

Nie tylko lokalizacja Norymbergi jest niekorzystna. Tak napraw
d~ Norymberga nie miala zadnego waloru sprzyjaj'lcego rozwojowi miast: 

• Nigdy nie byla miastem rezydencjonalnym, jak Praga, Berlin, Mo
nachium, Drezno, Stuttgart, Budapeszt, W arszawa czy tez Krak6w, aby 
wymienic tylko kilka miast polozonych na terenie Niemiec i Europy Srod
kowowschodniej. ] ak rozwin~lyby si~ wymienione metropolie, gdyby nie 
osiedlil si~ w nich dw6r - co oznaczalo odpowiednie zaplecze finansowe 
oraz wladz~ terytorialn'l? 

• Nigdy nie byla siedzibq biskupa, jak np. Magdeburg, Brema, Wro
daw czy Krak6w. 

• Nie byla miastem uniwersyteckim w takim znaczeniu, jak np. Wie
den, Kolonia, Erfurt czy znowu Krak6w. W prawdzie posiadala wlasn'l szkol~ 
wyzsz'l, kt6ra od XVII w. nazywana byla oficjalnie uniwersytetem, jednak 
szkola ta znajdowala si~ w oddalonej o ponad 20 kilometr6w miejscowo-

11 Pelny tekst w: Nürnberger Urkundenbuch, hrsg. vom Stadtrat zu Nürnberg, bearb. 
vom Stadtarchiv Nürnberg ( = "Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt 
Nürnberg", Bd. 1), Nürnberg 1959; Urkunde Nr. 178; por. tez Regesta lmperii, 
V. 1-3: Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV, Friedrich Il, Heinrich 
Raspe, Wilhelm und Richard (1198-1272), hrsg. V. J. Fickerund E. Winkelmann, 
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sei Altdorf, a panuj'lce tam zwyczaje ostro oddzielaly swiat studencki od 

swiata mieszczanskiego. 
• w odr6znieniu od innych duzych miast doby p6znego sredniowie-

cza i wczesnej nowozytnoki N orymberga nie mogla nawi'tzywac do tradycji 
antyczno-rzymskiej, jak np. Augsburg, Bazylea czy Strasburg, w kt6rym trady
cja "miasta rzymskiego" byla elementem identyfikacji elit z humanizmem. 
Mlod'l Norymberg~ po raz pierwszy wzmiankowano w 1050 r. Powstaj'lce od 
czasu do czasu nowozytne konstrukcje historyczne, jak np. o twierdzy "No
ricum" cesarza Nerona, nigdy nie zostaly w pelni zaakceptowane. 

• Nie byla w~zlem komunikacyjnym - nie krzyzowaly si~ tu zadne 
drogi, nie bylo tu brodu, jak np. we Frankfurcie nad Menem czy tez w miej
scowosci Fürth [niem. Furt = br6d - przyp. d.}. Fürth lezy jedynie kilka 
kilometr6w na zach6d od N orymbergi i w 6wczesnych czasach byl gl6w
nym w~zlem komunikacyjnym calego regionu. 

• Nie jest portem ani nie leiy nad brzegiem rzeki, czyli nie ma loka
lizacji, kt6ra mialaby znaczenie w zwi'tzku z transportem mi~dzyl'tdowym, 
jak np. miasta polozone nad Dunajem: Ratyzbona i Ulm, czy tez nad mo
rzem: Hamburg, Lubeka albo Gdansk, czerpi'tce korzysci ze swojej natu
ralnej lokalizacji. Po rzece Pegnitz nie mogly plywac statki, wykorzysty
wano j'l jedynie jako zr6dlo energii wodnej nap~dzaj'lcej mlyny. 

• Rozw6j N orymbergi nie opieral si~ na naturalnych zasobach 
geologicznych. Miasto nie posiadalo iadnych bogactw naturalnych. Przynaj
mniej nie w bezposrednim S'tsiedztwie. 

• W ok6l miejscowosci nie roztaczaly si~ zadne urodzajne ziernie 
sprzyjaj'lce uprawie roli ("piaszczyste tereny"!). Natomiast od XIV w. z po
wodu nieurodzajnej gleby zrodzila si~ koniecznosc piel~gnacji (poprzez do
brze zaplanowane zalesianie) dw6ch rozleglych "las6w Rzeszy" polozonych 
na p6lnocy i poludniu miasta. Dzi~ki temu N orymberga stala si~ pionie
rem europejskiego ldnictwa12

. Od 1368 r. zaopatrywanie miasta w drew
no sluz'lce do cel6w budowlanych, produkcyjnych i grzewczych powi'tza
ne bylo z planowanym ponownym zalesianiem i dlugotrwal'l piel~gnacj'l 
zasob6w lesnych. Tym samym Norymberga stala si~ wczesnym, srednio-

lnnsbruck 1881-1901, Abt. V, 1, 1, s. 245-246 (Friedrich II. 1219, Ind. 8, Rom. 7 
Sie. 22); por. do tego i do innych archiwalnych swiadectw historii miasta: P. Fleisch
mann, Norenberc-Nürnberg. 1050 bis 1806 ( = Ausstellungskataloge der staatlichen 
Archive Bayerns, Nr. 41), München 2000, tutaj Nr 12. 
12 H.-D. Heimann, Damit der Schornstein raucht ... Forstwirtschaft und Energieversor
gung in Nürnberg im Zeitalter der ersten Industrialisierung, [w:} Quasi Centrum Euro
pae ... , op. cit., s. 57-64. 

28 



.,P t:pek Niemiec" i .,srodek Europy". 
Slawa i pozycja N orymberg i w p6znym sredniowieczu 

i na poczi!tku ery nowozytnej 

wiecznym przykladem dlugotrwalej polityki energetycznej. Tzw. norym
berski plan lesny (il. 4) z 1516 r. zawiera dokladne opisy stanu zasob6w le
snych i dokumentuje aktualny do dzisiaj stosunek do zasob6w naturalnych, 
oparty na idei ich dlugotrwalego wykorzystywania 13 • 

Paradoksalnie, rzekomo niekorzystn'! lokalizacj~ N orymbergi 
postrzegano jako podstaw~ kreatywnego "okresu Dürerowskiego". Z uwagi 
na lokalizacj~ na nieurodzajnych terenach jej mieszkancy to szczeg6lnie 
pomyslowi rzemieslnicy oraz obrotni kupcy- od 1572 r. taki opis Norym
bergi mozna bylo znalezc w Civitates orbis terrarum, bogato ilustrowanym 
dziele opisuj'!cym r6zne miasta, autorstwa kanonika katedry kolonskiej Geo
rga Brauna i pochodz'!cego z Mecheln miedziorytnika Fransa Hogenberga 
(il. 5, 6). Pod nazw'! Braun-Hogenberg dzielo to stalo si~ - po Liber chroni
carum Schedla (1493) i Cosmographii Sebastiana Münstera (1544)- trzecim 
klasykiem wsr6d wczesnych ilustrowanych przewodnik6w po miastach. 
W artykule opisuj'!cym Norymberg~ miastu oddano hold nast~puj'!cym wer
sem: "Nurenberga: urbs tota Germania & Europa celeberrima" 14

. Na kon
cu Braun i Hagenberg przytaczaj'! liczn'! juz list~ starszych zr6del: geografa 
Sebastiana Münstera, Liber chronicarum Schedla, Conrada Celtisa, kt6ry wy
j'!tkowo trafnie opisal N orymberg~, oraz Ene~ Silvio de Piccolominiego. 

