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Obok zjawisk typowych i rozwiązań konwencjonalnych, występujących w każdym 
czasie i w każdej dziedzinie i rodzaju twórczości artystycznej, a  także w obyczajo-
wości, istniały – kreowane świadomie w zamyśle twórców i mecenasów – zjawiska 
niezwykłe i osobliwe, trudne do zakwalifikowania w ramach przyjętych i powszech-
nie akceptowanych kryteriów. Postrzegano je jako curiosità, rozumiejąc pod tym 
pojęciem między innymi: ciekawość – zwłaszcza nieumiarkowaną, żart, dowcip, 
przesadną elegancję, zbytkowność, niecodzienność konceptu, a zatem wszystko to, 
co było „ekstraordynaryjne” w charakterze.

Prezentowane Słowo wstępne w pewnym sensie nawiązuje do tematyki curiosità, 
bo ma charakter osobliwy. Pomyślane zostało jako rodzaj zachęty do podjęcia badań 
nad zjawiskiem curiosità w naszym kraju.

Problem, któremu na imię „osobliwość” zaprząta umysły badaczy z wielu dzie-
dzin. Należy tytułem przykładu wymienić choćby studia znawców literatury sta-
ropolskiej – Jacka Sokolskiego, Radosława Grześkowiaka albo Piotra Rypsona czy 
historyków, zajmujących się obyczajem bądź ceremoniałem (zob. klasyczne już stu-
dia Marii Boguckiej)1. To samo dotyczy m.in. filozofów, etnologów i antropologów 
kultury, naturalnie, także historyków sztuki – wśród ostatnich wybitne miejsce zaj-
muje Jan Samek, autor rozprawy na temat dzieł wyrobów rzemiosła artystycznego 
o niezwykłych kształtach2.

1  Z bibliografii przywołanych autorów zob. np.: J. Sokolski, Barok. Physica curiosa i koncepty księgi 
natury, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, 
s. 287-303 (zob. też przyp. 3); R. Grześkowiak, Porażenie cielesnością. Poetyckie relacje Hieronima 
Morsztyna z sekcji zwłok, w: Koncept…, dz. cyt., s. 303-329; P. Rypson, Piramidy, słońca, labiryn-
ty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2002; M. Bogucka, Staropolskie 
obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994. Zob. także: M. Wilska, Curiositas jako element kul-
tury dworskiej w XV w., w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi 
Gieysztorowi w 50-lecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 695-701.
2 Zob. np. J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata, Kraków 2005; A. Wieczorkiewicz, Monstru-
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Omawiana problematyka jest stale aktualna. W dniach 3 – 4 listopada 2011 r. 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Historii 
Sztuki zorganizował konferencję Curiosità, czyli koncept osobliwy. Prelegenci z sie-
demnastu krajowych ośrodków badawczych wygłosili na niej czterdzieści referatów 
poruszających, w różnych aspektach, kwestię kuriozalności w sztuce, rzemiośle ar-
tystycznym, literaturze i obyczajowości. Zagadnieniu curiosità poświęcono też refe-
raty na ostatnim Kongresie Mediewistów Polskich, który miał miejsce w Poznaniu 
we wrześniu 2011 r.3

Problematykę poruszaną przez badaczy różnych dziedzin w niniejszym tomie 
można podzielić na kilka zasadniczych grup: 1) próba zdefiniowania pojęcia „oso-
bliwość” w  sferze kultury, 2) Kunstkammern tj. gabinety osobliwości, 3) kuriozal-
ne obiekty w dzisiejszych kolekcjach muzealnych czy w handlu antykwarycznym,  
4) curiositas w krajach Ameryki Łacińskiej, 5) w emblematyce, architekturze i sztuce 
ogrodów, 6) dziwni ludzie i zwierzęta.

Zdefiniowanie zjawiska curiosità jest zadaniem trudnym przede wszystkim 
z powodu względności. To, co dla jednych jest osobliwe, dla innych nie musi takie 
być. Decyduje o tym wiele czynników, przede wszystkim miejsce i czas występowa-
nia. W jednym kraju, ba, nawet w regionie, coś uchodzi za niezwykłe, gdzie indziej 
bynajmniej.

Oto przykłady. Wystarczy przywołać praktykowane u  nas w  XVI i  XVII w. 
klękanie, padanie do nóg i  leżenie krzyżem przy... załatwianiu spraw publicznych 
czy do dziś żywy zwyczaj całowania kobiet w rękę. Przypomnijmy karierę kulawki 
(zapewne jej protoplastą antyczny ryton), którą do dna, bo nie można było inaczej, 
spełniano toasty w siedemnastowiecznej Polsce i Anglii. Z tego samego repertuaru 
wskażmy tzw. ucieszne naczynia w  kształcie damskiego pantofelka, pistoletu etc., 
używane na biesiadach co najmniej od renesansu, a obecnie nadal produkowane na 
przykład w hucie szkła „Niemen” w Brzozówce na Grodzieńszczyźnie.

Sprawę jeszcze bardziej komplikuje dystans czasowy: to, co dziś dla nas nie-
zwykłe, kiedyś niekoniecznie lub wcale nie wywoływało zdziwienia. Z tego powodu 
badania są trudne i właściwie niemal bez szans, jeśli nie znajdzie się odpowiednich 
źródeł pisanych z  epoki. Z  przytoczonych uwag jasno wynika, że „kuriozum” to 
pojęcie o znaczeniu trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, analogicznie, jak 
w przypadku „komizmu”, „głupoty”, „skandalu” etc. Kto stwierdzi, ile „osobliwości” 

arium, Gdańsk 2009; J. Samek, Res-imagines. Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów 
nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), „Rocznik Historii Sztuki” 1970, t. 8, s. 177-248.
3 Były to referaty: A. Krawiec i W. Iwańczak, Curiositas i ciekawość świata w średniowieczu; J. So-
kolski, „Liber monstrorum” i problem curiositas.
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w manieryzmie albo określi jej ładunek w konceptach barokowych? Pytania można 
by mnożyć.

Przy zastanawianiu się nad znaczeniem słowa „osobliwość” dochodzi się do 
wniosku zaskakującego. Okaże się bowiem, że my, ludzie nauki, również należymy 
do… gabinetu osobliwości. A staje się tak za sprawą jednego ze znaczeń słowa cu-
rieux. Chodzi o „zachłanną, nienasyconą ciekawość – żądzę wiedzy”. Przypomniała 
o tym wszem i wobec amerykańska sonda kosmiczna „Curiosity”, która wylądowała 
na Marsie 6. sierpnia 2012 r., akurat w czasie przygotowywania niniejszego tekstu.

Być może ów zbieg okoliczności w  pewnym stopniu skłonił mnie do powyż-
szego wniosku. Ba, więcej. Otóż sprzeciwiam się opinii, że nienasycona ciekawość 
i  osobliwość, wyrugowane z  dyskursu naukowego, znalazły swój azyl w  kulturze 
masowej, gdzie do dziś dobrze się mają.

Przecież bardzo często owa nienasycona ciekawość i osobliwość jest motorem 
naszych badań. Jeśli to nie zabrzmi nieskromnie, pozwolę sobie stwierdzić, iż ów 
impuls jest zawsze obecny w mojej ponad czterdziestoletniej pracy na niwie nauki. 
Z  tego powodu znalazły się tu m.in. pomnik psa w  Brzegu czy nagrobek błazna 
w Sownie (oba z końca XVI w.) albo portret aktualnego monarchy przedstawiony 
nie gdzie indziej tylko… na drzwiach (Stanisław August Poniatowski, w ratuszu to-
ruńskim); ostatnimi laty podjąłem zaś próbę „odsłonięcia przesłania” portretu, z za-
stosowaniem m.in. chirologii i chironomii4.

Myślę, że tym samym impulsem kierowali się również inni. Z długiej ich listy 
wymienię choćby tych, którzy zajmowali się karłami czy błaznami albo monstrami5. 
Tu nie od rzeczy będzie dodać, że zagadnienie obecności tych postaci w naszym kra-
ju, z czym, naturalnie, m.in. wiąże się kwestia osobliwości, nadal czeka na zbadanie.

Oto dowód, oczywiście ograniczony do paru przypadków. W zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu znajdują się dwa wizerunki „kobiety z brodą”, oba na-
malowane po 1621 r. – dwórki arcyksiężniczki Konstancji, drugiej żony Zygmun-
ta III Wazy, której obecność odnotowana została nawet na Rolce sztokholmskiej6. 
W pewnym inwentarzu z ok. 1668 r. podany jest wykaz dzieł malarskich w rezyden-

4 Zob. J. Pokora, Nie tylko podobizna. Szkice o portrecie, Warszawa 2012.
5 B. Fabiani, Niziołki, łokietki, karlikowie. Z  dziejów karłów nadwornych w  Europie, Warszawa 
1980; A. Grześkowiak-Krwawicz, Zabaweczka. Józef Boruwłaski – fenomen natury, szlachcic, pa-
miętnikarz, Gdańsk 2004; M. Słowiński, Błazen. Dzieje postaci i motywu, Poznań 1990; M. Wilska, 
Błazen na dworze Jagiellonów, Warszawa 1998; M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 
2000; A. Wieczorkiewicz, dz. cyt. 
6 A. Selerowicz, Portret brodatej dziewicy, „Aspiracje. Pismo Warszawskich Uczelni Artystycz-
nych”, wiosna 2011, s. 32-38 (praca seminaryjna pod moim kierunkiem na Wydziale Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP).
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cjach Firlejów. Rozpoczyna się tak: Starodawnych obrazów niemało w Ogrodzieńcu 
i Dąbrowicy, jako karzeł z wielkim synem [podkr., J. P.], a dopiero potem wymienia 
obrazy religijne i portrety (!)7.

Jak wiadomo, karłowatość czy nadmierne owłosienie (hipertrichoza vel hir-
sutyzm) są przedmiotem badań medycyny. Do przypadków medycznych należą 
również inne przeróżne ludzkie dziwolągi, lepiej powiedzmy – nasi niezwykli bliź-
ni. Chodzi o tych, których skóra zmienia kolor bez pomocy lekarzy, przeciwnie niż 
słynnego piosenkarza, niedawno zmarłego Michaela Jacksona. Oto notatka prasowa 
z 1797 r.: przybył tu Henryk Moss murzyn maiący lat 42. i z oyca murzyna, a z matki 
żółto-czarney zrodzony. Teraz murzyn ten wybielał tak iak Europeyczyki, wyiąwszy 
kilku plam czarnych na twarzy, rękach i nogach. Wełna spada z głowy iego, a na iey 
miejsce włosy porosły. Wszystkie także inne części ciała iego utraciły wełnę i włosami 
okryte zostały8.

Nie ulega wątpliwości, iż na badaczy czekają także polskie gabinety osobliwości9. 
Jak wielkie tu zaległości, niechaj świadczy choćby fakt, iż na ten temat na próżno 
szukać informacji w Encyklopediach staropolskich i Zygmunta Glogera, i Aleksan-
dra Brücknera. Tymczasem w wielu rodzimych rezydencjach np. w XVIII w. znaj-
dowały się tzw. skarbce paradne, utworzone na wzór Grünes Gewölbe Augusta II 
Sasa w Dreźnie. I  tak w inwentarzach z  lat 1764-1766 odnotowano u Radziwiłłów 
w Nieświeżu instrumencik do zamykania poczciwości dam, a w Białej Podlaskiej in-
strumenty miłości samców wielorybów10.

Nie inaczej jest z architekturą i  jej wyposażeniem. Oto kilka rodzimych przy-
kładów, dobrze lub mniej znanych. Wypada wymienić zamek na planie niczym 
rebus, prezentującym imię właściciela (Krzyżtopór w Ujeździe, 1620-1644), jak też 
monumentalne stemmaty – kościół albo ogrodzenie zespołu klasztornego na rzucie 
herbu fundatora (Sidorów, 1730-1741; Zbrzyź, 1744 r.; oba w woj. podolskim)11. Dalej 

7 Cyt. za: I. Rolska, Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i  fundacjami artystycznymi 
w XVI-XVII wieku, Lublin 2009, s. 171.
8 Z Winchester (w Wirginii) 2. Lipca, Dodatek do „Gazety Warszawskiej”, Ad Nrum 5. Z Warsza-
wy dnia 17. stycznia R. 1797 we wtorek (anons zawdzięczam mojej doktorantce, p. Magdalenie 
Olszewskiej).
9 Naturalnie, sprawy nie załatwiają prace polskich autorów, jak np. K. Pomian, Zbieracze i osobli-
wości. Paryż i Wenecja XVI-XVIII wiek, tłum. H. Pieńkos, Warszawa 1996; M. Mencfel, Skarbce 
natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach 
XVII – XVIII, Warszawa 2010. 
10 Cyt. za: T. Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej 
szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011, s. 329-330.
11 Krzyżtopór: J. A. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 
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– kształt zabytku, powstały w wyniku imitacji bardzo silnego skrótu perspektywicz-
nego (ołtarz w Budsławiu na Białorusi, 1649 r.) albo sugerujący uszkodzenie dzieła, 
tzw. rotto, bardzo popularne w  manieryzmie (kolumny ołtarzowe w  kościele pw. 
Bożego Ciała w  Nieświeżu, 1583 r.), które z  czasem osiągnie wielką skalę roman-
tycznych sztucznych ruin12. I wreszcie – barokowe kazalnice w formie Jonaszowego 
potwora morskiego czy, poza prospektami organowymi, mniej zbadane ruchome 
elementy wyposażenia wnętrz, również sakralnych. Wchodzą tu w grę m.in. kolum-
ny ołtarzowe… o obrotowych trzonach (ołtarz Matki Boskiej w kościele pw. św. An-
toniego Padewskiego w Poznaniu, 1688-1693, 1713 r.)13. Nawiasem mówiąc, w ogóle 
kwestia mobilności dzieł, całych bądź ich elementów, szeroko pojęta – z uwzględ-
nieniem ogrodów, architektury okolicznościowej etc., odniesiona do historii sztuki 
polskiej, jawi się jako interesująca przygoda naukowa14.

