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P
rezentowane zasady wydania nie różnią się wyraźnie 
od tych, które sformułowaliśmy na stronach 13 i 14 
pierwszego tomu W gdańskim ogrodzie muz… (wersja 

elektroniczna pod adresem https://depot.ceon.pl/han-
dle/123456789/9872 [dostęp: 07.08.2017]). Niezmie-
nione pozostaje więc podejście do pisowni imion nazwisk 
(zachowujemy tutaj zaproponowaną w poszczególnych 
tekstach różnorodną pisownię, a w indeksach podajemy 
wszystkie występujące w tekście warianty). Również orto-
grafia różnojęzycznych cytatów nie podlegała ujednoliceniu. 
Niekiedy zatem Czytelnik napotka – zwłaszcza we fragmen-
tach łacińskich – pisownię ortograficznie i interpunkcyjnie 
zmienioną według stosowanych współcześnie rozwiązań; 
teksty (cytaty) w pozostałych językach, zwłaszcza werna-
kularnych, z reguły zachowują konwencję ortograficzną 
i stylistyczną zbliżoną do oryginalnej, tj. do pochodzącej 
z epoki, w której powstały. 

Ponownie zdecydowaliśmy o wyborze formatu bibliogra-
ficznego Littera Antiqua; ponownie też wprowadziliśmy 
do niego pewne – wygodne z punktu widzenia prac redak-
torskich – modyfikacje. W adresach bibliograficznych dla 
starych druków, posiadających – jak wiadomo – treściowo 
zazwyczaj rozbudowane karty tytułowe, dokonaliśmy pew-
nych skrótów i ujednoliceń, polegających np. na rezygnacji 
z prezentowania formuł w rodzaju typis czy aedibus (albo 

wersji z przyimkiem, zazwyczaj apud), zaznaczając jedynie 
nazwisko i  imię właściciela drukarni/drukarza, czasem 
nakładcy. Miejsce wydania podajemy w języku, którego 
używano w miejscu wytworzenia druku, nawet jeżeli różnił 
się on od języka publikacji, a więc przykładowo zamiast 
występującego na karcie tytułowej Gedanum/Gedani wpro-
wadzamy niemieckojęzyczną formę Danzig (ale nie Dantzig 
– częstą zwłaszcza w stuleciu XVI i XVII). Zmiana taka zwięk-
sza przede wszystkim czytelność adresu bibliograficznego, 
chociaż – zdajemy sobie sprawę – mija się z postulatem 
wiernego odzwierciedlenia zapisu z karty tytułowej. 

Zestaw częściej stosowanych skrótów, również tych w przy-
pisach i  spisach bibliograficznych, pozostaje ten sam 
co w tomie pierwszym. Niżej przedstawiamy najbardziej 
charakterystyczne:
cap. – caput (rodział)
par. – paragraphus
lib. – księga 
k. – karta 
s.l. – sine loco (bez miejsca wydania)
tabl. – tablica (karta, która nie jest uwzględniana w głów-

nej numeracji, karta z ilustracją)
v. – verse / verses lub versus (wiersz / wiersze)
il. – ilustracja
inw. - inwentarzowy.

Nota informacyjna

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9872
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9872


 � Peter Willer, Dantzig in plano (fragment), 1687, ilustracja z dzieła Reinholda Curickego Der Stadt Dantzig historische Beschreibung...,  
sygn. PAN BG: Od 4503 2º
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O
ld Gdańsk and the Ancient Greco- Roman Culture – this 
is the title of the book which constitutes the second 
textual record of the project W nadbałtyckim ogrodzie 

muz… [In the Baltic Garden of Muses] (co-organised in 
2015 by the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library, 
University of Gdańsk and the National Museum in Gdańsk). 
The volume has been dedicated to studies which present 
a broad variety of forms of reception, chiefly with regard 
to literature and to the fine arts. Each of those extensive 
topics is first characterised within the framework of syn-
thetic discussions, constituting a justification of sorts for 
a number of studies that follow. In this dual arrangement, 
we have assumed the following order: firstly, we present 
linguistic and literary texts, and then give the floor to 
the authors studying the history of art. 

Reading of all of the announced texts may lead to conclu-
sions that are obvious, yet still deserve to be recalled: stud-
ies on the reception of the ancient culture in old Gdańsk 
are being conducted with varying intensity, but the distinct 
– within the volume – presence of discussions regarding 
the history of art would suggest that this discipline in 
particular still commonly refers to the ancient cultural 
sources. The potential revealed by the aforesaid scientific 
explorations can hardly be overestimated, especially giv-
en the fact that the observations and research postulates 
formulated in separate texts – regarding both the history 
of art and the language and literature studies – frequently 
complement one another. 

We would like to invite all comers to our Baltic Garden of 
Muses. We believe that the depiction of a garden space 

English section
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from the obverse of an eighteenth-century medal, which 
is, in a way, the identification of our undertaking, but more 
importantly commemorates the two hundredth anniversary 
of the founding of the Academic Gymnasium in Gdańsk 
(the commemoration was scheduled for 13 June 1758) 
may, paradoxically – due to its conventionality, based upon 
associating the process of growth with upbringing and 
education – interest and encourage one to read the book in 
which we have another dialogue – often intriguing, from our 
point of view – with the ancient tradition of the old Gdańsk. 

EDMUND KOTARSKI 
Ateneum-University in Gdańsk

LATIN IN THE OLD GDAŃSK CULTURE

Keywords: Gdańsk, Danzig, Gdańsk – elites, 16th–18th 

century, Latin language, antiquity – reception, occasional 
literature, Gdańsk – education, readership, scientific liter-
ature, oratory

When we ponder the role of Latin, its place in culture, 
including in the culture of old Gdańsk, we are faced with 
questions regarding firstly the communicative situations in 
which the language of the ancient Romans was the means 
of conveying; secondly, the circles creating the sources in 
which Latin appeared; thirdly, the significance of that lan-
guage in the sphere of verbal and iconic expression. Latin 
made its presence felt in Gdańsk chiefly in the educational 
process and in science, in scientific publications. 

Gdańsk schools reached quite a broad circle of children 
and young people. They were founded at parish churches, 
which decisively influenced their staff and curriculum. 
A school was founded at Blessed Virgin Mary’s Church as 
early as in the 14th century; and in the early 15th century, 

schools began operating at St. Catherine’s, St. John’s, St. 
Peter and Paul’s, and St. Bartholomew’s churches. In those 
five-year schools, at both the trivium and quadrivium lev-
els, the basics of Latin were taught – together with the art 
of writing letters and documents. The scope of the required 
reading, if any, was modest. Aside from parish schools, 
monastic schools also operated – run by the Dominicans, 
Franciscans and Carmelites – implementing a slightly 
different curriculum; nevertheless, they did not give up 
on Latin. 

Young women attained elements of knowledge and skills at 
monasteries. That is where they mastered the art of read-
ing and writing in Latin, as well as in German (naturally) 
and – notably – in Polish. For example, Polish was known 
by Maria Friderich, née Gawin, which was mentioned 
by her biographer, Michał Engel, a preacher at the Holy 
Trinity’s Church. Another Gdańsk woman, Katarzyna Bart-
hold, future Mrs Fehlau – according to her biographer, 
Konstanty Schütz, the pastor of St. Mary’s Church – was 
also learning the basics of that, quote, “useful language”. 
Elżbieta Schmidt (née Rurock) was – according to Jan Albi-
nus, a preacher at St. John’s Church – sent to the Bridget-
tines monastery in Gdańsk to learn Polish. In that very 
monastery, Maria Müchgin, later Mrs Krumhausen, was 
learning Polish for over a year, which we can read about in 
the aforementioned Reverend Schütz’s works. Anna Regina 
Schelwig, née Weiss, even before coming to Gdańsk, was 
learning Polish in Toruń so that she could already master 
its basics or even become proficient in Polish, taking into 
consideration its subtleties, there. Anna Regina ensured 
that her children learned that language as well, which was 
met with bewilderment in a city dominated by the German 
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language. To emphasise – both she and other Gdańsk 
women came from German families.

Considerable significance was attached to the study of 
modern languages, including Polish. They – chiefly Ger-
man, plus Polish, Dutch, French and English – were also 
taught at private schools, independently from monastery 
ones. The main goal of those schools was to prepare 
one to work in specific professions; naturally, elementary 
education was as far as they went. Students, including 
female ones, were to acquire the skill of reading and 
writing, learn the basics of arithmetic as well as Latin 
grammar and rhetoric. 

Parish schools paved the way to university studies. At first, 
at the turn of the 14th and 15th centuries, few Gdańsk 
young people pursued higher education, chiefly at Central 
European universities; the situation changed in later years. 
An important role in preparation for higher education 
was played by Gymnasium Dantiscanum, established 
in 1558, later known as Gymnasium Academicum sive 
Illustre – with its departments of Theology, Philosophy, 
Rhetoric and Poetry, Law and History, Mathematics, Med-
icine, Greek and Oriental Languages. A Polish language 
course was also established there. The level of teaching 
was, particularly at the first and second years – owing to 
the circle of eminent professors – exceptionally high, even 
university-like. Latin was the language of instruction, and 
the professors of rhetoric and poetry, in close connection 
with that language, directed the students’ interests at 
antiquity, read and commented with them on the works of 
Caesar, Cicero, Sallust, Tacitus, Seneca, Terence, Horace, 
Martial, Ovid and Virgil. Their works, particularly those 
of Caesar, Horace, Ovid, Terence and Virgil, appeared in 

the Gymnasium’s curricula incessantly – both in open 
education and in scholis privatis. 

The Gdańsk educational system underwent frequent chang-
es over the years. However, Latin, the knowledge of which 
was required for going to a university, maintained its excep-
tional position in the Gymnasium and at parish schools. 
This state of affairs continued until the late 18th century; 
only then – following the Second Partition of Poland – did 
Latin began to be eliminated from parish schools and 
replaced with German. 

For their specialisation, citizens of Gdańsk usually selected 
Theology, Philosophy and Law, less often Medicine; this 
resulted in the most of the educated being clergymen, rec-
tors and professors of the Gdańsk Gymnasium, rectors of 
parish schools, secretaries and notaries of the City Council, 
and also physicians, although the latter did not appear in 
the city on the Motława River often. 

French diplomat Charles Ogier, in his Dziennik podróży 
do Polski 1635–1636 (Journal of the Journey to Poland 
1635–1636) did not miss the chance to note the  lan-
guage skills of Gdańsk mayors and city councillors. Among 
the latter, he included Johann Ernst Schröer, the future 
mayor (since 1637), praising him for his elegant Latin 
speech given during his visit at the French diplomat’s. He 
did not fail to notice that he was able to converse in French 
with some of Gdańsk citizens, e.g. with city councillors and 
mayors. With Martin Ruar (ca. 1590–1657), a German 
theologian with ties to the Gdańsk circle of nontrinitari-
ans and Mennonites (died in Straszyn near Gdańsk) and 
former (1621–1622) rector of the Racovian Academy, he 
had a lengthy conversation in Latin and in French. Was 
that a frequent occurrence? Probably not. Ogier quoted an 



English Section

14

opinion which he had heard that even preachers did not 
know Latin. Today, it is difficult to verify this information; 
nevertheless, it is certain that not only was Latin not in 
common use, but it did not even reach a satisfactory level 
among scholars. There is a reason for why Hevelius’s works 
were translated into Latin by Johann Peter Titius (1619–
1689), professor eloquentiae of the Gdańsk Gymnasium, 
as claimed by Johann Bernoulli (1744–1807), a Swiss 
mathematician and astronomer, in his account of his stay 
in Gdańsk. But even that opinion is – admittedly – unveri-
fiable today. Perhaps he was only referring to proofreading.

The rectors and professors of the Gymnasium were among 
the most eminent Gdańsk scholars, writing their works chief-
ly in Latin and publishing them in that language. The rectors 
– Johann Botsack (1600–1674), Abraham Calov (1612–
1686; in 1650, he became a professor at the University of 
Wittenberg), Johann Maukisch (1617–1669) and Samuel 
Schelwig (1643-1715) – chiefly published works con-
cerned with theology and philosophy. It was not just them 
– among the group of philosophers and theologians were 
also professors Bartholomäus Keckermann (1572–1609) 
and Heinrich Nicolai (1605–1660). It is worth noting that 
the theologians and philosophers who generally used Latin 
usually published their polemical texts in German. One 
needs only to trace the course of the seventeenth-century 
polemics on Pietism with the participation of Daniel Dilger 
(1572–1645), the pastor (since 1626) at Blessed Vir-
gin Mary’s Church, and his son Nathanael (1604–1679), 
a preacher at the same church, who later succeeded his 
father upon his retirement (1643); Michael Blanck (1586–
1637), a deacon and then pastor at St. Catherine’s Church; 
Hermann Rathmann (Rahtmann, 1585–1628), the pastor 

at St. Catherine’s in his late years (1626); Johann Corvinus 
(Rabe, 1591–1646), doctor of theology. 

Lawyers – Peter Oelhaf (1599–1654) and Johann Nix-
dorff (1625–1697) – used Latin at all times. Among 
the scholars speaking that language were also Laurentius 
Eichstadt (1596–1660), author of treatises on math-
ematics, pharmacology, medicine and physics; Jacob 
Breyn (1637–1697), a botanist; Jacob Theodor Klein 
(1685–1759), who conducted research on botany, zool-
ogy and medicine, to name just a  few. The astronomy 
works of Johannes Hevelius (1611–1678) were only 
published in one language – Latin. The same must be 
said about the works of many other Gdańsk scholars. Even 
the popular textbook Florus polonicus seu polonicae his-
toriae epitome nova by Joachim Pastorius de Hirtenberg 
(1611–1681), a physician, historian and poet, was sold 
in Latin version and published in Leiden, Gdańsk, Amster-
dam and Frankfurt. However, the bilingualism distinctive 
of the Gdańsk environment must not be overlooked, as 
some scholars would be remembered as authors of works 
in Latin and German. Let us give the example of such pro-
fessors as Peter Krüger (1580–1639), Friedrich Büthner 
(1622–1701), Gottfried Lengnich (1689–1774), who 
was the author of both Geschichte der Preußischen Lande 
Königlich-Polnischen Antheils seit dem Jahre 1526 and 
Historia Polona a Lecho ad Augusti II mortem as well 
as Ius publicum Regni Poloniae. Let us also mention 
Reinhold Curicke (1610–1667), secretary of the City 
Council, lawyer and historian, whose most famous work 
Der Stadt Dantzig historische Beschreibung was written 
in German, whereas his law studies Tractatus brevis de 
secretariis and Commentarius de privilegiis were pub-
lished in Latin. Bilingualism and even multilingualism was 
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also found among lectors and writers. To name just a few: 
Stephani Jan Łaganowski (1625–1694), author of occa-
sional poems in Latin and Polish, and most importantly of 
the Polish-German phrasebook Colloquia and of the Polish 
letter templates collection Epistolographia Polonica; and 
Johann Gottfried Gusovius (Guzowiusz, 1735–1785), who 
wrote in Latin, German and Polish, and was the publisher 
and editor of works such as Zbiór nowy dogmatycznych 
i moralnych pieśni gdańskich in three volumes, as well as 
the German translator of Adam Naruszewicz’s odes.

Let us repeat the thought already formulated before: Latin 
had a significant position in the Gdańsk educational system 
and scientific publications, whereas German dominated 
among the general public, including in official relations. 
The City Council addressed the citizens in the latter lan-
guage, which is evidenced by numerous statutes (Ord-
nung, Verordnung), orders (Edikt, Edict), regulations, 
announcements and declarations (Anordnung, Bericht, 
Declaratio, Bekanntmachung, Intimation). Some were 
also published in Polish. They imparted important informa-
tion, set forth the rules, norms of conduct and behaviour 
in the city, regulated the issues of the supply of grain and 
of all food, stocking-up of provisions, public order (fire or 
fire-fighting statutes) and safety (including the military and 
fortifications), street cleaning, hygiene and diseases, arti-
sans, commerce (brokers, stallholders, measurements and 
weights, tariffs, excises, Saint Dominic’s fair), navigation, 
money, all payments and taxes, lotteries, the Evangelical 
Church, schools, social welfare (including orphanages), 
begging. Some statutes or regulations encroached upon 
such spheres of life as weddings, christenings, funerals. 

Recesses, i.e. protocols and final resolutions of the Gdańsk 
‘Orders’ governing the city: Council, Court and the Third 

Order, the latter encompassing representatives of the com-
mon people, were published in German. Willkierzes 
(Willkürs), collections of the statutes of the City Council, 
governing various spheres of the lives of Gdańsk citizens, 
which were published several times (in 1435–1448, 1455, 
1479–1500, 1574, 1597 and 1761), were also drawn up 
in German. That was the form in which they were publicly 
read, recorded in city books, stored in the offices of all 
Orders and finally printed and disseminated. 

The City Council used Latin only in exceptional cases; 
always in the event of any possible dealings with the royal 
court, Polish rulers and other dignitaries. The translation 
of documents addressed to the  royal court was done 
by the ‘Latin secretary’ at the Council’s office.

In this context, it should be noted that kings coming to 
Gdańsk were welcomed with speeches written and given 
in Latin. First, let us recount the oration given probably 
by Heinrich Freder (1604–1654), the city assignee (in 
1631–1634), in later years the mayor of Gdańsk (since 
1647). He gave the aforesaid speech on 19 December 
1634 – the day when Władysław IV Vasa came to the city. 
He welcomed him as a ruler fortunate and famous, van-
quisher of Moscow and Turkey. 

More than ten years later, the city assignee Vincentius 
Fabricius (1612–1667) welcomed to the Oliwa Cistercian 
monastery Marie Louise Gonzaga, who came in February 
1646 with her court, on her way to Warsaw to marry 
the king there, with the solemn oration nomine Civitatis 
Gedanensis. The same Fabricius played that role once 
more when John II Casimir Vasa came to Gdańsk on 
15 November 1656, heedless of the Swedish threat. 
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Orations in the  language of the ancient Romans were 
also given on days of coronations, victories and mourning 
following rulers’ deaths. But this is not about the history 
of the Gdańsk oratory. Therefore, we shall list only some 
of its representatives, professors of rhetoric and poetry of 
the Gdańsk Gymnasium: Johann Mochinger (1603–1652), 
also the pastor at St. Catherine’s Church, Johann Peter Tit-
ius, Christoph Behr (1642–1704) and the aforementioned 
Lengnich, a lawyer and historian.

Johann Mochinger – let us begin with him – gave on 25 
May 1632 in the gymnasium lecture theatre, which gath-
ered for the occasion not only the professors and students, 
but also representatives of the city elite, the funeral speech 
following the death of Sigismund III Vasa. The laudation 
of the departed ruler was combined with glorification of 
the dynasty, especially of its great representative, Casimir 
IV Jagiellon, who had rendered particularly great service 
to Gdańsk. 

In the same year – more specifically, on 2 December – it 
befell that Mochinger spoke once more in the Gymnasi-
um lecture theatre. The occasion was the coronation of 
the heir to the throne, Władysław IV Vasa. Once again, 
the orator gave an erudite speech referencing the Bible, 
works of philosophers and ancient historians, and authors 
interested in the future of the Commonwealth, particular-
ly that of Royal Prussia. He brought up the ancestors of 
the newly-crowned Władysław, in whom – irrespective of 
the genealogical ties – he saw someone inspiring greatest 
hope, a man that was just, devout and brave, the perfect 
knight and ruler. He was written about in a similar man-
ner – several years later – by Martin Opitz (1597–1639), 
the royal poet and historiographer serving Władysław IV, 
in a small speech given in 1637 for the king’s wedding 

with Cecilia Renata of Austria, daughter of Emperor Fer-
dinand II. In it, he brought up the ancestors of the Pol-
ish ruler and of the princess, but he mostly focused on 
the virtues of the newly-weds. He presented the king as 
an advocate of Sarmatia, father of the fatherland, great 
at waging wars and at organising peace. The depiction of 
Cecilia Renata was not without idealising elements, either. 
The glorification of the  ruler and his spouse in Opitz’s 
speech was not unusual. In the baroque, which is when 
the eulogist of Władysław IV was active, the humanist 
model of the world, with its readiness to praise individuals, 
with its acceptance of the dynastic tradition, and with its 
feudal and knightly style of honouring the ruler, remained 
relevant. 

In 1696, on 19 July, in the Gymnasium lecture hall, 
a  funeral ceremony was held for the departed John III 
Sobieski. A speech was given – in Latin – by Profes-
sor Christoph Behr, who, in his laudatory address, men-
tioned subjects such as Gdańsk loyalty to the king and to 
the Crown. Following the death of Augustus II the Strong, 
a funeral oration was given on 5 March 1733 by Profes-
sor Gottfried Lengnich – as usual, in Auditorio Athenaei 
Maximo. In his speech, also being one of the laudatory 
address kind, he referred to the departed as the father of 
the fatherland, and using the arsenal of laudatory topoi, 
extolled him as an advocate of peace and protector of cities, 
towns and villages, patron of the Prussian land. 

The authors listed as examples herein used in their orations 
laudatory techniques known in the Greco-Roman antiquity 
and in later eras, repeated by the orators and poets of 
many centuries. They included motifs, topoi even, evi-
denced by numerous examples, emphasising the lineage 
of the subjects of the speech (descendants of the Piast 
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and Jagiellonian dynasties), their actions, including those 
of war (vanquishers of Moscow and Turkey), peace efforts 
(for example, with Sweden), dedication to Gdańsk. Thus, 
the ancient art of oratory, performed in accordance with 
the rhetorical rules in Latin form, became firmly estab-
lished in the awareness of Gdańsk citizens, or at the very 
least Gdańsk elite. 

From oratory prose, let us move on to poetry. Poems con-
nected with city or family life usually used German, occa-
sionally Polish and French. For people making statements 
in those languages, their only motive for writing were 
the bonds of family and friendship; the events concerning 
those closest to them. That was when the family author 
type emerged; of course, Gdańsk also saw the author types 
creating in the client-patron or student-master configura-
tions; or in the configuration of peers – professor-profes-
sor; student of the Academic Gymnasium and university 
student. The authors presented genethliacons, poems for 
dies natalis anniversaries, for the name days or wedding 
days, could be relied upon when it came to mourning. And 
they also wrote in Latin sometimes. 

Works of that kind were also produced by Anne Renate 
Brayne (Breyn, Brein; 1713–1759). The daughter of Jan 
Filip Brayne (1680–1764), a physician and botanist, 
wrote for herself, for her loved ones, parents and friends, 
less often to honour a king or election of the mayor. She 
left behind reflective and religious poems, often composed 
to known melodies, epithalamia (sometimes in the form of 
an idyll), epicedia and epitaphs, name day and birthday 
poems, cantatas for the New Year and her father’s name 
day, humorous letters to her mother, father and friends – 
all of which remain in manuscript form to this day. Aside 
from those (numerous) works written in German, we can 

find one Latin poem – a witty epigram titled Vom Toback, 
with a German translation anyway.

Speaking of the family muse, of poetry created in a circle of 
friends, one may not fail to mention special poems, sophis-
ticated puns, puzzles of sorts – acrostics and anagrams. 

Acrostic was also popular among Gdańsk authors, writ-
ing – in this case – chiefly in German. Anagrams provided 
the readers with pleasure of deciphering the riddle. As 
puns, they became elements of jokes and bon mots, shows 
of style, that enriched not only laudatory poems, but also 
satirical and humorous ones.

Royal gratulatoria and funeralia were quite different in 
their nature, dominated by Latin. The authors, ex offi-
cio as it were, spoke up on the days of elections and 
coronations, military victories of the  ruler and peace 
negotiations, following a monarch’s death, and also for 
the occasion of a king’s entry into Gdańsk and his stay 
in the city, always repeating the same literary behav-
iours – of an almost ritual nature. When doing that, they 
repeated conventionalised composition schemes, genre 
structures – epigrams, epitaphs, epicedia, songs and 
odes, epinicions. In the verbal and elocutionary (Lat-
in: elocutio) sphere, they returned to the epithets and 
metonymy known since antiquity and often made into 
topoi, such as: Pater Urbis, Decus Urbis, Agger Urbis, 
but also – more broadly – rex armatus, rex iustus, vir in 
consultando prudentissimus et bellando fortissimus... 
They also referenced other stylistic tropes originating from 
the ancient cultural heritage, as well as figures of speech 
and mind, chiefly those that built laudation – usually 
amplified, no less. Laudatory purposes were also served 
by chronosticha (chronograms).
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This is a good time to move on to inscriptions, which were 
found in both open and closed spaces. It should be add-
ed that the inscriptions were in both Latin and German. 
On the  frieze on the eastern side (from ul. Długa) of 
the Golden Gate (let us begin with this example), there is 
an inscription that reads: Concordia res parvae crescunt, 
discordia magnae concidunt, and on the western side: 
Es müsse wohl gehen denen, die dich lieben. Es müsse 
Friede sein inwendig in deinen Mauren und Glück in 
deinen Palästen! The former is from Sallust (Gaius Sal-
lustius Crispus)’s Bellum Iugurthinum and is a variation 
of the original text: “Nam concordia parvae res crescunt, 
discordia maximae dilabuntur”(10, 6). The other inscrip-
tion is composed of two verses of Psalm 122 (Psalm 122, 
6–7), which read as follows in English: “May those who 
love you be secure. May there be peace within your walls 
and security within your citadels.” (New International 
Version). Another inscription is from house no. 29 at ul. 
Długa, which used to be owned by famous Gdańsk fami-
lies: Zierenbergs (Czirenbergs) and Freders. It was placed 
in three elliptical fields in the upper part of the building, 
at the attic level, with the motto placed within the outer 
fields. The  left field is filled with the words: Virtutibus 
infirma surgunt (Through virtues, the small [countries 
perhaps? maybe people of modest means, who do not 
play larger roles?] rise.), while the right one reads: Altae 
cadunt vitiis (Through vices, the great fall.). In the mid-
dle field, the words Pro invidia can be seen, referring as 
much to the tenement building as to the motto. Another 
example is from ul. Ogarna. Above the portal (num-
bered 1571) of house no. 57, we find the words: Non 
aurum, sed nomen. They reference the Book of Proverbs: 

“A good name is more desirable than great riches; to be 
esteemed is better than silver or gold.” (Proverbs 22:1). 

The inscription may be read as an abridged version of that 
particular biblical text. 

What was the Latin of the open and closed space inscrip-
tions like; what was it like at Gdańsk schools; what was 
the Latin of the works of the scholars (lingua doctorum) 
from the city on the Motława and of the authors of literary 
texts like? When referring to it, we often say and write 
metonymically ‘the  language of the ancient Romans’. 
Were the citizens of Gdańsk indeed learning and master-
ing the Latin of Cicero, Virgil, Ovid and Horace? Did they 
indeed use their language? To answer those questions, 
one would need to study the manuscripts and printed 
matter preserved to this day; the language, its inflection, 
syntax, orthography, as well as the rhetorical and poeti-
cal standards assumed by the authors, recorded therein. 
Perhaps the citizens of Gdańsk more often used only 
selected phrases and formulas adopted from classical 
Latin or from the Latin of current statutes, official letters 
and correspondence. This is worth investigating, as only 
then will we be able to assess the qualities and perhaps 
the weak points of the Gdańsk citizens’ Latin.

In the culture of old Gdańsk, as well as in the culture of 
Western Europe (called ‘Latin Europe’ for this reason), as 
well as in the Slavic, Hungarian and Scandinavian ‘Younger 
Europe’, Latin had a significant position throughout many 
centuries. However, it was not in opposition to the vernac-
ular, it did not undermine its significance. It served the role 
of an important carrier of diverse content, chiefly sacral and 
scientific, educational and literary; however, it did not delay 
or prevent the development of the vernacular, of the national 
languages. 
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JOHANN PETER TITIUS’S MYTHICAL INSPIRATIONS 
IN HIS WORKS COMPOSED FOR THE OCCASIONS OF 
MONARCHAL ENTRIES INTO GDAŃSK

Keywords: Gdańsk; Danzig; 17th century; Titz, Johann 
Peter; Titius, Johannes Petrus; Academic Gymnasium 
– Gdańsk; John III Sobieski, Maria Kazimiera, Marie 
Casimire Louise de La Grange d’Arquien; mythology; cer-
emonial entries

Among the occasional poems written in great numbers 
by the  local poets, of particular interest are those that 
refer to the visits of representatives of the ruling family 
to the Commonwealth’s cities and towns. They depict 
the relationship that the authorities and inhabitants of 
individual cities and towns had with the Commonwealth’s 
capital and king. They constitute a valuable source for 
learning about the  feeling among the burgesses, street 
decorations, the manner in which the entries and entire 
visits progressed, or their accompanying attractions.

In her study, the author refers to poems and a short poem 
of Johann Peter Titz, the professor of rhetoric and poetry 
at the Gdańsk Academic Gymnasium, commemorating 
the royal visits to Gdańsk. In the first part of the study, she 
has summarised the poet’s life. The second part has used 
three of Titz’s works concerned with the royal entries into 
the city. The first one extolled King John II Casimir Vasa’s 
arrival in Gdańsk on 15 November 1656; the second – 
the arrival of John III Sobieski’s spouse, Marie Casimire 
Louise de La Grange d’Arquien, on 20 August 1676; and 
the  third one described the welcoming ceremony and 
leading of the Sobieskis into the city one year later, on 

1 August. Each one has been preceded with information 
on the entries.

The author indicates those fragments of the poems that 
refer to ancient mythology – Greek and Roman – and other 
influences of ancient literature on Titz’s works, used as 
means to praise the kings and their wives.

JACEK POKRZYWNICKI 

Department of Classical Studies of the University of Gdańsk

WILLEM HENDRIK NIEUPOORT’S COMPENDIUM OF 
ROMAN ANTIQUITIES AS A POPULAR EIGHTEENTH-CEN-
TURY ANCIENT CULTURE TEXTBOOK – IN THE GDAŃSK 
PERSPECTIVE

Keywords: antiquity – reception, antiquitates, ancient 
culture – research, 18th century, Willem Hendrik Nieupoort, 
textbooks – 18th century, Academic Gymnasium in Gdańsk, 
Gottlieb Wernsdorf

In 1712, Willem Hendrik Nieupoort (ca. 1670–1730), 
a  lawyer and historian from the Netherlands, published 
the textbook Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt 
succincta explicatio, which translates to A Brief Explana-
tion of the Customs that Once Prevailed among Romans. 
The textbook would become immensely popular in subse-
quent decades. This compendium may be regarded as part 
of the trend of ‘antiquarian’ historiography – antiquitates 
in Latin, usually with the descriptor Graecae or Romanae 
– that had actually existed since the Renaissance and 
described the broadly-defined spiritual and material culture 
of the ancient Greeks and Romans. 
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I have made the introduction of the contents and – to a cer-
tain extent – discussion of the form of conduct of Nieupoort’s 
lecture Rituum… the most important thread of my investi-
gation, as the book, in spite of appearing in the curricula for 
the two final years at the Academic Gymnasium in Gdańsk, 
has never seen any text dedicated to its contents. 

Presentation of the textbook Rituum… is preceded with 
a brief enumeration of other books from under the banner of 
‘antiquarian’ historiography, written and published before or 
in the same, i.e. 18th, century. What is essential to me in 
doing that, is to also view Nieupoort’s compendium from 
the local Gdańsk perspective. Therefore, the sources for 
my searches are largely comprised of the remnants of old 
(early modern) Gdańsk book collections, accumulated in 
the collection of the Polish Academy of Sciences Gdańsk 
Library. For the same reason – when attempting to deter-
mine the method for using Nieupoort’s textbook in ancient 
literature and culture classes – I make use of the  local 
curricula, the so-called catalogi lectionum, created with 
the students of two final years at the Academic Gymnasium 
in Gdańsk in mind.

Many of the antiquitates publications preserved in the col-
lection of the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library 
are worthy of note, for example those that – similarly to 
Nieupoort’s book – are in the character of a school com-
pendium, including Antiquitates Romanae e Rosino aliis-
que in compendium contractae et iuxta ordinem alphabeti 
dispositae bono iuventutis, i.e. Roman Antiquities from 
Rosinus and Others Collected and Arranged in an Abbre-
viated Form – for the Benefit of the Young – in Alphabet-
ical Order (Polish Academy of Sciences Gdańsk Library 
catalogue number: from 3652 8º, adl. 1), published in 
Jena in 1657, or H(e)inrich Kipping’s Consensus novus 

et methodicus antiquitatum Romanarum, i.e. New and 
Methodological Custom of Describing Roman Antiquities, 
which was published in Bremen in 1679 (Polish Academy 
of Sciences Gdańsk Library catalogue number: Ce 3292 
8º). Two ancient Roman culture textbooks from the eight-
eenth century which are stored in the Polish Academy of 
Sciences Gdańsk Library are also worth discussing – firstly, 
Gottlob Benedict von Schirach’s Antiquitatum Romanarum 
brevis descriptio in usum lectionum, which translates 
to A Brief Description of Roman Antiquities for Use in 
School Classes (Polish Academy of Sciences Gdańsk Library 
catalogue number: Ce 3316 8º); secondly, Introductio 
in antiquitates Romanas…, i.e. Introduction to Roman 
Antiquities... by Johann Friedrich Gruner (Polish Academy 
of Sciences Gdańsk Library catalogue number: Ce 3321 
8º). What sets apart both of those eighteenth-century text-
books from the two earlier ones is the clear layout of their 
contents, which facilitates studying. It was the same with 
Frederik Willem Nieupoort’s compendium, first published 
in 1712 in Utrecht (Traiecti Batavorum).

That book must have drawn a  strong response from 
the audience, seeing how as many as twenty-six of its 
editions and reissues were observed in the eighteenth cen-
tury. However, there are only two copies of the 6th edition, 
published in Berlin in 1743 by Johann Andreas Rudiger’s 
printing house (Polish Academy of Sciences Gdańsk Library 
catalogue number: Ce 33006, Uph.o.2324), in the col-
lection of the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library. 
I often refer to that edition in my investigations; however, 
I also use online sources, such as the fifth, Strasbourg 
edition, dated to the same year as the sixth, Berlin one. 

Description of the target audience of Nieupoort’s textbook 
appears seemingly easy – it was comprised chiefly of 
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the students of the final years of liberal arts gymnasiums; 
sometimes also of the students beginning their university 
education. However, Nieupoort had no intention of con-
tenting himself with the community of eighteenth-century 
‘gymnasiasts’; he also designated people with ambitious 
desires, such as those wishing to make their presence felt 
in the social or political life, as his potential readers.

Nieupoort, critical toward those who wrote ancient Roman 
culture textbooks before him, carefully thought through 
the  layout of the material, which is best evidenced in 
the main body, where the content was divided into small-
er fragments (this was to allow more efficient access to 
selected passages and to aid in the memorisation process). 
As a result, the book has six larger ‘parts’ (partes), com-
prised of entities referred to as ‘segments’ (membra) or 
‘chapters’ (capita). The lecture, generally speaking, begins 
with the presentation of significant elements of the system 
of the Roman state, taking into consideration the transfor-
mations undergone by it over subsequent centuries; and 
ends with issues concerned with mores in the familial and 
individual dimensions, as it were. The contents of each 
chapter – expressed in the titles – are as follows:

 I. Various Divisions, Social Classes and Assemblies [De 
variis divisionibus, ordinibus populi Romani eiusdemque 
comitiis];

II. Major and Minor Offices, Both in the Capital and in 
the Province [De magistratibus – tum maioribus, tum 
minoribus; tum urbanis, tum provincialibus];

III. Private Affairs Courts, Public Courts [De iudiciis pri-
vatiis et publiciis];

IV. Spiritual Life of the Romans [Sacra Romanorum];

V. Military Science of the Ancient Rome [De militia 
Romana];

VI. Private Life of Ancient Romans [De vita Romanorum 
privata].

By describing the chapters of Part Six paragraph by para-
graph, I also attempt to give the reader an idea of the man-
ner in which the material was presented in other parts of 
the compendium. To Nieupoort, the notes section was 
also important. He did not avoid them, often referring 
to the source material, which is an additional benefit of 
the textbook.

Anyone who referred to the book obtained more than just 
an extensive set of various topics on the history of ancient 
Roman culture – prints complementing the disquisition 
on the history of culture, filled with detailed information, 
were an additional bonus of sorts. In the Berlin edition of 
1743, interesting due to the Gdańsk context, we can find 
quite diverse illustrations in terms of their themes. In total, 
the sixth edition contains 12 plates with prints. However, 
the graphic contents of the Berlin edition of 1743 differ 
from those of others, such as the Strasbourg edition dated 
to the same year. Was this censorship practice? Such a sus-
picion arises when we see the plate omitted in the Berlin 
edition that contains several illustrations, e.g. a female nude, 
likely Queen Cleopatra VII (69 BC – 30 BC), which appears 
to be evidenced by the snake coiled around the figure’s 
arms and breasts.

Following the discussion of the illustrations thread, it is 
time to reflect upon the place of Nieupoort’s compendium 
in the context of the local Gdańsk education. The eight-
eenth-century curricula of the Athenaeum on the Motława 
(Academic Gymnasium in Gdańsk) form the basis of this 
discussion. And thus, at the beginning of 1761, Gottlieb 
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Wernsdorf began his lessons on rhetoric and poetry for 
the  twelfth time. Admittedly, his earlier curricula have 
not been preserved to this day; however, the wording “ut 
hucdum fecit” (“as he has done until now”) does suggest 
that it was not the first time that second-year students 
had the opportunity to hear from Wernsdorf ’s mouth 
the ‘explications’ on the history of ancient Roman culture 
once developed by Nieupoort. 

It is impossible to determine based upon the available 
source material whether they only heard issues taken 
directly from the book, or Professor Wernsdorf, famous 
among his colleagues for his diligence and general erudi-
tion, modified the content presented; although officially, it is 
assumed that the lessons given during the academic class-
es were original in their nature. There was definitely more 
time allotted to lectures on Roman antiquities than one 
semester in the general school curriculum of the Gdańsk 
Athenaeum. This is evidenced not only by a record from 
the Rhetoric and Poetry plan for 1766, but also by two 
subsequent annual curricula for 1767 and 1768. In fact, 
the curriculum records state outright that the hundreds of 
pages long “Nieupoort” was sometimes gone through at 
the Academic Gymnasium in Gdańsk in its entirety. 

In writing about Willem Hendrik Nieupoort’s compendium 
in the context of classes at the Gdańsk Athenaeum, it is not 
without reason that I have focused chiefly on Professor Got-
tlieb Wernsdorf, as it appears from the curricula preserved 
that in the eighteenth-century Gdańsk, Nieupoort’s name 
should be associated mostly with the Wittenberg-born pub-
lisher of Himerius’s works. Of course, classes on ancient 
Roman culture took place both prior to 1749 and after 
1773 (Professor Wernsdorf died in January 1774), but 
Nieupoort’s name is not explicitly mentioned anywhere. 

As regards Wersndorf’s eighteenth-century predecessors, 
we either do not know whether they were even interested 
at all in antiquity (as in the case of Johann Sartorius), or 
we have information that they used Christoph Keller’s text-
book (Gottfried Lengnich worked with the second edition of 
the compendium titled Breviarium antiquitatum Romanar-
um…). As for Wernsdorf’s successors – Carol Benedict 
Cosack and Carl Morgenstern – they solved the problem of 
teaching ancient Roman culture in a different manner alto-
gether: the former used Gottlob Benedict von Schirach’s 
small textbook; the latter taught by providing information 
on the history of ancient Greece and Rome, geography of 
the Mediterranean region, mythology and literature, or even 
archaeology. He discussed all issues based on the litera-
ture selected by himself.

Willem Hendrik Nieupoort’s book, derived from the tradi-
tions of humane studies on antiquitates, although appreci-
ated (in Gdańsk as well), was forced to yield (so to speak) to 
the new trends in the antiquity studies. It appears to have 
fulfilled its objective, as it was it that formed the basis for 
Friedrich August Wolf’s future students’ education – at least 
at the school level. In the eighteenth-century Gdańsk, its 
popularity was contributed to by one of the most eminent 
classicists – Gottlieb Wernsdorf. During their academic 
paths, subsequent generations – including the students of 
his students – likely encountered (many times) new con-
cepts for studying classics and were understanding of them 
– which is evidenced, for example, by a sizeable group of 
manuscript notes from Wolf’s lectures in the collection of 
the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library. 
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BETWEEN THE PRIVATE AND THE PUBLIC. ARS MYTH-
OLOGICA AND ANCIENT STYLISATION IN THE HOUSE 
INTERIORS AND GARDENS OF GDAŃSK CITIZENS 

Keywords: Gdańsk, Danzig, modern art, ancient art and 
mythology – reception, Gdańsk painting, depictions of 
Venus – Gdańsk, portrait, applied art, goldsmithery, medal-
lic art, amber art, art and diplomacy, iconography, icono-
logy; 16th–18th century

Mythology-Themed Painting and Sculpture in the Houses 
and Gardens of Gdańsk Citizens – Introduction

The phenomenon of the Gdańsk iconosphere was in its 
universality: until ca. the mid-18th century, similar code 
of meanings can be read in both the programmes of ide-
ological façades and the  interiors of public and private 
buildings. This means that the official ‘state-building’ art 
created under the Council’s patronage was also adopted 
by the patricians who identified with Neostoic ‘republi-
canism’ in their artistic investments. The most popular 
ideological iconographic programmes included those from 
the Red Room, interior of the Artus Court and façade of 
the Golden House (the latter, in spite of having the status 
of a private foundation with the prospect of a pro publico 
bono function, had an influence on the façade of the Artus 
Court and Long Street Gate). However, this is more about 
the common principle, the system of building a uniform 
civic ethical model (allegories and emblems expressing 
moral notions, exempla, “famous men”), that was, how-
ever, formulated each time in an original manner, in an 
individual configuration, as if subsequent conceptors were 
attempting to outdo one another in their invention and 

erudition. Such moralising or even encyclopaedic pro-
grammes concerned both the aforesaid fine interiors and 
façades of patrician houses, individual paintings or series 
of them, sculpture complexes, as well as tin coffins, virgin-
als lids, amber picture frames, cups, mugs. Thus, the anal-
ogy between the world and a city-state, between a city and 
a house with its dwellers, characteristic of the Renaissance 
socio-political reflection, which was particularly promi-
nent in Erasmus’s thought, came to fruition in the city on 
the Motława. No official art and no private art arose as its 
antithesis in Gdańsk – at least that we are aware of. Even 
if we assume, taking into consideration the imperfection 
of human nature, that the patricians’ attachment to values, 
declared on the façades of their houses, was partly just 
(as the name would suggest) a façade, the backstage of 
thus defined setting – living rooms, studies and chambers 
of houses – is still going to disappoint those looking for 
spice and piquancy. 

In this present study, we move to a city that was attached 
to Lutheran or Calvinist piety and system of values, for-
mally monitored spiritual life and fined for absence at 
the Sunday church service; to the city that proposed 
puritan customs and to the city of formally standard-
ised modest attire. A complete evaluation of the position 
of mythological and allegorical art in the private lives 
of Gdańsk citizens is impossible, due to the scarcity of 
both the preserved artistic evidence (works of art in situ, 
iconographic documentation) and written sources. The lat-
ter, predominantly documenting the  interiors of eight-
eenth-century buildings, barely provide any information on 
the themes of the collected works of art – they document, 
with an accountant’s subtlety, the weight of the silverware, 
rather than its theme; the type of painting support and 
frames, rather than the painting themes, etc. Testaments 
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of the Gdańsk citizens, which describe the  inheritance 
rather laconically, demonstrate the owners’ unwillingness 
to manifest their wealth, or the specific hierarchy of eval-
uating objects by heirs, but also the casualness, ignorance 
and also a purely accounting passion for material wealth of 
the record-keepers, in which regard the Gdańsk reality did 
not actually differ much from that of the rest of the country.

Analysis of Selected Mythological Motifs in Gdańsk Paint-
ing. Metamorphoses of the Gdańsk Venus

The official introduction of the Reformation in Gdańsk in 
1557 does not constitute a turning point in the history of 
the city’s art; the majority of secular works of art, declar-
ing Protestant morality, were created ca. 1590–1625. 
The Gdańsk artists spoke of sensual love allegorically at 
the  time, using genre scenes for greater power of per-
suasion. Their flair for moralising generally uses satire as 
a form of critical approach to bodily temptations. In Anton 
Möller the Elder’s miniature drawing, the erotic feminine 
charm is immediately extinguished by the Grim Reaper 
and by Horatio’s apt maxim: MORS ULTIMA LINEA RERUM. 
Its German prototype, Hans Sebald Beham’s copperplate 
Death and the Standing Nude (1547), depicts a naked 
woman with classical curves, embraced by the winged 
genius of death. The stone block standing to the side has 
a Roman engraving with the phrase: OMNEM IN HOMINE 
VENUSTATEM MORS ABOLET. Although the general, van-
itas-related meaning of both depictions remains identical, 
there are notable subtle differences – whereas Beham’s 
allegory is more universal and humane in its nature, takes 
place in an Italian scenery and has the all’antica approach 
to forms, the Gdańsk one is, in a Mannerist way, expressive, 
overly stylised in the nude part, blunt, with an explicitly 
relevant message addressed to the citizens of Gdańsk, 

which is depicted in the background. This evolution of 
the theme, observed on a microscale, will symptomatically 
be closed with a woodcut by Master F.L.M. based upon 
Anton Möller’s Young Woman and Death (1590), in which 
Death with an hourglass, crowned with withered leaves, 
asks a young, fashionably dressed Gdańsk woman to 
dance macabre. The drawing of the Sixth Commandment, 
created ca. 1600, by the hand of the aforesaid artist from 
Königsberg is in contradiction with the courtly elegance of 
debauchees romping in the Garden of Love, known from 
the Tablets of the Covenant in St. Mary’s Church – savour-
ing of beverages turns into a drunken party, tender touches 
transformed into obscene gestures, young lovers were 
replaced with an ill-matched couple. Similarly allegorical 
erotic depictions from Michael Heidereich’s album excel 
at coarse erotic associations of a hunting and agricultural 
variety, with leading motifs of ducklings, foxes, ploughs 
and fields.

The artistic depictions of the ‘Gdańsk Venus’ in the period 
of Calvinist dominance in the City Council get negative 
connotations. In the painting titled by us “Gdańsk Turn 
of Earthly Events”, we find Venus Voluptas, fatalistic to 
the city, favouring lasciviousness and debauchery, depicted 
in the nude, with a burning, arrow-pierced heart in her 
hand, assisting Superbia. This duo were replicated in a work 
that elaborates on the aforesaid topic – the companion of 
Vanity, who sits enthroned in an allegorical painting of it 
(National Museum in Poznań), is Venus Carnalis, half-na-
ked, adorned with jewels and with the familiar attribute of 
a heart, crowned by Satan with a flaming crown. The god-
dess of love serves a similar role in Anton Möller’s Last 
Judgement, with the inscription CONCUPISCENTIA CARNIS. 
Venus became a fatalistic figure who led Gdańsk citizens to 
debauchery; it was her destructive influence that the local 
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Protestant preachers were tracking down, fighting a hope-
less battle against human nature. ‘Children of Venus’ are 
stigmatised: a patrician woman looking at herself in a mirror 
held by a devil, a man handing an apple – the attribute of 
Venus – to his lover (Allegory of Vanity, Herman Hahn’s 
workshop, Gdańsk, National Museum).

The most interesting iconography among Gdańsk epithala-
mia can be found in the one published for the wedding of 
Mayor Fryderyk Ekler and Anna Flinth. The scene taking 
place in the interior of a wealthy patrician house is sus-
pended between the Gdańsk reality and the world of myth, 
viewed as a metaphor. Chronos, leaving the house with an 
hourglass, accompanied by a pair of deadly apparitions, 
clearly indicates that the newly-weds lived in widowhood 
before. The elderly Anna Flinth, in her fur hat and black 
wedding dress is recommended by Juno and Venus with 
her somewhat grotesquely depicted son, Amor, clad in 
armour; and Minerva. In this configuration, we would 
readily attribute the role of Paris to Fryderyk Ekler, if it 
was not for the fact that instead of the personification of 
Beauty, Wisdom and Wealth, he chose the elderly Anna 
Flinth with her gloomy countenance. 

The most artistically refined among the  illustrations of 
wedding panegyrics remains the one dedicated to Ehlhard 
Friedrichsen and Florentyna Linde (1659, design: N.S., 
engraved by Johann Bensheimer), which is not surpris-
ing, given who the bride is – a representative of one of 
the most eminent patrician families of the city. The cop-
perplate, which does not correspond to the contents of 
the enclosed poem, depicts, against the background of 
a panorama of Gdańsk, the goddesses providing their 
patronage to the newly-weds: Venus, holding a pair of tur-
tle doves on an arch made of olive branches; and Fortune, 

in the version known from ancient Roman reliefs and 
coins – with the cornucopia with a caduceus shoved into 
it. Both of them have picked up the symbol of marital love 
with their right hands – a heart; above them, the Hebrew 
inscription “Yahweh” radiates light from the heavens. This 
drawing, noble in its selection of figural motifs, appears to 
express a wish for the newly-weds to never be abandoned 
by love and by fortune’s favour, which guarantees affluence.

Ancient Motifs in the Gdańsk Portrait Art
In the modern age, all’antica portraits became a manifes-
tation of erudition and intellectual aspirations of the com-
missioner; the heroisation formula used in them made 
the model resemble the valiant and sagacious Roman 
emperors and heroes. The examples of portraits created 
for or by Gdańsk citizens, indicated in the text, constitute 
an interesting illustration of the formulas and trends with 
regard to the portraits that imitated – in a broad sense – 
ancient art, or to the presence of ancient motifs in portraits. 

Hans Schenck (ca. 1500 – between 1566 and 1572) was 
the foremost sculptor active in northern Germany, commis-
sioned by people such as Albrecht van Brandenburg-Ans-
bach in Königsberg, Sigismund I  the Old and Krzysztof 
Szydłowiecki in Kraków, and most importantly Joachim II 
Hector, Elector of Brandenburg in Berlin, where he settled 
permanently. Contemporary sources refer to him as ‘Kun-
terfetter’. He created many medals and portrait reliefs. 

Two works commonly attributed to Schenck are con-
nected with Gdańsk commissioners. Portrait of Tiede-
mann Giese (ca. 1525–1530, Berlin Jagdschloss Grun-
wald), polychrome low relief in limewood (97 x 61cm 
[3.18 x 2.00ft]). Tiedemann, unlike his brother, Georg, 
a Gdańsk merchant settled in London, chose the clergy 
and in 1532 became a priest, and in 1538 the Bishop 
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of Chełm. Early 17th century sources mention the relief 
as hanging over the door to one of the chambers of 
the Lubawa castle in East Prussia. 

Tiedemann Giese was depicted in the bust as a burgess 
of Germanic looks – smooth face, firmly set jaw, sharp 
and long nose, straight hair. In his left hand, he is holding 
a skull, his eyes gazing vaguely into distance; in a word, 
we view the model as a burgess at the peak of his life’s 
success, who has decided to devote himself to medita-
tion upon the ephemeral nature of the world. The image 
is completed with the building ruins in the background, 
which take the shape of a Renaissance temple – those 
pillars and arcades covered with moss (symbol of vanitas) 
and blossoms signify the ancient heritage reduced to ashes.

The sculptor was inspired by Wolf Huber’s woodcut Ado-
ration of the Magi (1520–1525). In Renaissance painting, 
architecture in the background of that theophany scene 
was often a pretext for the artists to demonstrate their 
‘ancient erudition’, hence the picturesque ruins stylised as 
ancient triumphal arches or porticoes, enhanced with alle-
gorical statues. Seeking deeper religious meanings, those 
motifs may be interpreted in the categories of the past, in 
the typological juxtapositions of the Old and New Testa-
ments, the Side of Law, and the Side of Grace. Seeing how 
the ancient-looking ruins were decorated with statues of 
Greek and Roman deities, the parallel to the triumph of 
Christianity over pagan religions became obvious.

Another of Schenck’s Gdańsk works is an allegorical por-
trait of Hans Klur (Berlin, Staatliche Museum Preussicher 
Kulturbesitz), a Gdańsk patrician, cartographer, Lutheran. 
It is a double-sided relief, likely a medallic model (9.8cm 
[3.86in] in diameter), engraved in stone from Solnhofen 
near Eichstaat – a  type of soft, sculpturally malleable 

limestone. It depicts the councillor and mayor of Gdańsk, 
shown in half-length, in a pose full of grace and self-con-
fidence, undisturbed by  the coquettish skeletal Death 
emerging from behind his back, waving a sickle around 
and placing an hourglass into the patrician’s hand. Klur 
disregards that courtship of Death, finding confidence in 
Divine protection, which is evidenced by the Latin inscrip-
tion enclosing his image: AUXILIUM MEUM AD DOMINO, 
QUI FUNDAVIT CAELUM ET TERRAM. HANS KLUR AETATIS 
SUE XXXXVII ANNO SALUTIS HUMANAE MCCCCCXXXXVI. 
Its meaning is complemented by the depiction of a pelican 
feeding its nestlings its own blood from its self-inflicted 
wounds – a well-known prefiguration of Christ the Redeem-
er of mankind.

On the  reverse, elegance gives way to harsh religious 
satire – the naked pope, shown in the centre, is writh-
ing in pain, coiled around in quite an obscene manner 
by a snake. The old man has lost his tiara, been left with 
one shoe and glove on his right hand, with which he is 
hiding his face from the flames of the baby Jesus’s wrath 
in His radiant glory. That is not the end to the humiliation 
of the Antichrist pope (Paul III?) – the Moor to his left is 
defecating into the tiara; the Turk has lifted his gown to 
urinate for a similar purpose; to the right, another ‘savage 
man’ is sticking his naked backside in the air in order to 
stain the pope’s thigh.

However, in the general context of our discussion, it is 
the sculptor’s reference to the Hellenist sculpture Laoc-
oön and His Sons, creatively transposed on the reverse 
of the medal, that appears the most interesting. Around 
the mid-16th century, this sculpture, discovered in 1506, 
was already well-known, also through drawings (such 
as Marco Dente’s copperplate). Schenk does not copy it; 
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he adapts the composition of the sculpture, referencing 
the figure of a convulsively bent mature man with a muscu-
lar body, coiled around by a snake and situated in the cen-
tre. Instead of Laocoön’s two young sons, the sculptor 
arranged two figures each on the sides. Although Laocoön 
is nominally a positive figure, it was devalued by the Prot-
estant art; unlike the Antichrist pope, both characters share 
the solemn reaction to Divine wrath.

The drawn portrait of mayor Bartholomäus Schachmann 
against the background of a hung over cloth, the symbol-
ism of which has already been discussed, with the hilt of 
a rapier in his left hand, signifying his military rank and 
membership in the gentry, with a scarf (mappa) in his right 
hand – the Roman, and then Eastern attribute of authority 
– is extraordinary evidence of the aristocratic aspirations 
of the Gdańsk patriciate. In the portrait of the Gdańsk 
proconsul, mappa was referenced chiefly as an attribute 
of ancient consuls.

It is also worth addressing the ancient stylisation of 
the depictions of Polish rulers by  the artists active in 
Gdańsk. In this case, we are largely dealing with a main-
stream formula of the official court art, which was gradually 
drifting apart from the ancient humane set of ideas until 
it finally became merely a decorative trendy convention at 
the close of the baroque. 

Willem Hondius, in his Apotheosis of John Casimir – a cop-
perplate created on the basis of Adolf Boy’s drawing 
– depicts an allegorical image of the monarch, sitting 
enthroned in the company of the personifications of Pru-
dence and Magnanimitas, as well as Hercules and Bellona, 
standing against the background of the niches. The mili-
tary glory of the king is expressed by Pheme shown above 
his head and by numerous panoplies and prisoners of 

war, which, together with the trophies and the Common-
wealth’s coat of arms, make up the repoussoir of the com-
position. An element of heroisation in the ancient style can 
be found in the Gdańsk medals with the images of Michał 
Korybut Wiśniowiecki and John III Sobieski. The former, 
depicted in a coronation medal by Johann Hohn the Young-
er, is crowned with a laurel wreath. The reverse shows an 
eagle on a globe – a motif originating from the imperial 
tradition (Augustus’s and Marcus Aurelius’s coins). John III 
Sobieski’s numerous portraits that were created by Gdańsk 
painters, engravers and medallists popularised the con-
vention of depicting “the king emperor in his kingdom” in 
an ancient-looking karacena (Polish scale armour) with 
a brassard fashioned into a lion’s head (Hercules’s attrib-
ute), with leather straps (pteruges) with the heraldic Pol-
ish eagles hanging from beneath it (Izaak Saal’s drawing, 
1669). Following the victory in Chocim, and especially 
the Battle of Vienna, depictions of the king triumphant in 
a laurel wreath, karacena armour and draped paludamen-
tum became predominant (medals by J. Hohn the Younger, 
for occasions such as the trip of John III to Gdańsk in 1677, 
and the same ruler’s victory in Vienna in 1683). 

Of particular significance in the Gdańsk context is the fron-
tispiece of Reinhold Curicke’s work Der Stadt Dantzig 
historische Beschreibung (Amsterdam–Gdańsk 1687), 
with an allegoric drawing attributed to the  invention of 
A. Stech or P. Willert. In it, John III Sobieski was depicted 
as a Roman emperor, in a laurel wreath, toga and sandals, 
carried by eagle wings. From the clouds, hands emerge, 
anointing him with sceptre and crown. Depicted below, 
on a pedestal with the title inscription, is the enthroned 
personification of Gdańsk, with a mural crown, the cornu-
copia, city coat of arms on its chest and graphic panorama 
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of the city on the Motława in its hands. It is accompanied 
below by the allegory of Veritas, conforming to Cesare 
Ripa’s codification, and a male personification of the ele-
ment of water in the distance.

Between Art and Diplomacy. Remarks on the Meaning 
of Ancient Themes in Gdańsk Goldsmithery, Amber Art 
and Medallic Art

Objects of art, when used as means of political persuasion 
aimed at gaining or maintaining privileges, establishing 
peace, causing renouncement of demands, establishing 
a beneficial alliance or marriage, obtained a secondary 
function. To this day, there are several valuable products 
of Gdańsk goldsmiths in the collection of the Kremlin 
Armoury, including a giant bowl adorned with decorative 
metal plates, with a repoussé medallion in the centre, with 
Hendrick Goltzius’s Perseus and Andromeda. Together 
with a big bottle, they constituted a gift from the king of 
Poland given via emissary Stanisław Kazimierz Bieniewski 
to Tsar Alexis in 1667. Russian tsars were more enrap-
tured by the size of vessels and the amount of metal used 
than by refined decorations, particularly secular ones – as 
evidenced by the documents from that time period; those 
of the Orthodox faith were offended by ‘heretic’ contents 
(such as the planetary gods). Among Gdańsk works in 
the exhibition of the Kremlin treasury are also items depos-
ited there as gifts, such as two large trays of a purely deco-
rative nature, made in Gdańsk at Peter Rantzenkrammer’s 
workshop, with repoussé depictions of Poseidon and water 
deities and Striking-Down of Phaethon, as well as a cup 
by Barthel Preiss II with Perseus and Andromeda and 
the Abduction of Europa.

Themes for Gdańsk silver objects were derived from Ovid’s 
Metamorphoses, which appears to have been a mandatory 
element of patrician book collections; it even had several 
local editions at Andreas Hünefeldt’s printing house in 
1638–1642. It is likely that it was commonly read by arti-
sans; the ability to depict any of the Ovidian themes was 
required for one’s master work. This is literally confirmed 
by the statutes of a Toruń sculptors’ guild of 1695. Luxury 
products decorated with repoussé scenes derived from 
Ovid’s Metamorphoses expressed the classical erudition 
of the commissioner, matched the prestige and social sta-
tus of the giftee (if any); and as regards the creator, they 
confirmed both his technical proficiency and his ability to 
adapt the patterns originating from the illustrated editions 
of Metamorphoses, allegorical series of drawings and 
emblematic publications. 

The armchair of Emperor Leopold I, handed over in 1678 
as a gift from the Great Elector, was made in Gdańsk at 
Nicolaus Turau’s workshop. It depicts the genealogy of 
the imperial rule – four Great Ancient Kingdoms and their 
rulers: Ninus (Assyria), Cyrus (Persia), Alexander (Mace-
donia) and Caesar (Rome). Sculpted in the small plaques 
are Gaius Mucius Scaevola, Marcus Curtius, Hercules 
killing Hydra and Cerberus, Prophecy of Romulus’s Rule 
in Rome. The low reliefs on the backrest depict the Birth 
of Alexander the Great, The Death of Sardanapalus, Killing 
of Pompey, Knifing of Caesar and allegories of the four ele-
ments, demonstrating the universality of the imperial rule.

The amber frame likely made at the same Gdańsk work-
shop (1680, Kunstgewerbemuseum, Berlin) – with 
graphic pattern-based reliefs of the Four Continents, Four 
Ancient Empires (in both cases, the personifications were 
accompanied by animal attributes), paired episodes from 
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the stories of the biblical kings David and Solomon, and 
three depictions of the Old Testament heroines: Esther, 
Susanna and Delilah – has an even more elaborate, ency-
clopaedic programme. Among other, small motifs, heads of 
Medusas, warriors, putti and fruit and flower garlands, as 
well as perhaps heads of Sibylla and prophets, are visible.

All of those items allowed rulers to contemplate with-
in the  intimate space of their domestic interior (kun-
stkammera, studiolo) the new, modern, moral microcosm, 
built upon the ethos of the ancient and biblical rulers. 
The theme of virtues and exempla, being an intrinsic part 
of eschatological, natural and historical time, fundamental 
for the depiction of the idea of a good ruler, had an educa-
tional and propaganda function.

Those luxury items in the secular space were a counterpart 
of sorts of church artefacts; in fact, they were gradually 
becoming a competition to the objects from the hermetic 
sphere of the sacrum of the church interior: emotive holy 
pictures, reliquaries (Catholics) or art that intellectually 
complemented the word of God (Protestants).

Giving of a luxurious present to the Polish ruler by the can-
didates for the position of the  royal burgrave was an 
established local custom. Silver cups and bowls, the de 
facto luxury bribe, were often downgraded in their function 
merely to the role of coin containers offered by the Luther-
an city authorities to the kings. For example, Sigismund 
III Vasa and his spouse were given four silver vessels and 
a considerable sum of money; the gift was accompanied 
by a complaint about the rent and appeal of the guilds 
(1623). Władysław IV Vasa, during his visit to Gdańsk at 
the end of 1635 and the beginning of 1636, was given 
a mug filled with 2000 florins.

Coins, medals and donatives minted in Gdańsk constituted 
a significant medium of the city propaganda, a weapon 
in the fight for preservation of Gdańsk’s special status as 
a city subject only to the king (in its citizens’ belief). In spite 
of their small format, the iconography of those items, like 
a barometer of sorts, reacted sensitively to the current polit-
ical circumstances. The medals of Gdańsk glory and loyalty, 
of the glory of Polish rulers, due to their precise and suc-
cinct form, as well as to their erudite contents, are among 
the phenomena combining the art and politics that are 
remarkable on an European scale. The amber items which 
appeared in the everyday lives of Gdańsk citizens were of 
a more modest nature and more practical than those ordered 
as official gifts. Aside from devotional items, those were jew-
ellery, games (chess, flirtation games), amber accessories, 
snuffboxes and jewellery boxes, utensils such as hilts and 
handles of cutlery, scissors, hourglasses. Generally speaking, 
the products of Gdańsk amber artists were mostly intended 
for export; only the most wealthy of Gdańsk citizens could 
afford them – in those cases, they likely placed the refined 
amber works in cabinets of curiosities (Kunstkammer), and 
in the 18th century in natural history display rooms; however, 
it was mostly the interesting specimens of raw amber that 
were exhibited there.

Mythological themes in the Gdańsk works of handicraft 
usually expressed panegyrical and moralising contents 
that were part of the court topoi. They were adopted in 
Gdańsk as elements of the cosmopolitan, pan-European 
culture of the age of absolutism; thus, they lack the cre-
ative factor to such a degree as the one that existed in 
the Gdańsk art in the 1530s or ca. 1600. As regards 
the  luxury products with themes derived from antiquity, 
the local artisans were chiefly contractors of orders from 
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outside, or of orders designed so universally that they could 
constitute the Council’s presents to rulers and dignitaries. 
While in the case of the Gdańsk amber artists, competing 
with the Königsberg ones for the primacy in Europe, we 
may say that they participated in the creation of the idiom 
‘form of amber handicraft’; the works of goldsmiths largely 
copy the formal patterns and the repertoire of themes used 
in the leading centres of goldsmithery production, particu-
larly Augsburg and Nuremberg. Taking into consideration 
the mechanisms for coding allegorical content that were 
typical of the height of the baroque, the categories of delec-
tatio and moralisatio, placere and docere must be regarded 
as equally important in the  interpretation of the works 
presented. The elite audience of those works sought confir-
mation of its prestige in products with a refined programme, 
proving its erudition as much as its sophistication.

KATARZYNA GORZYCKA 

University of Gdańsk

ANTIQUE MOTIFS OF DECORATION ON THE OLD TOWN 
HALL’S FACADE IN ELBLĄG

Keywords: Elbląg, Old Town, Town Hall, facade – decora-
tions, iconography, antique motifs

The old town hall’s facade in Elbląg was created during 
the early modern period. At this time, in the mid-16th 

century, the municipality of the city decided to rebuild 
this old medieval building. The Town hall was the most 
important secular building in the cities of the time and 

for that reason, their facades were designed down to 
the smallest details. Decorations combining many ele-
ments created a complex ideological exterior.

Elbląg’s Town hall facade was five storeys high and had 
three axes. On the ground floor, there were two transitions 
flanked by Corinthian columns. Between the two transi-
tions there was a wall with a scene from The Trojan War. 
The Arches were decorated by four angels with arma christi. 
The facade’s first level reminds us of a Triumphal Arch, 
the symbolic meaning is clear. Also shaped like a triumphal 
arch, the bossage and relief depicts battle scenes showing 
Elbląg as a strong town, ready to defend itself.

Above the arches, two slabs were located with inscriptions 
of the Trojan war written in Latin. The inscriptions show 
a mythical Troy, a town of sinners, punished by a God 
like the biblical Sodom and Gomorrah. The first part of 
the  inscription describes the consequences that befell 
the town as a result of the exploits of Paris and Helena 
and the residents of Elbląg were to take a lesson from this 
moral tale. The second part urged us to live a virtuous life, 
quoting the verse about the Polish king, Zygmunt August 
– it is very important in that the municipality of the city 
were using the king for propaganda purposes. At this time, 
like the other towns of Prus Królewskich, Elbląg was trying 
to obtain religious privileges from the king.

Located in the central part of third floor was a sculpture 
of Hercules. From the Middle Ages, mythological Hercules 
became a symbol of Christian values, an example of virtue 
and fortitude. His righteousness gave him god’s grace 
and with this help, he became able to defeat all dangers 
which were identified with the devil and his temptations. 
Hercules became an allegory of the purity of the soul, his 
enemies representing the sins of the body. In the emblems 
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of the 16th and 17th centuries, Hercules also became sym-
bolic of a good king. The perfect leader, leading people into 
war, not only by his perfect fighting skills but also by his 
eloquence and wisdom.

The municipality of the city wanted seven sculptures of 
planetary gods on the  facade (Jupiter, Venus, Mercury, 
Mars, Saturn, and the Sun and Moon). The sculptures were 
made ready but, unfortunately, it turned out that they were 
too heavy and so were never placed at the highest part of 
the facades. Those sculptures were symbolic of the cosmic 
power it was believed could influence people, things, and 
events on earth at that time and it was very popular to 
have confidence that horoscopes, dates of birth, planets 
and stars all had control of our lives.

The entire composition was sophisticated and considered; 
the  lower level with simple symbolical meaning in its 
frugal, strict masonry work, followed by the glazed piano 
nobile including the sculpture of Hercules and the seven 
statues of planetary god’s, crowning and completing this 
ambitious project.

KAMILA GLAZER

Institute of Art History of the University of Gdańsk

GDAŃSK RECEPTION OF THE MOTIF VIRI ILLUSTRES 
IN MODERN ART, ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF 
THE PAINTINGS FROM THE WINTER ROOM OF THE MAIN 
TOWN HALL

Keywords: Viri illustres (Nine Worthies), Main Town Hall, 
Isaak van den Blocke, painting, Gdańsk, Danzig, antiquity 
– reception, early modern era

Viri illustres were a popular motif in literature and art dur-
ing antiquity, medieval, and early modern times. These 
ancient heroes were used for moralising purposes and we 
can also find examples of viri illustres in Gdańsk, which 
takes a special place in the northern European realisa-
tions of this motive. I have focused on a series of five 
paintings from The Main Town Hall. These objects were 
painted in the years 1612-1617 by Isaak van der Blocke 
and, by the time of The Second World War, were a part of 
the Winter Hall’s furnishing.

Only two scenes have been identified: ‘Ceasar orders the 
burning of the letters of Popeius’ and ‘King Skilurus with 
sons’. Two other scenes are believed to depict Lycurgus of 
Sparta and the story of Marcus Manilius Capitolinus, while 
the fifth one remains unidentified.  

MARCIN KALECIŃSKI

Institute of Art History of the University of Gdańsk

ON THE GDAŃSK PROTEUS, OR ON THE SIGNS OF 
ANCIENT AND IMMEMORIAL TIMES, WHICH EVERYBODY 
PICTURES AS THEY PLEASE

Keywords: Gdańsk, Danzig, Main Town Hall – Red Room, 
Proteus, literary reception of myth, iconography, alchemy

This present study is dedicated to the depiction of Pro-
teus on the ceiling of the Red Room of the Main Town 
Hall in Gdańsk. The ceiling itself looked modest in its 
original version – divided by slats into square fields, dec-
orated with heads of angels or lions, it showed painted 
in the central oval a configuration of the coats of arms 
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of Gdańsk, Royal Prussia, the Kingdom of Poland and 
the Grand Duchy of Lithuania. The ceiling was supported 
by entablature (completed in 1596), preserved to this 
day, where among numerous twigs entwined around 
the figural motifs, generally laid out in an antithetical 
manner, the proper protagonists were placed – seven 
planetary deities representing the Ptolemaic cosmos (on 
the eastern wall – the Moon, Venus, Mercury and the Sun; 
on the northern one – Mars; on the western one – Jupiter 
and Saturn) and four other deities: Apollo, Bacchus, Pan 
and Proteus. Among the deities depicted in the  frieze, 
Proteus is the true rarissimum. 

According to the Greek mythology, Proteus was a sea deity, 
regarded as a son of Poseidon (or Oceanus) and Thetis. 
In Proteus’s characterisation as the  ‘anthropomorphic 
symbol of the sea’, three basic characteristics must be 
indicated: his stately old age, the status of the ‘old man 
from the sea’ conferred upon him by Homer; his gift of 
clairvoyance, which he however did not intend to share; 
and finally, the most important, his spontaneous polymor-
phy ability that constitutes him, his proverbial ability to 
alter his appearance.

Early Christian authors viewed Proteus as an individual 
inclined to sly tricks and deceit, while also behaving in 
an incoherent manner. At the  time, he was regarded 
as the philosophical symbol of variability (varietas) and 
instability of the material world, and simultaneously as 
the allegory of the passion required to overcome them. In 
the late Middle Ages and the Renaissance, the myth of 
Proteus was used to explain cosmological, epistemological 
and theological subjects. Proteus himself was interpreted 
as matter, truth, demon magus, devil, finally a heretic and 
simply a villain. The point of departure for the allegorical 

interpretations of Proteus in the Renaissance were Hom-
er’s, Virgil’s and Ovid’s interpretations of the myth. Modern 
mythographers are the continuators of the Homeric and 
Virgilian interpretations of the myth of Proteus; Conti leans 
more toward moral exegesis, whereas Giraldi prefers his-
torical interpretation. 

The Greek and Roman literatures created a heterogene-
ous image of Proteus, sometimes similar to Nereus or 
Triton, sometimes to a king of Egypt, at other times being 
the embodiment of a prince. It is that inconsistency as 
to the physical form of the deity that must be viewed as 
the cause of the lack of Proteus’s iconography in ancient 
art. The conceptors of the sixteenth-century emblem-
atic imagines in editions of Alciati’s Emblemata faced 
a problem of how to depict Proteus’s metamorphoses as 
a visual symbol. Creation of his individual iconography 
that would distinguish him from other sea deities was 
a considerable challenge. Roman sarcophagi with the sea 
thiasus and Mantegna’s copperplate depicting a battle 
between sea deities may have been a potential source of 
inspiration. In modern depictions of Proteus, we can find 
elements of the iconographies of Nereus, Glaucus and Tri-
ton. Alciati’s emblem of Proteus (182) usually contained 
an illustration showing among the waves a bearded old 
man with a mermaid tail, naked muscular torso, or – less 
frequently – a torso clad in armour, wielding a trident. In 
Acchile Bocchi’s Quaestiones symbolicae… (symbolum 
61), Proteus expresses theological meanings. 

For the Gdańsk depiction, Proteus’s meaning as the sym-
bol of alchemical transformation linked with the  image 
of the cosmos will be fundamental. Since the close of 
antiquity, Proteus had been regarded as representing 
the primal (protogonos) matter of philosophers, as being 
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a reservoir, collection of recipes for forms; instead of being 
any of the forms depicted in action, he was all of them 
in their potential power. Heinrich Khunrath (Amphithe-
atrum sapientiae aeternae…) regarded Proteus, due to 
his connections to the element of the sea, as the image 
of unawareness, as well as perfection of art, as inspira-
tion derived from the light of nature and as the symbol 
of the world’s soul. Claude Germain (Icon philosopiae 
occultae) compared Proteus, as one having multiple faces, 
figures and colours, to the nature, which intersperses 
the primal rules and outlines the ties between the mineral 
and plant kingdoms. Thomas Vaughn (Magia Adamica) 
explained Proteus’s nature by comparing him to Pan as 
the Chaos, or to the Mercury of all elements. According to 
Antoine Joseph Pernety’s explanation (Dictionnaire Mytho-
-Hermétique), Proteus is the universal spirit of nature, who 
exists in each of its kingdoms. Lastly, Benedict Figulus 
(Pandora magnalium naturalium…) compared Proteus to 
the philosopher’s stone.

If Proteus’s presence in the Town Hall’s series of planets 
implied the above alchemical deliberations, the conceptor 
of the series could supposedly be Bartholomäus Schach-
mann, who oversaw the alteration of the Red Room in 
1593–1596 on behalf of the City Council.

The Gdańsk Proteus, shown as an exotic man with wings 
in place of arms, sitting astride on the head of a dragon 
with two scaled tails, is a depiction unique in the Common-
wealth art. Perhaps Schachmann, the supposed inventor 
of the series and of Proteus’s figure itself, was inspired 
by the sculpture of Proteus-Glaucus from the Bomarzo 
garden (Schachmann knew Italy, he had studied in Siena). 
In any event, the central figure of our discussion merits 
further investigation exploring his place in the planetary 

series – the aforementioned alchemical trail is like a fly 
in the ointment of the previously seen as clear theological 
and political interpretation of the decorations of the Red 
Room of the Main Town Hall in Gdańsk. 

ANNA MARIA LEPACKA 

Department of Art and Culture History of the Nicolaus 
Copernicus University in Toruń

“PER FAR MIDAGLIE DI GESSO”: GIOVANNI BERNARDINO 
BONIFACIO AND THE ART OF ALL’ANTICA PORTRAITS

Keywords: Giovanni Bernardino Bonifacio, medal, ad 
vivum portraits, humanists 16th century

This present outline has discussed the  largely unknown 
medal depicting Giovanni Bernardino Bonifacio, mar-
quis d’Oria (Naples 1517 – Gdańsk 1597), a Protestant 
humanist, traveller and founder of the City Council Library 
in Gdańsk; as well as his approach to ad vivum portrait 
as a medium which accomplished the ancient topos of 
the credibility of nature and works of art. The medal from 
the collection of the British Museum, cast in lead, is 
the second version of the object stored at Museo Civico di 
Brescia, previously studied by the eminent biographer of 
Bonifacio, Manfred Welti. 

The obverse of the medal depicts a profile portrait of a mid-
dle-aged man, whose physiognomy and humane dignity 
were emphasised quite carefully. The reverse field depicts 
a figural scene – a beaver attacked by hunting dogs – and 
the Latin subscription “Sic vivere tutus” and the acronym 
O.T.E.S. As established by the scholar, the reverse emblem 
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is a direct reference to Andreas Alciati’s popular textbook 
Emblematum Liber, and the inscription from Ovid’s Meta-
morphoses speaks of Pythagoras of Samos, who, wishing 
to avoid Polycrates’s tyranny, escaped his home island and 
lived in voluntary exile in south Italy. Both the depiction of 
the rodent, valued since antiquity for the medicinal proper-
ties of its organs, which it was getting rid of itself to save 
its life, as well as the epigram, are a complement of sorts 
to the modest portrait from the obverse. They illustrate 
Bonifacio’s experiences connected with the abandonment 
of his ancestral property in Apulia, escape from the inqui-
sition and the life of wandering his contemporary Europe.

The Marquise of Oria’s interest in the  reproduction of 
his own image and his awareness of the ethical compo-
nent of a likeness are evidenced by his notes containing 
practical hints for making copies of the medal, as well 
as by the largely unknown copperplates, stored today in 
the collection of the British Museum. The portrait of Bon-
ifacio from 1548 was created by Giulio Bonasone, a well-
known and highly regarded graphic artist from the height of 
the Renaissance; the later etching depicting the humanist 
at the age of 50 remains an anonymous minor work. What 
is important is that even a cursory analysis reveals that 
those portraits became the basis for two modest woodcuts 
contained in Miscellanea hymnorum…, a booklet with 
the writer’s works published posthumously by Andreas 
Welsius in Gdańsk in 1599. 

We may assume that the  idea of vera effigie, close to 
Bonifacio’s heart and adhered to by the eminent thinkers 
of that age, such as Erasmus of Rotterdam, or his friend 
and confidant Bonifacius Amerbach of Basel, also reflect-
ed his views on art. Learning them in more detail would 
enable further studies of the polymath’s portraits and of 

his relations with the intellectual elite of the second half 
of the 16th century.

OLGA DROŹDZIECKA

Nicolaus Copernicus University in Toruń

BARTHOLOMÄUS MILTWITZ’S PUTTO BACCHANALIA

Keywords: antiquity – reception; Gdańsk art, 16th–17th cen-
tury, Bartholomäus Milwitz, Putto Bacchanalia, mythology 

Gdańsk painting still remains an area with many ‘missing 
pieces’. Aside from the few exceptions, there is a short-
age of both the monographs of individual artists, and 
comprehensive studies. Recognition of the phenomenon 
of the reception of antiquity in the paintings of modern 
Gdańsk is one of the issues associated with a number of 
interesting research problems.

Themes with ancient connotations and of ancient prove-
nance appear to be quite popular in works regarded as part 
of the collective set of ‘Gdańsk paintings’ – either because 
of the creator’s origin and place of operations, or because 
of their destination.

The  iconographic programme of the Gdańsk paintings 
which depicted antiquity-related themes, such as those 
intended for the Artus Court, was analysed and presented 
in a broad context by Marcin Kaleciński. In addition to 
those quite widely known works, ancient motifs can also 
be found in the case of other Gdańsk artists in their works 
that are less known and only have small presence in the lit-
erature on the subject. One such work is Bartholomäus 
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Miltwitz’s painting referred to in the title, which appeared 
on the antiques market less than two decades ago.

The work, which has been stored in the Wawel Royal 
Castle National Art Collection since the end of 1997, 
signed by  the aforesaid artist, does not have too rich 
of a bibliography. To date, it has only been investigated 
by Jacek Tylicki, who has referred to it in several publica-
tions and mostly associated the painting with the name 
Bartholomäus Miltwitz.

The dimensions of the work painted in oil on an oak board 
are not impressive – it is only a  little more than 16cm 
(6.30in) tall and approximately 87cm (34.3 in) long. 
The original purpose of the painting created in quite a pecu-
liar format is unknown (it is likely the lid of an instrument). 
What is unique in the context of the known Gdańsk works 
of art is the subject of the small painting. It depicts naked 
putti, arranged horizontally, playing in the bosom of nature, 
dancing and making music.

The theme collectively referred to as bacchanalia has a long 
representational tradition. As a pre-Christian form of a cult 
to Bacchus, ‘bacchanalia’ denotes a holiday dedicated to 
that god. The ceremony was comprised of both the earlier 
Greek Dionysian mysteries and Eastern traditions. With 
the discovery of antiquity in the modern era, depictions 
of bacchanalia appeared in art. Shown in multiple var-
iations, they became a very popular iconographic motif. 
This present lecture aims to analyse the iconography of 
the depiction discussed, to indicate the possible sources 
and inspirations for this theme, and to set the work in 
a broader context that encompasses both the tradition of 
depicting bacchanalia and the views on and interpretations 
of the contents of the work in its contemporary times.

MAGDALENA MIELNIK 

National Museum in Gdańsk, Institute of Art History of 
the University of Wrocław

RECEPTION OF THE MOTIFS OF ANCIENT SATIRE AND 
OF AESOP’S FABLES IN THE GDAŃSK ART OF THE LATE 
16TH AND THE 17TH CENTURIES

Keywords: satire – antiquity, satire – early modern period, 
Aesop – fables, Gdańsk art, 16th–17th century, antiquity – 
reception, Anton Möller, Daniel Schultz the Younger

In the ancient literature and fine arts, civic virtues were 
propagated not only by describing the noble deeds of heroes. 
Satirical literature and fables also indicated the desired 
standards of attitudes and behaviours by negating or ridi-
culing the wrong ones. In the 16th century, satirical works 
(such as those of Lucian of Samosata) and Aesop’s Fables 
were rediscovered and enjoyed immense popularity. They 
were referenced in particular by Erasmus of Rotterdam, 
for example in his work The Praise of Folly, based upon 
the principle of inversion. Reception of this literary genre 
in fine arts was first noticed by Margaret Sullivan when 
analysing the market scenes in Pieter Aertsen’s works. 
The influence of ancient satire may also be observed in 
the Gdańsk art, particularly in Anton Möller’s drawings. 
Aesop’s fables were a common motif in the works of 
Daniel Schultz the Younger. This present study contains 
the presentation and analysis of the works of Gdańsk art 
from the late 16th and the 17th centuries that reference 
the ancient ‘lowbrow’ culture.



 � Plan starożytnego Rzymu, w: J.G. Gräve, Thesaurus antiquitatum Romanarum, t. I, 1794, sygn. PAN BG: Ce 3195 2º 
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Wstęp

G
dańsk nowożytny a świat antyczny – to tytuł książki 
stanowiącej drugi tekstowy zapis projektu W nadbał-
tyckim ogrodzie muz…; projektu, w którego ramach 

pragnęliśmy stworzyć osobom z różnych kręgów (więc nie 
tylko fachowcom, uczonym, ale również mieszkańcom 
Gdańska, Trójmiasta, a nawet regionu) okazje do spotkań 
i refleksji nad przeszłością kultury gdańskiej1. Bez wątpie-
nia istotne znaczenie w tworzeniu ostatecznego kształtu 
naszego pomysłu miała, a nawet zaważyła na nim, nastę-
pująca okoliczność: oboje z Marią Otto ukończyliśmy studia 
filologiczne. Dlatego tematyka całości jest zogniskowana 
wokół zagadnienia recepcji kultury antycznej – greckiej 
i rzymskiej – w kontekście dawnego Gdańska. Od początku 

1 Otto — Pokrzywnicki (2016): 9–10.

też mieliśmy w planach działania w ramach formuły, która 
przywodzić może na myśl angielski termin classics, nie 
tylko jednak w znaczeniu prezentowanym na łamach 
popularnych obecnie słowników języka angielskiego – to 
znaczy „filologii klasycznej”2. Stawiane przez nas pytanie 
brzmiało: jak w odwołaniu do dyscypliny, którą dziś jest ta 
najstarsza filologia, opowiadać o nieco mniej odległej prze-
szłości Gdańska. Można oczywiście sformułować zarzut, 
że takie rozumienie wspomnianego terminu jest niestosow-
ne i że wykraczamy poza strefę, której granice dla filologii 
wyznacza refleksja tekstologiczna czy interpretacyjna3. 

2 Linde-Usiekniewicz et al. (2014): 62 [s.v. classics].
3 Benedetto Bravo wspomina o „filologii w węższym tego słowa zna-

czeniu”, zob. Bravo (2001): 513; o podobnej charakterystyce zadań 
filologii klasycznej pisze Schuller (1997): 58; zob. także interesujące 

Jacek Pokrzywnicki
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Klasycznej
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Ramy nauki o tekście jednak znacznie się – by tak powie-
dzieć – rozrosły, nie tylko od czasów Karla Lachmanna4; 
nie inaczej jest ze sztuką interpretacji, która dzięki pod-
budowie zwłaszcza dwudziestowiecznych konceptów teo-
retycznoliterackich zyskuje nowe oblicze5. W rozumieniu 
terminu classics czy „filologia klasyczna” odwołaliśmy się 
zatem choćby do refleksji zaprezentowanych przez Mary 
Beard i Johna Hendersona6. Autorzy ci proponują swego 
rodzaju integryzm w myśleniu o grecko-rzymskim antyku; 
zdają się sugerować, a właściwie przypominać, że wszyscy 
nosiciele tzw. kultury europejskiej, dawni i ci współcześni, 
wchodzą w mniej lub bardziej uświadomione interakcje 
z minionym światem Greków i Rzymian. Takie rozumienie 

uwagi Mateusza i Piotra Salwy, autorów polskiego przekładu książki 
Alfredo Stussiego, Introduzione agli studi di filologia italiana (zob. 
Stussi (2013)). We wstępie do polskiego wydania odnoszą się 
co prawda do  tradycyjnie ujmowanej filologii włoskiej, niemniej 
ich wyjaśnienie jest właściwie tożsame z  tym, które przywołał 
Benedetto Bravo: „Pole zainteresowań filologa wyznacza pewien 
cel praktyczny: scalenie (lub rekonstrukcja) oryginalnej (lub uzna-
nej za prawidłową) formy tekstu, odtworzenie właściwego kształtu 
wyrazów i zdań, usytuowanie tekstu w ramach pewnej tradycji, 
wyjaśnienie aspektów niezrozumiałych bez dokładniejszych badań, 
być może zaproponowanie pewnej elementarnej interpretacji”, zob. 
Stussi (2012): [5].

4 Nie twierdzę jednak przez to, że współcześni wydawcy tekstów 
antycznych zaniechali dawnych procedur, wypracowanych przez 
Lachmanna i  innych wytrawnych edytorów dzieł starożytnej lite-
ratury; chodzi mi raczej o nowe spojrzenie na tekst i mechanizmy 
jego powstawania (wspomina zresztą o tym w swoim tekście przy-
woływany już Benedetto Bravo). Na temat współczesnej tekstologii 
(w tym tzw. stosowanej, obejmującej edytorstwo), zob. Bartmiński 
— Niebrzegowska-Bartmińska (2012): 11–17.

5 Zob. np. Schmitz (2007).
6 Beard — Henderson ([2000], ©1995). Warto podkreślić, że w publi-

kowanym już dwa lata po wydaniu książki przekładzie Grzegorza 
Muszyńskiego, pierwszy człon angielskiego tytułu Classics. A Very 
Short Introduction oddany został jako Kultura antyczna, zob. Beard 
et al. (1997).

studiów klasycznych – otwarte na wielopoziomowy dia-
log z przeszłością – było najważniejszym założeniem dla 
całego projektu W nadbałtyckim ogrodzie muz… i efekty 
takiego właśnie sposobu myślenia utrwalone zostały za-
równo w tomie pierwszym, jak i obecnym, który mamy 
przyjemność rekomendować.

W drugiej części Ogrodu

W tomie pierwszym – obok podstawowych dla recepcji kul-
tury grecko-rzymskiej sfer ekspresji, jaką jest poezja7 i sztu-
ka perswazji8 (obie rozpatrywane z perspektywy wczesnono-
wożytnej instytucji szkolnej) – analizowane były wypowiedzi 
prasowe9 czy okazjonalne słowno-muzyczne kompozycje, 
przygotowane z myślą o uroczystościach weselnych10. Tom 
kolejny przeznaczony został dla studiów, które prezentują 
różnorakie formy recepcji już nie tylko w zakresie literatury, 
ale również sztuk plastycznych. Ten swoisty tandem zagad-
nień stanowi przecież odzwierciedlenie trwającej nieprze-
rwanie od starożytności szczególnej synergii obrazu i słowa.

Najpierw prezentujemy teksty filologiczne, by następnie 
oddać głos autorom prowadzącym badania z zakresu historii 
sztuki. Czołową pozycję zajęło więc syntetyzujące studium 
Edmunda Kotarskiego, zatytułowane Łacina w dawnym 
Gdańsku (zob. s. 47–61), a następne wypowiedzi traktują 
albo o poezji, jaką pisano z okazji wjazdów monarszych 
do siedemnastowiecznego Gdańska (Agnieszka Witczak, 
s. 63–77), albo o podręczniku do kultury antycznej, wyko-
rzystywanym w nadmotławskim Gimnazjum Akademickim 

 7 Bogumił (2016).
 8 Awianowicz (2016).
 9 Paluchowski (2016).
10 Kociumbas (2016).
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(Jacek Pokrzywnicki, s. 79–114). Drugą część tomu otwiera 
naukowy esej Marcina Kalecińskiego Między sferą prywatną 
a publiczną. „Ars mythologica” i antykizacja we wnętrzach 
domów i w ogrodach mieszczan gdańskich (zob. s. 115–
149). Za tym obszernym, drugim tekstem syntetycznym 
podążają studia skupione wokół pojedynczych zagadnień. 
Antyczne motywy w dekoracji Ratusza Staromiejskiego 
w Elblągu analizuje Katarzyna Gorzycka (zob. s. 151–166), 
a Kamila Glazer (s. 167–180) koncentruje się na recepcji 
motywu viri illustres w przedstawieniach ikonograficznych 
Sali Zimowej gdańskiego Ratusza Głównego Miasta. Bogato 
zdobiony strop innego pomieszczenia tegoż budynku staje się 
natomiast tematem przewodnim kolejnych rozważań Marci-
na Kalecińskiego: badacz szuka odpowiedzi na pytanie o rolę 
Proteusza w programie ikonograficznym stropu Sali Czerwo-
nej. Następujący zaraz potem tekst Anny Marii Lepackiej (zob. 
s. 193–212) dotyczy medalierskiej podobizny Giovanniego 
Bernardina Bonifacia, pierwszego oficjalnego donatora gdań-
skiej Biblioteki Rady Miasta, a tematyka dwóch kolejnych 
wypowiedzi jest związana z obrazem Bachanalia puttów Bar-
tholomäusa Miltwitza (Olga Droździecka, zob. s. 213–224) 
i z recepcją antycznych utworów satyrycznych oraz Bajek 
Ezopa w sztuce gdańskiej końca XVI wieku i w XVII wieku 
(Magdalena Mielnik, zob. s. 225–240).

Lektura wszystkich anonsowanych tekstów może prowa-
dzić do wniosków oczywistych, lecz mimo to zasługujących 
na powtórne przywołanie: studia nad recepcją kultury 
antycznej w dawnym Gdańsku prowadzone są z  różną 
intensywnością, jednak wyraźna w ramach tomu obecność 
wypowiedzi z zakresu historii sztuki sugeruje, że zwłasz-
cza w tej dyscyplinie wciąż chętnie sięga się do zasobów 
antycznej kultury. Potencjał, jaki ujawniają wspomniane 
właśnie naukowe eksploracje, trudno przecenić, i to tym 

bardziej, że formułowane w poszczególnych tekstach spo-
strzeżenia niejednokrotnie się uzupełniają. Choćby Edmund 
Kotarski w jednym z fragmentów swojego studium zwraca 
uwagę na interesującą gałąź gdańskiej twórczości okolicz-
nościowej, jaką była poezja anagramatyczna ze wszystkimi 
jej odmianami. Tymczasem z tekstu Magdaleny Mielnik 
wynika, że poetyka zagadki, wczesnonowożytnych jeux 
des mots, nieobca była Hermanowi Hanowi11, który wpro-
wadzając do Alegorii cnoty małżeńskiej dwa epigramaty 
własnego autorstwa, starał się jak najlepiej wyzyskać efekt, 
jaki wywołuje częste użycie figury etymologicznej i repe-
tycyjnej gry słowa. Chociaż niewiele wiadomo o edukacji 

11 Atrybucja uznawana np. przez Jacka Tylickiego, zob. Tylicki (1997): 
39; Tylicki (2012): 315.

 � Il. 1. Index librorum... dawnej Biblioteki Rady Miasta Gdańska 
sygn. PAN BG: Cat. Bibl. 1
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artysty, to na podstawie nawet tych bardzo przecież niewiel-
kich fragmentów można formułować interesujące wnioski 
o kulturze czytelniczej twórcy związanego z nadmotławskim 
ośrodkiem. Już zasób leksykalny obu epigramów sugeruje 
znajomość, choćby cząstkową i niekoniecznie bezpośrednią, 
twórczości Propercjusza, Horacego, Pseudo-Wergiliusza, 
a także całkiem współczesnych zbiorów anagramatycznych: 
na przykład tego, który wyszedł spod pióra znawcy prawa 
i erudyty Nicolausa Reusnera (1542–1602)12.