Norymberga dymi 

Prawdopodobnie o wiele bardziej znacz'!ce od czynnik6w geologicznych 
byly warunki geopolityczne. Wlasnie dlatego, ie miasto nie bylo rezy
dencj'! dostojnik6w swieckich ani tez koscielnych, moglo si~ rozwijac, nie
zaleznie od ekspansywnej polityki wladz terytorialnych. J edynie w XV 
i XVI w. N orymberga toczyla spory, kt6re przerodzily si~ nawet w powaz
ny konflikt wojskowy, z dynasti'! Hohenzollern6w. Powodem niezgody 
bylo S'!siedztwo Ansbachu, marchii Hohenzollern6w. J ednak niepodleglosc 
miasta nie byla powaznie zagrozona, a swiadomosc wlasnej sily wojskowej 
stala si~ w XV w. "podstaw'! kulturalnego okresu swietnosci" 15• Korzystne 

13 Ilustracja 4 : Germanisches Nationalmuseum, Grafische Sammlung, SP 10419; 
A. Ortegel, Zum Nürnberger Waldplan von 1516, { w:} Mitteilungen des Vereins für Ge
schichte der Stadt Nürnberg, 57 (1970), s. 232- 241. 
14 Civitates orbis terrarum, hrsg. v. G. Braun und Frans Hogenberg, Amsterdam 
1572- 1618, tutaj: Band 1, Teil I, fol. 31 i cz~sc Il/III, fol. 43v. 
15 G. Hirschmann, Nürnberg- Geschichte einer europäischen Stadt, hrsg. v. Gerhard 
Pfeiffer, München 1971, s. 120. Jednak w XVI w. nie zazegnany konflikt z s~sia
dami z rodziny Hohenzollern stal si~ przyczyn~ "upadku" miasta. 
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dla miast warunki ekonomiczne i polityczne okresu p6znego sredniowiecza 
i, co za tym idzie, wolnosc w dzialaniach swoich mieszkanc6w-przedsi~bior
c6w przyczynily si~ do wyj~tkowo samodzielnego rozwoju N orymbergi. 
Rang~ "cabe~a de toda Alemanha" N orymberga osi~gn~la w stosunkowo 
kr6tkim okresie jednego, najwyzej dw6ch stuleci. Motorern rozwoju mia
sta byla aktywnosc kupc6w norymberskich jako przedsi~biorc6w, kt6rzy 
w znacznie wi~kszym stopniu niz gdzie indziej stanowili tu dominuj~cy 
politycznie oligarchiat. "Sine Norimbergensibus non sunt nundinae", pisal 
Piccolomini w polowie XV w. w swojej Historia Australis16

. "Nie masz tar
g6w bez norymberczyk6w"- jak glosi przyslowie, czyli na kazdym jarmar
ku znajdzie si~ jakis norymberczyk. 

Niech dwa przykladowe fakty statystyczne zobrazuj~ punkty kul
minacyjne tego rozwoju. Kr61 i p6zniejszy cesarz Ludwik Bawarczyk ( 1314-
1346/47) w ci~u swojego 33-letniego panowania zatrzymal si~ w Norym
berdze az 74 razy, co zaowocowalo licznymi przywilejami. Norymberga nie 
byla miastem rezydencjonalnym kr6la, zaleznosci dotyczyly innej plasz
czyzny. N ajwazniejszym finansist~ Ludwika stal si~ norymberski bankier 
Conrad Groß (ok. 1280-1356). Pod koniec XIV w. jego wnuki otrzymaly 
od weneckiej signorii prawo stalego skladowania towar6w w swojej wla
snej "spizarni" w "Fondaco dei Tedesci". W tym okresie byla to jedyna 
niemiecka kompania handlowa ciesz~ca si~ takim przywilejem. Wlasny 
magazyn w najwi~kszym punkcie przeladunkowym towar6w orientalnych 
(dzisiaj por6wnywalnym z kompleksem biurowc6w na Wall Street) gwa
rantowal norymberczykom dominuj~c~ pozycj~ w handlu towarami na 
obszarze Europy Srodkowej i P6lnocnej 17 . 

Bliskie zwi~zki z wladz~, nie naruszaj~ce niezalezno5ci miasta, i sila 
gospodarcza - taka byla sytuacja N orymbergi w XIV w. W tym stuleciu 
rodzily si~ podstawy jej p6zniejszej chwaly. Za rz~d6w Karola IV (1346/47-
13 7 8), przeciwnika i nast~pcy cesarza Ludwika, N orymberga, niezmiennie 
kieruj~c si~ zasad~ neutralno5ci, nadal umacniala swoj~ pozycj~ jako miejsce 
r6znorodnych wydarzen "narodowych". KarolIV zatrzymal si~ w Norym
berdze 52 razy. Miasto stalo si~ w pelni akceptowanym, neutralnym miej-

16 E. S. de Piccolomini, Historia Australis, 2. redakcja, ok. 1452-1458, cyt. wg: 
Lombardi, op. cit., s. 143. 
17 W. von Stromer, Handel und Geldgeschäfte der Mendel von 1305 bis 1449, [w:} 
Das Hausbuch der Mendelschen Zwolfbrüderstiftung zu Nürnberg. Deutsche Handwerks
bilder des 15. und 16.jahrhunderts, hrsg. v. W. Treue u.a., Bd. 1, München 1965, 
s. 61-70. 
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scem spotkan cesarza z innymi wladcami Rzeszy niemieckiej 18 • Miastem re
zydencjonalnym Karola byla Praga, jednak wlasnie dzi~ki takiej sytuacji to 
w neutralnej Norymberdze w 1356 r. podpisano Zlot'l Bull~, kt6ra jako swe
go rodzaju pierwsza "konstytucja" regulowala niepewne stosunki mi~dzy 
Rzesz'l a cesarzem. Ositl;gni~ta w XIV w. polityczna pozycja Norymbergi 
oraz monetarny potencjal miejskich elit umozliwily niebywale znamienne 
wydarzenia wczesnego wieku XV. W 1427 r. norymberscy mieszczanie za
kupili astatnie budynki twierdzy miejskiej, b~d'lcej niegdys w posiadaniu 
rodziny Hohenzollern6w. W ten spos6b przej~to ostatni symbol obcej wla
dzy w miescie. Twierdza, niegdys siedziba feudal6w, stala si~ teraz wlasno
sci'l miasta. J eszcze wi~ksze znaczenie mialo przekazanie mieszkancom 
Norymbergi par~ lat wczesniej "w wieczny depozyt" najwazniejszych sym
boli "Swi~tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego". Od 1424 r. 
korona, berlo i jablko Rzeszy, czyli wszystkie insygnia wladzy niemieckie
go kr6la, byly przechowywane nie tam, gdzie rezydowal wladca, jak na in
nych dworach europejskich, lecz w norymberskim szpitalu sw. Ducha, w spe
cjalne do tego celu przeznaczonej szkatule - Heiltumsschrein (il. 2), kt6ra 
znajdowala si~ wysoko ponad prezbiterium tamtejszej kaplicy szpitalnej. In
sygnia przenoszono do Frankfurtu jedynie na czas ceremonii koronacyjnych 
nast~pnego kr6la. Cesarze, kr6lowie czy dynastie mogly si~ zmieniac. Jed
nak symbole najwyzszej wladzy w Rzeszy mialy pozostawac w miejscu neu
tralnym, czyli w Norymberdze 19, i rzeczywiscie pozostaly tarn do 1796 r. 

Mniej hermetyczn'l symbolik~, wplywajtl;C'l bardziej konkretnie na 
miejsk'l panoram~ mial wizerunek Norymbergi jako "dymi'lcego miasta". 
Gdy w 1488 r. mlody podr6znik Johannes Butzbach (1477-1526) z Mil
tenbergu nad Menem pieszo zblizal si~ do miasta od strony p6lnocnej, 
ulegl zludzeniu optycznemu: "Quod a Ionge per turres fumumque aspi
ciens non oppidum unum, sed totum mundum me videre putabam. Ad 
quod, cum ab obviantibus quam remotum adhuc esset quesissem «Tribus» 
inquiunt «miliaribus distat» - ad quod me vix dimidium habere crede
bam"20. (Gdy juz z daleka spostrzeglem jego wieze i unoSZtl;CY si~ dym, nie 

18 H. Müller, Die Reichspolitik Nürnbergs im Zeitalter der Iuxemburgischen Herrscher 
1346-1437, [w:} Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 58 
(1971), s. 1- 101. 
19 Die Reichskleinodien. Herrschaftszeichen des Heiligen RiJmischen Reiches, hrsg. v. H.-J. 
Becker, Göppingen 1997. 
2° Cyt. wg:]. Butzbach, Odeporicon, Übersetzung und Kommentar von Andreas 
Beriger, Weinheim 1991 , s. 164-165. 
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moglem uwierzyc, ze widz~ miasto, Ieez mialem wrazenie, ze widz~ ealy 
swiat. Gdy spytalem Iudzi id'!eyeh z przeeiwka, jak daieko do miasta, oni 
odpowiedzieii: "To jeszeze trzy miie" - a ja mysialem, ze jest oddaione nie 
wi~eej niz p6l mili). 