Na zakończenie garści uwag, z góry przepraszając Czytelników za co najmniej 
kuriozalny przykład, nie mogę sobie odmówić wspomnienia z czasów studenckich. 
Otóż pewnego razu z rąk babki mojego przyjaciela wziąłem Pismo Święte i zacząłem 
czytać Pieśń nad pieśniami. Wówczas dostojna madame Władysława, z dziada pra-
dziada z ziemian wielkopolskich, myśląc, że, jak zwykle, stroję sobie żarty, ofuknęła 
mnie okrzykiem – Kuba, nie pierdol! Zamarłem, bom nie spodziewał się w jej ustach 
takiego wulgaryzmu. Ejże, czy to rzeczywiście wulgaryzm? Gdy sięgniemy do słow-
ników, okaże się, że pierwsze ze znaczeń tego czasownika to „mówić, pleść, bajać” 
czy „pleść głupstwa, gadać bez potrzeby”15.

Cóż, curiosità niejedno ma imię. ◗

1587-1668, Warszawa 1983, s. 114 nn.; o konceptach, opartych na nazwisku, a głównie imieniu: 
J. Pokora, Psy, błazny, dzieci, królowie… Studia nad sztuką XV-XVIII wieku, Warszawa 2006,  
s. 165-196 (rozdz. Wazowskie zagadki: wieńca Zygmunta i obeliski Władysława oraz kłódka Jana 
Kazimierza) – przykłady podolskie np.: J. Kowalczyk, Świątynie późnobarokowe na kresach, War-
szawa 2006, s. 150-151.
12 J. Kowalczyk, Ołtarz perspektywiczny w Budsławiu i jego włoska geneza, w: Artes atque huma-
niora. Studia Stanislao Mossakowski sexagenario dicata, Warszawa 1998, s. 257-271; T. Bernato-
wicz, „Rotto” jako forma artystyczna w plastyce manierystycznej. (Wprowadzenie do problematyki), 
w: Między Padwą a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofiarowane profesoro-
wi Jerzemu Kowalczykowi, Warszawa 1993, s. 109-120.
13 Z. Kurzawa, Wyposażenie kościoła Franciszkanów w Poznaniu, w: Franciszkanie konwentualni 
i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX w., Gniezno 2006, s. 185 nn. 
14 Zob. np. A. Rottermund, Splendor dworu i mechanika, w: Artes…, dz. cyt., s. 197-211 (w artykule 
znikoma liczba polskich przykładów). 
15 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, wyd. IV (przedruk 
z  pierwszego wydania Kraków 1927), s. 410; W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, 
Kraków 2005, s. 430.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 
Osobliwy, czyli jaki?  
Kategoria niezwykłości w kulturze naukowej, artystycznej 
i kolekcjonerskiej epoki nowożytnej

Osobliwość jako kategoria nowożytna
W Londynie – nie mniej niż 552, w Lipsku – co najmniej 253, w Paryżu – przy-
najmniej 375. Tak oto tylko w  tych trzech, niewątpliwie ważnych, ale jednak 
przypadkowo wybranych centrach europejskiego drukarstwa ukazało się w sa-
mej drugiej połowie XVII w. z  górą tysiąc książek, w  których tytule znalazło 
się słowo „osobliwy” (tak bowiem, biorąc tymczasem w  nawias translatorskie 
dylematy, przełóżmy francuskie curieux, angielskie curious i niemieckie kurios)1.  
Gdybyśmy podobne zestawienie zrobili dla pierwszej połowy XVIII stulecia, 
wyniki, w związku z ogólnym wzrostem produkcji wydawniczej, byłyby pewnie 
jeszcze większe. Nie przeceniałbym rzecz jasna wagi tej buchalterii, choć przy-
toczone liczby o jednym świadczą przecież wyraźnie – mianowicie o ogromnym 
wzięciu kategorii kuriozalności wśród siedemnastowiecznych autorów. Czegoż 
wśród tych wydawnictw nie ma: opracowania naukowe i  literatura piękna, wą-
tłe broszurki i opasłe tomiska, dzieła anonimowe i książki popularnych pisarzy, 
zbiory poezji, dramatów i kazań, relacje podróżnicze, katalogi zbiorów i biblio-
tek, książki kulinarne, prace z zakresu historii, teologii, filozofii, gramatyki, ma-
tematyki, astronomii, geografii, chemii, medycyny, magii naturalnej, alchemii… 
Obok częstości występowania pojęcia kuriozalności, skonstatujmy więc jego 

1 Przytoczone dane liczbowe są wynikiem kwerendy przeprowadzonej w  oparciu o  dostępne 
w Internecie katalogi wiodących europejskich bibliotek oraz specjalistyczne bazy danych, takie jak: 
Catalogue collectif du France (CCFr), Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen 
Drucke des 17. Jahrhunderts (VD17), English Short Title Catalogue (ESTC) i  inne. Z  pewnością 
dane te nie odznaczają się doskonałą precyzją i jako takie należy je traktować z dużą ostrożnością. 
Ustalenie dokładnej liczby interesujących nas pozycji wymagałoby znacznie bardziej skrupulatnych 
i  żmudnych badań, co jednak na potrzeby tego artykułu – choć byłoby mile widziane – nie jest 
nieodzowne, chodzi tu bowiem głównie o zdanie sprawy ze skali zjawiska – z niezwykłej popularności 
kategorii osobliwości w literaturze epoki nowożytnej.
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obecność w słownikach najróżniejszych obszarów wiedzy i życia. Nawet pobież-
na kwerenda w  zbiorach starodruków europejskich bibliotek przynosi zresztą 
i  inne informacje. Spostrzegamy, że swą wielką karierę kategoria osobliwości 
rozpoczyna ok. połowy wieku XVI i zachowuje swą eksponowaną pozycję przez 
niemal dwa stulecia, po środkowe dekady XVIII stulecia; mamy więc do czynie-
nia ze zjawiskiem nowożytnym par excellence.

Uważniejsza analiza wyników kwerendy prowadzi nas jeszcze do co naj-
mniej dwóch istotnych wniosków. Po pierwsze, termin curieux (względnie cu-
riosité) stosowany jest na określenie trzech różnych – choć jak się przekonamy 
najściślej i w sposób konieczny ze sobą powiązanych – fenomenów. Raz oznacza 
pewną władzę, uczucie czy namiętność człowieka („ciekawość”), innym razem 
opisuje pewną cechę przedmiotu czy wręcz sam przedmiot (materialny bądź 
dyskursywny2), odznaczający się pewnymi cechami („kuriozum”, „przedmiot 
osobliwy”), kiedy indziej wreszcie jest określeniem pewnej postawy czy nawet 
pewnego typu umysłowości i osobowości (znawca lub amator osobliwości). Ta 
spostrzeżona wieloznaczność pojęcia ciekawości znalazła swój wyraz w  jego 
późnosiedemnastowiecznych definicjach. Wyraźnie podkreśla ją zarówno słow-
nik Antoine’a Furetière’a z 1690 r., jak i wydany w cztery lata później słownik 
Akademii. Pojęcia curieux i curiosité – zacytujmy fragmenty drugiego ze wspo-
mnianych dzieł – mogą oznaczać tego, kto pragnie i stara się dowiadywać, oglą-
dać, posiadać rzeczy nowe rzadkie doskonałe, a także tego, kto czerpie przyjem-
ność z gromadzenia rzeczy osobliwych i rzadkich; mogą być stosowane również 
dla opisania samych tych rzeczy – rzadkich, nowych, niezwykłych i doskonałych 
w swoim rodzaju; mogą wreszcie oznaczać namiętność, żądzę, gorliwość w oglą-
daniu, dowiadywaniu się, posiadania rzeczy rzadki, jednostkowych, nowych 3. Ale 

– i to drugi aspekt, na który chciałbym tu zwrócić uwagę – na ów podział według 
klucza semantycznego możemy nałożyć inny, „topograficzny”, zwracając uwagę, 
że kategoria kuriozalności pojawia się zasadniczo w  trzech obszarach kultury, 

2 Stąd obok „osobliwych” kreatur, rzeczy, monstrów etc., niezliczone, spotykane choćby w tytułach 
nowożytnych pism, „ciekawe” pytania, historie, opowieści, uwagi, obserwacje, dyskusje, dialogi, 
dyskursy…
3 CURIEUX, EUSE. adj. Qui a  beaucoup d’envie & de soin d’apprendre, de voir, de posseder des 
choses nouvelles, rares, excellentes &c. […] Curieux, se dit aussi Des choses, & signifie, Rare, nouveau, 
extraordinaire, excellant dans son genre. […] Curieux, s’employe aussi quelquefois dans le subst. & 
alors il signifie, Celuy qui prend plaisir a faire amas de choses curieuses & rares, ou celuy qui a une 
grande connoissance de ces sortes des choses. La dictionnaire de l’Académie françoise, Paris 1694, t. 1, 
s. 299. Zob. także A. Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois 
tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, Paris 1690, vol. 1, s. 562. Na 
temat ciekawości w słowniku Furetière’a – Ann Blair, Curieux, curieusement, curiosité, „Littératures 
classiques” 2003, vol. 47, nr specjalny Le Dictionnaire universel de Furetière, s. 101-107.
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czy może bardziej precyzyjnie – w trzech obszarach dyskursu: naukowym, po-
pularnym i kolekcjonerskim. Te dwa podziały pozostają ze sobą w istotnej, ale 
niezwykle zawiłej relacji, nie dają się łatwo na siebie nałożyć ani ze sobą pro-
sto uzgodnić. Tę skomplikowaną strukturę należy brać jednak pod uwagę, pro-
wadząc analizę kategorii osobliwości w epoce nowożytnej. W centrum mojego 
zainteresowania będą więc osobliwe przedmioty (osobliwości, kurioza), a prze-
cież od ciekawości jako namiętności i od postaci ciekawego znawcy-miłośnika 
ucieczki nie ma i  być nie powinno; będzie mnie zatem zajmować miejsce oso-
bliwości w kulturze i  języku nauki i zbieractwa epoki nowożytnej, dla których 
kontekstem będzie jednak ówczesna kultura wulgarna.

Osobliwy, czyli jaki?
Na czym właściwie polegała osobliwość przedmiotu w opinii uczonych i kolek-
cjonerów epoki nowożytnej, jakie warunki musiał on spełnić, by na miano „oso-
bliwego” czy „ciekawego” – tak wówczas nobilitujące – zasłużyć, czym musiał się 
odznaczać? Oto pytania, jakie chciałbym tu postawić. Wszystkie można zresztą 
sprowadzić do podstawowej kwestii „natury” osobliwości, do zawartego w tytu-
le pytania: osobliwy – czyli jaki?

Odpowiedź na tak postawione pytanie wcale nie jest prosta. I  to nie tylko 
dlatego, że mamy do czynienia z wielością głosów w tej sprawie – Ile głów, tyle 
opinii, So viel Köpfe, so viel Sinne, jak pisał w Museographii jeden z głównych teo-
retyków osobliwości we wczesnym XVIII w., Caspar Friedrich Neickel4 – i wła-
ściwie należałoby pytać: osobliwy, czyli jaki, według kogo? Wśród indywidual-
nych osądów możemy przecież wskazać pewne wątki i  myśli powtarzające się, 
a tym samym wyodrębnić pewien zestaw idei zasadniczo wspólnych przedstawi-
cielom interesujących nas społeczności uczonych i zbieraczy. Główna trudność 
bierze się jednak stąd, że owe idee uwikłane są w  wielkie i  złożone zjawiska 
kulturowe i  tylko widziane w  ich kontekście odsłaniają swe istotne treści. Na 
przynajmniej niektóre z nich postaram się zwrócić uwagę.

Nowożytne słowniki i  leksykony, nawet te pochodzące z  rozmiłowanego 
w porządku i klasyfikacjach XVIII stulecia, dają – jeżeli w ogóle – najczęściej 
jedynie skromne definicje kategorii osobliwości. Curiosités, pisze Furetière 
w 1690 r., to rzeczy najrzadsze, najpiękniejsze i najniezwyklejsze, a także tajem-
nicze i ciekawe. To również, czytamy w wydanym cztery lata później słowniku 
Akademii, rzeczy nowe i  doskonałe w  swym gatunku. Osobliwy, oddajmy te-
raz głos autorom niemieckim wczesnego XVIII w., znaczy m.in. także tyle, co 

4 C. F. Neickel, Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlichen Anlegung der 
Museorum, oder Raritäten-Kammern, Leipzig und Breslau 1727, s. 407.
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kunsztowny, godny obejrzenia, staranny i pilny5. Przedmioty muszą się więc wy-
kazać pewnymi cechami, wbrew pozorom wcale nie oczywistymi. Muszą otrzy-
mać także swego rodzaju certyfikat ze strony znawcy-miłośnika. Mówi o  tym 
wprost Furetière: osobliwą (curieux) nazywamy także rzecz, która zwróciła uwagę 
lub została włączona do kolekcji znawcy (l’homme curieux)6. Jak rozumieć wy-
mienione tu kategorie i  jak to się stało, że odpowiadające im przedmioty uzy-
skały tak szczególny status w kulturze zbierackiej i naukowej epoki nowożytnej? 
By odpowiedzieć na te pytania musimy zobaczyć przedmioty osobliwe na tle 
głębokich przemian kultury umysłowej XVI–XVIII w.