Wśród przykładowo interesujących kwestii warto również 
wskazać na znaną inskrypcję z pomnika epitafijnego13 Gio-
vanniego Bernardina Bonifacia. Wątpliwości budzi nie tylko 
początkowy dystych, w tym sposoby rozumienia istotnego 
dla Anny Marii Lepackiej terminu effigies (zob. s. 209), ale 
też cała inskrypcja. Tak jak termin ów bywa oddawany na 
wiele sposobów14, tak i kolejne partie dają asumpt do róż-
nych interpretacji15, co może być punktem wyjścia do dal-

12 Zob. Eisenhart (2016): 299–303; Reusnerus (1594). Aby praca 
nad ustaleniem tekstowych inspiracji Hana okazała się efektywna, 
konieczne wydaje się wprowadzenie poprawek do funkcjonującego 
w tekstach naukowych (zob. np. Tylicki (1997): 38–39) odczytu 

„Vina Venusque, Ceres…” (lewy dolny róg obrazu). W ostatnim, 
szóstym wersie należałoby rozumieć pierwszy wyraz jako tetra 
(taetra); proponowałbym również zamienić formę czasu przeszłego 
niedokonanego na futuryczną – dabunt. Przy okazji warto również 
wspomnieć o drugim epigramie (na fryzie baldachimu łoża), któ-
ry – w moim rozumieniu – może sugerować, że przedstawione na 
malowidle rodziny państwa młodych usiłowano poróżnić.

13 Termin ten, stosowany przez Romana Dzięgielewskiego (zob. Dzię-
gielewski (2008–2010): 40, 44), a wprowadzony do języka pol-
skiego za sprawą Katarzyny Cieślak (zob. Cieślak (1992): 23), 
odnotowuje także Milewska-Waźbińska (2006): 29.

14 Zob. np. Fabiani-Madeyska (1995): 55; Dzięgielewski (2008): 112; 
Dzięgielewski (2008–2010): 48; Starek — Kotłowski (2015): 169; 
Szalai — Móser (2016): 159; charakterystyka edycji i  translacji 
niemieckojęzycznych – zob. Dzięgielewski (2008–2010): 45–46.

15 Dzięgielewski (2008): 111–112; Starek — Kotłowski (2015): 
170–172.

szych studiów nad tekstową zawartością tego pomnika 
epitafijnego, wychodzących przykładowo od zestawiania 
odczytów alternatywnych16.

Na inskrypcji upamiętniającej markiza niemało miejsca 
poświęcono fundatorowi pomnika – Bartholomäusowi 
Schachmannowi. Postać ta staje się inspiracją do podję-
cia kolejnych tematów związanych z badaniami recepcji 
antyku w realiach gdańskich. Jednym, który inicjuje Mar-
cin Kaleciński, jest kwestia przyswajania i przetwarzania 
kultury antycznej poprzez czytane w Gdańsku teksty alche-
miczne; kolejnym – refleksja nad recepcją antyku nie tylko 
w kontekście kolekcjonerskim (wiadomo, że Schachmann 
tworzył własny zbiór „starożytności”17), ale też historiogra-

16 Tekst został wyryty niezbyt czytelnie – wymagał zarówno dobrego 
wzroku (pomnik epitafijny zamieszczono dość wysoko na jednej 
z przypór nawy północnej), jak i pewnej wiedzy na temat wykorzy-
stanych w tekście, a na przełomie XVI i XVII już dosyć archaicznych 
abrewiacji, zob. Starek — Kotłowski (2015): 166; Dzięgielewski 
(2008–2010): 46–47.

17 Zob. Dzienis (1997): 151; Dzięgielewski (2008–2010): 41; warto 
zauważyć, że opinie na temat tej kolekcji budują autorzy biogra-
mów Bartholomäusa Schachmanna m.in. na podstawie świadectw 
Martóna Csombora, w którego relacji zbiór opisuje forma wyrazowa 
exoticotamiumában, objaśniana przez redaktorów jako furcsaság-
gyűjteményében, czyli „zbiór [właśc. w zbiorze] rzeczy dziwnych”, 

„kuriozów”, a dopiero w przekładzie polskim – „zbiór starożytności”, 
zob. Szalai — Móser (2016): 158–159 (zwłaszcza objaśnienie na 
s. 158 w przyp. 11). Podróżnik George van der Does vel Georgius 
Dousa, o którego relacji wspominali Zbigniew Nowak (zob. Nowak 
(1977–): 388–389) i Sławomir Kościelak (zob. Kościelak (2015): 
174), użył greckiego terminu κειμηλιάρχιον – „skarb”, „zbiór skar-
bów” (zob. Liddell et al. (1994): [s.v. κειμηλιάρχιον]), a nieco 
wcześniej łacińskiego – supellex, który można rozumieć jako „sprzęt 
domowy”, w tym przede wszystkim „naczynie”, albo „przyrządy”, 

„narzędzia”, jakieś „wyposażenie” – również w sensie przenośnym, 
to jest jako „bogactwo” i „wystawność”, zob. Plezia (2007): 289 
[s.v. supellex]. Zatem wnioskowanie o zawartości i określanie 
zbioru mianem „kolekcji starożytności” wynika zapewne z założenia, 
że zbierane przez gdańskiego rajcę i burmistrza dawne przedmioty 
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ficznym. O ile temat kolekcjonerski na gruncie gdańskim 
badacze historii sztuki z powodzeniem eksplorują od dłuż-
szego czasu18, o tyle ciągle mniej rozpoznany pozostaje 
wątek drugi19. Prezentacja w niniejszym tomie podręcznika 
Willema Hendrika Nieupoorta koresponduje zaś z nakre-
ślonym w literaturze wątkiem rozpowszechniania wyników 
badań „antykwarycznych” w nowożytnych gimnazjach 
Prus Królewskich20.

musiały pochodzić z południowych, w tym śródziemnomorskich 
(Italia, Egipt i inne kraje Orientu) terenów; tak przynajmniej suge-
rował van der Does, pisząc: „Peragravit is [Schachmann – J.P.] 
praeter Germaniam, Galliam, Italiam et Aegyptum, universum pene 
Orientem, unde sibi non exiguam exoticarum rerum supellectilem 
reportavit. Vix credo cuiquam rei alicuius in mentem venire posse, 
cuius ille specimen in suo κειμηλιαρχίῳ non habeat” (Przemierzył 
Schachmann – oprócz terenów niemieckojęzycznych, Francji, Italii 
i Egiptu – niemal cały Wschód, skąd przywiózł sobie niemałą kolek-
cję [= supellectilem] rzeczy egzotycznych. Sądzę, że byłoby mi 
trudno wymyśleć dla przykładu coś [= specimen], czego by on nie 
posiadał w swoim skarbcu), zob. Does (1599): 88–89; zob. też bar-
dzo podobny w formie i treści zapis w Der Stadt Dantzig Historische 
Beschreibung… Reinholda Curickego; tam jednak właśnie znajduje 
się utrzymane w najnowszych biogramach Schachmanna określe-
nie „antiquitaet-Kamer”, występujące niemal bezpośrednio przed 
wzmianką o wyjątkowej ilości „dawnych i nowych monet”: „An alten 
und neuen Gelde hatt er eine solche Menge, daß ichs dafür halte, eß 
werde nicht leicht anderwerts dergleichen gefunden werden” (Miał 
taką ilość dawnych i nowych monet, że w mojej opinii nie byłoby 
łatwo znaleźć podobnej gdzie indziej), zob. Curicke (1687): 172.

18 Kolekcja Schachmanna niedługo po jego śmierci uległa rozprosze-
niu (o czym wspomina np. Nowak (1977–): 38). Mam jednak na 
myśli inne studia poświęcone tematyce kolekcjonowania w dawnym 
Gdańsku; w niniejszym tomie przywołał je Marcin Kaleciński, zob. 
choćby bibliografię do tekstu Między sferą prywatną a publiczną …

19 Dotychczas wątek ten poruszał w swoich badaniach Jerzy Kolendo, 
zob. Kolendo (2011): 38–60; na uwagę zasługuje również wcze-
śniejsza chronologicznie, a poświęcona kilku rozbudowanym wypo-
wiedziom tegoż badacza (i innych, dyskutujących z nim uczonych) 
część 5 i 6 serii „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe”, zob. choćby 
Kolendo (1997): 36–41, czy też Axer et al. (1997): 87–114.

20 Kolendo (2011): 60; Kolendo (1997): 36.

Z osobą Schachmanna łączy się jednak – obok tematu 
alchemicznego czy „antykwarycznego” – również wątek 
książki jako nośnika recepcji kultury antycznej. Te, któ-
re Schachmann przekazał do Biblioteki Rady Miejskiej, 
podobnie jak wcześniej spuścizna włoskiego markiza, 
wpisane zostały do znanego inwentarza Index librorum 
Bibliothecae Senatus Gedanensis. Foliał ten pozostaje 
doskonałym źródłem do badań między innymi nad recep-
cją kultury antycznej w środowisku mieszczan gdańskich, 
ważnym nie tylko dla historyków książki czy literatury. 
Dość powiedzieć, że w niniejszym tomie niejednokrot-
nie odwołuje się do niego Magdalena Mielnik (zob. il. 1, 
s. 230) Wydaje się zresztą, że wątek kultury czytelniczej 
mieszczan i recepcji antyku nad Motławą pozostał niewy-
czerpany, a wczesnonowożytne inwentarze i spisy biblio-
teczne, rozpatrywane równolegle z katalogami aukcyjnymi, 
stanowić będą podstawę niejednego studium recepcji 
kultury antycznej w regionie gdańskim. Również badania 
nad redagowaną po łacinie i w języku niemieckim gdańską 
literaturą okolicznościową, wśród której trudno szukać 
oryginalnych treściowo i formalnie utworów – wartościo-
wych, by odwołać się do formuły Edmunda Kizika, jedynie 
chwilowo21 – ciągle nie straciły na atrakcyjności, nawet 
jeżeli bibliografia tego zagadnienia22 osiągnęła już spore 
rozmiary. Refleksja filologicznej natury, a z taką na przykład 
mamy do czynienia w tekście Agnieszki Witczak, pozwala 
natomiast na bardziej szczegółowe odczytania różnego 
rodzaju tworów architektonicznych czy malarskich, tych 
istniejących i tych znanych jedynie dzięki dawnym materia-
łom dokumentacyjnym; czytamy o nich w przywoływanych 
już studiach Katarzyny Gorzyckiej czy Kamili Glazer.

21 Kizik (2012): 279.
22 Zob. choćby Kotarski (1993); Kotarski (1997).
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 � Il. 2. Rewers medalu upamiętniającego dwieście lat istnienia Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku, na podstawie ryc. z Acta Iubilaei Secundi [1759], 
sygn. PAN BG: Od 17548 2º

Ten krótki ekskurs nad równoległym wykorzystywaniem 
podobnych materiałów źródłowych w pracy historyka 
sztuki i filologicznie ukierunkowanego badacza literatury 
nowołacińskiej wydawać by się mógł niepotrzebny, skoro 
poszukiwanie wiedzy o rzeczywistości wczesnonowożytnej 

najczęściej nie obędzie się bez wiedzy o tekstach, jakie 
pozostawiła po sobie starożytność oraz jej późniejsi odbior-
cy i komentatorzy. Obecnie jednak, w czasach ograni-
czonego dostępu do zasobów kultury antycznej wyni-
kającego z nieznajomości języków klasycznych, warto 
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mimo wszystko powtarzać, że filologiczne kompetencje 
językowe co najmniej zwiększają wartość refleksji badaw-
czej nad przeszłością, ułatwiają rozumienie tej przeszłości 
i pozwalają na precyzyjniejsze określenie własnego statusu 
w relacji do wytworów kultury wieków minionych. Dlatego 
w obu tomach naszego „ogrodowego” cyklu, gdzie tylko 
można, pokazujemy cytowane fragmenty źródłowe w ich 
oryginalnej postaci, celowo podkreślając obecność owej 
istotnej, utrwalonej w  języku starogreckim i  łacińskim 
warstwy znaczeń. Jak inaczej bowiem wyobrazić sobie 
rzetelne i najbliższe stanowi faktycznemu odtworzenie 
obrazu tej szczególnej subkultury recepcji23, której Gdańsk 
był ważnym eksponentem jako największy i najprężniej 
rozwijający się miejski ośrodek w Prusach Królewskich.

Z  tej między innymi przyczyny jeszcze raz zapraszamy 
wszystkich do naszego nadbałtyckiego, gdańskiego ogrodu. 
Jego wyobrażenie, zamieszczone na rewersie osiemnasto-
wiecznego medalu (zob. il. 2)24, uczyniliśmy swego rodzaju 
znakiem rozpoznawczym całego projektu, chociaż w zamy-
śle pomysłodawców z epoki, w tym między innymi gdań-
skiego burmistrza Johanna Wahla (1682–1757)25, miało 

23 Termin ten zastosował Jerzy Axer, pisząc między innymi o „intere-
sującej niemieckiej subkulturze protestanckiego humanizmu” (an 
interesting subculture of German Protestant humanism), zob. np. 
Axer (2012): 49–56.

24 Zob. Stahr (1997): 277–278. Przy okazji warto wskazać na pewien 
niuans znaczeniowy: przekład napisu (w cytowanej nocie katalogo-
wej), zamieszczonego pod przedstawieniem na awersie numizmatu, 
powinien brzmieć: „Niech niebiosa zroszą [ziemię], [a] ludzie niech 
zabiorą się do pracy – tak kwitną [= tylko zakwitnąć mogą] nasiona”. 
W tekście pod przedstawieniem ogrodu sformułowano więc zalece-
nie lub – jak kto woli – wezwanie do pracy, zarówno pedagogicznej, 
jak i samokształceniowej; w sprzyjających warunkach (rosa z nie-
bios równoznaczna z Bożym błogosławieństwem dla zabierających 
się do nauki) trudy powinny przynieść spodziewany efekt.

25 Nowak (1993): 672.

ono upamiętniać dwusetną rocznicę istnienia nadmotław-
skiego Gimnazjum Akademickiego (obchody wyznaczono 
na 13 czerwca 1758 roku). Sądzimy jednak, że właśnie 
dzięki konwencjonalnemu wykorzystaniu antycznej meta-
fory, która łączy proces wzrostu roślin z wychowaniem 
i kształceniem26, przedstawienie owo zaciekawi i zachęci 
do lektury naszej książki. W niej to ponawiamy – niejedno-
krotnie z naszej perspektywy frapujący – dialog z tradycją 
antyczną w dawnym Gdańsku.
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Edmund Kotarski 
Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

Łacina w kulturze dawnego Gdańska

J
ęzyk, „twórCzy organ myśli” – jak o nim pisał Wil-
helm von Humboldt (1767–1835) w pochodzącej z lat 
1824–1826 rozprawie Grundzüge des allgemeinen 

Sprachtypus1 – zajmuje w komunikacji miejsce wyjątkowe, 
zgoła uprzywilejowane, jest bowiem – dowodził wspomnia-
ny uczony – medium myślenia. „Działanie intelektualne 
i  język są [...] nierozdzielną jednością...”2 – stwierdzał. 
„Między umysłem a umysłem nie ma [...] innego pośrednika 
niż język...”3. Język buduje komunikację między ludźmi 
i zarazem obraz świata.

Gdy zastanawiamy się nad rolą łaciny, jej miejscem w kul-
turze, także w kulturze dawnego Gdańska, stajemy wobec 

1 Humboldt (2002): 401.
2 Humboldt (2002): l.c.
3 Humboldt (2002): 409.

pytań dotyczących, po pierwsze, sytuacji komunikacyjnych, 
w których nośnikiem bywał język starożytnych Rzymian; 
po drugie, środowisk tworzących przekazy, w których łaci-
na się pojawiała; po trzecie, znaczenia tego języka w sferze 
ekspresji słownej i ikonicznej.

Łacina – od tej konstatacji zacznijmy – zaznaczyła swą obec-
ność w Gdańsku przede wszystkim w procesie edukacyjnym 
i w nauce, w publikacjach naukowych. Szkoły gdańskie 
objęły wcale szeroki krąg dzieci i młodzieży4. Powstawały 
przy kościołach parafialnych, co w decydujący sposób 
wpływało na ich obsadę personalną i program nauczania. 
Jeszcze w XIV wieku powstała szkoła przy kościele Najświęt-
szej Panny Marii, a w początkach XV stulecia zaczęły swoją 

4 Zob. Pniewski (1938); Kubik (1961); Kubik (1963); Nadolski 
(1969): 7–25.
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działalność szkoły przy kościołach św. Katarzyny, św. Jana, 
św. św. Piotra i Pawła oraz św. Bartłomieja. W tych pię-
cioklasowych szkołach, zarówno na poziomie trivium, jak 
i quadrivium, uczono łaciny, jej podstaw – w połączeniu 
z nauką redagowania listów i dokumentów. Zakres ewentu-
alnych lektur literackich był skromny.

Oprócz szkół parafialnych funkcjonowały szkoły klasztorne 
– dominikanów, franciszkanów i karmelitów – realizujące 
nieco odmienny program; z łaciny wszelako nie rezygnowały.

Młodzież żeńska elementy wiedzy i umiejętności zdoby-
wała w klasztorach. Tam opanowywała sztukę czytania 
i pisania po łacinie, oczywiście także po niemiecku i – 
co godne podkreślenia – po polsku. Język polski znała na 
przykład Maria Gawin, zamężna Friderich, o czym wspo-
minał jej biograf, Michał Engel, kaznodzieja w kościele 
Trójcy Świętej5. Inna gdańszczanka, Katarzyna Barthold, 
w przyszłości żona Fehlaua – według jej biografa, Konstan-
tego Schütza, pastora kościoła Mariackiego – uczyła się 
również podstaw tego, zacytujmy, „pożytecznego języka”6. 
Elżbieta Schmidt (z domu Rurock) została – według Jana 
Albinusa, kaznodziei w kościele św. Jana – oddana na 
naukę języka polskiego do klasztoru brygidek w Gdańsku7. 
W tymże klasztorze uczyła się polskiego ponad rok Maria 
Müchgin, późniejsza żona Krumhausena, o czym czytamy 
u wspomnianego pastora Schütza8. Anna Regina Schelwig, 
z domu Weiss, jeszcze przed przyjazdem do Gdańska 

5 Biografia dodana do: Engel (1680). Egz. Biblioteki Gdańskiej Pol-
skiej Akademii Nauk (dalej: BG PAN), sygn. Oe 112 8°, adl. 22.

6 Biografia dodana do: Schütz ([1708]). Egz. BG PAN, sygn. Oe 104 
8°, adl. 14b.

7 Biografia dodana do: Albinus (1662). Egz. BG PAN, sygn. Oe 107 
8°, adl. 11; Oe 134 8°, adl. 3.

8 Biografia dodana do: Schütz ([1685]). Egz. BG PAN, sygn. Oe 99 
2° adl. 20.

uczyła się języka polskiego w Toruniu, by już tam opano-
wać jego podstawy, a nawet osiągnąć sprawność w posłu-
giwaniu się polszczyzną, z uwzględnieniem jej subtelności. 
Anna Regina zadbała o to, by także jej dzieci poznały ten 
język, co wywoływało zdziwienie w mieście, w którym 
dominował niemiecki9. I ona, i pozostałe gdańszczanki 
pochodziły – podkreślmy – z niemieckich rodzin.

Języka polskiego gdańszczanki uczyły się również u nor-
bertanek w Żukowie, o czym pisał francuski dyplomata 
Charles Ogier w Dzienniku10. Prowadził go, towarzysząc 
Claude’owi de Mesmes hrabiemu d’Avaux (1595–1650), 
sekretarzowi poselstwa francuskiego uczestniczącego 
w  rozmowach pokojowych między Szwecją a Polską 
w Sztumskiej Wsi w 1635 roku.

Synów do nauki języka polskiego rodzice wysyłali do Korony. 
Tak było w wypadku Valentina von Bodecka (1578–1635), 
w przyszłości burmistrza (od 1619 roku)11, i  jego syna, 
Nicolausa (1611–1676), także burmistrza (od 1664), 
który rudymenty polszczyzny poznawał w Chełmnie i Toru-
niu12. Inni przyszli burmistrzowie uczyli się języka polskiego 
– przykładowo – Nicolaus Pahl (1595–1649) w Toruniu13, 
Heinrich Freder (1604–1654) w Krakowie14, a Gabriel 
von Bömeln (1658–1740) w Poznaniu15. Jako wyjątkowy 
odnotować wypadnie casus Samuela Zwickera. Ten młody 

9 W oryginale: „worüber sich manche verwunderten, in unser Teutsch-
-redenden Stadt...”. Por. biografia dodana do: Barth ([1685]). Egz. 
BG PAN, sygn. Oe 113 8°, adl. 35; Oe 104 8°, adl. 7.

10 Ogier (1953): 140–143.
11 Schening (1636). Egz. BG PAN, sygn. Oe 107 8°, adl. 3.
12 Heyse (1677). Egz. BG PAN, sygn. Oe 99 2°, adl. 8; Oe 126 2°, 

adl. 6.
13 Botsack ([1650]). Oe 108 8°, adl. 10.
14 Dilger (1654). Egz. BG PAN, sygn. Oe 121 8°, adl. 10; Oe 6470 8°.
15 Świetlicki ([1741]). Egz. BG PAN, sygn. Oe 95 2°, adl. 3.
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gdańszczanin, stypendysta Rady Miasta, studiował prawo 
w Zamościu, w tamtejszej akademii. Poznał tam i prawo 
polskie, i język polski, co leżało w interesie miasta, z któ-
rego pochodził16.

Do nauki języków nowożytnych, wśród których znalazł się 
język polski, przywiązywano niemałą wagę. Uczono przede 
wszystkim niemieckiego, a poza nim polskiego, holender-
skiego17, francuskiego i angielskiego. Nauki odbywały się 
również w szkołach prywatnych – niezależnie od klasz-
tornych. Głównym celem tych szkół było przygotowanie 
do pracy w konkretnych zawodach, siłą rzeczy poprzesta-
wano w nich na elementarnej edukacji. Uczniowie, a także 
uczennice mieli sobie przyswoić umiejętność czytania 
i pisania; poznać podstawy arytmetyki oraz gramatyki 
łacińskiej i retoryki.

Szkoły parafialne torowały drogę do studiów uniwersytec-
kich. Zrazu, na przełomie XIV i XV wieku, studia – głównie 
na uniwersytetach środkowoeuropejskich – podejmowali 
tylko nieliczni przedstawiciele gdańskiej młodzieży; sytu-
acja zmieniła się w późniejszych latach18. Ważną rolę 
w przygotowaniu do studiów wyższych odegrało istniejące 
od roku 1558 Gymnasium Dantiscanum, później znane 
jako Gymnasium Academicum sive Illustre – z katedrami 
teologii, filozofii, retoryki i poezji, prawa i historii, mate-
matyki, medycyny, greki i języków orientalnych. Powołano 
tu także lektorat języka polskiego. Poziom nauczania, 

16 Dzięgielewski (2015): 339.
17 Johann Bernoulli, pisząc o swoim pobycie w Gdańsku w Reisen 

durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und 
Pohlen in den Jahren 1777 und 1778, wspomniał m.in., że język 
holenderski „in Danzig sehr bekannt ist”, Bernoulli (1799): 157. 
Zauważył też, że w kawiarni Mombera (istniejącej od ok. 1700 roku) 
można czytać gazety francuskie, niemieckie i holenderskie, Bernoulli 
(1799): 160.

18 Nadolski (1965): 173–217; Pawlak (1988): 43–63.

zwłaszcza w klasach pierwszej i drugiej, był – dzięki gronu 
wybitnych profesorów – wyjątkowo wysoki, zgoła uniwer-
sytecki19. Językiem wykładowym była łacina, a w ścisłym 
związku z tym językiem profesorowie retoryki i poezji kie-
rowali zainteresowania uczniów ku starożytności – czytali 
z nimi i komentowali dzieła Cezara, Cycerona, Salustiusza, 
Tacyta, Seneki, Terencjusza, Horacego, Marcjalisa, Owi-
diusza i Wergiliusza. Dzieła tych autorów, w szczególności 
Cezara, Horacego, Owidiusza, Terencjusza i Wergiliusza, 
figurowały w programach Gimnazjum nieprzerwanie – 
zarówno w nauczaniu otwartym, jak i in scholis privatis.

Gdański system edukacyjny na przestrzeni lat podlegał 
częstym zmianom, łacina wszelako, której znajomość 
stanowiła warunek podjęcia studiów wyższych, zacho-
wała swą wyjątkową pozycję w Gimnazjum i w szkołach 
parafialnych. Ten stan utrzymał się do końca XVIII wieku; 
dopiero wówczas – po drugim rozbiorze Polski – zaczęto 
eliminować łacinę ze szkół parafialnych i zastępować ją 
językiem niemieckim.

Jako przedmiot studiów gdańszczanie wybierali z reguły 
teologię, filozofię i prawo, rzadziej medycynę; w rezultacie 
najwięcej wykształconych było wśród duchownych, rekto-
rów i profesorów Gimnazjum Gdańskiego, rektorów szkół 
parafialnych, sekretarzy i notariuszy Rady Miasta, także 
lekarzy, nieczęsto pojawiających się jednak nad Motławą. 
Wspomniany Charles Ogier nie pomijał okazji, by odnoto-
wać znajomość języków obcych wśród gdańskich burmi-
strzów i rajców. Do grona tych ostatnich zaliczył Johanna 
Ernsta Schröera, w przyszłości burmistrza (od 1637 roku), 

19 Dowodem, jak piszą wydawcy Księgi wpisów uczniów Gimnazjum 
Gdańskiego 1580–1814, „zbliżenia się gimnazjów Gdańska, Toru-
nia i Elbląga do struktury wyższych uczelni jest wprowadzenie sys-
temu immatrykulacji na wzór uniwersytecki”. Nie był to oczywiście 
jedyny dowód, zob. Nowak — Szafran (1974): 12.
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chwaląc go za wytworną mowę łacińską wygłoszoną pod-
czas wizyty u francuskiego dyplomaty20. Nie omieszkał też 
zauważyć, że z niektórymi gdańszczanami, między innymi 
z rajcami i burmistrzami, mógł rozmawiać po francusku. 
Z Martinem Ruarem (ok. 1590–1657), niemieckim teolo-
giem, związanym z gdańskim środowiskiem antytrynitarzy 
i menonitów (zmarłym w Straszynie pod Gdańskiem), 
wcześniej rektorem Akademii Rakowskiej (1621–1622)21, 
odbył dłuższą rozmowę po łacinie i francusku22. Czy zda-
rzało się to często? Zapewne nie. Ogier przywołał opinię, 
z którą się zetknął, że łaciny nie znali nawet kaznodzieje23. 
Dziś trudno tę informację zweryfikować, to wszakże pew-
ne: łacina nie była w powszechnym obiegu, więcej – nie 
osiągnęła zadowalającego poziomu nawet wśród uczonych. 
Nie bez powodu dzieła Heweliusza tłumaczył na łacinę 
Johann Peter Titius (1619–1689), profesor eloquentiae 
Gimnazjum Gdańskiego, o czym pisał w swojej relacji 
z pobytu w Gdańsku Johann Bernoulli (1744–1807), 
szwajcarski matematyk i astronom 24. Ale i  tej opinii – 
musimy przyznać – dziś nie zweryfikujemy. Może chodziło 
jedynie o korektę.

Z grona rektorów i profesorów Gimnazjum wywodzili 
się najwybitniejsi uczeni gdańscy, piszący swoje prace 
głównie po łacinie i publikujący je w tymże języku. Rek-
torzy – Johann Botsack (1600–1674), Abraham Calov 
(1612–1686, w 1650 został profesorem uniwersytetu 

20 Ogier (1953): 176–177.
21 Chmaj (1957): 65–207.
22 Ogier (1950): 305.
23 Ogier (1953): 113.
24 „In der lateinischen Sprache erlangte Hevelius nie keine rechte Fer-

tigkeit, welches wohl von dem Zwang, mit welchem ihn sein Vater in 
jüngern Jahren hielte, herkommen mag. Alle seine Werke sind von Titi-
us, der Professor eloquentiae am Gymnasium war, in das Lateinische 
aus der Handschrift übersetzt worden”, zob. Bernoulli (1799): 237.

w Wittenberdze), Johann Maukisch (1617–1669) czy 
Samuel Schelwig (1643–1715) – publikowali głów-
nie prace z dziedziny teologii i filozofii. Nie tylko oni 
– do grona filozofów i  teologów należeli również pro-
fesorowie Bartholomäus Keckermann (1572–1609) 
i Heinrich Nicolai (1605–1660). Warto dodać, że  teo-
logowie i filozofowie, zasadniczo posługujący się łaciną, 
swoje pisma polemiczne ogłaszali najczęściej w  języku 
niemieckim. Wystarczy przyjrzeć się przebiegowi sie-
demnastowiecznej polemiki wokół pietyzmu z udzia-
łem Daniela Dilgera (1572–1645), pastora (od 1626) 
w kościele NMP, i jego syna, Nathanaela (1604–1679), 
kaznodziei w tymże kościele, a po przejściu ojca w stan 
spoczynku (1643) jego następcy; Michaela Blancka 
(1586–1637), diakona, później pastora w kościele św. 
Katarzyny; Hermanna Rathmanna (1585–1628), pod 
koniec życia (1626) pastora w kościele św. Katarzyny; 
Johanna Corvinusa (Rabe, 1591–1646), doktora teologii25.

Prawnicy – Peter Oelhaf (1599–1654) czy Johann Nixdorff 
(1625–1697) – nie rozstawali się z łaciną. Wśród uczonych 
wypowiadających się w tym języku można wymienić nad-
to: Laurentiusa Eichstadta (1596–1660), autora rozpraw 
z dziedziny matematyki, farmakologii, medycyny i fizyki; 
Jacoba Breyna (1637–1697), botanika; Jacoba Theodora 
Kleina (1685–1759), prowadzącego badania w dziedzinie 
botaniki, zoologii i medycyny – by się ograniczyć tylko 
do tego grona. Astronomiczne dzieła Johannesa Heveliusa 
(1611–1678) ukazywały się tylko w jednej – łacińskiej – 
wersji językowej. To samo powiedzieć wypadnie o pracach 
wielu innych uczonych gdańskich. Nawet popularny pod-
ręcznik Florus polonicus seu polonicae historiae epitome 
nova Joachima Pastoriusa de Hirtenberga (1611–1681), 

25 Kotarski (2004): 303–317.
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medyka, historyka i poety, rozszedł się w łacińskiej wersji, 
wydawany w Lejdzie, Gdańsku, Amsterdamie i Frankfurcie.

Nie można jednak pominąć charakterystycznej dla gdań-
skiego środowiska dwujęzyczności, niektórzy uczeni 
bowiem zapisali się jako autorzy prac łacińskich i nie-
mieckich. Wymieńmy tu przykładowo takich profeso-
rów, jak Peter Krüger (1580–1639), Friedrich Büthner 
(1622–1701), Gottfried Lengnich (1689–1774), którego 
autorstwa były i Geschichte der Preußischen Lande Köni-
glich-Polnischen Antheils seit dem Jahre 1526, i Histo-
ria Polona a Lecho ad Augusti II mortem czy Ius publicum 
Regni Poloniae. Warto wspomnieć także Reinholda Curic-
kego (1610–1667), sekretarza Rady Miasta, prawnika 
i historyka, którego najbardziej znane dzieło Der Stadt 
Dantzig historische Beschreibung napisane zostało po 
niemiecku, natomiast jego opracowania prawne Tractatus 
brevis de secretariis czy Commentarius iuridico-histori-
co-politicus de privilegiis ukazały się w wersji łacińskiej. 
Dwujęzyczność, a nawet wielojęzyczność, występowała 
także wśród lektorów i  literatów – żeby tylko przypo-
mnieć Stephaniego Jana Łaganowskiego (1625–1694), 
autora łacińskich i polskich wierszy okolicznościowych, 
a przede wszystkim rozmówek polsko-niemieckich Col-
loquia i zbioru wzorów listów polskich Epistolographia 
Polonica26, oraz Johanna Gottfrieda Gusoviusa (Guzo-
wiusza, 1735–1785), piszącego po łacinie, niemiecku 
i polsku, wydawcy i  redaktora między innymi Zbioru 
nowego dogmatycznych i moralnych pieśni gdańskich 
w trzech tomikach, tłumacza ód Adama Naruszewicza 
na język niemiecki27.

26 Nowak — Świderska (1960/1961): 333–348.
27 Kotarski (1997b): 171–195.

Powtórzmy sformułowaną już myśl: łacina zajmowała 
znaczące miejsce w gdańskim systemie edukacyjnym 
i w publikacjach naukowych. Natomiast wśród ogółu 
mieszkańców dominował język niemiecki, również w rela-
cjach urzędowych. Rada Miasta zwracała się do nich 
– mieszkańców – w tym języku, o czym świadczą licz-
ne ordynacje (Ordnung, Verordnung), rozporządzenia 
(Edikt, Edict), zarządzenia, obwieszczenia i oświadczenia 
(Anordnung, Bericht, Declaratio, Bekanntmachung, Inti-
mation). Niektóre z nich ukazywały się także w polskiej 
wersji28. Przynosiły ważne informacje, ustalały zasady, 
normy postępowania i zachowania w mieście, regulowały 
kwestie: zaopatrzenia w zboże i wszelką żywność, groma-
dzenia zapasów, porządku publicznego (ordynacje ognio-
we czy przeciwpożarowe29) i bezpieczeństwa (łącznie ze 
sprawami dotyczącymi wojska i fortyfikacji), oczyszczania 
ulic, higieny i chorób, rzemieślników, handlu (maklerów, 
kramarzy, określały miary i wagi, cła, akcyzy, dotyczyły 
również Jarmarku Dominikańskiego), żeglugi, pieniądza, 
wszelkich opłat i podatków, loterii, Kościoła ewangelic-
kiego, szkół, opieki społecznej (w tym sierocińca) oraz 
żebractwa. Część ordynacji czy zarządzeń wkraczała 
w takie dziedziny życia, jak ślub, chrzest czy pogrzeb30.

W języku niemieckim powstawały recesy, a więc protokoły 
i uchwały końcowe gdańskich ordynków zarządzających 
miastem: Rady, Ławy i Trzeciego Ordynku obejmującego 
reprezentację pospólstwa. Również w języku niemieckim 

28 Tu kilka przykładów: (1708): Egz. BG PAN, sygn. Od 5736 2º, adl. 
74 i Od 5705 2º, adl. 46; (1714b): Egz. BG PAN, sygn. Od 14981 
8º, adl. 2; (1714a): Egz. BG PAN, sygn. Od 5706 8º, adl. 43; 
(1736): Egz. BG PAN, sygn. Od 5709 8º, adl. 23.

29 ([1665]): Egz. BG PAN, sygn. Od 5702 8º, adl. 27; ([1777]). Egz. 
BG PAN, sygn. Od 5713, 8º adl. 90.

30 (1677): Egz. BG PAN, sygn. Od 5702 8º, adl. 45.
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sporządzano wilkierze, zbiory przepisów prawnych Rady 
Miasta, regulujące różne dziedziny życia gdańszczan, które 
były kilkakrotnie uchwalane (w latach 1435–1448, 1455, 
1479–1500, 1574, 1597 i 1761). W tej formie były 
publicznie odczytywane, utrwalane w księgach miejskich, 
przechowywane w kancelarii wszystkich ordynków, na 
koniec – drukowane i rozpowszechniane31. 

Rada Miasta tylko w wyjątkowych sytuacjach posługiwała 
się łaciną; zawsze wtedy, gdy w grę wchodziły kontak-
ty z dworem królewskim, z władcami polskimi i  innymi 
dostojnikami. Tłumaczeniem dokumentów adresowanych 
do dworu królewskiego zajmował się „sekretarz łaciński” 
w kancelarii Rady.

W  tym kontekście trzeba dodać, że  przybywających 
do Gdańska królów witano mowami napisanymi i wygła-
szanymi po łacinie. Przypomnijmy najpierw orację, którą 
wygłosił prawdopodobnie Heinrich Freder (1604–1654), 
syndyk miejski (w latach 1631–1634), w późniejszych 
latach burmistrz Gdańska (od 1647). Ze wspomnianą 
mową wystąpił 19 grudnia 1634 roku – w dniu przyjazdu 
Władysława IV do miasta. W jego osobie witał władcę 
szczęśliwego i sławnego, pogromcę Moskwy i Turcji.

Kilkanaście lat później syndyk miejski Vincentius Fabri-
cius (1612–1667) witał w klasztorze cystersów w Oliwie 
uroczystą oracją nomine Civitatis Gedanensis przybyłą 
w lutym 1646 roku wraz z dworem Ludwikę Marię Gonza-
gę, udającą się do Warszawy, by tam poślubić króla. Tenże 
Fabricius wystąpił raz jeszcze w tej roli, kiedy 15 listo-
pada 1656 roku przybył do Gdańska Jan Kazimierz, nie 
bacząc na niebezpieczeństwa grożące ze strony Szwedów. 
Mówca nawiązał do najazdu szwedzkiego i wyraził nadzie-
ję, że  już wkrótce nastąpi pomyślny zwrot w dziejach 

31 Zob. Maciejewski (1984); Maciejewski (1988): 327–363.

Rzeczypospolitej, króla zaś nazwał słońcem, które przenika 
ciemności, źródłem radości. Wręczając władcy Rzeczypo-
spolitej klucze do bram miasta, syndyk zauważył, że akt 
ten jest znakiem wierności Gdańska, gotowości poddania 
się monarsze, otoczenia go opieką, a nawet gotowości 
złożenia życia w ofierze32.

Oracje w języku starożytnych Rzymian powstawały także 
w dniach koronacji, zwycięstw, żałoby po zgonie wład-
ców. Lecz nie o historię gdańskiego oratorstwa tu chodzi, 
przywołajmy zatem jedynie niektórych jego reprezentan-
tów, profesorów retoryki i poezji Gimnazjum Gdańskiego: 
Johanna Mochingera (1603–1652), zarazem pastora 
w kościele św. Katarzyny, Johanna Petera Titiusa, Christo-
pha Behra (1642–1704) i wspomnianego już Lengnicha, 
prawnika i historyka.

Johann Mochinger – od  niego zacznijmy – 25 maja 
1632 roku w auli gimnazjalnej, w której przy tej okazji 
gromadzili się nie tylko profesorowie i uczniowie, ale 
i  reprezentanci elity miasta, wygłosił mowę żałobną po 
śmierci Zygmunta III Wazy. W pochwale zmarłego władcy 
mówca między innymi gloryfikował dynastię, zwłaszcza 
jej wielkiego przedstawiciela, Kazimierza Jagiellończyka, 
szczególnie zasłużonego dla Gdańska. Zmarłego orator 
przedstawił jako następcę Piastów i Jagiellonów, czym 
wzmocnił laudacyjną ekspresję mowy. Nie pominął też 
królewskich odwiedzin w mieście nad Motławą; z wdzięcz-
nością mówił o trosce monarchy o rozwój miasta i  jego 
pomyślność, o pomyślność całych Prus.

W tym samym roku – dokładnie 2 grudnia – wypadło 
Mochingerowi raz jeszcze zabrać głos w auli Gimnazjum. 
Powodem była koronacja następcy tronu, Władysława33. 

32 Fabricius (1685): Egzemplarz BG PAN, sygnatura Cf 4271 8º.
33 Obie mowy ukazały się w  roku 1633: zob. Mochinger (1633): 

Egzemplarz BG PAN o sygnaturze Od 2468 4º.
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I tym razem orator wystąpił z mową erudycyjną, odwołu-
jącą się do Pisma Świętego, dzieł filozofów i historyków 
antycznych, do autorów, których interesowała przeszłość 
Rzeczypospolitej, przede wszystkim zaś Prus Królew-
skich. Przypomniał przodków rozpoczynającego swe rządy 
Władysława, w którym – niezależnie od genealogicznych 
powiązań – dostrzegł człowieka budzącego największe 
nadzieje, męża sprawiedliwego, pobożnego i dzielnego, 
idealnego rycerza i władcę.

Podobnie pisał o nim – kilka lat później – Martin Opitz 
(1597–1639), poeta i historiograf królewski w służbie 
Władysława IV, w niewielkiej mowie34 powstałej w roku 
1637 z okazji ślubu króla z Cecylią Renatą, córką cesarza 
Ferdynanda II. Przypomniał w niej przodków polskiego 
władcy i księżniczki, nade wszystko jednak opisywał zalety 
nowożeńców. Króla przedstawił jako rzecznika Sarmacji, 
ojca ojczyzny, wielkiego męża w prowadzeniu wojen i orga-
nizowaniu pokoju. Pod jego berłem nauki doznają opieki, 
miasta powracają do życia, pola pokrywają się zielenią. 
Mowa zawierała wiele szczegółów biograficznych, uka-
zywała portret człowieka wykształconego, męża wielkiej 
odwagi, roztropności i skromności. Również wizerunek 
Cecylii Renaty nie był pozbawiony elementów idealizu-
jących. Godna swych przodków księżniczka – w ujęciu 
poety – wyróżniała się czystymi obyczajami, skromno-
ścią, powagą i stanowczością. Gloryfikacja władcy i jego 
małżonki w mowie Opitza nie była czymś niezwykłym. 
W epoce baroku, w której tworzył piewca Władysława IV, 
zachował swą aktualność humanistyczny model świata 
z jego gotowością do pochwały jednostki; z jego akceptacją 
tradycji dynastycznej; z  jego feudalno-rycerskim stylem 
uświetniania panującego.

34 Opitz ([1637]): Egzemplarz BG PAN o sygnaturze Nl 54 8º.

Wszelako w latach panowania Władysława IV najczęściej 
głos zabierał wspomniany już Mochinger. Kolejny raz jako 
orator wystąpił 27 września 1635 roku – po zawarciu rozej-
mu ze Szwedami35. Powoławszy się na autorytet Arystotele-
sa, Cycerona i wielu innych, wygłosił – stosownie do chwili 
– pochwałę pokoju. Król zasłużył na miano dobroczyńcy Prus, 
całej Rzeczypospolitej, doprowadził bowiem do zawarcia 
korzystnych traktatów z Moskwą, Turcją i Szwecją. Postawą, 
dojrzałością swej polityki zdaje się przypominać Kazimie-
rza Jagiellończyka, który w wojnie trzynastoletniej pokonał 
Krzyżaków i uwolnił Prusy od ich ucisku.

Nie było to bynajmniej ostatnie wystąpienie Mochingera. 
Jego oracji słuchano – jak zwykle w auli Gimnazjum – jesz-
cze 7 lipca 1648 roku. Wygłosił tym razem mowę żałobną36, 
w której złożył hołd zmarłemu królowi. Przypomniał bieg 
życia Władysława IV, jego zwycięstwa, które doprowadziły 
go do tronu carów, do szczęśliwych dla kraju traktatów 
pokojowych. Nie omieszkał też zauważyć, że król był opie-
kunem Akademii Krakowskiej, strażnikiem jej niezależności, 
rzecznikiem spokoju wewnętrznego i tolerancji religijnej.

Kolejna mowa Mochingera powstała z okazji elekcji i koro-
nacji Jana II Kazimierza37, następcy Władysława. Autor 
i tym razem popisał się znajomością historii, także legen-
darnych początków państwa polskiego. Wprowadził nowe-
go władcę w poczet królów polskich, Piastów i Jagiellonów, 
przypomniał jego rodziców, Zygmunta III i Annę z Habs-
burgów. Nie pominął Władysława IV, jego zwycięstw nad 
Moskwą i Turcją. Wspomniał też o szczęśliwych dla Prus 
Królewskich i Gdańska rządach władców polskich; chwalił 

35 Mochinger (1635): Egzemplarz BG PAN, sygnatura Nl 60 4º, adl. 
24.

36 Mochinger ([1648]): Egzemplarz BG PAN, sygn. Nl 65 4º, adl. 18.
37 Mochinger ([1649]): Egzemplarz BG PAN, sygn. Nl 60 4º adl. 50.
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ich jako rzeczników pokoju, którym ziemia pruska zawdzię-
czała pomyślny rozwój.

Sławą znakomitego mówcy cieszył się także Johann 
Peter Titius. Wygłosił on – po wiedeńskim triumfie Jana 
III – uroczystą orację 13 stycznia 1684 roku. Występu-
jąc w audytorium gimnazjalnym w imieniu społeczności 
gdańskiej, przypomniał fakty związane z oblężeniem 
Wiednia i odsieczą; odtworzył tragiczną sytuację miesz-
kańców tego miasta; próbował też oddać nastrój panu-
jący w Gdańsku, gdy zwycięski król wracał do Krakowa. 
Mowa, utrzymana w konwencji wypowiedzi laudacyj-
nej, przyniosła przede wszystkim pochwałę wielkiego 
wodza i monarchy. Sobieski został w niej przedstawiony 
jako obrońca świata chrześcijańskiego, odznaczający się 
mądrością władca. Titius pamiętał zresztą nie tylko o wik-
torii wiedeńskiej, lecz także o zwycięstwie chocimskim 
(1673). Bohatera swego wystąpienia obdarzył mianem 
sarmackiego Herkulesa i drugiego Cezara.

W 1696 roku, 19 lipca, w auli Gimnazjum odbyła się 
uroczystość żałobna poświęcona zmarłemu Janowi III 
Sobieskiemu. Przemówił – po łacinie – profesor Christoph 
Behr, który w pochwalnym wystąpieniu wspomniał między 
innymi o wierności Gdańska wobec króla i Korony38.

Z kolei po śmierci Augusta II orację żałobną wygłosił 5 mar-
ca 1733 roku profesor Gottfried Lengnich – jak zwykle in 
Auditorio Athenaei Maximo. W mowie39, należącej również 
do pochwalnych wystąpień, nazwał zmarłego ojcem ojczy-
zny, a korzystając z arsenału laudacyjnej topiki, wynosił 

38 Behr ([1696]): Egzemplarze BG PAN, sygn. Ma 3981, 2º adl. 246; 
Nl 61 4º, adl. 38.

39 Lengnich ([1733]): Egzemplarze BG PAN, sygn. Nl 65 4º, adl. 43a; 
Nl 57 8º, adl. 19 i 19a.

go jako rzecznika pokoju i opiekuna miast i wsi, patrona 
ziemi pruskiej.

Wymienieni tu przykładowo autorzy sięgali w swoich ora-
cjach po znane w starożytności grecko-rzymskiej i w póź-
niejszych epokach techniki laudacyjne, powielane przez 
mówców i poetów wielu stuleci. Należały do nich motywy, 
właściwie już toposy, poświadczone licznymi przykładami, 
eksponujące pochodzenie bohaterów wypowiedzi (potom-
kowie Piastów i Jagiellonów), ich czyny, także wojen-
ne (pogromcy Moskwy i Turcji), starania o ustanowienie 
pokoju (między innymi ze Szwedami), oddanie Gdańskowi. 
W ten sposób utrwaliła się w świadomości gdańszczan, 
a w każdym razie gdańskiej elity, antyczna sztuka orator-
ska realizowana według reguł retorycznych w łacińskim 
kształcie językowym.

Od prozy oratorskiej przejdźmy do poezji. W wierszach 
o  tematyce związanej z życiem miasta czy rodzin naj-
częściej pojawiał się język niemiecki, okazjonalnie polski 
i  francuski40. Dla wypowiadających się w tych językach 
jedynym motywem skłaniającym do pisania były więź 
rodzinna i przyjacielska lub wydarzenia w kręgu najbliż-
szych. Wyłonił się wówczas typ autora rodzinnego; Gdańsk 
znał oczywiście również typ autora tworzącego w porząd-
ku: klient – mecenas lub uczeń – mistrz; w układzie 
koleżeńskim: profesor – profesor, uczeń Gimnazjum Aka-
demickiego i student uniwersytetu. Autorzy występowali 
z genetliakonami, z wierszami na rocznicę diei natalis, na 
dzień imienin czy ślubu, komponowali poezję funeralną. 
Im również zdarzało się pisać po łacinie.

Ten rodzaj twórczości uprawiała także Anne Renate Bray-
ne (Breyn, Brein; 1713–1759). Córka Johanna Philippa 

40 Zob. Kotarski (1993); Kotarski (1997a).
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Braynego (1680–1764), lekarza i botanika, pisała dla 
siebie, dla najbliższych, rodziców i przyjaciół, rzadziej po 
to, by uczcić króla lub wybór burmistrza. Pozostały po niej 
spoczywające do dziś w rękopisie41 wiersze refleksyjne 
i religijne, układane często pod znane melodie, epitalamia 
(niekiedy w formie sielanki), epicedia i epitafia, wiersze 
imieninowe i urodzinowe, kantaty na Nowy Rok i imieniny 
ojca, żartobliwe listy do matki, ojca i przyjaciół. Obok tych 
– licznych – utworów pisanych po niemiecku znajdujemy 
jeden wiersz łaciński – żartobliwy epigram zatytułowany 
Vom Toback42, zresztą wraz z niemieckim przekładem.

Żyjąca dziesiątki lat później, u schyłku XVIII wieku, Maria 
Mnioch (1777–1797), urodzona w Nowym Porcie, jako 
poetka tworzyła wyłącznie w  języku niemieckim. Pozo-
stawiła po sobie epigramy, głównie refleksyjne, wiersze 
liryczne wyrastające z codzienności, skupione wokół uczuć 
i przeżyć matki, wokół życia rodzinnego, miłości do męża43.

Gdy o muzie domowej mowa, o poezji powstałej w gro-
nie przyjaciół, nie można pominąć wierszy szczególnych, 
wyszukanych gier słownych, swoistych łamigłówek – akro-
stychów i anagramów.

Cycero w traktacie De divinatione, będącym uzupełnie-
niem dzieła De natura deorum44, poświęcił akrostychowi 
nieco uwagi. Nie był jednak najlepszego o nim mniemania, 
uważał formę tę za dzieło rzemiosła, biegłości i pilności, 

41 Brayne (1748). Egzemplarz BG PAN, sygnatura: Ms 534.
42 Oto ten epigram:

Commendent alii cumulata laude Tabacum,
Queis ego, dum vivo, nullus habebo fidem:

Foetet odor flammis, rutilant fumantibus ora,
An facies orci tetrior esse potest?, zob. Brayne (1748): 149.

43 Mnioch (1800): Egzemplarz BG PAN o sygnaturze Df 20190 8º.
44 Kumaniecki (1977): 363.

a nie polotu i emocji45. Szczegółowo nieanalizowany, akro-
stych (także telestych) był uprawiany w świecie starożyt-
nym – na przykład przez Nikandra z Kolofonu, Aratosa 
z Soloj, w późniejszych czasach przez Hilarego z Poitiers 
(zm. 367) i Publiliusza Optacjana Porfiriusza (fl. ok. 330) 
uważanego za mistrza poezji kunsztownej46. W epoce rene-
sansu, zwłaszcza baroku, akrostych stał się elementem gry 
literackiej. Używając języka retoryki, powiedzieć można, 
że dostarczał czytelnikowi przyjemności (łac. delectare) 
w myśl zasady difficilia quae pulchra – „piękne rzeczy 
trudne” – jak słowa te tłumaczył Grzegorz Knapski47.

Akrostych cieszył się popularnością także wśród autorów 
gdańskich, piszących – w tym wypadku – przede wszyst-
kim po niemiecku. Był utworem, w którym początkowe 
litery lub sylaby poszczególnych wersów, czytane pionowo 
z góry na dół, tworzyły imię i nazwisko lub tylko nazwisko 
autora lub adresata i zarazem bohatera wiersza, nazwę 
miejscowości, niekiedy także komplement bądź – prze-
ciwnie – obraźliwe słowo. Z akrostychem spokrewnione 
były takie konstrukcje, jak mezostych (w którym uporząd-
kowane były środkowe litery, czytane od początku wersu 
albo od końca) i telestych (w którym uporządkowane były 
litery końcowe).

Anagram z kolei można kojarzyć z łaciną i z twórczością 
w tym języku, acz niewyłącznie. Był konstrukcją powstałą 
z przestawienia liter wyrazu, zdania, nazwiska i imienia lub 
tylko nazwiska czy imienia, ewentualnie z ich podwojenia. 
Efektem tych przekształceń był nowy tekst, przynoszący 

45 Marcus Tullius Cicero w De divinatione (II 54, 111) pisał: „est enim 
magis artis et diligentiae, quam incitationis et motus”. Nieco dalej 
(II 54, 112) wyraził podobną myśl: „Id certe magis est attenti animi, 
quam furentis”.

46 Brożek (1969): 496.
47 Knapski (1632): 832.
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pochwałę władcy, dostojnika, uczonego. Za twórcę anagra-
mu uchodzi Likofron z Chalkis (zm. po 280 roku p.n.e.), 
poeta i gramatyk, autor najbardziej zawiłego utworu poezji 
greckiej, złożonego z półtora tysiąca wersów. Poza nim, jak 
się zdaje, starożytni tą zabawą literacką zainteresowania 
nie przejawiali. Natomiast liczne przykłady znajdujemy 
w siedemnastowiecznej poezji okolicznościowej, również 
gdańskiej. Anagram dostarczał czytelnikowi przyjemności 
rozszyfrowania zagadki. Będąc grą słów, stawał się ele-
mentem dowcipu i konceptu, popisu stylistycznego, wzbo-
gacającego wiersze pochwalne, ale i satyryczne, żartobliwe.

Zgoła odmienny charakter miały gratulatoria i  funeralia 
królewskie, w których dominowała łacina. Autorzy nie-
jako z urzędu zabierali głos w dniach elekcji i koronacji, 
zwycięstw militarnych władcy i rokowań pokojowych, po 
zgonie monarchy, także przy okazji wjazdu króla do Gdań-
ska i podczas jego pobytu w mieście, powtarzając zawsze 
te same zachowania literackie – natury niemal obrzędo-
wej. Stosowali przy tym skonwencjonalizowane schematy 
kompozycyjne, struktury gatunkowe – epigramy, epitafia, 
epicedia, pieśni i ody, epinikiony. W sferze słowa, elokucji 
(łac. elocutio), wracali do znanych od starożytności, czę-
sto stopizowanych epitetów i metonimii w rodzaju: Pater 
Urbis, Decus Urbis, Agger Urbis, ale i – szerzej – rex 
armatus, rex iustus, vir in consultando prudentissimus 
et bellando fortissimus... Przywoływali wywodzące się 
z dziedzictwa antycznego także inne tropy stylistyczne, 
a ponadto figury słowa i myśli – te przede wszystkim, 
które budowały pochwałę, z reguły zresztą amplifikowaną. 
Celom laudacyjnym służyły również chronostychy (chro-
nogramy). Ich twórcy wykorzystywali istniejące w alfabe-
cie łacińskim litery, będące jednocześnie rzymskimi cyfra-
mi: I, V, X, L, C, D, M. W ten szczególny sposób utrwalali 

w inskrypcjach i w twórczości literackiej znaczące daty, 
na przykład królewskiej koronacji czy zwycięskiej bitwy. 
Spotykamy je w Gdańsku wyjątkowo często.

To dobry moment, by przejść do inskrypcji, które znajdo-
wano w przestrzeni zarówno otwartej, jak i zamkniętej. 
Trzeba dodać: napisy były i  łacińskie, i niemieckie. Na 
fryzie od strony wschodniej (od ul. Długiej) Złotej Bramy 
widnieje inskrypcja: CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT, 
DISCORDIA MAGNAE CONCIDVNT, a od strony zachodniej: 
ES MÜSSE WOHL GEHEN DENEN, DIE DICH LIEBEN. ES 
MÜSSE FRIEDE SEIN INWENDIG IN DEINEN MAUREN UND 
GLÜCK IN DEINEN PALÄSTEN! Pierwsza pochodzi z dzieła 
Salustiusza (Caius Sallustius Crispus) Bellum Iugurthin-
um i stanowi wersję oryginalnego tekstu: „Nam concor-
dia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur“ 
(Cat. Iug. 10, 6). Na drugi napis składają się dwa wersy 
psalmu 122 (Ps 122, 6–7), które w przekładzie polskim 
brzmią następująco: „Kto ciebie kocha, niech w tobie szu-
ka schronienia. Niech pokój zamieszka w twoich murach 
i bezpieczeństwo w twoich domach”48. Inny napis pocho-
dzi z domu nr 29 przy ul. Długiej, należącego niegdyś 
do znanych rodzin gdańskich: Zierenbergów (Czirenber-
gów) i Frederów. Umieszczony został w trzech eliptycznych 
polach w górnej części budynku, na wysokości attyki, 
przy czym dewiza została rozmieszczona w obrębie pól 
zewnętrznych. Lewe pole wypełniają słowa: VIRTVTIBVS 
INFIRMA SVRGVNT (Dzięki cnotom małe [może państwa? 
może ludzie niezamożni, nieodgrywający większej roli?] się 

48 Cytaty biblijne według: (1997). Przytoczmy jeszcze wersję Jana 
Kochanowskiego (Psałterz Dawidów, 122, v. 9–12):

Niechże w tobie, piękne miasto, pokój przebywa,
Którego niech twój przyjaciel z tobą używa;
Pokój w twardych basztach twoich niechaj się mnoży,
A obfitość swe w pałacach gniazdo założy, zob. Kochanowski (1982).
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dźwigają), prawe zaś: ALTAE CADVNT VITIIS (Przez wady 
wielkie upadają). W środkowym polu widnieją słowa: PRO 
INVIDIA, odnoszące się tyleż do kamienicy, ile do dewizy. 
Jeszcze przykład z ul. Ogarnej. Nad portalem (z cyframi 
1571) domu nr 57 znajdujemy słowa: NON AVRVM, SED 
NOMEN. Nawiązują one do księgi Przysłów: „Szacunek 
u ludzi lepszy niż bogactwo, dobre imię lepsze niż srebro 
i złoto” (Prz 22, 1). Napis można odczytać jako skróconą 
wersję tego właśnie tekstu biblijnego.

Inskrypcje pojawiały się także we wnętrzach miesz-
czańskich, uzupełniały polichromię ścian, towarzyszyły 
kamieniarskim lub rzeźbiarskim wystrojom, malowi-
dłom stropowym. Czy były to napisy łacińskie? Zapewne 
nie wszystkie. Inaczej wypadnie spojrzeć na wnętrza 
oficjalnych siedzib, na przykład ratusza. Wyjątkowo 
liczne inskrypcje łacińskie znajdowano w wystroju Sali 
Czerwonej – Wielkiej Sali Rady w gdańskim ratuszu 
Głównego Miasta49. Od słów PRO LEGE MILITEMVS, PRO 
GREGE na gzymsie portalu poczynając, łacina powtarza 
się w inskrypcjach kominka, wewnętrznego portalu sali, 
w strefie. Epigramy, często w formie dystychów, umiesz-
czone na kartuszach pod dolnymi ramami obrazów, okre-
ślały i konkretyzowały ich wymowę.

W kościołach gdańskich50 łacina opanowała przede wszyst-
kim inskrypcje epitafijne stanowiące uzupełnienie portretu 
już to malarskiego, już to rzeźbiarskiego, sceny figuralnej, 
obrazu, tablicy czy płyty nagrobnej. Odznaczały się epigra-
matyczną zwięzłością i zgodnie z ustaloną od wieków topiką 
– epitafijną – przynosiły podstawowe dane o zmarłym (imię, 
nazwisko i wiek) oraz laudes i consolationes adresowane 
do pozostałych przy życiu. Niektóre epitafia ewoluowały 

49 Zob. Iwanoyko (1976); Iwanoyko (1986).
50 Zob. Cieślak (1992); Cieślak (1993); Kotłowski — Starek (2014).

w kierunku form epicedialych z dedykacjami i rozbudowany-
mi biografiami o charakterze panegirycznym, eksponującymi 
czyny zmarłego, jego zasługi, zalety charakteru.

Niezależnie od  epitafiów inskrypcyjnych w Gdańsku 
powstawały epitafia i epicedia literackie – tak jak tam-
te – pisane po łacinie, często dodawane do niemieckich 
kazań pogrzebowych i biografii zmarłych, rektorów i pro-
fesorów, burmistrzów i rajców, lekarzy. Epicedia składały 
się, zgodnie z regułami organizacji struktur gatunkowych, 
z trzech członów kompozycyjnych: comploratio, laudatio 
i consolatio. Comploratio była częścią poświęconą opłaki-
waniu zmarłego, laudatio zawierała jego pochwałę, także 
przodków, a nawet potomnych, consolatio zaś przynosiła 
pocieszenie dla pozostałych przy życiu.

Jaka była łacina inskrypcji w otwartej i zamkniętej prze-
strzeni; jaka w szkołach gdańskich; jaka była łacina dzieł 
uczonych (lingua doctorum) znad Motławy i autorów tek-
stów literackich? Myśląc o niej, mówimy często i piszemy 
metonimicznie: język starożytnych Rzymian. Czy gdańsz-
czanie – istotnie – poznawali i opanowywali łacinę Cycero-
na, Wergiliusza, Owidiusza i Horacego; posługiwali się ich 
językiem? By na te pytania odpowiedzieć, trzeba by podjąć 
badania nad zachowanymi do naszych dni rękopisami 
i drukami, nad utrwalonym w nich językiem, jego fleksją, 
składnią, ortografią, także nad przyjętymi przez autorów 
normami retoryki i poetyki. Może gdańszczanie częściej 
posługiwali się tylko wybranymi zwrotami i formułami prze-
jętymi z klasycznej łaciny lub łaciny aktualnych przepisów 
prawnych, pism urzędowych i korespondencji. Warto się 
tym zająć, bo dopiero wówczas będziemy w stanie ocenić 
walory, a może słabe punkty, łaciny gdańszczan.

Czas kończyć. Zaczęliśmy te uwagi od stwierdzenia Hum-
boldta, że  język jest wyjątkowej rangi medium. Sto lat 
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po nim antropolog i  lingwista amerykański (litewskie-
go pochodzenia, urodzony w Lęborku) Edward Sapir 
(1884–1939) zauważył, że „język jest [...] doskonałym 
narzędziem ekspresji i komunikacji”51, medium pełnią-
cym „wiele funkcji pochodnych” – poza „swą podstawową 
funkcją w sferze myślenia, komunikacji i ekspresji...”. 
„Język – pisał – jest wielką siłą konsolidującą, być może 
– najpotężniejszą. Chodzi tu nie tylko o oczywisty fakt, 
że bez języka nie byłyby możliwe pewne ważne współ-
działania społeczne, lecz także o to, że sam fakt wspólnoty 
mowy służy jako szczególnie ważny symbol solidarności 
społecznej ludzi mówiących danym językiem”52. Łacina 
w nowożytnej Europie takiej – konsolidującej – funkcji nie 
pełniła i nie pełni. Że była – raczej: bywała – sprawnym, 
niekiedy wręcz niezastąpionym narzędziem komunikacji 
i ekspresji, co do tego nie może być wątpliwości. Należała 
– trzeba podkreślić – do europejskiej wspólnoty kulturowej, 
uczestniczyła w  jej tworzeniu. Lecz rolę konsolidującą, 
o której pisał amerykański antropolog i  lingwista, speł-
niały języki wernakularne. Jeśli łacina w takiej funkcji 
występowała, to tylko w kręgu intelektualnej elity53 – jako 
język edukacji, nauki i literatury, jako język towarzyszący 
przekazom ikonicznym. I  jeszcze jedna uwaga. Łacina 
w kulturze dawnego Gdańska, jak w kulturze Europy 
Zachodniej (z  tego względu zwanej łacińską), również 
„Młodszej Europy” – słowiańsko-węgiersko-skandynaw-
skiej54, zajmowała w ciągu wielu stuleci znaczące miejsce, 
wszelako nie sytuowała się w opozycji do języków werna-
kularnych, nie podważała ich znaczenia. Odgrywała rolę 

51 Sapir (1978): 33.
52 Sapir (1978): 45.
53 Wspomniany Johann Bernoulli określił łacinę mianem Gelehrten-

sprache, zob. Bernoulli (1799): 323.
54 Kłoczowski (2004): 17.

ważnego nośnika zróżnicowanych treści, przede wszyst-
kim sakralnych i naukowych, edukacyjnych i literackich, 
nie opóźniła jednak i nie powstrzymała rozwoju języków 
rodzimych, narodowych.
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J
oHann peter titz, a raczej Ioannes Petrus Titius, bo 
tak podpisywał swoje łacińskie utwory, to jedna z ja-
śniejszych postaci związanych z gdańskim Gimna-

zjum Akademickim. Urodził się w Legnicy (10 stycznia 
1619 roku)1. Naukę w gimnazjum rozpoczął w rodzin-
nym mieście, kontynuował ją we Wrocławiu, a ukoń-
czył w Gdańsku, dokąd trafił już po śmierci rodziców 
(w 1636 roku). Kształcili go Mochinger2, którego Titius 

1 Życiorys Titiusa podaję za: Nadolski (1969): 155–161.
2 Johann Mochinger (ur. 20 III 1603 Gdańsk – zm. 12 X 1652 Gdańsk) 

– profesor Gimnazjum Akademickiego. Uczył się w gimnazjum Toru-
nia i Gdańska, studiował w Wittenberdze, Lejdzie i Strasburgu. 
W 1628  roku diakon, w  latach 1638–1658 pastor w kościele 

Agnieszka Witczak
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Klasycznej

Mityczne inspiracje Johanna Petera Titiusa 
w utworach okolicznościowych z okazji wjazdów monarszych 

do Gdańska

potem zastąpił na stanowisku profesora retoryki, Oelhaf3 

św. Katarzyny, od 1630 profesor retoryki w Gimnazjum Aka-
demickim. Oficjalny mówca, wygłaszał oracje m.in. po śmierci 
króla polskiego Zygmunta III, po elekcji i  śmierci króla Włady-
sława IV, po elekcji króla Jana Kazimierza, po zawarciu pokoju 
ze Szwedami w Sztumie. Część mów wydał w zbiorze Orationes 
(1637). Znany także jako kaznodzieja. W roku 1645 brał udział 
w Colloquium charitativum w Toruniu. Wydał m.in. komentarze 
do mów Cycerona (Floridorum rhetoricorum ex Cicerone sylva, 
1640) i  podręcznik retoryki (Orator atque rhetorista, 1641). 
Pochowany w kościele św. Katarzyny, gdzie znajduje się jego 
pomnik epitafijny z roku 1663, cyt. za: Kotarski (cop. 2012a): 652.

3 Peter Oelhaf (19 VIII 1599 Gdańsk – 27 XII 1654 Gdańsk) – praw-
nik. Syn Andreasa, bratanek Joachima Oelhafa. W latach 1612–
1618 uczył się w Gimnazjum Akademickim, od roku 1618 odbywał 
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i Nicolai4. Największy wpływ na Johanna wywierał jed-
nak swoją twórczością mieszkający wówczas w Gdańsku 
Marcin Opitz – poeta, sekretarz i biograf Władysława IV.

Na studia wybierał się, jak większość młodych Pomorzan, 
do Holandii. Planów tych nie udało mu się urzeczywistnić. 
Immatrykulowany na uczelni w Rostocku, przebywał tam 

studia filozoficzne i teologiczne na uniwersytecie w Rostoku, gdzie 
uzyskał stopień magistra. Przebywał w Królewcu, po czym odbywał 
podróże w roli preceptora po Polsce i krajach Europy Zachodniej. 
Po powrocie do Gdańska został w roku 1635 sekretarzem miejskim, 
od 1638 profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim 
oraz jego inspektor, od 1640 doktor na uniwersytecie w Królewcu. 
Sprawował pieczę nad fundacją stypendialną Aerarium pauperum 
studiosorum i wspierał ją finansowo. Publikował prace z zakresu 
prawa i polityki, m.in. Sciagraphia systematis iurisprudentiae 
Romanae (1640), Sciagraphia systematis politicae (1649). Jego 
imię nosi od  roku 2011 gdański tramwaj PESA Swing, cyt. za: 
Kotarski (cop. 2012c): 722.

4 Heinrich Nicolai (7 V 1605 Gdańsk – 29 XII 1660 Gdańsk) – filozof, 
teolog. W latach 1617–1620 uczył się w Gimnazjum Akademickim, 
1620–1630 studiował w Wittenberdze, Lipsku i Jenie, magisterium 
uzyskał w Marburgu w roku 1627; jako stypendysta Rady Miejskiej 
Gdańska studiował w Rostoku teologię. Po powrocie do Gdańska 
od 1630 roku profesor filozofii w Gimnazjum Akademickim. Orga-
nizował dysputy, publikował rozprawy i podręczniki z zakresu logiki 
i metafizyki. Jako teolog opowiadał się za irenizmem, przywróceniem 
jedności chrześcijaństwa. W związku z Colloquium charitativum 
w Toruniu (1645) opublikował Irenicum sive de differentiis reli-
gionum conciliandis succincta commentatio. Pismo spotkało się 
z krytyką, doprowadziło w roku 1651 do dymisji Heinricha Nicolai 
i wyznaczenia mu przez Radę Miejską skromnej emerytury. Przeniósł 
się do Elbląga, gdzie w tamtejszym gimnazjum wykładał teologię 
i filozofię jako professor honorarius. Następnie przebywał w Szcze-
cinie, Frankfurcie nad Odrą, Berlinie, ponownie w Elblągu. Powrócił 
do Gdańska, nadal broniąc swych poglądów, czemu dał wyraz w roz-
prawie Irenicum defensum et explicatum, continuatum (1651). 
Równolegle publikował podręczniki dla swoich uczniów, m.in. Cur-
sus philosophicus… (1652) i Theologiae epitome… (1653), cyt. 
za: Kotarski (cop. 2012b): 688.

przez kilka lat, o czym świadczą między innymi publikacje 
z  tego okresu5. Odnaleźć go można wśród uczestników 
uroczystości jubileuszowych w Królewcu (w 1644 roku), 
obchodzonych w stulecie działalności uniwersytetu. Wraz 
z Mochingerem przyłączył się, w roli obserwatora, do uczo-
nych udających się z Gdańska na słynne Colloquium cha-
ritativum do Torunia.

Studiów w Rostocku nie ukończył, co nie dawało mu szans 
na objęcie intratnego stanowiska. Po powrocie do Gdańska 
pisał wiersze okolicznościowe: ku czci burmistrza i później-
szego burgrabiego – Mikołaja Pahla; na ślub Władysława IV 
i Marii Gonzagi; z okazji objęcia stanowisk przez urzędni-
ków, ich ślubów i pogrzebów. Wiersze te musiały spotykać 
się z życzliwym odbiorem.

W lipcu 1648 roku otrzymał stanowisko nauczyciela języka 
łacińskiego i konrektora w Szkole Mariackiej. Od 1651 roku 
powiększył grono Gimnazjum Akademickiego jako pro-
fesor łaciny, a po śmierci Mochingera (w październiku 
1652 roku) od marca 1653 roku objął katedrę retoryki, 
w parę lat później – również poetyki. Mowę introdukcyjną 
poświęcił zagadnieniu mówcy idealnego.

Starał się uzupełnić swoje wykształcenie. Dzięki stypen-
dium udał się do Lejdy, jednak niespodziewana śmierć 
Mochingera zmusiła go do powrotu. Z czasem holender-
skich studiów wiązały się z pewnością innowacje, jakie 
wprowadził w swojej pracy pedagogicznej – między innymi 
zmiana podręcznika retoryki na zaproponowany przez 
Vossiusa. Utrzymywał kontakty z uczonymi holenderskimi, 
o czym świadczą drobne wiersze kierowane do Mikołaja 

5 W Rostocku wydano m.in. zbiór wierszy Poematum iuvenilium libel-
lus (1641), pracę poświęconą poetyce: Von der Kunst hochdeutsche 
Verse und Lieder zu machen (1642), przekład epigramatów Johna 
Owena Florilegii Oweniani centuria… (1643).
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Heinsiusa, Jana Fryderyka Gronoviusa, Jakuba Thoma-
siusa, Jana Vorstiusa, Jana Scheffera, Daniela Jerzego 
Morhofa, Jana Daniela Maiora, Krzysztofa Kaldenbacha, 
Szymona Dacha czy Walentego Thilona.

Wydał kilka zbiorków poezji: Noctium poeticarum praeme-
tia (w Gdańsku, u Filipa Chrystiana Rhetego w 1666 roku)6, 
Noctium poeticarum manipulus, sitophili opera studio-
que collectus (w Gdańsku, u Dawida Fryderyka Rhetego, 
w 1670 roku)7, czy Dolores, z których poznać można 
szczegóły jego życia: krąg otaczających go ludzi oraz 
dotykające go nieszczęścia – śmierć pierwszej żony Anny 
(1633–1669); drugiej – Florentyny (1644–1675); kilku 
synów. Na rok przed śmiercią przeszedł na zasłużony odpo-
czynek. Zmarł w 1689 roku w Gdańsku, a jego odejście 
opłakiwał Daniel Jerzy Morhof w elegii In obitum viri cla-
rissimi Iohannis Petri Titi[i], eloquentiae et humaniorum 
in illustri Gedanensium gymnasio professoris meritissimi, 
ad filium Fridericum Danielem8. 

W ćwiczeniach dla swych wychowanków wykorzystywał 
dzieła Neposa, Swetoniusza, Cezara, Owidiusza, Horacego, 
Plauta, Seneki, Wergiliusza, Juwenalisa, a zasady wymowy 
wskazywał głównie na podstawie mów i pism filozoficz-
nych (De officiis) Cycerona.

Wśród rozlicznych wierszy okolicznościowych, jakie wyszły 
spod pióra Titiusa, na uwagę zasługuje tych kilka, które 
wiążą się z pobytami królów polskich w Gdańsku. Niniejsza 

6 Zob.   np.   pod   adresem: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/
img/?PID=PPN584722664|LOG_0003&physid=PHYS_0006 
[dostęp: 29.06.2017].

7 Zob.  np. http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=P-
PN584723156|LOG_0003&physid=PHYS_0006 [dostęp: 
29.06.2017].

8 Zob. Morhof (1689).

praca została poświęcona inspiracjom mitycznym w tych 
właśnie utworach. 

Najwcześniejszy z nich, zatytułowany Applausus, quo 
Serenissimum Potentissimumque Principem ac Dominum 
D[ominum] Ioannem Casimirum, Poloniae et Sueciae 
Regem, Magnum Ducem Lithuaniae, Russiae, Prussiae 
etc., etc., etc., Heroem Invictissimum, Dominum Cle-
mentissimum Dantiscum A[nno] C[hristi] MDCLVI d[ie] 
XV Novembr[is] ingressum9 (Poklask, którym uczczono 
Najjaśniejszego i Najpotężniejszego Króla i Pana, Pana 
Jana Kazimierza, króla Polski i Szwecji, Wielkiego Księcia 
Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, bohatera niezwyciężo-
nego, Pana najłagodniejszego, wjeżdżającego do Gdańska 
w roku Pańskim 1656 w dniu 15 listopada10), poeta 
poświęcił upamiętnieniu wjazdu i pobytu w grodzie nad 
Motławą ostatniego z Wazów na polskim tronie.

To ważne dla miasta wydarzenie miało miejsce w środę 
15 listopada 1656 roku11. W trakcie największego natę-
żenia potopu szwedzkiego, przemierzywszy Wielkopol-
skę, po odbiciu Łęczycy, król rozłożył obóz pod gdańskim 
Łęgowem. Królowa ze swym orszakiem dotarła do Chojnic. 
Do Łęgowa pojechała delegacja gdańszczan z zaprosze-
niem do odwiedzenia miasta. 

Przed Bramą Wysoką króla witał syndyk miasta, Wincen-
ty Fabrycjusz, któremu towarzyszyli: profesor wymowy 
i poetyki Gimnazjum Gdańskiego, Ioannes Petrus Titius, 

9 Titz (1656): Egzemplarz PAN BG o sygn. Nl 79 4º , adl. 27 (również: 
42 in Nl 60 4º, adl. 42; Ms 532, adl. 19).

10 Wszystkie zamieszczone w tekście tłumaczenia zostały zapropono-
wane przez autorkę artykułu.

11 Szczegóły wjazdu na podstawie: Fabiani-Madeyska (1956/1957): 
140–197; Fabiani-Madeyska (1976); Sajkowski (1956/1957): 
446–460; Witczak (1959).

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN584722664|LOG_0003&physid=PHYS_0006
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN584722664|LOG_0003&physid=PHYS_0006
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN584723156|LOG_0003&physid=PHYS_0006
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PID=PPN584723156|LOG_0003&physid=PHYS_0006
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sześćdziesiąt barwnych chorągwi oraz wojska zaciężne 
rozstawione na wałach i wzgórzach wokół miasta. Wiwatu-
jącym tłumom wtórowało swym hukiem dwadzieścia dział 
i ratuszowe dzwony. Król wjechał do miasta na bułanie – 
płowym rumaku o czarnej grzywie i ogonie. Gdańszczanie 
wzruszali się na widok jego spokojnej i  łagodnej twarzy. 
Zatrzymał się zapewne w narożnych kamienicach przy 
Długim Targu i Ławniczej (v. 1–3). Pobyt ten uwiecznili 
w kilku zacnych wierszach gdańscy poeci: Jan Maukisch12, 
Joachim Pastorius13 i Daniel Aschenborn14.

12 Jan Maukisch uwiecznił pobyt ten swoimi wierszami, dając wyraz 
hołdu i wierności w zbiorku poetyckim …Auspicatissimus […] 
Ioannis Casimiri, Regis Poloniae […] ingressus suum Gedanum 
Anno 1656 revisens carmine anagrammatico et heroico […] 
decantatus (Najszczęśliwszy wjazd Jana Kazimierza, króla Polski, 
do jego Gdańska, w roku 1656 oglądany, wierszem anagramatycz-
nym i heroicznym wychwalany). Zamieszczona na karcie tytułowej 
ilustracja miedziorytowa Francisa Allena przedstawiała pięciopolo-
wą tarczę z koroną królewską nad nią, podtrzymywaną przez dwa 
putta. Na dwóch polach widać godło Polski, na dwu innych – Litwy, 
w środku zaś – herb Szwecji z herbem Wazów. Pięć anagramów 
stanowi część pierwszą, w drugiej znalazło się Auspicium regiae 
et victricis aquilae (Znak królewskiego i zwycięskiego orła), który 
miał otaczać herb miasta. Jeden z anagramów Maukisch ułożył 
następująco: „Ioannes Casimirus (per anagramma): Sanus in oris 
emica!”, zob. [Maukisch (1656a): Egzemplarz PAN BG o sygna-
turze Nl 79 4º, adl. 25.

13 Z  tym samym wydarzeniem wiąże się utwory Jana Maukischa 
i Joachima Pastoriusa. W tekście Maukischa Dies boni nuncii, dies 
Mercurii, quo Serenissimus ac Potentissimus princeps ac Dominus, 
D[omi]n[us] Ioannes Casimirus, rex Poloniae, Gedanum suum fide-
lissimum Anno MDCLVI fuit ingressus (Dzień dobrej nowiny, środa, 
w którym Najjaśniejszy i Najpotężniejszy król i pan, pan Jan Kazi-
mierz, król Polski [...], wjechał do swego najwierniejszego Gdańska 
w roku 1656) mowa o modlitwach w intencji szczęśliwego wjazdu 
i pobytu, jakie wprowadzono w szkołach na wieść o zbliżaniu się 
króla. Pastorius zaś podkreślał, że Bóg, jak wysłuchał próśb o przy-
bycie Jana Kazimierza do Gdańska, tak niech sprawi, by powrócił na 
tych ziemiach pokój. Utwór Maukischa (Maukisch [1656b]), poza 
egzemplarzem w PAN BG (pod sygnaturą Nl 79 4º, adl. 29), dostęp-

Długi, bo liczący 288 wersów poemat Titiusa, pełen jest 
znanych i chętnie przywoływanych motywów. Rozpoczy-
na się od określenia warunków politycznych, w  jakich 
odbywał się przyjazd i pobyt króla. Skupiał się wokół 
charakterystyki króla i jego życia, a kończył prośbą do naj-
jaśniejszego majestatu o opiekę nad Gdańskiem, a także 
modlitwą do Boga o pomyślność dla władcy.14

Już w wersach poświęconych wojennym okolicznościom 
powodującym wizytę Jana Kazimierza Titius sięgnął po 
znane wzorce z poezji antycznej: Wergiliuszowy durus 
Mars15, za Liwiuszem i Owidiuszem nazywany również 
pater gradivus (v. 4–5); dźwięki wypełniające przestrzeń 
wojenną, odgłosy trąb, zmieszał tu poeta z delikatnością 
beockiej liry (Aonides, Aoniae sorores – muzy)16:

ny jest w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem: http://jbc.
bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=284035 [dostęp: 15.07.2017]; 
zob. też Pastorius von Hinterberg (1656). 

14 Daniel Aschenborn u Dawida Fryderyka Rhetego wydrukował na 
pamiątkę pobytu Jana Kazimierza w 1656 roku pięć epigrama-
tów pod wspólnym – tu skróconym – tytułem: Dominus Ioannes 
Casimirus, Dei gratia Polonorum ac Suecorum Rex etc. etc. etc. 
Gedanum felici ingrediebatur omine 15 Nov[embris] Anni 1655, 
cui […] gratulatum occurrebat Pentade Epigrammatica (Król 
Jan Kazimierz, z bożej łaski Król Polski i Szwecji itd., itd., itd., 
do Gdańska wjeżdżał pod dobrą wróżbą). W pierwszym z nich 
mowa o pragnieniu gdańszczan zobaczenia na własne oczy króla; 
w drugim zaś o spełnieniu się tych marzeń; trzeci Aschenborn 
poświęcił radości, jaka zapanowała w Gdańsku; czwarty i piąty 

– tęsknocie za pokojem, który powinien zapanować na ziemiach 
Rzeczypospolitej. Zob. Aschenborn ([1656]): Egzemplarz PAN BG 
o sygnaturze Nl 79 4º, adl. 24.

15 „Duri Martis” – por. Verg. Ecl. X 44–45: „Nunc insanus amor 
duri me Martis in armis / tela inter media atque adversos detinet 
hostes”.

16 Por. Liv. I 20; VII 23; Serv. ad Aen. III 35; Ovid. Fast. VI 191. 
16 Por. „Tibia cum lituis, et vocibus apta quaternis / sambuca, Aonia-

eque fides, et Lydia buxus, / corneaque arguto conspirat bucina flatu 
(v. 9–11)”, zob. Frischlin (1577): 63. 

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=284035
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=284035
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Si lituos inter durique frementia Martis
classica, terribili dum clangunt aspera cantu
aera cientque viros, audiri carmina possunt
Aoniaeque fides.
(v. 1–4)

Jeśli wśród głucho brzmiących rogów i trąb wojennych,
gdy straszliwym głosem przykro napełniają powietrze, 
zwołują mężów, można usłyszeć pieśni 
i beockiej cytry.

Titius przywołał związaną z Marsem Bellonę – jego żonę 
lub siostrę, rzymską, jeszcze sabińską boginię wojny, 
przedstawianą w hełmie i z dzidą w ręku, powożącą jego 
powozem. Muzy, opiekunki poetów, przywołane są jako 
timidae, ponieważ wokół wciąż jeszcze trwały działania 
wojenne, i jedynie w odniesieniu do bogini, która zesła-
ła mu natchnienie, Titius użył jej imienia rzymskiego 
– Camoena. 

W passusie, w którym oddaje nastroje i maluje nieszczę-
ścia towarzyszące wojnie, wprowadził – zgodnie z tradycją 
literacką – Tyzyfonę, która wydostawszy się z ciemności 
Podziemia, przyniosła nieszczęście, zło, udręki i wzburzyła 
serca ludzi:

Quae mala Tisiphone, quaeve exitialis Erinnys, 
Tartareis emissa vadis17, hos mentibus ardens 
subdidit irarum stimulos turbataque movit
pectora! Credibile est, illam, quae caede dolisque 
et scelere, obscura prognatas nocte sorores 
Eumenidas superat, facibus tristique veneno,

17 „Tartareis emissa vadis” – por. „Tartareis emissa vadis, spoliaria 
plebis / instituit, speratque suos ditare latrones...” (v. 3–4), zob. 
(1757): XXVIII.

Cerbereis quo non spumat de faucibus ullum 
tetrius, armatam, flammas augente feroces
invidia, tantos s[a]evisse per oppida motus
cunctaque ferali passim temerasse tumultu. 
(v. 28–37)

Które to nieszczęścia Tyzyfona, i które zgubna Erynia,
wypuszczona z wnętrzności Tartaru, srożąc się, 
naraziła dusze na wściekłość i poruszyła wzburzone
serca. Jest wiarygodne, że ta, która morderstwem, 
i podstępami, i zbrodnią przewyższa Eumenidy – siostry
zrodzone ciemną nocą – uzbrojona w płomienie
i w niebezpieczną truciznę, od której nie wypływa
nic straszliwszego z pysków Cerbera, gdy nienawiść 
podsycała straszliwe zarzewia, po miastach wzbudzała 
tak wielkie rozruchy i wszystko dookoła 
zanurzyła w niosącym zgubę tumulcie.

Obraz Tyzyfony, bogini zemsty, ze szczególną zawziętością 
prześladującej zabójców, nakreślił Wergiliusz w swym 
poemacie o komarze18. Erynie (Alekto – niestrudzona, 
Tyzyfone – mścicielka, Megajra – zawistna) wyobrażano 
jako staruchy ze skrzydłami u  ramion; na ich głowie 
zamiast włosów wiły się w splotach węże; w rękach trzy-
mały żmije lub pochodnie bądź bicze nabijane brązowymi 
ćwiekami. Titius wykorzystał w dalszym wersie także 
jeden z przydomków, pod którym przyzywano te straszliwe 
boginie – eumenidy (grec. „życzliwe”), co ciekawe, nie 
wprowadził ich rzymskiego imienia – Furiae. 

Titiusowa Tyzyfone, która przewyższa „caede, dolisque 
et scelere” (v. 31–32, „mordowaniem i  chytrością, 

18 Por. An. Culex 217–221: „…obvia Tisiphone, serpentibus undique 
compta, / et flammas et saeva quatit mihi verbera poenae; / Cerberus 
et diris flagrat latratibus ora, / anguibus hinc atque hinc horrent cui 
colla reflexis, / sanguineique micant ardorem luminis orbes”.
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i  zbrodnią”) „obscura prognatas nocte sorores / Eume-
nidas” (v. 32–33, „siostry Eumenidy zrodzone ciemną 
nocą”), uzbrojona jest „facibus, tristique veneno” (v. 33, 
„w pochodnie i jad niebezpieczny”). Do podkreślenia gro-
zy, jaką budziła, i jej bezwzględności Titius wprowadził 
porównanie, którego temat również zaczerpnął z mitologii. 
Według poety żadna z paszczy Cerbera nie zionęła niczym 
groźniejszym od jadu Tyzyfony: „Cerbereis quo non spu-
mat de faucibus ullum / tetrius” (v. 34–35).

W kolejnych wersach Titius kreślił obraz powstających 
zewsząd przeciw królowi coraz to nowych wrogów. Aby 
zaznaczyć ich mnogość, a  tym samym oddać męstwo 
Jana Kazimierza, który w opinii poety równać się może 
z Heraklesem – z jego sławą i chwałą („Tu, Casimire, potes 
famam, laudesque mereri Herculis”, v. 11), poeta wyliczył 
monstra, które pojawiały się w dawnych wiekach:

Nec iam Centimanos, Serpentigenasque19 Gigantes,
atq[ue] hydras septemgeminas, hominesque triformes20, 
semibovesque viros21, et quae Tirynthius heros 
conduit, [...] iactet Graecia. 
(v. 45–48)

Niech już Grecja nie przywołuje Sturękich,
i potomków wężów – Gigantów, a także hydr

19 Por. Ovid. Met. VII 212: „…vos serpentigenis in se fera bella dedi-
stis / custodemque rudem somni sopistis et aurum/ vindice decepto 
Graias misistis in urbes”.

20 Określenie to u autorów antycznych pojawia się zwykle w odniesieniu 
do: Hekate (Ovid. Met. VII 94–95: „diva triformis”), Cerbera (Sen. 
Herc. O. 1202: „Non te troformis sole conspecto canis / ad Styga 
reduxit…”), Chimery (Hor. Carm. I 27, 23: „…inligatum te triformi 
/ Pegasus expediet Chimera”).

21 Por. Petrarca, Epistulae metricae III 15, 23–24: „…semiviros per 
prata boves perque atria cernas / semiboves errare viros”. Titius 
nawiązuje tu do greckich mitów o Minotaurze.

o siedmiu głowach, i trójkształtnych ludzi,
i ludzi pół-byków, I te potwory, które zabił heros z Tirynsu.

Wykorzystując znany motyw literacki, sięgnął zatem 
do kolejnych wydarzeń mitologicznych. Hekatonchejro-
wie22 (grec. ἐκατόνχειρες, łac. Hecatoncheires, Centimani) 
byli synami Gai i Uranosa, olbrzymami o stu rękach i stu 
głowach. Zostali strąceni do Tartaru razem z Cyklopami 
przez ojca, Uranosa, w trakcie tytanomachii walczyli po 
stronie Zeusa. Za Owidiuszem przywołał również „potom-
ków węży” – gigantów23 – odnosząc się zapewne do strasz-
liwego wyglądu tych śmiertelnych olbrzymów o kudłach na 
głowie i wężach zamiast nóg, zrodzonych z Gai i krwi Ura-
nosa, którego zranił Kronos. Według mitografów, giganci 
odegrali ważną rolę w trakcie tytanomachii (Herakles zabił 
Alkyoneusa). W zbiorze antycznych potworów zgładzonych 
przez Heraklesa nie mogło zabraknąć Hydry lernejskiej, 
wielogłowego węża wodnego, córki Tyfona i Echidny. Titius 
przywołał także jej siostrę, Chimerę (triformis – o głowie 
lwa, ciele kozy i ogonie węża), monstrum ziejące ogniem, 
oraz zabitego przez Tezeusza Minotaura24 (v. 7, „semibos 
vir”). O samym Herkulesie, za Owidiuszem (za pomo-
cą antonomazji, łac. pronominatio), wspomina jedynie: 

„Tirynthius heros”25 (v. 7), wskazując na miejsce pocho-
dzenia herosa i jego matki – Alkmeny.

Mitycznego potwora lernejskiego, wielogłową hydrę, 
przywołał Titius także w wersach 70–71 – w passusie 
poświęconym wojnie prowadzonej przez Jana Kazimie-
rza z Kozakami. Mowa oczywiście o powstaniu Kozaków 
zaporoskich i chłopstwa ruskiego, na których czele stanął 

22 Zob. Hes. Theog. 147 esq.
23 Zob. Ovid. Met. I 151–162; Fast. III 438 esq.; Trist. IV 7, 17.
24 Zob. Ovid. Met. VIII 155–182.
25 Por. Ovid. Ars II 221.
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hetman kozacki Bohdan Chmielnicki, a rozruchy przez nich 
wywołane polskiemu królowi udało się stłumić dopiero 
w 1654 roku. W odniesieniu właśnie do tego buntu Koza-
ków Titius pisał: „vera hic succreverat Hydra / rursus in 
Alciden” („Prawdziwa tu przeciw Alkidzie Hydra ponownie 
wyrosła” v. 70–71). Przywołał tu także przydomek Hera-
klesa – Alkida, którym go określano, by uwydatnić łączące 
herosa pokrewieństwo z Alkeusem (Alkajosem). Alkajos 
był mitycznym królem Tirynsu, synem Perseusza, a ojcem 
Amfitriona i dziadkiem Heraklesa. W starożytności słynął 
ze swej siły. Nic zatem dziwnego, że imię mitycznego króla 
Tirynsu u Titiusa pojawia się, by zaznaczyć potęgę Jana 
Kazimierza – nowego Heraklesa. 

Aby przedstawić ogarniętą wojną i trapioną nieszczęściami 
Polskę, posługuje się zwyczajowym symbolem okrętu jako 
alegorią ojczyzny miotanej zagrożeniami. Kontynuuje więc 
tradycję poetycką, wyraźnie inspirowany Horacjańską Pie-
śnią I 14 („O navis, referent in mare te novi / fluctus…”):

Aut veluti mediis audax deprensus in undis 
navita, cum subitis horrescunt aequora ventis, 
impete dum Boreas adverso saevit et Auster, 
erepta caelum misceri luce fretumque, 
incipit, aggeribus praeceps iactatur aquarum 
pinus, ab iratis iam iam sorbenda procellis, 
ille gemit, malletq[ue] polo dare vela sereno, 
spem tamen haud ideo ponit, sed Numina votis 
exposcens, vires atque artem convocat omnem, 
incolumi ut liceat portum tenuisse carina. 
(v. 128–137)
Lub jak zuchwały żeglarz rzucony w środek wód,
gdy morze wzdyma się od nagłych wiatrów,
gdy przeciwne są podmuchy, gdy sroży się wiatr północny
i południowy, i zaczyna mieszać się morze z niebem, gdy 
zabrano światło, statek miota się między wałami wód,

już, już zaraz mający zostać wchłoniętym przez gwałtowne
burze, ten wydaje żałosne jęki, i wolałby już wystawić
żagle na spokojne wiatry, jednak dlatego nie składa
nadziei, lecz przyzywając Boga w modlitwach,
przywołuje siły i wszelkie umiejętności, aby mógł żeglować
nienaruszonym statkiem do portu.