Zdumionemu mlodemu podr6znikowi z prowincji doinofrankon
skiej Norymberga jawila si~ jako miasto dymi'!ce i ogromne, jak odr~bny 
swiat. Istotne znaezenie ma fakt, ze przedmiotem podziwu byly dymi'!ee 
wieze. Stoi to w ealkowitej opozyeji do dzisiejszego obrazu miasta, w kt6-
rym dymi'!ee kominy oraz emisja zanieezyszezen, powoduj'!ea degradaej~ 
srodowiska naturainego, maj'! jedynie negatywn'! konotacj~. 

Takie rzeezywiste obrazy miast maj'! moze jeszeze wi~ksze zna
ezenie niz Iiteraeka renoma Iub opinia wynikaj'!ea z relacji zaslyszanyeh. 
W wypadku Norymbergi, jak i innyeh miast, naiezy rozr6zniac dwie ka
tegorie obraz6w. Pierwsza to wlaseiwa "panorama miejska" - ezlowiek jest 
niejako jej eiernentern i poznaje miasto od srodka, tu przemysl N orymbergi 
objawia si~ poprzez dymi'!ee kominy. Istnieje tez wirtuainy, mediainy ob
raz miasta, ukazywany na wedutaeh, zdj~eiach Iotniezyeh i prospektaeh re
kiamowyeh, kt6ry mozna poznac, nigdy nie odwiedzaj'!e miasta 21 . W Liber 
chronicarum Hartmann Sehedei umieseil panoramy lieznych miast europej
skieh, w tym takze Krakowa. W ten spos6b otrzymaly one najwezesniejsz'l 
masow'! rekiam~ w formie drukowanego obrazu. Z pewnosei'! Sehedei i jego 
drukarze eeiowo uhonorowaii rodzinn'! Norymberg~, umieszezaj'!e jej dwu
stronn'! (!) panoram~ na szezeg6Inej, setnej stronie (il. 7)22 • 

Tak wi~e najp6zniej pod koniee XV w. spelnione byly poiityezne 
i ekonomiezne warunki, aby N orymberga mogla stac si~ "eabec;;a" wsr6d 
miast niemieekieh: 

• poiityezna niezaleznosc od wlade6w s'!siednieh terytori6w; 
• kontroiowane powi'!zania z dworem kr6lewskim i cesarskim 

(organizaeja jak najez~stszyeh wizyt wlade6w w mieseie, posie
dzenia Reiehstag6w, symbolika miasta jako miejsea przeehowy
wania insygni6w Rzeszy); 

• dost~pnosc pokaznyeh srodk6w finansowyeh miejskieh przed
si~biore6w, kt6rzy byii do dyspozyeji zar6wno w wypadku in-

2 1 
Odnosnie do takiej (niemieckiej) ikonografii miejskiej por. Das Bild der Stadt in 

der N euzeit: 1400-1800, hrsg v. W . Bebringer und B. Roeck, München 1999. 
22 

W Liber chronicarum tylko jeden, raz pojawia si~ panorama miasta zajmuj~ca dwie 
strony. J est to wlasnie slynna panorama N orymbergi. Por. K. Arnold: "von beschre
ibung der beruembtisten und namhaftigisten stett" (Die Stadtansichten und Stadt-
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westycji prywatnych, jak i wtedy, gdy potrzebny byl kapital dla 
cel6w politycznych; 

• kultura przedsi~biorczosci przenikaj'lca zycie mieszczanskie; od 
p6znego sredniowiecza w N orymberdze obserwowac mozna 
naturalnct symbioz~ mi~dzy produkuj'tcym rzemioslem a sprze
daj'tcym te produkty handlem, niebywale lukratywn'l dla oby
dwu grup uczestnicz'tcych w tym procederze, czyli i producen
t6w, i sprzedawc6w. 

Sztuka norymberska 

Jakie wi~c byly owe dochodowe, typowo norymberskie towary eksportowe? 
Uzywaj'iC dzisiejszego j~zyka, mozna by je okreslic jako "hardware" i "SO

ftware", czyli towary metalowe z jednej strony i druki z drugiej. Z Norym
bergi eksportowano wyroby metalowe przer6znego przeznaczenia, r6znej 
jakosei i wartosci, najrozmaitszych wymiar6w - od fontanny z br'lzu do 
szpilki, od wytwornej zbroi do kurka wodoci~owego, od norymberskiego 
srebrnego oltarza ( 15 31-15 38) do kaplicy Zygmuntowskiej na W awelu, 
poprzez pot~zny zyrandol ( 1606) do kosciola Mariackiego w Koszalinie, az 
po mosi~zne miednice (przed 15 6 3) dla mieszkanc6w zamku w Inowlodzu. 
To jedynie trzy przyklady z Polski23 • Z pewnosci't jeszcze bardziej ren
towny byl eksport norymberskich p6lprodukt6w, jak np. ostrz nozy, pier
scieni, drutu i blachy (cz~sto uszlachetnionej, np. cynkowanej). W XV 
i XVI w. w polskim obszarze j~zykowym produkty pochodz'ice z Norym
bergi nazywano "norymberszczyznct". Szczeg6lnie cenione byly wyroby 
pasmanteryjne, stanowi'tce duzet konkurencj~ takze dla lokalnej produk-

beschreibungen Nürnbergs und Bambergs in der" Welchronik" Hartmann Schedels, [w:} [Ta
gungsband} 500jahre Sehedeisehe Weltchronik, Pirckheimer-Jahrbuch 9, 1994, hrsg. 
v. S. Füssel, s. 31-56, tutaj s. 40). W artykule Arnolda zawarte s~ wskaz6wki nt. 

starszej literatury przedmiotu. 
23 0 srebrnym oltarzu w Krakowie por. M. Wozniak, Zur Nürnberger Gold- und Sil
berschmiedekunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa, [ w:} [Tagungs band} 
Quasi Centrum Europae, op. cit., s. 164-176, tutaj: s. 164 i n.; 0 zyrandolu w Ko
szalinie por. Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin ( = Die Bau
denkmäler der Provinz Pommern Teil III), Bd. 1: Die Kreise Köslin, Kolberg-Kö.rlin, 
Belgard und Schlawe. bearb. v. L. Böttger, Stertin 1892, s. 82. 0 archeologicznym zna
lezisku misy z Inowlodza por. T. Eser, Unter Tage, unter Wasser. Nürnberger Artefakte 
als archäologische Funde, [ w:} [Ausstellungskatalog} Quasi Centrum Europae. Buropa 
kauft in Nürnberg, Nürnberg 2002, s. 96-115, tutaj: s. 108 in. oraz nr kat. 28. 
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cji24. Dla historii techniki i historii sztuki duze znaczenie maj'l wyroby 
z dziedziny mechaniki precyzyjnej i towary luksusowe, jak np. zegarki czy 
wyroby zlotnicze. R6wnie istotne byly r6wniez produkowane w duzych 
ilosciach, bogato dekorowane, a niedrogie surogaty luksusowych wyrob6w, 
jak np. norymberskie misy cynowe, tzw. Beckenschlägerschüsseln, kt6re 
ok. 1600 r. zyskaly popularnosc i zast'lpily naczynia srebrne czy tez mo
si~zne (il. 8)25 . Reliefowe dekoracje tych wyrob6w uzyskiwano poprzez wy
klepywanie ich- w negatywie- w formie stalowej, dzi~ki czemu mozna 
je bylo powielac. 

Ta seryjnosc i komercyjnosc produkcji cechowala tez drug'l, o wiele 
bardziej spektakularn'l grup~ towar6w eksportowych- "media" drukowane. 
Popularnosc Albrechta Dürera za jego zycia opierala si~ nie tyle na jego 
dzielach malarskich, ile na jego grafikach. Jako medium masowe byly one 
bardziej rozpowszechnione niz jego obrazy. Pod wzgl~dem technicznym 
i artystycznym stanowily zas najznaczniejszy i najzacniejszy wklad Dürera 
w europejsk'l sztuk~ doby renesansu (il. 9). W sp6lcze5ni dostrzegli wla5nie ten 
fakt. Erazm z Rotterdamu w 15 28 r. por6wnuje Dürera z legendarnym an
tycznym malarzem Apellesem. W edlug Erazma Apelles potrzebowal farb do 
swoich wspanialych obraz6w, Dürer natomiast potrafil oddac nawet w "jed
nym kolorze [ ... } cien, swiado, blask, wypuklosc i wkl~slosc". Pytal Erazm: 
"Czyi nie wspanialsza to zasluga, z dala od polysku farb byc wielkim tarn, 
gdzie wyr6znial si~ Apelles skryty za gam'l kolor6w?" 26 . Jego zdaniem, 
Dürer byllepszy niz Apelles. Tym os'ldem rozpocz'll trwaj'lc'l do dzisiaj dys
put~ na temat estetyki sztuki masowej. 