Ciekawość zachłanna i wybredna
Środkowe dekady XVI w. przyniosły istotne przemiany ciekawości, jej statu-
su oraz jej „struktury”, jak moglibyśmy powiedzieć za Larraine Daston, czy-
li jej miejsca na mapie ludzkich uczuć i popędów7. Curiositas, dotąd potępiana 
za swą próżność i zmysłowość, została podniesiona do rangi jednej z istotnych 
i  cennych władz człowieka. Odtąd przez niemal dwa stulecia nieskrępowana, 
zachłanna i nienasycona ciekawość oraz żądza wiedzy, idąca w parze ze zdziwie-
niem, święciła triumfy jako główny motor dociekań filozoficznych i naukowych, 
zanim myśl oświeceniowa nie okiełznała jej i nie obwarowała szeregiem reguł, 
zarazem dyskredytując zdziwienie jako postawę niegodną znawcy i  uczonego. 
Nie miejsce tu, by opisywać ten proces detalicznie; jest on zresztą dobrze rozpo-
znany, bo poświęcono mu parę doskonałych opracowań8. Wskazać jednak nale-
ży na szczególne okoliczności, w  jakich dokonuje się owo przewartościowanie 
ciekawości. Oto wiedza o świecie gwałtownie rozszerza się w  wyniku odkryć 
geograficznych, upowszechnienia technik reprodukcyjnych (druku i  grafiki),  
5 A. Furetière, dz. cyt., s. 562  ; La dictionnaire de l’Académie…, dz. cyt., s. 299; J. Ch. Nehring, 
Historisch-Politisch-Juristisches Lexicon, Gotha 1706, s. 254. Zob. także: N. Kenny, Curiosity in Early 
Modern Europe. Word Histories, Wiesbaden 1998, s. 113-143; Tenże, The Uses of Curiosity in Early 
Modern France and Germany, Oxford 2004, s. 169-182.
6 CURIEUX, se dit encore de la chose rare qui a  été ramassée, ou remarquée par l’homme curieux.  
A. Furetière, dz. cyt., s. 562.
7 L. Daston, Neugierde als Empfindung und Epistemologie in der frühmodernen Wissenschaft, w: 
Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, hrsg. 
A. Grote, Opladen 1994, s. 35-59.
8 Zob. H. Blumenberg, Prozess der theoretischen Neugierde, Frankfurt am Main, 1988; N. Kenny, 
Curiosity…, dz. cyt.; B. M. Benedict, Curiosity. A Cultural History of Early Modern Inquiry, Chicago 
and London 2001; P. Harrison, Curiosity, Forbidden Knowledge, and the Reformation of Natural 
Philosophy in Early Modern England, „Isis” 2001, nr 2, s. 265-290; K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. 
Paryż-Wenecja, XVI-XVIII wiek, tłum. A. Pieńkos, Lublin 2001, s. 65-88; Curiositas. Welterfahrung 
und ästhetische Neugierde im Mittelalter und frühen Neuzeit, hrsg. K. Krüger, Göttingen 2002.
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wynalezienia nowych instrumentów badawczych (teleskopu i  mikroskopu 
w XVII w.). Szerokim strumieniem płyną do gabinetów uczonych dzieła natury 
i  kultury w  ogóle dotąd nieznane bądź odkrywane na nowo, powodując gwał-
towną potrzebę wypracowania nowego, adekwatnego języka ich opisu: ekspan-
sja rzeczy prowadzi najpierw do kryzysu słów9. Rodzi się ideał nauki empirycz-
nej, opartej na obserwacji i doświadczeniu – o naturze nie tylko się czyta, lecz 
przygląda się jej, smakuje ją, poddaje eksperymentom, rozcina, zagląda w głąb10. 
Pod wpływem fascynacji platonizmem zakwestionowana zostaje Arystotelesow-
ska formuła, głosząca że przedmiotem namysłu uczonego jest to, co wydarza się 
zawsze lub zwykle11 – w ten sposób otwiera się pole dla rozważań nad indywidu-
ami w miejsce ref leksji nad uniwersaliami. Wszystko to zaowocowało nieomal 
rewolucją w europejskiej kulturze umysłowej i stworzyło przestrzeń dla osobli-
wości. Bo ciekawość nowożytna, choć zachłanna, jest zarazem wybredna, kie-
ruje się ku temu, co niezwykłe, rzadkie, wyjątkowe. Wskazówkę, dlaczego oso-
bliwości stały się ulubionym przedmiotem uwagi nowożytnej ciekawości (dzielą 
z nią przecież nawet nazwę), znajdujemy m.in. w dziełach bodaj największego 
ich apologety we wczesnym XVII w., Francisa Bacona12.

Osobliwości a „wielka odnowa” historii naturalnej
Wydawane w latach 1605-1620 pisma Francisa Bacona, angielskiego polityka, fi-
lozofa, uczonego, płodnego i wszechstronnego pisarza, autora projektu wielkiej 
odnowy historii naturalnej (tak sam o  niej mówił: instauratio magna), wyzna-
czają moment kulminacyjny i zarazem punkt zwrotny uczonej fascynacji osobli-
wościami w epoce nowożytnej. Czerpiąc pełnymi garściami z  liczącego już do-
brych kilka dekad zainteresowania niezwykłościami, Bacon nadaje mu nowego 
impetu, a  jednocześnie uzupełnia go o  takie rysy, które musiały nieuchronnie 
doprowadzić niebawem do jego kryzysu. Filozof podkreśla dwa główne pożytki 
z obcowania z tym, co osobliwe. Po pierwsze, kurioza wprowadzają umysł ludz-
ki w  stan szczególnego i  twórczego pobudzenia – sprowadzają bowiem rozum 
na właściwą drogę wbrew jego nawykom a  także zaostrzają i ożywiają badania 

9 A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009, s. 58-79.
10 P. Findlen, Die Zeit vor dem Laboratorium. Die Museen und der Bereich der Wissenschaft 1550-
1750, w: Macrocosmos in Microcosmo…, dz. cyt., s. 191-207.
11 bo przedmiotem każdej nauki jest to, co istnieje zawsze, albo to, co istnieje najczęściej. Arystoteles, 
Metafizyka, w: Tenże, Dzieła wszystkie, t. 2, przekłady, wstępy i komentarze: K. Leśniak, A. Paciorek, 
L. Regner, P. Siwek, Warszawa 2003, s. 602-856, cyt. s. 716.
12 Zob. L. Daston, K. Park, Wunder und die Ordnung der Natur 1150-1750, Berlin 1998, s. 260-273; P. 
Harrison, dz. cyt., s. 279-282.
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oraz leczą rozum zdeprawowany przez przyzwyczajenia i przez najczęstszy bieg 
wypadków13. Po drugie, posiadają one wyjątkowy walor poznawczy, ponieważ 
w  nich natura – czy to zwyczajnie myląc się, czy to celowo eksperymentując – 
objawia pełnię swego twórczego potencjału, odsłania tajemnicę swej mocy; są 
one niczym szczeliny, przez które możemy zajrzeć pod powierzchnię zjawisk, 
by odkryć ich prawdziwą naturę. Umożliwiają one zatem uzyskanie wiedzy naj-
istotniejszej, której posiadanie i wykorzystanie utwierdzi panowanie człowieka 
nad naturą. Taki bowiem, całkiem praktyczny, jest ostateczny zamysł reformy 
Baconowskiej: Celem instytucji naszej – pisze filozof o Domu Salomona w swej 
utopijnej i zarazem programowej Nowej Atlantydzie – jest zgłębianie stosunków, 
zmian i sił wewnętrznych natury tudzież rozszerzanie – jak tylko to będzie możli-
we – granic władztwa ludzkiego nad nią14. Ową wiarę w uprzywilejowany status 
osobliwości jako wyjątkowo skutecznych narzędzi poznania sekretów natury 
odziedziczył Bacon po uczonych i  filozofach szesnastowiecznych, takich jak: 
Pietro Pomponazzi, Girolamo Cardano, Giovanni Battista della Porta, a dzielił 
z wieloma swymi współczesnymi – Ambroisem Paré, Fortuniem Licetim i inny-
mi15. Każdy z nich mógłby pewnie podpisać się pod apelem angielskiego uczo-
nego: Należy więc przygotować zbiór czy częściową historię naturalną wszystkich 
dziwów i cudownych płodów natury, wszystkiego wreszcie, co w naturze jest nowe, 
rzadkie i niezwykłe16. Karty uczonych książek, i coraz liczniejszych od XVII w. 
pism naukowych, zapełnione są opisami rzadkich, niezwykłych, monstrualnych 
przypadków.

Zaczynamy rozumieć, dlaczego osobliwości, curiosités, powinny spełniać 
warunek nowości, niesamowitości, rzadkości: bo jako takie – obce, nieznane 
umysłowi – są w stanie pobudzić go w szczególnie pożądany sposób do pracy. Za-
razem potrafią pozytywnie przejść, by tak rzec, test na wywoływanie podziwu, 
który jest w opinii Bacona – przywołującego i  reinterpretującego myśl Arysto-
telesa, w zdziwieniu upatrującego początek filozofii17 – zaczynem myślenia na-
13 F. Bacon, Novum Organum, tłum. J. Wikarjak, red. K. Ajdukiewicz, Warszawa 1955, s. 239, 240.
14 Tenże, Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy, tłum. W. Kornatowski, J. Wikarjak, wstęp J. Szacki, 
Warszawa 1995, s. 70.
15 L. Daston, K. Park, dz. cyt., s. 193-203.
16 F. Bacon, Novum Organum…, dz. cyt., s. 241.
17 Słynny fragment Metafizyki Arystotelesa brzmi: Dzięki bowiem dziwieniu się ludzie obecni, jak 
i  pierwsi myśliciele, zaczęli filozofować; dziwiły ich początkowo niezwykłe zjawiska spotykane 
codziennie, później z  wolna stawali wobec trudniejszych zagadnień, jak na przykład wobec zjawisk 
związanych z Księżycem, Słońcem, gwiazdami, i wobec powstania wszechświata. A kto jest bezradny 
i dziwi się, poznaje swoją niewiedzę. (Dlatego nawet miłośnik mitów jest w pewnym sensie miłośnikiem 
mądrości, bo mit jest pełen dziwów). Arystoteles, dz. cyt., ks. A (I), 2, s. 620.
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ukowego: Podziw bowiem rodzi się z rzadkości18. Stanowią one wreszcie uprzywi-
lejowany przedmiot naukowego namysłu, ponieważ są kluczem do zrozumienia 
struktury świata, rozwikłania złożonej sieci obowiązujących w nim zależności, 
odpowiedniości i  korespondencji między bytami. Pisma angielskiego filozofa 
pozwolą nam, jak sądzę, zbliżyć się do istoty także innych określeń, które poja-
wiają się w nowożytnych charakterystykach osobliwości. Nas interesować będą 
szczególnie dwa z nich: tajemniczość oraz owa zagadkowa staranność i pilność.

Osobliwości i tajemnica
Będąc wielkim admiratorem osobliwości, Francis Bacon jest zarazem ich wyra-
finowanym krytykiem. Owszem, domaga się zainteresowania tym, co wydaje się 
niezwykłe i tajemnicze, ale ostatecznym owocem tegoż zainteresowania ma być 
odarcie przedmiotu z aury niezwykłości: Nie należy bowiem zaprzestawać badań 

– pisze Bacon w Novum Organum – dopóki cech i  jakości napotykanych w  tego 
rodzaju zjawiskach, które mogą uchodzić za cuda przyrody, nie sprowadzi się i nie 
podciągnie pod jakąś formę czy określone prawo tak, aby okazało się, że wszelka 
nieregularność czy jednostkowość zjawisk zależy od jakiejś wspólnej formy, owa 
zaś cudowność polega jedynie na pewnych drobnych różnicach i stopniach, które 
bardzo rzadko występują, a nie na samym gatunku19. Badamy niezwykłości po 
to, by poprzez rozpoznanie ich przyczyn, odsłonić ich zwykłość. Bacon, jak wie-
lu jemu współczesnych, postrzega uczonego jako odkrywcę tajemnic lub lepiej 

– wtajemniczonego. Ów związek ciekawości z  tajemnicą i  wiedzą tajemną nie 
był rzecz jasna odkryciem Bacona, przeciwnie, angielski uczony odwołuje się tu 
do myśli głęboko zakorzenionej w kulturze europejskiej, myśli o proweniencji 
jeszcze antycznej, wyraźnie obecnej np. w  Metamorfozach Apulejusza (które-
mu, dodajmy, zagadnienie oraz pojęcie curiositas zawdzięczają wprowadzenie 
na dobre do literatury łacińskiej), aktualizowanej następnie wielokrotnie przez 
filozofię średniowiecza i  epoki nowożytnej. Właśnie taka wykładnia ciekawo-
ści jako żądzy wiedzy tajemnej, zakazanej, zarezerwowanej dla Boga, była jedną 
z głównych przyczyn nieufności chrześcijaństwa wobec curiostias co najmniej 
od czasów św. Augustyna20. Czyż nie tak pojęta ciekawość wiedzie do zguby 

18 F. Bacon, Novum Organum…, dz. cyt., s. 245.
19 Tamże, s. 239.
20 Stąd też [z ciekawości, M. M.] wynika pęd ludzi do poznawania takich tajemnic natury, które nie 
dotyczą naszego życia; wiedza ta nie przynosi żadnego pożytku, ludzie chcą ją zdobywać tylko dla 
niej samej. W  tym samym przewrotnym celu prowadzi się badania, którym służą sztuki magiczne. 
Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2006, s. 298. Zob. także dialogi św. Augustyna 
O muzyce oraz O prawdziwej wierze w: Augustyn, Dialogi filozoficzne, tłum. A. Świderkówna, opr.  
W. Seńko, Kraków 2001, s. 651-818, zwł. s. 707, 811.
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archetypowych tragicznych bohaterów kultury europejskiej – Prometeusza, 
a jeszcze bardziej Fausta, od Marlowe’a po Goethego i Manna21? Z tych uwikłań 
Francis Bacon zdawał sobie doskonale sprawę, toteż rozprawę swą otwiera swe-
go rodzaju usprawiedliwieniem: Napominamy najpierw […], aby ludzie, jeżeli 
chodzi o  sprawy boskie, utrzymywali zmysły w  granicach powinności i  szacun-
ku. […] Dalej, aby uciekając prze tym złem nie popadali w grzech przeciwny, co 
miałoby oczywiście miejsce, gdyby mniemali, że badanie przyrody jest z  czyjejś 
strony zamknięte jakimś jak gdyby zakazem. Albowiem to nie owa czysta i  nie-
skażona wiedza naturalna, z której pomocą Adam nadał imiona rzeczom wedle 
ich właściwości, dała początek albo okazję do upadku. Lecz dopiero owa ambit-
na i  władcza żądza wiedzy moralnej, rozstrzygająca o  tym, co jest dobre, a  co 
złe, stanowiła powód i drogę pokusy od tego, by człowiek odpadł od Boga i  sam 
sobie ustanawiał prawa22. Ciekawość wiedzy moralnej jest więc potępiona, ale 
ciekawość natury, czyli pragnienie i wiara w możliwość odsłonięcia jej tajemnic, 
jest nie tylko dozwolona, ale wręcz nakazana. Zgłębianie sekretów przyrody jest 
niejako zobowiązaniem i odpowiedzialnością grupy wybranych. W ten sposób 
odsłaniamy istotny, może kluczowy element świadomości jednej z  najważniej-
szych społeczności epoki nowożytnej – republiki uczonych, res publica littera-
ria, république des lettres. Była to, przynajmniej na poziomie wyznawanych bądź 
choćby deklarowanych ideałów, społeczność ponadnarodowa i  ponadstanowa, 
ponad podziałami religijnymi i ekonomicznymi, której spoiwem była wspólnota 
przekonań i postaw, pewnego rodzaju wspólna wrażliwość oraz zamiłowanie do 
określonego typu zjawisk i rzeczy23. Była to społeczność wtajemniczonych, któ-
rzy sami siebie określali mianem ciekawych: curieux, curiosi, curious spirits, die 
curieuse Welt, curieuse Liebhaber; to ci, których ciekawość, curiosité, skłania do 
zajmowania się tym, co osobliwe, curieux, ale w szczególny sposób24. 