W passusie tym król (apostrofa „Talis, eras, Casimire”, 
v. 12) zestawiony zostaje z zuchwałym żeglarzem – „navi-
ta audax” (v. 2–3), który zaskoczony pośrodku morza 
burzą i sztormem, walczy z żywiołem. We fragmencie tym 
Titius przywołał mityczne nazwy dwóch wiatrów, często 
pojawiające się w poezji antycznej: Boreasza26 (Boreas 
– w mitologii greckiej bóg i personifikacja zimnego, gwał-
townego wiatru, zdolnego wyrządzać szkody, odpowiednik 
rzymskiego Akwilona) i Austra (w mitologii rzymskiej bóg 
i personifikacja wilgotnego, wiejącego latem wiatru, odpo-
wiednik greckiego Notosa). Oba sugerowały dwa główne 
kierunki zagrożenia – północ (Szwecja) i południe (Kozacy), 
odpowiadające horacjańskiemu „celer Auster27” (v. 5). Za 
Horacym28 zastosował figurę pars pro toto – „pinus iacta-
tur”. Nie mogło tu zabraknąć także innej, wzorowanej na 
Horacym metafory – okrętu płynącego do bezpiecznego 
portu („ut liceat portum tenuisse carina…”), odpowia-
dającej horacjańskiemu: „Fortiter occupa / portum…” 
(v. 2–3). W utworze poeta wykorzystał także porównanie 
(comparatio) Kazimierza oraz Sol, greckiego Heliosa – 
w wersach 278–280: „…velut aethera Sol temperat omnia 
luce, / perge Tua clemens porro bonitate fovere, / quod, 
Casimire, facis…” („…podobnie jak Słońce powietrze 

26 Ovid. Met. VI 681–726.
27 Por. Hor. Carm. I 3, 12; III 29, 57; Epod. 16, 22.
28 Por. Hor. Carm. I 14, 11–13: „…Pontica pinus, / silvae filia nobilis, 

/ iactes…”.
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łagodzi wszędzie swym światłem, tak nadal ogrzewaj 
Twoją dobrocią, o Kazimierzu łaskawy, co sprawiasz…”). 
Zestawienie władzy i potęgi króla z bóstwem solarnym 
jest częstym i doskonale znanym w historii i  literaturze 
zabiegiem. Wystarczy tu wspomnieć Ludwika XIV, którego 
nazywano le Roi Soleil. Titius nawiązał tu być może rów-
nież do jednego z tłumaczonych przez siebie epigramatów 
Johna Owena, De Rege (III 36: „Lex sine Rege velut lumen 
sine sole fuisset. / Rex sine lege velut sol sine luce foret…”, 

“Bez króla prawo – jak światło bez słońca. / Król bez prawa 
to słońce bez światła…”). 

Po mitologiczne postacie poeta sięgnął również w wersach, 
którymi uświetnił wjazd małżonki króla Jana III Sobieskiego, 
Marii Kazimiery: Serenissimae Potentissimaeque Principis 
ac Dominae, Mariae Casimirae, D[ei] g[ratia] Reginae 
Poloniarum, Magnae Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, 
etc., etc., etc., auspicatissimus in urbem Gedansensem 
ingressus, A[nno] C[hristi] MDCLXXVI, d[ie] 20 Aug[usti] 
applausu devotissimo celebratus29 (Najszczęśliwszy wjazd 
Najjaśniejszej i Najpotężniejszej Księżnej i Pani, Marii 
Kazimiery, z Bożej łaski Królowej Polski, Wielkiej Księżnej 
Litewskiej, Ruskiej, Pruskiej itd. itd. itd. do Gdańska, uro-
czyście obchodzony w dniu 20 sierpnia, w roku Pańskim 
1676, z pełnym oddania poklaskiem).

Wichura i ulewa towarzyszące wjazdowi Marii Kazimie-
ry de la Grange d’Arquien Sobieskiej chyba doskonale 
odzwierciedlały stan jej ducha. Miała zamiar udać się 
na lato do Francji, lecz w ostatniej chwili była zmuszo-
na zmienić plany i popłynąć Wisłą jedynie do Gdańska, 
by „wzmocnić się leczącymi wodami”. Przed nią na okrę-
cie należącym do gdańskiej floty podróżowała delegacja 

29 Zob. Titz (1676): Egzemplarz PAN BG, o sygn. Nl 79 4º, adl. 63 
(również: Ms 532, adl. 43).

mieszczan z burgrabią królewskim na czele. Delegacja 
wyruszyła 15 sierpnia, by w Bąsaku (dzisiejszym Sobie-
szewie) spotkać się z królową, zaprosić ją oficjalnie 
do miasta i ustalić termin przyjazdu. Przybyła zatem 
Marysieńka do miasta od strony Wisły; jej statek efek-
townie przepłynął 16 sierpnia w godzinach popołudnio-
wych wzdłuż wałów miasta i je minął, ponieważ królowa 
zapragnęła jeszcze wypocząć w podmiejskiej posiadłości 
w Młyniskach, należącej do gdańskiego patrycjusza Zyg-
munta Kerschensteina. Z armat ustawionych na wałach 
strzelano na wiwat; zagrali trębacze miejscy, obwiesz-
czając obecność królowej; witały ją miejskie chorągwie 
i tłumy mieszczan, którzy odeszli od kramów ustawionych 
z okazji Jarmarku św. Dominka. Marysieńska przyglądała 
się temu zbiegowisku i zamieszaniu, wyglądając z okna 
obitego ze wszystkich stron czerwonym suknem statecz-
ku, wsparta na jedwabnej poduszce. 

Właściwy wjazd odbył się dopiero cztery dni później i trwał 
od południa do wieczora. Królowa, wraz z królewiczem 
Jakubem, z siostrą Marią Ludwiką markizą de Béthune, 
przybyła w karocy traktem z Młynisk, jej trasa biegła przez 
Bramę Wysoką, ulicę Długą i Długi Targ. Władze miejskie 
powitały ją tradycyjnie przed Bramą Wysoką, lecz nie 
wręczono jej kluczy do miasta30. Ioannes Petrus Titius 
uświetnił tę uroczystość swoim wierszem – ten niedługi, 
zaledwie osiemnastowersowy utwór wychwala przede 
wszystkim umysł i urodę królewskiej małżonki:

Felix Sarmatici Consors Casimira monarchae, 
tergeminas superans mente genisque deas, 

tot desideriis dudum exspectata suorum, 
Ingreditur veteri moenia nota fide. 

30 Szczegóły wjazdu podaję za: Fabiani-Madeyska (1976): 50–51.
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[...] illa, serenato praefulgentissima vultu, 
plus auro et gemmis omnibus una micat. 

(v. 1–4, 9–10)

Kazimiera, szczęśliwa małżonka polskiego króla, 
przewyższająca umysłem i licem trzy słynące z wdzięku boginie,

tak długo wyczekiwana w tylu pragnieniach swoich poddanych,
wkracza w mury słynące od dawna z wierności.

[...] Ona, najpiękniejsza, o pogodnym obliczu,
jako jedna jaśnieje bardziej niż złoto i wszystkie drogocenne 

kamienie.

W wierszu tym gdański poeta sięgnął po znany doskonale 
z  literatury antycznej31 mit o sporze trzech bogiń (terge-
minae deae) o palmę pierwszeństwa w piękności, bardziej 
znany jako sąd Parysa. Titius odwołał się do wydarzeń 
zapoczątkowanych przez rozgniewaną brakiem zaproszenia 
na ślub Peleusa i Tetydy boginię niezgody Eris, która rzuciła 
pomiędzy boginie jabłko z dedykacją dla najpiękniejszej 
z nich. Z polecenia Zeusa spór ostatecznie rozstrzygnąć 
miał Parys (Aleksander), syn Priama, dlatego Afrodyta, 
Hera i Atena (w rzymskiej nomenklaturze: Wenus, Junona 
i Minerwa) udały się na górę Ida. Każda z trzech bogiń 
obiecywała mu swoją opiekę. Hera przyrzekła, że obejmie 
on władzę nad całą Azją, Atena oferowała mu mądrość 
i zwycięstwa, Afrodyta zaś – miłość Heleny. Parys przyznał 
pierwszeństwo Afrodycie. Marysieńka miała przewyższać 
swą mądrością i urodą (policzkami, licem) starożytne 
boginie: „superans mente genisque deas” (v. 2).

31 Zob. Hom. Ilias 24, 29; Ovid. Heroid. 15, 67; E. Troades 925; 
E. Iphigenia Aulidensis 1304; Apollod. Myth. Ep. 3, 2; Hyginus Fabu-
lae 92: „Junona kusiła Parysa władzą nad światem i niezmierzonymi 
bogactwami. Minerwa obiecała mu mistrzostwo we władaniu orężem 
i kunszt w sztuce. Wenus zaś oznajmiła, że otrzyma rękę Heleny z Troi, 
najpiękniejszej kobiety na ziemi. Wybór Parysa padł na Wenus i tak 
oto zdobył on rękę Heleny”. Tłumaczenie według Rynck (2009): 282.

Ostatnie wersy utworu nawiązywały do tradycyjnych bram 
powitalnych z wizerunkami Artemidy-Cyntii (bóstwo lunar-
ne) oraz Solis-Apollina (bóstwo solarne):

Cynthia nos nitidis recreat comitantibus astris, 
O trahat et solem protinus illa suum! 

(v. 17–18)

Cyntia w towarzystwie jaśniejących gwiazd nas ożywia. 
Och, oby ona wnet przyciągnęła tu i swoje Słońce!

Niewielkich rozmiarów poemat na wjazd 
Sobieskich

Ostatnim z przywoływanych utworów jest krótki poemat 
zatytułowany Serenissimi Potentissimique Principis ac 
Domini Domini Ioannis III, D[ei] g[ratia] Regis Poloniarum, 
Magni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae etc., etc., etc., 
in regiam civitatem Gedanensem ingressus32 (Wjazd 
Najjaśniejszego i Najpotężniejszego Księcia i Pana, Pana 
Jana III, z Bożej łaski Króla Polski, Wielkiego Księcia 
Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego itd. itd. itd., do królew-
skiego miasta Gdańska), traktujący o uroczystym powi-
taniu i wprowadzeniu do miasta Sobieskich 1 sierpnia 
1677 roku.

Powodów wizyty Sobieskiego w Gdańsku było wiele33. 
Oficjalnie podawano, że rodzina panująca opuściła War-
szawę z obawy przed panującą w niej zarazą. Król przybył 

32 Zob. Titz (1677): Egzemplarz PAN BG, o sygn. Nl 79 4º, adl. 64 
(również PAN BG: Od 17385, adl. 168; Ms 1016, adl. 43; Ms 
532, adl. 45).

33 Szczegóły wjazdu i pobytu – Fabiani-Madeyska (1976): 51–60; zob. 
też: przyp. 11.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Junona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minerwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenus_(mitologia)
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także po to, by łagodzić zatargi pomiędzy Radą Miejską 
a cechami. I  tylko wąskie grono wtajemniczonych wie-
działo, że nad Motławę dotarł już szwedzki poseł Anders 
Johansson Lilliehöök, by uzgadniać wspólną strategię 
przeciw Fryderykowi Wilhelmowi. Polski władca dążył 
do przyłączenia Prus Książęcych do Korony.

Król z rodziną i dworem wyruszył z Warszawy Wisłą póź-
nym wieczorem 21 maja 1677 roku. Do Gniewu, w któ-
rym zatrzymała się rodzina królewska, ruszyła delegacja 
rajców (m.in. Walter Rosenberg) pod przewodnictwem 
Chrystiana Schrödera, by zaprosić króla do odwiedzenia 
Gdańska. Po noclegu w Lipcach w pogodne południe 
1 sierpnia orszak ruszył traktem, prowadzony przez trzy 
chorągwie gdańskie – kupców, czeladników kupieckich 
i rzeźników. Władze miejskie, z Chrystianem Schröderem 
na czele, uroczyście powitały królewskich gości około 
godziny 4 po południu przed Bramą Wysoką. Burmistrz 
Adrian von der Linde II wręczył królowi klucze do miasta. 
Uroczystość powitania wraz z przejazdem kawalkady 
trwała trzy godziny. A miasto dodatkowo wypełniały tłu-
my zmierzające na Jarmark św. Dominika. Porządku na 
ulicach miasta strzegł trzynasty oddział miejski, który stał 
z dwunastoma czerwonymi chorągwiami wzdłuż Długiego 
Targu do Długiej, na której obowiązki pełniła inna kom-
pania z dwunastoma białymi proporcami. Przed Bramą 
Wysoką (Wyżynną) czekały w gotowości trzy oddziały 
wojska pod niebieskimi, pomarańczowymi i zielonymi 
sztandarami.

Królewską karocę, całą pozłacaną i ozdobioną piórami, 
poprzedzaną przez czterech królewskich doboszów i ośmiu 
trębaczy, szlachtę i trabantów, ciągnęło sześć wspaniałych 
rumaków. Wyróżniała ją umieszczona na dachu królew-
ska korona. Za nią jechał wspaniały, choć pusty, powóz 

królowej otoczony przez hajduków ze strzelbami, szałama-
jami (instrumentami podobnymi do oboju) i piszczałkami. 
Pochodowi towarzyszył dźwięk trąb i bębnów, a z ratuszo-
wej wieży płynęło uroczyste Te Deum laudamus. 

W sprawdzonym miejscu, w połowie ulicy Długiej, ustawio-
no jako bramę powitalną znane już dwa obeliski, przecho-
wywane na poddaszu Małej Zbrojowni. Zmieniono jednak 
ich znaczenie symboliczne i dekorację malarską. Przedsta-
wienia malarskie odnosiły się tym razem do zakończonej 
wojny z głównym wrogiem świata chrześcijańskiego – Tur-
cją – oraz do pokoju w królestwie polskim. Na girlandzie 
łączącej szczyty piramid zawieszono wieńce z wawrzynu, 
jakie w antycznym Rzymie trzymano nad głową zwycię-
skiego wodza w czasie triumfu na Forum Romanum (il. 1). 
Ukryci wewnątrz obelisków muzykanci grali i wznosili 
okrzyki ku czci „przywracającego pokój zwycięzcy”. Na 
jednej z kolumn pośrodku widniał napis: IOANNI III MARTI 
STATORI („Janowi III, poskromicielowi Marsa”), na drugiej 
– IOANNI III FVNDATORI QVIETIS („Janowi III, sprawcy 
pokoju”). Na postumencie umieszczono następujące sym-
bole: piorun z ognistej chmury z napisem u góry A QVA 
NULLA EST („Od którego nie ma żadnej drogi”), orzeł wzno-
szący się ku niebu z inskrypcją ATTINGIT SOLIVM IOVIS 
(„Dotyka tronu Jowisza”), wieniec triumfalny: NON VNIS 
PARTA TRIUMPHIS („Zrodzony przez wiele zwycięstw”). Na 
podstawie drugiej kolumny znajdowały się zaś symbole: 
słońce z promieniami między znakami zodiaku – Bliźnię-
tami i Rakiem (INCIPIENT MAGNI PROCEDERE MENSES 
– „Zaczynają następować wielkie miesiące”), wschodzą-
ce i przeganiające noc słońce (PROCREAT ORTA DIEM 
– „Wstając, niech zrodzi dzień”) oraz wieniec triumfalny 
(PRETIVM ET CAVSA LABORVM – „Cena i powód trudów”). 
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Kolejna brama stała przed wejściem do królewskiej rezy-
dencji. Tworzyły ją cztery kolumny ustawione na planie 
prostokąta, zwieńczone łukami. Przed kolumnami, na 
postumentach stały posągi Ateny Pallas i Junony, nad 
głównym łukiem umieszczono wizerunek Sobieskiego, nad 
którym unosiła się Fama. Nad bocznymi łukami widoczne 
były popiersia Władysława IV, Jana Kazimierza i Michała 
Korybuta, a pośrodku bramy zawieszono srebrnego Orła 
trzymającego w dziobię inskrypcję: AVGEAT IMPERIVM 
TIBI NVMEN ET AVGEAT ANNOS („Niech Bóg pomnoży 
Twoją władzę i niech pomnoży lata”). Kolumny pełne były 
symboli: gołąb z gałązką oliwną, Herkules zabijający hydrę, 
wschodzące słońce, otwierające się na wschodzące słońce 
perły – herb rodowy Sobieskich, czy statek płynący po 
morzu z kompasem. 

Ta niezwykle rozbudowana uroczystość została uświetniona 
przez gdańskich poetów również utworami stworzonymi na 
tę okoliczność w Gdańsku poezji okolicznościowej. Wśród 
kilku druków okolicznościowych34 zwraca znów uwagę 

34 W 1677 roku w drukarni Szymona Reinigera nakładem Jakuba 
Veissa wydano utwór anonimowego autora Kurtzer Bericht von […] 
Sr. Königl[ichen] Majestät in Pohlen angestelten Reyse in Preus-
sen und darauff den I Augusti in die Stadt Dantzig gehaltenem 
Königlichem Einzuge… (Krótkie sprawozdanie z podróży do Prus 
Najjaśniejszego królewskiego Majestatu w Polsce, a potem z wjazdu 
do Miasta Gdańska w dniu 1 sierpnia…), opisujący przebieg uroczy-
stości powitalnych (sygn. PAN BG: Nk 7802 8º, adl. 9). Dołączone 
do niego ryciny P. Bocka, choć uznawane za marnej jakości, wiernie 
odtwarzają sam orszak i fragmenty dekoracji, zob. (1677): k. il. 1–3; 
Kurkowa (1979): 197; zob. też (XVII/XVIII). Ponadto wart uwagi jest 
poemat Georga Wachschlagera zatytułowany Serenissimo, Poten-
tissimo et Invictissimo Regi Poloniarum Ioanni III post redditam 
orbi Polono, triumphato Oriente, pacem Gedanum auspicato ingre-
dienti… (Najjaśniejszemu, Najpotężniejszemu i Niezwyciężonemu 
Królowi Polski Janowi III – po przywróceniu w Polsce, po tryumfie na 
Wschodzie, pokoju – wkraczającemu pod dobrą wróżbą do Gdań-
ska), zob. Wachschlager ([1677]). Wydzielone w poemacie części 

 � Obelisci in honorem Serenissimae Regiae Maiestatis Iohannis III,  
Regis Poloniae erecti, w: Kurzer Bericht von Sr. Königl[ichen] Majestät  

in Pohlen angesteltenReyse in Preussen…,  
sygn. PAN Biblioteki Gdańskiej: Nk 7802 8º, adl. 9
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poemacik Titiusa. Jego wiersz, wspomniany już aplauz: 
Serenissimi, Potentissimique Principis ac Domini, Domini 
Ioannis III, D[ei] g[ratia] Regis Poloniarum [...] in regiam 
civitatem Gedanensem ingressus, w 134 heksametrach, 
do których napisania przywołał na pomoc Feba (Apollina) 
i Muzy: „nunc plectris opus est, dixi, fidibusque paratis / 
nunc Phoebus cunctaeque vocandae in carmina Musae” (v. 
5–6, „…rzekłem: już czas, by plektra i lirę wziąć w dłonie; 
już czas, by Feba i Muzy wszystkie przywołać”), doskonale 
oddaje nastroje w mieście:

Exoritur sperata dies, Regemque Gedano 
Augustae Augustum nunc advexere Calendae. 
Vidimus, innumeros iam vidimus inter ovatus, 
regali (o iucunda oculis spectacula) curru 
sublimem, illustri subeuntem moenia pompa. 
Vidimus, ut portis fidae successerat urbis, 
dum voces audit, devotaque verba suorum, 
dum magno patrios interprete promit amores, 
vidimus ex oculis, toties quos horruit hostis, 
manentes Charitum radios. Clementia mitis, 
et favor, et bonitas, et Eoo gratior auro 
undique sic toto spirabat gratia vultu. 
(v. 15 – 26)

Wstaje wyczekiwany dzień, i Króla do Gdańska
Szczęśliwego szczęśliwe teraz sprowadziły Kalendy. 
Widzieliśmy, już widzieliśmy wśród niezliczonych radości,
w królewskim powozie (o, widowisko przyjemne dla oczu)
Dostojnego, wchodzącego do miasta ze wspaniałym orszakiem.

odnoszą się do kolejnych tytułów królewskich: bellator (wojownik), 
victor (zwycięzca), triumphator (zwycięzca), pacificator (ten, który 
wprowadza pokój), zob. Wachschlager ([1677]): k. B1 recto – B1 
verso.

Widzieliśmy, jak zbliżał się do bram wiernego miasta, 
gdy słyszał głosy i nabożne słowa swoich poddanych, 
gdy przez wielkiego pośrednika okazuje ojcowskie uczucia. 
Widzieliśmy z jego oczu, którymi tylekroć przerażał wrogów,
płonące promienie Charyt. Spokojna łagodność
i życzliwość, i dobrotliwość, i cenniejsza niż złoto Wschodu 
zewsząd tak wyzierała, na całym obliczu, przychylność.

Do określenia czasu autor posłużył się terminem zwią-
zanym z rzymskim kalendarzem i sposobem podawania 
dat: Calendae Augustae. Wspomniane Charyty (rzymski 
odpowiednik – Gracje), boginie wdzięku, piękna i  rado-
ści, znaleźć można było w orszaku Dinizosa, nie stroniły 
bowiem od rozrywek, symbolizowały panujący w mieście 
nastrój zabawy i radości. O spożywaniu podczas uroczysto-
ści różnych gatunków win świadczy też wers 14: „et Pin-
di35, Nisaeque36 daret, Cirrhaeque37, liquores”. W całym 
poemaciku są to jedyne odwołania antyczne.

Gdy przegląda się omówione utwory, można z całą pew-
nością stwierdzić, że Ioannes Petrus Titius, profesor reto-
ryki i poetyki w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, 
nauczyciel języka łacińskiego, wielokrotnie odwoływał się 
do wzorców antycznych. Chętnie sięgał po ustalone i roz-
powszechnione motywy literackie, przywoływał exempla 
mitologiczne. Wykorzystywał w swych utworach odwołania 
do postaci i wydarzeń mitologicznych, by podkreślić grozę 
wojny, męstwo króla, urodę małżonki panującego. Zgodnie 
z  tradycją przywoływał mitologiczne nazwy wiatrów na 
określenie stron świata, unikając tym samym nazywania 

35 Pindus – góry oddzielające Tessalię i Epir.
36 Nisa – od Nisus, Megara.
37 Cirrha – Kirra, miasto portowe koło Delf; por. Iuv., Sat. VII 64–65: 

„…vexant et dominis Cirrhae, Nisaeque feruntur / pectora nostra…”.
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wprost grożącego niebezpieczeństwa. Chętnie wpisywał 
się w wielowiekową tradycję literacką, nobilitując wymo-
wę swych wierszy. Powoływanie się na antyczne formy 
miało nadawać poezji szlachetności, podnosić jej rangę. 
Jednocześnie wprowadzane wątki były doskonale znane 
i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców drukowanych 
przecież utworów.

Ioannes Petrus Titius dzięki swojej okolicznościowej 
twórczości stał się niejako strażnikiem pamięci o naj-
ważniejszych dla Gdańska osobach i wydarzeniach. Jego 
poezja – podobnie jak twórczość wielu innych gdańskich 
poetów – jest wciąż niezgłębionym skarbcem informacji 
o ważnych dla miasta wydarzeniach, jakimi były wizyty 
królów polskich. Zachowane wersy rejestrują bowiem to, 
czego brakuje w literaturze faktu – w kronikach, w oficjal-
nych miejskich dokumentach, w diariuszach, w relacjach 
czy w sprawozdaniach: stanowią odzwierciedlenie uczuć 
mieszkańców Gdańska i nastrojów panujących w mieście. 
Lokalni poeci byli przecież świadkami relacji łączących 
Gdańsk z Rzecząpospolitą. Stawali się zatem istotny-
mi obserwatorami, gwarantującymi relacje z ważnych 
dla władz miejskich wydarzeń, upamiętniającymi osoby 
oraz rocznice; ich utwory stawały się nośnikami pamięci 
o chlubnych dziejach miasta. Przedstawione fragmenty 
poetyckie, zawierające antyczne inspiracje mitologicz-
ne oraz wersy realizujące zalecenia literackiej tradycji, 
z jednej strony świadczą o biegłości Titiusa w stosowaniu 
toposów i aluzji mitologicznych, a z drugiej wskazują na 
obycie odbiorców – ich umiejętność odczytania mito-
logicznych odniesień, zawartych zarówno w wystroju 
miasta, jak i w okolicznościowych wydawnictwach, które 
służyły laudacji wizytujących Gdańsk władców oraz ich 
małżonek. 
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W
 1712 roku wywoDząCy się z Holandii prawnik i hi-
storyk Willem Hendrik Nieupoort (ok. 1670–1730)1 
wydał podręcznik Rituum, qui olim apud Romanos 

obtinuerunt succincta explicatio, czyli Skrótowe wyja-
śnienie obyczajów, które kiedyś panowały u Rzymian2, 
który stał się niezwykle popularny w kolejnych dekadach. 
Kompendium to można umieścić w żywym właściwie 

1 Podstawowe dane biograficzne podał np. Bouillet (1878): 1350.
2 Zob. Nieupoort (1712). Data pierwszego wydania – 1712 – została 

podana za Haitsma Mulier et al. (1990): 306–307 (on-line: https://
books.google.pl/books?id=HghlAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl
&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 
23.11.2016]; por. edycję z 1713 roku sporządzoną w Bautzen (Budis-
sae) na terenie Saksonii: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/
dlf/57731/4/0/ [dostęp: 20.11.2016]; zob. również przyp. 15.

od czasów renesansu nurcie historiografii „antykwarycz-
nej” – po łacinie antiquitates, najwcześniej z dołączonym 
określeniem Graecae lub Romanae – opisującej szeroko 
pojmowaną kulturę duchową i materialną starożytnych 
Greków i Rzymian3. Jednak sama charakterystyka ga-
tunku historiograficznego jest tu mniej istotna niż fakt, 
że książka ta figuruje w sylabusach zajęć dwóch ostatnich 
klas Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku i że dotąd nie 
przeprowadzono dokładniejszego rozpoznania zawartych 
w niej treści. Dlatego właśnie przybliżenie zawartości 
i – do pewnego stopnia – omówienie formy prowadzenia 
wykładu Rituum… uczyniłem najistotniejszym wątkiem 

3 Na temat pisarstwa historycznego spod znaku antiquitates zob. 
choćby Miller (2015).

Kompendium starożytności rzymskich Willema Hendrika Nieupoorta 
jako popularny osiemnastowieczny podręcznik do kultury antycznej 

– w perspektywie gdańskiej 

https://books.google.pl/books?id=HghlAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=HghlAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=HghlAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/57731/4/0/
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/57731/4/0/
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prezentowanych dociekań. Nosząc się z zamiarem pisania 
o książce, takiej jak kompendium Nieupoorta, nie mógłbym 
również ignorować publikacji tematycznie i funkcjonalnie 
podobnych, a  także opracowań ideologicznie – by  tak 
rzec – paralelnych, i w ten sposób szczególnie przydatnych 
Nieupoortowi do uprawomocnienia decyzji o wystąpieniu 
z kolejnym tytułem na gruncie już wcześniej przez innych 
zagospodarowanym. Zatem główną prezentację poprzedzi 
skrótowe wyliczenie książek innych autorów, a napisanych 
i wydawanych wcześniej lub w tym samym stuleciu; przy 
czym – jak sugeruje tytuł – istotne jest spojrzenie z lokalnej, 
gdańskiej perspektywy, dlatego bazę materiałową moich 
poszukiwań stanowią głównie skomasowane w kolek-
cji PAN Biblioteki Gdańskiej pozostałości księgozbiorów 
dawnego (wczesnonowożytnego) Gdańska. Z tego samego 
powodu – próbując określić sposób wykorzystania Nie-
upoortowego podręcznika w trakcie lekcji ze starożytnej 
literatury i kultury – posiłkowałem się lokalnymi sylabu-
sami zajęciowymi. Wiadomo, że lekcje te organizowano 
w ramach bloku zajęciowego Retoryka i poezja, będącego 
jednym z programowych filarów nowożytnej szkoły gimna-
zjalnej, zaprojektowanej i stworzonej przez Filipa Melanch-
tona i Johanna Sturma w czasie odrodzenia. Dwa stule-
cia później, w XVIII wieku, kwestionowano już zupełnie 
otwarcie przydatność wiedzy opartej na nauczaniu języka 
łacińskiego4. Niemniej obok głosów krytycznych, niejako 
równolegle, w XVIII stuleciu zauważamy pewne ożywienie 
w badaniach nad starożytnością grecko-rzymską: w rezul-
tacie popyt na redagowane w języku łacińskim kompendia 
z rodzaju antiquitates wcale nie spada, a wręcz przeciwnie 
– można zaobserwować, choćby na poziomie szkolnym, 
większe zapotrzebowanie na przemyślany i kompetentnie 

4 Goulbourne (2009): 256–259.

zaprezentowany wykład o kulturze starożytnych mieszkań-
ców Grecji czy Italii. Czytanie Rituum… Nieupoorta może 
być więc traktowane jako próba śledzenia ponowionej 
w epoce oświecenia fascynacji antykiem i w tym duchu, 
czy raczej mając na uwadze właśnie ten estetyczny i na-
ukowy trend, staram się przedstawić moje rozważania.

„Antiquitates Romanae” w katalogu bibliotecznym

W kontekście interesującego nas zagadnienia niezastąpio-
nym źródłem informacji o książkach poświęconych historii 
kultury starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich są 
dawne lokalne katalogi biblioteczne. Już od pierwszego 
spojrzenia na opracowany na przełomie XIX i XX stulecia 
katalog przedmiotowy Danziger Stadtbibliothek (poprzed-
niczki PAN Biblioteki Gdańskiej) potrafimy określić, jakie-
go rodzaju książki stały niegdyś w salach Bibliothecae 
Senatus Gedanensis w gmachu na Starym Przedmieściu 
lub innych bibliotekach dawnego Gdańska – prywatnych 
czy parafialnych. Ta pomoc w poszukiwaniach bibliogra-
ficznych jest zresztą zdecydowanie lepsza – właśnie ze 
względu na sposób porządkowania zbiorów – niż sza-
cowny, acz zdekompletowany Index librorum, qui […] 
bibliothecae […] Senatus Gedanensis insertae sunt, 
prezentujący napływ kolejnych nabytków bibliotecznych 
wedle dat rocznych przez 186 lat (1596–1782)5. A zatem 
w dziale systematycznym Ce, grupującym między innymi 
w punkcie 2. Dzieła zebrane i pisma na temat starożytności 
rzymskich (oryg.: Gesammelte Werke und Schriften über 
römische Altertümer), znajdziemy takie publikacje, jak 
wielotomowy i wieloautorski, choć redagowany jednooso-
bowo przez Johanna Georga Grävego, zwanego Graeviusem 

5 Szafran (1988).
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(1632–1793)6, Thesaurus antiquitatum Romanarum (sygn. 
PAN BG: Ce 3195 2º). To ogromne dzieło – pod względem 
formatu i zawartości – miało z założenia pełnić funkcję 
wydawnictwa referencyjnego; swoimi rozmiarami raczej na 
pewno onieśmieliłoby każdego ucznia, zostało pomyślane 
jako pożyteczny w pracy badawczej zbiór naukowych roz-
praw. Thesaurus… w pewnym sensie symbolicznie sumu-
je wysiłki szesnasto- i siedemnastowiecznych uczonych, 
którzy interesowali się historią kultury starożytnego Rzy-
mu, i pośrednio uzasadnia również, dlaczego w szkolnych 
programach trwało sformułowanie antiquitates Romanae, 
kojarzone z badaniami nad kulturą starożytnego Rzymu7. 
Jednak oprócz wydawanej przez Johanna Georga Grävego 
– w latach dziewięćdziesiątych XVII stulecia (1694–1699) – 
bardzo obszernej dwunastotomowej publikacji, zdarzały się 
i mniejsze rozmiarami opracowania, traktujące o kulturze 
starożytnej w ogóle czy też z przeniesieniem akcentów na 
realia rzymskie. Patrząc na kolejne stronice opisywanego 
przed chwilą katalogu przedmiotowego, zauważymy zresz-
tą więcej opisów bibliograficznych tego rodzaju publikacji. 
W Reallexica, dziale trzecim, grupującym „leksykony rzym-
skich realiów”, trafią się przykładowo siedemnastowieczne 
Antiquitates Romanae e Rosino aliisque in compendium 
contractae et iuxta ordinem alphabeti dispositae bono 
iuventutis (Ienae 1657, sygn. PAN BG: Od 3652 8º, adl. 1 
– zob. il. 1)8. Praca ta jest jednak stosunkowo skromna 
rozmiarami (tekst główny, z numeracją składkową, nie 

6 Halm (1875–1912).
7 Co potwierdzają liczne przykłady zamieszczone w sylabusach lekcyj-

nych, na przykład Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku. Chociaż 
trzeba przyznać, że w tej szkole antiquitates widoczne stają się 
dopiero w XVIII stuleciu (od 1733 roku), zob. np. (1733). W zna-
nych mi o sto lat wcześniejszych sylabusach gdańskich (z roku 1630 
i 1634) termin antiquitates w ogóle się nie pojawia, zob. Riccius 
(1630); (1634).

8 Hildebrand (1657).

 � il. 1. Antiquitates Romanae e Rosino aliisque in compendium contrac-
tae et iuxta ordinem alphabeti dispositae bono iuventutis, Ienae 1657; 

sygn. PAN BG: Od 3652 8º, adl. 1
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przekracza 115 kart), przeznaczona raczej na poziom 
podstawowy, niekoniecznie dla słuchaczy gimnazjalnych 
klas akademickich. Nie można tego powiedzieć o wpi-
sanej wtytule książce Johanna Roszfelda vel Rosinusa 
(1551–1626)9 Romanarum antiquitatum libri decem…, 
zapełnionej drobnym drukiem i  liczącej 480 stron (tylko 
w tekście głównym)10. Z siedemnastowiecznych publikacji 
– tych zaprojektowanych z większym rozmachem – funk-
cję kompendium dla gimnazjalnych klas akademickich 
mógł pełnić podzielony na cztery księgi Consensus novus 
et methodicus antiquitatum Romanarum, czyli Nowy 
i metodyczny zwyczaj opisywania starożytności rzym-
skich, napisany przez niemieckiego teologa i historyka 
H(e)inricha Kippinga (1623–1678). Podtytuł opatrzonego 
sygnaturą Ce 3292 8º druku sugeruje, jak pomyślany 
został ów Consensus: w książce autor starał się zawrzeć 
– można się domyślać, że z sukcesem, jeżeli pracę wzna-
wiano ośmiokrotnie – informacje na temat religii, zasad 
funkcjonowania państwa, wojskowości, sfery prywatnej, 
a wszystko na podstawie źródeł historycznych, kalenda-
rzowych (wł. Fastorum), poetyckich, ustawowych, inskryp-
cyjnych, numizmatycznych, obrazowych czy rzeźbiarskich 
(zob. il. 2). Spójrzmy jednak na kolejne wpisy: trzytomowy 
Lexicon antiquitatum Romanarum11 Samuela Pitiscusa12, 
opublikowany w Hadze w 1737 roku (sygnatura PAN BG: 
Ce 3240 8º); nieco mniejszy rozmiarami, a dzięki temu 
poręczniejszy niż ukazujące się na prawach wznowienia 
w latach 1732–1737 dzieło firmowane przez Johanna 
Georga Grävego, które jednakowoż w wersji osiemnasto-
wiecznej w interesującym nas katalogu nie jest notowane. 

9 Hoche (1875b–1912).
10 Roszfeld (1583).
11 Pitiscus (1737).
12 Hoche (1875a–1912).

 � il. 2. H(e)inrich Kipping, Consensus novus et methodicus antiquitatum 
Romanarum (czyli Nowy i metodyczny zwyczaj opisywania starożytno-
ści rzymskich); sygn. PAN BG: Ce 3292 8º
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Leksykon Pitiscusa, jako projekt wydawniczy, upodabnia 
się do pozycji zamieszczonej pod sygnaturą Ce 3197 2º, 
ale jedynie objętościowo (tj. liczbą tomów), pomieszczone 
zaś pod tą ostatnią sygnaturą trójczęściowe dzieło o tytule 
Novus thesaurus antiquitatum Romanarum ma z założenia 
uzupełniać opisane przed chwilą referencyjne wydawnictwo 
Johanna Georga Grävego, o czym wyraźnie informuje tytuł 
wznowionej w Wenecji (tym razem u Giovanniego Battisty 
Pasqualego) serii – In Romanas et Graecas Graevii et Gro-
novii Antiquitates supplementa – i co bez trudu możemy 
dojrzeć na prezentowanym w Sieci (portal archive.org) 
skanie przedtytułowej karty tej italskiej reedycji13.

Nie sposób opisać wszystkich kilkudziesięciu pozycji, które 
zawiera katalog przedmiotowy Danziger Stadtbibliothek / 
PAN Biblioteki Gdańskiej: duża liczba wpisów zasługuje 
zresztą na osobne omówienie. Warto jednak odnotować 
jeszcze dwie inne publikacje osiemnastowieczne, które 
– podobnie jak antiquitates Nieupoorta – możemy zali-
czyć do grupy książek przydatnych w dydaktyce szkolnej. 
Pierwsza z nich to wpisana przy numerze sygnaturo-
wym Ce 3316 8º bardzo skromna – tak rozmiarami, jak 
w zakresie typografii – książeczka o tytule Antiquitatum 
Romanarum brevis descriptio in usum lectionum (Krótki 
opis starożytności rzymskich do użytku podczas zajęć 
szkolnych). Z braku szczególnych walorów – oglądamy 
jedynie szaro-czarny papier marmurkowy naklejony na 
kartonie, a  także nie najlepszej jakości papier składek 
i typografię bez godnych wzmianki ozdobników. Mimo to 
poszerzone drugie wydanie tej książeczki, za którą stoi 
profesor Uniwersytetu w Helmstedt Gottlob Benedict von 
Schirach (1743–1804)14, jest godne uwagi, gdyż pozwala 

13 Adres wydania drug iego:  ht tps: / /a rchive.org /deta i ls /
gri_33125012906927 [dostęp: 6.11.2016].

14 Carsten (1875−1912).
 � il. 3. Johann Friedrich Gruner, Introductio in antiquitates Romanas…, 

Ienae 1782; sygn. PAN BG: Ce 3321 8º

https://archive.org/details/gri_33125012906927
https://archive.org/details/gri_33125012906927
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zaobserwować, jak zmienił się sposób porządkowania 
wykładu podręcznikowego między XVII a XVIII stuleciem. 
To niewielkie kompendium ze względu na rozmiar powinno 
być zestawione ze wzmiankowanymi już jeneńskimi Anti-
quitates Romanae z 1657 roku; inne porównanie można 
przeprowadzić między – przykładowo – woluminem zawie-
rającym Consensus H(e)inricha Kippinga a sygnowaną 
jako Ce 3321 8º Introductio in antiquitates Romanas… 
Johanna Friedricha Grunera (zob. il. 3). W obu sytuacjach 
– jak przy pierwszych obu książkach, tak i w następnej 
parze – od razu ujawnia się kolejna istotna różnica: jak 
zasugerowano, publikacje starsze chronologicznie – Anti-
quitates Romanae e Rosino aliisque contractae… oraz 
Consensus – zawierają materiał grupowany inaczej niż 
pozostałe dwie z XVIII wieku, w późniejszych drukach 
autorstwa von Schiracha i Grunera bowiem autorzy zadbali 
o czytelność prezentowanych treści, dopasowując się do – 
rzec można – charakterystycznego już dla ich stulecia 
wydawniczego standardu (zob. il. 4). Tymczasem również 
antiquitates Nieupoorta od pierwszej edycji w 1712 roku 
charakteryzował przejrzysty sposób organizowania poda-
wanej czytelnikom treści.

Wykład o kultrze rzymskiej według Willema 
Hendrika Nieupoorta

Książka Nieupoorta rzeczywiście musiała spotkać się z żywą 
reakcją odbiorców z kręgów szkolnych, skoro dla XVIII stu-
lecia odnotowano aż dwadzieścia sześć jej wydań i wzno-
wień15. Jak to z reguły bywa z publikacjami edukacyjnymi, 

15 Haitsma Mulier et al. (1990): 306; zob. również: http://www.dbnl.
org/tekst/hait001repe01_01/hait001repe01_01_0572.php [dostęp: 
17.07.2017].

 � il. 4. Czytelny układ treści w Grunerowskiej Introductio in antiquita-
tes Romanas…, Ienae 1782; sygn. PAN BG: Ce 3321 8º, s. 3

http://www.dbnl.org/tekst/hait001repe01_01/hait001repe01_01_0572.php
http://www.dbnl.org/tekst/hait001repe01_01/hait001repe01_01_0572.php
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jej treść modyfikowano. Na karcie tytułowej edycji szóstej 
z 1743 roku, berlińskiej (zob. il. 5), której dwa egzem-
plarze przechowywane są do dziś w kolekcji PAN Biblio-
teki Gdańskiej (sygnatury: Ce 33006 oraz Uph.o.2324), 
pojawiła się sekcja uzupełnień. W jej ramach za pomocą 
sformułowania accedunt informowano o wprowadzeniu 
Prolusio Johanna Matthiasa Gesnera (1691–1761)16, 
będącej rodzajem wstępu krytycznego i propedeutycznego 
zarazem (jeszcze do niego wrócimy). Jednak w wydaniu 
utrechckim z 1734 roku17, bez takowej reklamy w ramach 
tytułu, została również zamieszczona – nie zawsze dru-
kowana18 – przedmowa matematyka i filologa Wilhelma 
Ottona Reitza (1702–1768). Uczony ten – oprócz uzu-
pełnień w przypisach – przygotował poręczny dodatek: 
index notarum, czyli zestaw skrótów łacińskich, który 
od 1747 roku umieszczany bywał na końcu podręcznika. 
Reitz pisał wprost19, że czytelnicy będą mieli do czynienia 
ze skromniejszą rozmiarami wersją siedemnastowiecznego 
opracowania, które – jako przedruk – wprowadzone zostało 
przez Grävego do XI tomu Thesarusa antiquitatum Roma-
narum20. Początek tytułu pracy oryginalnej brzmi De notis 
Romanorum commentarius…, a w nieco swobodniejszym 

16 Schindel (2016); zob. też Eckstein (1875−1912).
17 Por. Nieupoort (1734).
18 Znalazła się potem w wydaniu berlińskim z 1747 roku, ale usunięto 

ją na przykład z szóstego (trzeciego już nad Szprewą), gdzie wprowa-
dzona została Prolusio Johanna Matthiasa Gesnera. Na wstęp Reitza 
natrafimy jednak znowu w edycji berlińskiej z 1767 roku, numero-
wanej jako trzynasta; podobnie w wydaniu weneckim z 1774 roku 

– szóstym w tym mieście. Obie edycje prezentują zarówno jedną, 
jak i drugą przedmowę (jest tam również, rzecz jasna, praefatio 
Nieupoorta do wydania trzeciego Rituum… z 1723 roku).

19 Por. Prooemium editoris, w Nieupoort (1734), **5 verso – **6 recto.
20 Tom XI pod adresem: http://reader.digitale-sammlungen.

de/de/fs1/object/display/bsb11054926_00026.html?zo-
om=0.7500000000000002 [dostęp: 6.11.2016].

 � il. 5. Willem Hendrik Nieupoort, Rituum, qui olim apud Romanos 
constituerunt, succincta explicatio..., Berolini 1743; sygn. PAN BG: 

Uph.o.2324

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11054926_00026.html?zoom=0.7500000000000002
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11054926_00026.html?zoom=0.7500000000000002
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11054926_00026.html?zoom=0.7500000000000002
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przekładzie: Komentarz do skrótów stosowanych przez 
Rzymian…21. Zbiór ten sporządził wywodzący się z Italii 
Sertorio Orsato (1617–1678).

Inny ważny apendyks to kalendarz rzymski z  zazna-
czeniem dni świątecznych (obecny już w  wydaniu 
z 1738 roku); zawiera on potrójne oznakowanie, któ-
re uwzględnia podział na tygodnie, a zarazem ułatwia 
określenie dnia miesiąca przy odnoszeniu kalendarza 
juliańskiego do gregoriańskiego22 (zob. il. 6). Podobnie 
jak Index notarum, również ten dodatek został sporządzo-
ny na podstawie publikowanej, tym razem w VIII tomie 
Gräviańskiego tezaurusa, pracy szkockiego uczonego 
Thomasa Dempstera, zatytułowanej Kalendarium Roma-
num23 (zob. il. 7). Dodajmy, że w późniejszych wydaniach 
pojawił się jeszcze jeden krótki fragment uzupełniający 
podstawowe wiadomości na temat budowy kalendarza 
rzymskiego. Funkcjonował jednak na tych samych pra-
wach, co bardziej rozbudowane dodatki, zyskując swoje 
miejsce w sekcji apendyksów jako pozycja druga24.

Pozycję trzecią z kolei zajęło opracowanie na temat miejsca, 
w którym sprawowała urzędowe obowiązki rzymska pretu-
ra – tribunal praetoris. Tekst wyszedł spod pióra prawnika 
Karla Ferdinanda Hommela (1722– 1781)25; tę niewiel-
kich rozmiarów rozprawę (mieściła się na 42 stronach) 
można było przeczytać na przykład w edycjach berlińskich 

21 Orsato (1672).
22 Por. choćby k. X2 recto – [X7] verso.
23 Dempster (1694). Jest to fragment przeredagowanego przez Tho-

masa Dempstera opracowania Roszfelda – Rosinusa, por. Dempster 
(1613) oraz informację o zależności Kalendarium od Antiquitatum 
Romanarum corpus absolutissimum… Irving (1839): 364.

24 Por. np. Nieupoort (1743a): 669; Nieupoort (1743b): 503–504; 
Nieupoort (1774): 333.

25 Lieberwirth (1957b).

 � il. 6. Kalendarium Romanum, 
w: Rituum, qui olim apud Romanos 
constituerunt, succincta explicatio, 
wyd. VI, http://daten.digitale-
sammlungen.de/~db/0007/
bsb00076244/images/index.html?id
=00076244&groesser=&fip=eay
aqrsqrseayasdasfs&no=&seite=9 
[dostęp: 18.07.2017]

(z 1767 roku – aż po 1784), ale nie w weneckich (nie ma 
jej ani w edycji z 1774 roku, ani w kolejnych – choćby 
z roku 1791), co sugeruje istnienie odrębności w zakresie 
apendyksów dla wersji południowych oraz tych z obszaru 
germańskojęzycznego.

Adresaci kompedium i wskazówki,  
jak (je) czytać

Z pozoru opisanie grupy odbiorczej podręcznika Nieupo-
orta wydaje się zadaniem nietrudnym: tworzyli ją przede 
wszystkim uczniowie ostatnich klas gimnazjów huma-
nistycznych; niekiedy również studenci rozpoczynający 
edukację uniwersytecką. Melioris litteraturae candidati, 
a więc uczniowie aspirujący do tytułu znawców (staro-
żytnej) literatury wyrafinowanej, czy też po prostu adu-
lescentes wedle zaleceń autora powinni sięgać po pod-
ręcznik, zwłaszcza gdy noszą się z zamiarem studiowania 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=&fip=eayaqrsqrseayasdasfs&no=&seite=9
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=&fip=eayaqrsqrseayasdasfs&no=&seite=9
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=&fip=eayaqrsqrseayasdasfs&no=&seite=9
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=&fip=eayaqrsqrseayasdasfs&no=&seite=9
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=&fip=eayaqrsqrseayasdasfs&no=&seite=9
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prawa. Znajomość podręcznikowego wykładu o różnora-
kich instytucjach i urzędach rzymskich daje – jak reklamo-
wał autor – większe kompetencje tym, którzy będą czytali 
prawa zamieszczone w Digestach cesarza Justyniana albo 
w Kodeksie Teodozjańskim26.

Jednak Nieupoort nie miał zamiaru na zbiorowości osiem-
nastowiecznych „gimnazjalistów” poprzestać; ambicja, 
a może również zapobiegliwość, wynikająca przykłado-
wo z chęci pozyskania jak największej liczby nabywców 
powstającej książki, była powodem, dla którego od razu 
wskazywał, że obyczajowością Rzymian, a zwłaszcza 
obyczajem prawnym i strukturą organizacyjną państwa 
rzymskiego, interesowali się wszyscy viri insignes. Jak 
można się łatwo domyślić, Nieupoort miał na myśli tych, 
którzy ze względów ambicjonalnych czy losowych (np. 
arystokratyczne pochodzenie) wywierali wpływ na politykę 
różnych regionów Europy w przeszłości czy współcześnie – 
w XVIII stuleciu. Grupa ta stanowiła rodzaj ekskluzywnego 
grona ludzi wyjątkowych, do którego wielu – jak zakładał 
Nieupoort – chciałoby się zaliczać. Cel okazywał się trudny 
do realizacji choćby na etapie kształcenia: w praefatio czy-
tamy o jednostkach, które nie były w stanie, na przykład 
z braku czasu, zapoznać się z urządzeniami społecznymi 
starożytnej rzymskiej republiki, i to pomimo ambicji poli-
tycznych. Tu więc ujawniało się kolejne pole do działania 
dla autorów opisujących antiquitates, gdyż braki w opartej 
na rzymskich wzorcach edukacji w zarządzaniu państwem 
ambitne jednostki mogłyby uzupełnić, przystępując do lek-
tury tychże opracowań. Rzecz oczywista – miejsce w sze-
regu autorów „antykwarystów” Willem Hendrik Nieupoort 
rezerwował również dla siebie27.

26 Nieupoort (1743a): XX4.
27 Zob. Nieupoort (1713): k. [X3] verso: Hinc tot viri insignes, praeci-

puae qui rempublicam vel domi, vel belli administrandi scientiam 

 � il. 7. Thomas Dempster, Kalendarium Romanum, w: Johann Georg 
Gräve, Thesaurus Antiquitatum Romanarum, vol. VIII, Traiecti 

ad Rhenum 1698, col. 115–116; własność: Staatliche Bibliothek 
Regensburg, sygn.: 12490611; Regensburg, Staatliche Bibliothek – 
999/2Hist.pol.165.8, http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/

object/display/bsb11054923_00123.html [dostęp: 22.11.2016]
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Osoby z politycznymi aspiracjami to zresztą niejedyna 
– oprócz uczniów i studentów – grupa docelowa. Swoje 
kompendium autor kieruje również do czytelników antycz-
nej literatury, którzy starają się ją lepiej zrozumieć. Lektura 
tekstów starożytnych, skutkująca pełnym rozumieniem, 
jest przecież niemożliwa bez orientacji w zagadnieniach 
obyczajowych i prawnych i  tylko odbiorca wyposażony 
w odpowiednie kompetencje – znajomość starożytnych 
realiów kulturowych – może doświadczyć pełnej satysfakcji 
w trakcie lektury dzieł starożytnych klasyków.

Prezentując swój punkt widzenia, Nieupoort posługuje 
się takimi sformułowaniami, jak verus sensus auctorum 
czy recta verborum scientia. Pierwsze konotuje relacje 
między intencją autorską a czytelnikiem; drugie objaśnia 
proces dekodowania sensu zawartego w tekście. O  ile 
więc zrozumienie tego, co miał na myśli starożytny pisarz 
(quae sensit – by użyć formy osobowej czasownika), staje 
się pierwszym krokiem do celu, jakim będzie właściwe 
i dogłębne odczytanie tekstu, o  tyle następny krok jest 
realizowany wówczas, gdy zachodzi stosowne rozumienie 
słów współtworzących materię utrwalonego w piśmie sta-
rożytnego dzieła. Akt lektury efektywnej zachodzi dopiero 

sibi comparatam vellent, huius populi [Romani – J.P.] mores et 
leges pernoscere cupierunt. Hinc etiam tot viri eruditione conspicui, 
ut aliorum, quibus vel otium, vel occasio non suppetebat, conatus 
sublevarent, in antiquitatibus his – ut vulgo dicimus – explicandis 
operam suam posuerunt.

 Stąd tyle wyróżniających się osób, zwłaszcza tych, które chciały 
pozyskać wiedzę na temat zarządzania państwem – czy to w czasie 
pokoju, czy to podczas wojny – pragnęło dogłębnie zapoznać się 
z obyczajowością i systemem prawnym tego narodu [tj. Rzymian 
– J.P.]. Stąd [też] tyle wyróżniających się erudycją ludzi zabrało się 
do pracy nad wyjaśnieniem – jak mówimy potocznie – „starożytności” 
innym [osobom], które albo nie miały wystarczająco dużo wolnego 
czasu, albo sposobności, by zaspokoić swoją ciekawość [w tych 
kwestiach].

wtedy, kiedy „fazę” rozumienia, którą określilibyśmy, idąc 
za praefatio, mianem sentire bądź sensus, poprzedzi 
poznanie obyczajowości starożytnych Rzymian, czyli – 
u Nieupoorta – cognitio rituum28.

Podwójna rekomendacja: Willem Hendrik 
Nieupoort oraz Jean Le Clerc

Willem Hendrik Nieupoort nie był oczywiście jedynym spe-
cjalistą, zabierającym głos w niezwykle ważnej dla huma-
nistów kwestii: jak nabyć umiejętność rozumienia tekstów 
starożytnych. Usiłował natomiast jak najlepiej zaprezento-
wać własne kompetencje. Dlatego znajdziemy w jego pod-
ręczniku stosunkowo liczne odniesienia do innych opraco-
wań tematu (znajomość literatury dotyczącej wykładanych 

28 Zob. Nieupoort (1767): k. A2 verso: Altera quoque ratio dari potest, 
cur non ii tantum, qui ad rempublicam aliquando sunt accessuri, 
verum etiam, qui Latinos, cuiuscumque tandem ordinis sint, scrip-
tores paulo accuratius intelligere cupiunt, necessario huic studio 
aliquam operam navare debeant. Quod scilicet oratores et qui phi-
losophi, praecipue vero historici, quorum lectio, ut iucundissima est 
cunctis, qui non plane ab omnibus artibus humanioribus sunt alieni, 
ita etiam utilissima, historici – inquam – et poetae passim alludant 
ad ritus suo tempore usitatos ita, ut verus auctorum illorum sensus 
et recta verborum, quibus utuntur, scientia haberi nequeat absque 
istorum rituum cognitione.

 Można jeszcze inaczej uzasadniać, dlaczego nie tylko osoby aspi-
rujące do kariery w polityce, lecz również ci, którzy pragną nieco 
dokładniej rozumieć pisarzy łacińskich, powinni koniecznie zapoznać 
się z tą tematyką [tj. z kulturą starożytnych Rzymian]. Mianowicie 
mówcy i autorzy filozofujący, a szczególnie historycy (dla wszystkich 
oswojonych z humanistyką/kulturą czytanie ich jest zarówno bardzo 
przyjemne, jak i bardzo pożyteczne); historycy [ci] – jak mówię – 
i poeci wszędzie [w swoich utworach] odwołują się do praktykowa-
nych w ich czasie obyczajów; tak że nie da się we właściwy sposób 
zrozumieć tych autorów ani pojąć, jak posługują się oni słowami, 
bez wiedzy na temat obyczajowości.
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zagadnień jest wszakże jednym z wyznaczników autorskiej 
kompetencji). Spośród przywołań literaturowych wymień-
my zatem, jedynie przykładowo, podręcznik Ars critica 
teologa Jeana Le Clerca (1657–1736). Sztuka krytyczne-
go rozumienia tekstów starożytnych, powiązana z nauką, 
filologicznej z gruntu, techniki emendacji, jest oczywiście 
głównym tematem tej książki; jednak rozbudowana partia 
wstępna, w której Le Clerc uzasadniał, jak potrzebnym 
„narzędziem” w ręku każdego admiratora tekstów pisanych 
może się stać umiejętnie realizowana procedura oceny 
tekstu, jego zgodności z autorskim pierwowzorem; partia 
ta – powtórzmy – dostarcza również Nieupoortowi istot-
nych argumentów za pozyskiwaniem wiedzy o realiach 
społeczeństw dawnych Greków i Rzymian. Można odnieść 
wrażenie, że wręcz oddawał on pola Jeanowi Le Clercowi 
w przekonywaniu czytelników, dlaczego warto poznawać 
starożytną obyczajowość grecko-rzymską: podał przecież 
tylko omawiane już powody (viri insignes, niezbędna 
orientacja w praktykach prawnych dawnego Rzymu, jeśli 
mowa o lepszym rozumieniu zbiorów prawnych z przełomu 
starożytności i wieków średnich), a dopełnienie argumen-
tacji miało pozostać w gestii autora Ars critica. Poświęćmy 
jej zatem – jako istotnemu źródłu „autorskiej propagandy” 
– nieco więcej miejsca.

W tym swoistym podręcznikowym „dwugłosie” obu uczo-
nych uzupełnienia Le Clerca wyglądają następująco. Na 
przykład we wskazanym przez Nieupoorta trzecim paragra-
fie rozdziału pierwszego możemy przeczytać, że znajomość 
nieoczywistych dla nowożytnego czytelnika aluzji do sfery 
obyczajowej starożytnych to sprawa, której nie należy 
lekceważyć; zdarzają się bowiem i tacy czytelnicy, którzy 
sądzą, że zaznajomili się z tekstem dawnym w satysfak-
cjonującym stopniu, a jest dokładnie na odwrót: nie pojęli 
sensów ukrytych, gdyż brak im rozeznania między innymi 

w obyczajowości starożytnych29. Za tego rodzaju sformu-
łowaniem podąża, by tak rzec, typologia consuetudinum, 
a więc obyczajów ludzi antyku, kształtowana w ramach 
prostego podziału dwójkowego: jedne zaliczyć należy 
do sfery prywatnej, inne – do publicznej. Jak utrzymuje Le 
Clerc, mniej rozpoznana jest sfera obyczajowości prywat-
nej, mimo że aluzji do zwyczajów i zachowań z tej sfery 
znaleźć można w tekstach dawnych nie mniej niż do ofi-
cjalnych. Consuetudines privatas współtworzą rozmaite 

„powiedzenia” lub „sformułowania” (locutiones), mające 
niekiedy – według autora podręcznika – charakter kolokacji 
czy frazeologizmu30.

29 Por. Le Clerc (1700): 40–41.
30 Oto przykład, który nie mieści się co prawda w  ramach prowa-

dzonego tutaj wykładu, dobrze jednak naświetli intencje Jeana Le 
Clerca, a pośrednio – również samego Nieupoorta. Sprawa dotyczy 
oczywistego niby sformułowania z modlitwy Ojcze Nasz, zawar-
tego w wezwaniu: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” 
(łac. panem nostrum quotidianum da nobis hodie). Istotny sens 
dwuwyrazowego „chleba powszedniego”, ukryty według autora Ars 
critica w cytowanym zdaniu, zbudowany został na aluzji do zwy-
czaju alimentacji; u starożytnych Rzymian aktywność taka była, 
jak wiadomo, w gestii jednostek o lepszym statusie majątkowym. 
Proceder rozdawnictwa żywności wzmiankuje – odszukany przez 
autora Ars critica – fragment starotestamentowej Księgi Tobiasza 
(Tb I 3,19); następnie – Flawiusz Wopiskus z Syrakuz w History-
kach cesarstwa rzymskiego (Scriptores Historiae Augustae, Divus 
Aurelianus III 5, 35, 1, por. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
text?doc=Perseus:text:2008.01.0510:work=26:chapter=35&hi-
ghlight=siliginei%2Csiligineum [dostęp: 17.07.2017]; trójczę-
ściową egzemplifikację dopełnia przywołanie starotestamentowej 
manny, która w przekładzie greckim została określona mianem 
διπιούσιος (łac. crastinus). Chrystus – dowodził Le Clerc – ma 
następujące intencje wobec ludzi: pragnie karmić ich chlebem, 
podobnie jak to czynił Bóg Ojciec (Jahwe) podczas wędrówki Izra-
elitów przez pustynię. Objaśniając, Le Clerc tak rozwija ukryty sens 
owego sformułowania: „Daj nam go [chleba – J.P.] w przyszłości, 
na całe życie, jakie nam pozostało (dzięki czemu żyć możemy 
na co dzień); tak jak to się czyni dla biednych, którym dostarcza 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0510:work=26:chapter=35&highlight=siliginei%2Csiligineum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0510:work=26:chapter=35&highlight=siliginei%2Csiligineum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0510:work=26:chapter=35&highlight=siliginei%2Csiligineum
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Przytoczywszy kilka przykładów consuetudines privatae, 
Le Clerc wylicza również przykładowe opiniones, które 
można w zasadzie bez przeszkód oddać za pomocą słów 
przekonanie lub przesąd. Zostały one – podobnie jak 
consuetudines – sklasyfikowane w dwóch grupach; są 
zatem takie, które wiązać należy z religią i obyczajowością 
(cultum Dei et mores); inne z kolei odnoszą się do natury 
(res naturales)31. Uzasadnione z erudycją typologie Le 
Clerca nie wzięły się znikąd: autor ten – jak możemy wnio-
skować z następujących dalej wskazówek o efektywnym 
pozyskiwaniu wiedzy na temat „zwyczajów” i „przesądów” 
– dobrą orientację w starożytnych realiach kulturowych 

się codzienne posiłki” (Da nobis in posterum, per reliquam vitam, 
quotidie unde vivamus; ut fit pauperibus, quibus quotidie victus 
suppeditatur), Le Clerc (1700): 42–43.

31 Jako że  wykształcony teologicznie autor wykazuje skłonność 
do  egzegezy Pisma Świętego, zaprezentowane przez niego 
przykładowe „przekonanie” wiąże się z figurującym w Księdze 
Psalmów (Septuaginta) w wersie 6 Psalmu 91 określeniem δαιμόνιον 
μεσημβρινόν (łac. daemonium meridianum, Biblia Tysiąclecia: 

„mór, co niszczy w południe”), które – jak czytamy – wywoływało 
zakłopotanie wielu autorytetów Kościoła wczesnochrześcijańskiego. 
Le Clerc dla objaśnienia danego fragmentu przywołał między innymi 

„przesąd” wykorzystany przez Kallimacha z Cyreny. Ten hellenistyczny 
poeta-uczony w hymnie do kąpiącej się Ateny nakreślił scenę, 
w której Tejrezjasz – kolejna w greckiej mitologii, obok Akteona, 
ofiara voyeuryzmu – traci wzrok, dostrzegłszy boginię biorącą kąpiel 
w towarzystwie nimfy Chariklo; wszystko to dzieje się oczywiście 
w porze południowej (Call. Hymnus 5, v. 60–84). Utrwalenie 
w wierzeniach przedchrześcijańskich motywu bóstwa wykazującego 
się szczególną aktywnością w środkowej porze dnia potwierdzają 
także wyimki z Teokryta (Idylla 1) i z Farsalii Lukana (fragment księgi 
III na temat umiejscowionego nieopodal Marsylii, otoczonego kultem 
zalesionego miejsca, łac. lucus: wśród dwóch tabuizowanych przez 
miejscową ludność pór dobowych, wskazujących na wzmożoną 
aktywność sił nadprzyrodzonych w tym świętym gaju, wymienione 
zostało między innymi południe: non illum cultu populi propiore 
frequentant, / sed cessere deis. Medio cum Phoebus in axe est, /
aut coelum nox atra tenet…, v. 422–424).

pozyskał za sprawą intensywnej lektury autorów starożyt-
nych, zwłaszcza tych, którzy specjalizowali się w pisaniu 
historii; doskonałe zaś rozeznanie w tematyce ksiąg Pisma 
Świętego u absolwenta nowożytnego fakultetu teologiczne-
go powinno być traktowane jako oczywiste i nie wymaga 
dodatkowego komentarza.

Warto jednak zwrócić uwagę na prezentowane w dal-
szym ciągu wywodu sugestie metodyczne. Le Clerc zaleca 
bowiem, żeby zaglądać głównie do tych autorów staro-
żytnych, którzy wywodzili się spoza kultury przez nich 
opisywanej: tak więc znacznie więcej obserwacji na temat 
realiów społeczno-kulturowych można znaleźć – przy-
kładowo – u Greków piszących o Rzymianach. Wśród 
historyków pierwszej z obu wymienionych nacji wart 
zainteresowania jest Polibiusz (ok. 200 – ok. 120 p.n.e.), 
gdyż „przedstawił najwięcej informacji na temat wojskowo-
ści rzymskiej, których próżno by szukać u jakiegokolwiek 
autora rzymskiego”32. Podobnie rzecz się ma z dziełem 
Dionizjusza z Halikarnasu (ok. 60 p.n.e. – po 7 n.e.); z tej 
samej przyczyny warto też sięgać do Plutarcha z Cheronei 
(46–120)33. Czytanie autorów szczegółowo opisujących 
kulturę rzymską byłoby jednak niewystarczające. Wiedzę 
w tym zakresie należy również uzupełniać, opierając się na 
kompetentnych opracowaniach. Dlatego Le Clerc formułuje 
od razu własną listę rekomendowanych książek z rodzaju 
antiquitates34.

32 Le Clerc (1700): 47 [cap. I, par. 3, 5].
33 Le Clerc (1700): l.c.
34 Wśród tytułów rekomendowanych przez Le Clerca pojawiają się 

odnotowane już wcześniej antiquitates Johannesa Rosinusa (wraz 
z uzupełnieniami Thomasa Dempstera); bardziej wyspecjalizowane 
publikacje reprezentuje na przykład Justus Lipsjusz (De militia 
Romana); kwestie dotyczące ubioru (res vestiaria) miał kompetent-
nie przedstawić Octavius Ferrarius, a Franciscus Balduinus – obuwia 
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Tak oto kształtuje się linia argumentacyjna Le Clerca, 
do której – jako istotnej– odwoływał się Willem Hendrik 
Nieupoort. Czas zresztą, by wrócić do wywodów prezen-
towanych w podręczniku tego ostatniego autora.

Krytycznie o konkurencji

W praefatio Nieupoort nie tylko odsyła do interesujących – 
w jego mniemaniu – kompendiów; niekiedy pozwala sobie 
na wyrazistą krytykę. Warto przywołać fragment, w którym 
mowa o wzmiankowanych Antiquitates Kippinga. Nie jest 
to z pewnością elogium. Nieupoort komentuje bowiem tak:

Verum est, Kippingium multos (et nimis sane multos) 
auctores citare: at cum ille simul scateat nugis ineptis-
simis de praestigiis daemonum, sagarum, et similium, 
corrumpendo potius, quam formando iuventutis iudi-
cio natus videtur35.

To prawda, że Kipping przywołuje wielu, a właściwie – zbyt 
wielu autorów. Lecz – jak się wydaje – urodził się raczej po 
to, by psuć, niż by kształcić literacki smak młodych, skoro 
częstuje [czytelnika] zupełnie niedorzecznymi głupotami 
o podstępach bożków, wróżek i [innych] podobnych [istot].

A zaraz potem – kolejne zarzuty:

Mitto digressiones maximam partem ab instituto suo 
alienissimas, quas nullo ordine, nullo modo pertractat; 

(indumenta pedum). Na pierwszym miescu Le Clerc stawiał wie-
lotomową zbiorczą publikację Johanna Georga Grävego Thesaurus 
antiquitatum Romanarum, por. Le Clerc (1700): 47–48.

35 Nieupoort (1743a): k. XX5 recto.

ingentem ubique silvam auctorum; veterum, recentio-
rum; notorum, ignotorum; bonorum, sequiorum (10) 
absque ullo dilectu citans. Tum ineptissimas opiniones 
philosophorum de rebus physicis, quae tamen sua 
aetate a cordatioribus plerisque explosae erant, immi-
scet; et stilo passim utitur neglectissimo36.

Pomijam dygresje, które prawie zupełnie nie wiążą się 
z główną tematyką [i] które [autor] formułuje niestarannie 
i niemetodycznie, przywołując wszędzie bez jakiejkolwiek 
selekcji bardzo wielu autorów – wcześniejszych i póź-
niejszych, znanych i nieznanych, dobrych i słabszych. 
A do tego wprowadza zupełnie nieuzasadnione twierdzenia 
filozofów na temat natury, które przecież w jego czasach 
przez rozumniejszą większość zostały odrzucone; i styl 
wszędzie bardzo niestaranny.

Opinia to zdecydowanie niepochlebna. Pamiętajmy jednak, 
że Nieupoort – jak każdy autor podczas promocji książki – 
starał się przede wszystkim rekomendować własną pracę. 
Jedną zaś z gotowych taktyk autopromocyjnych – w sumie 
o bardzo dawnym rodowodzie37 – jest skontrastowanie 
osobistych dokonań z osiągnięciami poprzedników. Te 
pierwsze są rezultatem ogólnego postępu wiedzy, jeśli 
nie większej sprawności warsztatowej oraz indywidual-
nych zdolności krytykującego. Nie podejmuję się w tym 
miejscu rozstrzygać, czy autor Rituum… ocenił swojego 
poprzednika sprawiedliwie: narrację siedemnastowiecz-
nych erudytów rzeczywiście mogły cechować przesadna 
szczegółowość czy upodobanie do efektownego stylu; 

36 Nieupoort (1743a): k. XX4 verso – XX5 recto.
37 Za autopromocyjne w tym kontekście można uznać – przykłado-

wo – wypowiedzi Arystotelesa krytykującego sofistów we wstępie 
do Retoryki (1354a).
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z kolei ludziom oświecenia, śledzącym teksty (naukowe) 
wcześniejszej epoki, tego rodzaju nastawienie mogło się 
kojarzyć z nieumiejętnością dobierania istotnych informacji 
i selekcjonowania tych drugorzędnych. Sam Nieupoort 
stwierdził przecież, zanim zaatakował imiennie w Kippinga, 
że poprzedni autorzy „antiquitatum poświęcają więcej niż 
trzeba uwagi sprawom mniej istotnym, a te, które wyma-
gają większej – albo w ogóle pomijają, albo relacjonują 
zdawkowo; prezentują też zagadnienia w nieodpowiedniej 
kolejności”. Skoro zatem inni – acz na pewno nie wszyscy, 
o czym niżej – posiedli nieodpowiednie techniki wykładu, 
to na czym w stuleciu autora powinno polegać eleganckie 
i przejrzyste redagowanie podręcznika w rodzaju antiqu-
itates? Żeby się przekonać, co miał na myśli Nieupoort, 
zajrzyjmy do krótkiej charakterystyki treści, jaką zamieścił 
on we wstępie do swojego kompendium.

Dyspozycja „Rituum…”

Nie sposób zaprzeczyć, że krytyczny wobec poprzedników 
Nieupoort dokładnie przemyślał układ materiału. Zauwa-
żymy to najprędzej w tekście głównym, gdzie podawane 
treści zostały podzielone na mniejsze fragmenty, co – jak 
nietrudno się domyślić – miało służyć zarówno sprawniej-
szemu odnajdywaniu poszczególnych fragmentów, jak 
i wspomagać procesy zapamiętywania. Autor zresztą sam 
zaprezentował ten układ w praefatio, sugerując, że warto 
architekturę podręcznika zachować w pamięci. Oczywiście, 
rzecz raczej nie w tym, by korzystający z książki przyswoił 
sobie wszystkie elementy treściowej konstrukcji, lecz tylko 
te najistotniejsze – sposób dzielenia materiału i głów-
ne śródtytuły. W rezultacie książka ma sześć większych 
objętościowo „części” (partes), w których skład wchodzą 

całostki określane mianem „członów” (membra) lub „roz-
działów” (capita). Wykład zaczyna się zasadniczo od pre-
zentacji istotnych elementów ustroju państwa rzymskiego, 
uwzględniając przemiany, jakie dokonały się na przestrzeni 
kolejnych stuleci; kończy zaś na zagadnieniach dotyczą-
cych obyczajowości w wymiarze, by tak rzec, rodzinnym 
i jednostkowym. Spójrzmy zresztą, jak kształtuje się treść 
ujęta w tytułach poszczególnych rozdziałów:

I. Rozmaite podziały, stany społeczne i komicja (De variis 
divisionibus, ordinibus populi Romani eiusdemque comitiis);

II. Urzędy o większym i mniejszym znaczeniu, zarówno sto-
łeczne, jak i na prowincji (De magistratibus – tum maio-
ribus, tum minoribus; tum urbanis, tum provincialibus);

III. Sądy do spraw prywatnych, sądy publiczne (De iudiciis 
privatis et publicis);

IV. Życie religijne Rzymian (Sacra Romanorum);

V. Wojskowość starożytnego Rzymu (De militia Romana);

VI. Życie prywatne starożytnych Rzymian (De vita Roma-
norum privata).

Tytuły te z założenia brzmią dosyć ogólnie. Na poziomie 
niższym (capita) przybywa mniejszych jednostek. I tak – 
dla przykładu – część szósta składa się z sześciu rozdzia-
łów; kolejno czytamy:

1. Ubiory (De re vestiaria);

2. Jak ucztowano (De ratione conviviorum) ;

3. Pieniądze rzymskie, bogactwo i zbytek Rzymian (De 
pecunia Romanorum, divitiis eorum et luxu);

4. (Wesela) De nuptiis;

5. Imiona Rzymian, rody i rodziny; procedura wyzwolenia 
i patria potestas (De nominibus Romanorum, gentibus 
ac familiis, de manumissionibus et de patria potestate);
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6. Zwyczaje pogrzebowe Rzymian (De ritibus, quibus circa 
funera Romani sunt usi).

Willem Hendrik Nieupoort w przedstawionym na wstępie 
zarysie treści nie wspomniał o jeszcze jednym, trzecim 
już, stopniu organizacji wywodu: poszczególne rozdziały 
(capita) zawierają dodatkowo paragrafy, za których pomo-
cą oznaczany jest nowy wątek. W książce rozwiązanie to 
prezentuje się następująco: na zewnętrznej niezadruko-
wanej przestrzeni stron zamieszczono tytuliki-marginalia 
sugerujące temat danego akapitu. A zatem potencjalny 
czytelnik, przeglądając kolejne karty, mógł się natknąć na 
takie paragrafy, jak (znowu rozdział VI – De re vestiaria): 
o  todze, o  tunice; następnie zaś (już bez znakowania 
paragrafów) omawiana jest laena – narzutka kształtem 
przypominająca trójkątną grecką chlamidę – czy też 
płaszcz o nazwie lacerna, który nakładano w chłodne dni 
na tunikę lub togę. Dalej pojawiają się opisy przeciwdesz-
czowej paenuli (łac. paenula), ubrania noszonego zarów-
no przez kobiety, jak i mężczyzn – w przeciwieństwie 
do wcześniej wymienionych części garderoby męskiej. 
Paenula, reprezentująca uniwersalny ubiór, sygnalizuje 
również, że autor kompendium zamierza przejść do pre-
zentacji części garderoby kobiecej. W tej grupie w  jed-
nym paragrafie (numerowanym jako czwarty) opisane 
zostały: nakładana na tunikę stola, potem również palla, 
a wreszcie – nakrycia głowy (łac. tegumenta capitis) 
w rodzaju mitry i reticulum; pojawiają się także wzmianki 
o wstążkach (łac. vittae), a nawet – o przeznaczonym 
dla panien młodych jaskrawożółtym welonie (łac. flam-
meum). W piątym paragrafie znalazło się też zestawienie 
wiadomości na temat obuwia, z uwzględnieniem różnic 
występujących w poszczególnych warstwach rzymskiego 
społeczeństwa.

Rozdział o ucztach (De ratione conviviorum) przynosi infor-
macje o zasadach rozmieszczania uczestników przy stole 
(De ratione accumbendi), o rodzajach stołów czy sposobie 
ustawienia i liczbie sof, a także o – poprzedzających wspól-
ne ucztowanie – zabiegach higienicznych czy o zmianie 
odzieży, zdejmowaniu obuwia. W paragrafie drugim znaj-
dują się omówienia samych posiłków: co jedzono i w jakiej 
kolejności (przystawki, czyli gustus, poprzedzały danie 
główne, tj. caput caenae). Wzmiankowane są również 
obyczaje towarzyszące jedzeniu i wpływające na tempo 
spożywania posiłku. Przede wszystkim mowa o „mistrzu 
uczty” (łac. magister cenae), ale też nie zostaje pominię-
ta, charakterystyczna dla spotkań „w wersji luksusowej”, 
oprawa taneczno-dramatyczna, w tym występy mimów, 
lascivae saltationes, tj. swobodne, sprośne tańce, a nawet 
– pokazy walk gladiatorskich. Następnie prezentowana jest 
typologia posiłków dobowych (łac. ientaculum, prandium, 
merenda, cena) oraz rozpoczynanych o wcześniejszej lub 
późniejszej porze spotkań konwiwialnych (łac. convivia 
tempestiva lub intempestiva).

Dalsze „eksplikacje” Nieupoorta koncentrują się na innym 
rodzaju kulinariów, tj. na tym, co i jak pito podczas spo-
tkań (paragraf trzeci: De potu i – jak można oczekiwać 
– wino, niekiedy rozrzedzone wodą albo przyprawione). 
Objaśniona zostaje rola „mistrza uczty”, który ustala zasa-
dy konsumpcji winnego trunku, tzn. ile pić, jak wnosić 
toasty i za kogo. Nieupoort, idąc za tekstami starożytnymi 
(Ovid. Fasti III 531), zdaje się sugerować, że wypijano 
niekiedy nieco więcej, niż należy, skoro liczba kielichów 
miała symbolicznie równać się długości życia adresata 
toastu, rzecz jasna, wyrażanej w latach38. Zarazem jednak 
wspomina o moderacyjnej roli „mistrza uczy”, który miał 

38 Nieupoort (1743a): 545.
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prawo nakładać kary na uczestników: jeżeli w trakcie gier 
przy piciu nie respektowali ustalonych reguł, wyłączał ich 
z następnego toastu. Zdaniem autora kompendium ten 
sposób dyscyplinowania niesubordynowanych ucztujących 
dobrze podsumowuje poetyckie (Hor. Sermones II 2, 123) 
sformułowanie culpa magistra potare – „pić, gdy mistrzy-
nią [uczty] jest kara”. Wykład w paragrafie trzecim zawiera 
również próby wyjaśnienia innej gry sympozjastycznej, 
zwanej kottabos (łac. cottabus), która – jak czytamy – 
mogła polegać na odpowiednio zręcznym wylaniu resztek 
wina na podłogę, tak aby uzyskać przy tym charaktery-
styczny dźwięk uderzających o powierzchnię kropel. Wedle 
innych przekazów zabawa polegała na strzykaniu palcami 
w pestki ostatniego jabłka, jakie pozostało na stole, tak aby 
trafić w sufit jadalni. Ten, komu się powiodło, mógł liczyć 
na pomyślność losu w życiu uczuciowo-erotycznym.

W rozdziale trzecim czytelnik znajdował wykład na temat 
kwestii monetarnych w starożytnym Rzymie. Ogólna cha-
rakterystyka zagadnienia (de pecunia in genere) w pierw-
szym paragrafie poprzedza ustępy na temat systemu 
monetarnego, w tym monet z brązu (asy, semisy, kwadran-
sy i jedna szósta asa, czyli sekstansy); monet srebrnych, 
między innymi denara i jego czwartej części – sesterca (łac. 
sestertius, złożenie powstałe z semis tertius, gdyż „wart 
był dwa asy i semis” – nummus semis tertius, qui duos 
asses cum semisse valebat)39. Pojawia się również wyja-
śnienie skrótu dla sesterca, czyli HS – uproszczonej, choć 
nieprawidłowej formy pierwotnej LLS lub IIS, oznaczającej 
dwa rzymskie funty i semis. Na końcu mowa o monecie ze 
złotego kruszcu – o solidach, które zwano niekiedy w skró-
cie po prostu „pieniądzem” (łac. nummus). Inne przydatne 
niekiedy informacje pojawiają się w paragrafie czwartym, 

39 Nieupoort (1743a): 551.

gdzie przedstawiono zasady przeliczania sum pieniężnych 
(łac. ratio supputandi), na przykład z sesterców na bliższe 
czasom Nieupoorta floreny40. Paragraf piąty daje zaś wie-
dzę o skali zasobności mieszkańców starożytnej Italii. Za 
Tacytem idąc (Annales XIII 42), Nieupoort powtórzył sza-
cunek majątku Seneki Młodszego: zasoby finansowe tego 
filozofa miały sięgać trzech milionów sesterców. Spośród 
innych przeliczeń pieniężnych warto również dla przykładu 
przywołać to, które dotyczy zaległości pieniężnych Tytusa 
Anniusza Milona. Ów niegdysiejszy znajomy i klient Cyce-
rona zaciągnął dług w wysokości 700 sesterców, co wedle 
obliczeń Nieupoorta dawało liczbę 4 375 000 florenów41. 
Kolejny krótki paragraf (o numerze siódmym) informuje 
o jednostkach rozrachunkowych, jakimi były miny i talenty; 
następnie pojawia się omówienie wag i miar (łac. De pon-
deribus et mensuris).

Od zagadnień metrologicznych autor kompendium prze-
chodzi do spraw całkowicie odmiennych: w  rozdziale 
czwartym przedstawia obyczaje weselne, w tym – przy-
kładowo – procedurę umowy zaręczynowej (łac. spon-
salia) czy wybór daty (omijano Kalendy, Nony oraz Idy, 
a także dni najbliższe tym terminom; rezygnowano także 
ze ślubu w maju albo podczas święta Parentaliów). O ile 
w drugim paragrafie mowa przede wszystkim o sposobie 
zawierania małżeństwa (na podstawie trwającej już relacji, 
czyli usus; lub też w ramach mającej bardzo dawny rodo-
wód uroczystości confarreatio, tj. w obecności dziesięciu 
świadków i po złożeniu przez kapłana ofiary z ziaren orki-
szu; wreszcie – poprzez pozorowane zakupienie przyszłej 
małżonki, czyli coemptio, mające z założenia prowadzić 
do polepszenia sytuacji finansowej rodziny panny młodej), 

40 Nieupoort (1743a): 552–553.
41 Zob. Nieupoort (1743a): 555.



Kompendium starożytności rzymskich Willema Hendrika Nieupoorta…

95

o tyle paragraf trzeci został bardzo rozbudowany42 – mowa 
w nim o samym obrzędzie zaślubin. Ta szczegółowo opi-
sana ceremonia zmienia bowiem status prawny obojga 
małżonków, tworzących odtąd podstawową komórkę spo-
łeczną, jaką jest rodzina. Zagadnienia prawne, choć nie 
stały się wyłącznie przedmiotem wykładu (autor uwzględnił 
kwestie religijne i obrzędowe), odgrywają jednak w tym 
fragmencie wykładu istotną rolę. Treść kolejnego paragrafu 
(IV) sugeruje podobne wnioski, skoro Nieupoort rozpatruje 
w tym miejscu również dwie sytuacje o skutkach prawnych 
przeciwnych niż małżeństwo, tzn. rozwód (łac. divortium) 
oraz zerwanie zaręczyn (łac. repudium).

W rozdziale piątym znalazł miejsce wykład o sposobie 
tworzenia imion (praenomina), nadawania nazwisk rodo-
wych (nomina gentilicia) i przydomków (cognomina), 
wśród których autor kompendium wyróżnił grupę o nazwie 
agnomina – „przezwiska”. Obejmuje ona pierwotnie noszo-
ne przydomki, zachowane mimo procedury adopcyjnej, 
pociągającej za sobą zmianę nazwiska (w egzemplifikacji 
Nieupoorta: Publiusz Korneliusz Scypion po adopcji doko-
nanej przez Kwintusa Cecyliusza Metellusa nosił nazwisko 
poszerzone o agnomen, czyli Kwintus Cecyliusz Metellus 
Scypion)43. Odrębnie potraktowane zostały imiona kobiece 
oraz niewolnicze (pragraf III), z wydzieloną za pomocą 
odrębnego marginale sekcją o ludziach niewolnych44. Tej 
ostatniej grupie poświęcony został również następny para-
graf, w którym mowa o procedurze wyzwolenia, zwanej 
z łacińska manumissio. Prócz opisów procedur wyzwala-
nia, bardziej lub mniej sformalizowanych, pojawiają się 
wzmianki o elementach stroju charakterystycznych dla 

42 Por. Nieupoort (1743a): 563–570.
43 Zob. Nieupoort (1743a): 575.
44 Nieupoort (1743a): 580–581.

wyzwoleńców; zwięźle analizowana jest również struktura 
nazwisk grupy wyzwoleńców, którzy z reguły zostawiali 
własne imię jako przydomek, przyjmując imię i nazwisko 
rodowe dawnego właściciela i upamiętniając tym samym 
akt manumissio. W paragrafie numerowanym jako czwarty 
czytamy, że prawo patriae potestatis jest charakterystycz-
ne jedynie dla Rzymian, inne niż u wszystkich pozostałych 
narodowości45. I jest to również powód, dla którego Nie-
upoort zdecydował się rozbudować opis procedury adop-
cyjnej, a także odwrotnej – emancypacyjnej46.

W rozdziale piątym pojawia się tematyka w najtrudniejsza 
odbiorze, aczkolwiek tak samo interesująca, jak zagadnie-
nia wcześniejsze: rzecz dotyczy bowiem obrzędu pogrzebu, 
który – wykorzystajmy nieco zmienione sformułowanie 
Nieupoorta – jest następstwem zakończonego śmiercią 
ostatniego aktu odgrywanej przez człowieka sztuki47. Treść 
poszczególnych paragrafów autor zaplanował następująco: 
w pierwszym mowa o zachowaniach, które praktykowane 
są bezpośrednio po śmierci, czyli jak postępowali Rzymia-
nie z ciałem zmarłej osoby i jakimi kierowali się pobudkami. 
Paragraf kolejny wyjaśnia natomiast, jaki przebieg miały 
obrzędy pogrzebowe. Oddzielne miejsce, już w paragrafie 
trzecim, przeznaczone zostało na wiadomości na temat 
wznoszenia grobowców (łac. sepulturae) i obrzędu spo-
pielenia ciała (łac. combustio). We fragmencie tym mowa 
również o stosach pogrzebowych (gr.-łac. pyrae), stypie, 
a  także o świętowaniu oczyszczenia domu żałobników 
w kilka (zazwyczaj dziewięć) dni po pogrzebie (łac. feriae 
denicales).

45 …„ius patriae potestatis” apud Romanos plane singulare et ab omni-
bus aliis gentibus diversum fuit…, zob. Nieupoort (1743a): 585.

46 Nieupoort (1743a): 585–595.
47 Właściwie: ...humani dramatis postremus actus „morte” terminatur 

eamque sequitur „funus”, zob. Nieupoort (1743a): 596.
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Przypisy jako dodatkowy atut podręcznika

Opisane paragraf po paragrafie rozdziały partii szóstej dają 
już ogólne wyobrażenie o sposobie prezentowania mate-
riału w pozostałych częściach kompendium. Omówienie 
to byłoby jednak niepełne, gdybyśmy pominęli sekcję 
przypisów, których autor nie unikał, chętnie odwołując się 
do materiałów źródłowych. Można od razu zadać pytanie: 
jakiego rodzaju to źródła? Już z przywołanych wcześniej 
fragmentów książki wynika, że Nieupoort sięgał po teksty 
literackie. Najczęściej wybierał autorów antycznych; przy 
tym nie stronił od tekstów poetyckich, które – jak się wyda-
je – traktował na równi z tekstami historycznymi, mającymi 
przecież z założenia – jakie ukryte jest w greckim źródłosło-
wie: ἱστορεῖν – cel badawczy, realizowany przez dociekanie 
powiązane z opisem zebranych informacji. Zobaczmy więc, 
jak odbywa się dokumentowa-
nie prowadzonego w kompen-
dium wywodu, zaglądając tym 
razem do części piątej. Poda-
ję jedynie przekład wywo-
du głównego, oryginał wraz 
z sekcją przypisów (z pagina-
cją strasburskiego wydania V 
oraz berlińskiego VI – datowa-
nych na rok 1743) znajduje 
się na ilustracjach 8–12.

 � s. 515 (wyd. VI, s. 389) – il. 8

Ze wszystkich zaszczytów wojennych najważniejszy był 
triumf (po grecku θρίαμβος), przyznawany przez senat 
(chociaż niekiedy mimo niechęci senatu zatwierdzany 
przez lud) dowódcy, który za pomocą jednego oddziału 
pod znakami państwowymi (stąd dowódcy walczący 
na rzecz wodzów, bez znaków państwowych, z rzadka 
odbywali triumf) zabił ponad pięć tysięcy oficjalnych 
wrogów, w ramach wojny usprawiedliwionej i z wrogiem 
zewnętrznym, i to w taki sposób, by władza państwa 
rzymskiego uległa rozszerzeniu. Poza tym wojsko nie 
wycofywało się z [nowo zdobytej] prowincji, dopóki nie 
zostanie ona – po ujarzmieniu i zaprowadzeniu pokoju – 
przekazana następnym [wyznaczonym] siłom zbrojnym.

 � s. 516 (wyd. VI, s. 390) – il. 9

Triumf święcono następująco: w wyznaczonym przez senat 
dniu dowódca, odziany w strój triumfalny i udekorowany 

wieńcem laurowym, stojąc 
na ozdobnym wozie, który 
najczęściej ciągnęły cztery 
białe konie, jechał w pocho-
dzie przez miasto na Kapitol. 
Poprzedzany przez senatorów 
i w towarzystwie wielu Rzy-
mian (wszystkich odzianych 
w białe szaty), przejeżdżał 
obok cyrków: najpierw Flami-
niusza, następnie – Wielkiego. 
Przed dowódcą wieziono 
łupy wojenne i wizerunki 

 � il. 8. s. 515 (wyd. V, wyd. VI, s. 389) Egzemplarz przechowywany 
w München, Bayerische Staatsbibliothek; sygn.: Res/Ant. 278, http://
daten.digitale-sammlungen.de/bsb00076244/image_573 [dostęp: 
22.11.2016] 

 � http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/
index.html?id=00076244&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&se-
ite=574[dostęp: 21.11.2016]

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00076244/image_573
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00076244/image_573
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zwyciężonych miast oraz obszarów; kroczyli również przed 
nim wzięci w niewolę królowie lub wodzowie

 � s. 517 (wyd. VI, s. 391) – il. 10

wraz z rodzinami, spęta-
ni złotymi lub srebrnymi 
łańcuchami; triumfujący 
dowódca, jak tylko zaczynał 
skręcać z Forum na Kapitol, 
wydawał rozkaz, by zostali 
wtrąceni do więzienia i stra-
ceni (licznych jeńców, którzy 
nie legitymowali się pocho-
dzeniem z wyższej sfery, 
sprzedawał na licytacji). Po 
nich były pędzone zwierzę-
ta przeznaczone na ofiarę. 
Bezpośrednio za dowódcą 

 � https://books.google.pl/books/content?id=GPplAAAAcAAJ&hl=pl&p
g=PA515&img=1&zoom=3&sig=ACfU3 U0Z6P3d_CB6brxtYwqa-
2szVNaymLw&ci=86%2C49%2C906%2C1566&edge=02 [dostęp: 

21.11.2016]

odbywającym triumf szli członkowie jego rodziny i dalsi 
krewni; na końcu – zwycięskie wojsko. Ci z żołnierzy, 
którzy zdobyli łupy, nieśli je przed sobą. Żołnierze – tak 
jak wszyscy inni uczestnicy uroczystości triumfu, z wień-
cami laurowymi [na głowach] – wydawali okrzyk Io 
triumphe; śpiewali również bezczelne, a do tego spro-
śne piosenki o samym dowódcy, by go za bardzo nie 
rozpierała pycha. Również z tego samego powodu wraz 
z triumfatorem jechał, stojąc za nim, niewolnik państwo-
wy. Z wozu zwisał falliczny amulet,

 � s. 518 (wyd. VI, s. 391) – il. 11, 12

 � http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/
index.html?id=00076244&groesser=&fip=193.174.98.30&no=&se-

ite=576 [dostęp w dniu 21.11.2016]

[umieszczony tam] dla 
przebłagania bogini Zemsty. 
A – jak przekazują inni – 
dzwonek z rzemieniem 
[do wymierzania kary], 
czyli batem, jeśli uznać za 
wiarygodną lekcję zonarae. 
W ten sposób odbywający 
triumf, przybywszy na Kapi-
tol przez ulice wypełnione 
dymem kadzidła i obsypane 
kwiatami, składał ofiarę 
z białych wołów, zwłaszcza 

 � il. 12. Dla porównania – frag-
ment wydania VI z 1743 roku 

(s. 391), odpowiadający 
treścią stronie 518 z edycji 
V (ostatnie 8,5 linijki tekstu 

głównego), https://books.
google.pl/books/content?id=X-

qheAAAAcAAJ&hl=de&pg=-
PA391&img=1&zoom=3&sig=A-

CfU3U3HkMH234dSStXslfQS3N-
-9Z-WlJg&ci=34%2C43%2C9

54%2C1566&edge=0 [dostęp: 
21.11.2016]
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pożądanych przez rzekę Klitumnus, i składał wieniec lau-
rowy na łonie Jowisza, co – zdaje się – miało miejsce rów-
nież potem, nawet jeżeli triumf się nie odbył. Następnie 
wyprawiano ucztę na Kapitolu, a do zaproszonych kon-
sulów kierowano prośbę o nieprzychodzenie, aby w dniu 
triumfu nie było wśród ucztujących nikogo wyższego rangą.