N orymberga byla idealnym miejscem dla Dürera jako zr6dlo inspi
racji dla jego tw6rczosci, prekursorskie, pod wzgl~dem artystycznym i jak 
chodzi o stosowane techniki. To tutaj przeciez zacz~la si~ historia nowo
czesnych przekazu, tu narodzil si~ druk. N orymberga rzadko bywala ko
lebk'l nowej wiedzy, nie dzialal tu :laden uniwersytet. Jednak miala in
stynkt handlowo-wydawniczy, podpowiadaj'lcy mozliwosci lukratywnego 
rozpowszechniania wiedzy. Pod wieloma wzgl~dami N orymberga stanowi 

24 L. Belzyt, Nürnberger Kaufleute, Handwerker und Künstler in Krakau, { w:} Nürnberg. 
Eine europäische Stadt in Mittelalter und N euzeit, hrsg. v. H. Neubaus, Nürnberg 
2000, s. 249-261, tutaj: s. 252. 
25 Ilustracja 8: Beckenschlägerschüssel z przedstawieniem grzechu pierworodnego, mo
siqdz, Norymberga ok. 1480/1550, Germanisches Nationalmuseum, Inv. HG 471. 
26 

Cyt. wg: Dürer und die Nachwelt. Urkunden, Briefe, Dichtungen und wissenschaft
liche Betrachtungen aus vier Jahrhunderten, gesammelt und erläutert von H einz Lüdecke 
und Susanne Heiland, Berlin 1955, s. 28. 
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pierwsze europejskie centrum "rozpowszechniania wiedzy" - w duzym stop
niu dzi~ki Liber chronicarum Schedla, kt6ra wsr6d komercyjnych publikacji 
popularyzatorskich zajmuje pierwsze miejsce. 

W Norymberdze liczne dziela ukazujL!; si~ po raz pierwszy w for
mie drukowanej, np. legendarne Opisy podrrfiy Marca Polo (1477). Tutejsi 
wydawcy drukujL!; zar6wno pierwszy slownik niemiecko-lacinski (1482), jak 
i pierwSZL!; ksiL!;ik~ kucharskL!; (ok. 1490)- wydawnictwa z trzech branz do 
dzisiaj ciesZL!;cych si~ zainteresowaniem tzw. masowego czytelnika27 . N aj
p6zniej od polowy XVI w. Norymberga cieszyla si~ w calej Europie slawL! 
centrum medialnego, jak bysmy to dzis powiedzieli. Kazdy, kto pragnL!;l si~ 
dowiedziec, jak wyglL!;da Krak6w, czy tez dlaczego ziemia kr~ci si~ wok6l 
slonca, znajdowal odpowiedz w ksiL!;ZCe z N orymbergi. Schorowany Miko
laj Kopernik, po trwajL!;cych dziesiL!;tki lat badaniach, ok. 1540 r. powierzyl 
publikacj~ swoich rewolucyjnych szesciu ksiL!;g De revolutionibus orbium coe
lestium wlasnie norymberskiemu wydawcy Johannowi Petreiusowi. Wyniki 
badan polskiego astronoma prowadzonych w Krakowie i Fromborku zo
staly wydane w 1543 r. w bardzo dalekiej frankonskiej Norymberdze, jako 
"najznakomitsza publikacja calej historii astronomii" 28 

- to iscie europej
ski wymiar wiedzy i jej rozpowszechniania. 

Od stwierdzenia Marcina Lutra: "Norymberga z powodu swojej 
szczeg6lnej sztuki jest o wiele slawniejsza niz inne miasta", az po nostalgicz
ne dziewi~tnastowieczne powiedzenie "Nürnberger Tand zieht durch alle 
Land" (Norymberskie rupiecie krL!;ZL!; po calym swiecie), od ok. 1400 r. do ok. 
1700, czyli prawie przez trzysta lat, Norymberga byla podziwiana jako mia
sto sztuki. Obecnie inne miasta, szczeg6lnie te, w kt6rych kr6lujL!; budowle 
modernistyczne, S'!: okreslane mianem metropolii sztuki. W obec tego "long 
dun~e" Norymbergi jako miasta sztuki Monachium, Berlin, Paryz, Londyn 
i Nowy Jork b~d'l musialy utrzymac ten tytul przez nast~pne dwa stule
cia. Tak jak w przypadku obecnych miejskich centr6w sztuki, r6wniez re-

27 Inne przyldady w: H. Maue, In Nürnberg gedruckte Bücher, [ w:] [Ausstellungska
talog] Quasi Centrum Europae, op. cit., s. 321-363. 
28 [Nicolai Copernici Torinensis] De revolutionibus orbium coelestium libri IV. Nürnberg, 
Petreius 1543; por.: H.-0. Keunecke,johann Petreius (1496/97-1550). Ein Be
itrag ztt Leben und Werk des Nürnberger Buchdruckers) Verlegers und Buchhändlers, [w:] 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 69 (1982), s. 110-129, 
tutaj: s. 120-122. W swietle najnowszych badan to wlasnie obrotny wydawca Pe
trejus i jego spin doctor Georg Joachim Rheticus (15 14-1576) byli inicjatorami pu
blikacji De revolutionibus; por. najnowsze wydanie 0. Gingerich, The Book Nobody 
Read. Chasing the Revolutions of Nicolaus Copernicus, New York 2004. 
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noma N orymbergi opierala si~ na powszechnej gotowosci mecenatu wo
bec naplywaj'l:cych z zewn'l:trz mistrz6w. Ojciec Dürera, Albrecht Dürer 
Starszy (1427-1502), byl w~gierskim zlotnikiem i przybyl do Norymber
gi w 1455 r. Veit Stoß/Wit Stwosz (ok. 1450-1533) osiedlal si~ tu dwa 
razy29. Po raz pierwszy przed 1476 jako czeladnik, przybyly prawdopodob
nie z rodzinnego Horb nad Neckarem, i po raz drugi w 1496 r., po powrocie 
z Krakowa. Niebywale ceniony zlotnik Wenzel Jamnitzer (1507 /1508-1585) 
byl rodowitym wiedenczykiem, zamieszkal w N orymberdze w 15 34 r. 

Nawet w dzielach tych mistrz6w, kt6rzy opuscili Norymberg~, 
aby podj'l:c prac~ daleko st'l:d, widac norymbersk'l: jakosc i podziw dla mia
sta, w kt6rym si~ ksztalcili. Gdy w 1520 r. norymberski mosi~znik Hans II 
Beham (ok. 1480- przed 1533), kt6ry przyw~drowal z Norymbergi, odle
wal najslynniejszy polski dzwon - dzwon Zygmunta - z dum'l: podpisal si~ 
na swoim dziele nazwiskiem i miejscem pochodzenia (na wszelki wypadek 
w dw6ch j~zykach). Po obu stronach dzwonu czytamy HANS BEHAM 
VON NURMBERG i IOANNES BOHEMVS DE NUREMBERGENSIS. 
Zawieszanie dzwonu na wiezy katedry wawelskiej przedstawil J an Matejko 
na swoim slynnym obrazie z 1874 r. (il. 10). Po prawej stronie widac mistrza 
Behama, kt6ry niczym dyrygent kieruje swoimi pracownikami30 • 

Niebezpieczenstwo dla takiej swobody przesiedlania si~ stanowila 
przyjazna gospodarce polityka wladz miasta, kt6re uwazaly "Buon gover
no" za prawdziwy ci~zar (il. 11)31 • Z drugiej jednak strony niekt6rzy czerpali 
korzysci ze sprawowanych urz~d6w. W XV i XVI wieku wielu norymber
skich patrycjuszy bylo jednoczesnie kupcami. Dynamiczni, nastawieni na 
rozw6j, mieli mozliwosci ponadregionalnego zbytu swoich towar6w. Byli 
doskonale zorientowani w potrzebach europejskich klient6w, zapewniali 
srodki finansowe - na zakup surowc6w i material6w oraz niezb~dne do 
tworzenia siatki logistycznej, koniecznej do przywozu towar6w. Droga do 