Zanim za chwilę pokrótce scharakteryzujemy ów szczególny tryb obchodze-
nia się z osobliwościami, podkreślmy, że był on kluczowy dla tożsamości obywa-
teli republiki uczonych i stanowił przyczynę jej elitarnego charakteru. Przecież 

21 Nie ma już Fausta; zważcie na piekielny / Upadek tego, którego los groźny / Winien przestrogą być 
dla mędrców, aby / Nie chcieli zgłębiać tych spraw zakazanych. / Ich głębia bowiem umysł rozzuchwala, 
/ By czynił więcej, niż niebo zezwala. Ch. Marlowe, Tragiczna historia Doktora Fausta, cyt. za:  
M. Janion, Prace wybrane, Kraków 2000, t. 2 Tragizm, historyzm, prywatność, s. 160. Na temat mitu 
faustycznego zob. M. Janion, Pełnia Fausta czyli tragedia antropologiczna, w: Tejże, Prace wybrane…, 
dz. cyt., s. 154-167.
22 F. Bacon, Novum Organum..., dz. cyt., s. 22. 
23 K. Pomian, Utopia i  poznanie historyczne. Ideał republique des lettres i  narodziny postulatu 
obiektywności historyka, „Studia filozoficzne” 1965, nr 1, s. 21-76.
24 L. Daston, K. Park, dz. cyt., s. 257.
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„niezwykłości” nie były domeną wyłącznie uczonych. Gdybyśmy chcieli odwo-
łać się polemicznie do głośnej koncepcji Krzysztofa Pomiana, trzeba by raczej 
mówić o  „kulturach ciekawości”, niż „kulturze ciekawości”25. „Niezwykłości” 
zajmowały istotne miejsce w dyskursie teologicznym średniowiecza i nowożyt-
ności, w kulturze dworskiej, a także, zapewne „od zawsze”, były elementem kul-
tury ludowej, wulgarnej, mając jednak we wszystkich tych obszarach inny status 

– mianowicie albo status zjawisk ponadnaturalnych, cudownych, albo – przypo-
mnijmy sobie choćby fragmenty Burzy Szekspira26 – status jarmarcznych, trochę 
zabawnych, a trochę przerażających atrakcji. Taka wykładnia zachowała w wielu 
środowiskach swoją aktualność przez całą interesującą nas epokę. Tymczasem 
nowożytni curiosi nie respektują aury cudowności przyznanej osobliwościom 
oraz traktują je z powagą, poszukując naturalnych przyczyn ich powstania. Wta-
jemniczenie polega na uznaniu wyjaśnialności zjawisk bez odwoływania się do 
sił nadprzyrodzonych, za to w wyniku szczególnej procedury badawczej.

Wirtuozeria dzieła / wirtuozeria spojrzenia
Zapytajmy w  takim razie, jaka to procedura? Lorraine Daston mówi o  wirtu-
ozerii spojrzenia, podkreślając, że ciekawość prowadzi zafascynowanego oso-
bliwościami uczonego do niezwykle uważnej obserwacji i  skupienia uwagi na 
każdym szczególe, prowadzi go do wspomnianych przed chwilą staranności 
i  pilności27. Takiej postawy domaga się zresztą sam przedmiot. W  słowie cu-
riosité, kuriozum, pobrzmiewa wyraźnie łacińskie curare – starać się, troszczyć. 
Mówimy ponadto o epoce, która jak żadna inna eksponowała szczególną inter-
pretację natury jako niezrównanej, twórczej, w  znacznym stopniu samodziel-
nej, wyzwolonej od boskiego przymusu – a w opinii filozofów spod znaku magii 
naturalnej wręcz obdarzonej pewną świadomością – artystki-rzemieślniczki28. 
Natura – pisał o niej Franciscus Junius mł. w 1638 r. – najpłodniejsza Rzemieśl-
niczka w dobrym i złym, nigdy nie ustaje, lecz manifestuje swe prawa i potężną 
władzę z taką rozrzutnością, jakby chciała powiedzieć nam, że znajduje rozkosz 

25 Zob. m.in. M. P. Markowski, Anatomia ciekawości, Kraków 1999, s. 11-32; N. Kenny, The Uses…, 
dz. cyt., s. 165-166. 
26 Przedziwna ryba! Gdybym teraz był w Anglii – gdzie raz byłem – i miał na jarmarku budkę z tą 
rybą na szyldzie, każdy dureń dałby mi sztukę srebra za wstęp. Wyszedłbym tam z  tym potworem 
na ludzi; w Anglii można zrobić fortunę na każdym niefortunnym wybryku natury. W. Shakespeare, 
Burza. Zimowa opowieść, tłum. S. Barańczak, Poznań 1991, s. 65 (akt II, scena II).
27 L. Daston, Neugierde…, dz. cyt., s. 49-54.
28 Na temat idei natury-artystki zob. L. Daston, K. Park, dz. cyt., s. 325-354; P. Morel, Les Grottes maniéristes 
en Italie au XVIe siècle. Théâtre et alchimie de la nature, Paris 1998, s. 43-85; H. Bredekamp, Die Fenster der 
Monade. Gottfried Wilhelm Leibnitz’ Theater der Natur und Kunst, Berlin 2004, s. 116-128.
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w różnorodności rzeczy i że dzieło rodzenia wszystkich rzeczy jest przede wszyst-
kim jej domeną. I  dodaje jeszcze: Natura rodzi nieraz ze swego bogatego łona 
doskonałe wzorce Sztuki29. Karty naukowych dzieł późnego XVI i XVII w., prac 
Lodovica Moscarda, Girolama Cardana, Ulissego Aldrovandiego, Jacoba Gaf-
farela, Pierre’a Dineta, Athanasiusa Kirchera, Caspara Schotta i  innych, pełne 
są opisów niezwykłych dzieł natury-artystki: marmurów z uczynionymi przez 
naturę wizerunkami świętych, tzw. kamieni f lorentyńskich z  naturalnie ma-
lowanymi pejzażami, agatów i  kryształów z  wizerunkami miast czy górskich 
krajobrazów, skamielin interpretowanych jako plastyczne eksperymenty natury, 
korzeni fantastycznie ukształtowanych w formy ludzkich figur czy krucyfiksów, 
a  wszystkim tym opisom towarzyszy zachwyt nad bogactwem, mistrzostwem 
i precyzją natury30. Osobliwości były popisem maestrii natury, świadectwem jej 
kreacyjnych mocy; były dziełem wytworzonym przez naturę-artystkę z wielkim 
kunsztem, z  największą starannością, troską i  pilnością; dziełem stworzonym 
przez naturę – albo przez sztukę.

Między naturą a sztuką
Wartości, których szukano w niezwykłych wytworach natury, próbowano nadać 
także dziełom sztuki (oraz literatury). Druga połowa XVI i  cały XVII w. (ze 
szczególnym wskazaniem na przełom tych stuleci) to okres niezliczonych ekspe-
rymentów artystycznych, dzieł coraz bardziej skomplikowanych, wyrafinowa-
nych treściowo, formalnie i technicznie, wirtuozerskich i niezwykłych. Artyści 
poszukiwali rozwiązań nowatorskich, zaskakujących, niespodziewanych, reali-
zujących ideały – jak wyliczał Matteo Peregrini w Trattato delle acutezze z 1639 r. 

– niewiarygodności, dwuznaczności, sprzeczności, niejasnej metaforyki, aluzji, po-
mysłowości, sofizmatu31. Kunsztowne przedmioty z rzadkich materiałów, dzieła 

29 Nature […], the most fertil Artificer of good and bad, hath not beene idle; but she exerciseth the right 
of her most powerfull government after so licentious a manner, as if shee would have us know that it 
fitteth her best to delight her selfe somewhat in the varietie of things, seeing the labour of bringing forth 
all things is chiefly hers; Nature hath sometimes brought forth out of her rich bosome perfect pattern of 
Art. F. Junius, The Painting of the Ancients in Three Bookes, Bull 1638, s. 94, 96-97.
30 Zob. m.in. F. Imperato, Dell‘Historia Naturale, Napoli 1599, s. 663-664; P. Dinet, Cinq livres des 
hieroglyphiques ou sont contenus les plus rares secrets de la nature, & proprietez de toutes choses, Paris 
1614, s. 50-51; U. Aldrovandi, Musaeum Metallicum in libros IIII distributum, Bononiae 1648, s. 480-
481, 746-779; L. Moscardo, Note overo memorie del museo di Lodovico Moscardo nobile veronese, 
Padoa 1656, s. 132, 148; A. Kircher, Mundus subterraneus, in XII libros digestus, Amstelodami 1664, 
vol. 2, s. 22-45; C. Schott, Physica curiosa, sive Mirabilia Naturae et Artis Libris XII. Comprehensa, 
Norimbergae 1667, s. 1360-1364.
31 Cyt. za: G. R. Hocke, Świat jako labirynt. Maniera i mania w sztuce europejskiej w latach 1520-1650 
i współcześnie, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2003, s. 16.
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miniaturowe, obrazy w typie trompe-l’oeil, anamorfozy, kaprysy, concetti – auto-
maty, to tylko niektóre świadectwa obowiązywania estetyki osobliwości w sztu-
ce i  rzemiośle. Była to sztuka w  zamyśle często niejednoznaczna, zagadkowa, 
ezoteryczna, raczej ukrywająca niż manifestująca swe istotne treści i  jako taka 
przeznaczona dla wybranego grona odbiorców – wyrobionych, dysponujących 
stosowną wiedzą, rozumiejących subtelne aluzje, nawiązania, gry znaczeń32. Po-
wracają więc znane nam już kategorie tajemniczości i wtajemniczenia.

Artyści stają w zawody z kreatywną naturą-artystką, ale i często podejmują 
z nią współpracę, tworząc dzieła transgresyjne, kwestionując istnienie wyraźnie 
zarysowanej granicy między tym, co naturalne a tym, co sztuczne. Spójrzmy na 
puchary, których czarę tworzą użyczone przez naturę muszle nautilusa, opra-
wione przez złotników z  nieprawdopodobnym kunsztem; na „uczynione ręką 
natury” obrazy i rzeźby, ujęte w artystyczne, sztuczne ramy; na tzw. handsteine – 
dzieła drobnej plastyki, w których naturalnie finezyjna forma kamienia jest nie-
co tylko przekształcana czy uzupełniana rękami rzemieślników; na ceramiczne 
czy brązowe odlewy drobnych dzieł natury w rzeczywistej skali; na filigranowe 
kalwarie zbudowane z  kamieni, muszli i  gałązek koralowca; na obrazy malo-
wane na efektownie żyłkowanym marmurze, agacie czy onyksie, gdzie zakom-
ponowane przez artystów figuralne sceny rozgrywają się na tle „uczynionych 
ręką natury” krajobrazów czy obłoków; na mozaiki, figurki czy maski wykonane 
z ozdobnych kamieni lub muszli; na sztuczne groty; na pejzaże antropomorficz-
ne. Granica między sztuką a  naturą pozostaje w  epoce nowożytnej tak często 
nieostra nie dlatego, że nie potrafiono, lecz dlatego, że nie chciano jej wytyczyć, 
że ważniejsze od różnic między nimi było przekonanie – wiele zawdzięczają-
ce jeszcze filozofii Arystotelesowej – o  ich odpowiedniości i  korespondencji33. 
Opisując ogród, mówi Torquato Tasso w Jerozolimie wyzwolonej (16, 10): Di na-
tura arte par, che per diletto / l’ imitatrice sua scherzando imiti – sztuka zdaje 
się naturą, która dla przyjemności żartobliwie imituje własne naśladownictwo34. 
 