Na stronie 515 dwukrotnie zostały przywołane teksty Cyce-
rona, w tym mowa W obronie Marka Klaudiusza Marcellu-
sa (z łacińska Pro Marcello) oraz fragmenty korespondencji 
Do przyjaciół (Ad familiares). Stawkę tę zamykają Tytus 
Liwiusz z historią miasta Rzymu od czasów najdawniej-
szych – Ab Urbe condita, i Waleriusz Maximus (I wiek n.e.), 
autor dzieła funkcjonującego pod tytułem Factorum ac dic-
torum memorabilium libri IX (IX ksiąg godnych zapamię-
tania zdarzeń i powiedzeń). W grupie tej jest jeden pisarz 
greckojęzyczny – Dionizjusz z Halikarnasu (ok. 60 p.n.e. 
– po 7 p.n.e.). Nieupoort, chciałoby się tutaj powiedzieć, 
wyciąga wnioski z przywoływanego już wykładu Jeana Le 
Clerca o znaczeniu spostrzeżeń pisarzy cudzoziemskich, 
którzy obserwowali społeczeństwo rzymskie.

Na stronie 516 wzmiankowany Dionizjusz zjawia się 
ponownie, a zaraz potem – Horacy z odą należącą do księ-
gi IV i epodą IX. Zresztą nie on jeden: za wenuzyjczykiem 
autor wymienia Owidiusza, a nieco niżej – Propercjusza, 
przywoływanego ze względu na passus w elegii pierwszej 
z księgi IV. Dalej znowu są zamieszczeni poeci uprawiający 
elegię: Tibullus i – jako autor Tristiów – ponownie Owi-
diusz. Autorów wierszy na tej stronie reprezentuje także 
satyryk Juwenalis i późnoantyczny Klaudiusz Klaudianus 
z pochwałą Stilichona. Wśród greckojęzycznych pisarzy 
w  tej samej sekcji przypisów widnieje Józef Flawiusz, 
którego Wojna żydowska kryje się pod trójczęściowym 
skrótem De b.I. (łac. De bello Iudaeorum).

Strona kolejna – 517 – i znowu Tristia Owidiusza oraz 
Propercjusz z wierszem pierwszym w księdze drugiej; 
następnie – grupa prozaików: tekst przypisany Wopisku-
sowi Aurelianowi [sic!] (ze zbioru Scriptores Historiae 
Augustae), a także jedna z Cycerońskich Werrynek oraz 
tekst Liwiusza (V 22); w dalszej kolejności można jeszcze 
wymienić: Żywoty cezarów Swetoniusza (Tyberiusz), Histo-
rię naturalną Pliniusza Starszego (XV 30) i… znowu poeci: 
Horacy, Marcjalis, Juwenalis, wśród nich – przed ostatnim 
z tej trójki – Dionizjusz z Halikarnasu. Gdy przewrócimy 
kartę na stronę 518, pojawią się odwołania do – kolejno – 
Historii naturalnej (XXVIII 4), wymienianych już Annales 
Tacyta, Tristiów Owidiańskich czy Wergiliuszowych Georgik. 
Następnie jeszcze – Konsolacja do Helwii Seneki Młodsze-
go, znowu Swetoniusz z życiorysem cesarza Domicjana 
i Waleriusz Maximus z IX księgami… oraz Plutarch i jego 
Quaestiones Romanae.

W przypisach można też dostrzec rozmaite prace o charak-
terze badawczym powstałe w czasach bliższych autorowi 
kompendium. Na stronie 516 (poprzednia nie zawiera 
odesłań do literatury naukowej) znajdują się komentarze 
do poezji Tibullusa, jakie sporządził przy okazji wydania 
tegoż poety holenderski filolog Johan van Broekhuizen 
(1649–1707)48. Na następnej stronie opatrzone gwiazdką 
uzupełnienie do przypisu i (to w nawiasie kwadratowym) 
odsyła do pracy wywodzącego się z Francji Barnabé Bris-
sona (1531–1591), autora De formulis et solemnibus 
populi Romani verbis libri VIII (O formułach i o uro-
czystych wyrażeniach ludu rzymskiego)49. Nieco niżej, 
w ramach kolejnego uzupełnienia, Nieupoort odwoływał 

48 Komentarze te są na przykład zamieszczone w edycji z 1708 roku, 
zob. Tibullus (1708); fakty z biografii Broekhuizena – zob. (1689–
1778).

49 Zob. Brisson (1583).



Kompendium starożytności rzymskich Willema Hendrika Nieupoorta…

99

się do drugiego tomu Histoire de l’Académie Royale des 
Inscriptions et Belles Lettres, a właściwie – do streszcze-
nia dysertacji jednego z członków Akademii, Augustina 
Nadala (1659–1741), poświęconej swobodnemu zacho-
waniu żołnierzy rzymskich w czasie pochodów triumfal-
nych50. Rzecz interesująca: mimo deklaracji Nieupoorta ze 
wstępu, powtórzonej potem jeszcze raz na początku sekcji 
piątej51, w przypisach nie natkniemy się zbyt często na 
Lipsjańskie opracowanie O wojsku rzymskim: Justus Lip-
sjusz miał co prawda w opinii naszego autora odpowiadać 
za ciągle na początku XVIII stulecia aktualne opracowanie 
na temat wojskowości rzymskiej52, jednakże – poza ewi-
dentnym zapożyczeniem, polegającym na przedstawieniu 
poszczególnych zagadnień w tej samej kolejności – Nieu-
poort korzystał z Lipsjusza mniej skwapliwie, niż zapo-
wiedział. Na stronach poprzedzających (w strasburskim 
wydaniu z 1743 roku sekcja piąta zaczyna się na stronie 
454) znajdują się jedynie trzy jednoznacznie odnoto-
wane w przypisach przywołania tej pracy (s. 456, 478 
oraz 493). Nie mniejszą pomoc dla autora kompendium 
stanowiły wybrane tomy Thesaurusa w redakcji Johanna 
Georga Grävego, gdzie między innymi trafimy na cytowa-
ne w podręczniku komentarze do Hyginusa i Polibiusza, 
autorstwa Radboda Hermanna van Schelego (Scheelego) 
vel Scheliusa, czy też niedokończone opracowanie De re 
militari Romanorum liber (Księga o wojskowości Rzymian) 
Claude’a Saumaise’a (1588–1653)53.

50 Le Beau — Dacier [b.d.]: 136–140.
51 Por. np. Nieupoort (1743b): XX6 verso; 454.
52 In explicanda „Militia Romana” cum Lipsio (quo melius nemo hanc 

materiam tractavit) haec quinque considerabimus, „delectum” 
nempe, „ordines, arma, aciem” et „disciplinam”, zob. Nieupoort 
(1767): 454.

53 Sed maxime ad tempora, quae Marium praecesserunt, respicimus 
[Iusti Lipsii Militiam – J.P.]: cum ab eo primum et mox a Caesare 

Materiał ilustracyjny

Kwestia cytowania publikacji badawczych w podręcznikach 
do starożytności wydaje się – przez wzgląd na sporą trady-
cję tego rodzaju badań historycznych – na tyle zajmująca, 
że zasługuje na oddzielne potraktowanie. Warto też jednak 
– w ramach, jakie wyznacza prezentacja interesującego 
nas podręcznika – nieco miejsca poświęcić materiałom 
ilustracyjnym. Każdy, kto sięgał po książkę Willema Hen-
drika Nieupoorta, otrzymywał bowiem nie tylko obszerny 
zestaw rozmaitych tematów z historii kultury starożytnego 
Rzymu: swego rodzaju istotny dodatek stanowiły ryciny, 
dopełniające nasycony szczegółowymi informacjami wywód 
z historii kultury. W interesującym nas ze względu na gdań-
ski kontekst wydaniu berlińskim z 1743 roku znajdziemy 
dość różnorodne tematycznie ilustracje. W sumie edycja 
szósta zawiera 12 tablic z rycinami. Wszystkie – zgod-
nie z zaleceniem dla introligatora, zamieszczonym przez 
wydawcę pod erratą – miały trafić na sam koniec druku, 
tworząc oddzielną sekcję54. A jeżeli pytamy o rozwiązania 

tota fere militae ratio immutata sit: quod multis probat Salmas in 
opere posthumo „De militia Romana”, quod legitur tomo X „Antiqu-
itatum Romanarum” Graevii. Licet ille non ubique veritati litaverit, 
Nieupoort (1774): 454.

54 Bericht an der Buchbinder. Die Kupfern kommen zu Ende des 
Buches nach Ordnung der Zahlen, und müssen so geheftet werden, 
daß man sie ganz herausschlagen kann („Wiadomość dla introli-
gatora: ryciny idą na końcu książki według numerów i muszą być 
zszyte w taki sposób, żeby można je było w całości wydobyć”, por. 
ostatnią zadrukowaną stronę wydania berlińskiego z 1743 roku). 
Zalecenie to nie zawsze było respektowane, o czym świadczy pre-
zentowany w Sieci egzemplarz z Narodowej Biblioteki Czeskiej 
Republiki w Pradze (Národní knihovna České republiky), sygn. 
H 008673; w  tej książce ryciny pojawiają się bezpośrednio po 
stronach, do których się odnoszą, zob. choćby rozkładaną ilu-
strację z  ryciną o  tytule Iconismus aciei vulgatae, zamieszczo-
ną zaraz po pierwszej stronie rozdziału IV sekcji piątej De acie
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kompozycyjne – dominują trzy: albo mamy do czynienia 
z zestawieniem kilku ilustracji, zawierających odesłania 
do różnych stron tekstu (tak jest choćby w przypadku Tabli-
cy IX, il. 13), albo są to, z reguły na kartach o większym 
formacie, nasycone szczegółami, rozbudowane kompozy-
cje – choćby wspomniane już wyobrażenie „powszechnie 
stosowanego szyku wojskowego”, czyli iconismus aciei 
vulgatae (il. 14); wreszcie czytelnik kompendium może 
się natknąć na proste, jednoelementowe ryciny, takie jak 
ilustracja zawierająca odesłanie do strony 367 z opisem 
labaron Konstantyna I Wielkiego, czyli chorągwi z charak-
terystyczną kombinacją liter chi i rho (il. 15). Wyposażenie 
graficzne wydania berlińskiego z 1743 roku jest jednak 
inne niż na przykład datowanej na ten sam rok edycji ze 
Strasburga. Czy mamy tutaj do czynienia z praktyką cen-
zorską? Myśl taka nasuwa się w momencie, gdy spojrzymy 
na pominiętą w wydaniu berlińskim tablicę z kilkoma 
ilustracjami, między innymi aktem kobiecym, zapewne 
królową Kleopatrą VII (69 p.n.e. – 30 p.n.e.), o czym zdaje 
się świadczyć wąż wijący się wokół ramion i piersi postaci. 
Identyfikować tablicę bez numeru porządkowego możemy 
za pomocą umieszczonego przy górnej krawędzi wskazania 
na strony 100 i 101 (por. il. 16)55. Dwie z zawartych tam 
ilustracji, przedstawiające gemmy, wykonane zostały – jak 
informuje podpis – przez Leonarda Agostiniego (1593–
1699), kolekcjonera i grafika, mianowanego inspektorem 
starożytności przez papieża Aleksandra VII (pontyfikat 
w latach 1655–1667)56. Wśród dalszych trzech podobizn 

 (adres strony: https://books.google.pl/books?id=XqheAAAAcAAJ&prin
tsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o-
nepage&q&f=false [dostęp: 16.11.2016].

55 Por. Séguin (1665); Séguin (1684); zob. też http://daten.digitale-
-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?i-
d=00076244&groesser=150%25&fip=193.174.98.30&no=&se-
ite=652 [dostęp: 18.11.2016].

56 Pirri (1960–1982): 464–465.
 � il. 13. Tablica IX – z odesłaniami do różnych stron tekstu (Willem Hen-

drik Nieupoort, Rituum…, wyd. VI, PAN BG)
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 � il. 14. Iconismus aciei vulgatae – wyobrażenie powszechnie stosowanego szyku wojskowego (Willem Hendrik Nieupoort, Rituum…,  
wyd. VI, sygn. PAN BG: Uph.o.2324)

 � il. 15. Typ „prosty” ilustra-
cji – labaron Konstantyna 

I Wielkiego (Willem Hendrik 
Nieupoort, Rituum…, 

wyd. VI, sygn. PAN BG: 
Uph.o.2324)

 �  il. 16. Przykład różnic między 
wyposażeniem ilustracyjnym 

poszczególnych edycji: ilustra-
cja z Kleopatrą nie występuje 

w wersji berlińskiej z 1743 roku, 
a trafiła do datowanego na ten 

sam rok wydania ze Strasburga 
(Willem Hendrik Nieupoort, 

Rituum…, wyd. V, 1743, sygn. 
Bayerische StaatsBibliothek: 

Res/Ant. 278)
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 � il. 17. Iconismus triumphi (Willem Hendrik Nieupoort, Rituum…, wyd. VI, sygn. PAN BG: Uph.o.2324) 

numizmatów, zamieszczonych – tak jak owe gemmy – 
obok aktu Kleopatry VII, znajdziemy również podpis identy-
fikujący wykonawcę: przy wizerunku cesarzowej Faustyny 
Starszej (ok. 100–140), żony cesarza rzymskiego Antonina 
Piusa, pojawia się nazwisko Seguin, wskazujące na osobę 
Pierre’a Séguina, duchownego francuskiego, który w latach 
1665 i 1684 opublikował wybrane numizmaty antyczne 
(na wspomnianej ilustracji znalazły się odwołania do roz-
szerzonego wydania drugiego)57. Inne podobne zestawienia 
numizmatyczne, chociaż nie tylko one, nie informują już 
(w wydaniu szóstym) o twórcach rycin.

57 Por. np. https://archive.org/stream/selectanumismata00segu#pa-
ge/74/mode/1up [dostęp: 17.07.2017].

Oprócz tego rodzaju ilustracji pojawiają się również cał-
kiem rozbudowane graficzne odwzorowania, jak to nazwa-
ne iconismus triumphi, które odzwierciedla przywołany 
przed chwilą opis pochodu triumfalnego (il. 17); inny przy-
kład grafiki tego rodzaju: kolumna rostralna (w oryginale: 
columna rostrata). Ta z kolei przypominała starożytnym 
mieszkańcom Rzymu o spektakularnym zwycięstwie nad 
Kartagińczykami w roku 260 p.n.e. Ilustracja z kolumnami 
cechuje się precyzją w oddaniu detali, i to do tego stop-
nia, że można by z niej odczytywać tekst inskrypcji, jaka 
oryginalnie została wyryta w dolnej części starożytnego 
monumentu. Umieszczenie wymagającej graficznie ilustra-
cji jest godne podkreślenia, gdyż odkryta w XVI stuleciu 

https://archive.org/stream/selectanumismata00segu#page/74/mode/1up
https://archive.org/stream/selectanumismata00segu#page/74/mode/1up
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 � il. 18. Kolumna rostralna – VI wydanie Rituum, qui olim apud Romanos 
constituerunt Willema Hendrika Nieupoorta (Willem Hendrik Nieupoort, 

Rituum…, wyd. VI, sygn. PAN BG: Uph.o.2324)

 � il. 19. Kolumna rostralna w towarzystwie dwóch innych pomników 
kolumnowych – kolumn Trajana i Antoninusa Piusa; (wyd. V, 1743, 

Straßburg) Bayerische StaatsBibliothek, sygn.: Res/Ant. 278,  
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/

images/index.html?id=00076244&groesser=150%25&fi-
p=193.174.98.30&no=&seite=578 [dostęp: 18.07.2017]

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=150%25&fip=193.174.98.30&no=&seite=578
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=150%25&fip=193.174.98.30&no=&seite=578
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=150%25&fip=193.174.98.30&no=&seite=578
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w okolicach dawnego Forum Romanum inskrypcja stano-
wiła niejaki kłopot dla wydających ją uczonych – właśnie 
ze względu na niezbyt dobry stan zachowania czy archa-
iczny język. Swoje propozycje uzupełnienia i transkrypcji 
fonetycznej napisu zaprezentowali między innymi Justus 
Lipsjusz czy wywodzący się z  iberyjskiego Toledo Pietro 
Ciacconi (1525–1581)58. Praca tego ostatniego trafiła 
do Thesaurusa Grävego i mogła – podobnie jak wydanie 
Lipsjusza – stanowić dobre źródło dodatkowych informacji 
o treściach uwzględnionych w inskrypcji kolumny rostral-
nej. Pozostaje oczywiście pytanie, czy znaleźli się chętni 
do odcyfrowania raczej skomplikowanego i niepełnego 
napisu, nawet pod kierunkiem nauczyciela. Niemniej – jak 
by na rzecz nie patrzeć – dodawanie materiału ilustra-
cyjnego podnosiło atrakcyjność podręcznika Nieupoorta: 
zresztą w  jednym z wydań można znaleźć informację 
o charakterze reklamowym, zamieszczoną przez uczonego 
Eliasa Stoebera, że przywoływane już wznowienie piąte 
jest warte uwagi nie tylko ze względu na większą popraw-
ność (w porównaniu z pierwszym wydaniem strasburskim 
z roku 1738), ale też z powodu ilustracji z kolumnami; 
Stroeber podkreślał, że aby zwiększyć atrakcyjność książki, 
z  jego inicjatywy dodano do kolumny rostralnej również 
dwie kolejne – cesarza Trajana oraz Antoninusa Piusa 
(il. 18–19)59; wydanie berlińskie z 1743 jednakowoż 
nie zawiera tych „Stoeberowskich” dodatków i prezen-
tuje wyłącznie kolumnę rostralną. Jednak to właśnie ten 
pomnik był (lub miał być) najbardziej przyciągającym 
uwagę „dodatkiem” do Nieupoortowych antiquitates: 

58 Daty życia podane na podstawie Idea della storia dell’Italia letterata, 
por. Gimma (1723): 559.

59 Por. wersję on-line: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/
bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesse-
r=150%25&fip=193.174.98.30&no=&seite=578 [dostęp: 
17.07.2017].

w wydaniu szóstym, które znamy z kolekcji PAN Biblioteki 
Gdańskiej, reklamuje się go na stronie tytułowej na równi 
z Prolusio rozpoznawalnego w XVIII stuleciu znawcy sta-
rożytności – Johanna Matthiasa Gesnera.

Oprócz ilustracji zamieszczonych na samym końcu tekstu 
(lub we wnętrzu książki) warto zwrócić uwagę na roz-
budowane graficznie frontyspisy, które mogły swą atrak-
cyjną formą zachęcać do zakupu książki. Wyposażono 
w nie już pierwsze wydania (por. choćby to z Bautzen 
z 1713 roku)60. Ozdobną rycinę tej funkcji zawierają rów-
nież wydanie berlińskie z 1738 roku, a także obie strasbur-
skie edycje Heinricha Leonarda Steina61. Samym kartom 
tytułowym towarzyszą zaś niewielkie formatem ozdobniki 
(edycja z 1713 roku) albo sygnety drukarskie (por. wydanie 
1723 roku czy reedycję utrechckiej wersji z 1716)62. Tak 
więc podręcznik Nieupoorta kolejni wydawcy starali się 
urozmaicać wizualnie, zwiększając zarówno jego walory 
estetyczne, jak i dydaktyczne.

Od tematu ilustracji warto przejść do innego wątku, czyli 
do miejsca kompendium Nieupoorta w kontekście lokal-
nej edukacji. Zajrzymy w tym celu – jak zapowiedziałem 
– do osiemnastowiecznych sylabusów lekcyjnych nadmo-
tławskiego Athenaeum.

60 Edycja z 1713 roku prezentowana pod adresem: http://digital.slub-
dresden.de/werkansicht/dlf/57731/4/0/ [dostęp: 17.07.2017].

61 Edycja z 1738 roku: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/
display/bsb10715718.html [dostęp: 17.07.2017]; edycja z 1743: 
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/
images/index.html?id=00076244&groesser=&fip=eayaqrsqrseay
asdasfsdreayawyztsewqsdas&no=2&seite=6 [dostęp: 23.11.2016].

62 Zob. wydanie z utrechckie z 1723 roku (https://babel.hathitrust.org/
cgi/pt?id=gri.ark:/13960/t0dv23z6k;view=1up;seq=11 [dostęp: 
21.11.2016]; oraz wcześniejsze wydanie z 1716: https://books.
google.pl/books?id=t14PAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=p
l&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
[dostęp: 23.11.2016].

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=150%25&fip=193.174.98.30&no=&seite=578
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=150%25&fip=193.174.98.30&no=&seite=578
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00076244/images/index.html?id=00076244&groesser=150%25&fip=193.174.98.30&no=&seite=578
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/57731/4/0/
http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/57731/4/0/
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10715718.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10715718.html
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=gri.ark:/13960/t0dv23z6k;view=1up;seq=11
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=gri.ark:/13960/t0dv23z6k;view=1up;seq=11
https://books.google.pl/books?id=t14PAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=t14PAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=t14PAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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„Antiquitates” Nieupoorta 
na zajęciach z retoryki i poezji

W 1761 roku ówczesny profesor retoryki i poezji Gottlieb 
Wernsdorf (1717–1774) w programie zajęć dla klasy 
przedostatniej informował – zgodnie z konwencją – w trze-
ciej osobie, że:

…constituit hoc etiam anno in tramite coepto pergere. 
[…] In secunda classe publice Ovidianis Metamorpho-
sibus et Caesaris Bello civili explanando insistet ac 
Romanas antiquitates tradet, ut hucdum fecit63.

…zdecydował się również w tym roku podążać obraną ścieżką. […] 
W drugiej klasie na zajęciach ogólnodostępnych będzie się zajmo-
wał wyjaśnianiem Owidiuszowych Metamorfoz i Wojny domowej 
Cezara, a także przedstawi starożytności rzymskie, jak [to] czynił 
dotąd..

Pięć lat później pojawia się podobny anons; tym razem 
– już z wyraźnym wskazaniem na podręcznik Willema 
Hendrika Nieupoorta:

Hucdum publice in primano auditorio ternas horas 
Horatio interpretando impendit [sc. Wernsdorf]; iam 
vero divisurus operas, Horatianis Odis explanandis 
relinquet horas binas, nempe nonam et secundam 
diei Iovis, sed nona diei Veneris exponet antiquitates 
Romanas ad Nieupoorti compendium64.

Dotychczas na zajęciach bezpłatnych dla wszystkich w sali 
uczniów klasy pierwszej po trzy godziny przeznaczał na wyjaśnia-
nie [utworów poetyckich] Horacego; teraz nosi się z zamiarem 

63 (1761): k. X4 recto.
64 (1766): k. (4) recto.

podzielenia zajęć: na objaśnianie ód Horacjańskich pozostawi 
dwie godziny, mianowicie – dziewiątą i czternastą w czwartek; 
o dziewiątej zaś w piątek przedstawi Starożytności rzymskie 
[Antiquitates Romanas] według podręcznika Nieupoorta.

Z początkiem roku 1761 Gottlieb Wernsdorf rozpoczynał 
lekcje z retoryki i poezji po raz dwunasty. Nie zachowały 
się co prawda wcześniejsze programy zajęć jego autorstwa, 
już jednak sformułowanie ut hucdum fecit („jak czynił 
dotąd”) sugeruje, że to nie pierwszy raz, gdy uczniowie 
klasy drugiej mieli okazję z ust Wernsdorfa poznać „ekspli-
kacje” z historii kultury starożytnego Rzymu, które niegdyś 
opracował Nieupoort. Czy słyszeli oni jedynie zagadnienia 
podawane bezpośrednio z książki, czy też słynący wśród 
kolegów z pracowitości i ogólnej erudycji profesor Werns-
dorf modyfikował prezentowane treści – nie sposób określić 
na podstawie dostępnych materiałów źródłowych, chociaż 
oficjalnie przyjmuje się, że prowadzone w klasach akade-
mickich zajęcia miewały autorski charakter65. Wiedząc 
jednak skądinąd nieco więcej o doskonałym przygotowaniu 
filologicznym Gottlieba Wernsdorfa – wydawcy pierwszej, 
niemal pełnej, edycji mów późnoantycznego retora Hime-
riosa z Prusias (ok. 305 – po 380)66 – możemy zakła-
dać, że prowadzenie wykładu z antiquitates na zajęciach 
tego profesora retoryki i poezji niekoniecznie równało się 
odtwórczemu cytowaniu. Można raczej wyobrażać sobie 
Wernsdorfa jako nauczyciela, który zagląda do towarzyszą-
cych wywodowi głównemu przypisów i stara się je wyko-
rzystywać, by w zależności od potrzeby urozmaicić wykład 
bezpośrednim odwołaniem do tekstów starożytnych. Już 
sama obecność w sylabusach takich autorów, jak Kwin-

65 Mokrzecki (2012): 42.
66 Na temat gdańskiej edycji Himeriosa np. Otto et al. (2016): 246–

249.
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tus Horacjusz Flakkus czy Gajusz Juliusz Cezar, czyni 
ten sposób nauczania bardziej prawdopodobnym: skoro 
z tekstów obu – jak starałem się pokazać nieco wcześniej 
– korzystał niejednokrotnie Willem Hendrik Nieupoort, 
to i Gottlieb Wernsdorf, jako nauczyciel retoryki i poezji, 
mógł na zajęciach z kultury starożytnego Rzymu odwoły-
wać się do autorów, których dokładnie omawiał również 
na innych lekcjach. Tego rodzaju dydaktyczna taktyka 
sprzyjałaby integracji nauczanych treści albo też, ujmując 
rzecz szczegółowo, pokazywaniu wiedzy na temat ewident-
nych powiązań utworów literackich z szeroko pojmowaną 
obyczajowością starożytnych Rzymian, do czego zresztą 
zachęca, jak wynika z poprzednich fragmentów, sam autor 
Rituum….

Mówienie o swobodzie dydaktycznej w tym kontekście 
wydaje się bardziej usankcjonowane również dzięki pew-
nym innym śladom, jakie dotrwały do naszych czasów 
w kolekcji PAN Biblioteki Gdańskiej, a mianowicie – zapi-
skom ze stylistyki łacińskiej, prowadzonej przez Gottfrie-
da Lengnicha (1689–1774), poprzednika Wernsdorfa 
na stanowisku profesora retoryki i poezji. Sporządzone 
w  latach trzydziestych XVIII stulecia przez nieznanego 
ucznia Gimnazjum Akademickiego, zapełniają końcowe 
niezadrukowane karty drugiego ważnego w tamtym czasie 
kompendium do zajęć z retoryki i poezji – Podstaw bardziej 
eleganckiego stylu łacińskiego… (Fundamenta stili cul-
tioris…)67 Johanna Gottlieba Heineckego (1681–1741)68. 
Anonimowe notatki zajęciowe dowodnie wskazują, że pro-
fesor Lengnich korzystał nie tylko z podręcznika Heinecke-
go, ale że sam miał również zwyczaj wychodzić poza ramy 
określone przez tegoż autora; przy tym nie zmieniał metody 

67 Heinecke (1736).
68 Lieberwirth (1957a).

podawania informacji wypracowanej przez Heineckego 
w Podstawach… Dlaczego zatem w podobny sposób nie 
mógłby postępować Gottlieb Wernsdorf, wykazując się 
pewną osobistą inicjatywą? Casus zajęć ze stylistyki u Len-
gnicha pozwala sądzić, że taka samodzielność wydaje się 
całkiem prawdopodobna.

Poszukując informacji o sposobie pracy z interesującą nas 
książką, winniśmy także przypomnieć słowa wspomina-
nego już Johanna Matthiasa Gesnera, który rekomendu-
jąc podręcznik Nieupoorta, zastanawiał się, jak efektyw-
nie wykorzystywać to kompendium kultury starożytnego 
Rzymu zarówno w procesie nauczania, jak i podczas 
samodzielnej nauki. Wiemy już, że Gesnerowska Prolu-
sio ukazała się po raz pierwszy w 1740 roku, a więc po 
dwudziestu ośmiu latach od daty pierwszego wydania 
Rituum… Obecna zaś przez ten czas niemal nieustannie 
na rynku wydawniczym książka Nieupoorta bardzo się 
rozrosła, tracąc pożądaną zwięzłość – konieczną według 
Gesnera, by w ciągu jednego semestru przepracować 
wszystkie zamieszczone w niej tematy. Dlatego w dalszej 
partii wstępu Gesner pisał:

…expecto ab auditoribus nobilissimis, uti domi diligen-
ter legant ipsi librum et testimonia, ad quae provoca-
tur, quantum potest, ipsi cosiderent, adferantque adeo 
ad praelectiones nostras iam aliquam eorum, quae 
hic traduntur, notitiam. […] Loca studiose indicabo 
tum auctorum veterum, quae velut classica videbun-
tur, tum recentiorum hominum, a quibus putamus 
unamquamque partem feliciter tractatam. […] Quae 
deesse videbuntur, necessaria cognitu, supplebimus69.

69 Nieupoort (1743b): XXIX.
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…oczekuję od szlachetnych słuchaczy, żeby w domu pilnie sami 
czytali książkę; świadectwa [teksty], do których się ona odwołu-
je, w miarę możliwości studiowali samodzielnie i przychodzili na 
moje wykłady z pewną wiedzą o zagadnieniach, jakie tu się prze-
kazuje. Wówczas ja, jeśli wiedza [któregoś ze słuchaczy] okaże się 
w jakimś stopniu niepełna, będę poufale i łagodnie, co przystoi 
człowiekowi z wykształceniem takim jak moje, pouczał. Wskażę 
dokładnie fragmenty czy to dzieł autorów starożytnych, które 
posiadają status klasycznych, czy to prac ludzi żyjących w nieod-
ległym czasie, które w jakiejś części, jak uważamy, dobrze by było 
omówić. […] Jeśli jakieś brakujące informacje wydają się niezbęd-
ne [w procesie zdobywania wiedzy], uzupełnimy je.

W latach czterdziestych XVIII stulecia Johann Matthias 
Gesner piastował stanowisko profesora retoryki i poezji 
na uniwersytecie w Getyndze, a zatem niewątpliwie miał 
prawo sformułować prośbę do studentów, by w warunkach 
domowych samodzielne poznawali starożytną kulturę 
rzymską, czytając tekst Rituum… Czy jednak w podobnym 
trybie mogła się odbywać praca z podręcznikiem Nieupo-
orta w Gimnazjum w Gdańsku? Według znawcy dziejów 
gdańskiego Athenaeum Lecha Mokrzeckiego w klasach 
akademickich stosowano zbliżony do uniwersyteckiego 
system nauki, w którego ramach jedynie zajęcia przedpołu-
dniowe były obowiązkowe. Popołudniami nauka odbywała 
się w ramach lekcji fakultatywnych, a w sobotę wolny 
od zajęć wykładowych kilkugodzinny blok poobiedni wpro-
wadzono po to, aby uczniowie mieli czas na samodzielne 
przygotowanie do zajęć w bibliotece Rady Miasta Gdań-
ska70. Opierając się na tym schemacie, możemy przyjąć, 
że  i w Gdańsku mógł być stosowany system podobny 
do „Gesnerowskiego”, zakładający pracę z podręcznikiem 
zarówno samodzielną, jak i pod kierunkiem nauczyciela. 
Zresztą dodać należy, że w ramowym cyklu pracy zajęcio-

70 Mokrzecki (2012): 42; por też. Kizik (2012): 56.

wej gdańskiego Athenaeum przewidziano więcej czasu 
na wykładanie starożytności rzymskich niż jeden semestr. 
Zdaje się o tym świadczyć nie tylko przywołany wcześniej 
zapis z planu Retoryki i poezji na rok 1766, ale także 
wskazują na to kolejne dwa sylabusowe roczniki dla lat 
1767 i 1768, w których czytamy między innymi:

In primano auditorio partim Horatium explanare per-
get, cuius librum Epodon brevi ante ferias absolvit sta-
timque Satyras interpretari cepit, partim antiquitates 
Romanas, in quibus nuper locum de iudiciis tractavit, 
ductu Nieupoorti porro enarrabit, ad locum de sacris 
Romanorum mox transiturus71.

W sali prymanów częściowo będzie nadal objaśniał Horacego, któ-
rego księgę epod nieco przed wakacjami zakończył i zaczął księgę 
satyr; częściowo nadal będzie nauczał – idąc za Nieupoortem 

– starożytności rzymskie, w którym [to kompendium] objaśniał 
niedawno fragment dotyczący sądownictwa, a wkrótce zamierza 
przejść do omawiania praktyk religijnych Rzymian.

…superiore anno primanis civibus Horatii Satyras 
binis horis diei Iovis interpretatus, easdem hoc anno 
interpretari perget; teria hora, nempe diei Veneris 
nona, antiquitates Romanas explanavit in iisque nuper 
in capite de militia substitit: nunc ceptum pensum 
continuabit ad finem et si ante finem anni fuerit trac-
tatio antiquitatum absoluta, earum loco Plinii Minoris 
Panegyricum Traiano imperatori devotum illustrare 
institute72.

…w ubiegłym roku [profesor Wernsdorf] objaśniał prymanom 
w czwartki przez dwie godziny satyry Horacego; zamierza 

71 (1767): k. X4 recto.
72 (1768): k. X4 recto.
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je również objaśniać w tym roku. Na trzeciej godzinie, tj. w piąt-
ki o dziewiątej, wykładał starożytności rzymskie i zatrzymał się 
na rozdziale piątym o służbie wojskowej. Teraz podjęte zadanie 
będzie realizował do końca i jeśli temat zostanie zamknięty przed 
końcem roku, zamiast starożytności zdecyduje się wyjaśniać 
poświęcony cesarzowi Trajanowi Panegiryk Pliniusza Młodszego.

Z cytowanych zapisów sylabusowych wynika wprost, że kil-
kusetstronicowy „Nieupoort” bywał wykładany w Gimna-
zjum Akademickim w Gdańsku w całości. Przy tym co roku 
na lekcję ze starożytności rzymskiej rezerwował profesor 
Wernsdorf godzinę tygodniowo. Prowadzony w takim tem-
pie wykład trwał zasadniczo trzy lata. Z zapisów na rok 
1770 wiemy natomiast, że zakończenie objaśniania anti-
quitates w cyklu 1766–1768 w rzeczywistości nastąpiło 
dopiero wiosną  roku 1769, a więc sugerowane przez 
Catalogi lectionum ramy roczne dla układu programowego 
były traktowane umownie73.

Pisząc o kompendium Willema Hendrika Nieupoorta 
w kontekście zajęć w gdańskim Athenaeum, nie bez powo-
du skupiłem się przede wszystkim na osobie profesora 
Gottlieba Wernsdorfa. Z zachowanych sylabusów wyni-
ka bowiem, że w osiemnastowiecznym Gdańsku nazwi-
sko Nieupoorta należy wiązać przede wszystkim z osobą 
pochodzącego z Wittenbergi wydawcy Himeriosa. Zaję-
cia poświęcone kulturze starożytnego Rzymu oczywiście 
odbywały się zarówno przed rokiem 1749, jak i po 1773 
(profesor Wernsdorf zmarł w styczniu 1774 roku), ale 
nigdzie wprost nie pojawia się nazwisko Nieupoorta. O ile 
u profesora Johanna Sartoriusa (zm. 1729) zagadnienie 
starożytności rzymskich zupełnie nie zostało wyodrębnione 
w anonsach sylabusowych, o tyle u Gottfrieda Lengnicha, 
przejmującego katedrę retoryczno-poetycką po zmarłym 

73 (1770): k. *3 verso.

poprzedniku, widzimy pod rokiem 1733 zapis sugerujący, 
że historyk ten, jako nauczyciel, wykładał starożytno-
ści rzymskie, ale na podstawie podręcznika Christopha 
Cellariusa vel Kellera (1638–1707)74, zatytułowanego 
pierwotnie Antiquitates Romanae ex veterum monu-
mentis ac legibus Romanis digestae. Quibus appendix 
de re Romanorum nummaria et inscriptionibus accessit, 
a następnie dziesięć lat późniejszej wersji kontynentalnej, 
publikowanej w Halle: Breviarium antiquitatum Romana-
rum…75. Z kolei następcy Lengnicha i Wernsdorfa – Carol 
Benedict Cosack (nauczyciel retoryki i poezji w Gdańsku 
między 1775/1776 a 1797) oraz Carl Morgenstern (na 
stanowisku profesorskim w latach 1799–180276) – roz-
wiązywali kwestię nauczania kultury starożytnego Rzymu 
jeszcze inaczej: pierwszy z nich wykorzystywał – opisany 
w sekcji poświęconej katalogowi PAN Biblioteki Gdańskiej 
– niewielkich rozmiarów podręcznik Gottloba Benedicta von 
Schiracha77, a drugi z wymienionych profesorów nauczał, 
podając wiadomości z historii starożytnej Grecji i Rzymu, 
geografii rejonu śródziemnomorskiego, wiedzy o kulturze 
antycznej, mitologii i  literatury czy nawet – archeologii. 
Wszystkie zagadnienia zaś wykładał, opierając się na 
wybranej samodzielnie literaturze78.

Można by zaryzykować stwierdzenie, że działania Carla 
Morgensterna, realizującego niespotykany dotąd w murach 
Gdańskiego Gimnazjum, a inspirowany niewątpliwie przez 
Friedricha Augusta Wolfa, projekt filologicznej encyklo-
pedii (tak bowiem nazywało się połączone wykładanie 

74 Leuschner (1957).
75 Por. Keller (1711); Keller (1722).
76 Zob. Amburger − Krusenstjern (1970).
77 Catalogus lectionum (1778): k. X3 verso.
78 Catalogus lectionum (1799): k. „ster” verso.
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pomocnych w uprawianiu filologii dyscyplin), są w jakimś 
stopniu symptomatyczne dla kwestii obecności Rituum… 
Nieupoorta na rynku wydawniczym. Samo kompendium 
w ostatniej wersji znacznie odbiega od pierwszych edy-
cji (co w rzeczy samej nie powinno dziwić: przez całe 
XVIII stulecie pojawiło się kilku autorów uzupełnień, kilka 
odrębnych partii wstępnych czy nawet pracę nad wyda-
niem zaczął nowy redaktor – żyjący w latach 1763–1825 
Carel Ferdinand Nagel79), ale ważniejsze wydaje się to, 
że słuchacze halleńskich wykładów Wolfa, zainspirowani 
rozwijaną przez niego koncepcją Altertumswissenschaft, 
poszerzającą znacznie spektrum badawcze filologii klasycz-
nej, próbowali na nowo i odmiennie niż dotąd przybliżać 
swoim uczniom starożytność grecko-rzymską. Znalezienie 
nowej narracji, która odpowiadałaby proponowanym przez 
zwolenników Wolfa metodom uprawiania badań filologicz-
nych, wymagało nowych książek zwierających nowe treści. 
Operacja ta była konieczna choćby dla zaznaczenia tej 
szczególnej cezury w myśleniu o filologii, która – postrze-
gana dotąd w wyraźnej korelacji ze studiami teologicznym 
czy biblistycznymi – stała się na przełomie XVIII i XIX wie-
ku samodzielną dyscypliną naukową. Wyrosła z tradycji 
humanistycznych badań nad antiquitates, książka Wil-
lema Hendrika Nieupoorta, mimo że doceniana (również 
w Gdańsku), musiała – by tak rzec – ustąpić pod naporem 
nowych trendów w nauce o antyku. Swoje zadanie – jak 
się wydaje – spełniła, gdyż to na jej podstawie kształcili 
się, na pewno na etapie szkolnym, przyszli uczniowie Frie-
dricha Augusta Wolfa. W osiemnastowiecznym Gdańsku 
do jej popularności przyczynił się jeden z wybitniejszych 
filologów – Gottlieb Wernsdorf. Natomiast następne poko-
lenia – również uczniowie jego uczniów – podczas swojej 

79 Zuidema (1918).

drogi uniwersyteckiej zapewne niejednokrotnie stykały się 
z nowymi koncepcjami uprawiania studiów filologicznych 
i przyjmowały je ze zrozumieniem – o czym świadczy cho-
ciażby spora grupa rękopiśmiennych notatek z wykładów 
Wolfa w kolekcji PAN Biblioteki Gdańskiej80.
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Malarstwo i rzeźba o tematyce mitologicznej 
w domach i ogrodach gdańszczan – wprowadzenie

F
enomen gDańskieJ ikonosfery polegał na jej uniwersalno-
ści: do około połowy XVIII wieku podobny kod znaczeń 
można odczytać zarówno w programach ideowych 

fasad, jak i wnętrz budowli publicznych i prywatnych. 
Oznacza to, że oficjalna, „państwowotwórcza” sztuka po-
wstająca w kręgu mecenatu Rady przejmowana była przez 

utożsamiających się z neostoickim „republikanizmem” 
patrycjuszy w  ich artystycznych inwestycjach. Do naj-
bardziej nośnych ideowych programów ikonograficznych 
należały: te z Sali Czerwonej, wnętrza Dworu Artusa oraz 
fasady Domu Złotego (ta ostatnia budowla, choć mająca 
status fundacji prywatnej z perspektywą funkcji pro pu-
blico bono, oddziałała na fasadę Dworu Artusa i Bramę 
Długouliczną). Bardziej chodzi tu jednak o wspólną zasadę, 
system budowania jednolitego, obywatelskiego modelu 

Marcin Kaleciński
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Między sferą prywatną a publiczną. Ars „mythologica”  
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Miasto jest jednym wielkim domem, a dom przeciwnie  
– jakby małym miastem.
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W jakim pięknym raju wybudowali gdańszczanie swe domy.
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etycznego (alegorie i emblematy wyrażające pojęcia mo-
ralne, exempla, „sławni mężowie”), formułowanego jed-
nak za każdym razem w sposób autorski, w indywidualnej 
konfiguracji, tak jakby kolejni konceptorzy prześcigali się 
w inwencji i erudycji. Takie moralizujące, czy wręcz ency-
klopedyczne programy dotyczyły zarówno wspomnianych 
reprezentacyjnych wnętrz i fasad patrycjuszowskich do-
mów, cykli bądź pojedynczych obrazów, zespołów rzeźb, 
jak i cynowej trumny, wieka wirginału, bursztynowej ramy 
obrazu, pucharu lub kufla. Spełniła się zatem nad Motła-
wą charakterystyczna dla renesansowej refleksji społecz-
no-politycznej, obecnej szczególnie w myśli erazmiańskiej, 
analogia między światem a miastem-państwem, miastem 
a domem i jego mieszkańcami. 

Nie istniały w Gdańsku sztuka oficjalna i wyrosła jako 
jej antyteza sztuka prywatna, w każdym razie nic o niej 
nie wiemy. Nawet jeśli założymy, uwzględniając niedo-
skonałość natury ludzkiej, że deklarowane na fasadach 
domów patrycjuszy ich przywiązanie do wartości nosi-
ło znamiona, nomen omen, fasadowości, to kulisy tak 
pojętej inscenizacji, salony, gabinety i alkowy domów 
rozczarują poszukiwaczy smaczków i pikanterii. Nie 
zapominajmy, że w tym artykule przenosimy się do mia-
sta przywiązanego do luterańskiej lub kalwińskiej poboż-
ności i systemu wartości, gdzie nadzorowano urzędowo 
życie religijne, z karami pieniężnymi za absencję na 
niedzielnym nabożeństwie, do miasta postulowanych 
purytańskich obyczajów, oficjalnie normowanego skrom-
nego przyodziewku. Pełna ocena miejsca sztuki mitolo-
giczno-alegorycznej w życiu prywatnym gdańszczan jest 
niemożliwa, zarówno z powodu znikomej liczby zacho-
wanych świadectw artystycznych (dzieła sztuki in situ, 

dokumentacja ikonograficzna), jak i pisanych źródeł1. Te 
ostanie, w przeważającej mierze dokumentujące wnętrza 
budowli osiemnastowiecznych, nader skąpo informują nas 
o tematach gromadzonych dzieł sztuki, wymieniają z sub-
telnością księgowego wagę sreber, a nie ich temat, rodzaj 
podobrazia i ram, a nie temat obrazów, itp. 

Testamenty gdańszczan, nader lakonicznie opisujące sche-
dę, świadczą o niechęci właścicieli do manifestowania 
bogactwa lub wskazują na nie tylko specyficzną hierar-
chię wartościowania przedmiotów przez spadkobierców, 
ale i dezynwolturę, ignorancję, wreszcie czysto księgowe, 
materiałowe zacięcie spisujących rejestry, czym zresztą 
realia gdańskie specjalnie się nie różnią od tych w głębi 
kraju. Dom gdański, około 1700 roku spełniający głównie 
funkcje mieszkalne, dzielił się na wyodrębnioną przestrzeń 
publiczną, półpubliczną i prywatną2. Sekwencję pomiesz-
czeń gdańskiego domu otwierała sień (na ogół określana 
jako Haus) – centrum komunikacyjne, a przede wszystkim 
pomieszczenie reprezentacyjne domu w całej północnej 
Europie, z wyeksponowanymi pośrodku schodami. W sie-
niach od 2. poł XVI do początku XVIII wieku pojawiały się 
trakt środkowy i umieszczona w tyle, kamienna, arkadowa 
przegroda, zwykle bogato dekorowana figuralnie (np. Nep-
tun, Minerwa i Merkury z sieni domu przy ul. Długiej 
43, Cztery żywioły z Chlebnickiej 11, Sztuki wyzwolone 
z Lwiego Zamku), wykształcił się typ sieni z bogato zdo-
bionymi snycersko drewnianymi, kręconymi schodami 
w tylnej części. Dekorowały je u początku biegu stojące 

1 Dobrym wstępem metodologicznym, traktującym o problemach 
związanych z badaniami nad domem gdańskim, specyfice źródeł 
do badań nad budownictwem mieszkaniowym w Gdańsku, o rzeczy-
wistych, a nie idealizowanych użytkownikach i przeznaczeniu domu 
gdańskiego, jest artykuł: Kizik (2009a): 11–20.

2 Korduba (2007): 149.
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figury „apotropaiczne”, „militarne”: Minerwy3, rzymskich 
wojowników4, popiersia (lub hermy) w zbrojach i hełmach, 
balustradę z płycinami, ażurami i tralkami zdobiły przed-
stawienia cnót i czterech pór roku5. Prawdziwą rzadkość 
na tym tle stanowiły omówione już schody z balustradą 
z przedstawieniami Orfeusza oraz personifikacjami Muzy-
ki. Stałymi elementami wyposażenia sieni były wielkie 
gdańskie szafy, na których zwykle ustawiano garnitury 
fajansów z Delft (ceramikę holenderską eksponowano tak-
że na gzymsie obiegającym wnętrze), znajdowały się tam 
także komody, szafy i zegary. Pisząc o dekoracji snycerskiej 
domu gdańskiego, nie można zapomnieć o drzwiach, na 
ogół intarsjowanych. Ciekawym ich reliktem są te z oko-
ło 1630 roku (Muzeum Narodowe w Gdańsku), z nader 
bogatym programem ikonograficznym (ramy dekorowane 
scenami z polowania na grubego zwierza, obrazami alego-
rycznymi ukazującymi dobrobyt, antycznymi wojownikami, 
w dolnych kwaterach przedstawienia Marka Kurcjusza 
i Orfeusza)6. Zapewne na ścianach najbogatszych domów 
na stałe lub okazjonalnie zawieszano tkaniny. W tym miej-
scu warto wspomnieć o jedynym zachowanym gobelinie 
z domu gdańskiego (Flandria, 1620, 142 × 547 cm, 
Westpreußische Landesmuseum w Münster-Wolbeck), 
który jest szczególnym przykładem sztuki zgody, upamięt-
nia bowiem zakończenie waśni między rodzinami von 
Kempenów, Bahrów i Speymannów, do której doszło na 
tle wystawienia nagrobka dla rodziców-teściów Bahrów 
w kościele Mariackim w Gdańsku. Podzielona na cztery 

3 Na przykład w Nowym Domu Ławy przy Długim Targu 43, zob. 
Massowa (1997): 29.

4 Na przykład Piwna 25 (rycina J.C. Schultza), św. Ducha 101 (rycina 
J.C. Schultza, rysunek T. Gregorioviusa).

5 Na przykład cnoty kardynalne z sieni domu przy ulicy Świętego 
Ducha 101, zob. Betlejewska (2001): 56, 75–78.

6 Betlejewska (2001): 51–52.

strefy oddanymi en grisaille hermami z personifikacjami 
Pax i Prudentii oraz herbami protagonistów, tkanina jest 
hołdem złożonym dyplomatycznym i kupieckim talentom 
pośrednika handlowego Simona Bahra (dwie pierwsze stre-
fy po lewej) oraz zasługom jego zięcia, burmistrza Eggerta 
von Kempena (dwie pozostałe). Pierwsza po lewej strefa 
tkaniny, nosząca inskrypcję Fridens Rahtt, obrazuje praw-
ne i administracyjne aspekty sprawowania rządów poprzez 
konfiguracje tronujących pod baldachimem personifikacji 
Pax i  Iustitii w biblijnym uścisku, z towarzyszącymi im 
poniżej alegoriami Fides i Caritas. W tle ukazano pej-
zaż „moralizowany”, z zaabsorbowanymi pracą rolnikami 
i budowniczymi pochłoniętymi budową bramy miasta. Dru-
gi segment kompozycji, opatrzony napisem Criges Rahtt, 
podejmuje kwestie obronności miasta, dlatego też wyeks-
ponowano w nim zmultiplikowaną postać Marsa, któremu 
asystuje sam brodaty Bahr w ostentacyjnie bogatym stroju 
kupca; pierwszy plan kompozycji usiany jest panopliami, 
w tle umieszczono także akcenty militarystyczne. Trzecia 
część, zatytułowana Vorrahts Rahtt, ukazuje wnętrze kan-
toru bogatego kupca gdańskiego (w tym regały z księgami 
kupieckimi i srebrnymi naczyniami) – odwołuje się tym 
razem do realiów ekonomicznych miasta, dotyczy bowiem 
transakcji handlowych i uzmysławia potrzebę gromadze-
nia zapasów. Na pierwszym planie ukazano burmistrza 
Eggerta von Kempena w zbroi z szarfą jako praeconsula 
(analogicznie do wizerunków Johanna Speymanna), u jego 
stóp leżą tobołki i kufry z kosztownościami. W czwartej 
części gobelinu, nazwanej Handels Rahtt, wydobyto rolę 
handlu morskiego – na szczycie wzgórza ukazano trzech 
patrycjuszy oraz pakunki i beczki, w tle zaś malowniczy 
pejzaż okolic Gdańska i statek handlowy z banderą miasta, 
zacumowany w porcie. To unikatowe, jedyne zachowane 
świadectwo gdańskiego mecenatu prywatnego w zakresie 
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wielkoformatowych tkanin stanowi potwierdzenie trwania 
w Gdańsku modelu narracji, w którym wątki alegorycz-
no-mitologiczne sprzężono z realnymi, aktualizującymi, 
z tendencją do sekularyzacji (znaczne ograniczenie aspektu 
biblijnego). Program ikonograficzny gobelinu odczytać 
należy jako złożoną wykładnię Concordii, a w sensie ogól-
nym – jako alegorię domen, za które odpowiadają rządzący 
miast. Temat Pax i Iustitia odnosi się do słów Psalmisty 
(Ps 85, 10–14):

Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc
Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po śladach Jego kroków – zbawienie.

Wcześniej w Gdańsku podjął go w Sali Czerwonej Vrede-
man de Vries (Pax ze złamanym mieczem i parą gołębi na 
mieczu, ślepa Iustitia z mieczem i wagą wspólnie obrazują 
zgodę jako fundament pokoju). Oto kilka późniejszych 
gdańskich realizacji tematu: frontyspis Nowego Testamen-
tu Biblii Gdańskiej (1632); medal upamiętniający rozejm 
w Sztumskiej Wsi (Sebastian Dadler, Johann Höhn st., 
1635), ukazujący na awersie i rewersie pary personifikacji, 
odpowiadające wersetowi 11 psalmu 85. Iustitia, ukazana 
w koronie i aureoli z gwiazd, trzyma miecz. Pax dzierży 
kaduceusz – znak dobrodziejstw pokoju, oplatają go zatem 
liście palmy, kłosy i kwiaty. Są to cnoty opiekuńcze miasta, 
warunkujące jego rozwój (przedstawienie obiega inskrypcja 
PAX CVM IVSTITIA FORA, TEMPLA ET RVRA CORONAT), 
jednakże mają one bardziej religijny niż cywilny charakter 

– dlatego u ich stóp ukazano tablice Dekalogu i napis DEO 
PROXIMO. Przedstawiona na rewersie para Caritas – Veri-
tas jest opatrzona odpowiednio atrybutami: gałązką oliwną 
oraz tarczą słoneczną i berłem zwieńczonym słońcem. 
Tłem dla przymierza cnót jest panorama Gdańska; inskryp-
cja odnosi się raczej do Fides i Pietas (FELIX TERRA FIDES 
PIETATI IBI IUNCTA TRIUMPHAT). Personifikacje Pokoju 
z kaduceuszem i Sprawiedliwości z mieczem pojawiają 
się także na medalu Johanna Höhna starszego, upamięt-
niającym pokój oliwski (1660), na rewersie odpowiadają 
im Fides i Pietas. Ten wariant ikonograficzny pojawił się 
także na płaskorzeźbionych drzwiach domu Ferberów przy 
ulicy Długiej 28 (przeniesione do kamlarii ratusza, zagi-
nęły po 1945 roku), gdzie scenie alegorycznej odpowiada 
Wypędzenie z Raju.

Stropy dekorowały pseudokasetony bądź plafony. Strop 
sieni domu przy ulicy Długiej 39 zdobiły malowidła z per-
sonifikacjami cnót: Mądrości, Wiary, Nadziei, Miłości, 
Nauki, Umiarkowania, Pracowitości, Przyjaźni, Spra-
wiedliwości i Miłosierdzia, pośrodku zaś umieszczono 
personifikację Błogosławieństwa (szkoła Hermana Hana, 
w 1910 roku przeniesiono je do Ratusza Staromiejskie-
go)7. Nieznane jest przeznaczenie plafonowego cyklu 
malowideł Isaaka van den Blocka o tematyce alegorycznej, 
z odwołaniami do Starego Testamentu i mitologii (Germa-
nischen Nationalmuseum w Norymberdze); cykl pasyjny 
na plafonie z 1642  roku, namalowany na podstawie 
rycin według obrazów Rubensa i Rembrandta, w 1914 
został przeniesiony wraz z elementami kamieniarskimi 
i stolarsko-snycerskim z domu Fichtlów-Gronauów przy 
Podwalu Staromiejskim 69/70 do Ratusza Staromiej-
skiego, gdzie znajduje się do dzisiaj. Z domu Fichtlów 

7 Zinówko (1978).
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pochodzi także cykl 12 obrazów z Sybillami przypisywany 
Adolfowi Boyowi8.

Na rysunku Gregorioviusa i rycinie Schultza z widokiem 
sieni przy ul. Św. Ducha 101 widzimy plafon z siedzącymi 
żeńskimi personifikacjami (Wiosna i Lato?), ujętymi w roz-
budowaną, akantową bordiurę. Podobnie wyglądał (jeśli 
wierzyć Schultzowi) plafon w izbie probostwa przy kościele 
św. Barbary. Na czas szczególnie uroczystych przyjęć i bali 
sień, częściowo opróżniana z mebli, zamieniała się w salę 
balową, dekorowaną okazjonalnie gobelinami i obrazami, 
z bufetem z etalażem na srebrne naczynia. Wówczas 
izba tylna stawała się jadalnią, gdzie ucztowano (znako-
micie ilustruje to obraz Antona Möllera Zabawa w domu 
gdańskiego patrycjusza, 1596, zaginiony). W izbie tyl-
nej, należącej do sfery prywatnej właściciela, ustawiono 
reprezentacyjne meble, w których przechowywano cenną 
zastawę stołową, srebra i precjoza. Wnętrze to często 
wykładano boazerią. Było to pomieszczenie mieszkalne, 
posiadało zatem piec i lawaterz, miało połączenie z zaple-
czem kuchennym w bocznej oficynie.

Pokój we frontowym trakcie pierwszego piętra (Saal) to 
wyposażone w niewielką liczbę luksusowych mebli wnętrze 
mające charakter oficjalny i służące do przyjmowania gości. 
Zapewne miało dekorowane stropy, co potwierdzają znako-
mite stiuki w sali domu przy Długim Targu 8, zniszczone 
w 1945 roku, oraz znane z projektów stiuki ornamentalne 
i heraldyczne. Natomiast pomieszczenia tylne tego piętra 
w XVII wieku miały charakter czysto prywatny i stanowiły 
je sypialnie (Schlaffkammer), od 2. połowy XVIII wieku 
urządzano tu jadalnię. W sypialni, oprócz łoża, szafek 
nocnych, stolików toaletowych i kołysek, często ustawiano 

8 Obrazy doczekały się wyczerpujących badań, zob. Słoma (2000): 
147–157.

klawesyn lub klawikord, zapewne z lubością zdobione sce-
nami mitologicznymi o wymowie alegorycznej, zgodnie ze 
zwyczajem epoki9. Na rysunku Daniela Chodowieckiego, 
ukazującym portretowanie pani Öhmchen, scenerią jest 
sypialnia z baldachimowymi łożami i klawesynem, przy 
którym muzykuje dziewczynka. Wnętrza najwyższych kon-
dygnacji domów elity patrycjuszowskiej prawdopodobnie 
miały funkcje pokoi kolekcjonerskich, bibliotek i sal gier. 
O zapewne fascynującym wyposażeniu tych kameralnych 
pomieszczeń wiemy jednak niewiele.

W programach ikonograficznych, umieszczanych na fry-
zach, reliefach przegród arkadowych, malowanych lub 
dekorowanych stiukatorsko plafonach, gobelinach oraz 
elementach snycerskich schodów, wnętrz sfery publicznej 
domu gdańskiego (do połowy XVIII wieku stanowiła ją 
sień i sala nad nią na piętrze) w dużej mierze powiela-
no lub rozwijano tematy z  ikonograficznego repertuaru 
dekoracji fasad domów gdańskich i wnętrz municypal-
nych. Przedstawienia figuralne wraz z  luksusowymi ele-
mentami wyposażenia (meble, ceramika, srebra, zbiory 
kolekcjonerskie) stanowiły komunikat dla gości, mówiący 
o statusie społecznym, intelektualnym i ekonomicznym 
właściciela. Półprywatny charakter miały pomieszczenia 
najwyższych kondygnacji, w których właściciel oddawał się 
pasji kolekcjonerskiej, bibliofilskiej i rozrywkom – odwie-
dzali je zapewne tylko wybrani goście, by podziwiać zbiory 
gospodarza. Jak wspomniano, pomieszczenia traktu tylne-
go miały wyłącznie prywatny charakter.

Jak w tak ujętej sekwencji wnętrz eksponowane były rucho-
me dzieła o tematyce zaczerpniętej z antyku? W zbiorach 
malarstwa odnotowanych w inwentarzach gdańskich XVII 

9 Korduba (2005): 101.
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i XVIII wieku malarstwo o tematyce mitologicznej i zaczerp-
niętej z historii Rzymu stanowiło mniejszość, dominują 
portrety, sceny religijne i pejzaże. Tak niskie uplasowanie 
tematów antycznych odpowiada holenderskiemu sta-
tus quo ujawnionemu w inwentarzach z analogicznego 
okresu10. W inwentarzu schedy po Peterze Newstadcie 
z 1623 roku wśród 30 obrazów odnotowano wizerunek 
Colonii Agrypiny, obrazy Wenus i Andromedy11, natomiast 
źródło z 1693 roku, dokumentujące mienie po Elisabeth 
von Puduels, wymienia wizerunek Kupidyna12. Charles 
Ogier wspominał o zbiorze Johanna Ernesta Schroera, 
w którym wśród obrazów Cranacha dostrzegł: „akt kobiecy 
i obraz: rozmiarów nieco większych […], Wenus na nim 
naga, która podnosząc ramię, ujmuje lewą ręką gałąź 
drzewa i wysłuchuje swego Kupidyna, co płacząc skarży 
się na pszczoły, gdy im z drzewa plaster miodu podbierał; 
jeszcze one przylepione do jego czoła i ramion”13. Zapewne 
popularnością cieszył się temat Lukrecji – odnotowano go 
w zbiorach Friedricha Theodora Hingelberga (pędzla Carla 
Cignaniego) i w zbiorze Christiana Hartmanna Schröde-
ra (autorstwa Bartholomäusa Milwitza)14. W pośmiert-
nym inwentarzu ruchomości szypra Hansa Gutsena von 
Gröningena zapisano: „Kupido geschnitzet”15. Na obec-
ność malowideł mitologicznych zestawionych z biblij-
nymi wskazują źródła z 1650 i 1660 roku, odnoszące 

10 Na przykład wśród 1835 obrazów odnotowanych w Orphan Cham-
ber and Notarial Inventories (1620–1629) było 618 dzieł o tema-
tyce religijnej, 154 mitologicznych i o temacie z historii starożytnej, 
54 alegorie, 447 pejzaży, 166 portretów, 104 obrazy rodzajowe, cyt. 
według Loughman — Montias (2000): 136.

11 Chodyński (1981): 250
12 Chodyński (1981): l.c.
13 Ogier (1953): 111.
14 Chodyński (2002): 197.
15 Kizik (2009b): 175.

się do domu przy ulicy Piwnej. „…Bachus, Ceres, Mars, 
Venus am Simse abgebildet”16. W domu rajcy miejskiego 
Gottfrieda Schwartza Daniel Chodowiecki zauważył dwa 
obrazy niejakiego P. Lottiego (wcześniej malarz wspomina 
o C. Lottim, czyli o Carlu Lothu), przedstawiające Satur-
na17. Bliżej nieznany pan Husarzewski zwrócił się do niego 
z prośbą o konserwację obrazu Andromeda, uważanego 
przez właściciela za dzieło Tycjana18. Wśród obrazów 
z kolekcji Kabruna odnotowano 24 obrazy mitologiczne 
(dla porównania – scen religijnych było tyleż samo, 36 por-
tretów, 35 scen rodzajowych i 14 martwych natur)19. 
Wśród nich wymieniono: Sylena, Pana i nimfę Jordaensa 
i Bachanalia Cornelisa van Poelenburga20. Kolekcja Muh-
lów, zdeponowana w 1776 roku w posiadłości w Siedlcach 
pod Gdańskiem, liczyła kilkaset obrazów, w tym mito-
logiczne; zapewne wśród rzeźb ogrodowych wspomnia-
nych w inwentarzu znalazły się także dzieła o tematyce 
mitologicznej lub alegorycznej21. W zbiorach gdańskiego 
bibliotekarza Michaela Christopha Hanowa znajdowała się 
między innymi para obrazów przypisywanych Andreasowi 
Stechowi: Śmiejący się Demokryt i Płaczący Heraklit22.

16 Kandt (2000): 52, przyp. 37.
17 Chodowiecki (2002): 25. Autor tłumaczenia (nieujawniony) nie 

skorzystał z oryginału – francuskiego odpisu, lecz oparł je na 
niekompletnym tłumaczeniu na niemiecki: Chodowiecki ([1919]).

18 Chodowiecki (2002): 72.
19 Chodyński (2002): 186.
20 Chodyński (2002): l.c.
21 Obrazy, wraz z  innymi dziełami sztuki zdeponowane na wyspie 

Spichrzów w czasie oblężenia miasta przez wojska napoleońskie, 
doszczętnie spłonęły, zob. Chodyński (2002): 191.

22 Ujęte w odręcznej notatce sporządzonej przez Friedricha Schwartza 
na podstawie wykazu Gotthilfa Löschina. W 1773 roku przekaza-
ne do Biblioteki Rady Miejskiej Gdańska jako część spuścizny po 
Michaelu Christophie Hanowie. Dziś znajdują się w zbiorach Biblio-
teki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, zob. Groth (1970/1971): 
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Ogiera zachwyciły w zbiorach Heinricha III Schwartzwal-
da między innymi figury: „chłopca rzeźbionego w srebrze 
według oryginału Michała Anioła” oraz srebrnego konia, 
który – jak wynika z opisu – miał być dziełem Giambolo-
gny23. Na aukcji zorganizowanej w Gdańsku w roku 1788 
sprzedawano brązowe odlewy rzeźb Giacoma Giovanniego 
Contiego: Apollo i Wenus, dwaj Kupidyni, Trzy Gracje, głowy 
Homera, Platona, Epikura, Seneki, Sokratesa i Cycerona24. 

79–91. Gwoli statystyki odnotujmy także artykuł Beaty Purc-Stęp-
niak (2003): 322–383. Stanowi on rekapitulację dostępnej wiedzy 
dotyczącej tematu. O samych obrazach dowiadujemy się od autorki 
niewiele, acz zdumiewających rzeczy, między innymi że obaj filo-
zofowie umieszczeni są na „prostokątach w owalnych malowanych 
tondach”; ich wizerunki są „przykładem długiego życia neostoickich 
idei, ale też recepcji wzoru malarskiego poruszającego się w obrębie 
tradycji italo-niderlandzkiej na obszarze Europy Środkowej”; że obra-
zy są „symbolem wiecznego intelektu zatrzymanego w nieruchomym 
punkcie określającym zasadę wszechrzeczy…” itd. Na marginesie 
dodajmy, że na podstawie ilustracji miedziorytniczej według rysunku 
Andreasa Stecha w dziele Reinholda Curickego Der Stadt Dantzig 
Historische Beschreibung… (zob. Curicke (1688)) – możemy się 
domyślać, iż obrazy i rzeźby o tematyce zaczerpniętej z antyku odgry-
wały we wnętrzu Biblioteki Senatu Miasta Gdańska niebagatelną rolę. 
Ściany arkad zdobiły zapewne medaliony z popiersiami antycznych 
filozofów. Można wnioskować, że ich wizerunki znalazły się także 
wśród uwidocznionych obrazów (łatwo dostrzec dwa popiersia na 
postumentach, z których jeden niechybnie da się rozpoznać jako 
Minerwę). W ten sposób spełniły się wskazania Justusa Lipsjusza, 
który postulował umieszczanie popiersi autorów starożytnych w bez-
pośredniej bliskości ich dzieł: „Wszyscy życzymy sobie codziennego 
obcowania z zaletami i wyglądem wielkich ludzi, z ich materialnym 
obliczem, w którym zamieszkał niebiański duch, by unosząc wzrok 
znad ich ksiąg, zobaczyć ich, jakby stali przed nami. Możesz czytać 
pisma Homera, Hipokratesa, Arystotelesa, Pindara, Wergiliusza, 
Cycerona i  innych i w tym samym czasie delektować oczy portre-
tami każdego z nich”, cyt. według Muller (1989): 45. Można przy-
puszczać, że podobizny filozofów antycznych znajdowały się także 
w prywatnych bibliotekach gdańszczan.

23 Ogier (1953): 341, 343.
24 Chodyński (2002): 203.

Te i  inne, zapewne liczne w Gdańsku kolekcjonerskie 
brązy umieszczano prawdopodobnie w kunstkamerach, 
lokowanych zwykle w wyższych kondygnacjach domów. 
Charakter gabinetowy miały także kolekcjonerskie rzeźby 
mitologiczne Johanna Heinricha Meissnera (il. 1). Zdobiły 
one zapewne wiele gdańskich gabinetów, źródła dokumen-
tują ich obecność w zbiorach rajcy i kamlarza gdańskiego 
Gabriela Schumanna (m.in. personifikacje pór roku i śpiące 
putta) oraz Johanna Heinricha Soermannsa25.

Tematy mitologiczne i z historii starożytnej musiały stano-
wić dość istotną grupę w oeuvre malarzy gdańskich XVII 
i XVIII wieku. Obraz z tego zakresu tematycznego był, obok 
biblijnego, wymagany od adeptów sztuki jako majstersztyk. 
Wśród prac mistrzowskich źródła odnotowały następujące 
tematy26: Krezus na stosie przywołujący Solona (Andreas 
Stech, 1662; Jacob Grunwaldt, 1682; Dominick Beselaer, 
1698; Christian Kevell, 1730), Zwrócenie pierścienia tyra-
nowi Polikratesowi (Martin Appel młodszy, 1674; Christof 

25 Chodyński (2002): 198. Ten rodzaj twórczości Meissnera zasługuje 
na wnikliwe badania poprzedzone szczegółową kwerendą w muze-
ach i domach aukcyjnych (co kilka lat na rynku antykwarycznym 
pojawiają się nowe gabinetowe rzeźby Meissnera). Dominują w nim 
rzeźby o  temacie mitologicznym, na przykład Herkules i Omfale 
w reliefie (Muzeum Narodowe w Gdańsku, dalej MNG, Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku), i pełnoplastyczne, zestawione jako 
pendants figurki (zbiory prywatne, dawniej kolekcja Löwenthala oraz 
dawne zbiory Basnera w Sopocie), Wenus (stojąca – dwie figurki 
w MNG, leżąca – dawne zbiory berlińskie), putta leżące (MNG) 
i biegnące (dawne zbiory Löwenthala), Hipomenes i Atlanta (MNG), 
Porwanie Prozerpiny (dawniej Germanischen Nationalmuseum 
w Norymberdze), Pan (Sotheby’s), Minerwa (Hampel).

26 Tematy zestawione według Das Grosse Meister Buch..., sygn. APG 
300 C, cyt. według Pałubicki (2009): 16, 28–9, 43, 62, 93, 112, 
114, 123, 127, 142, 146, 166, 169, 191, 223, 225–226, 270, 
286, 294, 310, 312, 317, 329–330, 344, 379, 388, 393, 424, 
432, 436, 458, 467, 482, 500, 508, 543, 565, 570, 579, 592, 
649, 653–654, 656, 658, 684, 688, 718, 725, 738, 767, 800.
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 � Il. 1. Johann Heinrich Meissner, Herkules i Wenus, 
bukszpan, orzech, 31,2 × 7,7 × 7,4 cm, The Thom-
son Collection, © Art Gallery of Ontario

Herman, 1712; Johann Reinhold Schmidt, 
1715; Salomon Kruse, 1752; Johann Frie-
drich Behrend, 1768), Aleksander Wielki 
i Diogenes w beczce (Friedrich Bredenfeldt, 
1696; Johann Christian Brockel, 1751; 
Michael Franziscus Buchholtz, 1755), 
Bitwa pod Issos (Johann Peter Schmidt, 
1754), Uratowanie Romulusa i Remusa 
z Tybru (Johann Stiegler, 1699; Christian 
Salomon, 1767), Romulus i Remus kar-
mieni przez wilczycę kapitolińską (Gott-
fried Hepner, 1762), Nadanie Rzymianom 
prawa przez Romulusa (Hartwig Bötticher, 
1678), Tarkwiniusz Pyszny wygrażający 
księżycowi (Egidius Kitner, 1720; Johann 
Georg Kirchhoff, 1742; Gottfied Salomon 
Honrich, 1756; Johann Gottlieb Sabbath, 
1761; Johann Christian Reimers, 1767), 
Samobójstwo Lukrecji (Konstantin Braun, 
1686), Porwanie Sabinek (Johann Benedic-
tus Hoffmann, 1695; Efraim Elcke, 1749; 
Benjamin Dittmer, 1760), Uczta Kleopatry 
i Antoniusza (Lorenz Janson Dolmer, 1730), 
Walka Kuriacjuszy z Horacjuszami (Georg 
Nordstedt, 1724; Antonius Johann Konau, 
1763; Simon Ludwig Ott, 1776), Numa 
Pompiliusz przed boginką polną (Christoff 
Kregge, 1681; Martin Matthaei, 1688; Frie-
drich Gottlieb Behncke 1750; Johann Chi-
stian Lickfett, 1737; Samuell Selle, 1742; 
1757; Johann Friedrich Laudien, 1763), 
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Gaius Popillius Laenas zataczający krąg w piasku wokół 
króla Antiocha27 (Johann Flinckau, 1699; Christian Wil-
helm Crompusch, 1713; Johann Westphal, 1721; Benja-
min Schmidt, 1748; Gottfried Mahlendorff, 1757; Ernst 
Peter Boeckel, 1772), Scypion Afrykański zwracający 
narzeczoną jej narzeczonemu (Ludwig Torneman młodszy, 
1655; Philipp Sauerländer, 1682; Simon Stoff, 1684; 
Johann Theodor Hetzel, 1703), Maniusz Kuriusz Denta-
tus odmawiający przyjęcia darów od posłów samnickich 
(Christian Horn, 1666; Johann Benedictus Hoffmann, 
1748), Koriolan (Georg Scharff, 1655), Dydona zakła-
dająca Kartaginę (Efraim Möller, 1711; Jacob Wessel, 
1740; Johann Gottfried Triebel, 1755; Johann Christof 
Georg Pieron, 1775), Królowa Semiramida czesząca 
włosy w chwili otrzymania listu o upadku Babilonu (David 
Schmidt, 1713; Hansen Schmidt, 1744), Zabójstwo 
Juliusza Cezara (Karl Stegemann, 1733), Sąd Kambyze-
sa (Heinrich Fietschulke, 1713), Samobójstwo Kleopatry 
(Johann Schmidt mł., 1732), Androklos wyjmujący cierń 
z łapy lwa (Christian Schwartzbach, 1679; Daniel Leon-
hardt Spiel, 1764), Caritas Romana28 (Johann Heinrich 
Hartwig, 1712; Andreas Lilie, 1760).

27 Tytuł błędnie rozpoznany przez J. Pałubickiego jako Legat Rzymski 
Pompejusz [sic!] Rysujący Okrąg u Króla Antiocha, zob. Pałubicki 
(2009): 62, 500. Wadliwa była zapewne już lekcja źródła (powinno 
być „Popillius” zamiast „Pompineus”). Co gorsze, uczony powielił 
bezrefleksyjnie błędny tytuł w odniesieniu do innych prac mistrzow-
skich o  tym samym temacie, mimo że w adekwatnych źródłach 
mowa jest o „burger Meister von Rohm” (zob. Pałubicki (2009): 
146) – co w języku epoki oznaczało konsula rzymskiego, tj. w tym 
wypadku Gaiusa Popilliusa Laenasa – lub o wysłanniku z Rzymu, 
zob. Pałubicki (2009): 227.

28 Według Pałubickiego to Konon [sic!] Karmiony w Więzieniu Piersią 
przez Córkę, zob. Pałubicki (2009): 294, 482. Czyżby autorowi 
chodziło o Konona (ur. przed 444 p.n.e., zm. po 393 p.n.e) – wodza 
ateńskiego, jednego z dowódców floty ateńskiej? Co ciekawe, w załą-

Zachowało się niewiele dzieł malarzy gdańskich o tema-
tyce antycznej przeznaczonych do dekoracji prywatnych 
siedzib. Bartholomäus Milwitz, którego Lukrecję w zbio-
rach Christiana Hartmanna Schrödera już nadmieniono, 
jest autorem sygnowanego obrazu na desce dębowej 
(16,4 × 87,2 cm) Bachanalia puttów (Zamek Królewski 
na Wawelu)29. W dorobku Andreasa Stecha znajduje się 
kilka lawowanych rysunków o tematach zaczerpniętych 
z antyku: Wolumnia przed Koriolanem, Wstrzemięźli-
wość Scypiona, Porwanie Europy, Żony Dariusza przed 
Aleksandrem Wielkim. Gdańszczanin Philipp Sauerlän-
der namalował w 1711 roku dotychczas znany tylko ze 
źródeł30 obraz Sąd Parysa (32,5 × 38 cm; sygnowany; 
datowany: 1711 à Paris; zbiory prywatne). Malarz uczył 
się u ojca, około 1709 roku pojawił się w Berlinie. Pre-
zentowany obraz jest pierwszym jego datowanym dziełem 
i  jedynym znanym o tematyce mitologicznej. Prezentuje 
prowincjonalną, „kostyczną“ wersję holenderskiego, kla-
sycyzującego baroku (uosabianego w tym wypadku przez 
malarstwo Petera van der Werffa) – nurtu, który znajdował 
także zwolenników na artystycznym dworze berlińskim.

Podmiejskie siedziby patrycjatu gdańskiego, spełniają-
ce funkcje włoskich villae suburbanae, były zapewne 
miejscem rekreacji i uczonych dysput, celem swoistej 
ucieczki od zgiełku miasta i zajęć kupieckich. Ogrody dla 
osiemnastowiecznych gdańszczan, zgodnie z wykładnią 
Justusa Lipsjusza zawartą w De Constantia…, były źró-
dłem tranquillitas, czyli wewnętrznego spokoju ducha. 
Porzucali w nich negotium na rzecz otium; sceneria ogrodu 

czonym wypisie źródłowym mowa jedynie o rzymskiej historii córki 
karmiącej ojca, zob. Pałubicki (2009): 295.

29 Tylicki (2003): 145–149.
30 Referuje je Oszczanowski (1999): 144–145.
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służyła ucztom, rozmowom i zagłębianiu się w lekturze 
oraz aktywnemu wypoczynkowi, obejmującemu sport 
i prace ogrodnicze (Lipsjusz ganił próżność i  lenistwo 
w ogrodzie). Model lipsjański ogrodu uwzględniał obec-
ność posągów mitologicznych Apollina – przewodnika 
muz, patrona nauki i  sztuki, ale i opiekuna wegetacji 
roślin. Często towarzyszyły mu muzy (pergola ogrodowa 
stanowiła swoisty Musarum domus), unikano natomiast 
posągów o jawnie erotycznych konotacjach, na przykład 
Wenus i Amora, które królowały w późniejszych ogrodach31. 
Fantuzzi pisał o gdańszczanach, że „wielkie upodobanie 
znajdują w pięknych ogrodach, które poza Gdańskiem 
posiadają, tam też we wszystkie dni świąteczne się udają 
dla wypoczynku, weselą się i bawią”32. Sytuowane w odle-
głości od kilku do kilkunastu kilometrów od miasta, głów-
nie na terenie dzisiejszych Długich Ogrodów, Wrzeszcza, 
Sopotu, Oliwy i Strzyży, jeśli chodzi o charakter i skalę 
– stanowiły fenomen I Rzeczypospolitej. Nigdzie indziej 
bowiem patrycjat nie posiadał tak licznych i znakomitych 
podmiejskich dóbr i rezydencji. Relacje podróżników (Ogier, 
Fantuzzi, Chodowiecki, Bernoulli) obfitują w  ich opisy. 
Zgodnie z niemiecką terminologią z epoki stosuje się wobec 
nich nazwy: Lusthaus i Lustgarden33.

Z pewnością niebagatelne miejsce wśród nich zajmowały 
obrazy, rzeźby i dzieła rzemiosła o tematyce mitologicznej 
i alegorycznej. Odnotowane w testamencie burmistrza 
Johanna Speymanna ruchomości jego domu w Długich 
Ogrodach obejmowały między innymi putta gipsowe nad 

31 Lauterbach (2004): 72–151. Topos Apolla i muz jako przewodników 
po ogrodzie odnajdujemy w najstarszym opisie patrycjuszowskiego 
ogrodu w Oruni z 1582 roku, zamieszczonym w Chorus Musarum 
Zachariasza Martina Ślązaka, zob. Landowska (2005): 128–140.

32 Fantuzzi (1990): 47.
33 Korduba (2005): 191.

drzwiami, obrazy z alegoriami pięciu zmysłów34. W domu 
wiejskim budowniczego miejskiego Petera Willera gości 
witała rzeźba rzymskiego wojownika35; nie brakowało 
w nim innych obrazów i rzeźb, których tematów jednak 
nie znamy. Na wolutach wieńczących bramę pałacu Mnisz-
chów wdzięcznie prezentowały się Minerwa (Fortitudo) 
(il. 2) i Cerera (Abundantia), odpowiadały im ustawione 
u szczytu filarów na skrajnych osiach posągi Lata i Jesieni, 
wyobrażonych jako pulchne putta z atrybutami (obecnie 
rzeźby, częściowo zrekonstruowane, eksponowane są 
na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Gdańsku), wraz 
z dopełniającymi zespół puttami – personifikacjami pozo-
stałych pór roku (których dokładnej lokalizacji nie znamy). 
Charakterystyczne przerysowania pucułowatych twarzy, 
mnożenie fałdów w aktach dziecięcych i dynamicznie 
traktowana bryła każą szukać autora zespołu rzeźb dla 
Mniszchów wśród artystów środkowoeuropejskich, być 
może czeskich. Rzeźby ogrodowe z rezydencji Mniszchów 
przy Długich Ogrodach znamy dziś jedynie z fotografii. Są 
to personifikacje Pór Roku zaopatrzone w atrybuty i asy-
stę puttów: żeńskich – w wypadku Wiosny i Lata – oraz 
męskich, odpowiadających Jesieni i Zimie.

W 1773 roku w dzienniku podróży Daniel Chodowiecki 
odnotował wizytę w Strzyży w ogrodzie przy dworze Rot-
tenburgów, „pięknym, choć niedużym, w którego centrum 
znajduje się fontanna”36. Leżąca w płytkim, profilowanym 
basenie fontanny Najada trzymała w ręce rybę, z któ-
rej pyska wytryskiwała woda. Basen otaczały rzeźbiar-
skie grupy figuralne wykonane przez Meissnera, które na 
podstawie rysunku Chodowieckiego rozpoznajemy jako 

34 Bogucka (1991): 587–593.
35 Cuny (1910): 61.
36 Chodowiecki (2002): 19.
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Porwanie Prozerpiny i Porwaniem Sabinki37 W parku 
przy dworze Michaela Gottfrieda Schmidta w Kuźniczkach 
(Kleinhammer) znajdowało się zapewne wiele przedsta-
wień rzeźbiarskich, być może skupionych wokół sześciu 
fontann38. Chodowiecki widział tam „rzeźby symbolizujące 
cztery temperamenty, poza tym przedstawiające Miner-
wę prowadzącą za rękę dziecko, które nie chce z nią iść, 
i Wenus całującą Amora”39. Autorem posągów był Daniel 
Eggert, gdański rzeźbiarz działający w Rosji, Szwecji, Danii, 
Holandii i Turcji40. W ogrodzie Dworu II Quellbrunn na 
Polankach do 1945 roku fontannę otaczały pary wyku-
tych w piaskowcu rzeźb przypisywanych Meissnerowi: 
personifikacje Wiosny i Jesieni (tożsama z Obfitością) 
oraz figury Hermesa i Apollina41. Nie znamy pierwotnego 
miejsca ekspozycji plenerowego zespołu rzeźb z piaskowca 
z Parysem oraz Wenus, Junoną i Minerwą (w latach 1900–
1945 własność prywatna w Sopocie, obecnie zaginione)42. 
Chodowiecki zanotował 24 lipca 1773 roku: „Przejeżdża-
łem obok domu pana Lohrmanna [chodzi o posiadłość 
w Królewskiej Dolinie – M.K.]. Jest tu również piękny 
ogród z marmurowymi rzeźbami i kolorowymi gnomami 
[sic!]. Znajduje się tu także grota, u której wejścia siedzą 
dwie nimfy”43. Odnotujmy na koniec, że w czasie jednej 
z dziesiątek aukcji organizowanych w Gdańsku w XVIII i na 
początku XIX wieku w Dworze Artusa w roku 1786 ofe-
rowano rzeźby ogrodowe przedstawiające Wenus, Dafne, 

37 Rzeźby rozpoznawane były także jako Porwanie nimfy Aretuzy lub 
Porwanie Amfitryty.

38 Reichow (1927): 35.
39 Chodowiecki (2002): 64.
40 Barylewska-Szymańska (2002): 83–89.
41 Zob. Reichow (1927): 28–29; Koska (1936): 36.
42 Koska (1936): 45–46.
43 Chodowiecki (2002): 57.

 � Il. 2. Minerwa (Fortitudo) – rzeźba z bramy pałacu Mniszchów,  
Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. Krystyna Augustyniak
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Psyche, Neptuna, Apollina, Jupitera, Merkurego i Her-
kulesa44. Na aukcji w 1792 roku wystawiono 15 rzeźb 
ogrodowych należących do Johanna Christiana Schultza45.

Analiza wybranych wątków mitologicznych 
w malarstwie gdańskim

METAMORFOZY GDAŃSKIEJ WENUS

Sine Cerere et Baccho friget Venus – przekształcenia 
tematu w duchu protestanckim

Epizod renesansu w sztuce Gdańska (ok. 1530–1550), 
zintensyfikowany w fundacjach z lat trzydziestych XVI wie-
ku, w dużej mierze należy postrzegać jako ekspozyturę 
sztuki niemieckiej spod znaku wzorów Cranacha, Dürera, 
Burgkmaira i Kleinmeistrów rozpowszechniających wzory 
ornamentalne. Jak wcześniej szczegółowo rozważono, 
klasyczny, owidiański temat Diany i Akteona gdańszczanie 
rozumieli w kategoriach prefiguracji cnót chrześcijańskich, 
wykładanych w Gesta Romanorum i w „Owidiuszach mora-
lizowanych”. Niemniej Diana na obrazie Mistrza Georga, 
interpretowana jako strażniczka praw bożych, nie przestaje 
być, wraz z nagimi towarzyszkami, erotyczną kusicielką 
mieszczan w czasie luterańskiego przesilenia. Podobnie 
ambiwalentny wydaje się obraz Lukrecji pochodzący z tego 
samego cyklu.

Osobną grupę stanowią wcześniej omówione przedstawie-
nia Wenus jako bóstwa planetarnego, począwszy od nie-
zachowanej rzeźby Adriana Karffycza w zwieńczeniu ławy 
w Dworze Artusa, poprzez tablicę na stałym skrzydle 

44 Chodyński (2002): 203.
45 Chodyński (2002): 197, 203.

ołtarza głównego kościoła Mariackiego, po kafel z Wiel-
kiego Pieca w Dworze Artusa. W każdym wypadku, jako 
element synkretycznej struktury obrazowania, świadczą 
o renesansowej tendencji do adaptacji pogańskiego dzie-
dzictwa w duchu wspólnoty humanistycznych wartości 
sacrum i profanum.

Oficjalne wprowadzenie reformacji w Gdańsku w roku 1557 
nie stanowi cezury w dziejach sztuki miasta; gros dzieł 
świeckich, deklarujących protestancką moralność, powsta-
ło w latach 1590–1625. O miłości zmysłowej gdańscy 
twórcy mówią wówczas alegorycznie, w celu zwiększenia 
siły perswazji używając rodzajowego genre. Ich moraliza-
torskie zacięcie na ogół wykorzystuje satyrę jako formułę 
krytycznego stosunku wobec cielesnych pokus. Na minia-
turowym rysunku Antona Möllera starszego erotyczny 
powab kobiety natychmiast gaszą kostucha i adekwatna 
horacjańska maksyma: MORS ULTIMA LINEA RERUM. 
Jej niemiecki pierwowzór – miedzioryt Hansa Sebalda 
Behama Młoda kobieta i śmierć (1547) – ukazuje nagą 
kobietę o klasycznych kształtach, obejmowaną przez skrzy-
dlatego geniusza śmierci. Na stojącym obok kamiennym 
ciosie antykwą wyryto napis: OMNEM IN HOMINE VENU-
STATEM MORS ABOLET. Choć generalna, wanitatywna 
wymowa obu przedstawień pozostaje identyczna, uwagę 
zwracają subtelne różnice: o ile Behamowska alegoria ma 
bardziej uniwersalny i humanistyczny charakter, rozgrywa 
się w pejzażu włoskim i formy traktuje all’antica, o tyle 
gdańska jest w manierystyczny sposób ekspresyjna, prze-
stylizowana w partii aktu, dosadna, z wyraźnie aktualnym 
przesłaniem skierowanym do mieszkańców ukazanego 
w tle Gdańska. Tę obserwowaną w mikroskali ewolucję 
tematu symptomatycznie zamknie drzeworyt Mistrza F.L.M. 
według Antona Möllera Młoda kobieta i śmierć (1590), 
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na którym uwieńczona uschłymi liśćmi śmierć z klepsy-
drą zaprasza do danse macabre młodą, modnie odzianą 
gdańszczankę. Powstała około 1600 roku rysunkowa 
ilustracja szóstego przykazania, autorstwa wspomnia-
nego artysty z Królewca, stanowi zaprzeczenie dwor-
skiej elegancji rozpustników baraszkujących w Ogrodzie 
miłości, znanym nam z Tablicy Dziesięciorga Przykazań 
w kościele Mariackim: smakowanie trunków zamienia się 
w pijaństwo, czuły dotyk przeobraził w obsceniczne gesty, 
młodych kochanków zastąpiła niedobrana para. Podobnie 
alegoryczne przedstawienia erotyczne ze sztambucha 
Michaela Heidenreicha celują w przaśnych skojarzeniach 
erotycznych z repertuaru myśliwsko-rolnego, z motywami 
kaczuszki, lisa, pługa i pola na czele46.

Wracając do głównego nurtu naszych zainteresowań, warto 
bliżej się przyjrzeć dwóm pracom o charakterze alegorycz-
nym – odwołującym się do antycznego motywu figuralnego 
Sine Cerere et Baccho friget Venus, a zarazem będącym 
świadectwem bogatej kultury muzycznej Gdańska.

W zbiorach Gabinetu Rycin Muzeów Berlińskich znaj-
duje się rysunek tuszem, lawowany, sygnowany A.M. 
w ligaturze – monogramem Antona Möllera. Rysunek jest 
projektem malarskiej dekoracji wieka klawesynu skrzydło-
wego. W kompozycji na postumencie pod baldachimem 
można wyróżnić, od lewej, grupy postaci: Bachusa, Wenus 
i Cererę (każda z nich z autorską, identyfikującą inskryp-
cją). Wznoszący się na ich wysokość Amor mierzy z łuku 
w stronę osób umieszczonych poniżej: kobiet grających 
na wirginale i na lutni, par biesiadników i  tańczących. 
W tle ukazano panoramę Gdańska. Po prawej stronie, pod 
kotarą, odnajdujemy parę narzeczonych w towarzystwie 

46 Moralistyczne i alegoryczne treści rysunków gdańskich z lat 1575–
1650 przedstawił Tylicki (2005): 37–85.

mieszczan. Kompozycję zamyka po prawej grupa mitolo-
giczna: mężczyzna z impetem obejmujący półnagą, stawia-
jącą opór kobietę. Asystują im kobieta trzymająca maczugę 
(?), służąca, paź i Amor unoszący się na nimi (Herkules 
i Dejanira?). Szkicowy, sumaryczny charakter rysunku, 
będącego rodzajem bozzetto, uniemożliwia szczegółową 
identyfikację niektórych postaci. Na dole autor naniósł 
inskrypcję: ZV FREUD UND LIEB BIN ICH GESCHWIND. 
VND MUSICA AVCH ALSO MEIN KINDT. HEL[F] [HE]IRAT 
MACHEN KLEIDE NEW. SPIEL DER LIEBEN ZEIT OHNE 
REW.

Rysunek stanowi swoistą ikonograficzną fuzję: jest zbu-
dowany z motywów figuralnych, występujących na ogół 
samodzielnie. Ten alegoryczny rebus zawiera przedsta-
wienie określane cytatem ze sztuki Eunuch rzymskiego 
komediopisarza Terencjusza (Eun. IV 5): „…sine Cerere et 
Libero friget Venus”47. Anton Möller, pomysłowo adaptując 
w kompozycji kształt instrumentu, wynosi boską triadę na 
postumencie ponad śmiertelników i naznacza atrybutami 
skodyfikowanymi przez Ripę, a których niderlandzki usus 
podsumował Carel van Mander48. Takie ujęcie przywo-
dzi na pamięć wyniesienie bogów planetarnych ponad 
zajęciami ich dzieci. Czymże innym bowiem niż kolejną 

47 „Bez Cerery i Bachusa Wenus jest zimna”; „Wenus i jej syn stają się 
ospali i chłodni”; „Gdy zabraknie serdecznego Bachusa i życzliwej 
Cerery”. Temat ten, po raz pierwszy zilustrowany w dziele Bartolo-
mäusa Anulusa Picta poesis (Lyon 1552), był szczególnie popularny 
w sztuce Niderlandów od końca XVI wieku i przez cały XVII wiek, 
zob. Kocks (1979): 113–132; Melion (1993): 60–94. Dodajmy, 
że komedie Terencjusza były znane w Gdańsku; odnotowujemy 
je w darowiźnie Bartholomäusa Schachmanna dla Biblioteki Senatu 
Miasta Gdańska (wydanie bazylejskie z 1532 roku z odręcznymi 
zapiskami na marginesie), zob. Dzienis (1994): 90.

48 Mander (1604): k. 23 verso – 25 verso, 28 verso – 31 verso, 48 
recto – 49 recto.
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transpozycją tematu Dzieci Wenus są ludyczne sceny 
kameralnego muzykowania i oddawania się nadobnym 
tańcom (zakomponowane niczym ilustracje z  lutniowej 
tabulatury lub virginal book) oraz wyobrażenia par, które 
porozumiewają się językiem czułych gestów.

Obraz przez większość niemieckich i polskich badaczy 
był odczytywany jako Święto Wenus, ostatnio rozpo-
znano w nim, poniekąd à rebours, protestancką alegorię 
złej drogi do małżeństwa. Przy okazji przywołano argu-
ment charakteru epoki: „promującej panieńską skromność 
i wstrzemięźliwość” inskrypcję, mającą charakter „satyry 
na bohaterkę sceny”, oraz dostrzeżono analogie z treściami 
obrazu z sygnaturą Hermana Hana, zatytułowanego Alego-
ria cnoty małżeńskiej (Paryż, zbiory prywatne)49. Ostatni 
z argumentów należy odrzucić, gdyż obraz ten powstał 
kilka lat po rysunku. W związku z argumentem dotyczą-
cym ducha epoki nasuwają się wątpliwości. Rzeczywi-
ście obrazy o pokrewnej konfiguracji miały moralizatorski 
kontekst, piętnujący zmysłowe uciechy przedmałżeńskie, 
gloryfikujący zaś małżeńskie cnoty. Spotykamy jednakże 
dzieła o wyraźnie afirmującym stosunku do domeny Wenus, 
w których pary oddają jej hołd, lub alegorie wyrażające 
pozytywne oddziaływanie Bachusa, Wenery i Cerery (np. 
obraz Louisa de Caullery w Rijksmuseum).