29 Wit Stwosz- Veit Stoß. Artysta w Krakowie i Norymberdze; hrsg. v. der HypoVe
reinsbank, Konzept v. Christoph Hölz, München 2000. 
30 Odnosnie do dzwonu Zygmunta- por.: A. Bochnak, Mecenat Zygmunta Starego 
w zakresie rzemiosfa artystycznego, ( w:} Studia do dziejow Wawelu, 2 (1960), s. 131-
301, tutaj: s. 146-148; obraz Matejki Zawieszenie dzwonu Zygmunta (Warszawa, 
Muzeum Narodowe, inw. MP 441 MNW)- por. E. Micke-Broniarek, Matejce w 
hofdzie ... W stulecie fmierci artysty, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w War
szawie, Warszawa 1993. 
31 Ilustracja 11: Ci~iar spoczywajqcy na barkach wfadz miejskich Norymbergi, rysunek 
pi6rkiem i akwarel~ nieznanego artysty, ok. 1580, Stadtbibliothek Nürnberg, Gra
phische Sammlung. Por. M. Mende, Albrecht Dürer- ein Künstler in seiner Stadt, Aus
stellungskatalog, hrsg. v. d. Museen der Stadt Nürnberg, Nürnberg 2000, kat. nr 11. 
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"patrycjatu nobiles" (szlachty miejskiej) byla zamkni~ta dla norymberskich 
artyst6w i rzemieslnik6w, z drugiej strony istniala niebywala zbieinosc in
teres6w mieszczanina robi'l;cego karier~ i elity patrycjuszy. Norymberga 
dawala artystom takie moiliwosci rozwoju, jakie istnialy jedynie na dwo
rach szlacheckich. Miasto zapewnialo jednak dlugotrwale, ponadpokolenio
we bezpiecze6.stwo, podczas gdy na dworach uzaleinieni od dynastii na
dworni artysci wystawieni byli na lask~ lub nielask~ wladcy. Jednakie w tej 
wlasnie niezmiennosci iycia w N orymberdze, naleiy doszukiwac si~ jednej 
z przyczyn tego, co historycy maj'l zwyczaj nazywac dramatycznym slowem 
"upadek". 

Teza o upadku 

Upadek miasta w XVII i XVIII w. jest do dzis dyskutowany w historiogra
fii. K westi'l; sporn'l S'l; przede wszystkim przyczyny. Lecz czy moina w og6le 
m6wic o upadku32 ? A jeieli tak, to kiedy on si~ rozpocz'll? Kto lub co go 
wywolalo? Konserwatywny pogl'l;d l'lczy poCZ'l;tek zaniku sily gospodarczej, 
osi'l;gni~c w dziedzinie sztuki oraz ponadregionalnej renomy z wojn'l; trzy
dziestoletni'l;, kt6ra- jak wiadomo- w wi~kszosci kraj6w europejskich za
pocz'l;tkowala epok~ absolutyzmu i poloiyla kres samorz'ldom miejskim. 
Teza ta, przedstawiaj'lca Norymberg~ jako "ofiar~ wojenn'l;", jest niebywale 
kusz'lca, poniewai ukazuje mieszka6.c6w jako niewinnych upadku swoje
go miasta. 

Jednak zapowiedzi bessy moina zauwaiyc duio wczesniej, w wy
darzeniach zwi'l;zanych z polityk'l; Rzeszy. Moie jui wyb6r Karola V 
w 1519 r. cesarza rzymsko-niemieckiego spowodowal pierwsz'l delikatn'l; 
rys~? Od tego momentu Norymberga stracila renom~ ulubionego miejsca 
kr616w i cesarzy. Karol rezydowal w Niderlandach i Hiszpanii i prawie 
wcale nie m6wil po niemiecku, podczas gdy jeszcze jego poprzednik i dzia
dek Maksymilian I Habsburg cz~sto zatrzymywal si~ w N orymberdze, 
m.in. zeby powierzac Dürerowi liczne zlecenia. Z perspektywy czasu wi
dac, ie "upadek" miasta w pewnym sensie spowodowala takie reformacja. 
Lutera6.skie skrzydlo reformacji jui w 1525 r. pojawilo si~ w Norymberdze, 
a jego przedstawiciele obchodzili si~ stosunkowo dyplomatycznie z wyzna
niem katolickim. W 15 2 5 r. takie zachowanie bylo bardzo post~powe. 

32 Por. R. Endres, Nürnberg iml8. Jahrhundert- keine Katastrophe, [ w:} [Tagungs
band} Quasi Centrum Europae, op. cit., s. 337-344. Tarn aktualne i szczeg6lowe do
wody przeciwko tezie o upadku zawinionym przez Norymberg~. 
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0 wiele, wiele p6zniej, w dobie baroku, skrycie, lecz przez to o wiele bardziej 
skutecznie, konserwatywna i nastawiona wrogo do wszelkich przejaw6w 
nowoczesnej mody ewangelicka mentalnosc b~dzie dzialala jako hamulec 
jakichkolwiek przejaw6w nowatorstwa w dziedzinie sztuki. 

Wyraznym i bezlitosnym dowodem upadku Norymbergi jest wzra
staj~ce od polowy XVI w. zadluzenie miasta. Problemy budzetowe wyni
kaly najcz~sciej ze zobowi~zan platniczych w stosunku do wierzycieli ze
wn~trznych. Po dol~czeniu Norymbergi do Kr6lestwa Bawarii w 1806 r., 
nowa rada miejska ustalila zadluzenie Norymbergi na 9 milion6w 923 ty
si~ce gulden6w. W XVIII w. ponad 50% rocznego budzetu miasta bylo 
przeznaczane na splacanie tego dlugu. Dla por6wnania: w tamtym okre
sie caloroczny budzet miejski wynosil 600 000 gulden6w. Dlug N orymbergi 
byl wi~c szesnastokrotnie wyzszy niz jej caloroczny budzet. Okolo 1800 r. 
miasto bylo bankrutem. 

Obok aspektu finansowego r6wnie wazna wydaje si~ zmiana men
talnoki mieszkanc6w rozwijaj~cego si~ niegdys miasta. Pi~tnasto- i szesna
stowieczna dynamika oraz wynalazczy zapal stopniowo zamieraly, az w kon
cu przeistoczyly si~ w bastiony konserwatyzmu i purytanizmu. Przy tym 
jeszcze w XVII i XVIII wieku tu i 6wdzie pojawialo si~ odlegle echo przy
slowiowego norymberskiego zapalu i ch~ci odkrywania nowego. Zwr6cmy 
uwag~ na przyklad na budow~ instrument6w muzycznych- w 1720 r. 

w N orymberdze wynaleziono klarnet - czy tez na nowe techniki rzemio
sla artystycznego, jak np. barokowy grawerunek na szkle (il. 13 )33, kt6ry sto
sowany jest w tym miescie od ok. 1650 r. W epoce dojrzalego i p6znego 
baroku ten typ grawerunku mial nieslychane znaczenie. Coraz cz~sciej jed
nak duch norymberskiej wynalazczosci gubi si~ w rzeczach malo istotnych, 
dziwnych i dziwacznych. Niekiedy pojawia si~ w iscie bezsensownych wy
nalazkach, jak np. "sztucznym pojezdzie" Johanna Hautscha ok. 1649 r. 
(il. 12), poruszaj~cym si~ samodzielnie, bez koni, jak za dotkni~ciem cza
rodziejsk~ r6zdzki34

. Pojazd wprowadzaly w ruch siedz~ce w srodku dzie
ci, kt6re poruszaly kolami. Hautsch sprzedal pojazd dwukrotnie: kr6lowi 
Szwecji i kr6lowi Danii. 