32 T. DaCosta Kaufmann, From Mastery of the World to Mastery of Nature. The Kunstkammer, 
Politics, and Science, w: Tegoż, The Mastery of Nature. Aspects of Art, Science, and Humanism in the 
Renaissance, Princeton, New Jersey 1993, s. 174-193, zwł. s. 182-183.
33 Zob. K. Wolbert, Die Kunst- und Wunderkammer. Ein Sammlungstyp zwischen Mythos und 
Wissenschaft, w: Sammeln. Eine Ausstellung zur Geschichte und zu Form der Sammeltätigkeit, hrsg. 
M. Bleyl, H. Feustel, J. P. Thorbecke, K. Wolbert, Darmstadt 1981, s. 9-31, zwł. s. 18-20; L. Daston, K. 
Park, dz. cyt., s. 325-340.
34 T. Tasso, Gerusalemme liberata, Milano 1957, s. 471.
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Gabinety osobliwości
Nigdzie przekonanie o  pokrewieństwie natury i  sztuki nie dało o  sobie znać 
wyraziściej niż w  późnoszesnastowiecznych i  siedemnastowiecznych gabine-
tach osobliwości35. Rariora naturae et artis, Seltenheiten der Kunst und Natur, 
curiosités de l’art et la nature – katalogi i opisy nowożytnych kolekcji jednym 
tchem wymieniają osobliwości sztuki i natury, nadając im ten sam status, cha-
rakteryzując je w ten sam sposób, opisując tym samym językiem. W gabinetach 
osobliwości – donosił Caspar Friedrich Neickel – znajduje się i widzi różne nie-
zwykłe i rzadkie, nieczęsto spotykane rzeczy, które mają swój fundament i źródło 
w dwóch głównych dziedzinach. Jedną jest natura, drugą sztuka, albo, by wyra-
zić się precyzyjniej, jedne dzieła wydała sama tylko natura ze swej istoty i przez 
swe działanie, drugie sporządziła sztuka przez subtelny umysł ludzki, przez bły-
skotliwy pomysł i niestrudzoną pracę rąk. Z  tych dwóch głównych źródeł płynie 
niezliczone bogactwo dzieł, z  których najniezwyklejsze, najbardziej wyszukane, 
najszlachetniejsze albo najbardziej zadziwiające przechowywane są i wystawiane 
w gabinetach osobliwości albo muzeach ku uciesze zmysłów i umysłu oraz gwoli 
krzewienia wspaniałych nauk36 .

Gabinety osobliwości stanowiły bez wątpienia jedną z najważniejszych ma-
nifestacji aktualności kategorii curiosità w  epoce nowożytnej, a  zarazem były 
jednym z najskuteczniejszych narzędzi nadawania czy potwierdzania szczegól-

35 Spośród wielkiej i  stale rosnącej liczby opracowań poświęconych nowożytnym gabinetom 
osobliwości wspomnieć należy m.in.: J. von Schlosser, Die Kunst- und Wunderkammern der 
Spätrenaissance. Ein Beitrag zur Geschichte des Sammelwesens, Leipzig 1908; B. J. Balsiger, The 
Kunst- und Wunderkammern: a Catalogue Raisonné of Collecting in Germany, France and England, 
1565-1750, Pittsburgh 1970; The Origins of the Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and 
Seventeenth- Century Europe, ed. O. Impey, A. G. MacGregor, Oxford 1986; G. Olmi, L‘inventario 
del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, Bologna 1992; 
H. Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die 
Zukunft der Kunstgeschichte, Berlin 1993; P. Findlen, Possessing Nature. Museums, Collecting and 
Scientific Culture in Early Modern Italy, Berkeley 1994; G. von Habsburg, Fürstliche Kunstkammern 
in Europa, Stuttgart-Berlin-Köln 1997; P. Mauriès, Cabinets of Curiosities, London 2002; G. Bessler, 
Wunderkammern. Weltmodele von der Renaissance bis zur Kunst der Gegenwart, Berlin 2009.
36 In Raritäten-Kammer findet und siehet man demnach mancherley ungemeine und selten oder wenig 
uns vor Augen kommende Dinge, welche aus zwey Haupt-Gründen ihr Fundament und Ursprung 
haben. Derer eine ist die Natur, der andere die Kunst, oder deutlicher zu reden, 1) dasjenige, was 
die blosse Natur einig und allein aus ihrem Wesen und Würckung hervor bringet, und, 2) was die 
Kunst durch menschlichen subtilen Verstand, scharfsinnigen Witz, und unverdroßner Hände Arbeit, 
verfertiget. Aus dieser beyden Haupt-Quellen fliessen unzählig variable Producta, aus welchen die 
ungemeinste, auserlesenste und notableste oder merkwürdigste in Raritäten-Kammer oder Museis 
zur sinnlichen Gemüths-Ergötzung aufbehalten, und zur Fortpflantzung herrlicher Wissenschafften 
dargestellet werden. C. F. Neickel, dz. cyt., s. 413.
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nego statusu danego przedmiotu. Osobliwości (Raritäten) – pisał w  1712 r. Jo-
hann Hübner, wypowiadając się w bardzo podobnym duchu, co przywoływany 
na początku tego eseju Furetière – są to rzeczy niezwykłe z trzech królestw natury, 
przechowywane i  pokazywane w  kunstkammerach37. Umieszczenie przedmiotu 
w  gabinecie osobliwości, włączenie go do kolekcji rzeczy niezwykłych, a  więc 
jego szczególna kontekstualizacja, były gwarancją uznania jego niezwykłości. 
Nie zawsze przecież osobliwość przedmiotu była widoczna na pierwszy rzut oka, 
czasem w ogóle nie ujawniała się bezpośrednio w oglądzie, lecz dopiero w towa-
rzyszącej mu narracji, np. gdy wynikała z  jego niezwykłego pochodzenia (jak 
w  przypadku obiektów z  dalekich, otoczonych na poły baśniową aurą, krajów, 
czy przedmiotów wykonanych przez słynne osobowości lub osoby z  jakiegoś 
powodu uznawane za niezwykłe) albo z faktu, że wiązała się z nim jakaś niesa-
mowita historia. Umieszczenie takiego przedmiotu pośród innych osobliwości 
zabezpieczało przed pominięciem go jako rzeczy pospolitej. 

Ponadto gabinety kolekcjonerów w opinii wielu nowożytnych autorów (Ca-
spara Friedricha Neickela, ale również Johanna Daniela Majora, Adama Ole-
ariusa i innych) w szczególny sposób sprzyjały owemu skupionemu, ciekawemu, 
starannemu spojrzeniu, o którym była mowa powyżej. Tu – pisze o muzeum Ne-
ickel – [człowiek, M. M.] siedzi w odosobnieniu, otoczony wspaniałymi, rzadkimi, 
cudownymi i  egzotycznymi rzeczami, których ogląd daje jego cielesnym oczom 
przyjemną rozkosz i  radość38. Oczywiście, spojrzenie uczonego i  spojrzenie ko-
lekcjonera nie są tym samym. Nowożytne związki zbieractwa i nauki, przy całej 
ich złożoności, były jednak dość silne, by ich przedstawiciele mogli określać się 
wspólnym mianem ciekawych, curieux. To przecież właśnie oni stanowili dwie 
główne, wzajemnie przenikające się grupy w  ramach republiki uczonych, cele-
brując swój status znawców i miłośników osobliwości.

Rebeliancka i niejasna: przeciwko kategorii osobliwości
Wskazaliśmy na wiele okoliczności, które sprzyjały karierze kategorii osobli-
wości w  dyskursie naukowym, zbierackim i  artystycznym epoki nowożytnej. 
Tu zwróćmy uwagę na jeszcze dwie, które, jak sądzę, stały się, wespół z  szere-

37 Raritäten, sind ungemeine Dinge, dergleichen in denen Kunst-Kammern, aus denen dreyen Reichen 
der Natur, auffbehalten und gewiesen werden. J. Hübner, Curieuses Natur-Kunst-Gewerck- und 
Handlungs-Lexicon, Leipzig 1712, s. 1036.
38 Hier [in Museum] sitzt er angeschlossen und umgeben mit herrlichen, raren, wunderbaren und 
fremden Sachen, ueber deren Anschauung seine leibliche Augen in angenehme Ergoetzung und 
Froehlichkeit geraten. C. F. Neickel, dz. cyt., s. 477; s. 447-450. Zob. także A. Olearius, Gottorffische 
Künst-Kammer, Worinnen Allerhand ungemeine Sachen, So theils die Natur, theils künstliche Hände 
hervor gebracht und bereitet…, Schleswig 1674, [s. 4].
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giem innych zjawisk, istotnymi przyczynami jej dyskredytacji w tych obszarach  
ok. połowy XVIII w. O  atrakcyjności osobliwości jako kategorii opisu rze-
czywistości zadecydował po pierwsze jej wywrotowy czy erupcyjny charakter. 
Ciekawość i  osobliwości oznaczają permanentną kontestację uznanych granic, 
przyjętych schematów, domagają się nowości, wykroczenia poza to, co znane, de-
stabilizują zastane kategorie i systemy39. Były to cechy pożądane w połowie XVI w.,  
gdy głębokiej rewizji poddany został zastany obraz świata; swą buntowniczą 
naturę osobliwości zachowały zresztą przez całą epokę nowożytną. Ze względu 
na swą semantyczną chłonność, gotowość do opisu bardzo różnych fenomenów, 
łatwą stosowalność, a zarazem wielki narracyjny potencjał, odpowiadały jedno-
cześnie na inną potrzebę doby renesansu – potrzebę nowego języka w obliczu 
rosnącej nieadekwatności języka odziedziczonego po antyku i  średniowieczu. 
Stanowiły wygodne narzędzie opisu, swego rodzaju wytrych, który dawał się 
z  łatwością zastosować tam, gdzie brakło kategorii bardziej precyzyjnych. Ka-
tegoria osobliwości, podobnie jak kilka innych, chętnie z nią kojarzonych, jak 
choćby lusus naturae – żart natury, była niczym wielki worek, do którego można 
było wrzucić bardzo różne przedmioty i zjawiska, nie troszcząc się nawet nad-
miernie o dokładniejszą wskazówkę, na czym właściwie polega osobliwość danej 

„osobliwości”40.
W połowie XVIII w., niesforna i nieostro określona, kategoria osobliwości 

wyraźnie traciła na znaczeniu. Proces jej rozkładu rozpoczął się zresztą na dobre 
już w  poprzednim stuleciu, niemal równocześnie z  jej niebywałym awansem. 
Wspominaliśmy już, że szczególną, w jakimś sensie paradoksalną, rolę odegra-
ły w  tym procesie pisma wielkiego entuzjasty i krytyka osobliwości i  ciekawo-
ści w  jednej osobie, Francisa Bacona. Niespełna dwie dekady po ukazaniu się 
jego projektu wielkiej odnowy nauk, w 1637 r. wydane zostało anonimowo inne 

39 B. M. Benedict, dz. cyt., s. 4.
40 Warto w tym miejscu przywołać słowa Jonathana Swifta, jak zawsze trafiającego w sedno rzeczy, 
wykpiwającego drugą ze wspomnianych tu kategorii, lusus naturae; słowa te w mojej opinii mogłyby 
równie dobrze odnosić się do analizowanej kategorii osobliwości we wczesnym XVIII w. Gdy 
w  trakcie jednej ze swych podróży Guliwer trafił do królestwa Brobdingnagu, został poddany, 
ze względu na swoje niewielkie w  porównaniu z  mieszkańcami kraju rozmiary, badaniu przez 
najlepszych miejscowymi uczonych: Po dłuższej debacie [uczeni ci, M. M.] doszli jednogłośnie do 
wniosku, że jestem jedynie „Relpum Scalcath”, co jest dosłownym przekładem „Lusus Naturae”; 
określenia niezwykle wygodnego dla współczesnej filozofii europejskiej, której profesorowie, gardząc 
dawnym odwoływaniem się do „tajemnych przyczyn”, pod jakimi naśladowcy Arystotelesa daremnie 
próbowali ukryć swą niewiedzę, wymyślili to cudowne rozwiązanie wszelkich trudności, powodując 
postęp wiedzy ludzkiej. J. Swift, Podróże Guliwera. Podróże do wielu odległych narodów świata 
w czterech częściach przez Lemuela Guliwera, początkowo lekarza okrętowego, a następnie kapitana 
licznych okrętów, tłum. M. Słomczyński, Kraków 2006, s. 86-87.
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dzieło o  jeszcze większym potencjale krytycznym wobec kategorii curiositas 
i  wielkim w  całej Europie oddziaływaniu – Rozprawa o  metodzie Kartezjusza. 
Żądza wiedzy, wspólna wszystkim ludziom, jest chorobą, której nie można ule-
czyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą, pisał Kartezjusz w Regułach 
kierowania umysłem41. Oto zachłannej, nienasyconej ciekawości przeciwstawio-
ny jest inny model myślenia, metodyczny właśnie, oraz „dusza stateczna”. Wiek 
XVIII wysnuł z  tych myśli ostateczne konsekwencje, odwracając się od katego-
rii ciekawości i  osobliwości. Nie potrzebowała ich, argumentuje Joy Kenseth, 
specjalizująca się i  reformująca nauka, ponownie skoncentrowana na tym, co 
regularne, typowe, odpowiadające normie i  zwyczajne42. Nie akceptowała ich, 
wskazuje Michele Foucault, nowa episteme: nie odpowiadały one nowemu po-
rządkowi wiedzy, bo nie było dla niezwykłości miejsca na będącej jego manife-
stacją tablicy identyczności i różnic43. Nie odpowiadały one, twierdzą Lorraine 
Daston i Katherine Park, nowym koncepcjom metafizycznym i moralnym, jako 
że promowały wykroczenie przeciwko doskonałemu ładowi naturalnemu, który 
miał być wzorcem dla idealnego ładu społecznego44. Ciekawość pozostaje jedną 
z  istotnych władz człowieka, ale poddaje się ją kontroli, kiełzna bądź traktu-
je nieufnie – oświeceniowa curiosité nie ma wiele wspólnego z  jej imienniczką 
z  XVI i  XVII w. Osobliwości znikają z  kart naukowych pism i  ze specjalizują-
cych się kolekcji, nastawionych teraz na to, co typowe45; uczeni szukają nowego, 
adekwatnego określenia dla swej profesji. I  tylko miłośnicy sztuki, zwłaszcza 
obrazów, jeszcze długo w wieku XIX będą opisywać przedmiot swojego zainte-
resowania tradycyjnym terminem curiosité46.