Około roku 1600 temat miłości wyrażony językiem alego-
rii zakorzenionej w antyku otrzymuje w sztuce gdańskiej 
wymiar protestanckiego pouczenia moralnego, adreso-
wanego przede wszystkim do narzeczonych i małżonków. 
W tym kontekście szczególne miejsce zajmuje niedawno 
odkryty obraz, stanowiący wieko wirginału (flamandzki 
typ zwany Muzelaar), uznany przez Jacka Tylickiego za 

49 Tylicki (2005): 41–42, 187–188.

dzieło Hermana Hana związane z mecenatem rodziny van 
der Linde, rozpoznane jako Alegoria cnoty małżeńskiej50.

Sama nazwa wirginału ma zagadkową etymologię, na ogół 
wskazuje się na przeznaczenie instrumentu na potrzeby 
muzykujących, dobrze ułożonych młodych kobiet – dziewic 
(łac. virgines), jego dźwięk porównywano do vox virginalis, 
„białego” głosu dziewcząt. Na wirginale akompaniowały 
zakonnice chórowi śpiewającemu hymny ku czci Dziewi-
cy Marii – jednoznacznie więc instrument był kojarzony 
z cnotami niewiast51. Był popularny od 2. połowy XVI 
do końca XVII wieku, kiedy wyparł go klawesyn. Skrzynie 
wirginałów i  innych ówczesnych instrumentów klawiszo-
wych były często bogato dekorowane intarsją, inkrustacją, 
marmoryzacją czy malowanymi ornamentami. Samo wie-
ko nierzadko zdobiono alegoryczną sceną, gloryfikującą 
szlachetne działanie muzyki, rozmaitymi wizjami ogrodu 
miłości, często moralizowanymi, rzadziej scenami myśliw-
skimi i pejzażami. Obrazom towarzyszyło podniosłe motto 
łacińskie, odwołujące się do wychowawczej roli muzyki, 
wiecznotrwałej sztuki i cnót wszelakich52.

Autor monograficznego opracowania Alegorii cnoty mał-
żeńskiej uważa, że można mówić o świadomej imitacji 
rysunku Möllera w malowidle Hana, jednocześnie wcze-
śniej podkreśla on znaczenie własnoręcznej inskrypcji 
malarza rodem z Holandii, który nie tylko namalował obraz 
(pinxit), ale i go wymyślił (invenit) wraz z epigramatem53. 
Tę pozorną sprzeczność można wyjaśnić niewątpliwym 
inspirowaniem się przez Hana alegoryczno-aktualizacyjną 

50 Tylicki (1997): 38–59 (tu wnikliwa interpretacja treści obrazu i ana-
liza porównawcza).

51 W Holandii w XVII wieku 90% odnotowanych w źródłach wirginali-
stów stanowiły kobiety, zob. Ripin — Wraight (2014): s.v. virginal.

52 Belz (1996); Belz (2000): 135–142.
53 Tylicki (1997): 39, 42.
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formułą kompozycji Möllera (jednak bez kopiowania moty-
wów) przy jednoczesnym rozbudowaniu przez niego war-
stwy semantycznej obrazu o nowe personifikacje i atrybu-
ty. Synkretyczny typ ikonograficzny dzieł Möllera i Hana 
wydaje się unikatowy. Jedyną ogólną analogię w sposobie 
narracji wskazać można w obrazie Syn marnotrawny wśród 
kurtyzan, zapewne błędnie przypisywanym Pieterowi Pour-
busowi (Musée de Beaux Arts, Nîmes). W tym wypadku 
rzecz się dzieje we wnętrzu, w którym odnajdujemy kobietę 
grającą na wirginale, towarzyszącego jej lutnistę, pary 
tańczące, syna marnotrawnego przy charakterystycznie 
zastawionym stole54 w towarzystwie tytułowych bohaterek 
i wreszcie „mitologiczną enklawę semantyczną” – wyeks-
ponowany na ścianie obraz Danae. Grupa Bachusa, Wenus 
i Cerery w obu gdańskich przykładach jest swoistym „obra-
zem w obrazie”, choć pamiętać musimy, że alegoryczna 
formuła każe wskazane dzieła traktować poza czasem, 
pomimo współczesnego artystom kostiumu i perspektywy 
otwierającej się z Biskupiej Górki na majestatyczny Gdańsk.

Dekoracyjne wieko wirginału, namalowane z inwentaryza-
torską, naiwną precyzją w typie Franckenów, autor staran-
nie opatrzył instrumentarium figuralnych znaków współ-
tworzących luterański, surowy moralitet. Jakże odległa jest 
sztuka Hana od bujnych i zmysłowych, pełnych afirmacji 
życia rysunków i rycin Hendricka Goltziusa o tym samym 
temacie (z lat 1593–1605)55. Zamiast wdzięcznych put-
tów z girlandami kwiatów nad triadą bóstw góruje perso-
nifikacja Głupoty, wersy z Terencjusza zastąpiła łacińska 
inskrypcja malarza, potępiająca nadużywanie uciech cie-
lesnych, które prowadzi do rozwiązłości i chorób. Wenus, 

54 Na stole znalazły się ciasta kruche nadziewane i napoczęte (zna-
czenie wanitatywne), ostrygi (powszechnie uznawany afrodyzjak) 
i wino – trunek Bachusa.

55  Zob. Melion (1993).

kapłankę miłości cielesnej, zastępuje Chrystus; w  jego 
imię małżonkowie łączą się fizycznie wyłącznie w celu 
prokreacji. Bogate i modne stroje światowego towarzy-
stwa są oskarżeniem o zbytek i pychę, a nie manifestacją 
pozycji społecznej. Wydobywający słodkie dźwięki muzycy 
i figlarni komedianci noszą odium luterańskiego gniewu 
wobec jednotek ulegającym pokusom sztuk cieszących 
zmysły. Niemniej to oni swą żywością i fantazją zacieka-
wiają widza, zwłaszcza karnawałowa orkiestra stylizowana 
na aktorów commedia dell’arte, w jaskrawoczerwonych 
maskach z sumiastymi wąsami, w fantazyjnych nakryciach 
głowy. Identyfikacja postaci jest niemożliwa, gdyż malarz 
nader swobodnie odniósł się do kanonicznych kostiumów 
Pierrota, Arlekina, Pantalone i innych. Być może inspiracją 
dla Hana była współczesna mu grafika, choćby rycina Jana 
Sadelera I według Joosa van Winghego Nocny bankiet 
z komediantami lub Karnawałowa maskarada (Fiesta in 
maschera) Pietera de Jodego starszego według Lodewijka 
Toeputa. Ten ostatni miedzioryt wart jest bacznej uwagi. 
Za scenerię dla korowodu aktorów commedii dell’arte 
wybrano fantastyczną loggię w typie Vredemana de Vries 
i panoramę Wenecji. Pozornie jednak rzecz rozgrywa się 
„wedle nieba i zwyczaju” włoskiego: mieszane towarzystwo 
muzyczne schroniło się przed światłem (odczytanym tu 
w sensie teologicznym) w loggii, co wydaje się podejrzane 
moralnie [sic!]; nad muzykami zawisła druciana klatka 
z ptakami, oczywisty aż po czasy Greuze’a symbol kobiet 
„upolowanych” przez wiarołomnych mężczyzn. Na koniec 
koryfeusze tego świata – komedianci, odziani na wenecki 
sposób, z akcentami orientalnymi – głosić mają ostateczną 
porażkę Karnawału w walce z Postem56.

56 Na temat ryciny zob. Aikema et al. (1999): 602–603. Na temat 
ikonografii commedia dell’arte w malarstwie Niderlandów zob. 
Katritzky (2006): 120–177.
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Rodzina domniemanego fundatora gdańskiej alegorii pozu-
je wokół łoża młodych małżonków, łoża opieczętowane-
go moralizatorskimi znakami57 tak dotkliwie, że gotowi 
jesteśmy obrazoburczo wierzyć, iż spełni się w nim raczej 
święta ofiara niż zgoła coś innego. Patrycjuszowski esta-
blishment zmusza nas, byśmy postrzegali go wedle kodu 
strojów (wzorcowych, skromnych, ciemnych), trzymanych 
rekwizytów58 oraz karmazynowej, okazałej draperii butnie 
rozpiętej nad nimi, a przynależnej wizerunkom cesarzy, 
królów i szlachty. To manifestacja luterańskiej „politycznej 
poprawności” rodu, współtworzącego wczesnokapitali-
styczną potęgę gdańskiej res publiki. Choć nie brak tu 
akcentów ilustrujących cywilizacyjne i religijne przewagi 
rodziny van der Linde, a co za tym idzie – nobliwych 
gdańszczan59, żadną miarą jednak wpisanie w wielowąt-
kową alegorię ich rodzinnego konterfektu nie jest pełną 
pychy uzurpacją na miarę choćby Tornabuonich czy Sas-
settich. Decydują o tym skala ozdobionego przedmiotu, 
jego kameralne przeznaczenie: możemy przecież wyobrazić 
sobie muzykującą na wirginale Agathę van der Linde, hipo-
tetyczną adresatkę dzieła, z dumą zerkającą na barwny, 
narracyjny fryz klapy instrumentu, gloryfikujący jej małżeń-
skie szczęście. Obraz Hana udowadnia, że wyrafinowanie 

57 Inskrypcja na fryzie baldachimu wskazuje na Chrystusa, który złą-
czył małżonków w łożu. Wezgłowie łoża dekorują przedstawienia 
Westalek, alegoria Wiary, wizerunki rodziców i dziecka, geniusz 
z palmą i wieńcem. Dla kontrastu po prawej stronie w głębi ukazano 
personifikacje Kłamstwa, Zawiści, Potwarzy i Niechęci, zob. Tylicki 
(1997): 47–48.

58  Białe chusty kobiet symbolizują czystość i wierność małżeńską, 
trzymane przez mężczyznę siedzącego na kobiercu rękawiczki ozna-
czają pełniony przez niego urząd burmistrza, zob. Tylicki (1997): 46, 
48–49.

59 W napiętnowanej za swobodę obyczaju „światowej” stronie malo-
widła łatwo rozpoznawalni są polscy szlachcice opoje i katolicki, 
zdeprawowany mnich.

kultury gdańskich patrycjuszy w niczym nie ustępowało ich 
odpowiednikom w Antwerpii i Amsterdamie, a bogactwem 
znaczeń gdańskie wieko wirginału przewyższało flamandz-
kie i niemieckie dekoracje instrumentów klawiszowych.

Luter, a za nim Kalwin unieważnili odium grzechu pier-
worodnego ciążące na cielesnej miłości w małżeństwie, 
choć pierwotnie były augustianin prezentował w tej kwestii 
pogląd bardziej surowy z racji procederu ślubu bez świad-
ków, który łatwo można było podważyć (to prowokowało 
do nadużyć seksualnych). Z drugiej strony Luter, prze-
ciwstawiając się instytucji celibatu, realistycznie oceniał 
możliwości osiągnięcia ideału czystości, zwłaszcza przez 
mężczyzn. Przekornie wywyższał stan małżeński nad bez-
żenny – uważał ten pierwszy za stworzony przez samego 
Boga dla rozmnażania się gatunku ludzkiego. Wspomniani 
twórcy zreformowanej wiary pozostali zgodni w przeko-
naniu, że małżeńska miłość pobożnej pary była najwięk-
szym błogosławieństwem Bożym. Gdańska alegoria cnoty 
małżeńskiej w pełni odpowiada poglądom wyrażonym 
w traktacie etycznym Dircka Volkertszoona Coornherta 
Zedekunst dat ist wellevenskunste (1586), powstałym 
pod wpływem renesansowego, neoplatońskiego pojęcia 
miłości. Autor wyróżnia miłość zmysłową, opartą na żądzy, 
i nazywa ją min, w odróżnieniu od  liefde, miłości inspi-
rowanej przez duchową piękność, trwałej i przynoszącej 
owoce małżeństwa – potomstwo. Ważnym akcentem było 
podkreślenie roli kobiety w małżeństwie, ozdoby domu, 
opromienionej chwałą swej płodności. Optymistyczne, afir-
mujące małżeństwo poglądy podjęte w Niderlandach przez 
Coornherta, a kontynuowane przez autorów protestanckich 
i katolickich60, wspierały i uzasadniały dumę z małżeństwa 

60 Terminologię Coornherta przejęli z modyfikacjami Pieter Corneliszo-
on Hooft w dziele Granida, zob. Hooft (1615); anonimowi autorzy 
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i zrodziły popyt na dzieła malarskie wysławiające miłość 
otwartą na prokreację. Od około 1620 roku popularne 
stały się portrety małżonków, a wnet całych rodzin, na 
tle ogrodu – metafory płodności. Gdański pictor doctus, 
wyprzedzając tę modę, umieścił castrum amoris wśród 
gęstwiny drzew, wdzięcznie kaligrafując nad baldachimem 
gałąź lipy (niem. Linde).

Grzeszna ludzkość przed Potopem (ok. 1605, obecnie 
w Kamlarii w Ratuszu Głównomiejskim) otwierała cykl 
przedstawień ukazujący dalej kolejno: Wejście zwierząt 
do arki, Potop i ofiarę dziękczynną Noego, Pijaństwo 
Noego, Rozejście się narodów po nieudanej budowie 
wieży Babel. Ukazuje on ludzkość pierworodnie skażoną 
grzechem, doświadczaną gniewem Bożym i jedynie z woli 
Boga zbawioną. Obyczaje ludzi przed potopem, podobnie 
jak występek pierwszych rodziców, wpisują się w dzieje 
grzechu i stanowią element obrazowego, kalwińskiego 
moralitetu. Zważmy jednak, że autor dzieła posłużył się 
ikonograficznym typem Syna marnotrawnego wśród nie-
rządnic, który – wraz z pokrewnymi przedstawieniami 
Ludzkości przed potopem oraz Uczty Peleusa i Tetydy 
– wpłynął na ukształtowanie typu buitenpartij, sceny ogro-
dowej z wykwintnie odzianymi mieszczanami, oddającymi 
się zabawie przy muzyce i ucztowaniu. Znamy ją z obra-
zów Davida Vinckboonsa, Fransa Halsa, Louisa de Coulery, 
Dircka Halsa (1610–1625)61. Świadomie, acz paradok-
salnie gdański obraz został wywiedziony z tematu Syna 
marnotrawnego, a nie Ludzkości przed Potopem. Niech 
uzasadni to symptomatyczne zestawienie z obrazem przed-
potopowych występków pędzla Cornelisa Cornelisszoona 

poetyckiego zbioru Bloemhof, zob. [Heinsius] (1608), i Jacob Cats 
w dziele Huwelijk, zob. Cats (1625).

61 Stechow (1972): 165–175.

van Haarlema (1615, Musée des Augustins, Tuluza)62. 
Mimo północnej dosadności i rodzajowości typów kochan-
ków z obrazu haarlemczyka postrzegamy jako nagich, pod-
czas gdy ich gdańscy odpowiednicy są rozebrani. Inaczej 
mówiąc, Cornelisszoon van Haarlem nawiązuje do wzor-
ców antycznych, choć przejętych z drugiej ręki63, podczas 
gdy Isaak van den Block wszelkie wzory traktuje instru-
mentalnie i pomimo na sposób kalwiński moralizowanego 
tematu wykazuje zacięcie voyeurystyczne. Wszystko to 
wydaje się działaniem pour épater les bourgeois.

Gdy porównamy gdański „bankiet na trawie” z powsta-
łym współcześnie obrazem przypisywanym Sebastianowi 
Vrancx Zabawa w ogrodzie (Musée des Beaux-Arts, Rouen), 
zauważymy, że podobnie zakomponowana pierwszopla-
nowa scena z  towarzystwem skupionym wokół rozłożo-
nego na łące obrusa z wiktuałami ma bardziej wyszukany, 
powściągliwy charakter – to prawdziwa fête galante. Wyni-
ka to z diametralnie różnego kontekstu miejsca – jest nim 
przypałacowy Ogród miłości, któremu patronują ukazani 
jako rzeźby ogrodowe: Wenus, Ceres i Bachus. Nie mogło 
więc zabraknąć wina i jadła dla wesołego towarzystwa64. 
Podobny charakter mają skromniej ujęte, kameralne, ale 
równie dystyngowane obrazy Louisa de Coulery o  tym 
samym temacie (np. w Muzeum Narodowym w Poznaniu 
i w Muzeum Warmii i Mazur).

Obraz Isaaka van den Blocka ma diametralnie różną wymo-
wę. Z pozoru świecki temat otwiera cykl ilustracji Genesis, 
wyrażając propagandowe treści związane z dogmatyką 

62 Na temat obrazu zob. Brejon de Lavergnée (1980): 90 [nr 27].
63 Dla malarzy szkoły haarlemskiej tezaurusem italianizowanych 

i  odwołujących się do  rzeźby antycznej pomysłów były grafiki 
Hendricka Goltziusa i Bartholomäusa Sprangera.

64 Na temat obrazu: Belz (2000): 380–381.
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kalwińską. Kompozycja jest zadziwiająco wyszukana, 
z umieszczonymi koncentrycznie wokół osi protagonistami. 
Zważywszy na ograniczoną inwencję przybysza z Mechelen, 
wiele wskazuje, że posługiwał się ryciną (rycinami) być 
może niezwiązanymi z tematem obrazu (taki właśnie, kar-
kołomny dla historyków sztuki, proceder uprawiał). Wska-
zuje na to choćby rzymski strój biesiadnika siedzącego 
do nas tyłem, kontrastujący ze współczesnymi malarzowi 
kostiumami pozostałej kompanii. Scena jest nasycona 
erotyzmem wyrażonym wprost (mężczyzna w krezie obej-
mujący kobietę z odkrytymi piersiami65, która – o ironio – 
umieściła na kolanach bolońskiego pieska66; obok ukazano 
nagą parę w miłosnym uścisku) oraz symbolicznie (wino 
i owoce, zwłaszcza jabłka; sokoły, oznaczające miłosne 
łowy na niewiastę67, i puchacz – symbol Luxurii68).

Pejzaż jest typowy dla epigońskiego manieryzmu: z dys-
proporcją pierwszego i drugiego planu (potraktowane-
go rodzajowo), „burzowym”, nienaturalnym światłem 
i misternie nakładanymi blikami światła na listowiu niczym 
utkanym złota nicią. Zachowując tę poetykę opisu, dodaj-
my, że autor wzbogacił krajobraz – niczym aplikacjami 
– „wzornikowymi” ptakami. Wśród nich wyróżnia się praw-
dziwy egzot w ówczesnym Gdańsku, jakim był indyk69. 

65 Por. z pierwszoplanową grupą postaci na sztychu Jana Saenredama 
według Hendrika Goltziusa z 1596 roku, reprod. w Denk ([2001]): 
303.

66 Niewykluczone, że ten jest inwencją konserwatora obrazu.
67 Smith (1994): 131–137; Friedman (1989): 157–175.
68 Antoine (2002): 128.
69 Drzeworytnicze wizerunki indyków publikowali ówcześni zoologowie, 

opatrując je nader fantastycznymi komentarzami, między innymi 
o  ich pochodzeniu z Afryki (z  tamtejszych kolonii tureckich, stąd 
nazwa angielska indyka), na przykład Konrad Gessner – zob. Gessner 
(1600): 217–220 – i Ulisse Aldrovandi w Ornitologii, zob. Aldrovan-
di (1600): 35–45 [XIII 4]. Drugi z nich nazywał indyka gallopavo, 

Wysuwane analogie z malarstwem szkoły frankenthalskiej 
opierają się na powierzchownym podobieństwie efektów: 
Isaak van den Block stosuje bardziej archaiczne formuły 
z połowy XVI wieku; razi luministyczno-chromatycznym 
schematyzmem form.

Począwszy od lat trzydziestych XVI wieku, niderlandzkie 
Ogrody miłości tracą niewinny urok ustronia zakochanych. 
Niebudzące dotychczas negatywnych skojarzeń zajęcia 
les venusiennes obarczono bezdusznie odium Eklezjasty, 
naznaczając biesiadników rolą towarzyszy ekscesów 
Syna marnotrawnego lub wręcz uosabiających Luxurię 
i Szaleństwa Świata. Każdy detal zdawał się biadać nad 
ulotną naturą przyjemności stołu i alkowy: przecięte 
lub nadgryzione przez owady owoce, napoczęty chleb, 
resztki ciasta, pożółkłe liście, puste siedzenia, rozrzucone 
ubrania, obrus zsunięty po to, by oddawać się hazardowi. 
Każda z przyjemności ujawnia swą ułomną, przemijalną 

gdyż przypominał mu koguta z racji czerwonych „korali”, wiszących 
u głowy, i pawia – z powodu koncentrycznie układanych piór, zob. 
Asúa — French (2005): 200. Indyki wywodzą się z Meksyku i Antyli, 
po raz pierwszy zostały sprowadzone do Europy w 1519 roku przez 
konkwistadorów i  jezuitów hiszpańskich. Ich mięso było królew-
skim przysmakiem; serwowano je na weselu Karola IX i Elżbiety 
Austriaczki w 1570 roku, zob. Delaunay (1962): 33. Isaak van 
den Block, oprócz wspomnianych dzieł naturalistów, mógł znać 
serię rycin Adriaena Collaerta Avium vivae icones in aes incisae 
et editaeab Adriano Collardo – zob. Collaert ([1520]) – i Nicolasa 
de Bruyn Volatilium varii generis… – zob. Bruyn ([1581]). Martin 
Ślązak w poetyckim opisie swego spaceru po podgdańskim Parku 
Oruńskim – zob. Silesius (1582) – zanotował: „Wchodzę przez 
budynek, którego progi / połączone z drogą małym mostkiem, dawały 
wejście. / Tu spieszy naprzeciw mnie indyjski ptak, / któremu korale 
zakryły zakrzywiony dziób. / Syczy, zaostrzając groźby trzepoczącymi 
skrzydłami, / i w obronie bliźniaczej towarzyszki – wierny – wszczyna 
wojny”, cyt. według Landowska (2005): 136. Tekst potwierdza, 
że już w roku 1582 indyk (indicus), obok łani i łabędzi, był atrakcją 
patrycjuszowskiego ogrodu pod Gdańskiem.
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naturę: zaloty, smakowanie trunków, hazard i używki – 
z paleniem fajki na czele. Wesołe towarzystwo kompromi-
tuje nadto strój (bogaty, wyzywający, sowicie haftowany): 
owe „świecące jedwabie”, kapelusze z finezyjnymi pióra-
mi (Jan Kalwin, komentując przykazanie „Nie cudzołóż” 
w  Institutiones, karci tych, którzy wystawnym strojem 
wabią ku moralnemu zepsuciu). A  to wszystko na tle 
fikcyjnych, lesistych, a nierzadko górskich pejzaży, fan-
tastycznych ogrodów i wymyślnych pałaców, cokolwiek 
włoskich i bombastycznych, których nigdy w płaskim 
kraju nie widziano.

W okresie kalwińskiej dominacji w Radzie Miasta artystycz-
ne wyobrażenia „gdańskiej Wenus” otrzymują negatywne 
konotacje. Na obrazie zatytułowanym przez nas Gdański 
obrót ziemskich spraw odnajdujemy fatalistyczną dla 
miasta Wenus Voluptas, sprzyjającą wyuzdaniu i  rozpu-
ście, ukazaną nago, z przebitym strzałą, płonącym ser-
cem w dłoni, asystującą Superbii. Ten duet powtórzono 
w dziele będącym rozwinięciem wymienionego tematu: 
towarzyszką tronującej Pychy na alegorycznym obrazie 
tejże (Muzeum Narodowe w Poznaniu) jest Wenus Carna-
lis – półnaga, z klejnotami i znanym nam już atrybutem 
serca, wieńczona przez Szatana płomienną koroną. Podob-
ną funkcję spełnia bogini miłości w Sądzie Ostatecznym 
Antona Möllera, opatrzona inskrypcją CONCVPISCENTIA 
CARNIS. Wenus stała się fatalistyczną figurą, która wiodła 
gdańszczan do rozpusty; to jej zgubne oddziaływanie tropili 
miejscowi predykanci, tocząc beznadziejną walkę z ludz-
ką naturą. Napiętnowane są Dzieci Wenus: patrycjuszka 
przeglądająca się w lustrze trzymanym przez diabła, męż-
czyzna podający kochance jabłko – atrybut Wenery (Ale-
goria Pychy, warsztat Hermana Hana, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku).

WENUS BAROKOWA – OPIEKUNKA MAŁŻEŃSTW. 
MITOLOGIA W ILUSTRACJACH GDAŃSKICH 

DRUKÓW WESELNYCH

…znaczniejsi goście w różnych konceptach słownych wróżą 
szczęście przyszłego małżeństwa i przypijają do naczel-
nego biesiadnika (był nim nasz poseł). Oni też później 
rozdzielają wiersze i ody ułożone na cześć pary młodej, 
w których pannę młodą, choćby nie wiem jak była szpetna, 
nazywają piękniejszą od Wenery albo Heleny, pana mło-
dego zasię roztropniejszym i mądrzejszym od Merkurego 
i Sokratesa, choć to często tylko karczmarz albo stajenny 
albo przynajmniej mały kupczyk […]70.

Przywołana w motcie jakże celna obserwacja dotyczy 
zwyczaju ofiarowania gościom weselnym epitalamiów, 
panegirycznych utworów wierszowanych lub pisanych 
prozą, niekiedy ilustrowanych, a dotyczących pary mło-
dej. Ilustracyjna grafika gdańskich druków weselnych 
pozostała unikatowym na tle Rzeczypospolitej źródłem 
wiedzy o obyczajach i kulturze artystycznej mieszczan. 
Najstarsze ilustracje pochodzą z początków XVII wieku; 
kres zwyczajowi obdarowywania epitalamiami przyniósł 
zakaz drukowania panegiryków weselnych, wydany przez 
Radę Miasta w 1681 roku.

Zaznaczmy na wstępie, że nie dane będzie nam obcować 
z wyrafinowaną sztuką czarną – ilustrowane epitalamia 
na ogół ozdabiano uproszczonymi, „użytkowymi” miedzio-
rytami, które były paralelne z tekstem lub go uzupełniały. 
Inicjatywa zdobienia druków pozostawała w kompetencji 
typografów i zależała od ich inwencji; wydaje się, że zlece-
niodawcy nie stawiali im dużych wymagań71. Zważywszy, 

70 Ogier (1950): 314–315.
71 Kurkowa (1979): 25, 51.
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że były to druki o niskim nakładzie – okazjonalne, będące 
swoistą pamiątką ślubną – nielicznie zachowane w gdań-
skich i toruńskich zbiorach ilustrowane epitalamia pozo-
stają cennym dokumentem kultury uczuć.

Nim jednak przyjrzymy się dokumentom mieszczańskiego 
obyczaju, przywołajmy ilustrację z karty tytułowej laudacji 
Martina Opitza z okazji zaślubin Władysława IV z Cecylią 
Renatą (wydana w Gdańsku w 1637 roku, miedzioryt Cor-
nelisa van Dalena I). W typowej dla frontyspisów kompo-
zycji wykorzystano motyw triumfalnej bramy, umieszczając 
pośrodku tytuł utworu, u góry atrybuty władzy królewskiej 
i godła podtrzymywane przez amory z pochodnią i kołcza-
nem. W niszach po bokach ukazano dwie kobiece posta-
cie alegoryczne: Hilaritas Publica (Radość powszechna, 
z atrybutami personifikacji Obfitości) oraz Venus Manens 
(Miłość wstrzemięźliwa, z wędzidłem i lirą). Na środkowej 
płycinie cokołu ukazano alegorię Wisły, wdzięczny akcent 
łączności Rzeczypospolitej z Gdańskiem72.

Znaną z Metamorfoz Owidiusza opowieść o Apollinie 
i Dafne parafrazuje autor epitalamium na cześć Beniamina 
Engelckego i Anny Marii Rossaw (1644). Tekst ilustruje 
rycina Filipa Jansza z parą oblubieńców uhonorowanych 
wieńcami z bobkowych liści (na podobieństwo wawrzynu 
z mitu o Dafne) przez Apollina w stroju rzymskiego legio-
nisty, z promienistym nimbem wokół głowy oraz harfą 
u stóp. Co ciekawe, w tekście panegirycznym mowa była 
o Amorze, miedziorytnik zatem dość dowolnie korzystał 
z mitologicznego tezaurusa. Nowożeńcom winszują amo-
rek (z pochodnią i nanizujący serca) oraz łagodnie wiejące 
wiatry: Zefir i Euros, obsypujące pannę młodą kwiatami.

Najciekawszą ikonografię pośród epitalamiów gdańskich 
ma to wydane z okazji ślubu burmistrza Fryderyka Ehlera 

72 Grzybkowska — Talbierska (2004): 69.

i Anny Flinth. Rozgrywająca się we wnętrzu bogatego, 
patrycjuszowskiego domu scena zawieszona jest między 
gdańskimi realiami a pojętym jako metafora światem 
mitów. Opuszczający dom Chronos z klepsydrą w otocze-
niu pary śmiertelnych mar wyraźnie wskazuje, że mał-
żonkowie wcześniej żyli we wdowim stanie. Niemłodą 
Annę Flinth w futrzanej czapce i czarnej, ślubnej sukni 
rekomendują Junona, Wenera, z cokolwiek karykaturalnie 
przedstawionym synem Amorem zakutym w zbroję, oraz 
Minerwa. Gotowi bylibyśmy w tej konfiguracji przypisać 
rolę Parysa Fryderykowi Ehlerowi, gdyby nie fakt, że miast 
uosobionego Piękna, Mądrości i Bogactwa wybrał leciwą 
Flinthę o posępnym obliczu.

Najbardziej dopracowana artystycznie pozostaje wśród 
ilustracji ślubnych panegiryków ta na cześć Ehlharda Frie-
drichsena i Florentyny Linde (1659, projekt: N.S., rytował 
Johann Bensheimer), co nie dziwi, gdy zważymy na osobę 
świeżo poślubionej małżonki – reprezentantki jednego 
z najznamienitszych rodów patrycjuszowskich miasta. Mie-
dzioryt, niekorespondujący z treścią dołączonego wiersza, 
ukazuje na tle panoramy Gdańska patronujące nowożeń-
com boginie: Wenus, trzymającą na kabłąku z oliwnych 
gałązek parę turkawek, i Fortunę (w redakcji znanej ze 
starożytnych rzymskich reliefów i monet: z rogiem obfitości 
z zatkniętym weń kaduceuszem). Obie prawymi dłońmi 
podchwyciły symbol miłości małżeńskiej – serce; nad 
nimi z nieba emanuje blaskiem hebrajski napis Jahwe. Ta 
szlachetna w doborze figuralnych motywów rycina zdaje 
się wyrażać życzenie, by małżonków nie opuszczała miłość 
i gwarantująca dostatek przychylność fortuny. Z okazji tych 
samych zaślubin wydano epitalamium napisane przez 
Gottfrieda von Peschwitza, a  ilustrowane miedziorytem 
Johanna Bensheimera według Adolfa Boya. Nieco frywolny, 
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a zarazem pindaryczny wiersz ślubny znajduje dopełnienie 
w scenie oczekiwania przez małżonkę w łożu na męża, 
prowadzonego do sypialni przez Hymena73. W tym reali-
stycznie ukazanym wnętrzu nieco fantastycznym elemen-
tem jest z ducha włoska arkada, otwierająca się na ogród 
w księżycowej poświacie, wyłaniające się z obłoku putta 
zaś należą do mitologicznej poezji. Miedzioryt wydaje się 
świadectwem wpływów holenderskich w twórczości Boya. 
Typ ukazanego wnętrza, sposób aranżacji sceny, bogate, 
ciężkie, nieco orientalizujące stroje i draperie oraz efekty 
tenebrystyczne pozwalają nam szukać inspiracji mala-
rza w twórczości Pietera Lastmana, Rembrandta i  jego 
uczniów, zwłaszcza Jana Victorsa.

Gdańskie ilustrowane ulotne druki weselne, tworzone 
przez scholarów, „nieznośnie skomplikowane, schlebiające 
zleceniodawcy, wiły się w aluzjach i alegoriach, czerpiąc 
ze szkolnej wiedzy o świecie klasycznego mitu z katalogu 
personifikacji Ripy”74.

Motywy antyczne w sztuce portretowej 
w Gdańsku (wybór)

Portrety all’antica stały się w dobie nowożytnej oznaką eru-
dycji i intelektualnych aspiracji zleceniodawcy; stosowana 
w nich formuła heroizacji upodobniała modela do mężnych 
i roztropnych rzymskich cesarzy i bohaterów. Wskazane 
przykłady portretów powstałych dla gdańszczan lub przez 
gdańszczan stworzonych stanowią ciekawą ilustrację for-
muł i tendencji w zakresie szeroko rozumianego portretu 

73 Kurkowa (1979): 48.
74 Kizik (2001): 127.

antykizowanego bądź obecności antycznych motywów 
w portrecie.

Hans Schenck75 (ok. 1500 – między 1566 a 1572) to 
czołowy rzeźbiarz działający w północnych Niemczech, 
między innymi na zlecenie Albrechta von Brandenburga-
-Ansbacha w Królewcu, dla Zygmunta Starego i Krzysz-
tofa Szydłowieckiego w Krakowie, a przede wszystkim 
Joachima II, elektora brandenburskiego w Berlinie, gdzie 
osiadł na stałe. Współczesne źródła określają go mianem 
Kunterfetter: wykonał wiele medali i reliefów portretowych. 
W zakresie rzeźby monumentalnej realizował epitafia 
i nagrobki, w  tym monumentalny nagrobek Fryderyka 
Brandenburskiego, arcybiskupa Magdeburga oraz Mogun-
cji, w katedrze w Halberstadt. Z gdańskim zleceniodawca-
mi związane są dwa powszechnie przypisywane mu dzieła.

Pierwsze z nich to portret Tiedemanna Giesego (ok. 1525–
1530, Berlin Jagdschloss Grunewald), polichromowana 
płaskorzeźba w drewnie lipowym (97 × 61 cm). Tiede-
mann, w odróżnieniu od swego brata, Georga, gdańskie-
go kupca osiadłego w Londynie, wybrał stan duchowny 
i w 1532 roku został księdzem, a w 1538 – biskupem 
chełmińskim. Źródła z początku XVII wieku odnotowują 
relief jako wiszący nad drzwiami jednej z komnat zamku 
w Lubawie w Prusach Wschodnich.

Tiedemann Giese został ukazany w popiersiu jako mieszcza-
nin o germańskiej urodzie: gładkim licu, twardo osadzonej 
szczęce, ostrym, długim nosie, prostych włosach. W lewej 
dłoni trzyma czaszkę, wzrok ma skierowany w nieokreślo-
ną dal, słowem – postrzegamy modela jako mieszczanina 

75 Seeger (1932): 33–50, 65–86; Legner (1965): nr 699; Bischoff — 
Gagel (1977): nr 7, fig. 30; Grzybkowska (1990): 94–95; Smith 
(1994): 143–147, 333–334, 360–361, 394–395.
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w pełni życiowego sukcesu, który postanowił oddać się 
medytacji nad przemijalną naturą świata. Wizerunek dopeł-
nia ruina budowli w tle, której nadano kształt renesansowej 
świątyni: te filary i arkady porosłe mchem (symbol wani-
tatywny) oraz kwieciem oznaczają obrócone w perzynę 
dziedzictwo starożytnych, najpełniej wyrażone w sentencji 
Tomasza à Kempis: „Sic transit gloria mundi”. Jak ustalono, 
rzeźbiarz inspirował się drzeworytem Wolfa Hubera Adora-
cja Trzech Króli (1520–1525)76. W malarstwie renesansu 
architektura w tle tej sceny teofanii często była pretek-
stem dla artystów do ukazania ich „antycznej erudycji”, 
stąd malownicze ruiny są stylizowane na starożytne łuki 
triumfalne lub portyki, wzbogacone o alegoryczne posągi. 
Szukając głębszych, religijnych znaczeń, motywy te można 
odczytywać w kategoriach czasu przeszłego, w zestawie-
niach typologicznych Starego i Nowego Testamentu, Strony 
Prawa i Strony Łaski. Jeśli zaś antykizowane ruiny zdobiły 
posągi greckich i rzymskich bóstw, oczywista stała się para-
lela do triumfu chrześcijaństwa nad pogańskimi religiami77.

Tłem dla pojętej w ten alegoryczny sposób architektury są 
pałacowe budowle na tylnym planie, wyraźnie nawiązu-
jące do północnoniemieckiego budownictwa miejskiego78. 
Jednakże to miasto z czasów Giesego wydaje się wymarłe; 
jedynie na balkonie Śmierć prowadzi Amora. Teresa Grzyb-
kowska, porównując portrety braci Giese, adekwatnie 
nazywa ten Georga (Holbein) „zewnętrznym”, wspomniany 

76 Bischoff — Gagel (1977): il. 30.
77 Jest to czytelne zwłaszcza w malarstwie Joosa van Cleve, por. jego 

przedstawienia Pokłonu Trzech Króli, zwłaszcza w Galerii Dawnych 
Mistrzów w Dreźnie i w Państwowych Muzeach w Berlinie, zob. 
Hand (2004): 43–45. O symbolice ruin w tym kontekście zob. także 
Panofsky (1953): 135 [cz. II].

78 Zwieńczona półokrągło budowla przypomina Neue Stift w Halle, zob. 
Smith (1994): 484 [przyp. 109].

wizerunek Tiedemanna zaś „wewnętrznym”79. To zaiste 
konterfekt humanisty czasów niepewności; aktywnego 
intelektualisty, który zdaje się wyrażać myśl: „umrzeć to 
nic, straszne jest nie żyć” (Saint-Exupéry). Tiedemann 
Giese nie poddaje się śmierci, czaszka w jego dłoniach jest 
jakby teatralnym rekwizytem, z którym – niczym duński 
książę – głosi życiowe credo.

Kolejne z gdańskich dzieł Schencka to alegoryczny portret 
Hansa Klura (Staatliche Museen Preussischer Kulturbe-
sitz, Berlin), gdańskiego patrycjusza, kartografa, luterani-
na. Jest to dwustronny relief, zapewne model medalierski 
(średnica 9,8 cm), ryty w kamieniu z Solnhofen koło 
Eichstätt – w rodzaju miękkiego, podatnego rzeźbiarsko 
wapienia80. Ukazuje radnego i burmistrza Gdańska, uję-
tego w półpostaci, w pozie w pełnej gracji i wyrażającej 
pewność siebie, której nie burzy wychylająca się zza 
pleców zalotna Śmierć-Szkielet, wymachująca sierpem 

79 Grzybkowska (1990): 94. W tym miejscu warto dodać, że istnieje 
rysunkowy portret Tiedemanna Giesego jako wiekowego mężczyzny 
w stroju biskupa (Kupferstichstichsammlungen, Berlin) z modelem 
ukazanym w półpostaci, en trois quarte. Siedzi przy stoliku nakrytym 
perskim dywanem, z wazonikiem (w  typie szkieł weneckich) 
z  różami. W tle widać przewieszoną kotarę i półkę z książkami. 
Poza i  refleksyjny wyraz twarzy portretowanego przypominają 
Holbeinowskie portrety Erazma z Rotterdamu. Rysunek wzmiankuje 
Secker (1915/1916): 4–5. Pani Aleksandrze Jaśniewicz dziękuję za 
zwrócenie mi uwagi na tenże portret.

80 To nie jedyny wykonany w  tej technice portret gdańszczanina. 
Na rynku antykwarycznym pojawił się miniaturowy (średnica 3,1 
cm) medalion z portretem Daniela Placotomusa w wieku lat 28 
(Sotheby’s (2003): lot 187). Portretowany, absolwent Gimnazjum 
Akademickiego i Uniwersytetu w Wittenberdze, był synem znanego 
farmaceuty gdańskiego Johanna Placotomusa. Model medalu, 
określony jako dzieło rzeźbiarza augsburskiego, nosi datę 1594 rok. 
W kamieniu wyrzeźbiono także model medalierski z wizerunkiem 
Jacoba Connerta z 1599 roku, przypisywany Mistrzowi Jerzego 
Fryderyka Brandenburskiego, zob. Habich — Bernhart (1934): 160.
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i wkładająca w dłoń patrycjusza klepsydrę. Klur te umi-
zgi śmierci lekce sobie waży, znajdując ufność w opiece 
Bożej, co zaświadcza łacińska inskrypcja obiegająca jego 
wizerunek: AUXILIUM MEUM AD DOMINO, QUI FUNDAVIT 
CAELUM ET TERRAM. HANS KLUR AETATIS SUAE XXXXVII 
ANNO SALUTIS HUMANAE MCCCCCXXXXVI. Jej sens 
znajduje dopełnienie w przedstawieniu pelikana karmią-
cego pisklęta własną krwią z zadanych sobie ran, znanej 
prefiguracji Chrystusa Odkupiciela ludzkości81, z dewizą 
Pro lege et pro grege. Relief zachwyca precyzją detalu, 
uwagę zwracają koncentrycznie uszeregowane główki 
cherubinów czy girlanda owoców, utrzymane w stylu 
rzeźby florenckiej około 1500  roku. Portretowo ujęta 
twarz ma pewien rys intymny, odkrywany w zmęczonych, 
podkrążonych oczach. Kontrastuje ona z elegancką na 
sposób manierystyczny, nieco butną pozą w typie Hala-
bardnika Pontorma (1530, J. Paul Getty Museum, Los 
Angeles) i Portretu młodzieńca Bronzina (lata trzydzieste 
XVI wieku, The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork).

Na rewersie elegancja ustępuje ostrej satyrze religijnej: 
ukazany w centrum nagi papież wije się w konwulsjach, 
opleciony w dość obsceniczny sposób przez węża. Sta-
rzec stracił tiarę, pozostał w jednym bucie i rękawiczce 
na prawej dłoni, którą chroni twarz przed ogniem gniewu 
Dzieciątka Jezus w promienistej glorii. Na tym nie kończą 
się upokorzenia papieża antychrysta (Paweł III?): kłębiący 
się wokół niego po lewej Maur defekuje do wnętrza tiary 
(w podobnym celu Turek zadarł suknię, by oddać urynę); 
po prawej inny „dziki mąż” wypina goły zadek, by poplamić 

81 Takie alegoryczne znaczenie nadał pelikanowi Physiologus, 
wczesnochrześcijańskie kompendium dotyczące zwierząt, odwołując 
się do Wulgaty, Ps 102,7: „Jestem jako w lesiech pelikan schowany” 
(Jan Kochanowski). We współczesnym tłumaczeniu werset brzmi: 

„Jestem podobny do kawki na pustyni” (Biblia Tysiąclecia).

papieskie udo. Jedyny potencjalny sojusznik katolickiego 
hierarchy to szpetny półnagi mężczyzna w kardynalskim 
kapeluszu; ten jednak ucieka w popłochu, widząc oznaki 
gniewu Bożego82. Treść przedstawienia ujawnia łacińska 
inskrypcja z 2 Listu do Tesaloniczan (2, 8): „…wówczas 
ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnie-
niem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem 
swego przyjścia” (Biblia Tysiąclecia).

W kontekście naszych rozważań najciekawsze wydaje się 
jednak odwołanie się rzeźbiarza do hellenistycznej gru-
py Laokoona, twórczo przetransponowanej na rewersie 
medalu. Około połowy XVI wieku ta odkryta w 1506 roku 
rzeźba była już dobrze znana, także dzięki grafice (między 
innymi miedzioryt Marca Dente)83. Schenck jej nie kopiu-
je, adaptuje kompozycję grupy, przywołując postać kon-
wulsyjnie wygiętego, oplecionego przez węża dojrzałego 
mężczyzny o muskularnym ciele, usytuowanego pośrodku. 
Miast dwóch młodocianych synów Laokoona rzeźbiarz 
zakomponował z boków po dwie postacie. Choć Laokoon 
nominalnie jest figurą pozytywną, sztuka protestancka ją 
zdewaluowała84; w odróżnieniu od papieża antychrysta 
obie postacie łączy patetyczna reakcja na gniew Boży.

Strony medalu wyraźnie kontrastują: refleksji natury sote-
riologiczno-eschatologicznej odpowiada na rewersie dosad-
ny paszkwil, niestroniący od motywów skatologicznych. 
W dobie renesansu humor fekalny śmieszył zarówno plebs, 
jak i środowiska dworskie85. Posługują się nim często 

82 Smith (1994): 334.
83 Na temat odkrycia i recepcji grupy Laokoona zob. Haskell — Penny 

(1988): 259–263.
84 Wannagat (2005): 421–431; Michalski (2008): 183–188.
85 Por. na przykład skatologiczny humor Dyla Sowizdrzała i  jego lite-

rackie warianty, zob. Ulenspigel (2005): VII–XL. Szerzej na temat 
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tekst Filipa Melanchtona, drzeworyty z pracowni Crana-
chów), gdzie widnieje scena, w której antychryst wiedziony 
jest przez Szatana do piekła86.

Niezwykłym świadectwem arystokratycznych aspiracji 
patrycjatu gdańska jest rysunkowy portret burmistrza 
Bartholomäusa Schachmanna (il. 3) na tle przewieszonej 
tkaniny, o której symbolice już wspominano87, z rękojeścią 
rapieru w lewej ręce, oznaczającego wojskową godność 
i przynależność do stanu szlacheckiego; z chustą-mappą 
w prawym ręku – rzymskim, a potem wschodnim symbo-
lem władzy88. Cesarz używał mappy w czasie ceremonii 
Liberalitas; był to symbol jego autorytetu, magisterium. 
W sztuce nowożytnej, zwłaszcza portretowej, odwoływano 
się do tego motywu znanego z antycznych posągów i pła-
skorzeźb (zwłaszcza dyptyki konsularne) nie explicite, ale 
implicite89. W portrecie gdańskiego „prokonsula”90 mappa 
została przywołana przede wszystkim jako atrybut antycz-
nych konsulów.

86 Melanchthon — Cranach (1972): 26, 39.
87 Ten motyw, wywodzący się od antycznego paludamentum, prze-

kształcił się w sztuce poklasycznej między innymi w draperię lub 
baldachim zawieszany nad tronami, w  tle portretów władców 
i arystokracji; jako element gloryfikacji przynależny militi Christiano 
pojawia się w castrum doloris i nad posągami zmarłych w nagrob-
kach.

88 Grzybkowska (1990): 99. Motyw ten autor gwaszu przejął zapew-
ne z graficznego portretu markiza d’Oria i dołączonego być może 
z inicjatywy Schachmanna do tomiku Miscellanea hymnorum […] 
Johannis Bonifacii, zob. Bonifacio d’Oria (1599).

89 Mappe pojawią się w tak znakomitych dziełach, jak Portret Juliu-
sza  II Rafaela, Pawła III Tycjana, Klemensa VII Sebastiana del 
Piombo; dzierży go Il Pensieroso Michała Anioła, zob. także Par-
tridge — Starn (1980): 54–56, 139–140; Freedman (1995): 46, 
139–140.

90 U dołu rysunku napis głosi: Bartholomeus Schachmann Proconsul 
Gedanensis / In einem Autographo nennt er sicht equitem et Capi-
taneum Hollandiae / addito Symbolo Beati Submissi.

 � Il. 3. Anton Möller, Portret Bartholomäusa Schachmanna, gwasz na 
papierze, 1605, 27,5 × 20, 3 cm, PAN Biblioteka Gdańska

antypapieskie druki protestanckie, w tym wydany współ-
cześnie omawianemu dziełu Wider das Papsttum zu Rom, 
vom Teufel gestiftet Marcina Lutra. Wybór wspomnianego 
tekstu z Dziejów Apostolskich prawdopodobnie zainspiro-
wał Passional Christi und Antichristi (Wittenberga 1525, 

motywów skatologicznych w sztuce, zwłaszcza protestanckiej, zob. 
Persels — Ganim (2004).
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Stosowaną w Gdańsku nomenklaturę patrycjuszowskich 
urzędów (senatorowie, prokonsulowie, czyli burmistrzowie) 
warto wzbogacić jeszcze jednym świadectwem antykizacji 
– stosowaniem zlatynizowanych i greckich wersji nazwiska. 
Przykładem jest choćby wspomniany ród Placotomusów 
(gr. πλάξ – ‘kamień’, i τομή – ‘cięcie’), w wersji niemieckiej 
– Brettschneiderów (por. przypis 81).

Na koniec warto odnieść się do antykizacji w przedstawie-
niach polskich władców autorstwa działających w Gdańsku 
artystów. W tym wypadku w dużej mierze mamy do czy-
nienia z obiegową formułą oficjalnej sztuki dworskiej, która 
stopniowo oddalała się od antycznego, humanistycznego 
zaplecza ideowego, stając się u schyłku baroku tylko deko-
racyjną, modną konwencją.

Willem Hondius w Apoteozie Jana Kazimierza ukazuje 
alegoryczny wizerunek monarchy zasiadającego na tronie 
w towarzystwie personifikacji Prudentii i Magnanimitas 
oraz stających na tle nisz Herkulesa i Bellony. Wojen-
ną chwałę króla głoszą ukazana nad jego głową Fama 
oraz liczne panoplia i  jeńcy, tworzący wraz z  trofeami 
i herbem Rzeczypospolitej repoussoir kompozycji91. Rys 
heroizacji na sposób antyczny odnajdujemy w gdańskich 
medalach z wizerunkami Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego i Jana III Sobieskiego. Pierwszy, ukazany na meda-
lu koronacyjnym autorstwa Johanna Hohna młodszego, 
uwieńczonego wieńcem laurowym. Na rewersie wyobra-
żono orła na globie, motyw wywodzący się z cesarskiej 
tradycji (monety Oktawiana Augusta i Marka Aureliu-
sza)92. Liczne konterfekty Jana III Sobieskiego, które wyszły 
spod ręki gdańskich malarzy, rytowników i medalierów, 

91 Miedzioryt wykonany na podstawie rysunku Adolfa Boya. Zob. Grzyb-
kowska — Talbierska (1997): 311 [nr VIII 29].

92 Grzybkowska — Talbierska (1997): 316–317 [nr VIII 40].

rozpowszechniły konwencję przedstawień „króla cesarza 
w swym królestwie”, w antykizowanej karacenie z nara-
miennikiem w kształcie lwiej głowy (atrybut Herkulesa), 
spod której zwisają skórzane paski (pteryges) z heral-
dycznymi polskim orłami (rycina Izaaka Saala, 1669). 
Po zwycięstwie pod Chocimiem, a zwłaszcza po wiktorii 
wiedeńskiej dominują wizerunki króla triumfatora w wień-
cu laurowym, w pancerzu karacenowym i udrapowanym 
paludamentum (medale J. Hohna młodszego, między 
innymi z okazji podróży Jana III do Gdańska z 1677 roku 
i tegoż z okazji zwycięstwa pod Wiedniem z 1683). Ten typ 
ikonograficzny powielają gdańscy złotnicy w dekoracjach 
między innymi kufli (Johann Gottfried Holl, ok. 1700, 
Muzeum Narodowe w Warszawie), pucharów (Nathana-
el Schlaubitz, ok. 1690, zbiory A. Ciechanowieckiego), 
kubków (Johann Gottfried Holl, Muzeum Fundacji ks. 
Czartoryskich, Kraków, oraz z ok. 1700, Muzeum-Pałac 
w Wilanowie; P. Rohde II, Państwowe Muzeum Historycz-
ne w Moskwie – dwa egzemplarze; Kraków, Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu)93.

Szczególne znaczenie w kontekście gdańskim ma fronty-
spis dzieła Reinholda Curickego, Der Stadt Dantzig histori-
sche Beschreibung… (Amsterdam–Gdańsk 1687) z alego-
ryczną ryciną przypisywaną inwencji Andreasa Stecha lub 
Petera Willera. Jan III Sobieski został na niej ukazany jako 
cesarz rzymski – w wieńcu laurowym, todze i sandałach, 
unoszony na skrzydłach orła. Z obłoków wyłaniają się ręce 
namaszczające go berłem i koroną. Poniżej wyobrażono na 
postumencie z tytułową inskrypcją tronującą personifika-
cję Gdańska, z corona muralis, rogiem obfitości, herbem 

93 Na temat przytoczonych przykładów ikonografii króla zob. Fijałkow-
ski — Mieleszko (1983): 154 [nr 63], 213 [nr 186], 216 [192], 
270–271 [nr 323, 324, 325] oraz Grzybkowska — Talbierska 
(1997): 328–330 [nr VIII 58–62].
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miasta na piersi i graficzną panoramą grodu nad Motławą 
w rękach. Poniżej towarzyszą jej alegoria Veritas, zgodna 
z kodyfikacją Cesarego Ripy, i w oddali męska perso-
nifikacja żywiołu wody94. Kamienny posąg Augusta III 
Sasa, dłuta Johanna Georga Meissnera, zdobiący niegdyś 
Dwór Artusa, powielał konwencję przedstawień Jana III, 
zaświadczając o podziwie dla poprzednika i niejakim sno-
bizmie Wettyna, wyraźnie stylizującego się na triumfatora 
spod Wiednia. To wizerunek jowialnego, witalnego rosłego 
władcy, opromienionego dogasającym blaskiem potęgi 
Rzeczypospolitej, w którym antykizowany strój z motywa-
mi heraldycznymi bardziej zapowiada pierwsze żurnale 
mody, niż wywodzi się z podręczników ikonologicznych 
i emblematycznych.

Mędzy sztuką a dyplomacją. Uwagi o znaczeniu 
tematów antycznych w gdańskich złotnictwie, 

bursztynnictwie i medalierstwie

Przedmiot artystyczny, użyty jako środek politycznej per-
swazji, zmierzającej do uzyskania (podtrzymania) przywile-
jów, ustanowienia pokoju, odstąpienia od żądań, zawarcia 
korzystnego aliansu lub małżeństwa, uzyskiwał wtórną 
funkcję. W zbiorach Orużejnej Pałaty do dzisiaj znajduje się 
kilka cennych wyrobów gdańskich złotników, w tym olbrzy-
mia misa zdobiona puklami, z repusowanym medalionem 
pośrodku z Perseuszem i Andromedą według Hendrika 
Goltziusa95. Wraz z flaszą stanowiły dar króla polskiego 
przekazany przez posła Stanisława Kazimierza Bieniew-
skiego carowi Aleksemu I Michajłowiczowi w 1667 roku. 

94 Widacka (1987): 203.
95 Monogramista HPL. 1667, zob. Raškovan et al. [1998]: 130–131.

Rosyjskich carów zachwycały raczej wielkość naczyń i ilość 
użytego kruszcu niż wyrafinowana dekoracja, zwłaszcza 
świecka (jak potwierdzają dokumenty z epoki, ortodoksów 
raziły treści „heretyckie”, na przykład bogowie planetarni)96. 
Wśród dzieł gdańskich w ekspozycji kremlowskiego skarb-
ca znalazły się także zdeponowane tam jako dary między 
innymi dwie duże tace o czysto dekoracyjnym charakterze, 
wykonane w Gdańsku w warsztacie Petera Rantzenkram-
mera, z trybowanymi przedstawieniami Posejdona i bóstw 
wodnych i Strącenia Faetona, oraz puchar Barthela Preissa 
II z Perseuszem i Andromedą oraz Porwaniem Europy. 
Tematy dla argentariów gdańskich czerpano z Metamorfoz 
Owidiusza – jak się wydaje, pozycji obowiązkowej w patry-
cjuszowskich księgozbiorach, która doczekała się w latach 
1638–1642 także kilku lokalnych edycji w oficynie Andre-
asa Hünefeldta. Jest prawdopodobne, że była to stała lek-
tura rzemieślników; umiejętności wyobrażenia dowolnego 
tematu owidiańskiego wymagano jako pracy mistrzowskiej 
– literalnie potwierdza to toruński statut cechu rzeźbiarzy 
z 1695 roku97. Luksusowe wyroby, dekorowane trybo-
wanymi scenami z Owidiańskich Metamorfoz, stanowiły 
wyraz klasycznej erudycji zamawiającego; odpowiadały 
prestiżowi i pozycji społecznej ewentualnego obdarowane-
go; w wypadku zaś twórcy potwierdzały zarówno biegłość 
techniczną, jak i umiejętność adaptacji wzorów pochodzą-
cych z ilustrowanych wydań Metamorfoz, alegorycznych 
cykli rycin i wydawnictw emblematycznych. Spośród opu-
blikowanych dzieł wskażmy ledwie kilka przykładów: talerz 
(monografista H.P.L.) – zdobiony na kołnierzu scenami 
z Narcyzem, Apollinem i Dafne oraz Ledą i łabędziem; kub-
ki z Aretuzą i Perseuszem z Andromedą oraz z Bachusem 

96 Raškovan et al. [1998]: 44, 47.
97 Raškovan et al. [1998]: 34.
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(Ernest Kadau) – wszystkie w Altonaer Museum w Altonie. 
Do tej grupy typologicznie przynależy kubek z Narcyzem 
(Muzeum Narodowe w Gdańsku)98. Tematy owidiańskie 
dominują także wśród siedemnastowiecznych świeckich 
dekoracji wyrobów bursztynniczych. Rada Miasta Gdańska 
kupowała od miejscowych rzemieślników, głównie złotni-
ków i medalierów, wysokiej klasy dzieła z przeznaczeniem 
na dyplomatyczne prezenty; ich specyfikację znajdujemy 
w dokumentach wydanych przez urząd kamlarii. Zamó-
wienia na wyroby bursztynnicze płynęły głównie z państw 
ościennych, przede wszystkim ze strony dworu branden-
burskiego, gdzie bursztyn traktowano jako rodzimy, specy-
ficznie pruski surowiec, którym Opatrzność szczodrobliwie 
obdarzyła rządzone przez elektora ziemie. Wyróżnia się 
wręcz grupę tzw. koronacyjnych wyrobów bursztynniczych, 
zakupionych w Gdańsku przez elektora Fryderyka III z oka-
zji koronacji – przykładem może być szkatuła Michaela 
Redlina (ok. 1680–1690, Kunsthistorisches Museum 
Wien), ozdobiona plakietami z Cererą i Bachusem oraz 
Wenus i Pomoną, z alegorią Słuchu w zwieńczeniu, oraz 
znane dziś już tylko z rysunków projektowych trzy „dzieła 
bursztynowe” przeznaczone na dary dla carów Iwana i Pio-
tra Aleksiejewiczów, w tym „dwunastoramienny żyrandol 
z lichtarzami i podstawkami, pod którym widnieją wizerun-
ki cesarzy niemieckich i «bohaterów»”99. Wśród zakupów 
dworu polskiego odnotowano dewocjonalia bursztynowe, 
ofiarowane legatowi papieskiemu Enricowi Caetaniemu 
przez Zygmunta III Wazę, oraz sprezentowane sułtanowi 
i wielkiemu wezyrowi w 1622 roku przez posła księcia 
Zbaraskiego „zwierciadło wielkie w ramach bursztynowych, 

98 Szerzej o tematyce antycznej w dekoracji sreber gdańskich traktuje 
Barbara Tuchołka-Włodarska, zob. Grzybkowska (2000): 225–245; 
Frąckowska (2013).

99 Grzybkowska (2000): 148.

szachy, miednicę i nalewkę. Wielka szkatuła, czyli serwis 
dla samego sułtana przeznaczony, był także z bursztynu, 
a na niem wyrobione w niskorzeźbie Dryada i inne morskie 
boginie”100. Fotel cesarza Leopolda I, przekazany w roku 
1678 jako dar od Wielkiego Elektora, powstał w Gdańsku 
w pracowni Nicolausa Turaua (il. 4). Ukazuje genealogię 
władzy cesarskiej – cztery Wielkie Królestwa Starożytności 
i ich władców: Ninusa (Asyria), Cyrusa (Persja), Aleksan-
dra (Macedonia) i Cezara (Rzym). Na drobnych plakie-
tach wyrzeźbiono Mucjusza Scewolę, Marka Kurcjusza, 
Herkulesa zabijającego Hydrę i Cerbera, Przepowiednię 
o władaniu Romulusa w Rzymie. Płaskorzeźby zaplecka 

100 Sobieszczański (1849): 298–299.

 � Il. 4. Nicolaus Turau, fotel bursztynowy cesarza 
Leopolda I (rysunek), 1677, Kunsthistorisches 

Museum, Wiedeń, fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego
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ukazują Narodziny Aleksandra Wielkiego, Śmierć Sar-
danapala, Zabicie Pompejusza, Zasztyletowanie Ceza-
ra oraz alegorie Czterech Elementów, unaoczniające 
powszechność i uniwersalność władzy cesarskiej101. Jesz-
cze bardziej rozbudowany, encyklopedyczny program ma 
bursztynowa rama, powstała zapewne w  tym samym 

101 Baer (1982): 91–138.

warsztacie gdańskim (1680, Kunstgewerbemuseum, Berli-
n)102, z opartymi na wzorach graficznych reliefami Czterech 
Kontynentów, Czterech Imperiów Starożytności (w obu 
wypadkach personifikacjom towarzyszyły atrybuty-zwie-
rzęta), zestawionych w pary epizodów z dziejów królów 
biblijnych Dawida i Salomona, trzema przedstawieniami 
heroin Starego Testamentu: Estery, Zuzanny i Dalili. Wśród 
pozostałych, drobnych motywów dostrzegalne są głowy 
Meduz, wojowników, puttów i girlandy owocowo-kwiato-
we oraz – być może – Sybilli i proroków (il. 5). Przykłady 
można mnożyć, wyliczając choćby bursztynowe szkatuły 
dekorowane reliefami z kości słoniowej i pełnoplastyczny-
mi figurkami bursztynowymi.

Wszystkie te przedmioty umożliwiały władcom kontem-
plację w przestrzeni intymnej domowego wnętrza (kunst-
kammera, studiolo) nowego świeckiego, moralnego mikro-
kosmosu, zbudowanego na etosie władców antycznych 
i biblijnych. Temat cnót i exemplów, wpisany w kategorię 
czasu eschatologicznego, naturalnego i historycznego, 
podstawowy w obrazowaniu idei dobrego władcy, posia-
dał funkcję edukacyjno-propagandową. Wszechobecny 
w dekoracjach wnętrz siedzib władców, w tym także we 
wspomnianych kunstkamerach, stanowił źródło edukacji 
przyszłego władcy, kształtowanego w duchu mądrości, 
sprawiedliwości, łaskawości, umiaru i wielmożności103. 
Kabinety i szkatuły stanowiły w swej wielowątkowej, rozu-
mowanej strukturze przestrzeń zamkniętą, a jednocześnie 
potencjalnie otwartą na nowe moduły i elementy, konfi-
gurowane wedle indywidualnych potrzeb. Te luksusowe 
przedmioty w przestrzeni świeckiej były swoistym odpo-

102 Netzer (1997); Bielak (2007): 242–244.
103 O ikonografii protestanckich cnót politycznych w dziełach rzemiosła 

zob. Morrall (2007): 120–123.

 � Il 5. Gdańska rama bursztynowa, 1680, Kunstgewerbemuseum, Berlin, 
fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego
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wiednikiem artefaktów kościelnych, stopniowo wręcz sta-
wały się konkurencyjne wobec obiektów z hermetycznej 
sfery sacrum kościelnego wnętrza – emotywnych obrazów 
świętych, relikwiarzy (katolicy) bądź sztuki stanowiącej 
intelektualne dopełnienie Słowa Bożego (protestanci).

Miasto obdarowywało administratorów zaprzyjaźnionych 
gmin protestanckich (np. bursztynowe kufle, łyżki i złote 
medale wysłane na dwór Johanna Georga Hohenzollerna 
w 1585 roku; Cesarz na koniu – złotnicze dzieło Petera 
van der Rennena, ofiarowane Hansenowi księciu Holsz-
tyna, biskupowi Lubeki; z okazji narodzin syna – córce 
odwiedzającego miasto w 1605 roku księcia Bogusła-
wa XIII wręczono kufel, szachy i wisior bursztynowy). 
Utrwalonym miejscowym zwyczajem było wręczanie pol-
skiemu władcy luksusowego prezentu przez kandydatów 
na stanowisko burgrabiego królewskiego. Często bywało, 
że srebrne puchary i misy – de facto luksusowa łapówka 
– degradowane były w swej funkcji jedynie do roli naczyń 
na monety ofiarowane przez luterańskie władze miasta kró-
lom. Zygmuntowi III Wazie i małżonce przekazano cztery 
srebrne naczynia i pokaźną kwotę pieniężną, z podarkiem 
wnosząc skargę na czynsze i apelację cechów (1623)104; 
Władysławowi IV w czasie wizyty w Gdańsku na przełomie 
1635 i 1636 roku wręczono kufel wypełniony 2000 flo-
renami; Ludwice Marii Rada sprezentowała złotą zastawę 
stołową z warsztatu Petera van der Rennena i dar pieniężny, 
by przekonać jej małżonka Jana Kazimierza do swych racji 
w sporze z mniejszością kalwińską105.

Monety, medale i donatywy bite w Gdańsku stanowiły istot-
ne medium propagandowe, oręż w walce o podtrzymanie 

104 Kizik (2007): 63.
105 Kizik (2007): 71.

szczególnego statusu Gdańska jako miasta – w przekonaniu 
jego mieszkańców – podległego jedynie królowi106. Mimo 
niewielkiego formatu ikonografia tych przedmiotów, jak 
swoisty barometr, żywo reagowała na aktualna koniunkturę 
polityczną. Medale chwały i wierności Gdańska, chwały 
władców polskich, z racji precyzji i lapidarności formy oraz 
erudycyjnej treści należą do wybitnych w skali europejskiej 
zjawisk z pogranicza sztuki i polityki. Przedmioty burszty-
nowe, które pojawiały się w życiu codziennym gdańszczan, 
miały skromniejszy i bardziej praktyczny charakter niż te 
zamawiane jako oficjalne dary. Oprócz dewocjonaliów 
można wymienić: biżuterię, gry (szachy, gra we flirt), bursz-
tynową galanterię, tabakierki i puzderka, utensylia w typie 
rękojeści sztućców, nożyc, klepsydr. Ogólnie rzecz biorąc, 
wyroby gdańskich bursztynników przeznaczone były głów-
nie na eksport; na ich posiadanie mogli sobie pozwolić 
tylko najbogatsi gdańszczanie – wówczas zapewne umiesz-
czali wyrafinowane dzieła bursztynnicze w kunstkam-
merach, a w XVIII stuleciu w gabinetach przyrodniczych, 
gdzie eksponowano jednak przede wszystkim ciekawe 
okazy surowego bursztynu. Do gabinetów sztuki trafiały 
zapewne niewielkie bursztynowe i wykonane z kości sło-
niowej figurki, jakie odnajdujemy na przykład wśród dzieł 
przypisywanych Christophowi Maucherowi (na przykład 
Herkules, niezachowany; Trzy Gracje – Grünes Gewöl-
be w Dreźnie, Dydona i Kleopatra – Kunsthistorisches 
Museum Wien). Szczególne miejsce w jego hipotetycznym 
oeuvre zajmują dzieła z pełnoplastyczną grupą Sądu Pary-
sa (Staatliche Museen, Berlin, Victoria and Albert Museum, 
Londyn). Odnotowaną w źródłach grupę rzeźbiarską Diana 
i Akteon wykonano w Gdańsku w 1722 roku z jednej bryły 
bursztynu, zamówioną w Anglii jako curiosum. Tematy 

106 Szerzej na ten temat Dutkowski (2007).
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mitologiczne w gdańskich dziełach rzemiosła artystyczne-
go wyrażały na ogół panegiryczno-moralizatorskie treści 
należące do topiki dworskiej. Zostały one przyswojone 
w Gdańsku jako elementy kosmopolitycznej, paneuropej-
skiej kultury doby absolutyzmu – pozbawione są zatem 
czynnika kreatywnego w stopniu, w jakim występował on 
w sztuce Gdańska w latach trzydziestych XVI wieku lub 
około roku 1600. Jeśli chodzi o wyroby luksusowe o tema-
tyce zaczerpniętej z antyku, miejscowi rzemieślnicy byli 
przede wszystkim realizatorami zamówień napływających 
z zewnątrz lub pomyślanych tak uniwersalnie, by mogły 
stanowić prezenty Rady dla władców i dostojników. O ile 
w wypadku bursztynników gdańskich, rywalizujących 
z królewieckimi o prym w Europie, możemy mówić o ich 
udziale w stworzeniu idiomu formy rękodzieła bursztyn-
niczego, o  tyle dzieła złotników – jak już zaznaczano 
– w dużej mierze powielają wzory formalne i  repertuar 
tematów stosowany w przodujących ośrodkach produkcji 
złotniczej, zwłaszcza Augsburgu i Norymberdze. Mając na 
względzie typowe dla epoki dojrzałego baroku mechanizmy 
kodowania alegorycznej treści, w interpretacji przedstawio-
nych dzieł na równej szali należy kłaść kategorię delectatio 
i moralisatio, placere i docere. Elitarny odbiorca owych 
dzieł szukał potwierdzenia swego prestiżu w wyrobach 
o wykwintnym programie, świadczących zarówno o jego 
erudycji, jak i wyrafinowaniu. Egzemplifikacją tej tezy 
niechaj stanie się przypisywana Christophowi Maucherowi 
szkatuła z końca XVII wieku (Muzeum Zamkowe w Malbor-
ku) – świadectwo ścisłej korelacji formy i treści. W partii 
piedestału ukazano świat żywiołu wody językiem mitologii 
(Neptun na muszli wśród hippokampów). Korpus skrzyni, 
podzielony korynckimi kolumnami, zdobią ornamenty 
floralne, tworzące obraz płodności ziemi, obfitości jej 
dóbr, z wyeksponowaniem postaci Wenus w niszy (cztery 

plakiety ze scenami z  jej życia wmontowano wewnątrz 
w dno). Wieńcząca dzieło grupa figuralna Sądu Parysa 
jest zatem bardziej pochwałą piękna, młodości i miłości 
niż moralizatorską mową, przestrzegającą przed fatalnymi 
skutkami wyborów podpowiadanych przez zmysły. Nie daj-
my się zatem ponieść ikonologicznym nadinterpretacjom, 
weryfikujmy je zdrowym, elementarnym oglądem.

Pozostając przy Sądzie Parysa – najczęściej pojawiają-
cym w gdańskim bursztynnictwie temacie mitologicznym 
– zważmy, że w malarstwie północnej Europy, zwłaszcza 
u Cranacha, wspomniany temat, choć ufundowany na 
negatywnej ocenie wyboru Parysa wyrażonej przez same-
go Lutra, uzyskał nieodparty aspekt satyryczny, który de 
facto zdominował stronę alegoryczną. Męskiego odbiorcę 
jego sztuki (rekrutującego się przede wszystkim ze śro-
dowisk książąt) najbardziej frapował w obrazach Sądu 
Parysa triumf kobiecości nad uwikłanym w  jej oddzia-
ływanie mężczyzną, co wydaje się żywotnym aspektem 
sztuki dworskiej także w XVII wieku. Derywacja głównego 
tematu – Sen Parysa miał zdobić łoże ślubne księcia Jana 
Saksońskiego, obok obrazów Herkulesa i Omfale, Lukrecji 
i Wenus (znamienne, że dla sypialni księżnej wybrano 
sceny pochwalające wierność małżeńską i skromność) – 
pojawiła się także na frontyspisie księgi o małżeństwie lute-
rańskich duchownych (Wittenberga 1533)107. Mężczyzna 
pouczony był w nim, by bardziej niż siły fatalnej kobiet bał 
się swych fantazmów – to one są odpowiedzialne za błęd-
ne decyzje. Bliższy ogląd dzieł wiązanych z Maucherem 
pozwala dostrzec w nich pewien aspekt rubaszny, odpo-
wiadający plebejskiej mentalności autora, której nie ukryła 
nawet zastosowana obiegowa konwencja ukazania tema-
tu. Wenus Mauchera z pełnoplastycznego Sądu Parysa 

107 Damisch (1992): 165.
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(Victoria and Albert Museum, Londyn) jest jednak przede 
wszystkim erotyczną obietnicą mężczyzny. Nie stoi – jak 
zazwyczaj – we wdzięcznym kontrapoście: trywialnie siedzi 
w rozkroku jak kuplerka z holenderskich płócien, draperia 
między jej rozchylonymi udami nie tyle zakrywa intymny 
szczegół jej ciała, co układa się na kształt waginy. Gestem 
Wenus Pudica lewą dłonią wskazuje na swą pierś, zalotnie 
przechyla głowę w odwiecznym znaku przyzwolenia, inten-
sywnie spogląda w oczy pasterzowi, który za chwilę będzie 
jej powolnym. Na reliefie Sąd Parysa Mauchera z tychże 
zbiorów treści erotyczne wyrażono jawnie: Wenus kokie-
tuje pytającym gestem, w rzeczywistości jest już powolna 
Parysowi, niemal wślizguje się między uda siedzącego 
pasterza, którego nagość skrywa jedynie zsuwająca się 
z bioder skąpa opaska. Czule obejmują się wzajemnie, 
choć Wenus nie została jeszcze obdarowana jabłkiem, 
które kusząco dzierży Parys. Otrzymujemy zatem – jakże 
pożądany przez męskiego widza – obraz kobiety łatwo 
ulegającej mężczyźnie, zwabionej i otwartej na lubieżną-
propozycję. Erotyzm sceny, jej voyeurystyczny kontekst 
świadomie zaostrzono pikantnym zestawieniem wyzutych 
ze stroju protagonistów ze skrzętnie odzianymi Junoną 
i Minerwą – w takiej konfiguracji Parys i Wenus są nie tyle 
nadzy, co rozebrani; stanowi to istotny element erotyczne-
go oddziaływania płaskorzeźby. Odrzucone w konkurach 
boginie wbrew oczekiwaniom nie okazują rozczarowania, 
przeciwnie: ekscytują się okolicznością – Junona wręcz 
popycha Wenus w objęcia Parysa. Maucher, choć partacz, 
okazuje się prawdziwym artifex doctus, inteligentnie znaj-
duje dopełnienie zalotów pasterza i Wenus we wdzięcznym 
motywie Amora, towarzysza Parysa czule obejmującego 
psa. Podobne, jawnie erotyczne treści, świeże i spontanicz-
ne w wyrazie, przemycano w igielnikach (czule obejmujące 
się półnagie pary, zmysłowe tematy mitologiczne), rzadziej 

tabakierkach (na przykład zaginiona tabakierka z Dianą 
i Akteonem ze zbiorów gdańskich).
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F
asada ratusza starego Miasta w Elblągu powstała pod-
czas jego nowożytnej przebudowy w połowie XVI wieku. 
Jako najbardziej reprezentatywna część gmachu, została 

starannie zaprojektowana. Na jej dekorację składało się 
wiele elementów tworzących spójny program ideowy. Dzieła 
rzeźbiarskie miały na celu odzwierciedlać ambicje Rady Mia-
sta, być nośnikami określonych treści, a także zachwycać.

Jako że budynek municypalny Starego Miasta nie zachował 
się do naszych czasów, wiedzę o jego wyglądzie możemy 
czerpać jedynie z archiwaliów. Najważniejszym ikonogra-
ficznym źródłem przedstawiającym fasadę siedziby magi-
stratu jest rycina zachowana w Archiwum Państwowym 

Katarzyna Gorzycka
Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki

Motywy antyczne w dekoracji fasady 
Ratusza Starego Miasta w Elblągu*

w Gdańsku, pochodząca z teki Amelunga (il. 1)1. Wygląd 
Ratusza Staromiejskiego potwierdza również opis spo-
rządzony przez Michaela Gottlieba Fuchsa. W książce 
Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes sporzą-
dził on dokładny opis budynku po jego przebudowie z poło-
wy XVI wieku2. Fasada ratusza była pięciokondygnacyjna 
i trójosiowa. W najniższej kondygnacji znajdowały się dwie 
arkady3 flankowane kolumnami w porządku korynckim. 
Na ścianie pomiędzy przejściami zostały umieszczone 
płaskorzeźby przedstawiające epizody z wojny trojańskiej.

1 Ratusz Starego Miasta Elbląga (rys. J. H. Amelung, 2. poł. XVIII wie-
ku), Archiwum Państwowe w Gdańsku, APG 1151/58, 2; Amelung 
(2 poł. XVIII wieku): APG 1151/58, 2.

2 Fuchs (1818): 164–184.
3 Fuchs (1818): 167. Autor nazywa je Laube.

* Artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej powstałej pod kierun-
kiem dr. hab. Marcina Kalecińskiego, prof. UG, w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.
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 � Il. 1. J. H. Amelung, Ratusz Starego Miasta Elbląga, 2 poł. XVIII wieku, Archiwum Państwowe w Gdańsku
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W łukach arkad były ulokowane cztery reliefy – przedsta-
wiały prawdopodobnie anioły trzymające arma Christi. Taki 
sam motyw można zobaczyć w przetrwałym do naszych 
czasów Ratuszu Starego Miasta w Gdańsku. Sklepienia 
prześwitów były pokryte kasetonami. Całość – trójdzielna 
arkada z elementem zdobniczym o konotacji wojennej 
– może być echem rzymskich łuków triumfalnych. Oczy-
wiście brakuje trzeciego, centralnego przejazdu, można 
jednak założyć, że architekt chciał wywołać skojarzenie 
ze starożytnymi budowlami powstałymi, aby wychwalać 
wojenne zwycięstwa i ukazywać rangę polityczną miasta. 
Alegoryczna wymowa partii przyziemia fasady ratusza 
jest czytelna – kształt nawiązujący do łuków triumfalnych, 
boniowanie i relief przedstawiający podbój miasta miały na 
celu ukazać siłę Elbląga i jego gotowość do obrony.

Nad łukami arkad zostały umieszczone dwie płyciny 
z inskrypcjami zapisanymi po łacinie. Tekst został podzie-
lony na dwie części.

Część I
Kiedy dla Wenus do lubieżności zachęcającej wodze 

popuszcza,
porwany miłością Priamida [sam] porywa Helenę.
Wtedy mściciel występku idzie na wojnę żałosną,
wtedy [też] władza Priama i cała Troja upada.
Tak [to]Bóg rozgniewany królestwa i miasta obala,
kładąc tamę żądzom i związkom niegodnym;
Tak[to] życie przez różne udręki i bagno Styksu
Odgrywa się na tych, co czelność mają boskie nakazy 

lekko traktować.
Część II
Za to osłania i strzeże tych, którzy pobożnie czczą 

bóstwa,
I bez oszustwa w wierności trwają i sprawiedliwości.

Niechaj tym miastem i ludem Bóg życzliwie kieruje,
tak aby w parze pomyślność wszystkich była wraz 

z pobożnością.
Prawa stanowił ludom sarmackim
o świetnej sławie Zygmunt, dzierżąc berło królewskie,
kiedy Siedziba Rady ze środków szacownego Senatu 

została wzniesiona.
Niech będzie chwała najwyższa najwyższemu Bogu!
Rok 1555.4

Inskrypcja przedstawiała mityczną Troję jako exemplum 
grzechu, która została ukarana przez Boga niczym biblij-
na Sodoma i Gomora. Pierwsza część tekstu opowiada 
o konsekwencjach, jakie spadły na całe miasto z powodu 
występku Parysa i Heleny. Ich miłość, która w oczach Boga 
była cudzołóstwem i zerwaniem przysięgi małżeńskiej, 
zasługiwała na potępienie. Mimo że występku dopuścił 
się jedynie książę, kara spadła na wszystkich mieszkań-
ców. Mit trojański został przekształcony w moralizatorską 
alegorię, z której elblążanie mieli czerpać naukę5.

Druga część inskrypcji nawołuje do cnotliwego życia. 
Nagrodą za prawe życie ma być boska protekcja. Ważny 
jest również wers, w którym wychwala się Zygmunta, 
króla Polski. Mieszczanie najprawdopodobniej mieli na 
myśli Zygmunta Augusta, a nie jego ojca, który był kon-
serwatywny w kwestiach religijnych. W roku 1555, kiedy 
to powstała tablica z  inskrypcją, na tronie Polski zasia-
dał już Zygmunt August. Przywołanie postaci króla na 
fasadzie siedziby władz municypalnych miało znaczenie 

4 Zob. Inscriptio supra portus [sic!] curiales (XVIII wiek): 1; tekst 
łaciński wraz z niemieckim przekładem opublikował Fuchs (1818): 
167–169; tłumaczenia na język polski dokonała Kamila Glazer.

5  Mańkowski (1962): 137−147; 252−268; 351−377.
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propagandowe. W tym czasie Elbląg, jak inne miasta 
Prus Królewskich, próbował otrzymać od króla przywileje 
religijne. Taka próba uhonorowania monarchy miała sta-
nowić dowód uległości miasta– przynajmniej deklarowanej 
– wobec Zygmunta Augusta.

W centrum trzeciej kondygnacji fasady znajdowała się 
rzeźba przedstawiająca Herkulesa. Bohater stał na cokole, 
pomiędzy dwoma niszami. Posąg został umieszczony na 
głównej osi budynku, nad tympanonem wieńczącym okno 
w piano nobile. Przyczółek wystawał ponad gzyms tej 
kondygnacji, co kierowało wzrok oglądającego na rzeźbę. 
Według ryciny ukazującej Ratusz Starego Miasta w Elblą-
gu, zachowanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku, 
antyczny siłacz został przedstawiony z maczugą trzymaną 
w prawej ręce. Umieszczenie rzeźby herosa na fasadzie sie-
dziby magistratu nie było przypadkowe. Należy zaznaczyć, 
że w szesnastowiecznym Elblągu mit o pracach Herkulesa 
był znany. Wiadomo, że jeszcze przed przebudową ratusza 
Gimnazjum Elbląskim wystawiono sztukę, w której wyko-
rzystano wizerunek tego legendarnego bohatera. Przed-
stawienie teatralne odbyło się w 1540 roku i ukazywało 
tryumf Wymowy nad średniowiecznym Brakiem Kultury6. 
Inicjatorem jego powstania był stojący wówczas na czele 
elbląskiego Gimnazjum Willem de Volder (w wersji zlaty-
nizowanej Guglielmus Gnapheus)7. Inscenizacja składała 
się z pochodu postaci – przebranych uczniów szkoły, którzy 
wygłaszali po łacinie swoje kwestie. Paradowali na rynku 
i ulicach Starego Miasta, by – w zamyśle autora – trafić 
do możliwie jak najszerszego kręgu odbiorców i upo-
wszechniać wśród nich kulturę wysokiej próby. Z  tego 
powodu można przypuszczać, że postać greckiego herosa 
nie była obca mieszczaństwu elbląskiemu.

6  Zob. Volder (1541).
7  Lassota (1963): 47−55.

W dobie nowożytnej motywy herkulejskie przeżywały roz-
kwit w kulturze europejskiej; były popularne również na 
ziemiach polskich. Od czasów średniowiecza uznawano 
antycznego bohatera za przedstawiciela chrześcijańskich 
wartości. Heros stał się exemplum Virtus i Fortitudo8. 
Ze względu na swoją prawość Herkules zyskał łaskę Boga 
i dzięki jego pomocy mógł przezwyciężyć wszystkie niebez-
pieczeństwa, które utożsamiano z podszeptami diabła. Stał 
się alegorią duszy, a jego przeciwników postrzegano jako 
pokusy ciała, z którymi trzeba się mierzyć każdego dnia.

Taki sposób rozumienia mitu o pracach Herkulesa wywo-
dzi się już z II wieku n.e., kiedy to Justyn Filozof dokonał 
porównania Chrystusa i mitycznego bohatera9. Umac-
niające się w tym czasie chrześcijaństwo wykorzystywa-
ło doskonale znane treści mitologiczne do nadania im 
nowych wartości symbolicznych. Rozważania starożytnego 
myśliciela rozwinął Guillaume Budé, porównując krzyż 
– najważniejszy symbol chrześcijaństwa – do maczugi 
mocarza10. Przełomem stało się dzieło Pierre’a de Ronsar-
da11, nadwornego poety Karola IX. W utworze tym autor, 
zestawiając ze sobą życie Jezusa i antycznego herosa, znaj-
duje aż szesnaście powiązań. Ronsard uznaje mitologię za 
prefigurację Ewangelii i doszukuje się w mitach zapowiedzi 
dziejów w niej opisanych12.

W szesnasto- i  siedemnastowiecznej sztuce emblema-
tycznej13 ugruntowało się wyobrażenie Herkulesa jako 
alegorii dobrego władcy, porywającego ludzi swoim har-

8 Kaleciński (2011): 58.
9 Pietrzak-Thébault (2012): 21−22.
10 Banach (1984): 149
11 Banach (1984): 74−75.
12 Marczuk (2012): 47.
13 Koźluk (2012): 60.



Motywy antyczne w dekoracji fasady Ratusza Starego Miasta w Elblągu

155

tem ducha i siłą w walce, jak również zdobywającego ich 
serca dzięki elokwencji i mądrości. Humaniści, na przykład 
Erazm z Rotterdamu, porównują swoje dokonania na polu 
naukowym i intelektualnym do wysiłku mitycznego siłacza 
podczas jego zmagań z licznymi przeciwnikami i trudnymi 
zadaniami.

Zestawienie władcy i herosa polegało na ukazaniu niezłom-
ności i siły króla w walce z potworami, czyli przeszkodami, 
na jakie trafia podczas swoich rządów. Panujący miał bro-
nić swoich poddanych niczym grecki heros, który ochraniał 
ludzi przez niebezpieczeństwami. Jako że Herkulesowi 
przypisywano cnoty chrześcijańskie, antyczny bohater 
stał się wybrańcem Boga. Wpisywało się to w ideologię 
utrwaloną już od średniowiecza, w której władca stał się 
pomazańcem bożym. Wizerunek mocarza wykorzysty-
wano do dekorowania bram stawianych podczas wizyt 
królewskich; jego podobiznami ozdabiano przedmioty 
należące do władców i wreszcie wykorzystywano motywy 
herkulejskie podczas portretowania poszczególnych królów. 
Władcy europejscy sięgali po wyobrażenie Herkulesa, aby 
zobrazować swoje cechy: antyczny heros miał być przod-
kiem rodu panującego – w ten sposób cnoty mitycznego 
bohatera dziedziczyło potomstwo dynasty14.

We Francji za spopularyzowanie wizerunku mocarza jako 
protoplasty królów francuskich na początku XVI wieku 
odpowiedzialny jest Jean Lemaire de Belges15. Wyko-
rzystując tekst Antiquitates włoskiego mnicha Anniusa 
z Viterbo, przedstawił Herkulesa jako postać historyczną. 
Według niego heros urodził się w Egipcie, był potom-
kiem Noego, synem Ozyrysa i  Isis (w Rzymie znanych 
jako Jupiter i Ceres). Jako że działał w Libii, nosił imię 

14 Marczuk (2012): 49.
15 Marczuk (2012): 47−48.

Hercules Lybius. Nie jest tożsamy z Herkulesem greckim, 
którego autor uważa za pijaka i pirata. To Hercules Lybius 
ukończył dwanaście prac i stał się wzorem cnót. W Galii 
pojął za żonę Galateę, aich syn dał początek dynastii rodu 
królewskiego we Francji16. Co ciekawe, Annius wymienił 
jeszcze trzeciego Herkulesa: był nim Hercules Alemannus, 
który stał się praprzodkiem królów germańskich – z czego 
skrzętnie skorzystali Habsburgowie17. To dlatego w mece-
nacie Zygmunta Starego tak chętnie sięgano po wizerunek 
herosa. Król Polski uznał bohatera za swojego antenata 
po matce Elżbiecie z Habsburgów18. Bardzo często na 
antycznego przodka powoływał się cesarz Maksymilian I, 
którego przedstawiano w dziełach sztuki jako Hercules 
Germanicus (Herkules germański)19.

Podobizna antycznego mocarza pojawia się również 
w Dworze Artusa w Gdańsku na obrazie przedstawiają-
cym Ofiarę Marka Kurcjusza, namalowanym przez Mistrza 
Georga w 1530 roku (il. 2)20. Uosabia w nim Virtus i For-
titudo. Wizerunek herosa widnieje również na zbroi świę-
tego Rajnolda (il. 3). Święty stoi na gzymsie, ponad ławą 
bractwa, któremu patronował. Ubrany jest w antykizującą 
zbroję. Na płytach osłaniających uda ukazano Herkulesa 
walczącego z gigantem Ateuszem i Hydrą lernejską21. 
Wykorzystanie motywu mitycznego siłacza w Gdańsku, 
Elblągu czy w innych miastach Prus Królewskich należy 
łączyć z ukazaniem legendarnego bohatera jako tyrano-
bójcy i tym samym symbolem autonomii miasta. Z taką 

16 Marczuk (2012): l.c.
17 Marczuk (2012): 48.
18 Pietrzak-Thébault (2012): 24.
19 Morka (2006): 357.
20 Kaleciński (2011): 58. Heros został przedstawiony na zwieńczeniu 

kolumny znajdującej się w tle obrazu.
21 Kaleciński (2011): 69.
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wymową mitu spotykamy się w czternasto- i piętnasto-
wiecznej Florencji22. Dzięki polityce Cosima de’ Mediciego, 
zwanego il Vecchio (1389–1464), grecki bohater stał się 
uosobieniem zwycięstwa nad tyranią i wolnością republi-
ki23. Przedstawienie Herkulesa znajdowało się na pieczęci 
miasta, co Goro Dati wyjaśnił następująco: „Herkules był 
gigantem, który pokonał wszystkich tyranów i niespra-
wiedliwe signorie, tak jak uczynili to florentyńczycy”24. 
Natomiast Francesco Sacchetti porównał dwanaście prac 
antycznego siłacza do zwycięstw Florencji prowadzących 
do jej wolności25.Wizerunek herosa znajdował się również 
we wnętrzu ratusza we Florencji (Palazzo Vecchio). Dodat-
kowo – nieoficjalny władca miasta, jakim był Cosimo de’ 
Medici, dbał o to, aby utożsamiać jego samego z herosem.

Budynek Ratusza w Elblągu miały dekorować również 
posągi siedmiu bóstw planetarnych. Chciano je umieścić 

22 Kaleciński (2011): 69.
23 Morka (2006): 355.
24 Morka (2006): 335
25 Morka (2006): 335.

na każdym stopniu szczytu fasady. W ten sposób perso-
nifikacje wieńczyłyby całą kompozycję. Zarówno postu-
menty pod statuy, jak i same posągi zostały ukończone, 
jednak z powodu dużej wagi nie trafiły na zaplanowane 
dla nich miejsce. Rzeźby wykonano z kamienia gotlandz-
kiego sprowadzonego do Elbląga ze Szwecji. Posągi były 
przechowywane w jednym z ratuszowych pomieszczeń, 
następnie zostały sprzedane jako zbędne po przejęciu 
miasta przez Prusy Książęce26. Skoro przygotowano siedem 
postumentów, należy założyć, że fasadę miały wieńczyć 
personifikacje Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Merkure-
go, Księżyca i Słońca.

26 Fuchs (1818): 167.

 � Il. 2. Mistrz Georg, Ofiara Marka Kurcjusza, 1534, Dwór Artusa, Gdańsk

 � Il. 3. Adrian Karffycz, Święty Rajnold, 1533, Dwór Artusa, Gdańsk
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Już od czasów antycznych filozofowie i myśliciele rozpo-
wszechnili ideę, że ciała niebieskie wpływają na Ziemię. 
Charakter człowieka zależy od jego daty narodzin, a znak 
zodiaku decyduje o usposobieniu i fizyczności. Przeświad-
czenie to ugruntowali Klaudiusz Ptolemeusz w swoim 
traktacie Tetrabiblos27, a także Arystoteles, którego poglądy 
zaadaptował dla potrzeb teologii chrześcijańskiej święty 
Tomasz z Akwinu28. Średniowieczny teolog przedstawił 
pojęcie przyczynowości instrumentalnej, które zakłada, 
że ciała niebieskie stały się instrumentami Boga, natomiast 
byty podksiężycowe są narzędziami ciał niebieskich29. 
Ciała niebieskie, posiadając władzę nad bytami podksię-
życowymi, biorą udział w kształtowaniu ludzi i mogą być 
odpowiedzialne między innymi za ich zdolności30. W śre-
dniowieczu popularność zyskały również traktaty Albuma-
sara – zamieścił on w nich teorię, wedle której koniunkcje 
planet zawierają w sobie wiadomości o przeszłych i przy-
szłych wydarzeniach31.

W dobie odrodzenia astrologia nie została odrzucona. 
Zyskała zwolenników nawet wśród reformatorów prote-
stanckich. Mimo że Luter uznał ją za grzeszną i otwarcie 
potępił, Melanchton był jej gorącym wielbicielem32. Rene-
sansowa astrologia opierająca się na traktatach starożyt-
nych odpowiadała zamiłowaniu do antycznej spuścizny33. 
Treści symboliczne, zawarte w mitologii i astrologii, wyko-
rzystywano we wszystkich aspektach sztuki34.

27 Ptolemaeus (2012).
28 Borgosz (1962): 30–33.
29 Karas (2007): 102.
30 Karas (2007): 124.
31 Garin (1997): 25.
32 Garin (1997): 14.
33 Garin (1997): 17.
34 Garin (1997): 17.