33 Ilustracja 13: Hermann Schwinger, puchar z widokiem Norymbergi od wscho
du, szklo matowe, ok. 1670, niegdys w zbiorach Germanisches Nationalmuseum, 
Inv. GL 228. Por. E. Meyer-Heisig, Der Nürnberger Glasschnitt des 17.jahrhunderts, 
Nürnberg 1963, Nr. W 98. 
34 Z~b. T. Eser, Que dizen de Nirumberga. Wahrnehmung und Wertschätzung des Pro
dukttonsortes Nürnberg, [ w:} [Tagungsband} Quasi Centrum Europae, op. cit., s. 29-
48, tutaj: s. 36-37, 47. 
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"Przenorymbergizowane" 

Niegdys ciesz~ca si~ opini~ miasta sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych 
N orymberga obnizala coraz bardziej wymagania dotycz~ce estetyki wyro
b6w. Zlosliwie mozna by stwierdzic, ze np. najwi~kszym osi~ni~ciem rzez
by norymberskiej XVIII stulecia byl zlocisty aniol (il. 14). Ten typ aniol
ka, wymyslony ok. 1740/1750 r. i niegdys produkowany z cienko bitych 
platk6w miedzi (imituj~cych zloto), jest dwuznaczn~ nowosci~ produk
cyjn~ N orymbergi35 . Z jednej strony aniol stanowi do dzisiaj cenion~ de
koracj~ na swi~ta Boiego N arodzenia. Z drugiej zas jest zapewne jedn~ 
z tych rzeczy, kt6re mial na mysli szwajcarski filozof i teoretyk estetyki 
Johann Caspar Lavater (1741-1801), okreslaj~c ok. 1790 r. brzydkie, sta
romodne i bezsensowne przedmioty jako "przenorymbergizowane" 36 . 

Wypowiedz Lavatera nie byla odosobniona. W tym czasie wszystkie przed
mioty cechuj~ce si~ brakiem smaku i nadmiern~ dekoracj~ nazywano no
rymberskimi, r6wniez w6wczas, gdy wcale nie pochodzily z N orymbergi. 
Baron Adolph von Knigge (1752-1796), uwazany do dzisiaj za wyroczni~ 
w kwestiach dotycz~cych dobrego zachowania i smaku, w 1792 roku, opi
suj~c nowy park w Kassel (dzisiejsza Wilhelmshöhe), chwalillandgrafa he
skiego Wilhelma IX za to, iz pozbyl si~ stamt~d "niegodnych snycerek, 
dekoracji jak na tortach urodzinowych, deskowan i wszystkich tego typu 
«norymbergian6w»" 37 • Nagle slowo "N orymberga" stalo si~ obelg~. 

Post~puj~c~ utrat~ dobrego imienia mozna zauwazyc w pozornych 
pochwalach miasta, kt6re w gruncie rzeczy zamieniaj~ si~ w nagan~. Pierw
sze sygnaly pojawiaj~ si~ juz w polowie XVII w. Od 1750 r. zaczynaj~ one 
narastac i osi~aj~ kulminacj~ ok. 1790. W 1663 r. odwiedzaj~cy Norym
berg~ Balthasar de Monconys ( 1611-166 5) wyraza podziw dla cudownego 
pojazdu Hautscha, jednoczesnie narzekaj~c na 6wczesne produkty norym
berskie: "Wyrabia si~ tarn r6znorodne przedmioty [doslownie: "ouvrages 

35 Ilustracja 14: Norymberskie anioly, przelom w. XIX i XX, Germanisches Natio
nalmuseum. Por. S. von Goessel-Steinmann, Himmlische Boten. Nürnberg und seine 
Rauschgoldengel} Nürnberg 2004, s. 48--49. 
36 "Szkoda jedynie, ie tarn [w Norymberdze} nigdzie nie mozna dostrzec dobrego 
smaku, lub m6wi~c inaczej dostrzega si~ jedynie nienaturalny gust. [ ... } tutaj moz
na poj~c, co Lavater rozumial pod poj~ciem norymbergizacji". Cyt. wg: G. F. Reb
mann, Kreuzzüge durch einen Teil Deutschlands, hrsg. v. Heinz Weise, Leipzig 1990. 
37 A. Freiherr von Knigge, Ausgewählte Werke in zehn Bänden; Bd. 4: Reisen} Litera
tur; hrsg. V. Wolfgang Penner, Hannover 1992, s. 59-60; zyczliwa wskaz6wka dr. 
Thomasa W eidnera, Stadtmuseum München. 
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curieux"- T.E.}, jak wyroby wydaczane, zlotnicze i male alabastrowe i gip
sowe figurki. Oferowano mi do zakupu r6inorakie drobnostki, lecz nie byly 
one zbyt interesuj'!ce" 38 . Opis ten swiadczy wprawdzie o istniej'!cej pro
dukcji miejskiej, jednak przede wszystkim o niskiej jakosei tych przedmiot6w. 
Prosz~ zwr6cic uwag~, ie jest to ocena Francuza pochodz'!cego z kr~gu kul
turowego kr6la Ludwika XIV. ] eszcze dobitniej wyraia si~ tajemniczy i do 
dzisiaj nie zidentyfikowany rodak de Monconysa. Sprawozdanie z podr6-
iy owego "Monsieur de Blainville", wydrukowane po raz pierwszy po jego 
smierci w latach 40. XVIII w., opisuje jego pobyt w Norymberdze w 1705 
r. De Blainville wysmiewa otwarcie norymberskie elity, nie oszcz~dzaj'!c 
nikogo. Radni miasta S'!; "nad~ci" i "i'!;dni slawy", jeszcze bardziej pyszni 
nii szlachta wenecka. A ponadto nosz'! smieszne szerokie kolnierze, kt6-
re moglyby sluiyc kobietom jako parasolki39 . 

Odwiedzaj'l;cy Norymberg~ w XVIII w., w przejmuj'l;cych slowach 
wyraiaj'! rozczarowanie sytuacj'! miasta, niegdys kwitn'l;cego rodzinnego 
miasta Dürera. Niekt6re protoprzemyslowe obszary produkcji d6br eks
portowych rozwijaly si~, np. wydawnictwa publikuj'l;ce grafiki i ksi'!;iki, 
produkcja map czy tei produkcja instrument6w naukowych. Norymber
ga posiadala najstarsz'! w niemieckim obszarze j~zykowym Akademi~ 
Sztuk Pi~knych. Zostala ona zaloiona w 1662 r. jako uczelnia prywatna, 
a w 1699 osi'l;gn~la status instytucji publicznej Rzeszy. ] ednak w ci'l;gu 
XVIII w. idealny swiat akademicki i codziennosc norymberskiej uczelni 
znaCZ'!;CO si~ rozbiegly. W 1793 r. w 55. tornie obszernej Oeconomische En
cyclopädie, pomi~dzy zajmuj'l;cymi po kilka stron opisami "akademii sztuk 
pi~knych" w Berlinie, Kopenhadze, Paryiu, Rzymie i Wiedniu, norymber-

38 [Balthasar de Monconys:} Iovrnal Des Voyages De Monsievr De Monconys} etc. Ou 
!es Sfauants trouueront un nombre infini de nouueautez} en Machines de Mathematique etc., 
Bd. II: Voyage d}Angleterre} Pais-Bas} Allemagne et Italie, Lyon 1666, s. 264 f.; nie
miecki pierwodruk: Des Herrn de Monconys ungemeine und sehr curieuse Beschreibung 
Seiner In Asien und das gelobte Land! nach Portugal!! Spanien/ Italien/ in Enge/land! die 
Niederlande und Teutschland gethanen Reisen etc., Leipzig 1697. 
39 Aus des Herrn]. de Blainville Reisen durch Holland} Deutschland} die Schweiz und Ita
lien die Kapitel Franken, hrsg. von A. Schwammberger, Bamberg 1974, s. 74, 93. 
Pierwsze wydanie: Travels through Holland} Germany} Switzerland and other parts of 
Europe} but especially Italy} by the late Monsieur Blainville} translated from the author}s 
oum manuscript} never get published} by George Turnbult and William Guthrie, London 
1743 in. Krytyczne reakcje wobec Norymbergi por. T. Eser, Que dizen de Nirum
berga, op. cit., s. 31 i przypis 19. 
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ska uczelnia jest zbywana jednym kr6tkim zdaniem: "Obecnie Akademia 
w N orymberdze nie ma wi~kszego znaczenia"40 . 