***
Wyrugowane z dyskursu naukowego i kolekcjonerskiego nienasycona ciekawość 
i osobliwości znalazły dla siebie natychmiast nowy azyl, sferę, w której zresztą 
przez całą interesującą nas epokę miały dobre notowania, mianowicie kulturę 

41 R. Descartes, Reguły kierowania umysłem. Poszukiwanie prawdy poprzez światło naturalne, tłum. 
L. Chmaj, Kęty 2002, s. 83.
42 J. Kenseth, The Age of the Marvelous, Hanover – New Hampshire 1991, s. 54-55.
43 M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2000, 
s. 173-194.
44 L. Daston, K. Park, dz. cyt., s. 387-404.
45 Zob. G. Olmi, From the Marvellous to the Commonplace. Notes on Natural History Museums (16th-
18th Centuries), w: Non-Verbal Communication in Science prior 1900, ed. R. G. Mazzolini, Firenze 
1993, s. 235-278.
46 Zob. artykuł Kamili Kłudkiewicz w tym tomie.
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popularną z jej tradycyjnymi i przede wszystkim nowymi manifestacjami – pu-
blicznym pokazem, cyrkiem, prasą, powieścią, potem środkami masowego prze-
kazu. Tam mają się dobrze do dziś, może nawet lepiej niż kiedykolwiek. ◗
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Cabinet, kammera, studiolo.  
Konstrukcja wiedzy o niezwykłych przedmiotach i sztuce.*

Stałym komponentem zbieractwa jako faktu społecznego w ujęciu ogólnokulturo-
wym i w przekroju od XV do XVIII stulecia była funkcja poznawcza, nie mniej waż-
na od – splatających się w jego obrębie, m.in. prestiżu – czynników ekonomicznych 
i estetycznych1. W tym znaczeniu kolekcja jako reprezentacja, bez względu na me-
cenat, status i funkcje, była odwzorowaniem pewnego uporządkowanego universum, 
które jest w stanie objąć jedynie intelekt. Status kolekcji – konstrukcji intelektualnej 

– ustalił się w toku związków elit intelektualnych z kolekcjonerstwem gabinetowym 
w XVII w.2, przez osiemnaste stulecie zaś ukształtowała się współczesna instytucja 
muzealna oraz podstawy teorii muzealniczej3. Wielowarstwowość i zarazem eklek-
tyzm koncepcji zbieractwa, o  których będzie mowa, są powodowane czynnikami 
pozaartystycznymi. Decydującą rolę przypisujemy: 1) interpretacji dziedzictwa elit 
(kolekcjonerów), 2) narodzinom publicznych instytucji naukowo-dydaktycznych 3) 
historyzmowi i formującemu się w jego świetle poczuciu narodowej identyfikacji4. 

* Niniejszy artykuł powstał jako część grantu doktorskiego NCN Koncepcja oświeceniowego muzeum 
na przykładzie donacji Stanisława Kostki Potockiego dla Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
realizowanego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011-2012.
1 K. Pomian, Kolekcjonerstwo i filozofia. Narodziny nowożytnego muzeum, w: Tenże, Drogi kultury 
europejskiej. Trzy studia, Warszawa 1996, s. 113-117 – por. S. Chandrasekhar, Prawda i  piękno. 
Estetyka i motywacja w nauce, przedmowa S. Mrówczyński, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1999.
2 Zob. np. K. Pomian, Zbieracze i  osobliwości. Paryż-Wenecja XVI – XVII wiek, tłum. A. Pieńkos, 
Warszawa 1996, s. 91-99 i nn; A. Lugli, Naturalia et Mirabilia. Les cabinets de curiosités en Europe, trad. 
de l’italien M.-L. Lentengre, Paris 1998, s. 15-18; A. Schnapper, Curieux du Grand Siècle. Collections 
et collectionneurs dans la France du XVIIe siècle, Paris 1994, s. 25-33; The Origins of Museums. The 
Cabinet of Curiosities in sixteenth-and seventeenth-century Europe, ed. O. Impey, A. G. MacGregor, 
Oxford 2001, s. 1-4; P. Blom, Une histoire intime des collectionneurs, trad. de l’anglais D. Momont, 
Paris 2010, s. 9-17 i nn.
3 D. Poulot, Musée et muséologie, Paris 2009, s. 6-21.
4 G. V. Sutton, Science for a Polite Society. Gender, Culture, and the Demonstration of Enlightenment, 
Boulder 1995, s. 1-4 i nn; D. Poulot, Epilogue: le patrimoine destin des collections?, w: Les Collections. 
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Dominacja modelu gabinetu osobliwości i sztuki we wczesnym okresie kolekcjo-
nerstwa (ok. 1500 – ok. 1650) zaowocowała utrwaleniem schematu myślenia, w któ-
rym gabinet pełnił złożone role: był produktem i zarazem polem dialogu między 
literaturą a retoryką, obszarem koegzystencji sfery widzialnej z niewidzialną oraz 
miejscem przejścia sfery uniwersalnej w prywatną. Kolekcje gabinetowe, pod wpły-
wem klasyfikacji i  specjalizacji według pism Arystotelesa, Pliniusza St. i Francisa 
Bacona, stawały się projekcją wyobrażeń na temat porządku świata naturalnego5. 
Ewolucja gabinetów już w XVI w. przeobraziła je w przestrzeń naukowej aktywności, 
prowadząc do zacieśnienia relacji między gabinetem a miejscem pracy, i nadania mu 
roli obszaru o nie do końca ustalonym statusie i funkcjach: pomiędzy Kunstkamme-
rą, Kunstkabinette, Wunderkammerą, guarderobą i studiolo6. Powyższe przekonanie 
przejął wiek XVIII7.

Meandry terminologiczne. Cabinet, kammera, studiolo
W okresie od ukazania się Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière w 1727 r.8 
do pierwszego wydania Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle Pierre’a Laro-
usse’a   w  latach 1866-18789 rozumienie słowa „gabinet” przeszło kolosalne zmia-
ny. Proponowaną przez Antoine’a  Furetière’a  definicję charakteryzuje eklektyzm 
i  tymczasowość. Jeszcze osadzona w  spuściźnie po siedemnastowiecznych trakta-
tach muzeograficznych i kulturze ciekawości, dokumentuje trwałość kultury erudy-
cyjnej, jednocześnie otwierając kolekcjonerstwo gabinetowe na nowe perspektywy 

Fables et programmers, dir. J. Guillerme, Seyssel 1993, s. 358-364; D. Woolf, Of Nations, Nationalism, 
and National Identity. Reflections on the Historiographical Organization of the Past, w: The Many 
Faces of Clio Cross-cultural Approaches to Historiography, ed. Q. E. Wang F. Fillafer, New York, 2007, 
s. 71-103.
5 K. Pomian, Zbieracze ..., dz. cyt., s. 64-70, 91-102.
6 M. W. Cole, M. Pardo, Orgins of the Studio, w: Inventions of the Studio, Renaissance to Romanticism, 
ed. M. W. Cole, M. Pardo, London 2005, s. 1-35; B. Saule, C. Arminjon, Sciences & curiosités à la 
cour de Versailles, catalogue de l’exposition présentée au château de Versailles, 26 octobre 2010  

– 3 avril 2011, Paris-Versailles 2010 (tu literatura przedmiotu).
7 Enlightenment. Discovering the World in the Eighteenth Century, ed. K. Sloan, A. Burnett, London 
2003, s. 1-4; R. G. W. Anderson, Introduction, w: Enlightening the British. Knowledge, Discovery 
and the Museum in the eighteenth century, ed. R. G. W. Anderson, M. L. Caygill, A. G. MacGregor,  
L. Syson, London 2003, s. 1-4.
8 Hasło Cabinet, w: Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière, préface par P. Bayle, reprint, Paris 
1978 [str. nlb.].
9 P. Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Nimes (Gard) C. Lacour, ed. France 
Collection Rediviva 1990, s. 15-19.
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w związku z przeobrażeniami w obrębie elit i instytucjonalizacją nauki na początku 
XVIII w.10

Antoine Furetière słowo cabinet wyprowadza z włoskiego cavinettum, odsyłając 
czytelnika do filologicznej spuścizny humanizmu i związków szesnastowiecznych 
modeli zbieractwa z literaturą, retoryką i filologią (czasów przednaukowych, gdy ga-
binety reprezentujące kulturę ciekawości przeciwstawioną teologii były zalążkiem 
wiedzy o całym świecie, metodą jego kategoryzacji oraz dialogu kulturowego). Tak 
więc koncepcję gabinetu zasadza na wspólnym dziedzictwie kultury curiosité, łączy 
ze sferą uczoności i wiedzy w kulturze dworskiej i mieszczańskiej wieku XVII zwią-
zanej z wieloma obliczami gabinetów osobliwości i sztuki. Tym samym sugeruje się 
kilka dróg przemian w  obrębie wspólnego schematu gromadzenia przedmiotów 
związanych z kontekstem społecznym: użytecznością i znaczeniem, sferą material-
ną i niematerialną. U Furetière’a gabinet jest to pomieszczenie na tyłach, na obrze-
żach domu (le lieu le plus retiré dans le plus bel appartement des Palais, des grands 
maisons)11 i w ogrodzie (cabinet de chèvrefeuille, de fileria)12, gdzie przechowuje się 
przedmioty ciekawe, rzadkie i kosztowne zarazem. 

Wyeksponowanie elementu wycofania, wydzielenia przestrzeni z  ogólnodo-
stępnej sfery, wynika z dążenia do wyemancypowania się i zacieśnienia związków 
z kulturą curiosité: opiera się na przekonaniu, że gabinet jest przestrzenią do prze-
chowywania i eksponowania przedmiotów wartościowych materialnie i będących 
równocześnie źródłem zaspokojenia ciekawości, że w gabinecie zawiera się pewna 
konstrukcja intelektualna i  wiedza oddzielona od świata zewnętrznego. Gabinet 
osobliwości to także butik, mała galeria, gdzie wspólnie przechowuje się i eksponu-
je starożytności, medale, obrazy, muszle i inne rzadkie okazy natury (czytelne jest 
odwołanie do modelu Kunst- und Wunderkammer)13, ale może być to także miejsce 
wyznaczone i  wygrodzone przez ograniczenie do przechowywania przedmiotów 
jednego gatunku, wyselekcjonowanych i uporządkowanych, uszeregowanych, pod-

10 Dla przykładu, Krzysztof Pomian w  następujący sposób opisywał okres przejściowy 
charakteryzujący się niestabilnością: Ucieleśniona w  Kunst- und Wunderkammer, w  bibliotece 
erudyty, w  laboratorium chemika, uprawiającego filozofię hermetyczną albo fizyka, dla 
którego optyka pozostawała wiedzą o  dziwach, rozkrzewiona, niespójna, bezładna, trawiona 
sprzecznościami, miotana w różne strony – ciekawość rządziła podczas bezkrólewia miedzy epoką 
teologii a epoką nauki. K. Pomian, Zbieracze ..., dz. cyt., s. 85.
11 Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière..., dz. cyt.
12 Tamże.
13 H. Schramm, Kunstkammer – Laboratorium – Bühne im „Theatrum Europaeum“. Zum 
Wandel des performativen Raums im 17. Jahrhundert, w: H. Schramm, L. Schwarte, J. Lazardzig, 
Kunstkammer – Laboratorium – Bühne. Schauplätze des Wissens im 17. Jahrhundert, Berlin – New 
York 2003, s. 10–34; P. Grinke, From Wunderkammer to Museum, London 2006, s. 12-52 i nn.



29

Cabinet, kammera, studiolo.

legających specjalizacji – gabinet książek, zbroi, medali pour signifier les lieux où ces 
choses sont rangées, & les choses même qui y sont conservées14. Powyższym spostrze-
żeniem Furetière zaznacza już ugruntowaną na początku XVIII stulecia tendencję 
do klasyfikacji i reorganizacji w obrębie gabinetów osobliwości, które stały się pod-
stawą sprofilowanych naukowych kolekcji i nowych funkcji miejsc ich przechowy-
wania oraz eksponowania. Wyraziło się to w koncepcji gabinetu historii naturalnej 
przejmującego aspiracje zbieraczy z epoki przednaukowej wiedzy15. 

Wnioskujemy, że w  obrębie gabinetów sąsiadowały, przenikając się wzajem-
nie, dwie sfery – dworska i  uczona, a  współegzystowały, zwyczajowo rozdzielone 
od siebie, kultura tekstu (zarezerwowana dla środowisk nauki) oraz kultura obrazu 
(zarezerwowana dla dworu). Kultura ciekawości koegzystowała z  kulturą uczono-
ści. Wyjątkowość, rzadkość, szczególność – generujące różnorodność w  kolekcji, 
były kategoriami związanymi z poszukiwaniem w świecie podobieństw, umiłowa-
niem porządku i regularności. Znaczenie artykułu hasłowego Furetière’a polega po 
pierwsze na nakreśleniu genezy kultury gabinetowej i zasadzeniu jej na spuściźnie 
XVII stulecia (domu, ogrodu, butiku, galerii), a po drugie na wskazaniu dwóch dróg 
rozwoju kolekcjonerstwa, gabinetu i  galerii oraz ich otwarciu na perspektywę już 

14 Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière..., dz. cyt.
15 Tamże.

1
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osiemnastowiecznych publicznych instytucji sztuki oraz nauki. Zrośnięty z  pozy-
cją społeczną i środowiskową hierarchią, regulowaną przez stan posiadania, jest on 
sferą napięć między czynnikami materialnymi i  posiadaniem a  wiedzą, rynkiem 
kolekcjonerskim i intelektualnym statusem posiadacza.