O popularności i powszechnej akceptacji astrologii w Pol-
sce świadczą wydania kalendarzy, w których umieszczano 
liczne informacje dotyczące wpływu planet na poszczegól-
ne dziedziny życia. Jako że kalendarze miały trafić do jak 
największej liczby odbiorców, nie doszukamy się w nich 
dokładnych prognoz dla poszczególnych osób. Mimo to 
wpisywano w nie wiadomości o najważniejszych wyda-
rzeniach, które miały nastąpić: o wojnach, przewrotach 
politycznych itp.; wyszczególniano, jaki wpływ na Ziemię 
będą mieć w danym okresie planety i znaki zodiaku; zazna-
czano dni, które będą służyć danym czynnościom i osobom 
lub będą negatywnie wpływać35. Oczywiście w prognozy 
nie wierzono bezgranicznie, poświadczają one jednak, jak 
w dawnej Polsce powszechna była wiedza na temat ciał 
niebieskich i kosmologii.

Motywy astrologiczne wykorzystywane w dekoracji dzieł 
sztuki zawsze niosły za sobą treści symboliczne. Powszech-
nie stosowano je do ozdabiania kalendarzy i zegarów, 
co miało symbolizować czas, jego upływ i cykliczność 
przyrody36. Pierwszym znanym budynkiem użyteczności 
publicznej, na którego dekoracje składały się motywy 
astralne, jest Palazzo Della Ragione w Padwie (il. 4). 
Pokrywające całe ściany freski przedstawiały znaki zodiaku 
i personifikacje planet, jak również wizerunki apostołów 
i alegorie miesięcy. Źródła podają, że malowidła te ukazują 
wpływ kosmosu na rzeczy, czyny i sądy. Planety przed-
stawiono jako bóstwa patronujące pewnym czynnościom 
czy grupom społecznym. I tak, Wenus, jako bogini miło-
ści, utożsamiona została z płodnością i macierzyństwem; 
Merkury stał się patronem uczonych; Mars – rycerzy; 
Jupiter – władców, a Saturn – ludzi zajmujących się rolą 

35 Kowalewska (2009): 282–283.
36 Woziński (2011): 43.
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 � Il. 4. Giovanni Nicolo Miretto i Stefano de Ferrara, freski astrologiczne, 1425–1428, Palazzo della Ragione, Padwa

i hodowlą zwierząt. W Padwie można zaobserwować jedną 
z pierwszych realizacji municypalnych, w której świadomie 
zastosowano motywy astrologiczne, aby ukazać, że czyny 
ludzi podlegają kosmosowi i Stwórcy37. Podobne przekona-
nia dotyczące astrologii prezentowali twórcy fresków ratu-
sza w Sienie i dekoracji loggii Palazzo Ducale w Wenecji38.

Również w  Polsce zachowały się siedziby magistra-
tów, w których wystroju występują motywy astralne. 
W 1555 roku w Ratuszu w Poznaniu na skutek przebudowy 
powstała tzw. Wielka Sień, zwana też Salą Renesansową 

37 Woziński (2011): 251−253.
38 Woziński (2011): 258.

(il. 5). Na plafonie ukazano personifikacje planet, znaki 
zodiaku, siedem zwierząt mitologicznych, sceny ukazują-
ce Herkulesa, Samsona, Dawida walczącego z Goliatem, 
Marka Kurcjusza i herby.

Takie skupienie przedstawień miało na celu zobrazowanie 
nauki o czterech żywiołach i temperamentach. Liczba pla-
net odpowiadała również siedmiu dniom tygodnia, dwana-
ście znaków zodiaków miało natomiast symbolizować licz-
bę miesięcy. Dzięki temu oddano cykliczność zachodzącą 
w przyrodzie, jak również zobrazowano upływ czasu łączą-
cy się z etapami życia ludzkiego i z przemijaniem. Księżyc 
łączono z najwcześniejszymi chwilami życia człowieka 
– od jego poczęcia do pierwszego roku życia; Merkurego 



Motywy antyczne w dekoracji fasady Ratusza Starego Miasta w Elblągu

159

 � Il. 5. Plafon, ok. 1555, Wielka Sień, Ratusz w Poznaniu

utożsamiano z dzieciństwem i młodością; Wenus – z okre-
sem dojrzewania; Mars, Słońce i Jowisz symbolizowały 
pełną dojrzałość, a Saturn – starość i śmierć39.

Tadeusz Doktór podkreśla znaczenie centralnego uloko-
wania personifikacji Marsa w sklepieniu Wielkiej Sieni. 
Uważa, że nie jest to przypadkowy zabieg. Według niego 
mitologiczne zwierzęta, które dekorują plafon, zostały 
wybrane ze względu na swoją siłę i waleczność; właśnie 
te cechy były przede wszystkim przypisywane bogu wojny 
– Marsowi40. Dodatkowo Doktór pojawiające się na plafonie 
postaci biblijne: Samsona, Dawida walczącego z Goliatem, 
i mitologiczne: Herkulesa i Marka Kurcjusza, określa jako 
bohaterów cechujących się męstwem. Badacz stwierdza, 
że dekoracja Sali ma na celu zmniejszenie negatywnego 
wpływu planety Mars na Poznań41.

Również w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku został 
wykorzystany motyw bóstw planetarnych. Personifikacje 
zostały wplecione w dekoracje belkowania podtrzymujące-
go strop w Sali Czerwonej. Towarzyszą im alegoria natury 
i Proteusz42. Personifikacje te można rozumieć jako zobra-
zowanie makrokosmosu, którego odzwierciedleniem miał 
być porządek społeczno-prawny panujący w mieście43.

Kolejnym budynkiem w Gdańsku, w którego przestrzeni 
pojawiły się personifikacje bóstw planetarnych, jest Dwór 
Artusa. W jego dekoracji motywy astralne wykorzystano 
kilkakrotnie. Na zlecenie Ławy św. Reinholda Adrian Karf-
fycz w latach 1533–1534 wykonał personifikacje: Słońca, 

39 Skuratowicz (2003): 88.
40 Doktór (1986): 215.
41 Doktór (1986): 219.
42 Kaleciński (2011): 177.
43 Kaleciński (2011): 177.

Księżyca, Wenus, Marsa, Jupitera, Merkurego, Saturna 
(il. 6) i cnót: Fortitudo i Caritas44. Andrzej Woziński łączy 
personifikacje planet z przedstawieniami głów znajdu-
jących się na kapitelach kolumn ław i wysuwa hipote-

44 Woziński (2011): 163.

 � Il. 6. Adrian Karffycz, Saturn, 1533–1534,  
zaginiony, dawniej Dwór Artusa, Gdańsk
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zę, że wizerunki twarzy mogą obrazować temperamenty, 
którym patronowały poszczególne ciała niebieskie (Wenus 
– sangwinik; Mars – choleryk; Księżyc – flegmatyk; Saturn 
– melancholik)45.

Bóstwa planetarne zostały również wykorzystane do deko-
racji kafli pieca stojącego w Dworze Artusa46. W jego piątej 
kondygnacji znalazły się personifikacje Wenus i Księżyca. 
W najbliższym sąsiedztwie planet znajduje się przed-
stawienie kobiety z czaszką, personifikacje bóstw mają 
zaakcentować więc nie tylko związki między kosmosem 
a Ziemią, lecz również skłaniać do refleksji nad życiem 
i śmiercią. Dekorację tej kondygnacji pieca uzupełniają 
wizerunki „dobrych bohaterek” w postaci Lukrecji i Jael. 
Personifikacje te zatem mają również wymowę moraliza-
torską i są symbolem życia wiecznego47. Nieco inaczej 
personifikacje astralne uwiecznione na kaflach odczytuje 
Andrzej Woziński. Badacz zauważa, że bóstwa planetarne 
patronowały poszczególnym godzinom i dniom tygodnia 
(Księżyc – poniedziałek, Wenus – piątek), w związku z tym 
oba wizerunki mogły odnosić się do cyklicznych wydarzeń 
odbywających się w tym miejscu. Dodatkowo autor ten 
zwraca uwagę na wspólne właściwości, które cechowały 
Lunę i Wenus – oba wizerunki łączono z żywiołem wody, 
co wpisywałoby się w wizerunek Gdańska jako miasta 
portowego48.

Marcin Kaleciński dostrzegł przedstawienia astralne rów-
nież w obrazach zawieszonych w Dworze Artusa. Na 
obrazie Oblężenie Malborka (il. 7) badacz wydzielił grupy 
ludzi – „dzieci planet”; wyszczególnia on Dzieci Wenus, 

45 Woziński (2004): 81.
46 Kilarska (1997): 81−94.
47 Kilarska (1997): 89.
48 Woziński (2011): 218−221.

które reprezentują pary kochanków oddające się uciechom 
w zamkniętym ogrodzie; Dzieci Luny zażywające wspólnej 
kąpieli w fosie; Dzieci Saturna – cieśli, pasterzy, wresz-
cie – Dzieci Marsa, czyli walczących mężczyzn. Andrzej 
Woziński również podjął się interpretacji tego obrazu, jed-
nak zawęża symbolikę astralną dzieła do Marsa i Wenus 
i przedstawia relacje łączące te dwa bóstwa49.

Obok Oblężenia Malborka znajduje się kolejny obraz 
z motywami astralnymi – Okręt Kościoła. Pomiędzy her-
bami Prus Królewskich, Rzeczypospolitej Polskiej i Gdań-
ska zostały namalowane Słońce i Księżyc. W kontekście 
herbów i portu gdańskiego symbole astralne miały być 
dobrą wróżbą dla całego miasta, jak również dla prowincji 
i państwa50.

Sens alegoryczny dekoracji Ratusza w Elblągu jest bardzo 
czytelny. Fasada ma zaznaczoną oś główną. Przebiega 
przez ścianę z reliefem, przez prostokątne okno w drugiej 

49 Woziński (2011): 226−229.
50 Woziński (2011): 223.

 � Il. 7. Oblężenie Malborka, 1488, zaginiony, dawniej Dwór Artusa, Gdańsk
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kondygnacji, podobiznę Herkulesa, aż do tympanonu z her-
bem miasta wieńczącego całą fasadę. Korynckie kolumny 
i toskańskie pilastry porządkują i nadają czytelny rytm każ-
dej kondygnacji. Plan budynku jest przemyślany, świadczy 
o kunszcie i wykształceniu architekta, który go zaprojek-
tował Sięgnięcie do nowożytnych form i kompletne odrzu-
cenie gotyckich świadczą również o ambicjach elbląskich 
zleceniodawców i ich świadomości artystycznej. Surowa, 
żeby nie powiedzieć groźna, wymowa symboliczna dekora-
cji przyziemia, reprezentacyjne, przeszklone piano nobile, 
posąg Herkulesa i wieńczące kompozycję personifikacje 
bóstw planetarnych tworzą razem bardzo wyrafinowany 
i przemyślany projekt.

Do ozdobienia fasady wykorzystano motywy antyczne. 
Przyziemie budynku, mające przywoływać skojarzenie 
łuków triumfalnych, boniowanie i posąg Herkulesa sym-
bolizują gotowość miasta do walki i jego siłę. Osobie zna-
jącej postać mitologicznego bohatera statua ta musiała się 
kojarzyć z czynami herosa broniącego ludzkości, a ściśle 
– Elbląga i jego mieszkańców.

Pojawiający się w inskrypcji i reliefowej dekoracji mit tro-
jański zawiera treści moralizatorskie. Troja i Helena stają 
się exemplum grzesznego miasta, na które spada gniew 
Boży. Górującą nad nimi rzeźbę Herkulesa należy odczy-
tywać jako alegorię cnoty i antytezę grzechu, o którym 
traktuje wątek trojański. Wraz z postaciami aniołów trzy-
mających arma Christi Herkules staje się prefiguracją Chry-
stusa, a symbole jego męki oznaczają walkę z grzechem.

Co więcej, jako że w ikonografii dynastycznej i  imperial-
nej Herkules symbolizował dobrego władcę, w Elblągu 
uosabiał on podobne przymioty członków Rady Miasta. 
Należy przy tym pamiętać o Florencji, gdzie Herkule-
sa utożsamiano z wolnością. W protestanckim Elblągu, 

aspirującym do miana „wolnej republiki”, takie rozumienie 
mitu musiało przyświecać intencjom zleceniodawcy – wła-
dzom municypalnym.

Wieńczące kompozycję rzeźby planet miały przypominać 
o nieuchronności mijania czasu czasie i wpływie kosmosu 
czy siły wyższej na ludzi51. Podkreślono w ten sposób 
cykliczność zachodzącą w przyrodzie, jak również upływ 
czasu łączący się z etapami życia ludzkiego i przemijaniem. 
Zamieszczone bóstwa patronowały poszczególnym grupom 
społecznym i wykonywanym przez nie czynnościom.

O powszechnej znajomości symboli z  fasady świadczą 
liczne realizacje w Polsce, wykorzystujące zarówno postać 
Herkulesa, jak i personifikacje bóstw planetarnych. Dzięki 
temu wiadomo, że zawarte w tych motywach treści były 
rozpoznawane52.

Motywy antyczne pojawiły się również w wyposażeniu ratu-
sza. Wśród nich na uwagę zasługuje kominek, wykonany 
około 1600 roku przez rzemieślników z lokalnego warszta-
tu kamieniarskiego (il. 8). Dekoracja obrazuje mit o Dianie 
i Akteonie. Płaskorzeźba znajdująca się nad paleniskiem 
ukazuje moment, w którym bogini przemienia Akteona 
w jelenia. Zażywająca kąpieli w towarzystwie trzech nimf 
Diana zostaje przypadkowo zobaczona przez myśliwego. 
Akteon ma na sobie zbroję i tunikę, przypominające odzie-
nie rzymskie. Uzbrojony jest w miecz i włócznię; przy jego 

51 Woziński (2010): 23−29.
52 Ważne jest również to, że powstałe budynki posługujące się alego-

ryczną wymową wątków astralnych pojawiły się w Polsce w zbli-
żonym czasie. Fasada elbląskiego ratusza została ukończona około 
1555 roku, podobnie jak Sala Renesansowa w Poznaniu. Realizacje 
Gdańskie: dekoracja Ratusza Głównego Miasta Gdańska została 
wykonana w latach 1594−1608, a w pierwszej połowie XVI wieku 
powstał nowy wystrój Dworu Artusa.
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nogach kłębią się charty. Mężczyzna został ukazany pod-
czas przemiany: ciało ma postać atletycznie zbudowanego 
młodzieńca, jednak głowa zamienia się już w łeb jelenia 
z imponującym porożem.

Scena znajdująca się w zwieńczeniu kominka przedstawia 
już martwego Akteona, zagryzionego przez własne psy: 
hybryda o ciele mężczyzny i głowie jelenia leży na ziemi 
otoczona przez charty. W XIV wieku za sprawą Metamorfoz 
Owidiusza, które powróciły do czytelniczego obiegu dzięki 
edycjom z drugiej połowy XV wieku, Diana stała się sym-
bolem czystości, prawdy, Jezusa walczącego, opierającego 
się Akteonowi, czyli diabłu53. Wtargnięcie w sferę świętą, 
niedostępną dla śmiertelników, w nowej religijnej odsłonie 
mitu miało ukazać konsekwencje złamania praw boskich54.

Decyzja o wybraniu do dekoracji kominka postaci Akte-
ona mogła się również wiązać z chęcią przejęcia atrybu-
tów szlacheckich, znanych z wnętrz zamków feudalnych, 
do pomieszczeń mieszczańskich. Pod koniec XVI wieku 
w Rzeczypospolitej najważniejszą grupą społeczną była 
szlachta, której światopogląd wpływał na świadomość 
kulturalną całego kraju. Duma z uprzywilejowanej pozy-
cji – prawnej i majątkowej – cechowała rozwijający się 
w Koronie sarmatyzm. Miasta pruskie nie zostały obojętne 
na takie powszechne eksponowanie uprzywilejowanej 
pozycji szlachciców55. Chcąc zrównać się z nimi prawami, 
mieszczanie rozpoczęli starania o uzyskanie nobilitacji. 
Dzięki swojej pozycji finansowej patrycjusze nabywali tytu-
ły szlacheckie, a dzięki zawieraniu małżeństw z rodzinami 
szlacheckimi poprawiali swój status społeczny56. Z kultury 

53 Kaleciński (2011): 65.
54 Kaleciński (2011): 91.
55 Bogucka (2008): 66.
56 Ptaśnik (1934): 363−364. � Il. 8. Diana i Akteon, ok. 1600, obecnie Pałac w Waplewie
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szlacheckiej zaczerpnęli również powszechne stosowanie 
herbów. Kartusze zdobiły fasady budynków, przedproża 
domów i wyroby rzemiosła artystycznego57.

Do dekoracji Dworu Artusa w Gdańsku wykorzystano 
liczne trofea myśliwskie, nawiązując do kolejnego zwy-
czaju szlacheckiego– łowiectwa58. Polowanie w tym czasie 
było objęte wieloma restrykcyjnymi prawami królewskimi: 
w Koronie przywilej łowiecki przysługiwał jedynie naj-
wyższym klasom społecznym. Liczne poroża znajdujące 
się w Dworze Artusa miały upodobnić salę mieszczańską 
do komnat szlacheckich. We Dworze znajduje się kilka 
dzieł zainspirowanych mitem o Dianie i Akteonie, gdzie 
młody myśliwy staje się kolejnym symbolem szlachectwa. 
Można przypuszczać, że  również elbląscy radni dzięki 
ozdobieniu kominka tym motywem chcieli zrównać status 
patrycjusza ze szlachcicem. Kominek szczęśliwe zachował 
się do naszych czasów. Jeszcze przed pożarem ratusza 
w 1777 roku został przewieziony do pałacu w Waplewie, 
gdzie znajduje się do dziś59.

Kolejny raz wątki mitologiczne wykorzystano w 1698 roku, 
kiedy do Elbląga przyjechał August II Mocny. Z okazji tego 
wydarzenia miasto wzniosło bramę triumfalną, na której 
powieszono cztery obrazy (później przeniesione do ratu-
sza).Ukazane na malowidłach sceny dopełniały inskrypcje:

1. „Jazon złote runo pozyskał wspierany przez Medeę kol-
chidzką, August Sarmację – z pomocą Wszechpanującego”;

2. „O tyle mniejszy jest Herkules tebański od lechickiego 
[polskiego], o ile więcej ten[ostatni] czyni, by ciężar świata 
podtrzymać”;

57 Gizowski (1999/2000): 9–15.
58 Kaleciński (2011): 121–123.
59 Bukowski (1989): 106.

3. „Cień Jowiszowego orła zapewnił bezpieczny pokój, lecz 
cień Augusta [jeszcze] bezpieczniej miasto Elbląg osłoni”.

4. „Boski Apollo rządzi światem i stwarza go na nowo, toż 
samo czyni August – nasz Apollo”60.

Niestety do naszych czasów przetrwał tylko przedruk 
jednego z czterech obrazów. Malowidło ukazuje panora-
mę Elbląga z Jowiszem wzlatującym nad miastem (il. 9). 

Znane nam jest z reprodukcji opublikowanej w czasopi-
śmie „Elbinger Jahrbuch” z 1928 roku. Dzieło nie zostało 
zniszczone podczas pożaru, który wybuchł w  ratuszu 
w 1777 roku. Wiadomo, że w1887 roku nowym posiada-
czem malowidła został fabrykant Thiel61, który podarował 
obraz Miejskiemu Muzeum w Elblągu, gdzie znajdowało 
się do II wojny światowej62. Do naszych czasów zachował 

60 Tekst łaciński wraz z przekładem na niemiecki, zob. Fuchs (1818): 
173–174.

61 Milewska (1969): 51.
62 Milewska (1969): l.c.

 � Il. 9. Panorama Elbląga z Jowiszem, ok. 1696, zaginiony,  
dawniej Ratusz Starego Miasta, Elbląg
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się jego krótki opis, umieszczony w katalogu Führer durch 
die Sammlungen des Städtischen Museums zu Elbing 
z 1903 roku, napisanym przez Roberta Dorra63. Obraz zaj-
muje 39 pozycję w spisie dotyczącym malarstwa. Według 
opisu było to dzieło pokaźnych rozmiarów (niestety, Dorr 
nie podał dokładnych danych) i zostało namalowane farba-
mi olejnymi na płótnie. Nad wedutą miasta został ukazany 
wznoszący się na chmurze Jowisz, którego identyfikują 
atrybuty w postaci orła i błyskawicy. Miasto (Stare i Nowe) 
przedstawiono od strony wschodniej. Na ramie obrazu 
znajdowała się łacińska inskrypcja: TUTAM CONCEDIT 
IOVIS ALITIS UMBRA QUIETEM, / ELBINGAM AUGUSTI 
TUTIUS UMBRA TEGET („Cień Jowiszowego orła zapewnił 
bezpieczny pokój, lecz cień Augusta [jeszcze] bezpieczniej 
miasto Elbląg osłoni”).Co ciekawe, artysta, malując obraz, 
wykorzystał już istniejącą panoramę miasta – Najłaskaw-
sze oglądanie w dniu 13 lutego 1636 roku nowych for-
tyfikacji wokół Elbląga w Prusach przez Władysława IV, 
szczęśliwie panującego króla Polski i Szwecji etc., wyko-
naną przez Johannesa Bassa w 1636 roku. Powołano się 
tutaj na pamięć o dobrych stosunkach politycznych między 
Elblągiem a Rzecząpospolitą, które panowały za panowa-
nia króla Władysława IV. W ten sposób zaakcentowano 
istniejącą więź między Elblągiem a Koroną i wskazano na 
okresy szczególnie harmonijnej koegzystencji. Elbląg został 
przedstawiony jako miasto otoczone nowoczesnymi – jak 
na tamte czasy – fortyfikacjami obronnymi; sugerowano 
więc, że jest to prężny i bogaty ośrodek. Wzlatujący nad 
nim Jowisz otacza miasto opieką, jednak dopiero pod 
panowaniem króla polskiego Augusta II Elbląg czuje się 
najbezpieczniej.

63 Dorr (1903): 127.

Drugi obraz z bramy triumfalnej nawiązywał do mitu o Argo-
nautach i ukazywał Augusta II Mocnego jako pomazańca 
bożego. Dzięki opatrzności boskiej książę Saksonii stał się 
królem Polski, zatem jego prawo do tronu było bezsporne. 
Tak jak Jazon mógł wykonać zadanie i zasiąść na swoim 
prawowitym tronie dzięki Medei, tak Bóg dał Augustowi II 
Mocnemu prawo do władania Rzecząpospolitą.

Podczas omówienia rozplanowania fasady wspomniano, 
że Herkules stał się nośnikiem wielu treści symbolicznych. 
Ponieważ był utożsamiany z dobrym władcą, umieszczenie 
herosa na trzecim obrazie dekorującym bramę triumfal-
ną miało oczywiste znaczenie: August II Mocny został 
przedstawiony jako potężny opiekun całego państwa. Czę-
ste wykorzystywanie motywów herkulejskich przez Sasa 
spowodowało, że do panteonu Herkulesów narodowych 
dodano kolejnego – Herkulesa Saxonicusa (Hercules Saxo-
nicus)64. Postać bohatera pojawia się również na meda-
lach pamiątkowych z lat 1694, 1697 i 1706, zlecanych 
przez monarchę65. Jednak największą fundacją, w której 
konsekwentnie powraca postać antycznego mocarza, jest 
Zwinger w Dreźnie, zbudowany na zlecenie Augusta II Moc-
nego. Pałac został udekorowany motywami antycznymi, 
w których książę i król został utożsamiony z Herkulesem. 
W całej dekoracji kompleksu postać greckiego bohatera 
została zobrazowana na Bramie Koronnej, a także w cen-
trum Zwingeru na Pawilonie przy Wale ustawiono posąg 
przedstawiający Herkulesa Saxonicusa. W jego otoczeniu 
znajdowały się korony cesarskie i polskie66. Cały zespół 
świadczył o ambicjach politycznych Augusta II Mocnego. 
Nic więc dziwnego, że tak rozpowszechnioną i stosowaną 

64 Pietrzak-Thébault (2012): 27.
65 Pietrzak-Thébault (2012): 28.
66 Löffler (1977): 48−53.
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przez samego króla symbolikę wykorzystali mieszczanie 
elbląscy w celu gloryfikacji władcy.

Czwarty obraz z elbląskiej bramy triumfalnej również czerpie 
z motywu z dekoracji Zwingeru, gdzie pojawia się postać 
Apolla. Posłużenie się wizerunkami dwóch synów Zeusa – 
Apolla i Herkulesa – miało obrazować ambicje monarchy, 
który pretendował do miana władcy całego cesarstwa nie-
mieckiego. Z tego względu do dekoracji pałacu użyto rów-
nież obelisków, przywołujących skojarzenie z cesarstwem 
rzymskim. Obelisk – znak boga słońca Apolla – dodatkowo 
był znanym symbolem cesarza Augusta, co  łączyło się 
z politycznymi aspiracjami Augusta II Mocnego.

Konsekwentne wykorzystywanie motywów antycznych 
do wyrażania treści symbolicznych przez Radę Miasta 
świadczy o dobrej znajomości tematyki mitologicznej 
wykształconych mieszkańców szesnastowiecznego Elbląga.

Bibliografia

amelung j.H. 2 poł. XVIII wieku: Ratusz Starego Miasta Elbląga, Archi-
wum Państwowe w Gdańsku, sygn.: APG 1151/58, 2.

banacH j. 1984: Hercules Polonus: Studium z ikonografii sztuki nowo-
żytnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

bogucka m. 2008: Miejsce mieszczanina w społeczeństwie szlachec-
kim: atrakcyjność wzorców życia szlacheckiego w Polsce XVII wieku, 
w: Człowiek i świat: Studia z dziejów kultury i mentalności XV–
XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa, s. 63–74.

borgosz j. 1962: Tomasz z Akwinu, Wiedza Powszechna, Warszawa.

bukowski a. 1989: Waplewo: Zapomniana placówka kultury polskiej 
na Pomorzu Nadwiślańskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław, Gdańsk etc.

doktór t. 1986: Astrologiczne treści dekoracji sklepienia ratusza 
w Poznaniu, „Biuletyn Historii Sztuki” 48, s. 215–220.

dorr r. 1903: Führer durch die Sammlungen des Städtischen Muse-
ums zu Elbing, Elbing.

FucHs m.g. 1818: Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes 
in topographischer, geschichtlicher und statistischer Hinsicht…, 
Friedrich Traugott Hartmann, Elbing.

garin e. 1997: Zodiak życia: Astrologia w okresie renesansu, Polska 
Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa.

gizowski m.r. 1999/2000: Herby patrycjatu gdańskiego: Wappen-
schilder des danziger Patriziats [Gdańsk 997−1997], KAW, Gdań-
ska Fundacja Książki, Gdańsk.

grzybkowska t., Hrankowska t. (red.) 1997: Aurea porta Rzeczypo-
spolitej: Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII [!] wieku. 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj–sierpień 1997, Agencja Rekla-
mowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.

grzybkowska t., talbierska j. 1997: Aurea porta Rzeczypospolitej: 
Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, maj−sierpień 1997, Agencja Reklamowo-
-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.

grzybkowska t., talbierska j. (red.) 2004: Dwór Artusa w Gdańsku: 
Sztuka i sztuka konserwacji. Gdańsk, Dwór Artusa 17–19 paździer-
nika 2002, Oficyna Pomorska, Gdańsk.

inscriptio supra portus [sic!]/Curiales Elbingens[es]. Archiwum Pań-
stwowe w Gdańsku, sygn.: APG 492_1709 (III/255, nr 1709), 
s. 1 (w ramach zespołu pojedyncze dwie karty; pierwsza większa, 
w formacie zeszytowym, z tekstem inskrypcji. Na s. 1 k. pierwszej 
tekst łaciński; na s. 2 – przekład niemiecki).

kaleCiński m. 2011: Mity Gdańska: Antyk w publicznej sztuce prote-
stanckiej res publiki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

karas m. 2007: Natura i  struktura wszechświata w kosmologii 
św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

kilarska e. 1997: Katolicko-protestanckie treści dekoracji pieca 
w Dworze Artusa, w: Aurea porta Rzeczypospolitej: Sztuka Gdańska 
od połowy XV do końca XVII wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 



Katarzyna Gorzycka

166

maj–sierpień 1997, red. T. Grzybkowska, T. Hrankowska, Agencja 
Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa, s. 80–94.

kowalewska d. 2009: Magia i astrologia w literaturze polskiego oświece-
nia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

koźluk m. 2012: Bivium virtutis et vitii – ѐthos Herkulesa w szesna-
sto- i siedemnastowiecznej ars emblematica, w: Prace Herkulesa: 
Człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Kory-
towska, O. Płaszczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Kraków, s. 59–74.

lassota j. 1963: Wilhelm Gnapheus (1493–1568) – twórca Elblą-
skiego Gimnazjum, dramaturg i reformator, „Rocznik Elbląski” 2, 
s. 47–55.

löFFler F. 1977: Zwinger drezdeński [Zwinger in Dresden], VEB E.A. 
Seemann Verlag, Arkady, Leipzig, Warszawa.

mańkowski J. 1962: Historia trojańska w literaturze i kulturze polskiej 
XVI wieku, „Meander: Miesięcznik poświęcony kulturze świata staro-
żytnego” 17/3, 5, 7–8, s. 137–147, 252–268, 351–377.

marczuk b. 2012: Hercules Lybius, Gallicus, Christianus: Pierre 
Ronsard wobec legendy i alegorezy, w: Prace Herkulesa: Człowiek 
wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, 
O. Płaszczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków, s. 45–58.

milewska d. 1969: Zaginiona panorama Elbląga Jana Bassa, „Rocznik 
Elbląski” 4, s. 45–58.

morka m. 2006: Sztuka dworu Zygmunta I Starego: Treści polityczne 
i propagandowe, Argraf, Warszawa.

pietrzak-tHébault j. 2012: Herkules na rozdrożu – między ideałem 
rycerza a „męża szlachetnego” i monarchy nowych czasów, w: 
Prace Herkulesa: Człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. 
M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków, s. 17–29.

Ptaśnik J. 1934: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków.

ptolemaeus c. 2012: Czworoksiąg (Tetrábiblos), Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

skuratowicz j. 2003: Ratusz poznański, Wydawnictwo Miejskie, 
Poznań.

volder w. de 1541: Triumphus eloquentiae in bonarum litterarum 
et doctae facundiae commendationem, carmine redditus et item 
pleno omnium personarum equitatu Aelbingae [sic!] publice exhi-
bitus…, [s.l.]; na stronie internetowej: https://books.google.pl/books
?id=kBybRSGZM2gC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 22.06.2017].

woziński a. 2004: Wystrój rzeźbiarski gdańskiego dworu Artusa, w: 
Dwór Artusa w Gdańsku: Sztuka i sztuka konserwacji. Gdańsk, Dwór 
Artusa 17–19 października 2002, red. T. Grzybkowska, J. Talbier-
ska, Oficyna Pomorska, Gdańsk, s. 73–89.

woziński a. 2010: Wokół zagadnień formy, programu ikonograficznego 
i treści zegara astronomicznego w kościele Panny Marii w Gdańsku, 

„Porta Aurea” 9, s. 5–44.

woziński a. 2011: W świetle gwiazd: Sztuka i astrologia w Gdańsku 
w latach 1450–1550, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.



167

V
iri illustres, czyli sławni mężowie, to bohaterowie, któ-
rych sylwetki i zachowania mają wymowę moralizującą 
lub motywującą. Ukazywano ich jako exempla – mieli 

być przykładami właściwych postaw i cnót propagowanych 
przez władze i oczekiwanych przez społeczeństwo. Byli 
to bohaterowie z historii antycznej, biblijnej lub legend, 
wsławieni godnymi zapamiętania czynami, które mogły się 
przysłużyć przyszłym pokoleniom i być dla nich wzorem. 
Sławnych mężów ukazywano pojedynczo lub w zespołach; 
niekiedy w cyklach prezentujących wybrane wydarzenia

Kamila Glazer
Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki

Gdańska recepcja motywu „viri illustres” w sztuce nowożytnej 
na przykładzie obrazów z Sali Zimowej Ratusza Głównego Miasta*

z ich życia. O łączeniu w grupy decydowało podobieństwo 
reprezentowanych przez nich cech lub cnót1.

Temat viri illustres ukształtował się w starożytności; duży 
wpływ na jego powstanie miała literatura. Wśród znaczą-
cych dla historii motywu dzieł należy wymienić prace Mar-
ka Terencjusza Warrona Peplographia i Hebdomades sive 
Imagines (oba zaginione), De viris illustribus Korneliusza 
Neposa, De viris illustribus Pliniusza Młodszego, Βίοι παράλ-
ληλοι Plutarcha, De viris illustribus i De vitis caesarum 
Swetoniusza oraz nieśmiertelne Ab Urbe condita Liwiusza 
i niezwykle popularne Factorum dictorumque Waleriusza 

1 Na temat powstania i ewolucji motywu viri illustres w literaturze 
i sztuce pisali m.in. Joost-Gaugier (1976): 184–195; Joost-Gaugier 
(1982): 97–115; Mommsen (1952): 96–115.

* Artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej „Motyw viri illustres 
w sztuce Gdańska w XVI i XVII wieku”, powstałej pod kierunkiem 
dr. hab. Marcina Kalecińskiego, prof. UG, w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Gdańskiego.
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Maksymusa. Wszystkie zawierały opisy historycznych i mito-
logicznych osobistości lub biografie wybitnych Greków 
i Rzymian, często o charakterze moralizującym.

Średniowiecze – nawiązując do tradycji starożytnej – stwo-
rzyło własny odpowiednik viri illustres – Dziewięciu Dobrych 
Bohaterów (znanych też jako Neuf Preux, The Nine Wor-
thies, Neun Gute Helden)2. Były to – zgodnie z zamiłowa-
niem umysłu średniowiecznego do symboliki i liczb – trzy 
triady, z których każda reprezentowała inną kategorię posta-
ci. Bohaterowie pogańscy to: Hektor, Aleksander Wielki 
i Juliusz Cezar; bohaterowie starotestamentowi: Dawid, 
Jozue i Juda Machabeusz; bohaterowie chrześcijańscy: 
król Artur, Karol Wielki i Godefroy de Bouillon. Pod koniec 
XIV wieku dodano do nich analogiczne Dziewięć Dobrych 
Bohaterek – pogańskie heroiny to: Lukrecja, Weturia i Wir-
ginia; starotestamentowe: Estera, Judyta i Jael; chrześci-
jańskie: święte Helena, Brygida i Elżbieta.

Wraz z renesansem i ponownym zainteresowaniem świa-
tem antycznym powróciły też dzieła poświęcone sławnym 
mężom – Petrarka napisał De viris illustribus, a Boccac-
cio De casibus virorum illustrium i De claris mulieribus. 
W XVI i XVII wieku motyw ów przeżywał swój renesans. 
Bohaterowie byli umieszczani w różnorakich nowożytnych 
traktatach o charakterze dydaktycznym, poświęconych 
polityce lub etyce, gdzie stawali się nośnikami treści mora-
lizatorskich, a  ich postępowanie stanowiło wskazówki 
zachowania w różnych sytuacjach. Pojawiali się w dzie-
łach myślicieli epoki, na przykład Erazma z Rotterdamu 
(Institutio principis Christiani), Justusa Lipsjusza czy 
Bartłomieja Keckermanna (De ethica).

2 Kaleciński (2011): 71–73; ponadto Böcker-Dursch (s.a.); Favier 
(2003).

Poza literaturą motyw viri illustres był również żywy 
w sztukach plastycznych. Dziewięciu Dobrych Bohaterów 
było popularnym motywem dekoracyjnym na freskach 
i tapiseriach oraz drobnych przedmiotach rzemiosła, takich 
jak karty do gry3. W sztuce włoskiego renesansu dekoracje 
z użyciem exemplów viri illustres pojawiały się w budyn-
kach miejskich, pałacach książęcych, salach sądowych 
i audiencyjnych (Palazzo Pubblico w Sienie, 1413–1414; 
Sala Virorum Illustrium w Padwie, obecnie Sala dei Giganti, 
1367–1379)4. W Europie Północnej viri illustres najczę-
ściej wykorzystywano jako dekorację budynków municy-
palnych – ich przykłady można odnaleźć w praktycznie 
każdym ratuszu (Norymberga, 1519–1521; Ratyzbona, 
1573–1574; Augsburg, 1615–1624)5. Wśród obiektów 
z terenu dzisiejszej Rzeczypospolitej, w których pojawił się 
ten motyw, można wymienić dekoracje Ratusza w Pozna-
niu6 oraz Ratusza i Dworu Artusa w Toruniu7.

Sławni mężowie widnieją w dekoracjach dwóch najważ-
niejszych budynków w Gdańsku – Ratusza Głównego Mia-
sta (strop i obrazy alegoryczne w Sali Czerwonej, obrazy 
w Sali Zimowej) oraz Dworu Artusa (obrazy, w tym tzw. 
rundele, freski, piec, rzeźby we wnętrzu i na fasadzie, 
dekoracja snycerska). Ich wizerunki pojawiły się także 
na kamienicach w prestiżowym obszarze ulicy Długiej 
i Długiego Targu, wśród których najokazalsza jest Złota 
Kamienica. Głównie są to bohaterowie z historii rzymskiej, 

3 Rorimer — Freeman (1949): 244.
4 Więcej przykładów renesansowych realizacji motywu – Joost-Gaugier 

(1976): 186–188; Kaleciński (2011): 74–76.
5 Więcej na temat dekoracji ratuszów północnoeuropejskich – Kolen-

do-Korczak (2014): 286–308; ponadto Tipton (1996); Haupt (op. 
2000).

6 Kolendo-Korczak (2014): 300–302.
7 Na temat realizacji toruńskich – Kolendo-Korczak (2014).
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spośród Greków przedstawiono postacie Aleksandra Wiel-
kiego, Temistoklesa, Solona, Likurga i Biasa. Pojawiali 
się także bohaterowie biblijni i z literatury hagiograficznej 
(Judyta, Juda Machabeusz, św. Rajnold) oraz historyczni 
(Skanderberg, Hunyady). Wyróżnić można też grupy przy-
pominające włoskich uomini illustri, czyli „narodowych” 
viri illustres (Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk), 
oraz osobistości postrzegane jako współcześni sławni 
mężowie (cesarz Karol V, landgraf Hesji Filip). Reprezentu-
jący precyzyjnie brzmiące przesłania bohaterowie symbo-
lizowali wartości republikańskie i zasady dobrego sprawo-
wania władzy; stanowili więc napomnienie dla Rady oraz 
mieszkańców Gdańska o  ich powinnościach względem 
siebie oraz republiki miejskiej, za której członków ci ostat-
ni się uważali. Sylwetki sławnych mężów zdobiły także 
przedmioty codziennego użytku, jak oprawy książek czy 
płyty piecowe. Instrukcje etyczne przez nie przekazywane 
miały bardziej bezpośredni odbiór i dotyczyły spraw bliż-
szych mieszczanom na co dzień niż patriotyzm i odwaga.

Dzieła, którym chciałabym się bliżej przyjrzeć, to pięć obra-
zów z Sali Zimowej Ratusza Głównego Miasta. Zachował 
się z nich tylko jeden, pozostałe zaginęły podczas II wojny 
światowej. Za ich autora uważa się Isaaka van den Bloc-
ka, a jako datę powstania podaje się lata 1612–16178. 
Wszystkie obrazy miały podobny kształt – od góry zamykał 
je ostrołuk. Podobna była też ich kompozycja – główna 
scena umieszczona na pierwszym planie, za nią uciekająca 
w głąb przestrzeń, ujęta formami architektonicznymi z mnó-
stwem detali. Dotychczas rozpoznano jedynie dwa tematy 
– Juliusz Cezar nakazuje spalenie listów Pompejusza oraz 
Król Skiluros z synami.

8 Cieślak (2000): 200.

Pierwszy z nich przedstawia Juliusza Cezara siedzącego 
pod baldachimem, otoczonego strażą oraz dworem i przyj-
mującego posłańców (il. 1). Ci ostatni wręczają mu listy, 
które Cezar podaje dalej osobie, która wrzuca je do małego 
paleniska z napisem AMNISTIA. W tle widać plac utożsa-
miany z Długim Targiem, na którym można zaobserwować 
Fontannę Neptuna, Zieloną Bramę oraz Dwór Artusa z okre-
su przebudowy według projektu Abrahama van den Blocka 
(1616–1617)9. Scenę Katarzyna Cieślak zidentyfikowała 
jako Cezara nakazującego spalenie listów Pompejusza, 
nie podaje jednak ani uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia, 
ani źródła, na którym się opiera. Anegdotę o paleniu listów 
przytacza Pliniusz Starszy w Historii Naturalnej (VII, 26)10. 
Wspomina, że kiedy po bitwie pod Farsalos na stole pokona-
nego Pompejusza znaleziono listy, Cezar kazał je spalić bez 
ich wcześniejszego przeczytania. Wykazał się tym samym 
skłonnością do wybaczania i wielkodusznością. Ta sama 
scena została przedstawiona wśród fresków w Camera degli 
Imperatori w Palazzo Te w Mantui (1525).

Drugi rozpoznany obraz przedstawia króla Scytów Skiluro-
sa, żyjącego w drugiej połowie II wieku p.n.e. (il. 2). Ski-
luros leży w łożu osłoniętym baldachimem, na kolanach 
trzyma kilka strzał. Otoczają go synowie, jednemu z nich 
wręczył pojedynczą strzałę, która została złamana, drugi 
otrzymał strzały złożone w wiązkę i próbuje przełamać 
je na kolanie. Scena rozgrywa się w pomieszczeniu, uka-
zanym jedynie we fragmencie jako ściana wygięta w łuk, 
przepruta rzędem okien. Poza nim w głębi widać rolnika 
z pługiem na tle panoramy Gdańska, po lewej inskrypcję 

9 Cieślak (2000): l.c.
10 W przekładzie Johna Bostocka VII 26, zob. Pliny (1855); inna 

numeracja, tj. VII 39 – zob. np. Plinius Secundus (1906).
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FRANGIMVR. SI. COLLIDIMVR11. Scenę opisał Plutarch 
w Powiedzeniach królów i wodzów (174f) – umierający 
Skiluros, ojciec osiemdziesięciu synów, wręczył każde-

11 Motto to było szczególnie popularne na holenderskich medalach 
projektu van Loona; ilustrowało scenę, w której dwa gliniane garnki 
płynęły w wodzie, próbując się nie zderzyć. W kontekście niderlandz-
kim motto to odnosiło się do sporu Holandii i Zelandii z 1596 roku, 
zob. Udal (1843): 151.

mu wiązkę oszczepów i  rozkazał im je złamać. Kiedy 
żadnemu się to nie udało, wyciągał z wiązki pojedyncze 
strzały i kolejno je  łamał. Pouczył tym synów, że będą 
silni tak długo, jak będą razem; jeśli się rozłączą, stracą 
moc. W swoim innym dziele – De Garrulitate – Plutarch 
przytacza opowieść o Skilurosie w kontekście harmonii 
i zgody12. Postać Skilurosa pojawia się także w stropie 

12 Plu. De Garrulitate 511 c–d, zob. też np. Plutarchus (1939).

 � Il. 1. Isaak van den Block, Cezar nakazujący spalenie listów Pompejusza, 1612–1617; dawniej Sala Zimowa Rady Ratusza Głównego Miasta, Gdańsk 
fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego
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toruńskiego ratusza namalowanego w 1602 roku przez 
Antona Möllera (Scilurus Rex Scytharum z XI Tabula 
Historica) – przedstawiona tam scena symbolizuje zgodę 
stanów13.

Pozostałe sceny nie zostały dotychczas rozpoznane. Na 
jednym z obrazów widać bogate wnętrze o fantazyjnych 
formach – długi portyk zakończony widokiem na ogród 
z fontanną, wspierającą się na kolumnach galerię, wejście 
z portalem po lewej stronie i wnętrze sali po prawej (il. 3). 
Wnętrza przedstawione na obrazie zdobią ornament oku-
ciowy i rzeźby – na parterze widać Mojżesza z tablicami 
przykazań oraz personifikację podpisaną jako PRVDENTIA 
(portal po lewej), a na galerii postać kobiecą z uniesioną 
ręką oraz drugą trzymającą miecz i  jakieś naczynie. Na 

13 Kaleciński (2011): 205.

pierwszym planie namalowano dwóch mężczyzn, z których 
jeden trzyma pierścień, a drugi wznosi nad nim dwa palce 
w geście składania przysięgi14, towarzyszy im inskrypcja 
FIDA. SOCIETAS, za nimi przysiadł pies; na galerii stoją 
dwaj mężczyźni zajęci rozmową. W prześwicie portalu po 
lewej przedstawieni są dwaj idący mężczyźni, a w sali po 
prawej widać czterech mężczyzn przy stole zajętych żywą 
dyskusją, z których jeden, zasiadający za stołem zdaje 
się być królem. Przed wejściem na progu zamieszczono 
inskrypcje MALVM, CONSILIVM. CONSVLTORI PESSIMVM. 
Wszystkie postacie ubrane są all’antica, co sugeruje umiej-
scowienie sceny w realiach antycznych.

Kolejny obraz przedstawia tłumne zgromadzenie rozbite 
na dwie grupy, bliżej widza znajduje się postać w stroju 

14 Kaleciński (2011): l.c.

 � Il. 2. Isaak van den Block, Król Skiluros z synami, 1612–1617, Sala Zimowa Rady Ratusza Głównego Miasta, Gdańsk, fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego
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 � Il. 3. Isaak van den Block, Obraz alegoryczny, 1612–1617, zaginiony; dawniej Sala Zimowa Rady Ratusza Głównego Miasta, Gdańsk  
fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego

sugerującym wojownika, pod którego stopami ułożo-
no kosztowne naczynia i  jedzenie oraz umieszczono 
inskrypcję PRAEMIA, nieco dalej ten sam mężczyzna 
stoi na podwyższeniu i zwraca się do tłumu z rękami 
uniesionymi w obronnym geście, przy nim zaś napis 
POENAE (il. 4). Na drugim planie przedstawiono 

zgromadzenie, któremu przewodniczą dwie osoby sie-
dzące na meblu przypominającym rzymskie krzesło 
kurulne, co wskazuje na rzymski senat. W  tle widać 
pejzaż – po lewej miasto na wzniesieniu i widoczne 
sylwetki ludzkie, po prawej postacie u podnóża skały, 
z której zrzucana jest postać.
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Scenę przedstawioną na tym obrazie można identyfiko-
wać z historią Marka Manliusza Kapitolińskiego. Marek 
Manliusz był rzymskim bohaterem żyjącym w IV wieku 
p.n.e. (konsul w 390 roku p.n.e.), który wsławił się obro-
ną Kapitolu w czasie oblężenia Rzymu przez wojska galij-
skie Brennusa. Zbudzony przez gęganie gęsi ze świątyni 

Junony wszczął alarm. Jako wyraz wdzięczności obrońcy 
oddali mu część swoich zapasów. Jednak los bohatera 
odmienił się i został on skazany na karę śmierci, a wyrok 
wykonano przez zrzucenie go ze Skały Tarpejskiej.

Na pierwszym planie przedstawiono zatem Marka Manliu-
sza Kapitolińskiego tuż po bohaterskiej obronie Kapitolu. 

 � Il. 4. Isaak van den Block, Obraz alegoryczny, 1612–1617, zaginiony; dawniej Sala Zimowa Rady Ratusza Głównego Miasta, Gdańsk  
fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego
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Jest otoczony mieszkańcami składającymi mu w hołdzie 
kosze i  talerze z  jedzeniem oraz naczynia z napojami. 
Potwierdza to napis PRAEMIA. Dalej symultanicznie ukaza-
no rzucenie oskarżenia – Manliusz stoi wśród wzburzonego 
tłumu i próbuje się tłumaczyć, unosząc ręce w obronnym 
geście. Pod nimi napis POENAE. Pośrodku umiejscowiono 
Senat. Toczy się w nim akurat dyskusja, a niektórzy senato-
rowie odwracają się w kierunku broniącego się Manliusza. 
Albo więc spiskują przeciw niemu, albo przyglądają się 
wynikowi swoich działań. W tle po lewej widać wykona-
nie wyroku, czyli strącenie Manliusza ze Skały Tarpejskiej, 
a po prawej Wzgórze Kapitolińskie.

Historia Marka Manliusza Kapitolinusa została przedsta-
wiona na stropie w toruńskim ratuszu w części historycznej 
Tablicy IV15. Tablica ta porusza problem sprawiedliwości 
i słuszności. Według zachowanego scenariusza pośrodku 
części emblematycznej znajdowały się personifikacje 
Sprawiedliwości i Równości, towarzyszyły im przykłady 
Nagrody i Kary (PRAEMIUM ET POENA) oraz motyw Opie-
ki nad biednymi i sierotami (PATROCINIUM PAUPERUM 
ET PUPILLORUM). W części historycznej (pod PATRO-
CINIUM PAUPERUM ET PUPILLORUM) przedstawiono 
świętego Marcina, Sąd Kambyzesa (pod IUSTITIA ET 
AEQUITAS) oraz Ukaranie Marka Manilusza Kapitolinu-
sa (pod PRAEMIUM ET POENA). Wzorem dla toruńskich 
inwentorów był Liwiusz16. W jego wersji Marek Manliusz 
cieszył się dużym poparciem obywateli, co budziło nie-
pokój senatorów, szczególnie gdy oskarżył ich o ukry-
wanie łupów zdobytych na Galach. Jedyny sposób na 
oswobodzenie obywateli Manliusz widział w odwołaniu 
całego senatu razem z Kamillusem, pełniącym funkcję 

15 Kolendo-Korczak (2014): 104–125.
16 Liv. Ab Urbe condita V 47, VI 11–20, zob. np. Livius (1898).

dyktatora. Zagrożony utratą wpływów Senat oskarżył go 
o próbę przewrotu i dążenia do zdobycia władzy królew-
skiej. Skazano go na śmierć i zrzucono ze Skały Tarpej-
skiej, z której nie widać Kapitolu (co mogłoby wpłynąć 
na zmianę nastrojów i ułaskawienie bohatera). Liwiusz 
jednoznacznie stwierdza, że wyrok zapadł niesprawiedli-
wie i był wynikiem knowań senatorów. Kolendo-Korczak 
pisała: „Przykład Manliusza pokazuje, że nawet niespra-
wiedliwy wyrok, jeśli jest wydany przez Senat/Radę, musi 
być uznany i wykonany”17.

Historia Manliusza była exemplum surowości. Jako ilu-
stracja Severitas została przedstawiona na przykład na 
freskach Domenica Becaffumiego na sklepieniu Sala 
del Concistoro Palazzo Pubblico w Sienie (1529–1535). 
Waleriusz Maksymus podobnie umieszcza jego historię 
w rozdziale De severitate, jednak zupełnie inaczej ocenia 
karę – według pisarza była zasłużona, ponieważ dawny 
obrońca wolności zaczął tej wolności zagrażać, kiedy 
zaczął naśladować swoim zachowaniem wypędzonych 
Galów18. Również u Plutarcha Marek Manliusz jest boha-
terem negatywnym19. Już na początku historii jego zasługi 
zostały umniejszone – gęsi obudziły wszystkich, a Manliusz 
– co prawda pierwszy dopadł do murów – był jednak tylko 
jednym z obrońców. Dalej Plutarch pisał:

ἦν δὲ τῶν διαμαχομένων αὐτῷ καὶ προσφθονούντων 
ἐπιφανέστατος Μᾶρκος Μάλλιος […] οὗτος γὰρ ἀξιῶν πρῶτος 
εἶναι τῶν πολιτῶν καὶ μὴ δυνάμενος τὸν Κάμιλλον ἀπὸ τοῦ 
βελτίστου τρόπου τῇ δόξῃ παρελθεῖν, ἐπίθεσιν τυραννίδος 
ἐποιήσατο κοινὴν καὶ συνήθη...

17 Kolendo-Korczak (2014): 123.
18 Val. Max. VI, III 1a, zob. Valerius Maximus (1966).
19 Plu. Vitae parallelae, Cam. 27; 36, zob. też np. Plutarchus (1969).
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A wśród rywalizujących z nim [Markiem Furiuszem Kamil-
lusem – K.G.] i zawistnych najbardziej widoczny był Marek 
Manliusz […]. On to rościł sobie pretensje do zajmowania 
czołowego miejsca wśród obywateli, a nie będąc w stanie 
w sposób najbardziej godny rywalizować z Kamillusem 
o sławę podjął pospolitą i zwyczajną próbę sięgnięcia po 
władzę tyrańską20.

Manliusz zaczął zyskiwać uznanie ludu, co doprowadziło 
do buńczuczności plebejuszy i licznych zamieszek. Został 
aresztowany, ale w obliczu groźby poważnych niepoko-
jów uwolniono go, Manliusz wykorzystał jednak wolność 
do dalszych nawoływań do buntu. Toczyły się kolejne 
procesy przerywane z powodu przywoływania pamięci 
o bohaterskiej obronie Kapitolu i dopiero przeniesienie 
sądu do Gaju Petelińskiego, skąd wzgórze nie było widocz-
ne, umożliwiło wymierzenie właściwej kary. Dodatkowo 
Plutarch informuje, że na miejscu kapitolińskiego domu 
Manliusza wzniesiono świątynię Junony Monety, czyli 
Ostrzegającej, co tym bardziej wzmacnia przekaz.

W opowieści Liwiusza Marek Manliusz został ukarany 
niesprawiedliwie – tylko dlatego, że był niewygodny dla 
senatorów, a jego śmierć była wynikiem zmiany fortuny. 
Według Plutarcha i Waleriusza Maksymusa zasłużył na 
karę swoją pychą i próbą wprowadzenia jedynowładz-
twa, senatorowie natomiast stali na straży wolności. 
Marek Manliusz został także jednym z bohaterów dzieła 
o wiele mówiącym tytule De casibus virorum illustrium 
(O upadkach sławnych mężów) Boccaccia21. W  jego 
redakcji Manliusz został skazany z powodu swoich nie-

20 Plu. Vitae parallelae, Cam. 36, 2; przekład Kazimierza Korusa, zob. 
Plutarchus (2005): 296.

21 Boccaccio (1544).

pohamowanych ambicji, ogromnej zazdrości oraz buty 
i próby wywyższenia się bardziej niż przystoi duszy oby-
watela. Na toruńskim stropie stanowił exemplum severi-
tas i podporządkowania się wyrokom. Mimo że gdańska 
realizacja także została opatrzona – podobnie jak w toruń-
skiej – inskrypcją PRAEMIA i POENAE, wydaje się, że jej 
wymowa jest inna. Historia Marka Manliusza – bohatera 
zmienionego w przestępcę – w gdańskim ratuszu miała 
stanowić napomnienie przed zbytnią zuchwałością, próbą 
wynoszenia się i sięgania po zbyt wielką władzę. Tym bar-
dziej że dwa pozostałe obrazy z sali nawołują obywateli 
do stania ramię w ramię i bezwzględnej równości jako 
gwarantów sukcesu (Skiluros i Likurg).

Ciekawa jest forma ikonograficzna gdańskiego przed-
stawienia. Podczas gdy w większości wyobrażeń historii 
Marka Manliusza kładziono nacisk na wykonanie kary, 
obrazując moment zrzucenia ze skały22, na gdańskim 
obrazie kulminacyjny moment historii został umieszczony 
w tle, gdzie jest ledwo widoczny. Wyeksponowane nato-
miast zostały składanie podarków oraz rzucanie oskarżeń 
przez tłum; inskrypcje jednoznacznie zwracają uwagę na 
Nagrodę i Karę. Dużo miejsca zajmuje także sugestywnie 
przedstawiony Senat.

Ostatni obraz przedstawia siedzącego na tronie władcę, 
któremu towarzyszy inskrypcja IVS (il. 5). Na pierwszym 
planie odbywa się walka mężczyzny i kobiety, której przy-
glądają się siedzące w rogu kobiety oraz stojąca nieco 
dalej dwójka mężczyzn. Po prawej stronie znajduje się 

22 Na przykład Domenico Beccafumi, Stracenie Marka Manliusza 
w Palazzo Publico w Sienie, 1532–1535; Jost Amman, Stracenie 
Marka Manliusza, 1568, w: Titi Livii Patavini Romanae 
historiae principis libri…; Matthäus Merian, Egzekucja Marka 
Manliusza,1640, zob. Kolendo-Korczak (2014): 123.
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 � Il. 5. Isaak van den Block, Likurg, 1612–1617, zaginiony; dawniej Sala Zimowa Rady Ratusza Głównego Miasta, Gdańsk  
fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego

stół, przy którym zasiada urzędnik oraz stoją mężczyzna 
i kobieta zbierający ze stołu monety; przy stole umiesz-
czono napis AEQVITAS. W głębi pomieszczenia zebrali się 
mężczyźni, z których jeden wskazuje na innego w oskar-
życielskim geście.

Mężczyzna zasiadający na tronie to Likurg, którego exem-
plum „przywołuje pars pro toto idealizowany model 
ustrojowy Sparty i grecki model wychowania”23. Ubrania 

23 Kaleciński (2011): 206.

kobiet odkrywające piersi rzeczywiście sugerują Spartę, 
a król, któremu towarzyszy słowo IVS, nie może być w tym 
wypadku nikim innym, jak spartańskim królem wsła-
wionym stworzeniem ustroju lacedemońskiego i modelu 
wychowania spartańskiego. Idąc dalej, grupę przy stole, 
podpisaną AEQVITAS, można odczytać jako zobrazowanie 
jednego z dekretów Likurga. Plutarch w Powiedzeniach 
spartańskich pisał:

Καὶ τῶν χρεῶν δ’ ἀποκοπὰς εἰσηγησάμενος ἐπεχείρησε καὶ 
τὰ κατ᾽ οἶκον ὄντα πάντα ἐξ ἴσου διαιρεῖν, ὅπως παντάπασιν 
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ἐξέλοι τὸ ἄνισον καὶ ἀνώμαλον. ἐπεὶ δὲ χαλεπῶς ἑώρα 
προσδεξομένους τὴν ἄντικρυς ἀφαίρεσιν, τὸ τε χρυσοῦν καὶ 
ἀργυροῦν νόμισμα ἠκύρωσε, μόνῳ δὲ τῷ σιδηρῷ προσέταξε 
χρῆσθαι· καὶ μέχρις οὗ δεῖ ἔχειν τὴν ὅλην ὓπαρξιν πρὸς 
ἀμοιβὴν τούτου, περιώρισε. τούτου δὲ γενομένου, ἐξέπεσε 
τῆς Λακεδαίμονος ἀδικία πᾶσα· οὔτε γὰρ κλέπτειν οὔτε 
δωροδοκεῖν οὔτε ἀποστερεῖν ἢ ἁρπάζειν ἔτι ἐδύνατό τις, ὃ 
μήτε κατακρύψαι δυνατὸν ἦν μήτε κτήσασθαι ζηλωτὸν μήτε 
χρήσασθαι ἀκίνδυνον μήτε ἐξάγειν ἢ ἐπάγειν ἀσφαλές.

Po zniesieniu długów [Likurg] starał się równo rozdzielić 
również wszelkie rzeczy należące do gospodarstwa domo-
wego, aby zupełnie wytrzebić niesprawiedliwość i nierów-
ność. Gdy zobaczył, że obywatelom trudno pogodzić się 
z jawnym odbieraniem mienia, unieważnił złotą i srebrną 
monetę i nakazał używać tylko żelaznej, wyznaczając ter-
min, w którym trzeba było wymienić na nią cały dobytek. 
Kiedy i  to przeprowadzono, wszelka niesprawiedliwość 
opuściła Lacedemon. Nikt nie mógł ani kraść, ani brać 
łapówek, ani rabować, ani grabić, ponieważ nie można 
było rzeczy w ten sposób pozyskanych ani ukryć, ani posia-
dać, bo obudziłoby to zazdrość, ani bezpiecznie używać, 
ani – bez narażania się na niebezpieczeństwo – wywieźć 
czy wwieźć24.

Na obrazie namalowano zatem moment wymiany złotych 
i srebrnych monet na żelazne pod nadzorem urzędnika 
państwowego. Inskrypcja nie pozostawia wątpliwości, 
że scena ta symbolizuje równość.

Przedstawienie walki między kobietą a mężczyzną, odby-
wającej się w obecności Likurga, mogłoby sugerować walkę 

24 Przekład Katarzyny Jażdżewskiej, zob. Plutarchus (2006): 209–
210; Plu. Apophthegmata Laconica 226 b–c 3 ; podobnie: Plu. 
Vitae parallelae, Lyc, 9, 1–5, zob. np. Plutarchus (1973).

w celu rozsądzenia jakiegoś sporu, jednak to, że potyczka 
odbywa się na podeście, a nie bezpośrednio przed tronem, 
najprawdopodobniej czyni z niej symbol jednego ze skład-
ników modelu wychowania spartańskiego – aktywności 
spartańskich kobiet, wśród wielu budzącej zdumienie. 
Plutarch pisał:

Ἄλλου δὲ ἐπιζητοῦντος, διὰ τί τὰ σώματα τῶν παρθένων δρόμοις 
καὶ πάλαις καὶ βολαῖς δίσκων καὶ ἀκοντίων διεπόνησεν, ‘ἵν’ ἔφη 
‘ἡ τῶν γεννωμένων ῥίζωσις ἰσχυρὰν ἐν ἰσχυροῖς σώμασιν ἀρχὴν 
λαβοῦσα καλῶς βλαστάνῃ, αὐταί τε μετὰ ῥώμης τοὺς τόκους 
ὑπομένουσαι ῥᾳδίως τε ἅμα καὶ καλῶς ἀγωνίζωνται πρὸς τὰς 
ὠδῖνας, καὶ εἴ τις ἀνάγκη γένοιτο, δύνωνται ὑπὲρ αὑτῶν καί 
τέκνων καὶ τῆς πατρίδος μάχεσθαι.’

Inny człowiek dociekał, dlaczego ćwiczą ciała dziewcząt 
w biegach, zapasach, rzucie dyskiem i oszczepem. Odrzekł 
[Likurg – K.G]: „Aby powstający zarodek, który na począt-
ku otrzyma siłę z silnego ciała, pięknie się rozwijał i by one 
same miały siłę w czasie porodu, gotowe dzielnie zmagać 
się z bólem, a także by w razie konieczności potrafiły wal-
czyć za siebie, dzieci i ojczyznę”25.

Uzupełnieniem tej anegdoty mogłyby być kobiety siedzą-
ce w rogu po lewej; jedna z nich nawet karmi niemowlę 
(chociaż mogą one również symbolizować słynne spartań-
skie podejście do macierzyństwa i pozycję matek i kobiet 
w Sparcie w ogóle). Scena ta została umieszczona na 
pierwszym planie, ale nie towarzyszy jej żadna inskrypcja, 
jak w wypadku IVS i AEQUITAS, co pomniejsza jej znacze-
nie w odczytaniu treści zawartych w obrazie. Może zatem 
walka pary, jako jeden z bardziej znanych elementów 

25 Plu. Apophthegmata Laconica 227d 12, zob. choćby Plutarchus 
(1971); przekład jak wyżej, zob. Plutarchus (2006): 219; podobnie 
Plu. Vitae parallelae, Lyc, 14, 1–5.
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wychowania spartańskiego, służy jedynie uwypukleniu 
spartańskich cech obrazu, aby lepiej ulokować sceny 
w nim przedstawione. Wciąż jednak jest to scena pierwszo-
planowa, chociaż ciężko wyobrazić sobie, aby Rada była 
zainteresowana przedstawianiem wątków feministycznych 
we wnętrzach ratusza.

Dwaj mężczyźni przyglądający się scenie mogliby nawiązy-
wać do stylu Plutarchowych anegdot. Wiele z nich zaczyna 
się od sformułowań – „inny człowiek dociekał”; „kiedy 
pewien człowiek pytał dlaczego”; „człowiekowi dziwią-
cemu się […] powiedział”; „kiedy pewni ludzie pytali 
dlaczego”. Jeśli ten tok rozumowania byłby prawidłowy, 
wskazywałoby to jednoznacznie na Powiedzenia spartań-
skie Plutarcha jako wzór.

Treści obrazów z Sali Zimowej propagują ideę dobrych 
rządów. Mówią o łaskawości, sile leżącej w jedności i rów-
ności, napominają przed pychą. Cieślak widzi w nich 
przedstawienie głównych cnót politycznych z pism Lipsju-
sza – prudentia, iustitia, clementia, fides politica, które 
są niezbędne do osiągnięcia jedności (concordia)26.

Cykl pięciu obrazów z Sali Zimowej dobrze odzwierciedla 
gdańską recepcję motywu viri illustres. Pochodzi, tak 
jak większość lokalnych realizacji, z początku XVII wieku 
– okresu wyjątkowego dla miasta. Wpływ na wykonanie 
powstających dzieł miała wtedy określona grupa zlece-
niodawców, składająca się z władz miejskich i inteligencji. 
Kolejne pokolenie elit miejskich miało już trudności z inter-
pretacją ich treści. Wyposażenie Ratusza Głównego Miasta, 
w tym cykl z Sali Zimowej, zostało opisane w inwenta-
rzu z końca XVII wieku – Specificatio Aller Kunst und 

26 Cieślak (2000): 200–201.

Sinnreichen Gemälde Nebst ihren Stadt Danzig27. Jego 
autor nie potrafił już rozpoznać scen – Cezara przedstawił 
jako „sędziego, przed którym charakterystyczny starzec 
rzuca na spalenie do ognia kilkanaście niegodziwych 
dokumentów”28; a Skilurosa pomylił z królem Arturem 
– „W górze ponad siedzeniem Pana Prezydenta, Artur 
leżący na łożu śmierci, który swoich 80 synów wzywa 
do braterskiej jedności […]”29. Wpływ na tak dużą eru-
dycyjność treści zawartych w obrazach miały ówczesny 
model wychowania i postrzegania historii, oparty na prak-
tycznych exemplach, oraz działanie w mieście Gimnazjum 
Akademickiego i doskonale wyposażonej Biblioteki Senatu, 
dzięki czemu w czasach powstawania stropu w Sali Czer-
wonej lub fasady Złotej Kamienicy znajomość motywu viri 
illustres i wartości, jakie reprezentowali, była powszechna.

W  gdańskich dziełach posługiwano się postaciami 
powszechnie znanymi, ale zdarzają się także sceny rzadkie 
w ikonografii (Helwidiusz Priscus, Marek Atyliusz Regulus). 
Gdańskie realizacje motywu operowały najbardziej znany-
mi i powtarzanymi niemal wszędzie postaciami (Lukrecja, 
Marek Kurcjusz, Mucjusz Scewola), potrafiły jednak przed-
stawić też znane historie w nowy sposób, odpowiadający 
lokalnym potrzebom. Aby przybliżyć obywatelom wiel-
kie idee, niektóre z historii zostały umieszczone wprost 
w Gdańsku. I  tak, Cezar palący listy Pompejusza czyni 
to na tle ulicy Długiej, a w tle Króla Skilurosa z synami 
wyobrażono panoramę miasta. Inny przykład stanowi 
historia Marka Manliusza Kapitolińskiego, która została 
zaaranżowana w nietypowy sposób, aby lepiej przedstawić 
ideę kary i nagrody.

27 Zob. (XVII wiek). Egzemplarz PAN BG o sygnaturze: Ms. 962.
28 Domagała (1978): 39.
29 Domagała (1978): l.c.
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Chociaż wykorzystanie exemplów sławnych mężów 
w Gdańsku korespondowało z ówczesną praktyką i swo-
im charakterem wpisuje się w rozwiązania stosowane 
w innych miastach północnej Europy, na gruncie Rzeczypo-
spolitej jest ono wyjątkowe. W obliczu zniszczenia stropu 
z Ratusza w Toruniu – to największy tego typu zespół na jej 
terenie. Wyjątkowość ta polega zarówno na liczbie ukaza-
nych bohaterów, jak i złożoności programów treściowych, 
które na najniższym poziomie zachęcały do powielania 
cnót, a na wyższym – nawoływały do patriotyzmu, dbania 
o ojczyznę (rozumianej jako Gdańsk) i stawiania jej inte-
resów na pierwszym miejscu.
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P
ierwotny strop Sali Czerwonej Ratusza Głównego 
Miasta w Gdańsku prezentował się skromnie: podzie-
lony listwami na prostokątne pola ozdobione głowami 

aniołów lub lwów, pośrodku ukazywał w owalu namalo-
waną konfigurację herbów Gdańska, Prus Królewskich, 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(niezachowany, do połowy XIX wieku znajdował się w sali 
Kamlarii). Strop podtrzymywało zachowane do dzisiaj bel-
kowanie (ukończone w 1596 roku), gdzie pośród bogatej 
wici roślinnej, oplatającej zestawione na ogół antytetycz-
nie motywy figuralne (między innymi putta, wojowników, 
ptaki, hybrydy i groteskowe maski), umieszczono właści-
wych protagonistów: postaci siedmiu bóstw planetarnych, 

odzwierciedlających Ptolemejski model Wszechświata 
(na ścianie wschodniej − Księżyc, Wenus, Merkury 
i Słońce; na północnej – Mars; na wschodniej − Jupiter 
i Saturn) oraz cztery inne bóstwa: Apollina, Bachusa, 
Pana i Proteusza (il. 1–2: Proteusz w Sali Czerwonej Ra-
tusza Głównego Miasta w Gdańsku). Tę strefę wyobrażeń 
Iwanoyko określa mianem mundus coelestis. Nazwiemy 
ją kosmosem lub raczej makrokosmosem, strukturą 
harmonijnie uporządkowaną, która zgodnie z  teorią 
pitagorejczyków, podjętą także w Timajosie Platona, 
może służyć za model mikrokosmosu, rozumianego 
w kontekście gdańskim jako porządek społeczno-praw-
ny. Zarówno kształt stropu, koncepcja ideowa portalu, 

Marcin Kaleciński
Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki

O Proteuszu gdańskim  
albo o „znakach starożytnych i najdawniejszych czasów,  

które każdy wyobraża sobie tak, jak chce”1

1 Alciati — Mignault (1584) (fragment epigramu emblematu 182, tłumaczenie autora według Rolet (2009a): 433), zob. też przyp. 13.
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 � Il. 1–2. Proteusz w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego

jak i cykl planetarny znajdują odpowiednik w powstałej 
niemal w tym samym czasie Kriegsstube ratusza w Lu-
bece (1594–1608). Personifikacjom planet towarzyszą 
tam alegorie cnót kardynalnych, bogato dekorowany 

snycersko portal wewnętrzny zdobią figury rzymskich 
wojowników o wymowie apotropaicznej, podobnie jak 
w gdańskim portalu. Spośród ukazanych na fryzie bóstw 
prawdziwe rarissimum stanowi Proteusz, lakonicznie 
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przez Eugeniusza Iwanoykę scharakteryzowany jako „ale-
goria natury i sił twórczych człowieka”1.

Wedle mitologii greckiej Proteusz był bóstwem morskim, 
uchodził za syna Posejdona (lub Okeanosa) i Tetydy; wedle 
Odysei Homera − był pasterzem stada fok Posejdona, 
posiadał dar prorokowania i umiejętność zmiany swojej 
postaci; wedle relacji Herodota i Eurypidesa – był królem 
egipskim i otrzymał w schedzie wyspę Faros (lokalnie 
wiązano jego postać także z wyspą Lemnos i półwyspem 
Pallene).

W charakterystyce Proteusza jako „antropomorficznego 
symbolu morza” należy wskazać trzy podstawowe wyróż-
niki: jego dostojną starość – nadany przez Homera status 
„starca z morza”; dar jasnowidzenia, którym jednak nie 
zamierzał się dzielić; i wreszcie najistotniejszą, konstytu-
ującą go spontaniczną zdolność polimorficzną, zmienność 
postaci, jej „proteiczność”. Dwie ostatnie jego zdolności 

1 Iwanoyko (1986): 30–35. Polemicznie wobec tekstu Eugeniusza 
Iwanoyki zob. Kaleciński (2011): 176–181.

niejako się łączą: przymuszany do przepowiadania przy-
szłości, Proteusz w odruchu obronnym przybierał diame-
tralnie różne kształty. Metamorfozy Proteusza wedle trzech 
podstawowych źródeł starożytnych przedstawia tabela 12:

Fundamentalne źródła starożytne

W IV księdze Odysei (v. 347 esq.) Homer opowiada, jak 
Menelaos, zatrzymany w żegludze przez zbyt spokojne 
morze, otrzymał pomoc córki Proteusza, Ejdotei. Ta 
poradziła mu, jakim fortelem ma się posłużyć, by usidlić 
ojca, gdy ten wyłoni się z fal, aby odpocząć wśród fok, 
i  jak zmusić go do ujawnienia przyczyny uniemożliwia-
jącej dalszą żeglugę. Proteusz ukazany przez Homera 
jako halios geron (grec. ἅλιος γέρων) ma wiedzę wyrocz-
ni i moc zmieniania swych kształtów, cechy skądinąd 
przypisywane w mniejszym lub większym stopniu innym 

2 Zestawienie według Ford (2009): 367.

Homer Wergiliusz Owidiusz
lew z grzywą lwica o płowej szyi lew

smok smok pokryty łuskami wąż
pantera tygrys przerażający

wieprz ogromny wieprz porosły szczeciną dzik
woda płynąca woda woda (rzeka)

drzewo drzewo
płomień płomień

młodzieniec
byk

kamień

 � Tab. 1. Metamorfozy Proteusza według trzech podstawowych źródeł starożytnych
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bóstwom morskim, między innymi Nereuszowi, Trytonowi 
i Glaukosowi3:

Tymczasem stada foków wyłaziły z wody
I rzędem na wybrzeżu kładły się jak kłody.
W południe boski staruch z ciemnych wód łożyska
Wyszedł, policzył foki, obejrzał je z bliska.
Nas również za potwory liczył, a o zdradzie
Nic się nie domyślając, obok fok się kładzie.
Naraz rwiemy się z wrzaskiem; opasujem śmiele
Bożka ramiona. Lecz on ma swoje fortele:
Najprzód lew się zeń zrobił grzywiasty, a z tego
W rysia się zmienił, w dzika, w smoka skrzydlatego,
Już drzewem w obłok strzelił, już jak woda płynął.
Dzierżym go, bo ramieniem każdy go owinął,
Aż i zdał się nareszcie, choć miał takie czary,
I zapytał mię, głosem zwyczajnym, ten stary:
– Który ci to poradził z niebian, mój Atrydzie,
Żebyś mię wziął podstępem?4

W IV księdze Georgik (v. 317–558) Wergiliusza dowia-
dujemy się o nagłej śmierci wszystkich pszczół Aristajosa, 
pasterza i bartnika, syna Apollina i Kyrene. Matka pora-
dziła mu, by udał się po radę do Proteusza. Ten nakazał 
złożyć w ofierze woły i  jałówki jako ekspiację za śmierć 
Eurydyki, za którą Aristajos był współodpowiedzialny. Po 
trzech dniach od złożenia ofiary Aristajos mógł umieścić 
zdrowy rój w pasiece.

W Metamorfozach Owidiusza (XI 221–226) Proteusz 
przepowiedział Tetydzie, że urodzi syna potężniejszego 
od swego ojca. Niezrażony tym Peleusz, przyszły mąż 

3 Icard (2009): 167.
4 Homerus (2003): 79 –80 [v. 447−462]; Hom. O. IV 448–463.

Tetydy, otrzymał od Proteusza rady, jak zawładnąć jej ser-
cem i pozbawić ją lęku przed narodzinami potomka. W tej 
epizodycznej opowieści Proteusz stanowi siłę sprawczą: 
nieprzymuszony − jest inicjatorem przemian.

Literacka recepcja mitu Proteusza

Autorzy wczesnochrześcijańscy postrzegali Proteusza jako 
indywiduum skore do chytrych sztuczek i podstępów, przy 
tym zachowujące się niezbornie. Uchodził wówczas za 
filozoficzny symbol zmienności (varietas) i niestabilności 
świata materialnego, a jednocześnie jego postać była ale-
gorią pasji niezbędnej do ich przezwyciężenia. Poza świę-
tym Augustynem, który Proteusza oceniał w kontekście 
odkrywania prawdy, pisarze wczesnego chrześcijaństwa 
charakteryzowali bożka raczej jako inkarnację szatańską, 
zmienną, przebiegłą, nieuchwytną, postrzeganą na miarę 
ówczesnych wyobrażeń o archetypie starego człowieka 
morza. Średniowieczne wzmianki na temat Proteusza, tak 
jak na temat monstrów morskich, do których był zaliczany, 
są niezwykle skromne5.

Mit Proteusza w czasach późnego średniowiecza i renesan-
su był wykorzystywany do wyjaśnienia treści kosmologicz-
nych, epistemologicznych i teologicznych. Sam Proteusz 
odczytywany był jako materia, prawda, mag-demon, diabeł, 
na koniec heretyk i po prostu – złoczyńca. Punktem wyjścia 
alegorycznych interpretacji Proteusza w czasach renesansu 
była wykładnia mitu Homera, Wergiliusza i Owidiusza.

Mitografowie i komentatorzy Owidiusza od XIV do koń-
ca XVI wieku eksponują na ogół metamorficzny aspekt 

5 Fuhrer (2009): 284−291.
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Proteusza. Na przykład Boccaccio w Genealogia deorum 
gentilium (VII 9) pozostaje wierny triadzie interpretacyjnej 
i odczytuje marinum deum wedle kategorii euhemerystycz-
nej, fizykalnej i moralnej6. Neapolitański poeta Jacopo 
Sannazzaro, kontynuator Wergiliańskiej formuły odczyta-
nia greckiego bóstwa, posługując się teologiczną poetyką, 
uczynił z Proteusza symbol czasów ludzkich, zintegrowa-
nych z bożą transcendencją, ale i obraz varietas7. Giovanni 
Pico della Mirandola porównał Proteusza do kameleona 
w słynnej oracji De hominis dignitate:

Quis hunc nostrum chameleonta non admiretur? Aut 
omnino quis aliud quicquam admiretur magis? Quem 
non immerito Asclepius Atheniensis versipellis huius 
et se ipsam transformantis naturae argumento per 
Proteum in mysteriis significari dixit.

Któż nie znalazłby podziwu dla kameleona, którym jest każdy 
z nas. Gdzie, szczerze mówiąc, można by znaleźć kogoś równie 
godnego podziwu. Nie pozbawiony był racji Asklepios Ateński, 
który w oparciu o naturę zmienną i jego zdolność do transformacji, 
mówił o nim, że posiadał przymioty Proteusza w misteriach8.

Nowożytni mitografowie są kontynuatorami Homeryckiego 
i Wergiliańskiego odczytania mitu Proteusza: Contiemu 
bliższa jest egzegeza moralna, podczas gdy Giraldi pre-
feruje interpretację historyczną9. W syntagmie piątej jego 
dzieła De deis gentium libri... (1548) pojawia się Proteusz, 
zaliczony do bóstw morskich, a scharakteryzowany przez 
odwołania do filozofa Proklosa:

6 Maréchaux (2009): 351.
7 Deramaix (2009): 383, 385, 391–392.
8 Della Pico Mirandola (2010): 40–41 [cap. 32–34].
9 Maréchaux (2009): 347–364.

…Proteum mentem ait angelicam ordinis Neptuni 
habentem et in se complectentem omnes rerum for-
mas in mundo genitarum; subiciturque illi Idothe[ae] 
anima, scilicet daemonia quaedam divinae Protei 
menti iuncta convenienter et cogitationes suas eius 
intelligibilibus formis connectens.

…Proteusz pełni funkcję posłańca [w] orszaku Neptuna i mieści 
w sobie kształty wszystkiego, co zaistniało na świecie; Proteuszowi 
podlega także dusza Ejdotei, o cechach daimona, zgodnie połączo-
na z boskim umysłem Proteusza, która splata własne myśli z jego 
formami pojmowania10.

Natale Conti w wydanych w Wenecji w 1567 roku Mytho-
logiae uznał Proteusza za symbol powietrza, siłę ożywczą:

Proteum Neptuni sive Oceani filium finxerunt, quem 
putarunt vim esse aeris, qui de Stoicorum sententia 
Iuppiter fuit appellatus, ac per omnia pertransiret et 
ubique esset […]: nam aer proxime sit ex aqua in 
illum extenuata. Hunc naturam esse aeris, per quem 
temperatum omnia oriuntur, et unde sit omnibus ortus 
principium et plantis, et animalibus videtur signifi-
casse Hom[erus] lib[ro] 4 Odyss[eae]…

[W starożytności] utrzymywano, że Proteusz był synem Neptuna 
lub Okeanosa; sądzono, że jego żywiołem jest powietrze (stoicy 
nazywali go Jowiszem) i że ma moc przenikania przez wszystko 
i przebywania w każdym miejscu […], gdyż powietrze zaraz two-
rzy się z odparowanej w nie wody. Istotą Proteusza jest powietrze; 
dzięki niemu, jeżeli umiarkowane, wszystko wzrasta; dlatego – jak 
się wydaje – w księdze IV Odysei Homer zaznaczył […], że w tym 
tkwi przyczyna wzrostu wszystkiego: roślin i zwierząt11.

10 Giraldi (1548): 228; cyt. w tłum. autora.
11 Zob. Conti (1567): 245 (lin. 29–35; 40–43); cyt. w tłum. autora.
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W dziele Natale Contiego Proteusz uzyskuje status uczo-
nego usiłującego zgłębić tajemnice natury, która uchyla się 
owemu poznaniu.

Ikonografia

Literatura grecka i rzymska stworzyły heterogeniczny obraz 
Proteusza – raz podobnego do Nereusza lub Trytona, raz 
do egipskiego króla, to znowu będącego wcieleniem księ-
cia. W owej niezgodności co do fizycznej postaci bóstwa 
należy upatrywać braku ikonografii Proteusza w sztuce 
starożytnej.

Jednym z kodyfikatorów nowożytnej ikonografii naszego 
bohatera jest Andrea Alciati, w sentencji 182 emblematu 
Antiquissima quaeque commentitia (Najstarsze rzeczy, 
jakie zostały wymyślone) z wydania Emblemata… (Jean 
Richer, Paris 1584) czytamy:

Pallenaee senex cui forma est histrica, Proteu,
Qui modo membra viri fers, modo mebra feri:

Dic age, quae species ratio te vertit in omnes,
Nulla sit ut vario certa figura tibi?

Signa vetustatis, primaevi et praefero saecli,
De quo quisque suo somniat arbitrio.

– Proteuszu, starcze z Pallene, którego wygląd zmienia się niczym 
ten aktorów, raz przybierając postać człowieka, raz bestii, powiedz, 
jaki jest powód twych ciągłych zmian; tego, że nie masz nigdy 
stałej formy? 

– Ukazuję znaki starożytnych i najdawniejszych czasów, które 
każdy wyobraża sobie tak, jak chce12.

12 Tłumaczenie autorskie epigramatu w emblemacie 182, zob. Alciati 
— Mignault (1584); Rolet (2009a): 433.

Jak pisze Anne Rollet:

Proteusz wciela paradoks niepokojącego świata, labilnego, 
zmiennego, „proteiformicznego”; świata spod znaku meta-
morfoz i aluzji, ale i wykrętów i kłamstwa; świata iluzji, ale 
i prawdy profetycznej, którą objawia nierzadko gwałtownie 
i ekscentrycznie, ale zawsze suwerennie i sprawiedliwie, 
jak przystało na archaiczny obraz starca i pasterza. […] 
Zdolny do powtórzenia krzykliwej wielobarwności świata 
w całym swym bogactwie i różnorodności i do subsumo-
wania wielości w jedność, Proteusz może stać się obrazem 
autoreferencyjnym, adekwatnym do aspiracji twórczych, 
imitacyjnych i aletycznych tekstu, który w dalszej kolej-
ności staje się Proteo mutabilior, „bardziej zmienny niż 
Proteusz” (cf. Erazma z Roterdamu Adagia II 2, 74), by tłu-
maczyć zdolności adaptacyjne stylu lub słowa poetyckiego 
do przedmiotu wiecznej zmienności13.

Konceptorzy szesnastowiecznych imagines emblematycz-
nych w wydaniach Emblematum… Alciatiego stanęli przed 
problemem, jak w obrazie-znaku ukazać metamorfozy Pro-
teusza. Niebagatelnym wyzwaniem było stworzenie jego 
indywidualnej ikonografii, która wyróżniałaby go wśród 
innych bóstw morskich. Nie ulega wątpliwości, że poten-
cjalnym źródłem inspiracji mogły być rzymskie sarkofagi 
z  thiasosem morskim i miedzioryt Mantegni ukazujący 
walkę bóstw morskich. W nowożytnych przedstawieniach 
Proteusza odnajdujemy elementy ikonografii Nereusza, 
Glaukosa i Trytona. Proteuszowy emblemat Alciatiego 
(il. 3: Proteusz według Andrei Alciatiego) zwykle zawie-
rał ilustrację z ukazanym pośród fal brodatym starcem 
o syrenim ogonie, nagim, muskularnym torsie lub – rza-
dziej − torsie okrytym zbroją, dzierżącym trójząb. Proteusz 

13 Rolet (2009b): 9.
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w Symbolum 61, dedykowanym księżnej Renée Valois de 
Ferarre, zamieszczonym w Symbolicae quaestiones Achille 
Bocchiego (il. 4: Bocchi, Symbolicarum quaestionum, 
1574), wyraża treści teologiczne. Autor pyta: „Jestli więc 
Proteusz inną rzeczą niż prawda?”14 A następnie sugeruje, 
że wolne od ślepej rozkoszy i zdrady jest jedynie oczysz-
czone ludzkie oblicze Proteusza15.

14 Bocchi (1574): 131 [Proteus, v. 9–10].
15 Bocchi (1574): l.c. [Proteus, v. 11–14, 19–22].

Kontekst alchemiczny

Dla gdańskiego przedstawienia podstawowe będzie zna-
czenie Proteusza jako symbolu alchemicznej transformacji 
sprzężonej z obrazem kosmosu (il. 5: Kunrath, Amphi-
theatrum sapientiae aeternae). Od schyłku starożytności 
uznawano, że Proteusz reprezentuje pierwotną (protogonos) 
materię filozofów, jest rezerwuarem, receptularzem form; 
przy czym nie jest żadną z form ukazywanych w akcie, lecz 
wszystkimi w ich potencjalnej mocy. Homer, zestawiając 
wcielenia Proteusza, czyni aluzje do czterech żywiołów: 
wody, ognia, ziemi (bo po niej porusza się, w którego się 
zamienia) i w pewien sposób powietrza, które jest niezbęd-
ne, by wzrastało drzewo, którego postać przybiera; inne 
metamorfozy Proteusza, szczególnie te zwierzęce, ukazują 
uniwersalne oblicze jego transfiguracji.

Luteranin Heinrich Khunrath, lekarz, alchemik, kabalista, 
uznał Proteusza – z racji jego związków z żywiołem morza 
– za obraz zarówno nieświadomości, jak i doskonałości 
sztuki; za natchnienie czerpane ze światła natury i symbol 
duszy świata. Pisał o nim:

Und ist unser [Mercurius] Catholicus (aus Krafft 
seines Allgemeinen Fewerfunckens des Lichts der 
Natur) zweiffels ohne Proteus, der uhralten Heidni-
schen Weisen Meer Abgott, der die Schlüssel zu Meer, 
und […] Gewalt uber alles hat…

I jest nasz Mercurius Catholicus [rtęć metaliczna – M.K.] (mocą 
swej Powszechnej Iskierki Światła Natury) zaiste Proteuszem 
prastarych Pogańskich Mędrców, Morza Bożkiem […], który ma 
klucze do głębin morskich […]. I władzę ma nad wszystkim…16

16 Khunrath (1597): 220–221 (pisownia oryginalna); przekład Roberta 
Reszke, zob. też Jung et al. (2002): 82.

 � 3. Proteusz według Andrei Alciatiego, 
Public Domain

 � 4. Achille Bocchi, Symbolicarum 
quaestionum…, 1574
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 � 5. Kunrath, ...Amphitheatrum sapientiae 
aeternae..., Hamburg 1595, Public Domain
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Claude Germain w dziele Icon philosophiae occultae 
w 1678 roku przedstawiał go w następujący sposób:

Denique haec admiranda substantia, Prothei cuius-
dam instar, varios idnuit vultus, figuras et colores : 
quasi vero natura in ea prima iecisset fundamenta vel 
delineasset stamina totius regni mineralis atque forsan 
vegetabilis; vegetabilia enim ex mineralium resolu-
tione nutriuntur. Longum esset et inutile recensere 
varia nomina huic admirabili materiae a philosophis 
imposita.

Ta godna podziwu substancja, którą jest Proteusz, przybiera 
różnorodne twarze, figury i kolory; tak jak natura miesza w sobie 
pierwotne zasady lub zarysowuje więzi łączące królestwo minera-
łów i – być może – roślin, zważywszy na fakt, iż rośliny żywią się 
roztworem soli mineralnych. Trwałoby zbyt długo i byłoby zbędne 
wymienianie rozlicznych cech, jakie filozofowie dostrzegają w tej 

zachwycającej materii17.

Thomas Vaughan w dziele Magia Adamica (1650) pisał:

…Niech ten, kto nie jest obeznany z Proteuszem, odwoła 
się do Pana: Pan jest Chaosem lub Merkurym [wszyst-
kich elementów], co tłumaczy [naturę] Proteusza, a więc 
poszczególnych istot powszechnie zwanych indywiduami; 
ponieważ Pan przemienia się w Proteusza, to znaczy w róż-
ne gatunki – zwierzęta, rośliny i minerały…18

Antoine-Joseph Pernety w Dictionnaire mytho-hermétique 
(1758) tak definiuje naszego bohatera:

Prothée n’est autre que l’esprit universel de la natu-
re, esprit igné répandu dans l’air; l’eau le reçoit de 

17 Germain (1678): 16.
18 Vaughan (1650): 124.

l’air, et le communique à la terre. Il se spécifie dans 
chaque regne de la nature, et s’y corporifie en prenant 
diverses formes, suivant les matrices où il est déposé. 
Quand on sait le lier et le garrotter, disent les Philo-
sophes, c’est-à-dire, le corporifier et le fixer, on n’en 
fait se qu’on en veut […]. Les Chymistes hermétiques 
en font la pierre et l’élixir, tant pour la transmutation 
des métaux, que pour conserver la santé à ceux qui se 
portent bien, et la rendre à ceux qui sont malades.

Proteusz nie jest niczym innym jak uniwersalnym duchem natury, 
duchem ognistym rozprzestrzeniającym się w powietrzu; woda 
przejmuje go z powietrza i przekazuje ziemi. Ów duch występuje 
w każdym z królestw natury, wciela się w nie, przybierając różne 
formy. Jeśli się go uchwyci i spęta, jak mówią filozofowie, uczyni 
wszystko, czego od niego chcemy […]. Alchemicy uczynili z niego 
kamień i eliksir zarówno dla transmutacji metali, jak i dla podtrzy-
mania zdrowia – zarówno tych, którzy mają się dobrze, jak i dla 
tych, którzy są chorzy19.

W kontekście gdańskiego cyklu planetarnego w Sali Czer-
wonej szczególnie interesujący wydaje się fragment utworu 
wierszowanego Benedictusa Figulusa, Pandora magnalium 
naturalium... (1608):

Duch ożywiony rozpuszcza ciało,
ciało koaguluje ducha.
To sam Merkury -
fundament kamienia mędrców.
Sam staje się czarny, zielony, biały i czerwony;
jest nawet Proteuszem, bóstwem morskim,
które – schwytane – cudownie
przekształca się w tysiące form,

19 Zob. Pernety (1758): 409 [s.v. Prothée] (w cytacie pisownia orygi-
nalna).
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a więc: rozpuszcza się i koaguluje
[…]
obumiera i ożywia się,
[…]
oczyszcza się i w ogniu utrwala.
We wszystkich tych rzeczach
poruszać się będą Niebo i Ziemia,
a Słońce i Księżyc stają się też przeto
czarne jak kruk;
ziemia i niebo całkowicie stapiają się.
Zaprawdę w materii i chaosie
toczy się osobliwa walka
żywiołów ze wszech stron:
woda pokrywa całą ziemię,
aby jednak wilgoć stała się sucha.
Pozwala nieustannie i niestrudzenie w konkury
stawać tym potężnym gigantom
z naszym nadzwyczaj małym karłem,
który w końcu za sprawą boskiego cudu
triumfuje i zwycięża,
wszystkich olbrzymów pochwyca, unicestwia i wiąże.
Z bezwartościowych odprysków
Bóg stwarza nowe Niebo i Ziemię,
Nowa Jerozolima zaiste zbudowana jest
z przezroczyście jasnego złota
i czystych kamieni szlachetnych.

To tu właśnie jest ów wsławiony kamień mędrców.20

Jean d’Espagnet w Enchiridion physicae restitutae... 
(1623) twierdził, że Proteusz wpływa na geniusz planet 
w ich opozycji, koniunkcji i aspekcie21.