Bior~c pod uwag~ norymbersk~ sztuk~ tego okresu, trzeba przy
znac, iz uwaga ta jest sluszna. Przez caly XVIIIwiek Norymberga nie wy
dala zadnego znacz~cego rzezbiarza ani tez malarza. Ciekawostk~ jest, ie 
rzadkie, lecz wazne wydarzenia artystyczne byly ukierunkowane lokalnie41 . 

W XVIII stuleciu Norymberga byla samowystarczalna, a nawet w dobie ba
roku kultywowala wyj~tkowy "miejski historycyzm". I to wlasnie w tym kry
tycznym okresie, kiedy w opinii zewn~trznej utracila swoj~ dawn~ renom~, 
swiado dzienne ujrzala pierwsza nowoczesna "historia sztuki" niemieckie
go miasta. W dziele Nachricht von Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern 
(Wiadomofci o norymberskich matematykach i artystach), autorstwa Johanna 
Gabriela Doppelmayra, od 17 30 r. na setkach stron mozna poczytac o daw
nych wielkich osi~gni~ciach slynnych norymberczyk6w42

. 

Patrycjat, r6wniez w kwestiach rzemieslniczych i handlowo-poli
tycznych kieruj~cy si~ zasad~ niezmiennosci, uporczywie trzymal si~ spraw
dzonych metod, kt6re byly przestarzale. Norymberska polityka handlowa, 
kierowana przez patrycjuszy-oligarch6w, uporczywie pozostawala przy r~
kodziele jako jedynej formie przedsi~biorczosci. W innych miastach od po
lowy XVII w. manufaktura umozliwiala nowe, wydajniejsze i przynosz~ce 
wi~ksze zyski formy produkcji. Kierunek obrany przez norymberskich pa
trycjuszy oznaczal r6wniez pozostanie przy starych wyrobach i przestarza
lych procesach produkcyjnych. Berlinski autor doby oswiecenia Christoph 
F riedrieb N icolai ( 17 3 3-1811) w opublikowanej w 17 81 r. ksi~zce Beschrei
bung der Reise durch Deutschland und die Schweiz reasumuje sytuacj~ w mie
kie, oceniaj~c Norymberg~ nast~puj~cymi slowy: "Dop6ki jako jedyna po-

40 Oeconomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Land
wirthschaft etc., von D.]. G. Krünitz, Bd. 55 (Kum- Kupfer), Brünn 1793, tutaj: s. 
217. 
41 Dyrektor Akademii oraz J ohann Daniel Preißler ( 1666-17 3 7) ograniczali si~ 
przewaznie do portretowania norymberskich patrycjuszy. Wyjqtek stanowi rytownik 
Adam Deisenbach (1687-1765), kt6ry przez kilka lat dzialal na dworze wieden
skim i, b~d<!C w srednim wieku, odbyl podr6z po Niderlandach. Slaw~ przyniosla 
mu oczywiscie lokalna seria z przedstawieniami panoram N orymbergi, tzw. 
Nürnbergische Prospecte (171 5-172 5). 
42 ]. G. Doppelmayr, Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und 
Künstlern: In 2 Theilen an das Licht gesteilet etc., Nürnberg 1730 (reprogr. Nachdruck 
Bildesheim 1972). 
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siadala liczne wynalazki, dop6ty rozkwitala. Od czasu, gdy niekt6re 
z tych rzeczy nies~ juz wcale potrzebne, jak np. zbroje, kusze itd., i od czasu, 
gdy liczne rzemiosla, kt6re dot~d znajdowaly si~ wyl~cznie w N orymber
dze, np. fabryki zlota, zlotego drutu itd. [ ... ), dotarly r6wniez do dalej polo
zonych miast, jak Lipsk i Berlin, i innych miejscowosci, od tego czasu roz
pocz~l si~ upadek miasta. [ ... ) Por6wnajmy pracownik6w w sektorze stali 
i mosi~dzu w Birmingham z tymi w Norymberdze- r6znica jest znaczna. 
Patrioci norymberscy powinni zwazac na t~ r6znic~ i postarac si~ j~ na
prawic. J esli inne kraje b~d~ si~ coraz bardziej rozwijac, a ich miasto co
raz bardziej cofac, musi ono sil~ rzeczy jeszcze bardziej podupasc"43 . 

Ocena Norymbergi wsp6lczesnego Nicolaiowi Wolfganga Ama
deusa Mozarta jest bardziej powierzchowna, lecz dobitniejsza, a nawet dru
zgoc~ca. W e wrzesniu 1790 r. Mozart, b~d~c tu jedynie przejazdem, pisze 
do zony do Wiednia: "W Norymberdze zjedlismy sniadanie- ohydne mia
sto"44. Mazart nie ma nie wi~cej do powiedzenia na temat N orymbergi. 
Nie powinno nas to dziwic. Z jednej strony mamy mentalnosc nadwornego 
artysty, kt6ry w Salzburgu, Mannheim i Wiedniu prowadzil tryb zycia 
zgodnie z najnowsz~ mod~, byl dzieckiem swoich czas6w i zyl kazd~ chwil~. 
Z drugiej - dbaj~c~ o tradycj~ i nastawion~ wrogo do luksusu mieszczan
sko-protestanck~ Norymberg~, gdzie rokoko zostalo calkowicie zignoro
wane, gdzie fasady dekorowano ornamentem rocaille co najwyzej na drew
nianym "ch6rku" i gdzie az do XVIII w. obowi~zywal zakaz gry w bilard 
oraz organizacji bal6w karnawalowych45. 

Dwie dorozki 

Opisuj~c upadek Norymbergi ok. 1790 r. i chc~c zachowac historyczny 
obiektywizm, nalezy zakonczyc kompromisowo. Wyobrazmy sobie spo
tkanie dw6ch dorozek: jedna opuszcza miasto, a druga do niego wjezdza. 

43 Ch. F. Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 
1781, 12 Bände, Berlin 1783-1796, tutaj cyt. wg: 3. wydanie, tom 1, Berlin/Stettin 
1788, s. 274, 277. 
44 Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe} Gesammelt und erläutert von 
Wilhelm A. Bauer und Otto Brich Deutsch, Bd. 4, Kassel1963, Nr 1135. 
45 Badania dotycz<tce wykorzystywania modnych element6w rocaille, jako gl6wnego 
ornamentu zdobniczego sztuki rokoka, w Norymberdze, nastawionej wrogo do wszel
ki~h modnych nurt6w, nie zostaly jak dot<td przeprowadzone. We wsp6kzesnej ar
chltekturze norymberskiej rocaille znajduje si~ co najwyzej na odwracalnych (!) ele-
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Mentalnase pasai:er6w jest tak zasadniczo odmienna jak kierunek jazdy 
doroi:ek. W jednej jedzie zdegustowany geniusz epoki rokoka Mozart, kt6-
ry opuszcza brzydkie miasto i umrze w przyszlym roku. W drugiej wjei:di:a 
do miasta mlody student, kt6ry napisze do swoich rodzic6w w Berlinie 
nast~puj~ce slowa: "Norymberga jest miastem, jakiego dot'!d nie widzia
lem i wzbudza moje niezmierne zainteresowanie. Z powodu jej budynk6w 
moi:na j~ nazwac pewnego rodzaju miastem romantycznym [ ... } . Przed 
okolo stu laty Norymberga byla jednym z najbardziej rozwijaj~cych si~ 
miejsc handlu, sztuki i przemyslu, a nawet centrum wszystkich sztuk. Nie
stety, sytuacja obecnie bardzo si~ zmienila. [ ... } Spogl~dam na miasto i caly 
czas mnie ono zadziwia. Nie ma tu ani jednego nowego budynku, lecz tyl
ko stare, poczynaj'!c od X wieku. Czlowiek czuje si~ przeniesiony do prze
szlosci i spodziewa si~ w kai:dej chwili spotkac rycerza, mnicha czy tei: 
mieszczanina w pradawnych szatach". 