Tymczasem Pierre Larousse 150 lat później referuje wielowarstwowe przemiany 
w obrębie zbieractwa gabinetowego w XVIII stuleciu, podkreślając z jednej strony 
wiecznotrwałość wyeksploatowanego schematu gabinetu jako zamkniętej całości16, 
z  drugiej – eksponując radykalne przeobrażenia w  obrębie kultury ciekawości ze 
wględu na zacieśnienie związków polityki i  edukacji (narodzinami sfery życia pu-
blicznego: narzędzi kształtowania opinii publicznej i publicznej edukacji). Za przy-
kład służy mu zakup gabinetu rycin. Akcentuje jego niewielką wartość materialną 
oraz znaczenie przedmiotu handlu jako pewnej zamkniętej i uformowanej całości: 
Ce cabinet de graveurs ne lui coute pas moins de cent mille francs17. Obszernie oma-
wia formułę gabinetu naukowego: fizycznego, anatomicznego i historii naturalnej 
oraz gabinetu figur woskowych, uznawanego za spadkobiercę gabinetu osobliwości 
w kulturze nowoczesnej, a także dwóch innych: gabinetu do czytania i gabinetu po-
litycznego18.

Pierre Larousse poświęca najwięcej uwagi typom gabinetów uformowanych 
w atmosferze porewolucyjnego przełomu (otwarcia kultury elit na sferę publiczną, 
sformalizowania nauki oraz ekspansji kultury miejskiej)19. Na czele powyższej gru-
py znajduje się gabinet historii naturalnej, i co jest symptomatyczne dla definicji La-
rousse’a, jemu jedynemu przyznaje się status muzeum. Akcentując znaczenie prze-
obrażeń w tej sferze, Pierre Larousse spycha na margines i wydziela kolekcjonerstwo 
obrazów (Cabinet d’histoire naturelle, Collection d’animaux, de végétaux et de mi-
néraux réunis et classés pour servir à l’étude. On dit aussi MUSĒUM20). Przepro-
wadza jasną granicę między dziedzictwem kultury ciekawości i kolekcjonerstwem 
gabinetowym, a muzealnictwem, nauką i sztuką. Z perspektywy późnego XIX stule-
cia, co jest dla Larousse’a oczywiste, należy wiązać genezę muzealnictwa ze sferą pu-
blicznej edukacji w oświeceniu: naukami przyrodniczymi i filozofią naturalizmu21. 
Nie przekreślając spuścizny epoki nowożytnej, posługuje się nią jako historycznym 

16 P. Larousse, dz. cyt., s. 15-19.
17 Tamże, 16. 
18 Tamże, 17-18.
19 D. Poulot, «Surveiller et s’instruire». La Révolution française et l’intelligence de l’héritage historique, 
Oxford 1996, s. 1-30 i nn; Taż, Musée, Nation, Patrimoine, 1789-1815, Paris 1997, s. 11-36,193-227.
20 P. Larousse, dz. cyt., 18-19.
21 Cultures of Natural History, ed. N. Jardine, J. A. Secord, E. C. Spary, Cambridge 2005, s. 3–13 i nn.
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kontekstem narodzin nowoczesności. Odnotowując zaistniałe w XVIII stuleciu ra-
dykalne zmiany w  związku z  upublicznieniem zbiorów, nowe formuły gabinetów 
oddziela się od sfery publicznej, nadaje się im funkcje wynikające z włączenia kul-
tury ciekawości w sferę kultury masowej i przemysłowej cywilizacji miejskiej. Ob-
serwujemy tutaj dwie przeciwstawne tendencje: gabinet historii naturalnej związany 
z nauką uznaje się za zalążek instytucjonalnych podstaw publicznego muzealnictwa, 
podczas gdy kolekcjonerstwo gabinetowe specjalizuje się w przemianach społeczno-

-politycznych. I właśnie kolekcjonerstwu gabinetowemu przyznaje się nowe funkcje 
związane z  graniczną egzystencją, pomiędzy wydzieleniem a  włączeniem w  sferę 
publicznej dostępności, regulowaną przez narzędzia przepływu wiedzy i informacji 
w  dziewiętnastowiecznym państwie – gabinet figur woskowych oraz gabinet poli-
tyczny są tego przykładami22. 

W czasach Pierre’a Larousse’a ugruntowane są już dwie drogi rozwoju muzeal-
nictwa i nauki, utorowane dzięki zbieractwu i kulturze gabinetowej, w obydwu przy-
padkach wiązane z narodzinami sfery publicznej w XVIII w. i przekształceniami 
w jej obrębie w XIX stuleciu23. Larrousse zwraca uwagę na dwojakiego rodzaju genezę 
naukowego gabinetu w oświeceniu: kieruje wzrok na kulturę erudycyjną i znawstwo 
oraz na historię naturalną. Eksponuje sąsiedztwo biblioteki oraz kolekcji numizma-
tycznej: On lui confia le soin de mettre en ordre la bibliotehque publique et le cabinet 
des medailles (Condorcet), oraz rolę gabinetu historii naturalnej jako przestrzeni no-
woczesnej formuły edukacji opartej na naukach przyrodniczych – filozofii natura-
lizmu: C’est dans les cabinet que commence l’èducation du naturaliste (Condorcet)24. 
Tymczasem dla Furetière’a na początku wieku XVIII kluczową rolę odgrywają dwa 
przykłady wzięte z siedemnastowiecznych Niderlandów i Francji: brukselski gabinet 
obrazów cesarza Karola V oraz paryski intelektualny salon trzech braci Du Puy25. 
Antoine Furetière wskazuje wprawdzie na ich wspólną genezę od połowy XVI w.,  
ale sytuuje w sferze dynamicznych przekształceń w dwóch kierunkach: galerii pa-
łacowej oraz gabinetu, wiążąc dwutorowość rozwoju powyższych ram zbieractwa  

22 P. Larousse, dz. cyt., s. 19.
23 D. Poulot, Une historie des musées de France XVIIIe – XXe siècle, Paris 2008, s. 86-122.
24 P. Larousse, dz. cyt., s. 19.
25 Chodzi o nieformalną grupę skupioną wokół braci Du Puy, tzw. „Akademię” Du Puy, istniejącą 
w  Paryżu od 1617 r. do lat 60. XVII w. Skupiała ona znaczących przedstawicieli humanistyki 
i  przyrodoznawstwa. Wokół niej formowało się i  emancypowało francuskie środowisko 
erudycyjne i  podstawy République des Lettres. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, 
Warszawa 2010, s. 178-196.
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z  napięciami między środowi-
skiem dworu (kulturą dworu) 
a  środowiskiem nauki, między 
dyplomacją i  polityką a  Répu-
blique des Lettres na początku 
XVIII w.26

Furetière, przywołując przy-
kład Karola V, oddziela funkcje 
gabinetu osobliwości i  sztuki 
od sfery militarnej. Eksponuje 
nową funkcję kolekcji: reprezen-
tację władzy i  jej kontekstual-
ność służącą dyplomatycznemu 
dialogowi oraz towarzyskiemu 
spotkaniu (posiadanie dobrze 
ułożonego gabinetu jest meto-
dą dyplomatycznej konwersacji 
w  oparciu o  gust ukształtowany 
na kulturze wizualnej i  sztuce, 
a  w  ich świetle, na znaczeniu 
obrazu i  przedmiotu). Furetière 
odwołuje się do ukształtowa-
nego w  XVII w. modelu dyplo-
matyczno-towarzyskiej wizyty 

w gabinecie kolekcjonera, już ugruntowanej społecznej praktyki, w obrębie której 
kształtował się uniwersalny program i smak, i która stawała się narzędziem politycz-
nego dialogu27. Drugi przykład wiąże z paryskim gabinetem przy Bibliothèque Thou, 
więc z siedemnastowieczną nieformalną akademią przy pierwszej publicznej (de fac-
to prywatnej) paryskiej bibliotece28. Odsyła on czytelnika do modelu gabinetu uczo-
nego, na którym zaważyło inne kontekstualne sąsiedztwo: gabinetu z biblioteką oraz 
naukowy program zasadzający się na gromadzonej kolekcji. Rzecz jasna podobnych 

26 Tamże, s. 253-342; I. Tillerot, Jean de Jullienne et les collectionneurs de son temps, Paris 2011,  
s. 21-36 i nn.
27 Ch. Guichard, Les Amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, Paris 2008, s. 21-52 i  nn; P. Michel, 
Peinture et plaisir. Les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe siècle, Rennes 2010,  
s. 17-28 i nn.
28 Była nią do lat 40. XVII w. Kustosz zbioru, Pierre Du Puy organizował we wnętrzu zebrania 
uczonych i udostępniał zbiory. K. Pomian, Przeszłość…, dz. cyt., s. 137-139.
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przykładów było w epoce erudycyjności kilka, Furetière powołuje się na międzypo-
koleniowe powiązania Monsieur Jacque’a-Auguste’a de Thou’a (1553-1617) i Gille’a 
Ménage’a (1613-1692), wokół których zebrało się inne paryskie środowisko uczonych 
i literatów29. Nie chodzi tutaj o wyróżnienie kilku przykładów, lecz o powołanie się 
na ich wspólnotowy charakter i ogół30 oraz wyeksponowanie metody formowania 
elit intelektualnych na podstawie wymiany i współpracy między biblioteką a gabi-
netem: lekturę książek, zbieractwo i  intelektualną konwersację (les honnestes gens 
qui s’y veulent assembler pour fair une conversation sçavante & agreable31).

Antonie Furetière podkreśla znaczenie dziedzictwa intelektualnych związków 
uczonych i  literatów z kolekcjonerstwem (w świetle narodzin naukowego warszta-
tu badawczego i w oparciu o konsolidację środowiska erudycyjnego na obrzeżach 
mecenatu Ludwika XIV). Lokal biblioteki jest tutaj miejscem spotkań towarzyskich 
i  formowania się uczonego towarzystwa, a  zbieractwo książek – formułą kolek-
cjonerstwa sąsiadującą z kulturą curiosité. Chodzi o podkreślenie ugruntowanego 
w XVII stuleciu sąsiedztwa gabinetu i biblioteki jako źródła ruchu naukowego wy-
rosłego z  potrzeby udostępnienia zbiorów i  wymiany informacji, organizowania 
się środowisk w grupy naukowe na podstawie związków dwóch kultur: estetycznej 
i literackiej oraz dążenia do uformowania ośrodka naukowego32. Gabinet, (podkre-
śla Furetière, posługując się przykładem mebla i odsyłając do szesnastowiecznego 
studiolo33) tworzy wydzielona przestrzeń służąca studiowaniu przedmiotów (oglą-
daniu) i  pracy (studiowanie, czytanie). Autor, odsyłając czytelnika do wspomnia-
nej już wyżej zależności gabinetu i biblioteki dostarczających materiału do studiów, 
wskazuje na genezę tych dwóch form w osiemnastym stuleciu: sąsiedztwo siedem-
nastowiecznego znawstwa i erudycyjności, z których wyrastają dwa modele – gabi-
net pracy naukowej i pracownia artysty34. Gabinet staje się źródłem praktyki i polem 
informacji naukowej, bazą naukową, w której spotykają się dwie sfery, ikonograficz-
na i praktyczna, oraz nakładają się na siebie funkcje pracy, studiowania i  tworze-
nia włączone we wspólną przestrzeń. Gabinet staje się repozytorium przedmiotów 

29 Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière, dz. cyt.
30 Sztandarowym, analogicznym do wyżej wymienionych, jest przypadek o. Claude Du Molinet 
i  jego Cabinet de la Bibliothèque de Sainte-Geneviève z  lat 90. XVII w., przykład gabinetu 
założonego na kolekcji podróżniczej sąsiadującej z  biblioteką. Y. Peyré, La bibliothèque Sainte-
Geneviève. À travers les siècles, Gallimard 2011, s. 27-39.
31 Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière, dz. cyt.
32 K. Pomian, Przeszłość…, dz. cyt., s. 178-220.
33 M. Cole, M. Pardo, dz. cyt., s. 1-35. 
34 J.-P. Changeux, De la science de la lumière à une nouvelle conception du monde, w: La Lumière au 
siècle des Lumières et aujourd’hui, dir. Tenże, Paris 2005, s. 13-41. 
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naukowej refleksji o różnym pochodzeniu i  elementem galerii przedmiotów, gdzie 
sztuka spotyka się z nauką i polityką35.

Definicja Furetière’a  obrazuje okoliczności przełomu. Na kolekcjonerstwie ga-
binetowym i muzealnictwie publicznym w XVIII stuleciu zaważył zespół przeciw-
stawnych czynników. Z jednej strony, otwieranie się na szerokiej skali dotychczas 
elitarnej kultury ciekawości spowodowało włączenie jej w publiczne instytucje na-
uki oraz poddanie publicznej dyskusji (krytykę i recepcję), z drugiej, zinstytucjona-
lizowane formy życia spowodowały zawężenie i zepchnięcie ciekawości na margines, 
na obrzeża naukowego życia (i na obrzeża kolekcji o profilu naukowym). Funkcje 
gabinetów osobliwości i sztuki przejęły gabinety historii naturalnej i gabinety (oraz 
galerie) obrazów. W ich obrębie w drugiej połowie XVIII w. doszło do przeformuło-
wania koncepcji gabinetu: zamkniętej całości, w której dochodzi do nakładania na 
siebie taksonomii i sztuki oraz publicznego udostępnienia36.