20 Figulus (1608): 266–267.
21 Zob. Espagnet (1623): 32.

Jeśli obecność Proteusza w ratuszowym cyklu planet impli-
kowałaby te rozważania alchemiczne, to domniemanym 
pomysłodawcą cyklu mógłby być Bartholomäus Schach-
mann, nadzorujący z ramienia Rady Miejskiej w latach 
1593–1596 przebudowę Sali Czerwonej22. Dwukrotnie 
podejmował on w swoim domu Gerolama Scotta, sztuk-
mistrza, iluzjonistę i maga (1584, 1588); w czasie jed-
nej z wizyt Scotto okazał przyszłemu burmistrzowi swe 
magiczne lustro, w którym obaj mieli ponoć ujrzeć Adama 
i Ewę, mocno już zestarzałych. Sędziwój w 1611 roku 
przesłał Schachmannowi przez Jeana de Blanque, francu-
skiego konsula w Gdańsku, sztabkę żelaza zamienionego 
w złoto (relacja Adriana Pauliego).

Proteusz gdański, ukazany jako egzotyczny mąż ze skrzy-
dłami zamiast rąk, siedzący okrakiem na głowie smoka 
o dwóch pokrytych łuskami ogonach, to przedstawie-
nie unikatowe w sztuce w granicach Rzeczypospolitej. 
Być może Schachmann, domniemany inwentor cyklu 

22 Na temat Schachmanna zob. Majda — Mielnik (2012).

 � 6. Proteusz-Glaukos, fot. ze zbioru Marcina Kalecińskiego
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i samej figury Proteusza, inspirował się rzeźbą Proteusza-
-Glaukosa (il. 6: Proteusz-Glaukos) z ogrodu w Bomarzo 
(Schachmann znał Italię, studiował w Sienie). Tak czy 
inaczej, bohater naszych rozważań zasługuje na dalsze 
badania, zgłębiające jego miejsce w cyklu planetarnym. 
Zasygnalizowany trop alchemiczny to jakby łyżka dziegciu 
w – dotychczas postrzeganej jako klarownej – teologicz-
no-politycznej wykładni dekoracji Sali Czerwonej Ratusza 
Głównego Miasta w Gdańsku.
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A
sumPtem Do ninieJszyCh rozważań, mających charakter 
komunikatu, jest medal z wizerunkiem Giovanniego 
Bernardina Bonifacia, markiza d’Oria (ur. 1517 w Ne-

apolu, zm.1597 w Gdańsku), obecnie przechowywany 
w zbiorach British Museum w Londynie. (il. 1, 2) Nie został 
on dotychczas odnotowany w literaturze omawiającej por-
trety peregrynanta, protestanckiego humanisty i fundatora 
Biblioteki Rady Miejskiej w Gdańsku1. Celem tego szkicu 
nie jest jednak ustalenie artystycznej proweniencji dzieła, 
lecz prześledzenie okoliczności, które doprowadziły do jego 
realizacji. Podjęta zostanie też próba poznania poglądów 

1 Na temat Bonifacia i jego księgozbioru ze współczesnych opracowań: 
Welti (1976); Welti (1986); Fabiani-Madeyska (1991); Welti (1985); 
Babnis — Nowak (1998); Pszczółkowska (2001): 33–57; Welti 
(2013).

Włocha na kwestie portretu, ujmowanego nie tyle w kon-
tekście gatunku artystycznego, bujnie rozwijającego się 
w epoce renesansu, ile w samej idei vera effigie znajdującej 
swe urzeczywistnienie w mniej spektakularnych niż malar-
stwo mediach nowożytnych, takich jak rysunek, sztych czy 
właśnie medal. Omawiany obiekt stanowi znacznie bardziej 
udaną – w sensie artystycznym i  technicznym – wersję 
medalu z Museo Civico di Brescia, będącego przedmiotem 
badań wybitnego biografa Bonifacia, szwajcarskiego uczo-
nego Manfreda Weltiego2. W katalogu medali eksponowa-
nych w londyńskim muzeum, opracowanym przez Philipa 
Attwooda, interesujący nas przedmiot został umieszczony 

2 Welti (1973): 707–725;Welti (2011): 552–555. Być może medal 
z British Museum jest wspominanym przez Weltiego drugim egzem-
plarzem, który zaginął we Florencji w XIX wieku.

Anna Maria Lepacka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Historii Sztuki i Kultury

„Per far midaglie di gesso”: Giovanni Bernardino Bonifacio 
i sztuka portretu all’antica
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w dziale obiektów pochodzących z południowej Italii, bez 
atrybucji3. Medal o średnicy 43 mm odlano w ołowiu, 
a przedstawiona na recto postać, zapewne dzięki oka-
lającej głowę inskrypcji, została rozpoznana i opisana 
jako: „Giovanni Bernardino Bonifacio Doria [sic!], książę 
Francavilla w Apulii, poeta łaciński. Zmarł w Wilnie przed 
1597 rokiem [sic!]”4.

Portret z medalu ukazujący mężczyznę w sile wieku, 
twarz o wysokim czole i zakolach, z podkrążonymi ocza-
mi i zmarszczkami, już przy zdawkowym oglądzie wydaje 
się wiernym wizerunkiem humanisty, tzn. takim, który 
oddaje rysy fizjonomiczne postaci zgodnie z rzeczywisto-
ścią w danym miejscu i czasie. Przy modelunku twarzy 
i plastycznym opracowaniu wymagających precyzji miejsc, 
takich jak bruzdy na skórze czy płatki ucha i skręty włosów, 
można dostrzec pewną finezję i miękkość. Trudno byłoby 
jednak dopatrywać się idealizacji w przedstawieniu tej 
poważnej, dumnej twarzy. Jednocześnie wyniosłość i sku-
pienie modela, wyrazistość rysów, długa, rozdwojona broda 
z wijących się pukli przywodzą na myśl antycznych filozo-
fów lub patriarchów i wzmagają wrażenie celowej, świa-
domej stylizacji all’antica. Wrażenie to potęguje profilowe 
ujęcie głowy oraz nieosadzonej na popiersiu, pozostawionej 
w próżni i na neutralnym tle szyi.

Tak zaaranżowany portret Bonifacia przypomina wizerunki 
władców, dygnitarzy, polihistorów, jurystów, teologów etc., 
wykonywane na podobieństwo monet i medali starożyt-
nych na bardzo szeroką skalę już w XV wieku. Najbardziej 
znane tego typu realizacje pośród powstających w drugiej 
dekadzie cinquecenta przedstawiają zarówno zwolenników 

3 Attwood (2003): 430 [nr katalogowy 1074a, il. 224].
4 Attwood (2003) l.c.

reformacji, jak i ortodoksyjnych obrońców doktryny kato-
lickiej; powściągliwych, wręcz ascetycznych pisarzy, jak 
i nieposkromionych, oskarżanych o obsceniczność poetów. 
Wystarczy wspomnieć tu medalierskie ujęcia Pietra Bemba, 
Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchtona, kardynała Otto-
na Truchsessa von Waldburga czy Pietra Aretina. Z postaci 
utrwalonych na medalach reprezentujących polską elitę 
kulturalną warto wskazać kardynała Stanisława Hozjusza 
czy kanclerza Jana Zamoyskiego5. W przeciwieństwie 
do wymienionych przykładów, w medalierskim profilowym 
portrecie Bonifacia uderzają puryzm i oszczędność formy. 
Zrezygnowano tu nie tylko z ewentualnych atrybutów czy 
symboli piastowanych urzędów, ale też z popiersia, a więc 
i  stroju. To te elementy portretu nierzadko dopełniają 
osobowość modela; wskazują na jego profesję, status 
społeczny, zainteresowania.

Wydaje się, że ten celowy zabieg skromnego przedstawie-
nia profilu twarzy pisarza mocniej wydobywa i akcentuje 
jego humanistyczną godność. Jednocześnie kieruje uwagę 
obserwatora na odwrocie medalu. Tu, w polu na pierw-
szym planie ukazano bobra z charakterystycznym ogonem 
pokrytym łuskami, którego atakują dwa nadbiegające psy, 
być może charty, widoczne na dalszych planach. Nad 
scenką figuralną umieszczono łaciński napis: SIC VIVE-
RE TVTVS –„Żyjąc w ten sposób, pozostaje bezpieczny”. 
U dołu zaś znajduje się skrót: O.T.E.S. (il. 2) W katalo-
gu medali londyńskiego muzeum znaczenie emblematu 
z rewersu przyjęto za nieznane. Tymczasem w niezwykle 
popularnym podręczniku Andrei Alciatiego Emblematum 
Liber… opisana scenka ze zwierzętami to Emblemat 856. 
Został on opatrzony mottem: „Aere quandoque salutem 

5 Dudzik (2003): 100–107.
6 Welti (2011): 554.



195 � Il. 1. Medal G.B. Bonifacia d’Oria, awers, ołów, 43 mm, 1556, British Museum, Londyn, © British Museum
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redimendam”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy: 
„Bezpieczeństwo trzeba czasem wykupić za pieniądze”.

Obraz, czyli imago, w pierwszym wydaniu pojawia się 
w dwóch wersjach7 (il. 3). W pierwszej bóbr jest tropiony 
i atakowany przez psy myśliwskie; w kolejnej – dokonuje 
samokastracji w otoczeniu dzikich zwierząt pożerających 
odgryzione części ciała. O samookaleczaniu się tych stwo-
rzeń pisali w starożytności między innymi Cyceron, Pliniusz 
Starszy i  Izydor z Sewilli. Bóbr pojawia się także w tak 
zwanym Fizjologu. W epoce nowożytnej bobrze jądra oraz 
kastoreum (substancja wytwarzana przez przyodbytowe 
gruczoły zwierząt) były pożądane jako remedium na róż-
norodne schorzenia, w tym jako środek przeciwbólowy8. 
W XIX wieku suszone i sproszkowane narządy miały leczyć 
także histerię i hipochondrię, później, między innymi 
w Kanadzie, napój na bazie wody i wspomnianego prosz-
ku stosowany był jako środek antykoncepcyjny. Lecznicze 
działanie narządów gryzonia opisywał w starożytności 
Dioskorides Pedanios (ok. 40 – ok. 90), grecki farmakolog 
i botanik, zbierający i opisujący lecznicze rośliny z basenu 
Morza Śródziemnego za rządów cesarza Nerona. Dioskori-
des był twórcą monumentalnego opracowania De materia 
medica, dającego podstawy wiedzy farmaceutycznej i zie-
larskiej na bez mała siedemnaście stuleci. W renesansie 
jednym z największych entuzjastów dokonań Greka był 
włoski lekarz Pietro Andrea Mattioli, którego łacińskie 
wydanie komentarzy do Dioskoridesa, opatrzone rycinami, 
ukazało się w Wenecji w 1554 roku. Niedługo potem poja-
wiły się tłumaczenia na język francuski, czeski i niemiec-
ki, a o popularności księgi Mattiolego świadczyła liczba 

7 Alciati (2015): 443.
8 O wykorzystywaniu narządów bobra w przeszłości: Alciati (2015): 

444.

wciąż poszerzanych wydań, do których włączano coraz 
bardziej szczegółowe ilustracje. Co niezmiernie ważne, 
Bonifacio w swoim księgozbiorze, w którym znajdowało 
się zaskakująco wiele pozycji z dziedziny medycyny, posia-
dał co najmniej trzy dzieła Dioskoridesa9. Sama legenda 

9 Welti (2013): 106 [przyp. 137].

 � Il. 3. Emblemat 85, według Adrea Alciati, Emblematum Liber, 1535,  
fot. ze zbioru Anny Marii Lepackiej
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zagrożenie ze względu na posiadane bogactwa, nie dbają 
o nie, by nie ryzykować życia.

Uzupełnieniem motta i  imago jest subskrypcja – epigra-
mat – mówiąca o tym, że bóbr uciekający przed myśli-
wymi reaguje roztropnie: SIC VIVERE TVTVS. Stworzenie, 
wyczuwając, że jest ścigane z powodu wartościowych dla 
człowieka oraz innych zwierząt organów, instynktownie 
odgryza te części ciała. Następnie porzuca je w odległych 
od siebie miejscach. Przykład tego zwierzęcia uczy, by nie 
szczędzić zgromadzonych dóbr i dla ocalenia życia ofia-
rować swój majątek nawet wrogom. Inskrypcja O.T.E.S. 
ma stanowić, jak przekonuje Welti, skrót 60 wersu 
z XV księgi Metamorfoz Owidiusza, z którego dowiadujemy 
się, że Numa Pompiliusz, jako przyszły następca Romu-
lusa, udaje się do Krotony, aby zapoznać się z filozofią10. 
(il. 4) Według rzymskiego poety przebywał tam Pitagoras 
z Samos (VI wiek p.n.e.), który nie chcąc znosić tyranii 
Polikratesa, przeniósł się z ojczystej wyspy do południowej 
Italii, by założyć Związek Pitagorejski, badający między 
innymi astronomię i matematykę: „Vir fuit hic ortu Samius, 
sed fugerat una/ Et Samon et dominos odioque tyrannidis 
exul/ Sponte erat”11. (il. 5) Cytowany wers w tłumaczeniu 
na język polski brzmi: „Był tutaj mąż, rodem z Samos, 
który jednak uciekł z tej wyspy przed jej władcami, i niena-
widząc tyranii, dobrowolnie żył na wygnaniu”12. Odszyfro-
wany skrót nie pozostawia więc wątpliwości co do wyboru 
dokonanego przez postać, której podobizna znajduje się na 
verso medalu. Przypomnijmy, że w 1557 roku Bonifacio, 

10 Welti (1973): 717–718.
11 Ovidius Naso (1526): CLXXXV. Sygn. PAN Biblioteki Gdańskiej: Cd 

9560 8º [podkreślenie – A.M.L.]. Działalność Pitagorasa przypada 
około 100 lat później niż panowanie w Rzymie króla Numy Pompi-
liusza.

12 Ovidius Naso (2004): 468–469 [podkreślenie – A.M.L.].

 � Il. 4. Owidiusz, Metamorfozy, ks. XV, sygn. PAN Biblioteki Gdańskiej: 
Cd 9560 8º

o zwierzęciu poświęcającym części swojego ciała dla oca-
lenia życia, upowszechniona dzięki popularnej w XVI wieku 
encyklopedii medycznej, bierze swój początek w jednej 
z Bajek Ezopa. On to wyjaśniał moralizatorski wydźwięk 
zachowania gryzoni, zauważając podobieństwo do zacho-
wań człowieka. I tak, rozsądni są ci, którzy przeczuwając 
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mając 40 lat, porzucił swoje dobra rodowe w Apulii i udał 
się w długą, pasjonującą, choć niewolną od zagrożeń 
wędrówkę. Zafascynowany religijnymi nowinkami dociera-
jącymi na południe Półwyspu, udał się wpierw do Wenecji 
(gdzie nie uzyskał wsparcia), do Anglii, Szwajcarii, Turcji, 
Polski, Niemiec, na Litwę, by ostatecznie – w wyniku nie-
fortunnych zdarzeń – osiąść i spędzić ostatnich sześć lat 
życia w Gdańsku.

W jednej z książek z gdańskiego księgozbioru zachowała 
się notatka Włocha, będąca swoistym przepisem na wyko-
nanie kopii medalu z portretem. (il. 6) Odręczny zapis 
zatytułowany Per far midaglie di gesso (Jak robić medale 
z gipsu), znajdujący się na ostatnich kartach książki De 
secreti… wydanej w 1562 roku, świadczy o zaintere-
sowaniu markiza technicznymi aspektami powielania 
i utrwalania podobizn13. Co godne odnotowania, w dziełku 
obfitującym w zalecenia medyczne, porady kosmetyczne 
i praktyczne wskazówki dotyczące życia codziennego (np. 
składy mikstur na dobrą pamięć i świeży oddech, przepisy 
na „bardzo cenny olejek pomarańczowy”, różane perfumy 
czy farbowanie jedwabiu, czyszczenie szkła itp.) poja-
wiają się dwie „recepty” na powielenie medalu odlanego 
w metalu14. Odręczny dopisek na ostatniej karcie dziełka 
mówi więc o trzecim możliwym sposobie uzyskania kopii 
– jak określilibyśmy to dzisiaj – w warunkach domowych. 
Podstawowym materiałem jest wskazany w nagłówku gips, 
potrzebne są także glina i siarka, przy czym zakładamy, 
że autorowi pomysłu chodziło o siarczkową rudę miedzi 
(siarczek miedzi). Surowiec, podgrzany i doprowadzony 
do stanu ciekłego, najpierw miał wypełnić formę powstałą 

13 Zob. Aneks. Na temat komentarzy Bonifacia w czytanych książkach 
zob. wyczerpujące studium: Szybowska (2012): 21–52.

14 [Ruscelli] (1575): 283. Sygn. PAN Biblioteki Gdańskiej: Va 1581 8º.

z gliny, którą otoczono medal, „albo coś innego, co chciał-
byś stworzyć”. Następnie pozostawiony „w stronę nieba” 
odlew musiał ostygnąć i stwardnieć. Po ściągnięciu stopu 
miało się okazać, że uzyskano odbicie z medalu – relief 
wklęsły. Dopiero do tak powstałej formy należało nanieść – 
kijkiem lub pędzelkiem – wymieszany z wodą gips na tyle 
ostrożnie i dokładnie, by masa gipsowa wypełniła każde 
drobne wgłębienie. Po kolejnym odwróceniu „w stronę nie-
ba”, tym razem formy z miedzi wypełnionej masą i pozo-
stawieniu jej do wyschnięcia, można było spodziewać 
się gotowej gipsowej kopii medalu. Niemałą ciekawostką 
wydaje się dziś propozycja uzyskania obiektu w kolorze 
czarnym. W tym celu formę z metalu należało wypełnić 
pastą ze sproszkowanego węgla. Inne barwy można było 
uzyskać dzięki mące i składnikom określonym lapidar-
nie: „etc.”. Oczywiście, mało prawdopodobne wydaje się, 

 � Il. 5. Owidiusz, Metamorfozy, ks. XV, fragment, sygn. PAN 
Biblioteki Gdańskiej: Cd 9560 8º
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 � Il. 6. Notatka Bonifacia Per far midaglie di gesso, w: De secreti…, sygn. PAN Biblioteki Gdańskiej: Va 1581 8º
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by markiz – myśliciel i poeta – parał się odlewami i sam 
podejmował amatorskie, quasi-rzemieślnicze eksperymen-
ty. Trudno też badać jego poglądy na sztukę starożytną 
i szesnastowieczne tendencje artystyczne. Domyślamy się 
jednak, że to właśnie idea medalierskiego portretu była mu 
szczególnie bliska, przy czym kwestie estetyczne usuwały 
się na dalszy plan.

Pisarze epoki Bonifacia próbowali dotrzeć do nowej opinii 
publicznej nie tylko swoimi pismami, ale także malo-
wanymi czy rytymi podobiznami15. Tezę tę potwierdza 
informacja wyzyskana przez Weltiego, że uczony Włoch 
woził ze sobą malarski portret przyjaciela, działającego 
w Bazylei wybitnego profesora prawa Bonifaciusa Amerba-
cha16.Autorem dzieła był Jacob Clauser (Klouser, Klauser), 
ewangelicki malarz i sztycharz z Zurychu. Nie wiadomo, 
co stało się z dziełem przechowywanym przez Bonifacia. 
Wykonana w 1575 roku kopia portretu przedstawiająca 
uczonego, którego tak bardzo cenił, miała wrócić do Bazy-
lei. Tymczasem historia sztuki słusznie hołubi inny wizeru-
nek Amerbacha – jest on reprodukowany bodaj w każdym 
opracowaniu poświęconym twórczości znakomitego portre-
cisty epoki renesansu – Hansa Holbeina młodszego. (il. 7)

Bonifacius Amerbach (1495–1562), syn drukarza z Fran-
konii osiadłego w Bazylei, po studiach w rodzinnym mieście 
i we Fryburgu objął w 1525 roku katedrę prawa rzymskie-
go na najstarszym uniwersytecie Szwajcarii17. Wcześniej 
podjął studia w Awinionie, gdzie zetknął się z włoskim 
humanistą Andreą Alciatim (1492–1550), teoretykiem 

15 Zob. Belting (2015): 161.
16 Welti (2013): 52. Przy okazji warto podkreślić, że  relacje obu 

uczonych doby reformacji wciąż czekają na pogłębione badania 
i krytyczne opracowanie.

17 Baier (2003): 17–20.

muzyki, tłumaczem i komentatorem autorów greckich, 
pisarzem słynącym przede wszystkim ze wspomnianego 
już opracowania Emblematum Liber… Dzieło – napisane 
w języku łacińskim i wydane w Augsburgu w 1531 roku 
– przyjęto ze sporym entuzjazmem; w dość krótkim cza-
sie pojawiły się tłumaczenia na język włoski, francuski, 
hiszpański, niemiecki i angielski. Prawdopodobnie któreś 
z wydań znajdowało się też w księgozbiorze Bonifacia, 
choć wydaje się mało prawdopodobne, by markiz d’Oria 
spotkał się osobiście z autorem poczytnego podręcznika 
emblematyki. Można jednak przyjąć, że pomysł realizacji 
medalu zrodził się w kręgu erudytów utrzymujących bliskie 
relacje między innymi z Erazmem z Rotterdamu i w atmos-
ferze ich dyskusji o portrecie jako gatunku będącym nośni-
kiem virtutes – cnót tradycyjnie przypisywanych władcom 
czy mędrcom starożytnym18. We wskazanym przedstawie-
niu młodego Bonifaciusa Amerbacha – poza zamyślonym 
spojrzeniem i  jasną twarzą, otoczoną elegancką czernią 
aksamitu – uwagę zwraca przytwierdzona do pnia drzewa 
tabliczka z inskrypcją. Z łacińskiego dystychu, ułożonego 
zresztą przez portretowanego, dowiadujemy się między 
innymi, że malowana twarz, na którą spoglądamy, nie różni 
się od twarzy żywej i że jest ona tak samo szlachetna, jak 
pan, do której należy19. Etos wiarygodności – zgodności 
dzieła sztuki z dziełem natury – zdaje się tu tak samo waż-
ny, jak wzniosła teza o uzewnętrznieniu zalet charakteru. 
Na marginesie warto dodać, że pasję dla portretu z natury, 
prawdziwego wizerunku – vera effigie – odziedziczył po 
ojcu wraz ze sporym zbiorem dzieł Hansa Holbeina młod-
szego Basilius Amerbach młodszy (1533–1591), uczony 

18 Poglądy Erazma na temat sztuki portretowej omawia m.in. Casini 
(2004): 158–161.

19 „Picta licet facies vivae non cedo / sed instar sum domini iustis nobile 
lineolis…”. Na temat portretu zob. Dill (1999): 245–262.
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 � Il. 7. Hans Holbein mł., Bonifacius Amerbach, olej na desce, 1519, Kunstmuseum, Bazylea, Public Domain
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filolog i prawnik, znakomity kolekcjoner. Jego olbrzymią 
zasługą było stworzenie gabinetu portretów, stanowiącego 
pierwsze muzeum sztuki w Bazylei20.

Przesłanie Bonifaciusa Amerbacha, dotyczące sztuki por-
tretowej, zapewne wpłynęło na poglądy Bonifacia, który 
wyruszając w podróż, oprócz księgozbioru zabrał ze sobą 
malarską podobiznę przyjaciela. Neapolitańczyk, wysyłając 
w 1567 roku swojemu szwajcarskiemu powiernikowi futro 
z bobra, dołączył list zawierający dosyć gorzką refleksję:

Castor […]
Scindit sibi tum dentibus testes suis,

hos proicit tutus queabit,
Ratus bene hoc cessisse toti corpori,

Cum sola pars abscissa sit.
Fecisse stulte dixeris, Amerbachi,

Si fecimus nos sic quoque?

Bóbr […]
odgryza sobie jądra własnymi zębami.

Porzuca je i odchodzi spokojny,
sądząc, że to dobre dla całego ciała,

kiedy tylko jedna część została odcięta.
Powiedz, mój Amerbachu,

czy czyniąc to samo, popełniliśmy głupstwo?21

To swoiste wyznanie, zakończone retorycznym pytaniem, 
świadczy dobitnie, jak bardzo markiz d’Oria swoje życiowe 
decyzje i wybory identyfikował ze zwyczajami zwierzęcia, 
które w dzisiejszych czasach – już prawnie chronione 
– w powszechnej opinii częściej uchodzi za szkodnika 
przyczyniającego się do zalewania wodą upraw niż ofiarę 

20 Z najważniejszych współczesnych opracowań na temat kolekcji 
Amerbachów zob. pięciotomowy katalog wystawy (1991).

21 Cyt. za: Welti (2011): 555.

polowań. Znaczenie i  ranga, jakie renesansowy pisarz 
nadał stworzeniu symbolizującemu jego intelektualną, 
duchową i etyczną postawę, w pełni zmaterializowało się 
w rewersie medalu, którego powstanie Welti wydatował 
na 1567 rok. O ile fizjonomię modela ukazywał na recto 
bardzo oszczędnie potraktowany portret, przypominający 
mędrca obojętnego na wszystko poza własną moralno-
ścią, o tyle główny rys jego osobowości wyrażała scenka, 
w której najważniejszym bohaterem stawał się bóbr będący 
niemal alter ego protestanckiego humanisty.

Sztuka ukazywała twarze myślicieli, teologów i  refor-
matorów, natomiast duch wyrażał się w słowie, to zna-
czy – w drukowanych pismach. Zamówienie medalu 
oraz notatka skwapliwego encyklopedysty w poradniku 
świadczą więc bardziej o  jego świadomości komponen-
tu etycznego podobizny niż o  fascynacji portretem jako 
dziełem sztuki. Markiz d’Oria interesował się procesem 
powstawania medalierskiej kopii, gdyż żyjąc na wygnaniu 
i będąc niemal stale w podróży, musiał „ubezpieczać się” 
na przyszłość. Jako pragmatyk zdawał sobie jednocze-
śnie sprawę z oddziaływania humanistycznego wizerunku 
na odbiorcę. Bonifacio wiedział też, że o przynależności 
do  rzeczypospolitej piśmienniczej – nieznającej granic 
językowych, religijnych czy wytyczanych przez pocho-
dzenie i status społeczny, w końcu też rzeczypospolitej 
niemającej granic geograficznych, których notabene on 
sam przekroczył niemało – świadczyła nie tylko znajo-
mość łaciny i autorów starożytnych. Medal z portretem 
all’antica i zaszyfrowaną dewizą był doskonałym medium 
przesyłanym i zostawianym na pamiątkę odwiedzanym 
uomini illustri, potencjalnym patronom czy mecenasom22. 

22 Zob. Dudzik (2003): 94–95.
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Ten niewielki, lekki, ówcześnie stosunkowo niedrogi i nie-
zobowiązujący przedmiot stanowi dziś namacalny, trwały 
ślad samoutwierdzania się Bonifacia w owej społeczności 
humanistów, którą współtworzył23.

W zbiorach British Museum– poza omawianym medalem 
– przechowywane są także dwie ryciny z podobizną mar-
kiza d’Oria, powstałe za jego życia. Autorem wykonanego 
w 1548 roku miedziorytu jest pochodzący z Bolonii malarz 
i sztycharz Giulio Bonasone24. (il. 8) Uzdolniony grafik 
doby dojrzałego renesansu słynął z przedstawień o treści 
religijnej i mitologicznej, swoje kompozycje niejednokrot-
nie opierał na dziełach Rafaela, Tycjana, Parmigianina 
i  innych manierystów; wykonywał też portrety znanych 
osobistości. Byli wśród nich artyści, jak Michał Anioł czy 
wspomniany Rafael; członkowie elity humanistycznej 
i politycznej, jak kardynał Pietro Bembo i książę Filip 
Habsburg. Bonifacio ukazany został w półpostaci na neu-
tralnym tle, ustawiony en trois quarts, z jedną ręką ugiętą 
w łokciu na wysokości talii; w zaciśniętej dłoni widoczne 
mankiety pary rękawiczek. W owalnej twarzy o wysokim 
czole wyraźnie zaznaczone duże, okrągłe oczy ze wzro-
kiem czujnie utkwionym w widza; długi prosty nos, gęsty, 
równo przystrzyżony zarost na brodzie i wąsy częściowo 
zasłaniające pełne wargi. Mężczyzna ubrany jest w prosty 

23 O wizerunkach humanistycznych zob. Belting (2015): 119–121.
24 British Museum, nr inwentarzowy H, 6.18, miedzioryt, 255 × 

171 mm; zob.
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_

object_details.aspx?objectId=1450784&partId=1&searchText=Bo
nifacio&images=true&page=1 [dostęp 13.05.16]; Bartsch (1813): 
169–170 [nr 342]. Sztych opublikowała Urszula Szybowska, zob. 
Szybowska (2012):11 [il. 2]. Autorce pracy serdecznie dziękuję za 
cenne sugestie dotyczące portretów Bonifacia oraz za udostępnie-
nie materiałów. Na temat włoskiego malarza i sztycharza: Massari 
(1983);Cerón (2014): 155–167.

 � Il. 8. Giulio Bonasone, Giovanni Bernardino Bonifacio, 1548, miedzioryt, 
255 × 171 mm, British Museum, Londyn, © British Museum

kaftan, przypominający żupan, z rzędem drobnych guzików. 
Pomimo schematyczności, sztywnej pozy modela i zastoso-
wania oszczędnych środków wydaje się, że artyście udało 
się oddać charakterystyczne cechy fizjonomii. Podobnie 
rzecz się ma w sztychu anonimowego twórcy, powstałym 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1450784&partId=1&searchText=Bonifacio&images=true&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1450784&partId=1&searchText=Bonifacio&images=true&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1450784&partId=1&searchText=Bonifacio&images=true&page=1
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 � Il. 9. Joannes Bernardinus Bonifacius, 1567, miedzioryt,  
141 × 98 mm, British Museum, Londyn, © British Museum

w 1567 roku, niejako w pięćdziesiątą rocznicę urodzin 
Bonifacia25. (il. 9) Trudno przy tym oprzeć się wrażeniu, 
że portret w owalnym kartuszu powstał nie na podstawie 
oglądu z natury, lecz według gotowego wzorca, jakim była 
grafika stworzona niemal dwie dekady wcześniej. Mogłyby 
o tym świadczyć nie tylko jednakowa poza, ale jeszcze 
bardziej uproszczone, schematyczne opracowanie twarzy, 
w której pojawiły się poziome i pionowe bruzdy na czole, 
a także dodatkowe zmarszczki pod oczami. Efekt posta-
rzenia modela uzyskano także przez niższe – w stosunku 
do barków – osadzenie głowy oraz głębiej zarysowane 
zakola i widoczną żyłę na czole. Zarost na brodzie stał 
się dłuższy i rozdwojony – jak ten widoczny w profilowym 
ujęciu na medalu. Zmienił się też strój: w miedziorycie 
powstałym później Bonifacio został przedstawiony w gru-
bym, ciężkim płaszczu z szerokim futrzanym kołnierzem, 
uszytym prawdopodobnie z bobrzego futra.

Nie ulega wątpliwości, że obydwa sztychy stały się pod-
stawą dwóch późniejszych, dosyć skromnych drzeworytni-
czych portretów Bonifacia, zamieszczonych w Miscellanea 
hymnorum – książeczce z utworami pisarza wydanej 
pośmiertnie przez Andreasa Welsiusa w 1599 roku26. 
(il. 10, 11) W nieco uproszczonych powtórzeniach zostały 
zawarte również te same inskrypcje27. Dowiadujemy się 
z nich, że we wcześniejszym dziełku markiz d’Oria jest 

25 British Museum, nr inwentarzowy 1895, 0617. 269, miedzioryt, 
141 × 98 mm; http://www.britishmuseum.org/research/collec-
tion_online/collection_object_details.aspx?objectId=3716118&par-
tId=1&searchText=Bonifacio&page=1 [dostęp 13.05.16].

26 Bonifacio (1599): sygnatura PAN BG: Cf 2960 8º.
27 W portretach przedstawiających młodszego Bonifacia widoczna jest 

korekta w obrębie daty i wieku portretowanego: w miedziorycie: 
AETATIS SUAE ANNO XXXIII, MDXLVIII; w drzeworycie AETATIS SUAE 
XXXII ANNO MDXLVIIII. W rzeczywistości w 1548 roku Bonifacio 
miał 31 lat.

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3716118&partId=1&searchText=Bonifacio&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3716118&partId=1&searchText=Bonifacio&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3716118&partId=1&searchText=Bonifacio&page=1
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 � Il. 10. Portret Giovanniego Bernardina Bonifacia, drzeworyt, 1549,  
w: Miscellanea…, sygn. PAN Biblioteki Gdańskiej: Cf 2960 8º

 � Il. 11. Portret Giovanniego Bernardino Bonifacia, drzeworyt, 1569, 
w: Miscellanea…, sygn. PAN Biblioteki Gdańskiej: Cf 2960 8º
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mężczyzną trzydziestodwuletnim; w kolejnym – jak już 
wspomniano – pięćdziesięciolatkiem28. W drzeworytach 
powtórzono także atrybuty: w pierwszym wizerunku, przed 
opuszczeniem ojczyzny – Królestwa Neapolu – pojawiły 
się rękawiczki, których zawinięte mankiety, ułożone jeden 
na drugim, wystają z dłoni modela29. Są one symbolem 
władzy, szlacheckiej godności i przynależności do uprzy-
wilejowanej warstwy społecznej. W późniejszym portrecie 
– w tym, który Włocha ukazuje się po udaniu się na dobro-
wolne wygnanie – rękawiczki zastąpiła książka. Jest ona 
wyraźną aluzją do profesji, intelektualnych zainteresowań 
i aspiracji portretowanego. Niewielki wolumin trzymany 
w dłoniach przez Bonifacia mówi też o jego pobożności 
czy w ogóle – życiu duchowym. Atrybuty zastosowane 
przy tych wizerunkach nie stanowią novum, należą wręcz 
do typowego, znanego i powszechnie wykorzystywanego 
repertuaru, pojawiającego się w malarstwie portretowym 
doby renesansu, zarówno Północy, jak i Południa, bez 
względu na wyznawane poglądy religijne modela czy 
artysty. Jako przykłady niech posłużą dwa dzieła autor-
stwa wspomnianego już znakomitego mistrza portretu 
szesnastowiecznego – Hansa Holbeina młodszego. Skó-
rzane rękawice, jako symbol statusu i nobilitacji, pojawia-
ją się między innymi na portrecie nieznanego z  imienia 
przedstawiciela możnego rodu De Vos van Steenwijk, 
pochodzącego z prowincji Overijssel w Holandii. (il. 12) 
Znad splecionych dłoni trzydziestosiedmioletniego (jak 
głosi napis na błękitnym tle) modela wystają jedynie 

28 Zob. Dzięgielewski (2011): 42–43.
29 Dotychczas sądzono, że przedmiotem utrwalonym we wcześniej 

powstałym drzeworycie jest mappa, zob. Grzybkowska (1996): 32 
32, il. 44; Grzybkowska (2000): 41–42 [il. 22]. W drugiej publikacji 
zamieszczono ilustrację ze sztychem Bonasone opisaną: „Bonifacio 
d’Oria, drzeworyt, 1598, Biblioteka Gdańska PAN”, nie podając 
jednak szczegółów proweniencji .

 � Il. 12. Hans Holbein mł., De Vos van Steenwijk, 1541,  
olej na desce, Staatliche Museen, Berlin, Public Domain

zwinięte mankiety pary rękawic, podobnie jak w przed-
stawieniach markiza d’Oria. Tymczasem książki są niemal 
nieodłącznym atrybutem najsłynniejszego humanisty tej 
doby, Erazma z Rotterdamu (il. 13). Na prezentowanym 
w National Gallery w Londynie portrecie z 1523 roku stały 
się one częścią martwej natury, umieszczanej już wcześniej 
w pracowniach, gabinetach i studiolach uczonych mężów. 
Oprawiony i zdobiony ornamentem wolumin został też 
wyeksponowany na pierwszym planie. Gest położonych 
na nim dłoni, wyrażających zawłaszczanie, ale i  ledwie 
dostrzegalną tkliwość, każe domyślać się szczególnego 
znaczenia, jakie zostało mu nadane przez właściciela. 
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I choć wskazówką są napisy – grecki tytuł oraz imię spor-
tretowanego erudyty – obserwator bez drobiazgowej ana-
lizy pojmuje, że mamy tu do czynienia z pisarzem i jego 
dziełem – księgą. Ze znanych faktów wynika, że to właśnie 
książka, w szerszym sensie czytelnictwo, piśmiennic-
two i przede wszystkim bibliofilstwo stanowiły podstawę 
wszystkich poczynań humanisty Bonifacia, związanych 
z szeroko rozumianą działalnością kulturalną.

Znamienne, że mit erudyty, religijnego wygnańca i  tuła-
cza utrwalały nie tylko drobne artefakty, takie jak medal 
z jego wizerunkiem czy dzieła graficzne, ale też późniejsza 
literatura. Jak podkreślał Roman Dzięgielewski: „życie 
markiza było uosobieniem losu wielu gdańszczan”30. Licz-
ni mieszkańcy miasta byli emigrantami bądź potomkami 
emigrantów, stąd też późniejsza łatwość identyfikowania 
się z Włochem i empatia wobec losów oczytanego banity 
i rozbitka. W epitafium uchodzącego za kryptokalwinistę 
Bonifacia czytamy między innymi: „…sed enim medio 
Hispaniae ibidem inquisitionis furore agnita ex scriptis 
Melanchthonis Evangelii luce paulo post exsuli voluntario; 
ac primo Venetias…” („Lecz wreszcie w środku Hiszpanii, 
gdzie szalała inkwizycja, wyszły na jaw lektury Melanch-
tona na temat Ewangelii, zatem wkrótce wybrał dobrowol-
ne wygnanie i najpierw udał się do Wenecji…”)31. Myśl 
tę oddaje również wiersz Johanna Petera Titza Nomina tot 
princeps z 1672 roku:

30 Dzięgielewski (2011): 39.
31 Cyt. według Dzięgielewski (2011): 48–49; w przekładzie Elżbiety 

Starek i Grzegorza Kotłowskiego ten sam fragment uzyskał brzmie-
nie: „…ale po poznaniu z pism Melanchtona prawdy o Ewangelii, 
ze względu na szalejącą w Hiszpanii inkwizycję, wkrótce potem 
dobrowolnemu wygnańcowi, który najpierw do Wenecji […] udał 
się”, zob. Starek — Kotłowski (2015): 171.

 � Il. 13. Hans Holbein mł., Erazm z Rotterdamu, 1523, National Gallery, 
Londyn, Public Domain

Nomina tot princeps inter celebranda, perenni
Oriades, sua post funera laude viget.

Ausonia purae qui relligionis amore
Exul in hac voluit nobilis urbe mori.

Egregio cuius vestigia calle secuti
Mille boni, largas exhibuere manus.
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Tak wiele imion wśród najpierwszych winno być czczone,
Po swej śmierci wieczną sławą kwitnie imię Oriady,

Który, z powodu umiłowania czystej religii z Włoch
Szlachetny wygnaniec, w tym mieście chciał umrzeć.

Jego śladami krocząc ścieżką chwalebną,
Niezliczeni dobrzy okazują hojne ręce.32

Wizerunek Giovanniego Bernardina Bonifacia, umieszczo-
ny na medalu przechowywanym w British Museum, jest 
chyba najbardziej wyrafinowanym – zarówno pod wzglę-
dem artystycznym, jak treściowym i ideowym – znanym 
dziś portretem powstałym za jego życia. Należy wyrazić 
nadzieję, że kwestią czasu i dalszych badań pozostaje 
rozpoznanie jego twórcy oraz warsztatu, w którym powsta-
ło dziełko. Biorąc pod uwagę odczytane przez Manfreda 
Weltiego dopełnienie emblematyczne z rewersu, ewident-
nie nawiązujące do literackiej tradycji antycznej, w tym 
pism Owidiusza, Pliniusza Starszego, Ezopa czy Dioskori-
desa, można uznać, że jest ono też najbardziej oryginalnym 
rozwiązaniem portretowym, stanowiącym humanistyczny 
manifest wygnańca i wędrowca. Ułożony przez samego 
markiza dystych z epitafium z kościoła Świętej Trójcy 
w Gdańsku (il. 14) świadczy o tym, że autor miał świado-
mość efemeryczności portretu jako takiego:

Destruat effigiem mox, ut solet omnia, tempus
Immortalem animam destruere haud poterit

Choćby czas zniszczył portret tak, jak ma to w zwyczaju czynić ze 
wszystkim,

nie zdoła zniszczyć nieśmiertelnej duszy.33

32 Praetorius (2008): 100; Dzięgielewski (2011): 39. Tłumaczenie 
Zenobii Lidii Pszczółkowskiej.

33 Zob. Starek — Kotłowski (2015): 169; nieco inne rozumienie wyrazu 
effigies – tj. jako „postać” – w: Dzięgielewski (2011): 48. Na temat 
epitafium zob. Cieślak (1992): 26–28, passim [il. 22].

 � Il. 14. Epitafium Giovanniego Bernardina Bonifacia, kościół Świętej 
Trójcy, Gdańsk, fot. ze zbioru Anny Marii Lepackiej
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Niebawem będziemy obchodzić pięćsetlecie urodzin 
i 420. rocznicę śmierci erudyty. Z ulgą i wdzięcznością 
przyjmujemy więc fakt, że ta na wskroś barokowa wizja 
wspaniałomyślnego fundatora Biblioteki Gdańskiej doty-
cząca jego podobizn się nie ziściła.

ANEKS

Odręczna notatka Giovanniego Bernardina Bonifacia 
umieszczona na ostatnich kartach dziełka De’ secreti del 
reverendo donno Alessio Piemontese, Nuovamente da lui 
medesimo migliorati & aggiunti, pochodzącego z księg-
ozbioru markiza34:

Per far midaglie di gesso
Habbi del solfo, et alquanto pesto ponilo dentro un 
pignato, è coverto di creta, ponilo á’l fuoco; è comè 
sarà liquefatto, piglia un bastoncino è và menando 
ben bene il solfo, acciochè divenga liquido assai. Per-
cioché quanto più sarà liquido, tanto più sara miglio-
re. Dopò piglia la midaglia o altro che vorrai buttare, 
è cingela à torno con una corrigiola di creta, alta un 
dito in circa, è riversata la midaglia in sù, verso in 
cielo, ongila d’oglio; poi butta di quel solfo così liquido 

 Pragnę podziękować Fundacji z Brzezia Lanckorońskich za przyzna-
ne stypendium w Rzymie, podczas którego w kwietniu 2015 roku 
prowadziłam badania nad szesnastowiecznymi portretami. Osobne 
podziękowania – za cierpliwą i życzliwą pomoc – kieruję pod adre-
sem Kustoszy z Pracowni Starych Druków Biblioteki Gdańskiej PAN 
oraz tłumaczce biografii Bonifacia na język polski – Annie Marx-

-Vannini.
34 [Ruscelli] (1575): egzemplarz PAN Biblbioteki Gdańskiej Va 1581 

8º. Zapis opublikował wcześniej Manfred Welti, zob. Welti (1985): 
481 [nr 997; il. 6].

sopra la midaglia e lascia stare star così senza toccar’ 
altramente, perfin che sarà diventato duro. E comè 
sarà diventato duro, leva il solfo da la midaglia, e così 
nel solfo haverai incavata la stampa de la midaglia. 
Dopò habbi del gesso qual sia stato nel forno è pol-
verizato sottilmente, stempralo con acqua, e vallo 
menando ben bene con un bastoncino, insinché 
divenga liquidissimo, perch’è necessario che sia così. 
Poi piglia la forma di solfo e cingila con una corregia 
di creta, come festi à la midaglia, e con la faccia 
verso il cielo, ongila d’oglio, e poi butta il gesso così 
liquido sopra e con un pennello o bastoncino calcalo 
destramente sotto la detta forma, tal ch’ entri bene nel 
intagli. E come sarà diventato duro, con destreza leva 
il gesso da la forma, e haverai cavata la midaglia di 
rilevo.
Se vuoi farla negra, potrai buttar sopra la forma del 
solfo mischiato con carboni pesti sottilmente. E se 
vuoi farla d’altro colore, mettivi etc. ben spolverizati, 
e mischia o vero d’essi infarina le sù dette forme.
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welti m.e. 1976: Giovanni Bernardino Bonifacio, Marchese d’Oria im 
Exil, 1557–1597: Eine Biographie und ein Beitrag zur Geschichte 
des Philippismus, Droz, Genève.

welti m.e. 1985: Die Bibliothek des Giovanni Bernardino Bonifacio, 
Marchese d‘Oria, 1517–1597: Der Grundstock der Bibliothek Dan-
zig der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Lang, Bern [etc.].

welti m.e. 1986: Dall’umanesimo alla riforma: Giovanni Bernardino 
Bonifacio marchese d’Oria (1519–1557), Amici Della A. de Leo, 
Brindisi.

welti m.e. 2011: La medaglia del castoro e Giovanni Bernardino 
Bonifacio, „Alba Pratalia. Semenzaio delle memorie. Storia: Lette-
re-Arti-Scienze” 18, giugno, s. 552–555.

welti m.e. 2013: Pożegnanie z Giovannim Bernardinem Bonifaciem, 
markizem d’Oria (1517–1597), przeł. A. Marx-Vannini, słowo/obraz 
terytoria, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk.
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M
alarstwo gDańskie ePoki nowożytnej – wbrew pozo-
rom – ciągle pozostaje obszarem badawczym wyma-
gającym dalszych studiów i ustaleń. Poza nielicznymi 

wyjątkami brakuje zarówno monografii poszczególnych 
artystów, jak i kompleksowych opracowań1. Rozpoznanie 
zjawiska recepcji antyku w malarstwie nowożytnego Gdań-
ska jest jednym z zagadnień, które wiąże się z wieloma 
interesującymi problemami badawczymi, wymagającymi 

1 Przykładowe syntezy: Gosieniecka (1969): 267–362; Gosieniecka 
(1976): 9–37; Tylicki (2012): 309–370; katalogi wystaw: Gosie-
niecka (1957); Grzybkowska — Hrankowska (1997); monografie 
książkowe: Pasierb (1974); Grzybkowska (1979); Steinborn (2004). 
Z przedwojennych opracowań wymienić należy dzieło Willego Drosta, 
zob. Drost (1938). Zapowiadana przez Georga Cuny’ego w artykule 
o Schultzu (Cuny (1915): 1 [przyp. 1]) synteza malarstwa gdańskie-
go nigdy się nie ukazała.

dalszych dociekań. Zjawiskiem tym zajął się Marcin Kale-
ciński w pionierskim dziele dotyczącym wpływów antyku 
i jego inspirującej roli w sztuce gdańskiej2. Autor, zaryso-
wując szeroki kontekst zagadnień, przeanalizował między 
innymi program ikonograficzny najsłynniejszych gdańskich 
obrazów – zwłaszcza tych przeznaczonych do Dworu 
Artusa – przedstawiających tematy związane z antykiem.

Motywy o antycznych konotacjach bądź proweniencji 
wydają się stosunkowo popularne w dziełach malarstwa 

2 Kaleciński (2011). Wcześniej problem antyku w sztuce gdańskiej 
podejmowała Teresa Grzybkowska, zob. Grzybkowska (1994): 
249–264. Antyk w sztuce i kulturze Gdańska był też przedmiotem 
zainteresowania podczas konferencji zorganizowanej w 1998 roku, 
zob. Grzybkowska (2000).
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gdańskiego. Oprócz owych dość powszechnie znanych 
malowideł, należących do strefy publicznej miasta nad 
Motławą, wątki antyczne można odnaleźć u gdańskich 
artystów także w dziełach mniej popularnych i w nieznacz-
nym stopniu obecnych w literaturze przedmiotu. Jednym 
z  takich dzieł jest wspomniany w tytule obraz Bartho-
lomäusa Miltwitza, który niespełna dwie dekady temu 
pojawił się na rynku antykwarycznym (il. 1). Znajduje się 
on od końca 1997 roku w Państwowych Zbiorach Sztuki 
na Wawelu (nr inwentarzowy 8403)3 i choć sygnowany 
jest u dołu po prawej stronie monogramem „BMW” przez 
wspomnianego artystę, nie ma zbyt bogatej bibliografii. 
Obiektem zajmował się – jak dotąd – przede wszystkim 
Jacek Tylicki, pisząc o nim w kilku publikacjach, w których 
połączył dzieło z nazwiskiem Bartholomäusa Miltwitza 
i datował je na lata 1640–16504.

3 Zakup dzieła, wraz z publikacją ilustracji, odnotowano w Sprawozda-
niu z działalności Zamku Królewskiego na Wawelu, zob. [Fabiański 
M. et al.] (1997–1998): 214 [nr 5].

4 Tylicki (2001): 192 [il. 12]; Tylicki (2003): 145–149 [il. 1] (dato-
wanie na drugą ćwierć XVII wieku); Tylicki (2010): 70–72 [il. 
13–14]; Tylicki (2012): 317 [il. 12] (datowanie na ok. 1640). Obraz 
prezentowany był też na wystawie w Gdańskim Muzeum Narodo-

O twórcy malowidła nie wiadomo zbyt wiele. Najobszer-
niejsze opracowania dotyczące tego artysty są dziełem 
Katarzyny Cieślak5 i Jacka Tylickiego6. Nie są znane pew-
ne daty życia malarza. Georg Cuny wysunął powtarzane 
później przypuszczenie, że Miltwitz urodził się w latach 
dziewięćdziesiątych XVI wieku7. Jacek Tylicki przesunął 
datę narodzin artysty na około 1580 rok8 i opubliko-
wał potwierdzoną archiwalnie informację, według której 
pochodzący z Gdańska Miltwitz w 1606 roku mieszkał 
we fryzyjskim Franeker. Z  listopada tegoż  roku pocho-
dzi zapowiedź jego ślubu w Amsterdamie z mieszkanką 
tego miasta9. Około 1615 roku artysta osiadł w Gdań-
sku, a chęć uzyskania tytułu mistrza w tutejszym cechu 
zadeklarował 16 grudnia 1619 roku. Wcześniej – nie 

wym, zob. Kuczman (2007): 394 [il. 153]. Dzieło jest tu błędnie 
określone jako niepublikowane.

5 Zob. zwłaszcza: Cieślak (1981): 157–174; Cieślak (1993): 570–
571; Cieślak (1992–<2002>): 226–227.

6 Tylicki (2003); Tylicki (2010); zob. ponadto: Tylicki (2000): 106–
107 [il. 85].

7 Cuny (1930): 572.
8 Tylicki (2010): 70.
9 Tylicki (2010): l.c.

 � Il. 1. Bartholomäus Miltwitz, Bachanalia puttów, 1640/50, olej na desce dębowej, około 16,4 × 87,2 cm, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu (nr inw. 
8403), zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości prof. Jacka Tylickiego (ze zbiorów własnych)
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wiadomo jak długo – działał poza organizacją cechową, 
w tym jakoby na Pomorzu Zachodnim. Pracę mistrzowską 
przedstawił w 1621 roku10. Opublikowane przez Janusza 
Pałubickiego źródła nie wyjaśniają, jaka była droga roz-
woju artystycznego mistrza. We wcześniejszej literaturze 
sugerowano pobyt artysty w Niderlandach, jednak dopiero 
Jacek Tylicki przedstawił na to dowody archiwalne. Brakuje 
również zgodności co do daty śmierci mistrza. W słowniku 
redagowanym przez Johanna Rudolfa Füßliego figuruje rok 
1655; Gotthilf Löschin zaś wskazał na rok następny11. Obie 
daty funkcjonują zamiennie. Równie sporne jest oeuvre 
artysty. Ograniczając wywody na ten temat, należy jedy-
nie wspomnieć, że dzieła sygnowane to: Bitwa pod Oliwą 
z 1649–1650 roku (zaginiona) 12, datowany na 1654 rok 
Wjazd Chrystusa do Jerozolimy z prospektu małych orga-
nów kościoła św. Katarzyny w Gdańsku13 oraz omawiane 
tutaj Bachanalia puttów.

Wymiary namalowanego olejno na desce dębowej dzie-
ła nie są imponujące – ma zaledwie nieco ponad 16 
cm wysokości i  około 87 cm długości14. Pierwotne 

10 Cytowane tu informacje biograficzne pochodzą przede wszystkim 
z Das Große Meister Buch […] Der Mahler, und Conterfaeyer... 
1612–1776 [APG 300,C/613].

11 M.S. (1767): 184; Löschin (1822): 390. Wzmianki archiwalne 
o Miltwitzu w źródłach opublikowanych przez Janusza Pałubickiego 
kończą się na roku 1654, zob. Pałubicki (2009).

12 Cieślak (1985): 79–88.
13 Zob. Kizik (2010).
14 Wymiary (około 16,4 × 87,2 cm) oraz technika wykonania dzieła 

(olej na desce dębowej) podane w: Tylicki (2003): 145. Pozostałe 
dwa sygnowane dzieła mistrza są znacznie bardziej okazałe. Praw-
dopodobne wymiary zaginionej Bitwy pod Oliwą podaje Katarzyna 
Cieślak (zob. Cieślak (1985): 79): wysokość obrazu wynosiła około 
110 cm, a jego długość około 330 cm. Zachowany Wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy jest jeszcze większy: wymiary jego części frontowej 
(bez części bocznych obejmujących występ filara i przysłaniających 

przeznaczenie malowidła stworzonego w dość osobliwym, 
wybitnie horyzontalnym formacie nie jest znane; być 
może jest to wieko instrumentu muzycznego. Wizerunki 
dekorowanych malowidłami instrumentów znajdujemy 
na wielu ówczesnych obrazach, chociażby u Fransa van 
Mierisa czy Jana Vermeera15, późniejszych wprawdzie 
niż omawiane tu dzieło Miltwitza, lecz doskonale doku-
mentujących wygląd wnętrz i przedmiotów. W kontekście 
znanej twórczości gdańskiej, w której wątki antyczne były 
wykorzystywane w celach reprezentacyjnych i miały pod-
kreślać splendor oraz znaczenie publicznego życia mia-
sta, wyjątkowa jest tematyka tego niewielkiego obrazu. 
Przedstawia on bawiące się na łonie przyrody, tańczące 
i muzykujące nagie putta. Na tle bujnej zieleni i znajdu-
jącego się po lewej zbiornika wody umieszczono niemal 
czterdzieści drobnych, bezskrzydłych postaci dziecię-
cych, które oddają się beztroskiej zabawie: niektóre piją, 
dzierżąc w pulchnych dłoniach kielichy; inne – po prawej 
stronie, po części na niewielkim wzniesieniu – przygry-
wają na bębenkach, trąbce, fletach, lutni, harfie, violi 
i  instrumencie przypominającym skrzypce radosnemu, 
szalonemu korowodowi tańczących, znajdującym się na 
pierwszym planie centralnej i lewej części przedstawienia. 
Wokół tańczących figur widać fragmenty szat, czy raczej 
antykizujących draperii, o  funkcji raczej ozdobnej niż 
w celu okrycia ciał. Niektóre postacie ozdobione są biżu-
terią lub wieńcami. W tle, za grupą grających, znajduje 
się postać z otwartą księgą w wyciągniętych dłoniach. 

bok empory) wynoszą 3,20 × 10,10 m. Zob. Guć-Jednaszewska 
(2010): 112. Co ciekawe, wszystkie trzy sygnowane prace zostały 
zakomponowane horyzontalnie.

15 Reprodukcje obrazów przedstawiających grę na zdobionych malowi-
dłami instrumentach typu wirginał czy klawesyn, m.in. w: Wheelock 
(1994): 22, 95, 123, 125 [il. 24, 38, 39].
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Prawdopodobnie są to nuty, a  trzymający je uświetnia 
odgrywaną melodię śpiewem. Rozłożone przed muzy-
kantami dwie księgi mogą być również nutami, choć 
oddający się w zapamiętaniu grze nie wydają się z nich 
korzystać. Nie brak i wątków erotycznych – po bokach 
kompozycji znajdują się pary w  jednoznacznie czułych 
pozach i uściskach. Jedna z owych par, z głowami przy-
ozdobionymi wieńcami i dzierżąca kielichy w geście toa-
stu, stoi po lewej, na tle drzew; w głębi – wśród innych 
sylwetek – widać następne dwie figury splecione w miło-
snych objęciach16. Na pierwszym planie tej grupy putto, 
klęcząc, sięga po flasze chłodzące się w metalowej misie. 
Kolejny chłopczyk po prawej stronie dzieła, znajdujący się 
przed grupą muzykujących, siedzi obok misy wypełnionej 
butelkami i odwrócony do widza plecami wychyla kielich.

Temat określany w ikonografii jako bachanalia ma długą 
tradycję. Stanowiąc część przedchrześcijańskiej formy 
kultu greckiego Dionizosa (zwanego w Rzymie Bachusem), 
Bachanalia oznaczają święto ku czci tego boga. Dionizos-
-Bachus, w Rzymie identyfikowany z italskim bogiem Liber 
Pater, w epoce klasycznej był opiekunem winnej latorośli, 
bogiem wina i mistycznego szału17. Za panowania ateń-
skiego tyrana Pizystrata (561–527 p.n.e.) kult Dionizosa 
był jedną z głównych form wierzeń ludowych. Ku czci tego 
boga obchodzono Anthesteria, Lenaje i Dionizje18. Istotą 

16 Harold E. Wethey w ujęciu obejmujących się czule, ukazanych 
w trakcie pocałunku, postaci amorków w Święcie Wenus Tycjana 
dopatruje się nietypowego i niekonwencjonalnego wyobrażenia 
amorka dziewczynki. Wydaje się jednak, że zarówno u Tycjana, jak 
i w Bachanaliach Miltwitza brakuje podstaw, by dopatrywać się 
zróżnicowania płci wyobrażonych postaci dziecięcych. Zob. Wethey 
(1975): 34.

17 Alscher (1986): 545–546 [s.v. Dionysos]; Grimal (1990): 74–75 
[s.v. Dionizos].

18 Alscher (1986): 545 [s.v. Dionysos].

świętowania były procesje, z których wywodzą się formy 
sceniczne, takie jak tragedia i komedia. Kult ten przenik-
nął do Rzymu, gdzie uroczystości zachowały rozwiązły 
i orgiastyczny charakter; na ich kształt złożyły się zarówno 
wcześniejsze greckie misteria dionizyjskie, jak i tradycje 
wschodnie. W odróżnieniu od greckich i rzymskich uroczy-
stości religijnych, obchodzonych publicznie, dionizyjskie 
misteria miały sekretny charakter, a udział w nich brały 
tylko osoby wtajemniczone. Misteria cieszyły się złą sławą 
ze względu na pijatyki i rozmaite ekscesy19.

W 186 roku p.n.e. senat rzymski zakazał obchodzenia 
bachanaliów, sekty zachowały jednak dionizyjskie obrzędy 
i tradycje20. Misteria dionizyjskie stały się bardzo popular-
ne w pierwszych wiekach naszej ery21. Ich przedstawienia 
zdobią sarkofagi i są tematem wykorzystywanym w malar-
stwie ściennym22.

Dionizosa początkowo wyobrażano jako całkowicie ubra-
nego, dojrzałego, brodatego mężczyznę z wieńcem na 
głowie. Wizerunek boga zmienił się w ciągu drugiej połowy 
V wieku p.n.e., kiedy to Bachusa zaczęto przedstawiać na 
podobieństwo młodzieńczego Apolla. W ikonografii rzym-
skiej również ukazywano go jako przystojnego młodzieńca 
trzymającego winne grona lub kielich wina23.

19 Gibson (1998): 97.
20 Grimal (1990): 75 [s.v. Dionizos].
21 Nilsson (1992): 157–158 [s.v. Bacchanalia].
22 Dekoracja Willi Misteriów w Pompejach zawiera m.in. fryz złożony 

z dziesięciu scen przedstawiających wtajemniczenie w dionizyjskie 
misteria. Z kolei fragment innego pompejańskiego malowidła ścien-
nego z Domu Wettiuszów ukazuje amorki przy pracy – w amforach 
najprawdopodobniej znajduje się wino, zob. Nowicka (1988): 144 
[il. IV, XI].

23 Gibson (1998): 98.
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Przedstawienia bachanaliów w sztuce antycznej cieszyły 
się dużą popularnością; sporadycznie występowały również 
w średniowieczu24. Upowszechniły się one w sztuce wraz 
z odkryciem antyku w czasach nowożytnych. Ukazywane 
w rozmaitych wariantach, stały się stosunkowo powszech-
nie wykorzystywanym wątkiem ikonograficznym. Niewąt-
pliwe mają źródło w inspiracjach antyczną literaturą, jak 
Metamorfozy Owidiusza czy Obrazy Filostrata Starszego. 
Malcolm Bull zwraca jednak uwagę, że przynajmniej we 
wczesnej fazie renesansu większe znaczenie miała mate-
rialna spuścizna antyku – wiele znanych w XV i XVI wieku 
antycznych reliefów przedstawiało bachiczne procesje 
i triumfy. Znano też gemmy z wyobrażeniami satyrów i bie-
siadników25. Za prekursora tego typu wyobrażeń w nowej 
epoce uchodzi – jako twórca dwóch rycin inspirowanych 
przedstawieniami z antycznych sarkofagów rzymskich – 
Andrea Mantegna. Jego Bachanalia z kadzią wina oraz 
Bachanalia z sylenem26 zapoczątkowały powstanie wielu 
innych podobnych scen. Jednym z artystów zainspirowa-
nych pracami graficznymi Mantegni był Albrecht Dürer. 
Rezultatem owej fascynacji jest wykonany przez norym-
berczyka w 1494 roku rysunek, który stanowi kopię ryciny 
włoskiego mistrza27. Przeniesienie i spopularyzowanie 
tego tematu ikonograficznego poza granicę wyznaczoną 
pasmem Alp zawdzięczamy jednak nie tylko Dürerowi. 

24 Alscher (1986): 545 [s.v. Dionysos], gdzie przywołano m.in. przy-
kłady z iluminowanych rękopisów dzieł Maura Magnecjusza Rabana 
(zm. 856) oraz Johna Ridewalla (XIV wiek), autora traktatu Fulgentius 
metaphoralis, opierającego się na pismach Fulgencjusza (V wiek).

25 Bull (2005): 243.
26 Zob. Schaudies (2013a): 223 [nr 83, il. 102].
27 Chodzi tu o Bachanalia z sylenem – wykonany piórkiem i brązowym 

atramentem rysunek, znajdujący się w Graphische Sammlung Alber-
tina w Wiedniu [nr inwentarzowy 3060].

Miał w tym udział również augsburski rytownik, Daniel 
Hopfer, który skopiował drugi ze wspomnianych mie-
dziorytów padewczyka28 (il. 2). Od początku XVI stulecia 
temat bachanaliów stał się równie popularny w malarstwie. 
Oczywistym, niejako sztandarowym przykładem jest tu 
Święto Wenus Tycjana (1516–1518, olej na płótnie, 172 
× 175 cm, Museo Nacional del Prado, Madryt)29. Dzieło 
Tycjana zostało dość wiernie powtórzone przez Rubensa30. 
Około 1637 roku Rubens ponownie podjął temat święta 
Wenus w dziele przedstawiającym Święto Wenus Verticor-
dia. Centrum obrazu wypełniają dwa korowody amorków31.

W przedstawieniach malarskich i graficznych można wyod-
rębnić wiele podejmowanych wątków bachicznych32. Poza 
prezentacją dziejów samego Bachusa: narodziny, spotkanie 
z Ariadną, Bachus z Wenus i Ceres, epizod przemienienia 

28 Niedatowana akwaforta, o wymiarach 22,1 × 30,1 cm, przechowy-
wana w zbiorach MAK – Österreichisches Museum für angewandte 
Kunst/Gegenwartskunst.

29 Wethey (1975): 34–35, 146–148 [nr 13].
30 Znajdujące się w zbiorach sztokholmskiego Nationalmuseum Święto 

Wenus o wymiarach 195 × 210 cm (nr inwentarzowy NM 599) 
jest niemalże wierną kopią dzieła Tycjana. Oba malowidła wraz 
z wizerunkami bachanaliów mieszkańców Andros, autorstwa Tycja-
na i Rubensa, były centralną częścią wystawy zorganizowanej 
przez Nationalmuseum w Sztokholmie i Museo Nacional del Prado 
w Madrycie. Zob. Cavalli-Björkman (1987).

31 Schaudies (2013b): 244 [nr 91, il. 112]. Znajdujące się obecnie 
w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu dzieło Rubensa jest jego 
autorską wariacją na temat tycjanowskiego święta Wenus, zob. Fehl 
(1972): 157–163.

32 Sarah S. Gibson – zob. Gibson (1998): 97 – zwraca uwagę na fakt, 
że kryterium kwalifikującym dane przedstawienie jako bachanalia 
jest obecność odwołań do Dionizosa-Bachusa, a przede wszystkim 

– nawiązań do wina. Autorka zaznacza, że popularne w XVII wieku 
wyobrażenia „wesołej kompanii”, oddającej się tańcom lub pijaństwu, 
mają inne źródło.
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piratów w delfiny, wyobrażano też pochody ku jego czci33. 
Różnorodne motywy przedstawień bachanaliów – Bachusa 
jako boga wina, sylenów i tańczących menad – z czasem 
złączyły się i zmieszały z umiarkowanie nieskromnymi 
scenami tańczących i weselących się postaci. Rozgranicze-
nie między poszczególnymi typami wyobrażeń jest często 
trudne do ustalenia34.

Szczególną formą ujęcia tego tematu stał się motyw 
bachanaliów dziecięcych, morfologicznie związany 

33 Zob. Pigler (1974): 43 esq. W ikonografii starożytnego Rzymu ulu-
bionym wątkiem było przedstawienie uroczystego pochodu – triumfu 
Bachusa. Z kolei w renesansie i później popularnością cieszyły się 
wyobrażenia dziejów Bachusa i Ariadny – zob. Aghion et al. (2000): 
108–109 [s.v. Dionysos].

34 Goering (1937): szp. 1321 [s.v. Bacchanal].

z włoskimi fryzami przedstawiającymi putta i niemieckimi 
Kindltriumphen35.

O ile słynną, wykonaną przez Donatella dekorację kantorii 
florenckiej katedry36 można przywołać tu nie jako wyobra-
żenie bachanaliów, lecz raczej tytułem przykładu dekoracji 
fryzu korowodem tańczących puttów, o tyle pochodząca 
z 1529 roku rycina Georga Pencza37 mieści się już w pełni 
w tak pojętych wyobrażeniach. Tematem przedstawienia 
jest bowiem składanie przez putta winnych gron do kadzi 
i towarzyszące tej czynności igraszki. Ujęcie to jednak tylko 
pośrednio odnosi się do częściej spotykanych w malarstwie 
i grafice – przede wszystkim niemieckiej – prezentacji 
uroczystości ku czci boga wina poprzez huczne biesiady, 
ze szczególną eksploatacją motywu pijaństwa. W Niem-
czech w ciągu XVI wieku i później, oprócz przedstawień 

„prawdziwych” bachanaliów, szczególną popularnością 
cieszyło się ukazywanie bachanaliów dziecięcych. Szybko 
stały się samodzielnym pojęciem i motywem, w którym 
Bachusa oraz jego towarzyszy wyobrażano w postaci dzieci. 
Łączy się to z manierystycznym konceptem groteskowego 
przedstawienia dzieci w rolach dorosłych, gdzie ukazy-
wanie dziecięcej natury odzwierciedlało pierwotną i nie-
okiełznaną naturę. Przykładem może tu być chociażby 
rycina Johanna Heinricha Schönfeldta38. Literacki motyw 

35 Goering (1937): l.c.
36 Przeznaczona do katedry florenckiej marmurowa kantoria o wymia-

rach 348 × 570 cm, obecnie znajduje się w Museo dell’Opera del 
Duomo we Florencji. Zob. Bennett — Wilkins (1986): 167 esq. 
[ilustracje 55, 98]. Autorzy nie rozstrzygają, czy dzieło mogło być 
inspirowane konkretnym tekstem literackim; ponadto nie definiują 
przedstawienia jako jednoznacznie „bachicznego”, skłaniając się ku 
inspiracji przedstawienia treścią Psalmów.

37 Goering (1937): szp. 1327 [il. 4].
38 Goering (1937): szp. 1328 [il. 5]. Ta datowana na 1650 rok praca 

jest jednak późniejsza lub najwyżej współczesna omawianemu dziełu 

 � Il. 2. Daniel Hopfer, Bachanalia, b.d., akwaforta, 22,1 × 30,1 cm, MAK 
– Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst 
(nr inw. KI 949), MAK – Austrian Museum of Applied Arts/Contemporary 
Art © Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art



Bachanalia puttów Bartholomäusa Miltwitza

219

Bachusa-dziecka jest jednak znacznie starszy. Andreas 
Emmerling-Skala wskazuje na jego obecność u greckiego 
historiografa Diodora, który dokonanie odkrycia wina przy-
pisał Bachusowi-chłopcu. Z kolei Fulgencjusz wspomina 
o przedstawianiu Bachusa w postaci chłopca – ze względu 
na to, że samo upojenie nigdy nie jest dojrzałe i dorosłe39.

Obraz Miltwitza wydaje się inspirowany dziełami powstają-
cymi po obu stronach Alp. Przede wszystkim można doszu-
kiwać się w nim reminiscencji wspomnianego już Święta 
Wenus Tycjana, aczkolwiek – oprócz tego, że u wenecja-
nina brakuje motywów tańca i śpiewu – kształtowanie 
postaci puttów jest tu zgoła odmienne. Określenie putto, 
zgodnie ze swoim toskańskim źródłosłowem, oznacza 
małe dziecko40. Orfeo Boselli w traktacie Osservazioni 
della scoltura antica z 1657 roku wprowadza rozróżnienie 
dwóch zasadniczych typów puttów w sztuce: typ pierwszy, 
określony mianem putto antico, reprezentowany był przez 
twórców antyku i Rafaela, drugi zaś – putto moderno – 
został stworzony przez Tycjana i podchwycony w Rzymie41. 
Różniły się one od siebie proporcjami postaci: putto antico 
przybierało formę bardziej dojrzałą niż putto moderno, 
przypominające w zasadzie nowo narodzone niemowlę. 
Biorąc pod uwagę same proporcje, putta z gdańskiego 

Miltwitza. Z wczesnych przykładów włoskich można wskazać na 
przypisywane Giovanniemu Belliniemu dzieło przedstawiające mło-
dego Bachusa (ok. 1505–1515, olej na desce, ok. 50 × 37,5 cm, 
National Gallery of Art, Washington, Samuel H. Kress Collection). 
Zob. Emmerling-Skala (1994a): 534; Emmerling-Skala (1994b): 
ilustracje 90, 88, 89; czy znacznie późniejszego Bachusa Guido 
Reniego (ok. 1637, olej na płótnie, 72 × 56 cm, Gemäldegalerie 
Drezno, nr inwentarzowy 1746 [1855]).

39 Por. Emmerling-Skala (1994a): 535–536.
40 Lipinsky (1971): szp. 481.
41 Colantuono (1989): 211. Putta z Bachanaliów dziecięcych Michała 

Anioła (1533, rysunek, 27,4 × 38,8 cm, Royal Collection Trust) 
wyrosły już jednak z całą pewnością z niemowlęctwa.

dzieła wyglądają raczej jak starsze dzieci; niewątpliwie 
brak im również uroku tycjanowskich drobnych postaci. 
Kwestia dość oryginalnej urody figur z malowidła gdań-
skiego to odrębne zagadnienie42, które zdaje się wpisywać 
w szerszy kontekst zamierzonej aberracji formy, a przynaj-
mniej – oddalenia od konwencji idealizacji.

Wspomniane dzieło Tycjana stanowiło jedno z sześciu 
malowideł zamówionych przez księcia Alfonsa d’Este 
do Camerini d’alabastro w Ferrarze43. Autorem programu 
ikonograficznego cyklu był Mario Equicola, humanista 
z dworu siostry Alfonsa, Isabelli d’Este Gonzagi. Z kore-
spondencji pomiędzy księciem i jego weneckim agentem 
Giacomo Tebaldim wynikało, że invenzioni Equicoli doty-
czące Święta Wenus przybierały postać pisemnych instruk-
cji niejednokrotnie opatrzonych rysunkami44. Equicola, 
przyznając malarstwu status sztuki związanej ze znajomo-
ścią geometrii jako jednej z dyscyplin matematycznych, nie 
zrównuje go z niedocenianymi sztukami mechanicznymi; 
mimo to uznaje jego niższość wobec poezji i odmawia dzia-
łaniom malarza, zmierzającym do stworzenia widzialnych 
form, znamion inwencji45. W programie ikonograficznym 
bachicznych przedstawień z cyklu ferraryjskiego Equicola 
sięgał do dzieł, takich jak Fasti Owidiusza oraz Hypnero-
tomachia Poliphili Francesca Colonny46. To ostatnie dzieło, 

42  Jacek Tylicki zwraca uwagę na podobieństwo puttów do postaci dzie-
cięcych przedstawionych przez artystę we wspominanym już Wjeź-
dzie Chrystusa do Jerozolimy, zob. Tylicki (2003): 147. Pomimo 
niewątpliwego podobieństwa figury wyobrażone w Bachanaliach… 
są dość proporcjonalne i harmonijne, podczas gdy dzieci z drugiego 
dzieła są obarczone wyraźnymi deformacjami.

43 Colantuono (1991): 237 esq.
44 Colantuono (1991): 239.
45 Colantuono (1991): 240–241;
46 Colantuono (1991): 241–242. Na Hypnerotomachię – jako podsta-

wę literacką przedstawień bachicznych zabaw amorków na obrazie 
gdańskim – wskazuje również Jacek Tylicki, zob. Tylicki (2003): 149.
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wydane w Wenecji w roku 1499, udekorowane 171 anoni-
mowymi drzeworytami47, należało do najobficiej ilustrowa-
nych inkunabułów48. Jeden z drzeworytów49 przedstawia 
putta lub dzieci figlujące i pracujące w winnicy w obecno-
ści Dionizosa. Sam Dionizos, siedzący pod dachem altany, 
czy raczej pergoli, po której pnie się winorośl, przyjmuje 
od swoich małych poddanych kosz wypełniony winnymi 
gronami. Pozostałe putta wspinają się wesoło po winoro-
śli, piją, zbierają owoce, a kilka z nich przedstawionych 
jest na obrzeżach wielkiej kadzi, zajmującej lewą stronę 
przedstawienia. Andreas Emmerling-Skala uznaje tekst 
i ilustracje Hypnerotomachii za najdonioślejsze dla ikono-
grafii bachanaliów puttów w latach 1460–147050.

W porównaniu z omawianą ilustracją Hypnerotomachii, 
dzieło gdańskie zdaje się przedstawiać kolejny etap. Obraz 
ilustruje bowiem efekty pracy w winnicy, wesołą zabawę, 
taniec przy muzyce. Owa efemeryczność, ulotność chwil 
spędzonych przy muzyce, tańcu i winie, beztroska zabawy 
i kojarzonego z nią dzieciństwa przywodzą na myśl idee 
wanitatywne, na co zwrócił już wcześniej uwagę Jacek 
Tylicki51.

Liczba dalszych literackich źródeł przedstawień rozma-
itych wariantów bachanaliów jest imponująca. W litera-
turze wymieniani są tacy autorzy, jak Herodot, Eurypides, 

47  Rosemary Trippe wymienia występujące w  literaturze atrybucje 
w zakresie autorstwa niezachowanych rysunków przygotowawczych, 
zob. Trippe (2002): 1224 [przyp. 12].

48 Reid — Rohmann (1993): 258; Trippe (2002): 1222 esq.; zarys tre-
ści i kwestia autorstwa – zob. Klimkiewicz (2015): 10–13, 17–35.

49 Por. Emmerling-Skala (1994b): 1341 [il. 83]. Autor wskazuje też na 
podobne przedstawienia, zob. Emmerling-Skala (1994a): 527–529 
[il. 85–87].

50 Emmerling-Skala (1994a): 530.
51 Tylicki (2003): 149.

Terencjusz, Diodor Sycylijczyk, Wergiliusz, Owidiusz czy 
Filostrat Starszy i jego Obrazy52. Z dzieł późniejszych dużą 
rolę dla ikonografii tematyki bachicznej odegrała obszerna 
epopeja Nonnosa z Panopolis zatytułowana Dionysiaka53. 
To pochodzące najprawdopodobniej z połowy V wieku n.e. 
dzieło, zapomniane w średniowieczu, znane było w krę-
gach humanistów włoskich za sprawą ujawnionego 
w XV wieku bizantyńskiego manuskryptu. Oryginał został 
wydany w Antwerpii w 1569  roku. Przekład łaciński 
powstał dopiero na początku XVII wieku, a w roku 1616 
holenderski uczony i poeta Daniel Heinsius (1580–1655) 
opublikował komentarz do łacińskiej wersji epopei. Mal-
colm Bull zwraca też uwagę na wpływ, jaki na artystów 
holenderskich wywarł – inspirowany tekstem Dionysiaka, 
a  ilustrowany serią grafik Jacoba Mathama – poemat 
Heinsiusa Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus (il. 3)54. 
Poemat został przetłumaczony na język niemiecki przez 
Martina Opitza55.

Sugerowanie w  tym miejscu bezpośrednich związków 
gdańskiego dzieła z utworami literackimi wydaje się nie-
uprawnione. Jednak samo podjęcie tego tematu, sprawne, 
wręcz mistrzowskie ukazanie przez Miltwitza zabawy przy 
muzyce i winie, twórcze wykorzystanie motywu orszaku 
drobnych dziecięcych postaci – to wszystko może świad-
czyć nie tylko o jego znajomości ikonograficznego dorobku 
artystów włoskich56 – zapewne za sprawą graficznych 

52 Reid — Rohmann (1993): 258.
53 Bull (2005): 243.
54 Bull (2005): l.c.
55 Zob. np. Opitz (1624); wydanie z  roku 1624, które znajduje się 

w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, można obejrzeć 
pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata-
?id=73835&from=publication [dostęp: 30.05.2016].

56 Tylicki (2003): 149.
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literackich. Niewielkie dzieło Miltwitza jest dowodem 
wszechstronności samego artysty, ale również znajomości 
rozmaitych trendów wśród bywałych i wykształconych 
gdańszczan.

Należy zaznaczyć, że w epoce Miltwitza motyw puttów 
oddających się muzykowaniu cieszył się popularnością 
i miał zarazem uniwersalny charakter. Przykładem może 
tu być choćby ilustracja z  tytułowej strony wydanego 
w 1619 roku dzieła – niezmiernie dalekiego od frywolności 
bachanaliów – psalmów George’a Withera58, angielskiego 
autora, znanego skądinąd twórcy emblematów.

Przyczyny namalowania przez gdańskiego malarza obrazu 
przedstawiającego odosobniony na miejscowym gruncie 
temat pozostają na razie nieznane – wyjaśnić by je mogło 
jedynie określenie oryginalnej funkcji obrazu bądź odna-
lezienie śladów wskazujących na zamawiającego dzieło.
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P
roPagowanie Cnót w literaturze i sztukach plastycznych 
antyku odbywało się nie tylko przez opisywanie wznio-
słych czynów herosów. Komedia antyczna, literatura sa-

tyryczna oraz bajki również przekazywały pożądane wzorce 
postaw i zachowań – za pomocą krytyki lub ośmieszenia 
wad i przywar. W XVI wieku utwory dotychczas należące 
do kategorii sztuki niskiej, czyli komedie, utwory satyrycz-
ne, bajki, zostały odkryte na nowo i cieszyły się ogromną 
popularnością. Ślady recepcji tego gatunku literackiego są 
widoczne także w dziełach plastycznych. W sztuce gdań-
skiej można zaobserwować wpływ satyry antycznej, choć 
niewiele jest znanych przykładów bezpośrednich odwołań 
do sztuki niskiej.1

1 Artykuł powstał w toku prac nad rozprawą doktorską pisaną pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza, któremu chciałabym 

Podział na sztukę niską i wysoką wywodzi się ze staro-
żytności, której przyporządkowano odpowiednio komedię 
i tragedię. Cechy charakterystyczne obu gatunków opisał 
Arystoteles w Poetyce2. Cytat z tego dzieła, nawiązujący 
również do wspólnych cech wszystkich sztuk naśladow-
czych (w tym wypadku malarstwa i dramatu), może sta-
nowić doskonały wstęp do niniejszych rozważań:

Skoro ci, którzy naśladują, przedstawiają postacie działają-
ce, a te z kolei muszą być albo szlachetne, albo nikczemne 

w tym miejscu bardzo podziękować. Za wszystkie życzliwe uwagi 
i pomoc w nadaniu tekstowi ostatecznego kształtu serdecznie 
dziękuję Pani dr Urszuli Makowskiej. Za konsultacje i uwagi jestem 
wdzięczna także dr. hab. Marcinowi Kalecińskiemu.

2 Wszystkie cytaty z Arystotelesa w przekładzie Henryka Podbielskiego 
– zob. Aristoteles (2001).
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(niemal zawsze bowiem charaktery sprowadzają się 
do tych dwu rodzajów, gdyż o różnicy naszych charakterów 
stanowią wady i cnoty), przedstawiają je jako lepsze bądź 
jako gorsze, bądź jako takie, jakimi są w rzeczywistości)3.

O samych autorach komedii oraz o istocie tego gatunku 
Arystoteles pisze:

Szlachetniej usposobieni twórcy naśladowali bowiem 
piękne czyny ludzi szlachetnych, natomiast twórcy 
o usposobieniu bardziej pospolitym przedstawiali czy-
ny ludzi złych tworząc początkowo „szyderstwa”, jak 
tamci hymny i pochwały bohaterów4. […] Komedia 
jak stwierdziliśmy jest naśladowaniem ludzi gorszych, 
lecz bynajmniej nie w znaczeniu wszystkich ich wad, 
a tylko w zakresie śmieszności, która jest częścią 
brzydoty5.

Antyczne komedie, utwory satyryczne i bajki Ezopa z pew-
nością były znane w nowożytnym Gdańsku. Ich edycje 
znajdowały się w księgozbiorach gdańskich patrycjuszy 
i w znacznej liczbie figurują w  Index librorum Biblioteki 
Rady Miasta Gdańska6. Spis ksiąg należących do Giovan-
niego Bernardina Bonifacia markiza d’Oria zawiera kome-
die Arystofanesa (trzy wydania: we Florencji z komenta-
rzami, w Wenecji i Bazylei)7 i bajki Ezopa8. Z autorów 
greckich w owym księgozbiorze znalazły się jeszcze utwory 
Lukiana z Samosat9, którego satyry wywarły duży wpływ 

3 Aristoteles (2001): 1448a.
4 Aristoteles (2001):1448b.
5 Aristoteles (2001): 1449a.
6 Index (1596–1782): 17; za udostępnienie kopii Indexu serdecznie 

dziękuję dr. hab. Marcinowi Kalecińskiemu.
7 Index (1596–1782): 29.
8 Index (1596–1782): 17.
9 Index (1596–1782): 20.

na twórczość Erazma z Rotterdamu (w  Index librorum 
wymienione jest wydanie z Frankfurtu oraz tom opubliko-
wany w Bazylei, na który być może składały się tłumacze-
nia Thomasa More’a i Erazma z Rotterdamu, wydawane 
w oficynie Johanna Frobena w latach 1514, 1517, 1521, 
1534)10. Lukian z Samosat pojawia się w Indeksie tylko 
raz – właśnie w zbiorach markiza d’Oria – gdzie znalazł 
się zapewne ze względu na wpływ, jaki wywarł na autora 
Pochwały głupoty, którego włoski markiz szczególnie cenił. 
Popularność dzieł Lukiana nie trwała długo. Wiadomo, 
że utwory kąśliwego satyryka dosyć szybko uznano za nie-
odpowiednie dla dzieci, a Luter odrzucił jego twórczość za 
bluźnierczy stosunek do religii11. Bonifacio posiadał także 
komedie łacińskie Terencjusza i Plauta (z komentarzami, 
wydane w Wenecji)12, jak również dzieła Horacego13 (aż 
pięć pozycji, w tym jedna z komentarzami francuskiego 
humanisty Dionizego Lambina14, były to egzemplarze z ofi-
cyn w Paryżu i Wenecji), Marcjalisa (wydane w Wenecji)15, 
satyry Juwenalisa i Persjusza (także wydanie weneckie)16 
oraz osobną edycję dzieł Persjusza.

Wśród książek ofiarowanych do Biblioteki Rady Miasta 
Gdańska przez Bartholomäusa Schachmanna znajdowa-
ły się utwory Terencjusza i Horacego z komentarzami17, 
Juwenalisa z objaśnieniami Antonio Mancinellego (brak 

10 Thompson (1939): 857.
11 Thompson (1939): 855.
12 Index (1596–1782): 34.
13 Index (1596–1782): 32.
14 Zob. Horatius Flaccus (1561); za tę sugestię bibliograficzną dziękuję 

Pani dr Urszuli Makowskiej; o postaci Dionizego Lambina (fr. Denis 
Lambin) np. Stevens (1962).

15 Index (1596–1782): 32.
16 Index (1596–1782): l.c.
17 Index (1596–1782): 63.
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podanego miejsca wydania) i Persjusza z komentarzami 
Johannesa Britannica (brak informacji o miejscu wyda-
nia)18. Przekaz Ludwiga Aichlera obejmował komedie 
Arystofanesa19 z komentarzami (niestety, nie określono 
czyimi ani gdzie wydano dzieła). Późniejsze cesje na rzecz 
biblioteki uwzględnione w spisie zawierały dzieła Persju-
sza i Juwenalisa (bez szczegółów odnośnie do wydania)20, 
dialogi Lukiana21, Terencjusza22, Plauta23, Arystofanesa24, 
bajki Ezopa (przy jednej z pozycji znajduje się dopisek, 
że  jest to wersja dwujęzyczna, po grecku i po łacinie)25 
i Marcjalisa26.

W  Index librorum brakuje natomiast dzieł Lucyliusza, 
którego satyry, jak wskazuje Margaret A. Sullivan, miały 
ogromny wpływ na rozwój scen kuchenno-targowych 
w malarstwie i rysunku, właśnie w kuchni lub na targu 
bowiem rozgrywa się akcja utworów tego rzymskiego 
poety (podobnie jest też u Lukiana) 27. W malowaniu 
wnętrz kuchennych i scen targowych, którym najczęściej 
towarzyszy umieszczone w tle przedstawienie o charak-
terze sakralnym, specjalizował się Pieter Aertsen. Na 
temat znaczenia tych scen powstało wiele prac. Według 
Sullivan, oprócz utworów Lucyliusza, inspirowano się 
także dziełami Horacego i Petroniusza, u których targi 

18 Index (1596–1782): 64.
19 Index (1596–1782): 87, 89; zob. też Bellwon (1968–1969): 22 

[nr 14].
20 Index (1596–1782): 119
21 Index (1596–1782): 367.
22 Index (1596–1782): 121, 170, 365 (7 egzemplarzy); 367 

(2 egzemplarze), 371, 389, 426.
23 Index (1596–1782): 351, 354.
24 Index (1596–1782): 171
25 Index (1596–1782): 174, 175, 190, 366 (3 egzemplarze).
26 Index (1596–1782): 119, 371, 412.
27 Sullivan (1999): 236–266.

czy przeładowane stoły pojawiają się w kontekście pięt-
nowania ostentacyjnego bogactwa i chciwości28. Zdaniem 
badaczki obrazy Aerstsena stanowią krytykę rozrzutności, 
sprzecznej z horacjańską maksymą: żyj wedle swej miary; 
mają przypominać o tym, że prawdziwą szlachetnością 
jest cnota (w tym wypadku – umiarkowania)29. Tematykę 
mistrza kontynuował jego uczeń, Joachim Beuckelaer, 
który do repertuaru wspomnianych motywów dodał liczne 
aluzje o charakterze erotycznym.

W sztuce gdańskiej można wskazać jedynie dwa przykłady 
tego typu przedstawień. Z pracami Aertsena i Beuckelaera 
Jacek Tylicki zestawia rysunek Antona Möllera starszego 
Scena z Targu z 1606 roku30. Postać wieśniaka, ukaza-
nego na pierwszym planie, trzymającego rękę na kroczu, 
nie pozostawia wątpliwości co do wymowy dzieła. Jabłko 
jako symbol grzechu pierworodnego i mleko, odnoszące 
się tu do rozwiązłości, stanowią, jak pisze Tylicki, o mora-
listycznej wymowie dzieła31.

Do  tematyki targowej nawiązuje także obraz wiązany 
z Gdańskiem, funkcjonujący pod tytułem Kobieta kupująca 
drób32. Dzieło nieznanego malarza można datować na lata 
trzydzieste, czterdzieste XVII wieku na podstawie stroju 
kobiety (podobne suknie noszą mieszczki przedstawiane 

28 Sullivan (1999): 249.
29 Sullivan (1999): 253.
30 Anton Möller st., Scena z targu, papier, piórko, tusz czarny, 183 × 

146 mm, Dessau, Anhaltische Gemäldegalerie, Graphische Samm-
lung, nr inwentarzowy: B XIV, 3 d. II, 38 – na karcie inwentaryzacyj-
nej; Geissler (1987): 347 [il. 28]; Tylicki (2003): 262–265 [il. 7]; 
Tylicki (2005): 50, 193.

31 Tylicki (2003): 262.
32 AN, Kobieta kupująca drób, 1630–1640, płótno, technika olejna, 

136 × 98 cm, Gdańsk, Muzeum Narodowe w Gdańsku (depo-
zyt Muzeum Narodowego w Warszawie), nr inwentarzowy: MNG/
SD/133/MD.
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na kartach sztambucha Heinricha Böhma). Mężczyzna jej 
towarzyszący ubrany jest w strój szlachecki, pod pachą ma 
indyka, a na wyciągniętej dłoni monety. Kobieta również 
trzyma monety w lewej dłoni, a prawą ujmuje dłoń męż-
czyzny. Gesty te odczytywano jako płacenie przez kobietę 
za drób, choć trudno stwierdzić, czy rzeczywiście to ona 
daje mężczyźnie pieniądze. Równie prawdopodobne jest, 
że bierze je z jego ręki. Przed nimi siedzą dwie kury. Obraz 
ten, jak na scenę targową, jest bardzo nietypowy: transak-
cja odbywa się we wnętrzu dość zamożnego domu (w tle 
widać okno z witrażową szybą), a kupcem bądź nabywcą 
jest szlachcic, co również nie pasuje do realiów targowych. 
Być może chodzi tu o transakcję innego typu i obraz sta-
nowi aluzję do prostytucji. Przedstawienie ptaków jako 
aluzja do stosunku płciowego wynika z podobieństwa 
w języku holenderskim czasownika vogelen („kopulować”) 
do słowa Vogel („ptak”)33, choć Margaret A. Sullivan przy-
puszcza, że ptactwo jako metafora seksualna ma antyczny 
rodowód34

Rzadko kiedy pamięta się, że alegorie Pary Dobranej 
i Niedobranej mają także źródło w  literaturze antyku. 
Pierwszy raz satyra na pary o znacznej różnicy wieku i na 
małżeństwa, zawarte w celu uzyskania korzyści finanso-
wych, pojawia się w twórczości rzymskiego pisarza Tytusa 
Macciusa Plauta35. W sztuce gdańskiej znajdziemy kilka 
przykładów realizacji tego tematu, także w tym wypadku 
w twórczości Antona Möllera starszego. Jego rysunek, 
znajdujący się w zbiorach w Dessau, przedstawia starca 
lubieżnie obejmującego młodą kobietę. Obecność stojące-
go za nimi błazna z marottą (berłem) stanowi komentarz 

33 Jongh (1999): 51.
34 Sullivan (1999): 258.
35 Luijten — Jongh (1997): 80.

do małżeństwa, którego zawarciem kierują żądza i korzy-
ści finansowe. Niemal identyczne ujęcie widoczne jest 
na rysunku tego samego artysty, datowanego na około 
1600 rok, znajdującego się w zbiorach w Monachium. 
Choć w tym wypadku brakuje postaci błazna podkreślającej 
moralistyczny i satyryczny charakter sceny, rozrzucone na 
środku stołu monety jednoznacznie wskazują, że motywem 
zawarcia znajomości była chęć wzbogacenia się. Podobną 
wymowę ma akwarela Möllera, która ozdabia jedną z kart 
sztambucha Michaela Heidenreicha36. Ukazuje młodą 
parę na łożu z baldachimem, a obok staruchę otoczoną 
kosztownościami. Jak zauważył Tylicki, widoczne jest tu 
odwołanie do kalwińskiej koncepcji bogactwa, co tłumaczy 
inskrypcja na łożu DER SEGEN DES HERRN MACHT REICH 
OHN MVHE…37. Warto zauważyć, że źródłem cytatu jest 
Księga Przysłów Salomonowych38 („Błogosławieństwo 
Pańskie ubogaca, a nie przynosi z sobą utrapienia”)39. 
Żartobliwy i dosadny charakter rysunków sztambuchowych 
oraz swobodne podejście do konwenansów mogłyby suge-
rować, że pokazanie młodej pary w łożnicy bezpośrednio 
odnosi się do zalet posiadania młodej i nadobnej żony. 
Jednak przykłady z twórczości innych artystów dostarczają 
argumentów, że całość przedstawienia należy odczytać 
nieco inaczej. Kompozycja ukazująca trzy osoby, czyli 
młodą parę i staruchę bądź starca, pojawia się również 

36 A. Möller starszy, Alegoria dobranego małżeństwa, ok. 1610, papier 
żółtawy, piórko, tusz brązowy, tusz szary, akwarela, gwasz, złoto, 
ok. 150 × 190 mm, Kórnik, Biblioteka PAN, zob. Heidenreich 
(1601–1612): k. 54; Tylicki (2005): 55; Gosieniecka (1968): 
73–82.