Ten dwudziestoletni student, kt6ry w tak krytyczno-oswiecony 
i jednoczesnie fascynuj~co-przej~ty spos6b opisuje Norymberg~, nazywa 
si~ Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798). Niebawem wsp6lnie ze 
swoim r6wiesnikiem i przyjacielem ze studi6w Ludwigiem Tieckiem (1773-
185 3 ), napisze pionierskie dzielo niemieckiego romantyzmu: Herzensergie-
ßungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1796, Serdeczne wyznania milujq
cego sztuk~ zakonnika)46

. W 1798 r. pojawi si~ powiesc Tiecka Pranz Stern
baids Wanderungen (W~drowki Franza Sternbalda), kt6ra opowiada o Dürerze, 
a jej akcja toczy si~ gl6wnie w Norymberdze. Wrai:enie, jakie w 1793 r. wy
wada N orymberga na Wackenroderze i Tiecku, okazalo si~ bardzo wai:
ne dla ich p6zniejszej dzialalnosci, a tym samym dla historii literatury nie
mieckiego romantyzmu. 

mentach, jak np. na slynnym drewnianym norymberskim ch6rku (Chörlein). 
W zwi'tzku z zakazem gry w bilard i organizacji zabaw karnawalowych por. nie
publikowane zakazy urz'ldzania "Balles en Masque" i "Redouten" oraz podobnych 
"Unwesen" przez rad~ miejsk'l w Norymberdze ok. 1750/1770 uj~te w: Verlässen 
des Inneren Rats, Staatsarchiv Nürnberg, Rst. Nürnberg, Rep. 60a; RV -Band 3802, 
fol. 33, RV 3815, fol. 8, 12, RV 3816, fol. 25, RV 3841, fol. 71; 1762: RV 3854, 
fol. 93, RV 3855, fol. 18; RV 3880; RV 3881, s. 114; w zwi'tzku z krytyk't gry 
W bilard W kawiarniach por. zakaz "W SWi~te niedziele prowadzenia wyszynku przy
gotowanej kawy i herbaty oraz gry w bilard" z 1732 (tamze, RV 3468, fol. 118v-
119r). 
46 "Norymbergo! Ty slynne niegdys na caly swiat miasto! Jakze ch~tnie przemierza
lem twe kr~te uliczki" - tymi slowy w Serdecznych wyznaniach milujqcego sztuk~ za
konnika rozpoczyna si~ rozdzial Wspomnienie ku czci naszego szanownego przodka Al
brechta Dürera. 
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Oczywiscie dorozki Mozarta i W ackenrodera nie mogly si~ spo
tkac. Mozart opuseil miasto w 1790 r., a dw6ch mlodych romantyk6w 
przybylo tarn w trzy lata p6zniej. Pomijaj'!;C chronologiczne subtelno5ci, 
trzeba podkreslic, iz to, CO sprawilo, ze Mozart odebral miasto jako wyj'!;t
kowo nieatrakcyjne i brzydkie, jednoczesnie bylo pakarmem dla mlodziut
kiego kwiatu romantyzmu. Fakt, iz Norymberga pozostala w epoce sre
dniowiecza, sprawiaj'!;c wrazenie, ze zza kazdego zakr~tu lada moment 
moie wylonic si~ Dürer, pozostaje fascynuj'!;cym paradoksem kulturalno
historycznym. Odrzucenie wsp6lczesnych reali6w przy jednoczesnym na
wi'!;zywaniu do przeszlosci stalo si~ istot'!; wizerunku N orymbergi na prze
lomie wieku XVIII i XIX. W pazdzierniku 1795 r. malarz i teoretyk sztuki 
Johann Heinrich Meyer (1760-1832) w liscie do Johanna Wolfganga von 
Goethego opisuje sw6j projekt stworzenia niemieckiej historii sztuki: "Nie
rzadko bylem zmuszony dziwic si~ na widok takiej ilosci rzeczy dobrych 
i pi~knych, kt6re samtarn [w Norymberdze} napotkalem, niemniej spodo
bali mi si~ ludzie, jak tez geniusz tego miasta. Wydaje mi si~, ie jeszcze te
raz zyje w nich i tli si~ iskra Dedala, kt6ra w odpowiednich warunkach 
z latwosci'! moze zostac ponownie rozniecona, aby jasno zaplon'!c"47 • I rze
czywiscie, pokalenie p6zniej warunki w N orymberdze ulegaj'!; poprawie. 
W 18 3 5 r. mi~dzy N orymberg'!; a Fürth zaczyna kursowac pierwsza kolej 
niemiecka, a juz niebawem norymberska budowa maszyn stanie si~ syno
nimem uprzemyslowienia miasta. Niech jednak pytanie, czy ten nowocze
sny geniusz przemyslowy i duch wynalazczy N orymbergi moze dor6wnac 
Dedalowi, pozostanie kwesti'!; otwart'!;. 

47 
Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer, hrsg. von Max Hecker, Band 1: Juli 1788 

bisJuni 1797, Weimar 1917, s. 139. 
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1. Marginalia, J ohannes Cochlaeus, Brevis Germanie descriptio, Norymberga 151 2* 

2. Heiltumsschrein - posrebrzana 
szkatula do przechowywania 
insygni6w Rzeszy wraz ze Swi~t~ 
Wl6czni<~: i Krzyzem Rzeszy, 
Norymberga 1438/1440 

* j eieli inaczej nie podano, wszystkie ilustracje pochodzq ze zbior6w 
Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze 



3. Erhard Etzlaub, Romweg-Karte, drzeworyt, ok. 1500 
(pierwsza mapa Europy zawieraj<~:ca wykaz odleglo$ci) 



4. Erhard Etzlaub, tzw. norymberski plan le5ny, 
rysunek kolorowany, 15 16 



NV RN BERGA, 
~~~i4~ V RN BERG A, vrbs tota Germ111ia & Europa celeberrima, Emporium 

Germaniz ampliisimum,magnificisque operibus publicis & priuatis ornaca. 
Areern habet Regiam in colle vrbi immi nenci ficam vecutlifsimam, ex qua in 
vrbem & extra paret profpeCl.us, a qua ciuicari nomen indituro putatur. Ve
tufli codices e.a.m arcem Cafirum Noricum appellant, quod vrbs hucvfque 
pro cull:odia habuic. Pius. I I. in Europz defcripcione, duhium eiTe inquit, 

No~nl'Itbtll!a rra~nc~om·.zan Baioariz cedac. lnterluir vrbem amnis Pegnicius,cum mulcis pon
tibus duas vrbis parres coniungentibus. Eil: aurem in agro ll:erili & arenofo condira,arq; 
ob eam rem indull:riofo gauder populo. Omnes enim p~ebei homines tune opifices ingeniofifsi
mi, auc plerunque negociacores prudenrifsimi ,repercores & magiflri fubtilium operum, quz ho 
minibusnon parum conducunc. Ec licet ~c ciuicas non fit peruetufl:a, cum nulla in ea anti· 

quitaris inueniantur velligia, nec a veceribus menrio de ea fiat, tarnen call:rum eius eil anci
quum. Hzc fvtunflerus. Vide eciam ChronicaArgencoracenfia,Ce!tem Poecam, 

qui N urnl:.ergam eleganter ddcripfic, & Aenez Syluij Europam. 

5. Opis N orymbergi, 
Braun-Hogenberg, Civitates orbis terrarum, 1572 



6. Widok Norymbergi, miedzioryt, 
Braun-Hogenberg, Civitates orbis terrarum, 1572 



sNVREMBatGA/ 

7. Widok Norymbergi od poludniowego wschodu, drzeworyt kolorowany, 
Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Norymberga 1493 



8. Beckenschlägerschüssel (mosi<~ina misa) z przedstawieniem grzechu pierworodnego, 
Norymberga, ok. 1480/1550 



9. Albrecht Dürer, Adam i Ewa, 
miedzioryt, sygnowany i datowany na 1504 



10. Jan Matejko, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, 1874, olej, pl6tno 
(ze zbior6w Muzeum N arodowego w W arszawie) 



11. Ci~iar spoczywajqcy na barkach wladz miejskich Norymbergi, 
podmalowany akwarelowo rysunek pi6rkiem anonimowego artysty norymberskiego, ok. 1580 
(Nürnberg, Stadtbibliothek, Graphische Sammlung) 



rYohann ~ßlu,n.r :::fu:rjlwtt;je:n 
zu ~rn6 er'g. . 

12. "Sztuczny pojazd" Johanna Hautscha, ok. 1649 



1..,. Hermann hwinger. 
puchar z widokiem T orymbergi od w chodu 
zklo matowe. o ·. 16-0 



14. Norymberskie anioly, 
przelom XIX i XX stulecia 
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