37 Tylicki (2005): 202, 203 [VIII p 18].
38 Proverbia [Księga Przysłów Salomonowych] 10:22. według Biblia 

(1632).
39 W tłumaczeniu Jacka Tylickiego: „Błogosławieństwo Pana czyni 

bogatym bez wysiłku”, zob. Tylicki (2005): 55.
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w miedziorycie Hendricka Goltziusa, opublikowanym przez 
jego brata Jacoba40. Jacob Goltzius podjął ten sam temat 
w rycinie wykonanej według Pietera de Jode I. Rytownik 
dodał tu inskrypcję, wkładając w usta młodzieńca wyzna-
nie, że poślubi staruchę dla jej pieniędzy, aby je wydać 
na inne kobiety. Zbliżoną interpretację tematu znajdujemy 
także w twórczości Jacoba de Gheyn II. W kontekście tego 
rodzaju przedstawień wymowa gdańskiego rysunku wyda-
je się zbliżać do jednoznacznie dopowiedzianej słowem 
ryciny Goltziusa. Zwłaszcza że ukazanej tu pannie daleko 
do ideału skromnej i wstydliwej młodej żony.

W dziełach plastycznych chętnie wykorzystywano również 
maksymę Terencjusza Sine Cerere et Baccho friget Venus, 
mówiącą, że bez jadła i napitku miłość nie rozkwita41. 
Obok Uczty bogów podczas zaślubin Kupidyna i Psyche 
był to jeden z najczęściej podejmowanych tematów uka-
zujących zmysłową zabawę o ukrytym moralizatorskim 
znaczeniu42. Przykładem ilustracji słów Terencjusza jest 
Alegoria złej drogi do małżeństwa Antona Möllera star-
szego z 1596 (w zbiorach Staatliche Museen zu Berlin, 
Kupferstichkabinett), rysunek będący najprawdopodobniej 
szkicem przygotowawczym do malowidła ozdabiającego 
wieko klawesynu skrzydłowego. Umieszczony na rysunku 
napis chwalący zalety radości, miłości i wina stanowi, 
w przewrotny sposób, przestrogę dla młodej niewiasty.

Kompozycję tego rysunku powtarza w dużej mierze obraz 
z 1600 roku, zdobiący dawniej wieko wirginału, Alegoria 
cnoty małżeńskiej (Alegoria zaślubin Agaty von der Linde), 
przypisywany Hermanowi Hanowi (ostatnio wystawiony na 

40 Luijten — Jongh (1997): 82.
41 Luijten — Jongh (1997): 69; Tylicki (2005): 42.
42 Filedt Kok (1991–1992): 170.

aukcji w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby’s)43. Sce-
nie zabawy, ukazanej po prawej, której patronują postaci 
Wenus, Bachusa, Cerery i Amora (il. 1), została przeciw-
stawiona grupa weselników zachowujących powściągli-
wość, zajmująca lewą stronę obrazu. Grzeszna, zmysłowa 
miłość znajduje tu swoją antytezę w małżeństwie, które 
uznawano za jedyny środek zapobiegający rozwiązłości. 
Interesująca w kontekście niniejszych rozważań jest grupa 
trzech postaci wyobrażonych po lewej stronie triady bóstw. 
Dwie z nich opisuje Tylicki – pierwsza po lewej to mnich 
raniący nożem serce, który, jak pisze badacz symbolizuje 
parodia nieuczciwą miłość obok niego zaś stoi kucharz 
z pieczenią na półmisku44. Częścią grupy stanowionej 
przez te postacie jest zapewne również drugi mnich po 
drugiej stronie kucharza, trzymający w dłoni kurze udko. 
Można zauważyć, że ci trzej mężczyźni zostali wyobrażeni 
w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w pozach podobnych 
do wizerunków trzech greckich bogów, których postaci 
podkreślają temat przedstawienia, czyli – Bachusa, Ceres 
i Wenus. Postać nawiązująca do Wenus dzierży w dłoni 
krwawiące świńskie serce, „Ceres” zamiast rogu obfitości 
ma w ręku kiełbasę, natomiast „Bachus” – podobnie jak 
oryginał – wyciąga przed siebie wypełnione naczynie. 
Można przypuszczać, że mamy tutaj do czynienia ze swego 
rodzaju parodią bogów patronujących uczcie. Intrygująca 
satyra, co do której trudno znaleźć analogie w sztuce 
europejskiej, zdaje się również być przykładem inwersji 

43 Herman Han, Alegoria cnoty małżeńskiej, ok. 1600, olej na desce; 
atrybucja początkowo budziła wątpliwości badaczy i zaowocowała 
dyskusją w postaci licznych publikacji, ostatecznie – także w związku 
z odnalezionymi informacjami archiwalnymi na temat malarza – 
została zaakceptowana, zob. Jaśniewicz (2012): 3–5; Kizik (2003): 
135–143; Morka (2002): 250–265; Kowalska (1999): 147–152; 
Tylicki (1997): 38–53.

44 Tylicki (1997): 42.
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 � Il. 1. Herman Han, Alegoria cnoty małżeńskiej (Alegoria zaślubin Agaty von der Linde), ok. 1600, deska, technika olejna, Gdańsk, własność prywatna, 
fragment lewej i prawej strony dzieła, fot. M. Mielnik
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błazeńskiej. Sam błazen został umieszczony po prawej 
stronie obrazu – widoczna jest jedynie głowa postaci 
wychylającej się spod małżeńskiego łoża, trzymającej pan-
nę młodą za patynkę45. Sparodiowanie szlachetnej trójki 
bóstw antycznych jasno wskazuje, że wymowa sentencji 
„Bez Bachusa i Cerery marznie Wenus” jest w tym wypadku 
zdecydowanie negatywna. Biesiada, na którą składają się 
jadło, napitek i tańce, prowadzić może jedynie do grzechu, 
co podkreśla także umieszczona na obrazie inskrypcja46. 
Jedynym właściwym rodzajem miłości jest uczucie łączące 
małżonków.

Kolejnym przykładem recepcji antyku są nawiązania 
do bajek Ezopa. Sam bajkopisarz został przedstawio-
ny na dwóch rysunkach Antona Möllera starszego znaj-
dujących się w zbiorach w Fine Arts Museum w San 
Francisco oraz wiedeńskiej Albertinie (oba datowane na 
1596 rok). W obu Ezop jest ukazany pomiędzy dwoma 
mędrcami, którzy demonstracyjnie odwracają się od niego 
plecami. Mężczyzna po lewej stwierdza, jak głosi podpis, 
że zna sekret mądrości, drugi zaś, po prawej, oświadcza, 
że potrafi wszystko. Ezop natomiast przyznaje, że  jego 
niezmierzona głupota pożarła rozum47. Jeden z ukazanych 
na rysunku widzów wskazuje na Ezopa palcem i pyta: 
„Co więc umiesz?”, sięgając jednocześnie do wypchanej 
kabzy. Na zasadzie inwersji błazeńskiej rysunek podaje 

45 Tylicki (1997): 46.
46 Vina Venusque Ceres Propellunt Corpore Morbos,
His Hos Impellunt Vina Venusque Ceres.
Ista Voluptatis Genitrices, Ista Voluptas
Progenuit; Matres sunt genitrice satae.
Sumpta gulae modicae sunt pharmaca grata Veneno,
Tota Venena dabant prodiga Sumpta gulae.
Herman Han Inue. & Pinxit. cyt. za Tylicki (1997): 42.
47 Tylicki (2005): 43–44, 188 [VIII s 64], [VIII s 65].

w wątpliwość, kto naprawdę jest mędrcem, a kto powinien 
być obiektem kpin.

Ezop pokazany został tutaj, zgodnie z przekazami o jego 
wyglądzie z Vita Aesopi, jako karzeł charakteryzujący się 
wyjątkową brzydotą, o prawdopodobnie etiopskich korze-
niach, co jest widoczne w jego rysach. Tak też przedstawia 
go rycina w pierwszym ilustrowanym wydaniu jego bajek 
zebranych i przetłumaczonych przez Heinricha Steinhowe-
la, wydanych w oficynie Günthera Zainera w Augsburgu 
w latach 1477–147848.

Gdańszczaninem, który w malarstwie i grafice przedstawiał 
ezopowe bajki, był Daniel Schultz. Nawiązania do bajek 
Ezopa w jego twórczości jako pierwsza zauważyła mono-
grafistka artysty, Bożena Steinborn49, wymieniając cztery 
przykłady akwafort: Bajka o cudzych piórkach50, Bajka 
o kocie doktorze51, Bajka o kwoce broniącej piskląt52, 
Ptactwo na podwórku53. Jako źródło inspiracji uczona 
wskazała wydany w Brugii w 1567 roku zbiór Edewaerda 
de Dene De Warachtighe Fabulen der Dieren z ilustracjami 

48 Zob. przedruk wydania augsburskiego – Aesopus (1501) – wykonany 
w 1501 roku przez Jacoba Wolffa von Pforzheima, obecnie udostęp-
niany pod adresem: http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/
esop.html, w tym ilustrację frontyspisową: http://www.uni-mannhe-
im.de/mateo/desbillons/esop/seite2.html [dostęp: 18.06.2015].

49 Steinborn (2004).
50 Odbitki w Gdańsku, Poznaniu, Monachium, Dreźnie i Berlinie – tutaj 

trzy (w tym jedna uważana za stan pierwszy) – a także w Hamburgu, 
Wiedniu i Brunszwiku, zob. Steinborn (2004): 54, 55 [kat. nr 48], 
184–187.

51 Odbitki w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w Staatliche Kunstsam-
mlungen Kupferstich-Kabinett Dresden, Steinborn (2004): 54–55 
[kat. nr 50], 190, 191 [ilustracja].

52 Kogut i kury atakowane przez jastrzębia, akwaforta, 20,4 × 28,5, 
Staatliche Graphische Sammlung, Monachium, nr inwentarzowy: 
110746.

53 Steinborn (2004): 54–55, 188 [kat. nr 49], 189 [ilustracja].
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Marcusa Gheeraertsa54. Jak pisze Steinborn, Schultz zapo-
życzał niektóre motywy z tego zbioru, nie były to jednak 
dosłowne powtórzenia55; autorka przypuszcza, że ryciny 
miały posłużyć jako ilustracje do gdańskiego wydania bajek 
Ezopa56. Wskazywałaby na to Bajka o cudzych piórkach, 
akwaforta opatrzona wyrytym na matrycy numerem 18 
(il. 2). Dawniej była to niezwykle popularna opowieść, 
co zapewne wiąże się z jej wymową, podkreślającą, że każ-
dy powinien znać swoje miejsce w społeczeństwie i nie 
przekraczać określonych przez nie granic. Opowiada ona 
o kawce, która pragnęła być pawiem. Pożyczone pawie 
piórka nie spełniły marzenia, a sprawiły jedynie, że nie 
zaakceptowały jej ani pawie, ani własne środowisko.

Wydaje się natomiast, że Bajkę o kocie doktorze Schultza 
należałoby jednak odczytywać jako ilustrację bajki Kot 
i kogut (il. 3), znajdującą się zresztą w zbiorze de Dene57. 
W bajce o kocie doktorze drapieżnik udaje dobrotliwego 
medyka i przebiera się, żeby zmylić kury. Nie występuje 
ona we wczesnych wydaniach bajek Ezopowych. We 
wszystkich zbiorach uwzględniona jest natomiast bajka 
o kocie i kogucie, w której myszołap, szukając pretekstu, 
żeby pożreć koguta, zaczyna z nim rozmowę. Oskarża go 
o to, że pieje całą noc, nie dając ludziom spać. W odpo-
wiedzi ptak tłumaczy, że robi to dla dobra ludzi, aby wie-
dzieli, że nadszedł ranek i trzeba wstać do codziennych 
obowiązków. Wtedy kot zarzuca mu, że bierze wszystkie 
swoje liczne siostry za żony, co ten uzasadnia również 
dobrem ludzi, lubiących jeść jajka. Wreszcie kot przyzna-
je, że wszystkie argumenty koguta mają sens, co jednak 

54 Steinborn (2004): 54–55.
55 Steinborn (2004): 84.
56 Steinborn (2004): 55.
57 Zob. Dene (1567): 170; Steinborn (2004): 84 [przyp. 190].

nie przeszkadza mu go zjeść. Morał wypływający z bajki 
pokazuje, że w istocie czynienie zła nie potrzebuje żadnych 
usprawiedliwień.

Wydaje się, że tę właśnie bajkę ilustruje również obraz 
Kogut, dwie kury i dwie kaczki Daniela Schultza (il. 4)58. 
Malowidło przedstawia ptactwo domowe – na ciemnym 
tle, w centrum, został ukazany piejący kogut, przy nim 
w koszu są dwie kury, a u dołu obrazu z kosza wystają 
łebki dwóch kaczek. Z  lewej strony kompozycji widać 
wróblowatego ptaszka trzymającego w dzióbku piórko, 
a z prawej czai się ledwie widoczny kot. Pociemniała 
warstwa werniksu sprawiła, że łebek drapieżnika przestał 
być widoczny i odsłonięto go dopiero podczas konserwa-
cji w 1997 roku. Kompozycja obrazu przypomina trochę 
tę z ilustracji bajki we wspomnianym wydaniu Steinhowela, 
choć trudno stwierdzić, czy Schultz je znał59. Zarówno 
na książkowej rycinie, jak i w obrazie Schultza sylwetka 
przyczajonego kota nie pozostawia wątpliwości, że zwierzę 
nie ma dobrych zamiarów. Występuje więc w tej samej roli, 
co w bajce o kogucie i kocie.

Wydaje się, że z ezopowymi bajkami można również wiązać 
obraz Trzy lisy (il. 5), naśladujący obrazy Snydersa (Lis i dzi-
kie koty, Lis i psy)60. Dwa lisy walczą o zdobycz, nie zauwa-
żając, że w zaroślach skrada się trzeci drapieżnik. Źródłem 
popularnego przysłowia „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci 
korzysta” jest także bajka Ezopa o lisie, lwie i niedźwiedziu.

58 Malowany po 1660, płótno dublowane, technika olejna, 95 × 
81 cm, MNG/SD/325/M, wtórnie przycięty do owalu (podczas póź-
niejszego dublowania podobrazia przywrócono kształt prostokąta), 
zob. Steinborn (2004): 54 [kat. nr 39], 162, 163 [ilustracja].

59 Zob. Aesopus (1501): 173; paginacja według opisu na stronie 
internetowej http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/esop/
seite173.html [dostęp: 23.03.2017].

60 Steinborn (2004): 158.
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 � Il. 2. Daniel 
Schultz, Bajka 
o cudzych piór-
kach, akwaforta, 
Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, fot. 
pracownia foto-
graficzna Muzeum 
Narodowego 
w Gdańsku
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 � Il. 3. Daniel Schultz, Kot i kogut, akwaforta, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. pracownia fotograficzna Muzeum Narodowego w Gdańsku





 � Il. 4. (obok) Daniel Schultz, Kogut, dwie kury i dwie kaczki, po 1660, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. pracownia fotograficzna Muzeum Narodowego w Gdańsku 
 � Il. 5. Daniel Schultz, Trzy lisy, 1660, płótno, technika olejna, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. pracownia fotograficzna Muzeum Narodowego w Gdańsku
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Ilustracją do bajki nie jest natomiast obraz Schultza Lis 
i winogrona (il. 6)61. Zaginiony podczas II wojny światowej, 
do niedawna był znany badaczom tylko ze słabej reproduk-
cji, na której nie widać, że to prawdopodobnie fragment 
wycięty z większej całości. Dlatego – mimo pozornego 
związku obu występujących w tytule motywów z popu-
larną bajką ilustrującą pojęcie resentymentu – nie można 
tego fragmentarycznego obrazu rozpatrywać w kontekście 
inspiracji literackiej. Wzorem dla Schultza była i w tym 
wypadku najpewniej kompozycja Fransa Snydersa. Jego 
Spiżarnia62 istnieje jednak w tylu wariantach, że trudno 
stwierdzić, z którego korzystał Schultz i co dokładnie mogło 
znajdować się na pozostałej części jego obrazu. Zachowany 
fragment stanowi prawy dolny róg pierwotnej kompozy-
cji; przedstawia lisa patrzącego w górę, a w tle stoi stół 
nakryty czerwoną materią, na którym leżą martwy bażant 
i kiście winogron. Obrożę lisa spina sprzączka z obrożą 
jego towarzysza, widocznego fragmentarycznie w lewym 
dolnym rogu. Podobna sugestia, że dzieło stanowi wyci-
nek całości została zawarta w inwentarzu Stadtmuseum 
– przy tytule obrazu widnieje dopisek, że być może jest 
to fragment dzieła Rubensa63. Możliwe także – jak przy-
puszcza Anna Sobecka – że jest to pierwotna kompozycja 
obrazu64, jednakże z całą pewnością wizerunek zwierzęcia 

61 Daniel Schultz, Lis i winogrona, 1648, płótno, technika olejna, 
78 × 87 cm, nr inwentarzowy: MNG/SD/760/M. Obraz pochodzi 
z dawnych zbiorów Stadtmuseum Danzig; w 2010 roku wraz z inny-
mi dziełami został przekazany do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Gdańsku przez Fundację Pruskiego Dziedzictwa (Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz).

62 Frans Snyders, Spiżarnia, ok. 1635–1640, płótno, technika olejna, 
Mead Art Museum at Amherst College.

63 Kowalska et al. (2013): 30.
64 Sobecka (2015) [w druku], chciałabym serdecznie podziękować 

autorce za udostępnienie tekstu.

przedstawionego wśród owoców i trofeów myśliwskich nie 
pasuje do treści ezopowej bajki.

Zaprezentowane przykłady recepcji antyku, w jego „niskiej”, 
aczkolwiek doskonałej odmianie, choć nie są liczne, dają 
jednak pewne wyobrażenie o znajomości zarówno wspo-
mnianych dzieł literackich, których wydania znalazły się 
w księgozbiorach gdańszczan, jak i czerpanych z tych dzieł 
i obecnych w sztuce europejskiej motywów. Na uwagę 
zasługuje fakt, że w gdańskim środowisku reprezentowana 
jest głównie satyra o korzeniach starożytnych, natomiast 
niewiele można znaleźć śladów wpływu mieszczańskiej 
kultury błazeńskiej czy sowizdrzalskiej. W księgozbiorach 
gdańskich próżno szukać wydań Dyla Sowizdrzała65. Nie-
wielka musiała być też liczba egzemplarzy Statku głupców 
Sebastiana Brandta z 1497 roku. W zbiorach PAN Biblio-
teki Gdańskiej zachował się jedynie łaciński przekład tego 
utworu66, a w istniejących spisach gdańskich siedemna-
stowiecznych księgozbiorów mieszczańskich Narrenschiff 
wymieniony jest dwukrotnie: w katalogu aukcyjnym librarii 
rodziny Bodecków67 oraz Reinholda Curickego (oba wyda-
nia łacińskie)68. Choć pewne pokrewne temu nurtowi moty-
wy da się wyróżnić w sztukach plastycznych, to są one 
jeszcze mniej liczne niż w wypadku recepcji tekstów ośmie-
szających głupotę i piętnujących przywary, a wywodzących 

65 Za tę informację dziękuję prof. dr. hab. Edmundowi Kizikowi, a za 
sprawdzenie, czy egzemplarze Narrenschiff znajdują się obecnie 
w PAN Bibliotece Gdańskiej – dr Marii Otto.

66 Stultifera navis (1497 [1 III]).
67 Catalogus (1720): 137 [pozycja 1080].
68 Catalogus (b.d. [1676?]): k. L3 verso [dział: Poetae, In quarto, 

nr 11]; zob. też http://www.kb.dk/books/aesaml/2011/sep/00005/ 
[w pliku s. 89; dostęp: 31.03.2016]; datacja, opis, wyliczenie 
zachowanych egzemplarzy zob. Szafran (1968–1969): 89–91; 
Imańska (2011): 14–15 [w tym przyp. 12].



 � Il. 6. Daniel Schultz, Lis i winogrona, 1648, płótno, technika olejna, Gdańsk, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. pracownia fotograficzna Muzeum Narodowego w Gdańsku
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się z antyku. Być może w świadomości gdańszczan antycz-
ny rodowód nobilitował nawet te niskie gatunki literackie, 
bliższy natomiast czasowo i przestrzennie nurt sowizdrzal-
ski wydawał się zbyt trywialny, aby odpowiadać wysokim 
aspiracjom wykształconych patrycjuszy.
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Janina czy Cleopatra VII Philopator.
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Haarlem Cornelis Cornelisszoon van 131

Habich Georg 136, 147

Hadrianus Antoninus Augustus Pius Titus Aelius (Antonin 
Pius) 102–104

Haitsma Mulier E.O.G 79, 84, 111

Halm Karl Ritter von 81, 111

Hals Dirck 131

Hals Frans 131

Han Herman 25, 39, 40, 45, 118, 128–130, 133, 149, 223, 
229, 231, 232, 241

Hand John Oliver 136, 147

Hanow Michael Christoph (Hanov) 120

Hansen von Holstein 143

Harasimowicz Jan 225

Hartwig Johann Heinrich 122, 123

Haskell Francis 137, 147

Haupt Maike G. 168, 179

Heidenreicha Michael 127, 228, 240

Heinecke Johann Gottlieb (Heineccius) 106, 111, 112

Heins (Heinsius) Daniel 220, 221

Heinsius Daniël 131, 147

Heinsius Nicolaus (Mikołaj) 65

Helena (święta) 168

Henderson John 38, 44

Hepner Gottfried 122

Herman Christof 121

Herodotus (Herodotos) 183, 220

Hetzel Johann Theodor 123

Heweliusz (Hewelcke, Hevelius) Jan (Johannes) 14, 50

Heyse Abraham 48, 50

Hilarius Pictaviensis (Hilary z Poitiers) 55, 134

Hildebrand Friedrich 81, 111

Himerius (Himerios z Prusias) 22, 105, 108

Hingelberg Theodor Friedrich 120

Hippocrates Ceus (Hipokrates z Kos) 44, 45, 121

Hoche Richard 82, 111

Hoffmann Johann Benedictus 122, 123

Hohenzollern-Hechingen Johann Georg von 143

Hohn Johann młodszy 27, 139

Höhn Johann starszy 118

Holbein Hans młodszy 136, 201, 202, 207, 208, 211
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Holl Johann Gottfried 139

Homerus 76, 184, 191

Hondius Willem 27, 139

Honrich Gottfied Salomon 122

Hooft Pieter Corneliszoon 130, 147

Hopfer Daniel 217, 218

Horatius Flaccus Quintus (Horacy) 13, 18, 40, 49, 57, 65, 69, 
76, 98, 105–107, 111, 122, 226, 227, 240

Horn Christian 123

Hozjusz Stanisław (kardynał) 194

HPL (monografista) 140

Huber Wolf 26, 136

Hünefeldt Andreas 28, 61, 140, 240

Hunyadi János (Hunyady) 169

Husarzewski (postać niezidentyfikowana) 120

Icard Noëlle 184, 191

Irving David 86, 111

Isaac Schmidt 58

Isabela d’Este Gonzaga 219

Isidorus Hispanicus 197

Iulius Caesar Caius 106, 123, 168, 169

Iulius Hyginus Caius (Hyginus) 71, 76, 99

Iunius Iuvenalis Decimus 65, 98, 226, 227

Iwan V Aleksiejewicz Romanow 141

Iwanoyko Eugeniusz 57, 60, 181, 183, 191

Izydor z Sewilli (zob. Isidorus Hispanicus)

Jagiellonowie (dynastia) 17, 52–54

Jakub Ludwik Sobieski (książę) 147

Jan II Kazimierz Waza (Johan II Kasimir av Polen Vasa) 52, 53, 63, 
65, 66, 68–70, 73, 76, 139, 143 

Jan III Sobieski herbu Janina 16, 19, 27, 54, 70, 71, 73, 115, 
139, 148

Jan Saksoński (książę) 144

Jansz Filip (Janszoon Philip) 134

Jaśniewicz Aleksandra 136, 229, 240

Jażdżewska Katarzyna 177, 180

Jerzy Fryderyk Brandenburski (zob. Georg Friedrich I 
Brandenburg-Ansbach-Kulmbach)

Jezus Chrystus 89, 129, 130, 137, 154, 161, 162, 215, 219, 
223

Joachim II (Brandenburg) 25, 135

Jode Pieter de 129, 229

Jongh Eddy de 228, 229, 240, 241

Joost-Gaugier Christiane L. 167, 168, 179

Juda Machabeusz (Jehuda ha Makabi) 168, 169

Juliusz II (papież) 138

Justyn Filozof (święty) 154

Juwenalis (zob. Iunius Iuvenalis Decimus)

Kabrun Jakob 120

Kadau Ernest 141

Kaldenbach Christoph (Krzysztof) 65

Kaleciński Marcin 23, 31, 34, 39–41, 115, 141, 142, 151, 
154–156, 159, 160, 162, 163, 165, 167, 168, 170–173, 
176, 179, 181–183, 190, 192, 213, 223, 225, 226

Kandt Kevin E. 120, 147

Karas Marcin 157, 165

Karffycz Adrian 126, 156, 159

Karl Ferdinand Hommel 86, 112

Karol IX (zob. Charles IX de France Valois Angoulême)Karol V (Karl V 
von Habsburg, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) 169

Karol Wielki 169

Katritzky M.A. 129, 147

Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk (Kazimieras I Andrius Jogailai-
tis) 16, 19, 71, 52, 53, 169

Keckermann Bartholomäus (Bartłomiej) 14, 50, 168

Keller Christoph (Cellarius) 22, 108, 112

Kempen Eggert von 117
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Kempen Thomas von (święty) 136

Kempen von (rodzina) 117

Kerschenstein Sigismund (Zygmunt) 70

Kevell Christian 121

Khunrath Heinrich 33, 187, 192

Kilarska Elżbieta 160, 165

Kipping H(e)inrich 20, 82, 89, 91, 92, 112

Kirchhoff Johann Georg 122

Kitner Egidius 122

Kizik Edmund 41, 44, 45, 107, 112, 116, 120, 135, 143, 145, 
147, 149, 215, 223, 224, 229, 238, 241

Klein Jacob Theodor 14, 50

Klemens VII (papież) 138

Klimkiewicz Anna 220, 223

Klur Hans 26, 136, 137

Kłoczowski Jerzy 58, 60

Knapski Grzegorz 55, 60

Kniewel Theodor Friedrich 109, 112

Kochanowski Jan 56, 60, 137

Kociumbas Piotr 5, 38, 43–45, 113

Kocks Dirk 127, 147

Kolendo Jerzy 41, 43, 44

Kolendo-Korczak Katarzyna 168, 174, 175, 179

Konau Antonius Johann 122

Korduba Piotr 116, 119, 124, 147

Korus Kazimierz 175, 180

Koska Irmgard 125, 147

Kościelak Sławomir 40, 45

Kotarski Edmund 12, 38, 39, 41, 45, 47, 50, 51, 54, 60, 63, 
64, 76

Kotłowski Grzegorz 40, 45, 57, 60, 208, 209, 211

Kowalewska Danuta 157, 166

Kowalska Helena 60, 229, 238, 241

Koźluk Magdalena 154, 166

Kregge Christoff 122

Kress Samuel H. 219

Krüger Peter 14, 51

Krumhausen Joachim 12, 48, 61

Kruse Salomon 108, 110, 122

Kuczman Kazimierz 214, 223

Kumaniecki Kazimierz Feliks 55, 60

Kurcjusz Marek (zob. Curtius Marcus)

Kurkowa Alicja 73, 76, 133, 135, 147

Lachmann Karl 38

Lambin Denis (Dionizy) 226, 240, 241

Lanckorońscy z Brzezia (rodzina) 210

Landowska Magdalena 124, 132, 147

Lassota Józef 154, 166

Lastman Peter 135

Laudien Johann Friedrich 122

Lauterbach Christiane 124, 147

Le Beau Charles 99, 112

Le Clerc Jean 88–91, 98, 112

Legner Anton 135, 148

Lengnich Gottfried 14, 16, 22, 51, 52, 54, 60, 106, 108

Leopold I Habsburg 28, 141, 145

Leuschner Joachim 108, 112

Lickfett Johann Chistian 122

Liddell Henry George 40, 45

Lieberwirth Rolf 86, 106, 112

Lilie Andreas 123

Lilliehöök Anders Johansson 72

Linde Adrian von der II 72, 76

Linde Agatha von der 130, 229, 231

Linde Florentyna (Florentine von der) 25, 134

Linde von der (rodzina) 128, 130

Linde-Usiekniewicz Jadwiga 37, 45

Lipinsky A. 219, 223
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Lipsius Iustus (Lipsjusz Justus, Joost Lips) 90, 99, 104, 112, 121, 
123, 124, 168, 178

Livius Titus (Liwiusz Tytus) 66, 76, 98, 167, 174, 175, 179

Löffler Fritz 164, 166

Löschin Gotthilf 120, 215, 223

Loon Peeter van 170

Loth Carl 120

Louise-Marie de Gonzague-Nevers 15, 52, 64

Löwenthal (kolekcjoner) 121

Luciani Sebastiano 35, 138, 241

Lucianus Samosatensis (Lukian z Samosat) 226, 227

Lucilius Caius (Lucyliusz Gajusz) 227

Ludwika Gonzaga (zob. Louise-Marie de Gonzague-Nevers)

Ludwika Maria (zob. Louise-Marie de Gonzague-Nevers)

Luijten Ger 228, 229, 241

Luther Martin (Luter Marcin) 23, 26, 29 130, 157, 187, 226

Lycophron Chalcidensis (Likofron z Chalkis) 110

Łaganowski Stephani Jan 15, 51, 61

Maccius Plautus Titus (Tytus) 228

Maciejewski Tadeusz 52, 60

Magnentius Rabanus Maurus (Magnecjusz Raban Maur) 217

Majda Tadeusz 190, 192

Major Johann (Maior Jan) Daniel 65

Makowska Urszula 225, 226

Maksymilian I Habsburg (Maximilian I) 155

Mancinelli Antonio 226

Mander Carel van 127, 148, 222

Manlius Capitolinus Marcus (Manliusz Kapitoliński Marek) 173–
175, 178

Mantegna Andrea 32, 186, 217

Mańkowski Jerzy 153, 166

Marcin (święty) 174

Marcjalis (zob. Valerius Martialis Marcus)

Marczuk Barbara 154, 155, 166

Marek Aureliusz (zob. Aurelius Antoninus Augustus Marcus)

Maria Kazimiera (Marie Casimire Louise) de la Grange d’Arquien 
Zamoyska Sobieska 19, 49, 68, 69, 71

Marie-Louise (Maria Ludwika) de la Grange d’Arquien de 
Béthune 70, 71

Maro Publius Vergilius (zob. Vergilius Maro Publius)

Martin Matthaei 122

Marx-Vannini Anna 210, 212

Massari Stefania 204, 211

Mattioli Pietro Andrea 197

Maucher Christoph 143–145

Maukisch Johann (Jan) 14, 50, 66, 76

Mazzola Girolamo Francesco Maria 204

Medici Cosimo de’ (il Vecchio) 13, 76, 156

Meissner Johann Georg 121, 122, 124, 125

Meissner Johann Heinrich 140

Melanchton Filip (Melanchthon Philipp) 80, 138, 148, 157, 194, 
208

Melion Walter S. 86, 127, 129, 148

Merian Matthäus 175

Mesmes d’Avaux Claude d’ 48

Michalski Sergiusz 137, 148

Michał Anioł (zob. Buonarotti Simoni Michelàngelo)

Michał Korybut Wiśniowiecki 27, 73, 139

Mieleszko Jadwiga 139, 146

Mielnik Magdalena 35, 39, 41, 190, 192, 225, 231, 241

Mieris Frans van 215

Mignault Claude 181, 186, 191

Milewska-Waźbińska Barbara 40, 45

Miller Peter N. 79, 112

Milwitz Bartholomäus 34, 120, 123, 222–224

Mistrz Georg (zob. Georg Meister)

Mnioch Marie (Maria) 55, 60

Mniszchowie (rodzina) 124, 125
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Mochinger Johann (Jan) 16, 52, 53, 60, 61, 63, 64, 76

Mokrzecki Lech 105, 107, 112

Möller Anton starszy 24, 35, 119, 126–129, 133, 138, 171, 
227–229, 232

Möller Efraim 123

Mommsen Theodor E. 167, 179

Morgenstern Karl Simon 22, 108, 110

Morhof Daniel Georg (Jerzy) 65, 76

Morka Mieczysław 155, 156, 166, 229, 241

Morrall Andrew 142, 148

Móser Zoltán 40, 45

Mrowcewicz Krzysztof 60

Müchgin Krumhausen Marie (Maria) 12, 48, 61

Mucius Scaevola Caius (Mucjusz Scewola) 28, 141, 178

Muhl (rodzina) 120

Muller Jeffrey M. 76, 121, 148

Muszyński Grzegorz 38, 44

N.S. (autor projektu ryciny) 25, 134

Nadal Augustin 99

Nadolski Bronisław 47, 49, 61, 63, 76

Nagel Carel Ferdinand 109, 114

Nanni Giovanni 155

Naruszewicz Adam Tadeusz Stanisław 15, 51

Neron (zob. Domitius Ahenobarbus Nero Lucius)

Netzer Susanne 142, 148

Newstadt Peter 120

Nicander Colophonius (Nikander z Kolofonu) 55

Niccolò di Betto Bardi Donato di 218, 221

Nicolai Heinrich 14, 50, 59, 64, 76

Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława 38, 43

Nieupoort Willem Hendrik 19–22, 41, 79, 80, 83–89, 91–96, 
98–109, 113

Nilsson Martin Persson 216, 223

Nixdorff Johann 14, 50

Nonnus Panopolitanus (Nonnos z Panopolis) 220

Nordstedt Georg 122

Nowak Zbigniew 4, 40, 41, 43–45, 49, 51, 61, 190, 193, 211, 
222

Nowicka Maria 60, 216, 223

Oelhaf Joachim 63

Oelhaf Peter 14, 50, 76

Ogier Charles 13, 48–50, 61, 120, 121, 124, 133, 148

Öhmchen (nazwisko modelki) 119

Oktawian August (zob. Caesar Divi Filius Augustus)

Opitz von Boberfeld Martin 16, 53, 61, 64, 134, 220, 223

Optatianus Porfyrius Publilius 55

Orsato Sertorio 86, 113

Oszczanowski Piotr 123, 148, 241

Ott Simon Ludwig 122

Otto Maria 37, 43–45, 105, 113, 238

Ovidius Naso Publius 49, 57, 65, 66, 68, 76, 98, 105, 113, 126, 
134, 140, 162, 184, 198, 199, 209, 211, 217, 219, 220

Owen John 64, 70

Owidiusz (zob. Ovidius Naso Publius)

Pahl Nicolaus (Mikołaj) 48, 59, 64

Paluchowski Piotr 38, 43–45, 113

Pałubicki Janusz 121, 123, 148, 215, 223

Panofsky Erwin 136, 148

Parmigianino (zob. Mazzola Girolamo Francesco Maria)

Partridge Loren 138, 148

Pasierb Janusz (ksiądz) 213, 223

Pastorius von (de) Hirtenberg Joachim 14, 50, 66, 76

Pauli Adrian 190

Paweł III (papież) 190

Pawlak Marian 49, 61

Pedanius Dioskorides (Pedanios) 197, 209

Pencz Georg
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Penny Nicholas 137, 146, 147

Pernety Antoine-Joseph 33, 189, 192

Persels Jeff 138, 148

Persius Flaccus Arius (Persjusz) 76, 226, 227

Peschwitz Gottfried von 134

Petrarca Francesco (Petrarka Franciszek) 68, 112, 168, 179

Petronius Caius Arbiter (Petroniusz Gajusz) 227

Philipp I von Österreich 204

Philipp von Hessen der Großmütige (Filip Wielkoduszny, landgraf 
Hesjii) 169, 204

Philostratus II (Flavius Philostratus) 217, 220

Piastowie (dynastia) 52–54

Pico della Mirandola Giovanni 185, 191

Pieron Johann Christof Georg 123

Pietrzak-Thébault Joanna 154, 155, 164, 166

Pigler Andor 218, 223

Pindarus (Pindar) 121

Piombo Sebastiano del (zob. Luciani Sebastiano)

Piotr II Aleksiejewicz Romanow 141

Pirri Pietro 100, 113

Pitiscus Samuel 82, 83, 111, 113

Placotomus Daniel (zob. Bretschneider Daniel)

Placotomus Johann (zob. Bretschneider Johann)

Placotomus (rodzina) 139

Plato (Platon) 121, 181

Plaut (zob. Maccius Plautus Titus)

Plinius Caecilius Secundus Caius (Pliniusz Młodszy) 107, 108, 167

Plinius Secundus Caius (Pliniusz Starszy)

Plutarchus Chaeroneus (Plutarch z Cheronei) 45, 90, 98, 167, 
170, 174–180

Podbielski Henryk 225, 240

Podestà Giovanni Andrea 221

Poelenburg Cornelis van 120

Pokrzywnicki Jacek 19, 37, 39, 43–45, 79, 113

Polybius (Polibiusz) 90, 99, 112

Polycrates (Polikrates) 34, 121, 198

Pompeius Magnus Cnaeus (Pompejusz) 123, 142, 169, 170, 178, 
251

Pontormo Jacopo da (Pontórmo Iacopo Carrucci di) 137

Pourbus Pieter 129

Praetorius Ephraim 209, 211

Preiss Barthel II 28, 140

Prejs Marek 60

Priscus Helvidius 178

Ptolemaeus Claudius 157, 166

Ptolemeusz Klaudiusz (zob. Ptolemaeus Claudius)

Publiliusz Optacjan Porfiriusz (zob. Optatianus Porfyrius Publilius)

Puduels Elisabeth von 120

Purc-Stępniak Beata 121, 148, 223

Pythagoras Samius (Pitagoras z Samos) 34, 198

Rabe (Corvinus) Johann 14, 50

Rafael (zob. Sanzio Raffaèllo)

Rahtmann Hermann 14

Rantzenkrammer Peter 28, 140

Raškovan Natal’â V. 140, 148

Reichow Hans Bernhard 125, 148

Reid Jane Davidson 220, 223

Reimers Johann Christian 122

Reiniger Simon (Szymon) 73

Reitz Wilhelm Otton 75

Reni Guido 219

Rennen Peter van der 143, 191, 192

Reusner (Reusnerus) Nicolaus 40, 44, 45

Rhete David Friedrich (Dawid Fryderyk) 65, 66, 76, 77

Rhete Philipp Christian (Filip Chrystian) 65

Riccius Christoph 81, 113

Richer Jean 186

Ridewalla Johnn 217
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Rijn Rembrandt Harmensz van 118, 135

Ripa Cesare 28

Ripin Edwin M. 128, 148

Rollet Anne 186

Ronsard Pierre de 154, 166

Rorimer James J. 168, 180

Rossaw Anna Maria (Anne Marie) 134

Rosenberg Walter 72

Roszfeld (Rosinus) Johann 20, 82, 86, 90, 110, 111, 113

Rottenburg (rodzina) 124

Ruar Martin 13, 50

Rubens Peter Paul 118, 145, 148, 217, 222, 238

Rurock Schmidt Elisabeth (Elżbieta) 12, 48, 58

Saal Izaak 27, 139

Sabbath Johann Gottlieb 122

Sacchetti Francesco 156

Sadeler Jan I 129

Saenredam Jan Pieterszoon 132

Saint-Exupéry Antoine de 136

Sajkowski Alojzy 65, 76

Sallustius Crispus Caius (Gajusz Salustiusz Krispus) 18, 56, 61

Salomon Christian 122, 142, 228

Salwa Mateusz 38, 45

Salwa Piotr 38, 45

Sannazzaro Jacopo 185

Sanzio Raffaèllo 138, 204, 211, 219

Sapir Edward 58, 61

Sassetti (rodzina) 130

Sauerländer Philipp 123

Saumaise Claude 99

Schachmann Bartholomäus 27, 33, 40, 41, 44, 45, 127, 138, 
146, 190, 191, 226

Scharff Georg 123

Schaudies Irene 217, 223

Scheffer Johannes (Jan) 65

Schelle Radbod Hermann van (Schelius) 45, 99

Schelwig Samuel 12, 14, 48, 50

Schenck (Seußlich) Hans 25, 26, 135–137, 148

Schening Friedrich (Fryderyk) 48, 61

Schindel Ulrich 85, 113

Schirach Gottlob Benedict von 20, 22, 83, 84, 108, 110

Schlaubitz Nathanael 139

Schmidt David 123

Schmidt Hansen 123

Schmidt Johann młodszy 123

Schmidt Johann Peter 122

Schmidt Johann Reinhold 122

Schmidt Michael Gottfried 125

Schönfeldt Johann Heinrich 218

Schröder Christian Hartmann 120, 123

Schröder Christian (Chrystian) 72

Schröer Johann Ernst 13, 49

Schuller Wolfgang 37, 45

Schultz Daniel 35, 213, 222, 223, 232–235, 237–239, 241

Schultz Johann Christian 117, 119, 126, 

Schumann Johann 121

Schütz Konstantin (Konstanty) 12, 48, 61

Schwartz Friedrich 120

Schwartz Gottfried 120

Schwartzbach Christian 123

Schwartzwald Heinrich III 121

Scilurus (Skiluros) 169–171, 175, 178

Scotto Gerolamo 45, 190

Seeger Joachim Friedrich 135, 148

Séguin Pierre 100, 102, 114

Selle Samuell 122, 241

Seneka Młodszy (zob. Annaeus Seneca Minor Lucius)

Silesius Zacharias Martinus 132, 149
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Skanderberg George Kastrioti 169

Smith Jeffrey Chipps 132, 135–137, 149

Snyders Frans 233, 238

Sobecka Anna 238, 241

Sobiescy (rodzina) 19, 71, 73

Sobieski Jan III herbu Janina (zob. Jan III Sobieski herbu Janina)

Sobieszczański Franciszek Maksymilian 141, 149

Socrates (Sokrates) 121, 133

Soermanns Johann Heinrich 121

Solon 121, 169

Speymann (rodzina) 117

Speymann Johann (Hans) 117, 124, 146

Spiel Daniel Leonhardt 123

Stahr Maria 43, 45

Starek Elżbieta 208

Starn Randolph 138, 148

Stech Andreas 27, 120, 121, 123, 139, 222

Stechow Wolfgang 120, 131, 149

Stegemann Karl 123

Stein Heinrich Leonard 104, 113

Steinborn Bożena 213, 223, 232, 233, 241

Steinhowel Heinrich 232, 233

Stevens Linton C. 226, 241

Stiegler Johann 122

Stoeber Elias 104

Stoff Simon 123

Stussi Alfredo 38, 45

Suetonius Tranquillus Caius (Swetoniusz Trankwillus Gajusz) 65, 
98, 167

Szafran Przemysław 49, 61, 80, 114, 238, 241

Szalai Attila 40, 45

Szybowska Urszula 199, 204, 212

Szydłowiecki Krzysztof 25, 135

Świderska Anna 51, 61

Świetlicki Paweł 48, 61

Talbierska Jolanta 45, 134, 139, 147, 148, 165, 166

Terentius Afer Publius (Terencjusz) 49, 127, 129, 220, 226, 227, 
229

Terentius Varro Marcus (Terencjusz Warron Marek) 167

Themistocles (Temistokles syn Neoklesa) 169

Theocritus (Teokryt) 90, 114

Thiel Karl 163

Thilo Valentin (Thilon Walenty) 65

Thomas More 226, 241

Thomasius Jakob (Jakub) 65

Thompson C. R. 226, 241

Tiedemann Georg 25, 26, 44, 135, 136

Tipton Susan 168, 180

Titz Johann Peter (Titius Johannes Petrus vel Iohannes Petrus, 
 Titius Jan Piotr) 14, 16, 19, 50, 52, 54, 63, 65–71, 74, 75, 

76, 208

Titz Anne (Anna) 65

Titz Florentine (Florentyna) 65

Toeput Lodewijk 129

Tomasz a Kempis (zob. Kempen Thomas von)

Tomasz z Akwinu (święty) 157, 165

Tori Angolo 137

Tornabuoni (rodzina) 130

Torneman Ludwig młodszy 123

Traianus Divi Nervae filius Augustus Caesar Nerva 103, 104, 108

Trajan (zob. Traianus Divi Nervae filius Augustus Caesar Nerva)

Triebel Johann Gottfried 123

Trippe Rosemary 220, 223

Truchseß (Truchsess) von Waldburg-Trauchburg Otto 194

Tuchołka-Włodarska Barbara 141

Tullius Cicero Marcus (Cicero, Marek Tulliusz Cyceron) 13, 18, 49, 
53, 55, 57, 63, 65, 94, 98, 112, 121, 197
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Turau Nicolaus 28, 141

Turnèbe Adrien (Turnebus Adrianus)

Tycjan (zob. Vecelli Tiziano)

Tylicki Jacek 35, 39, 40, 45, 123, 127, 128, 130, 149, 213–
215, 219–221, 223, 224, 227–229, 232, 241

Udal Nicholas 170, 180

Valerius Maximus Marcus (Waleriusz Maksymus Marek) 49, 98, 
167, 174, 175, 180, 226, 227

Valois de Ferarre Renée (Renata Walezjuszka) 187

Vaughan Thomas 189, 192

Vecelli Tiziano 120, 138, 204, 216, 217, 219

Veiss Jacob (Jakub) 73

Vergilius Maro Publius 77, 192

Vermeer (van Delft) Jan 215, 224

Vettii (rodzina) 216

Victors Jan 135, 143, 145

Vinckboons David 131

Volder Willem de 154, 166

Vorst Johann (Vorstius Jan) 65, 109

Vossius Gerhard Johannes 64

Vrancx Sebastian 131

Vries Hans Vredeman de 118, 129

Waleriusz Maksymus Marek (zob. Valerius Maximus Marcus)

Wannagat Detlev 137, 149

Weiss Schelwig Anna Regine (Regina) 12, 48

Welsius Andreas (Wels) 34, 205

Welti Manfred Edwin 33, 193, 194, 197, 198, 201, 203, 209, 
210, 212

Werff Peter van der 123

Wernsdorf (Wernsdorff) Gottlieb młodszy 19, 22, 105–109

Wessel Jacob 123

Westphal Johann 123

Wethey Harold E. 216, 217, 221, 224

Wettiusze (zob. Vettii)

Wheelock Arthur K. 215, 224

Widacka Hanna 140, 149

Wielki Elektor (zob. Friedrich Wilhelm von Brandenburg)

Willer Peter 10, 27, 124, 139

Winghe Joos van 129

Witczak Agnieszka 19, 38, 41, 63

Witczak Tadeusz 65, 77

Wither George 221, 224

Władysław II Jagiełło (Jogaila Algirdaitis) 169

Władysław IV Waza (Vladislav IV av Polen Vasa) 15, 16, 29, 52, 
53, 63, 64, 73, 134, 143, 164, 223

Wolf Friedrich August 22, 108–110

Wolff von Pforzheim Jacob 232, 240

Woziński Andrzej 157–161, 166

Wraight Denzil 221, 224

Zainer Günther 232

Zamoyski Jan Sariusz (Zamojski) 43, 44, 194

Zbaraski Krzysztof (książę) 141

Zierenberg (rodzina) 18, 56

Zuidema Enno 109, 114

Zwicker Samuel 48, 59

Zygmunt I Stary 135, 155, 166

Zygmunt II August 30, 153, 154

Zygmunt III Waza (Sigismund III av Polen Vasa) 52, 53, 63, 141, 
143, 153
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Indeks rzeczy

Akademia – Rakowska 50

–   Zamojska (Zamoyska) 49

Akrostych – dzieje (zob. też jeux des mots) 55

–   formy pokrewne 55

–   popularność w Gdańsku 55

–   struktura 55

Alchemia – mieszczanie gdańscy 190

–   Proteusz 187–190

–   teksty – (zob. też Literatura – alchemia) 40

Altertumswissenschaft 109

Anagram – dzieje (zob. też Jeux des mots) 56

–   łaciński 55

–   popularność 56

–   struktura 55–56

Antiquitates – gatunek historiografii 79

–   krytyka opracowań 91–92

–   metody nauczania 106–107

–   przedmiot wykładowy 105–109

–   w planie zajęć 108

–   znaczenie terminu 79

Antykizacja – nazwiska (zob. Gdańszczanie – nazwiska – antykizacja) 

–   nazwy urzędów (zob. Gdańsk – nazwy urzędów – antykizacja)

Biblioteki – Bibliotheca Senatus Gedanensis (Biblioteka Rady Miejskiej 
w Gdańsku) 178

–   inwentarze – Index librorum , qui… bibliothecae… Senatus 
Gedanensis insertae sunt 39, 41, 226–227, 240

–   katalogi (zob. też Index librorum…) 80–83

–   PAN Biblioteka Gdańska 73, 78, 80, 83, 85, 106, 108, 109, 
198, 199, 200, 206, 212, 238, 240, 

–   parafialne 80

–   prywatne 60, 80, 197, 240

Bibliotheca Senatus Gedanensis – wnętrza – dekoracja 121

Budowle municypalne – dekoracja wnętrz 158

Catalogi lectionum… 107–108, 110

Classics (zob. Filologia klasyczna – termin – wersja angielska) 37, 38

Cnoty polityczne 178–179

Colloquium charitativum 63, 64

commedia dell’arte – postaci 129, 147

W trójpoziomowym indeksie rzeczowym tytuły lub napisy inskrypcyjne 
oznaczono w skorowidzu kursywą, niekiedy z użyciem wielkich liter; 

hasła główne i poboczne stworzono, uwzględniając tylko główne lub  
istotniejsze zagadnienia.
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Danziger Stadtbibliothek (zob. też PAN Biblioteka Gdańska) 75, 
80, 83, 111

delectare (zob. Literatura – teoria)

Domy mieszkalne – kolekcje malarstwa – tematy antyczne (zob. też 
sztuka – kolekcje – portrety) 119–120

Domy mieszkalne – kolekcje rzeźby – tematy antyczne 121

–   przestrzeń oficjalna – repertuar ikonograficzny 119

– –   Saal (sala na piętrze) 119

– –   sień 119

– –   stropy 119

–   przestrzeń półprywatna 119

– –   biblioteki 119

– –   charakterystyka 119

– –   kunstkamery 121

– –   pokoje kolekcjonerskie 119

–   przestrzeń prywatna – izba tylna 119

– –   sypialnie 119

– –   trakt tylny 119

Domy prywatne – dekoracja wnętrz – sień 116–117

– –   tkaniny 117

– –   pomieszczenie mieszkalne 119

Dwór Artusa – dekoracja wnętrza 159–160, 163

Edukacja – artyści 39–40

Elbląg – budynki municypalne – dekoracja fasady 151–154, 156, 
160–161

– –   dekoracja wnętrz 161–162

Emblematy – Emblematum liber… 186, 194, 197, 201

–   interpretacja 198–199

–   struktura 194–198

–   tradycja literacka – nawiązania 209

Encyklopedia filologiczna (zob. Altertumswissenschaft) 

Epicedia – literackie 57

–   struktura 57

Epitafia – fundatorzy 40

–   inskrypcyjne 57

–   inskrypcyjne 208–209

–   Kościół Św. Trójcy – Giovanni Bernardino Bonifacio marchese 
d’Oria 40, 209

–   literackie 57

–   terminologia 40

–   topika 57

Farmakologia – De materia medica – komentarze 197

–   nowożytność – specyfiki 197

–   starożytność 197

–   XIX wiek – specyfiki 197

Filologia klasyczna – badania – nowa narracja (zob. Altertumswissenschaft)

–   emancypacja dyscypliny 109

–   ewolucja dyscypliny 37–38

–   podejście integrujące 38

–   pole zainteresowań 38

–   rozumienie terminu 38

–   ujęcie tradycyjne 38

Florencja – budynki municypalne – Palazzo Vecchio

–   formy rządów – signoria 156

–   pieczęć miejska 156

Floridorum rhetoricorum ex Cicerone sylva (zob. Literatura – retoryka 
– Floridorum e dissertationbus rhetoricis […] super Cicerone […] 
sylva) 

Fortyfikacje – symbol dobrej koniunktury miasta 164

Gdańsk – biblioteki prywatne – wnętrza 121

–   budynki municypalne – dekoracja wnętrza (zob. Dwór Artusa – 
dekoracja wnętrza; Ratusz Głównego Miasta – wnętrza) 

–   ceremonie wjazdów monarszych 70, 72

–   edycje – Metamorfozy Owidiusza (zob. też Literatura – starożytna 
– Metamorfozy Owidiusza; Sztuka – Metamorfozy Owidiusza – 
wydania ilustrowane) 140

–   fasady – program ideowy 115–116, 119, 168–169, 178

–   fundacje – Aerarium pauperum studiosorum 64
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–   grafika ilustracyjna – druki okolicznościowe (zob. też sztuka – gra-
fika ilustracyjna) 133

– –   inspiracje 134–135

Gdańsk – ikonosfera – uniwersalność 115–118

–   jarmark św. Dominika 51, 72

–   języki mieszkańców 49

–   konflikty między ordynkami 71–72

–   kultura muzyczna 72, 119, 128–130

–   malarze – majstersztyki o tematyce mitologicznej i 
historycznej 121–123

– –   malarstwo o tematyce antycznej w siedzibach prywatnych 123

Gdańsk – mecenat – patrycjat 54, 115, 117, 128

–   nazwy urzędów – antykizacja 139

–   oficyny drukarskie – Andreas Hünefeldt 140

–   ogrody – atrakcje 132

–   picie wina 93, 129, 220

–   pobyty monarchów (zob. Monarchowie – wjazdy do Gdańska) 

–   poeci lokalni 75

Gdańsk – Ratusz Głównego Miasta – wnętrza (zob. też Sala Zimowa, 
Sala Czerwona) 181

–   rezydencje podmiejskie – ogrody 123–124

–   sztuka – argentaria (zob. Sztuka – argentaria) 

– –   barok 133–135

– –   bursztynnictwo (zob. też Sztuka – użytkowa) 143

– –   erotyzm 132, 145

– –   manieryzm 132

– –   mecenat prywatny 117–118

– –   wymowa ideologiczna 118, 126

– –   wzorniki 132

Gdańsk – urzędy – Kamlaria (Kämmerei) (zob. Gdańsk – Ratusz Głów-
nego Miasta – wnętrza) 181

–   wizyty monarchów – powody 71–72

–   władze miasta – kontakty z monarchami 52, 72

Gdańsk nowożytny – dyspozycja treści 38–39

Gdańszczanie – biografie 48

–   biografie (inteligencja) 40, 52, 59, 63–65, 190–191, 

–   domy prywatne – rezydencje podmiejskie (zob. też Gdańsk – rezy-
dencje podmiejskie) 123–126

–   edukacja wyższa 48–49

–   erudycja – autorzy klasyczni 140–141

–   inteligencja 49–51

–   mentalność 116

–   nazwiska – antykizacja 139

–   obywatelski model etyczny 115–116

–   podmiejskie posiadłości 70

–   wybór studiów 49

–   znajomość języków obcych 49–50

Gimnazjum Akademickie w Gdańsku – absolwenci 63, 64

–   auditorium maximum 53

–   oficjalne nazewnictwo 49

–   podręczniki 38, 79–80, 83–84, 105–110

–   poziom nauczania 49, 65

–   program nauczania 43, 49

–   rodzaje zajęć 49, 61, 107

–   struktura organizacyjna 49

Herkules – narodowy 155, 164, 166

–   saksoński (Hercules Saxonicus) 164

–   sarmacki 54

Herkules – znaczenie alegoryczne 139, 161

–   znaczenie symboliczne 73, 154, 156, 164, 166

– –   dobre rządy 161, 164, 166

– –   prefiguracja Chrystusa 161, 154

–   rzeźba ogrodowa 125–126

Index librorum , qui […] bibliothecae […] Senatus Gedanensis inser-
tae sunt (zob. Biblioteki – inwentarze)

Inskrypcje 40, 45, 161, 163, 164, 165, 169, 171–172, 174–177, 
194, 198, 201, 205, 211, 228, 229, 232

Inskrypcje – Altae cadunt vitiis 57
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–   Concordia res parvae crescunt, discordia magnae concidunt 56

–   Es müsse wohl gehen denen, die dich lieben. Es müsse Friede sein 
inwendig in deinen Mauren und Glück in deinen Palästen! 56

–   łacińskie 57

–   Militemus pro lege, pro grege 57

–   Non aurum, sed nomen 57

–   Pro invidia 57

–   Virtutibus infra surgunt 56

Inskrypcje – we wnętrzach 57

Inwentarze (zob. Biblioteki – inwentarze) 

Jeux des mots (zob. też angram, akrostych) 39

Język – rola w komunikacji międzyludzkiej 47, 57–58

Języki klasyczne – badania interdyscyplinarne 42–43

Języki wernakularne – nauczanie 49

Kompendium (zob. podręczniki) 

Kościoły gdańskie – Najświętszej Marii Panny (Marienkirche) 47, 48, 
59, 60, 61, 117, 126, 127, 166

–   św. Bartłomieja 48

–   św. Jana 48

–   św. Katarzyny 48, 50, 52, 63, 215

–   św. Piotra i Pawła 48

–   Św. Trójcy 48, 59, 209

Książka – kultura czytelnicza 41

–   nośnik recepcji kultury antycznej (zob. Recepcja kultury antycznej 
– nośniki recepcji – książka) 

Kultura grecko-rzymska – formy ekspresji 38

Lektura autorów – rozumienie aluzji 89–90

–   znajomość realiów 90

Literatura – alchemia – Amphitheatrum sapientiae aeternae… 187–
188, 192

– –   Dictionnaire Mytho-Hermétique 189

– –   Enchiridion physicae restitutae... 190, 191

– –   Icon philosophiae occultae 189, 191

– –   Magia Adamica 189, 192

– –   Pandora magnalium naturalium... 189–190

– –   Symbolicarum quaestionum… 187, 191

Literatura – bajka – Kot i kogut 233

–   Bajki Ezopa – recepcja w okresie nowożytnym 232–238

–   Dyl Sowizdrzał 238

–   dziejopisarstwo – Der Stadt Dantzig Historische Beschre-
ibung… 41, 44, 51, 58, 121, 139, 146

–   filologia – De formulis et solemnibus populi Romani verbis libri 
VIII 98

Literatura – filozofia – Cursus philosophicus… 64

–   gatunki – bajka 232–233

– –   komedia 216, 225–226

– –   satyra 59, 238

–   historiografia – In Romanas et Graecas Graevii et Gronovii Anti-
quitates supplementa 83

– –   Lexicon antiquitatum Romanarum 82, 113

– –   Novus thesaurus antiquitatum Romanarum 83, 113

– –   Thesaurus antiquitatum Romanarum 87, 91, 110–111

Literatura – język – Grundzüge des allgemeinen Sprachtypus 47

–   starożytność – Metamorfozy Owidiusza 68–69

Literatura – motywy (zob. też Literatura – tradycja poetycka)

–   motywy – aequitas (równość) 175–178

– –   bachanalia 220–221

– –   Bachus-dziecko 219

– –   postać Marka Manliusza 173–175

– –   viri illustres (sławni mężowie) 39, 167–168, 175, 178–179

Literatura – periodyki naukowe – Elbinger Jahrbuch 163

–   podręczniki – Ars critica 83–91, 112

– –   Consensus novus et methodicus antiquitatum Romana-
rum 82, 84

– –   Introductio in antiquitates Romanas… 83–84

Literatura – poezja – anagramatyczna (zob. poezja – anagramatyczna 
– zbiory) 

– –   Florilegii Oweniani centuria… 64
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– –   Miscellanea hymnorum… Johannis Bonifacii 138, 146, 
205, 211

– –   Noctium poeticarum manipulus, sitophili opera studioque 
collectus 65, 77

– –   Noctium poeticarum praemetia 65, 76

– –   Poematum iuvenilium libellus 64

– –   Von der Kunst hochdeutsche Verse und Lieder zu machen 64

Literatura – poezja okolicznościowa – Applausus, quo Serenissimum 
Potentissimumque Principem ac Dominum D[ominum] Ioannem 
Casimirum, Poloniae et Sueciae Regem, Magnum Ducem Lithu-
aniae, Russiae, Prussiae etc., etc., etc., Heroem Invictissimum, 
Dominum Clementissimum Dantiscum A[nno] C[hristi] MDCLVI 
d[ie] XV Novembr[is] ingressum 65–70, 76

– –   Castor […] scindit sibi tum dentibus testes suis… 203

– –   chronostych 56

– –   gatunki 54–56

– –   gry słowne 55

– –   In obitum viri clarissimi Iohannis Petri Titi[i], eloquentiae et 
humaniorum in illustri Gedanensium gymnasio professoris 
meritissimi, ad filium Fridericum Danielem 65

– –   inspiracje mityczne 63–74

– –   język 54–55

– –   metrum 74

Literatura – poezja okolicznościowa – Nomina tot princeps…/Tak wiele 
imion… 208–209

– –   odbiorcy 75

– –   pamięć zbiorowa 75

– –   Serenissimae Potentissimaeque Principis ac Dominae, Mariae 
Casimirae, D[ei] g[ratia] Reginae Poloniarum, Magnae Ducis 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, etc., etc., etc., auspicatissimus 
in urbem Gedansensem ingressus, A[nno] C[hristi] MDCLXXVI, 
d[ie] 20 Aug[usti] applausu devotissimo celebrates 70–71, 
77

– –   Serenissimi Potentissimique Principis ac Domini Domini Ioan-
nis III, D[ei] g[ratia] Regis Poloniarum, Magni Ducis Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae etc., etc., etc., in regiam civitatem Gedanen-
sem ingressus 71, 74–75

Literatura – poezja okolicznościowa – stylistyka 56, 68–71

– –   tematyka 55, 74–75, 

– –   treść 66–71

– –   topika 75

– –   twórczość kobiet 54–55

– –   typy autorów 54

Literatura – poezja okolicznościowa – walory 75

–   religia – Irenicum defensum et explicatum, continuatum… 64

– –   Irenicum sive de differentiis religionum conciliandis succincta 
commentatio… 64

Literatura – retoryka – Floridorum e dissertationbus rhetoricis […] 
super Cicerone […] sylva 63

– –   Orator atque rhetorista 63

–   satyryczna – Statek głupców (Narrenschiff, Stultifera Navis) 238, 
241

–   sowizdrzalska tematyka 137, 238, 240

–   starożytna – Ab Urbe condita 76, 98, 167, 174, 175, 179

– –   Ad familiares 98

– –   Annales (Roczniki) 94, 98

– –   Bajki Ezopa (Fabulae) 226–227, 232–233

– –   Bellum Iugurthinum 56

– –   De bello Iudeorum 98

– –   De consolatione ad Helviam matrem (Konsolacja dla 
Helwii) 98

– –   De consulatu Stilichonis 98

– –   De Divinatione 55

Literatura – starożytna – De materia medica (zob. też Farmakologia – De 
materia medica) 197

– –   De natura deorum 55

– –   De officiis 65

– –   De vitis caesarum (Żywoty cezarów) 167

– –   Dionysiaka (Dionysiaca) 220

– –   Factorum ac dictorum memorabilium libri IX 98, 167–168

– –   Metamorfozy Owidiusza 68, 69, 134, 140, 162, 184, 
198, 199, 211, 217 (zob. też Gdańsk – edycje – Metamor-
fozy Owidiusza; Sztuka – Metamorfozy Owidiusza – wydania 
ilustrowane)
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Literatura – starożytna – Naturalis historia 98, 179

– –   O navis, referent in mare te novi 69

– –   Obrazy (Icones) 217, 220

– –   Panegyricus Traiani (Panegiryk…) 108

– –   Powiedzenia spartańskie (Apophthegmata Laconica) 176–
178, 180

– –   Pro Marcello 98

– –   Quaestiones Romanae 98

– –   Scriptores Historiae Augustae (Historycy cesarstwa rzymskie-
go) 89, 98, 110

– –   Tristia 68, 98, 76

– –   Vita Aesopi 232

Literatura – średniowieczna – „Owidiusz moralizowany” (L’Ovide 
moralisé) 126

– –   Fulgentius metaphoralis 217

– –   Gesta Romanorum 126

Literatura – teologia – Institutio Christianae religionis… 133

– –   Theologiae epitome… 64

Literatura – teoria – delectare 55

– –   Poetyka Arystotelesa 225, 240

– –   sztuka niska 225–226

– –   sztuka wysoka 225–226

Literatura – tradycja poetycka – motyw navita audax 69

– –   motyw okrętu 69

– –   motyw pinus iactatur 69

–   wojskowość – De re militari Romanorum liber 99

–   zbiory bajek – De Warachtige Fabulen der Dieren 232

Łacina – dewizy – Difficilia quae pulchra 55

–   edukacja 47–48

–   język wykładowy 49, 106–107

–   miejsce w kulturze 58

–   miejsce w kulturze Gdańska 47

–   publikacje naukowe 50

–   rola w kulturze 58

–   sfera ekspresji słownej 47

–   stopień znajomości języka 49–50

–   stylistyka 57

Łacina – wczesnonowożytne badania naukowe (komunikacja nauko-
wa) 47, 50–51, 58, 79–81, 91–92

Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe 41

Łaciński język (zob. Łacina)

Malarstwo – Alegoria cnoty małżeńskiej – „castrum amoris” 131

Małżeństwo – kobiety 130

Mieszczanie – podróże 40–41

–   świadomość artystyczna 161

Miłość – wzniosła 130, 229

–   zmysłowa 130, 229

Mitologia – Proteusz – literacka recepcja mitu 184

–   Proteusz – źródła literackie 183

– –   (zob. też Sztuka – Proteusz) 183

Mity – Diana i Akteon 90, 126, 143, 145, 161–163

Młodzież – żeńska 48

Monarchowie – pałace 164–165

–   porównanie do Herkulesa

–   wjazdy do Elbląga 163–165

–   wjazdy do Gdańska 52, 65–66, 70–73

–   wyjazdy kuracyjne 70

Muzykowanie 119, 128, 130, 215–216

Nauka – popularyzacja 37

Niemiecki – publikacje naukowe 51

–   publikacje urzędowe 51

Nowożytność – czytelnictwo – komedie, bajki 226

–   książki – notatki właścicieli 199, 203, 210

Numizmaty – legendy – O.T.E.S. 194, 198, 212

– –   SIC VIVERE TVTVS 194, 198

–   portrety – przeznaczenie 203–204

Ogród – model lipsjański 124
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Okolicznościowa literatura 52–56, 65–77

–   oryginalność 41

Oratorstwo – motywy 52–54

–   mówcy gdańscy 52–54

–   okolicznościowe 52–54

– –   wizyty dyplomatyczne 49–50

–   topika 54

Padwa – budynki municypalne – Palazzo della Ragione 157–158

Periodyki i serie naukowe – Histoire de l’Académie Royale des Inscrip-
tions et Belles Lettres 99, 112

Podręczniki – Antiquitates Romanae ex veterum monumentis ac 
legibus Romanis digestae. Quibus appendix de re Romanorum 
nummaria et inscriptionibus accessit 108, 112

–   Breviarium antiquitatum Romanarum… 108, 112

–   Fundamenta stili cultioris… 106, 111

–   Rituum, qui olim apud Romanos constituerunt, succincta expli-
catio (zob. Rituum, qui olim apud Romanos constituerunt, 
succincta explicatio) 79–80, 84–88, 91–109

Podręczniki – zapotrzebowanie 80

Poezja – anagramatyczna – zbiory (zob. też Literatura – poezja 
– anagramatyczna) 40

Polski – nauczanie 48

Poznań – budynki municypalne – dekoracja wnętrza 158–159

Prusy Królewskie – mieszczanie – współzawodnictwo ze 
szlachtą 162–163

Przedstawienia obrazowe – inskrypcje 40, 126–127, 163–164, 172, 
174–177, 201–202, 205, 232

Przedstawienia obrazowe – inskrypcje – Omnem in homine venustatem 
mors abolet 126

Recepcja kultury antycznej – atrakcyjność tematyki 39

–   kolekcjonerstwo 41

–   nośniki recepcji – książka 41

–   subkultura recepcji 43

Reformacja – małżeństwo 130–131

Religie – starożytność – Dionizos (Bachus/Bacchus) 216–218

– –   Liber Pater (zob. Religie – starożytność – Dionizos) 

– –   misteria 216, 185

Renesans – neoplatonizm 130

Respublica litterarum (Republika uczonych/listów) 203–204

Rituum […] succincta explicatio – adresaci podręcznika 86–88

Rituum […] succincta explicatio – ewolucja podręcznika 84–86, 109

Rituum […] succincta explicatio – materiał ilustracyjny 99–104

Rituum […] succincta explicatio – opis triumfu 96–98

Rituum […] succincta explicatio – rynek wydawniczy 109

Rituum […] succincta explicatio – sekcja przypisów 96–99

Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt succincta explicatio (zob. 
Rituum […] succincta explicatio)

Sala Czerwona – strop – inspiracje 181–182

– –   postać niezachowana 181

– –   postać zachowana 181

Sala Zimowa – obrazy Isaaka van den Blocka – tematyka 169–178

Studia klasyczne (zob. Filologia klasyczna)

Sylabusy lekcyjne (zob. Catalogi lectionum…) 

Synkretyzm ikonograficzny – dzieła Möllera i Hana 129

Szkolnictwo – średnie i wyższe (zob. Akademia – Rakowska; Akademia 
– Zamojska; Gimnazjum Akademickie w Gdańsku)

Szkoły – klasztorne 48

–   parafialne 47–48

–   program nauczania 48

–   stopień scholaryzacji 47

Sztuka – alegorie – Hilaritas Publica (Radość Powszechna) 134

– –   rzeki 134

– –   Venus Manens (Miłość Wstrzemięźliwa) 134

– –   Veritas (Prawda) 140

Sztuka – antykizacja – przedstawienia władców 139–140

–   argentaria – Porwanie Europy 140

– –   Posejdon i bóstwa wodne 140

– –   Strącenie Faetona 140



Indeks rzeczy

264

Sztuka – atrybuty 127, 207

– –   arma Christi 153, 161

– –   jabłko 133

– –   książka 207

– –   lwia głowa 139

– –   mappa (chusta) 138

– –   paludamentum 138

– –   rękawiczki 207

– –   róg obfitości 229

– –   wędzidło i lira 134

– –   wieniec laurowy 139,

Sztuka – Bachanalia puttów – dzieje obrazu 214, 221

–   Bachanalia puttów – inspiracje 219–221

– –   tematyka 215–216

–   biografie artystów – Bartholomäus Milwitz 214–215

–   bóstwa planetarne – wymowa 160

–   charakterystyka źródeł pisanych 116

Sztuka – „Dobre bohaterki” – Lukrecja i Jael 160, 168

–   Genesis (cykl ilustracji) 131–132

–   grafika – Bachanalia dziecięce 218

– –   Bachanalia z kadzią wina 217

– –   Bachanalia z sylenem 217

– –   Bajka o cudzych piórkach 232–234

– –   Bajka o kocie doktorze 232

– –   Bajka o kwoce broniącej piskląt 232

– –   Karnawałowa maskarada (Fiesta in maschera) 129

– –   Młoda kobieta i śmierć 126

– –   Nocny bankiet z komediantami 129

– –   portrety 204–207

– –   Ptactwo na podwórku 232

Sztuka – grafika ilustracyjna – frontyspisy 134, 139, 144

Sztuka – historia – Osservazioni della scoltura antica 219

–   idea vera effigie 193, 201

–   inspiracje filozoficzne – Zedekunst dat ist wellevenskunste… 130

–   inspiracje literackie – Bajki Ezopa 232–238

– –   Biblia 228

– –   komedia 228–232

– –   Owidiusz moralizowany (L’Ovide moralisé) 126

Sztuka – inwencja 132

–   kolekcje – portrety 201, 203

–   liczba planet – wymowa 158–159

Sztuka – malarstwo – „antyczna erudycja” 136

– –   Alegoria cnoty małżeńskiej 45, 128–130, 149, 229–231, 
241

– –   Alegoria Pychy 133

– –   Alegoria zaślubin Agaty von der Linde (zob. Sztuka – malarstwo 
– Alegoria cnoty małżeńskiej)

– –   Bachanalia puttów (zob. Malarstwo – Bachanalia puttów)

– –   Bachus 219

– –   Bitwa pod Oliwą 215, 222

– –   Kobieta kupująca drób 227–228

– –   Kogut, dwie kury i dwie kaczki 233, 236

– –   Lis i dzikie koty 233

– –   Lis i winogrona 238–239

– –   Lisy i psy 233

Sztuka – malarstwo – Najłaskawsze oglądanie w dniu 13 lutego 
1636 roku nowych fortyfikacji wokół Elbląga w Prusach przez Wła-
dysława IV, szczęśliwie panującego króla Polski i Szwecji etc. 164

– –   Oblężenie Malborka 160

– –   Okręt Kościoła 160

– –   Pijaństwo Noego 131

– –   Potop i ofiara dziękczynna Noego 131

– –   Rozejście się narodów po nieudanej budowie wieży Babel 131

– –   Spiżarnia Fransa Snydersa 238

– –   Syn Marnotrawny wśród kurtyzan 129

– –   szkoła frankenthalska 132

– –   Święto Wenus 128, 217

– –   Święto Wenus Verticordia 217

– –   Tablica Dziesięciorga Przykazań 127
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– –   Trzy lisy 233, 237

– –   Wejście zwierząt do arki 131

– –   Wjazd Chrystusa do Jerozolimy 215, 223

– –   Zabawa w ogrodzie 131

Sztuka – materiały dokumentacyjne – Specificatio Aller Kunst und 
Sinnreichen gemalde Nebst ihren Stadt Danzig 178–179

–   Metamorfozy Owidiusza – wydania ilustrowane (zob też Litera-
tura – starożytność – Metamorfozy Owidiusza; Gdańsk – edycje 
– Metamorfozy Owidiusza) 140

–   mitologiczno-alegoryczna 116

–   motywy – antykizowane ruiny 136

– –   bachanalia 216–218

– –   bachanalia dziecięce 218

– –   brama triumfalna 134

– –   Karnawał w walce z Postem 129

– –   łoże małżeńskie 134–135

– –   sine Cerere et Baccho friget Venus 126–127, 229

– –   skatologiczne 137

– –   tkanina 138

– –   viri illustres (sławni mężowie) 116, 135, 168–169

Sztuka – nawiązania – commedia dell’arte (zob. commedia dell’arte 
– postaci)

–   obraz w obrazie 129

–   personifikacje – żywioł wody 140, 144

Sztuka – portrety – all’antica 135, 194, 203

– –   charakterystyka modela 135–137, 140, 194, 201, 204

– –   inspiracje 136–138

– –   Kunterfetter 135

– –   virtutes 201

– –   „wewnętrzne” 136

– –   „zewnętrzne” 136

–   intencje twórcy – pour épater les bourgeois 131

–   programy ideowe 115–116

–   propaganda – kalwińska dogmatyka 131–132

–   Proteusz – ikonografia 190–191

Sztuka – przewodniki muzealne – Führer durch die Sammlungen des 
Städtischen Museums zu Elbling 164–165

–   putto – etymologia 219

– –   typologia 219

Sztuka – rysunek Antona Möllera starszego ze sztambucha Michaela 
Heidenreicha – inspiracje 228–229

–   satyryczny charakter 128

–   symbole – klatka druciana z ptakami 129

– –   obeliski 165

– –   puchacz (Zbytek/Luxuria) 132

– –   serce 134

– –   sokół (łowy miłosne) 132

Sztuka – tematy – Uczta Peleusa i Tetydy 131

– –   Buitenpartij (scena ogrodowa) 131

– –   Grzeszna ludzkość przed potopem 131

– –   Ogród miłości 131

– –   Syn marnotrawny (wśród nierządnic/kurtyzan) 129, 131–132

Sztuka – tkaniny 138

– –   wielkoformatowe 117–118

Sztuka – Troja – exemplum grzesznego miasta 153, 161

–   użytkowa (zob. też Gdańsk – sztuka – argentaria) 124, 140–
144, 168

–   voyeurystyczny kontekst 145

–   wydania ilustrowane – Hymnus oft Lof-Sanck Van Bacchus 120–
121, 147

– –   Hypnerotomachia Poliphili 219–220, 223

– –   Passional Christi und Antichristi 138, 148

– –   Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet 138

Sztuka – znaki zodiaku – wymowa 158–159

Sztuka gdańska – ikonografia – sceny rzadkie 178

–   obraz Lukrecji 126

–   postać Wenus – barok 133–135

– –   bóstwo planetarne 126

–   tematy Owidiańskie – rozumienie 126

Sztuka oficjalna – sztuka prywatna – opozycja 116



Tabulatura lutniowa 128

Uomini illustri (zob. sztuka – motywy – viri illustres; literatura – moty-
wy – viri illustres) 

Virginal book 128

Waplewo – Pałac (w Waplewie) 162–163

Wielojęzyczność 51

Wirginał – etymologia 128

–   skrzynia instrumentu – dekoracja 128

–   wieko instrumentu – dekoracja 129, 215

Władze miasta – kontakty z dostojnikami 52

–   kontakty z monarchami 52

–   pisma urzędowe 51–52

Zainteresowanie antykiem 80

Zwierzęta – zachowania – samookaleczenie 196–197
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Amsterdam (Amstelodamum) 14, 27, 44, 51, 112, 114, 130, 139, 
146, 147, 214, 221

Anglia 143, 199, 240

Antwerpia (Antwerp, Antwerpen, Anvers) 44, 112, 130, 191, 220

Antyle (Antillas, Antilles, Antillen) 132

Apulia (Ἀπουλία, Puglia) 34, 194, 199

Asyria (māt Aššurki) 141

Augsburg (Augusta Vindelicorum) 30, 144, 149, 168, 179, 201, 
232

Awinion (Avignon) 201

Bautzen (Budissa) 79, 104, 113

Bazylea (Basilea/Basilia Rauracorum, Basel, Bâle) 34, 113, 124, 
191, 201–203, 210, 211, 223, 226, 240, 241, 243

Berlin (Berolinum) 20, 21, 25, 26, 28, 64, 110, 112–114, 123, 
127, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 148, 207, 222, 229, 
232, 241

Brandenburgia (Brandenburg) 25, 49, 59, 135, 136

Brescia (Brixia) 33, 193

Brugia (Brugge, Bruges) 232, 240

Brunszwik (Braunschweig) 232

Brzezie (pow. jędrzejowski) 210, 249

Chalkis (Chalcis, Χαλκίς) 56, 249

Chełmno (Kulm, Culmen) 48, 60

Cheronea (Chaeronea, Χαιρώνεια) 90

Cirrha (zob. Kirra)

Colonia Agrypina (właśc. Colonia Claudia Ara Agrippinensium, zob.Köln)

Curland (zob. Kurlandia)

Cyrena (Cyrene, Κυρήνη) 90

Dania (Danmark) 125

Dantiscum (zob. Gdańsk)

Dantzig (Gdańsk) 45, 75, 80, 83, 111, 145, 147, 148, 222

Delft 117

Dessau 227, 228

Długie Ogrody (Langgarten) 124

Drezno (Dresden) 166, 219, 232

Egipt (Aegyptus, Miṣr) 41, 155, 183, 186

Eichstätt 136

Elbląg (Elbinga, Elbing) 30, 39, 49, 64, 151–156, 160, 161, 
163–166, 211, 241

Europa 13, 18, 28–31, 34, 43, 44, 58, 60, 64, 87, 112, 116, 
121, 123, 132, 140, 144–146, 149, 168, 179, 211, 224, 240

Europa – niemieckojęzyczna 41

Europa – północna 116, 144, 145, 149, 168, 179, 224
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Europa – Środkowa 49, 121, 124

Europa – Środkowa-Wschodnia 43, 44

Europa – zachodnia 58, 64

Farsalos (Pharsalus, Φάρσαλος, Φάρσαλα) 169

Ferrara 91, 158, 219

Flandria 117

Florencja (Florentia, Firenze) 156, 161, 193, 211, 218, 226

Francja (France) 12, 41, 60, 66, 70, 91, 98, 111, 114, 129, 155, 
156, 179, 192, 194, 219, 221, 223, 232

Franeker 114, 214

Frankfurt nad Menem (Frankfurt am Main) 44, 146, 147

Frankfurt nad Odrą (Francofurtum ad Viadrum, Frankfurt [an der 
Oder]) 14, 44, 51, 59, 64, 146, 147, 226

Frankonia (Franken) 146, 201

Fryburg (Freiburg, Fribourg, Friburg, Friburgo) 201, 223

Gallia (zob. Francja)

Galowie (Galli, Celtae) 41

Gdańsk 11–35, 37–45, 47–54, 56–61, 63–66, 70–81, 83, 85, 
104, 106–109, 112–118, 120, 121, 124–127, 129–136, 138–
156, 159–161, 163, 165–173, 176, 178, 179, 181, 182, 
190–193, 198–200, 206, 207, 209–215, 222–227, 231, 232, 
234, 235, 237–241

Gdańszczanie (Gedanenses, Danziger) 44, 59, 66, 71, 74, 77, 123, 
145–147, 211, 223, 232, 240, 241

Germania (zob. Europa – niemieckojęzyczna)

Grecja (Graecia, Ellada, Ellas) 11, 16, 44, 68, 80, 108, 179, 240

Grecy (Graeci, Ἕλληνες, Έλληνες) 60, 113

Haga (Haag) 111–113

Halberstadt 135

Halikarnas (Halicarnassus, Ἁλικαρνασσός) 90, 98

Halle (Halla, Halae Saxonum) 108, 110, 112, 136

Helmstedt 83

Hiszpania (Hispania) 208

Holandia (Republika Zjednoczonych Prowincji, De Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, obecnie Królestwo Niderlandów, Neder-
land) 64, 79, 125, 127–129, 170, 207, 241

Imperium Romanum (zob. Rzym)

Iran (Persja) 141, 226, 227

Italia 24, 41, 80, 86, 94, 104, 111, 113, 179, 191, 194, 198, 
210, 222, 240

Jena 20, 64, 111

Jerozolima (Hierosolyma, Yerushalayim, Al-Quds) 190, 215, 219, 
223

Kanada (Canada) 197

Kapitol (Wzgórze Kapitolińskie, Collis Capitolinus, Campidoglio) 31, 
96–98, 173–175, 178

Kapitolińskie Wzgórze (zob. Kapitol)

Kartagina (Qrt-ḥdšt, Καρχηδών, Carthago) 123

Kartagińczycy 102

Kirra (Cirrha, Κίρρα) 74

Klitumnus (Clitumnus, Clitunno) 98

Köln (Colonia Claudia Ara Agrippina/Agrippinensium, Kolonia) 110, 
114, 120

Kolofon (Κολοφών) 55

Königsberg (zob. Królewiec)

Korona (zob. Polska)

Kozacy zaporoscy 69

Kórnik 228, 240

Kraków (Cracovia, Krakau) 25, 43, 44, 76, 139, 165, 166, 191, 
222, 223

Krotona (Κρότων, Crotona, Crotone) 198

Królestwo Neapolu (Regno di Napoli, Regno di Sicilia citeriore) 207

Królewiec (Königsberg) 24, 25, 30

Królewska Dolina (Königsthal) 125

Kurlandia (Kurzeme, Kurland) 49, 59

Kuźniczki (Kleinhammer) 125
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Lacedemon (Sparta, Λακεδαίμων, Lacedaemon) 31, 176, 177

Legnica (Liegnitz) 63

Lejda (Lugdunum Batavorum, Leiden) 14, 20, 51, 63, 64, 111, 
112, 114, 240

Lębork (Lãbórg, Lauenburg) 58

Lipsk (Lipsia, Leipzig) 44, 45, 59, 61, 64, 76, 77, 90, 99, 104, 
110–112, 121, 123, 124, 146, 166, 168, 178, 179, 180, 192, 
211, 221, 222

Litwa (Lithuania, Lietuva, Magnus Ducatus Lithuaniae, Wielkie Księst-
wo Litewskie, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė) 32, 65, 66, 70, 
71, 76, 77, 181, 199, 241

Londyn (Londinium, London) 25, 44, 45, 75, 76, 110, 112–114, 
135, 143, 145, 147, 148, 179, 180, 191–193, 195, 196, 204, 
205, 207, 208, 210, 222, 224

Los Angeles 137

Lubawa (Lobovia, Löbau) 26, 135

Lubeka (Lübeck) 143

Lyon (Lugdunum) 127

Macedonia 28, 141

Madryt (Madrid) 217

Marburg (Marburg an der Lahn) 64, 179

Marsylia (Massalia, Marseille) 90

Mazury (Mazurÿ, Masuren) 131

Mechelen (Malines) 132

Megara (Μέγαρα) 74

Meksyk (Mexico) 132

Młynisko (Młyniska) 70

Moguncja (Moguntiacum, Mainz) 135

Monachium (München) 96, 145–147, 222, 228, 232

Moskwa (Mocква) 52–54, 139

Motława (Mottlau) 13, 18, 21, 23, 28, 41, 49, 52, 57, 65, 72, 
116, 140, 214

Münster-Wolbeck 117

Neapol (Neapolis, Napoli) 111, 146, 185, 193, 203, 207

Niderlandy (Nederlanden, hist.) 111, 112, 114, 127, 129, 130, 
147, 148, 215, 240, 241

Niemcy (hist. Sacrum Imperium Romanum, Heiliges Römisches 
Reich) 135, 218

Nîmes 129

Norymberga (Norimberga, Nürnberg) 168

Nowy Jork (New York)

Nowy Port (Fôrwôter, Neufahrwasser)

Oliwa (Òlëwa, Oliva) 15, 52, 124, 215, 222

Orient (Oriens) 41, 73, 77

Oversijssel (Transisalania)

Padwa (Patavium, Padova) 113, 157, 158, 168

Pallene (Παλλήνη, Kassandra, Κασσάνδρα) 183, 186

Panopolis (Achmim, Akhmim, Khent-min) 220

Park Oruński (Hoene Park) 132

Paryż (Lutetia Parisiorum, Paris) 25, 71, 76, 110, 114, 123, 125, 
128, 134, 143–147, 153, 179, 180, 186, 191, 226, 228

Persja (zob. Iran)

Peteliński Gaj (Petelinus lucus) 175

Pindos (Pindus, Πίνδος) 74

Pindus (zob. Pindos)

Pohlen (zob. Polska)

Poitiers 55

Polska (Pohlen, Regnum Poloniae, Królestwo Polskie) 13,14, 43–45, 
48, 49, 51, 54, 59–62, 65, 66, 69–73, 75, 76, 114, 120, 147, 
148, 153, 155, 160, 162–164, 165, 179, 181, 192, 199, 211, 
240, 241

Pomorze (Pommern) 44, 49, 59, 61, 64, 76, 147, 165, 215, 222

Pomorze Zachodnie 215

Pompeje (Pompeii, Pompei) 216

Poznań (Posnania, Posen) 24, 61, 110, 149, 159, 166

Półwysep (Apeniński, zob. Italia)

Praga (Praha) 210, 223
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Prusy (Borussia, Prussia, Preussen) 30, 41, 43–45, 49, 52, 53, 
60–62, 73, 75, 105, 135, 154–156, 160, 164, 181, 212, 224, 
238

Prusy – Królewskie 16, 32, 41, 43–45, 53, 61, 72, 154–156, 160, 
181, 224, 

Prusy – Książęce 72, 156

Prusy – Wschodnie 135

Regnum Poloniae (zob. Polska)

Rosja (Russia, Rossija, Россия) 125

Rosja (Russland) 49, 129

Rostock 64

Rotterdam 34, 35, 136, 155, 168, 191, 194, 201, 207, 208, 226

Rouen 131

Russland (zob. Rosja)

Rzeczpospolita (zob. Polska)

Rzym (Roma, Rom, również jako Respublica (Romanorum), Imperi-
um Romanum) 36, 44, 72, 78, 81, 89, 92, 94, 98, 99, 102, 
105–108, 111, 113, 120, 122, 123, 141, 155, 173, 179, 198, 
210, 211, 216, 218, 219

Rzymianie (Romani) 21, 38, 43–45, 47, 52, 57, 79, 86–90, 92, 
93, 95, 96, 98, 99, 106–108, 110, 113, 114, 122, 168

Saksonia (Sachsen) 79, 164

Samos (Σάμος)

Samosat (Samosata, Σαμόσατα, Samsat) 35, 226

San Francisco 232

Sarmacja (Sarmatia) 16, 70, 53, 163, 240

Siedlce pod Gdańskiem (Siedlice, Szëdlëce, Schidlitz) 120

Siena (Sena Iulia) 33, 158, 168, 174, 175, 191

Solnhofen 26, 136

Soloj (Σόλοι, Soli) 55

Sopot (Sopòt, Zoppot) 121, 124, 125

Sparta (zob. Lacedemon)

Sprewa (Szprewa, Spree) 85

Strasburg (Argentoratum) 63, 100, 101, 223

Straszyn (Straszino, Straschin) 13, 50

Strzyża (Strzëżô, Striess) 124

Syrakuzy (Syracusae, Siracusa) 89

Szczecin (Sedinum, Stettin) 64

Sztokholm (Stockholm) 217, 222

Sztum (Stuhm) 63

Sztumska Wieś 48, 118

Szwajcaria (Switzerland, Suisse, Svizzera, Svizra, Helvetia) 199, 201

Szwecja (Suecia, Sverige) 48, 53, 60, 65, 66, 69, 76, 125, 156

Szwedzi (svenskar)

Śródziemne Morze (Mare Mediterraneum, Mar Mediterraneo) 22, 
43, 197

Tarpejska Skała (Rupes Tarpeia, Rupe Tarpea) 173, 174

Tiryns (Τίρυνς, Τίρυνθα) 68, 69

Toledo 104

Toruń (Thorn) 12, 28, 33, 34, 48, 49, 60, 61, 63, 64, 149, 166, 
168, 179, 193, 211, 213, 240, 241

Troja (Troia) 30, 71, 153, 161

Tuluza (Toulouse, Tolosa) 131

Turcja (Türkiye, hist. Imperium Osmańskie, Osmanlı İmparator-
luğu) 52–54, 72, 125, 199

Tyber (Tiberis, Tevere) 98

Viterbo 155

Waplewo 162, 163, 165

Warmia (Ermland) 131

Warszawa 43–45, 52, 58–61, 71, 72, 139, 146–149, 165, 166, 
179, 180, 191, 192, 211, 222–224, 227, 240, 241

Washington 219

Wenecja (Venetiae, Venezia) 83, 111, 114, 129, 145, 158, 185, 
191, 197, 199, 208, 211, 220, 222, 226

Wiedeń (Vienna, Wien) 27, 141, 192, 211, 223

Wielkie Księstwo Litewskie (zob. Litwa)
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Wilanów

Wilno (Vilna, Vilnius) 194

Wisła (Vistula, Weichsel) 70, 72, 134

Wittenberga (Viteberga, Vitteberga,Wittenberg) 14, 22, 50, 63, 64, 
108, 136, 138, 144, 179

Włosi (Itali, Italiani)

Wrocław (Vratislavia, Wratislavia, Breslau) 35, 45, 59–61, 63, 75, 
76, 114, 147, 148, 165, 166, 179, 191, 192, 211, 220, 222, 
223, 225, 240, 241

Wrzeszcz (Langfuhr, Langen Furth) 124

Wschód (zob. Orient)

Zamość (Zamoscia) 49

Zelandia (Zeeland) 170

Zurych (Zürich, Zurych, Zurigo, Turitg) 180, 201, 222, 223

Żukowo (Żukòwò, Zuckau) 48



 � Plan starożytnego Rzymu (fragment), w: J.G. Gräve, Thesaurus antiquitatum Romanarum, t. I, 1794, sygn. PAN BG:Ce 3195 2º
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Gdańsk nowożytny a świat antyczny – to tytuł drugiego tomu publikacji stanowiącej zapis projektu 
W nadbałtyckim ogrodzie muz…, zorganizowanego w roku 2015 przez PAN Bibliotekę Gdańską 
i Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. 

W tomie pierwszym, wydanym w 2016 roku pod tytułem W gdańskim ogrodzie muz, obok podstawowych 
dla recepcji kultury grecko-rzymskiej sfer ekspresji, jaką jest poezja i sztuka perswazji, analizowane były 
wypowiedzi prasowe oraz okazjonalne słowno-muzyczne kompozycje, przygotowane z myślą o uroczysto-
ściach weselnych. 

Tom kolejny przeznaczony został dla studiów, które prezentują różnorakie formy recepcji już nie tylko 
w zakresie literatury, ale również sztuk plastycznych. Wielopokoleniowa grupa badaczy stworzyła zestaw 
tekstów zarówno syntetycznych (Edmund Kotarski, Marcin Kaleciński), jak i ukierunkowanych na bardziej 
szczegółowe zagadnienia (Olga Droździecka, Kamila Glazer, Katarzyna Gorzycka, Anna Maria Lepacka, 
Magdalena Mielnik, Jacek Pokrzywnicki, Agnieszka Witczak). Wszystkich zainteresowanych dziejami daw-
nego Gdańska, w tym także różnymi aspektami bardzo intensywnego dialogu, jaki niegdyś prowadzono 
w nadmotławskim ośrodku portowym z kulturą starożytnych Greków i Rzymian, zachęcamy do lektury 
tej obfitującej w interesujące treści, bogato ilustrowanej książki.
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