Nie bez powodu Furetière posługuje się przykładem Mizantropa Moliera. 
Ukształtowany na ostrej antydworskiej satyrze służy zaznaczeniu tej roli gabinetu, 
w której jest on uosobieniem ideału wolności osobistej, reprezentacją zrośnięcia sfe-
ry posiadania ze statusem społecznym i kondycją intelektualną (ta, jak wspomnia-
no wyżej, zaważyła na wizerunku kolekcjonerstwa w XVIII stuleciu). Akcentuje się 
tutaj dwie sprawy: 1) głęboko zakorzenioną i doprowadzoną do skrajności funkcję 
gabinetu, 2) wyeksploatowany, tak samo, jak miejsce, model społeczny posiadacza 
gabinetu i  mędrca głęboko świadomego dwutorowości swego postępowania. Ga-
binet jest przestrzenią autonomiczną, rządzącą się własnymi regułami i posiadają-
cą autorytety inne od tych, które obowiązują w społeczeństwie globalnym (dwór). 
Gabinet, przybierający charakter już wyeksploatowanego szablonu użytego przez 
Moliera w granicach jego koncepcji komedii, jest tutaj figurą służącą wzmocnieniu 
identyfikacji i reprezentacji miary autorytetu posiadacza w oparciu o ukształtowa-
ny samodzielny sąd. Tak więc, jak trzeba wnioskować, w artykule Furetière ekspo-
nuje tę funkcję gabinetu, z  której wynika, że staje się on zarzewiem krytycyzmu 
(związków refleksji nad sztuką i wolnomyślicielstwa) i zalążkiem utopijnych ideałów 
République des Lettres, społeczno-politycznego wymiaru koneserstwa i  libertyni-
zmu odziedziczonych przez XVIII stulecie po wieku ubiegłym37.

35 M. Pinault Sørensen, Pierre écrites et dessinées, „Dix-huitième siècle” 1999, t. 31, s. 93-106.
36 P. Michel, Les collections parisiennes et leurs visiteurs au XVIIIe siècle, w: Collections et marché de 
l’art en France au XVIIIe siècle. Actes de la troisième journée d’études d’Histoire de l’art moderne et 
contemporain, «Les Cahiers du Centre François-Georges Pariset  », Université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3, Bordeaux 2002, s. 153-175; Tenże, Le Commerce du tableau à Paris dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Acteurs et pratiques, préface de P. Rosenberg, France 2007, s. 207-265 i nn.
37 K. Pomian, Przeszłość..., dz. cyt., s. 188-194, 253.
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Skalę przeobrażeń śle-
dzimy, porównując definicję 
Furetière’a  z  tą proponowaną 
w  Dictionnaire des arts de pein-
ture, sculpture et gravure Clau-
dea-Henriego Wateleta i Pierre’a 

-Charles’a Lévesque’a z  1792 r. 
Autorzy posługują się tu hasłem 
Cabinet, Cabinet de Tableaux38. 
Badacze, Pascal Griener i Cécilia 
Hurley, omawiając dwa słowni-
ki, André Félibiena z 1676 r. oraz 
Wateleta i Lévesque’a, uzasadnia-
ją posługiwanie się krańcowymi 
przykładami transformacją spo-
łeczną podczas narodzin nowo-
czesnego języka sztuki: chodzi 
o  nowoczesny dyskurs o  sztuce 
będący wypadkową wielu czyn-
ników, w  tym formujących się 
w toku społecznej debaty katego-
rii potoczności i  specjalistyczne-
go aparatu pojęciowego w  okre-
sie jeszcze przed uniwersyteckiej 
nauki. Osiemnastowieczne formuły leksykograficzne są owocem napięć pomiędzy 
salonem, muzeum i akademią oraz między teorią a praktyką: teoretykami akademii, 
artystami a grupą znawców, na które, dodatkowo, nałożyły się koncepcje mecenatu 
dworskiego i rynek sztuki, którego strukturę budowali prywatni kolekcjonerzy, ar-
tyści i  marszandzi. Encyclopédie méthodique zdynamizowała narodziny nowocze-
snej terminologii oraz nowej formuły dialogu, spajającej w jednym gatunku krytykę, 
teorię sztuki i praktykę artystyczną. Koncepcja ta wzrastała na zbieractwie i dosko-
nałej znajomości prawideł kolekcjonowania zamykającej się w znaczeniu i roli gabi-
netu sztuki konesera w przedrewolucyjnym Paryżu, w przeddzień narodzin publicz-
nego muzealnictwa39.

38 Hasło Cabinet, Cabinet de Tableaux, w: Dictionnaire des arts de peinture sculpture et gravure, par 
M. Watelet, de l’Académie Francoise, Honoraire de l’Académie royale..., Paris 1792, t. 1, reprint Genève 
1972, s. 283-287.
39 P. Griener, C. Hurley, Une norme en transformation. La systémathique du vocabulaire artistique 
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Gabinet w  pierwszej kolejności oznacza prywatną kolekcję dzieł malarskich 
w pałacu. Dopiero po oddzieleniu gabinetu sztuki, w drugim akapicie obszernej de-
finicji Claude’a-Henri Wateleta i Lévesque’a, gabinet określa miejsce przechowywa-
nia rzeczy curieux i scientifiques (związanych z kulturą ciekawości i nauką). W tym 
znaczeniu zwyczajowo nazywana biblioteka jest kolekcją książek – gabinetem wo-
luminów: On dit un cabinet de livres, mais plus ordinairement une bibliotheque40.  
Gabinet to słowo o  szerokim znaczeniu odnośnie do przechowywania sprofilowa-
nych kolekcji: medali, rysunków, okazów historii naturalnej. Czy jednak każde 
miejsce można nazwać gabinetem? Na marginesie definicji, w której uwypuklono 
kwestię funkcji, pojawia się znaczenie gabinetu jako miejsca – ideowej przestrzeni 
o  funkcji znaku i  reprezentacji smaku właściciela. Gabinet amatora nie może być 
przedmiotem sztuczek szarlatana (Watelet odróżnia grupę amatorów od innych 
zbieraczy)41. Jest to nie tylko sfera ustalonego porządku z dzieł mistrzów dawnych, 
ale sfera formowania tożsamości i gustu publicznego (narodowego). Rozbudowana, 
poddana dyskusji i wyjaśnieniu, jest funkcja gabinetu jako sfery narodzin estetyki 
amatora, gustu publiczności i refleksji estetycznej. Tak więc gabinet jest przyczyn-
kiem do wykładu teorii koneserstwa i poznawczych funkcji sztuki. Gabinet amatora 
formuje gust. Istnieje, by wydobyć piękno z dzieł i  uformować podstawy narodowe-
go gustu w oparciu o układ szkół artystycznych. Gabinet służy temu, by amatorzy 
mogli zyskać ogląd, artyści poczynić pożyteczne obserwacje, a publiczność nauczyć 
się pewnych słusznych idei. Posiadacze gabinetów formują generalia, wyrabiają gu-
sta, wpływają na publiczność. Są arbitrami w sporze o sztukę42.

W okresie między edycją Encyklopedii Diderota i d’Alamberta w latach 1751-1772 
a wydaniem Słownika Wateleta w 1792 r., a więc w przeddzień otwarcia Luwru i powo-
łania paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, doszło do dwóch ważnych przeobrażeń: 
1) sformalizowania przemiany funkcji gabinetu z pokoju studiów w wyizolowane po-
mieszczenie do kolekcjonowania obrazów i przedmiotów naukowych, 2) przekształ-
cenia cabinet curiosité oraz galerii obrazów w gabinet amatora, oraz przekształcenia 
jego dotychczasowej roli (narzędzia reprezentacji i  symbolu przynależności do elit) 
w narzędzie kształtowania gustu publicznego (publicznej edukacji). 

au XVIIIe siècle, w: L’art et les normes sociales au XVIIIe siècle, dir. T. W. Gaehtgens, Ch. Michel, D. 
Rabreau, M. Schieder, Paris 2001, s. 3-14; L. Whiteley, The language of sale catalogues, 1750-1820, w: 
Collections et marché de l’art. En France 1789-1848, dir. M. Preti-Hamard, P. Sénéchal, Rennes 2005, 
s. 35-45.
40 Dictionnaire des arts..., dz. cyt., s. 284. 
41 Tamże, s. 286-287.
42 Tamże, s. 287; Ch. Guichard, Les Amateurs d’art..., dz. cyt., s. 86-89 i  nn.; I. Tillerot, dz. cyt.,  
s. 21-36 i nn.



37

Cabinet, kammera, studiolo.

Gabinety wpisujące się w  odległy ruch literacko-artystycznych studiów nad 
dziełami sztuki klasycznej wiązanych z genezą studiolo, w oświeceniu, wraz z prze-
mianami w  kulturze materialnej, stały się jego typologicznym odpowiednikiem 
i  wtłoczono je w  naukowe ramy: przedmioty w  kolekcji zyskały teoretyczną pod-
budowę naukową w empiryzmie i metodzie indukcyjnej, stając się naukowym do-
kumentem i narzędziem badań porównawczych. W tym okresie ułożenie obrazów – 
przedmiot gorącej dyskusji – ewoluuje z dekoracyjnej aranżacji w rokokowych wnę-
trzach w kierunku chronologiczno-stylistycznego porządku. Na aranżację i status 
przedmiotu w kolekcji wpływa sąsiedztwo sztuki i nauki, nakładanie się taksonomii 
i sztuki. Paryż pokrywa siatka gabinetów historii naturalnej. Furorę wywołuje pu-
blicznie dostępny gabinet figur woskowych. Przypatrzmy się kilku malarskim przy-
kładom z XVII i XVIII w.

Od gabinetu osobliwości i sztuki do gabinetu historii naturalnej
Rycina przestawiająca holenderski pejzaż z  drzewem i  rzeką, przyszpilona do we-
wnętrznego skrzydła prostej otwartej szafy typu cabinet, na obrazie Domenica 
Rempsa Cabinet du curiosités z 1690 r. (Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, Flo-
rencja) jest tylko jednym z elementów w zobrazowanym tutaj świecie osobliwości 
i sztuki. Na równi z płaskorzeźbionymi metalowymi plakietami, weneckimi zwier-
ciadłami, modelami naukowymi, okazami zoologicznymi, koralami, kamieniami, 
narzędziami pisarskimi i malarstwem olejnym stanowi składnik ówczesnej kultury 
ciekawości. Obecność ryciny, jak i znajdującej się nieopodal koperty listownej wsu-
niętej za szpros okiennicy, jest doskonałą okazją do wykazania się umiejętnościa-
mi warsztatowymi wywiedzionymi od Carla Fabritiusa – sztuczek ułudy i małych 
oszustw w malarstwie trompe l’œil. Temat, materiał (papier) i technika graficzna są 
dogodną okazją do odsłonięcia wielorakich funkcji rytownictwa za pośrednictwem 
kolekcji i dzięki włączeniu ryciny w siedemnastowieczne programy emblematyczne. 
Kultura zbieractwa sprzyja wyeksponowaniu związków grafiki z perspektywą, po-
ezją, muzyką, filozofią, naturą i vanitas43.

43 S. Brakensiek, Vom „Theatrum mundi” zum „Cabinet des Estampes”. Das Sammeln von 
Druckgraphick in Deutschland 1565-1821, Hildesheim-Zürich-New York 2003, s. 300-333 i  nn; 
M. Pinault Sørensen, Le livre de botanique XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 2009, s. 137-167; E. Jorink, 
Reading the Book of Nature in the Dutch Golden Age, 1575-1715, vert. P. Mason, Leiden 2010 (seria 
Brill’s Studies in Intellectual History, vol. 191), s. 56; S. Brakensiek, Maler und ihre Stecher – oder Von 
der Kunst, als Künstler nicht in Erscheinung zu treten, w: Graphik als Spiegel der Malerei. Meisterwerke 
der Reproduktionsgraphik 1500-1830, hrsg. S. Brakensiek, M. Polfer, Mailand 2009, s. 145-147;  
I. R. Vermeulen, Picturing Art History. The rise of the illustrated history of art in the eighteenth century, 
Amsterdam 2010, s. 7-18.
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Począwszy od XVII stulecia, 
gdy Holendrzy i  Flamandowie 
zainicjowali nurt malarski „ob-
razów w  obrazach”, przedmio-
tem zainteresowania zaczęły 
cieszyć się wnętrza pracowni 
sztuki, gabinety amatorów i  ga-
lerie obrazów, usytuowane w do-
mach mieszkalnych i  pałacach. 
Willem van Haecht tematem 
gabinetu artysty uczynił topos 
antyczny – Aleksander Wielki 
odwiedzający pracownię Apel-
lesa (ok. 1630 r., Mauritshuis, 
Haga), który to umiejscowił 
w  kontekście antwerpskiej ko-
lekcji Cornelisa van der Geesta 
i  inspiracji tamtejszym domem 
Rubensa44. Innym razem obiek-
tem zainteresowania w  dziele 
Willema van Haechta Cabinet 
Cornelisa van der Geesta (1628 
r., Rubenshuis, Antwerpia) 
stało się wnętrze butiku wspo-

mnianego kolekcjonera antwerpskiego, w którym sportretował dyplomatyczną wi-
zytę elit władzy w 1615 r. podczas konwersacji i oglądania kolekcji45. 

Wspólną cechą realizacji w  nurcie „obraz w  obrazie” jest podział przestrzeni 
ekspozycyjnej na dwie strefy: ścian i  podłogi, dopełnionych zazwyczaj wielkim 
oknem lub wejściem, na przedłużeniu perspektywy otwierającym się na kolejne 
galerie i gabinety. Boazeria z obrazów jest tutaj kontekstem dla scen rodzajowych 
i  przestrzeni ekspozycyjnej na podłogach: dzieł malarskich zgrupowanych wraz 
z  rzeźbą, precjozami, luksusowymi przedmiotami, ceramiką, rzemiosłem złotni-
czym, okazami botanicznymi, naukowymi instrumentami. Współtworzą one w tej 

44 A. van Suchtelen, B. van Beneden, Willem van Haecht: Room for Art in 17th-century Antwerp, 
catalogue of exhibition in the Rubenshuis in Antwerp and the Mauritshuis in The Hague, 2009-2010, 
Antwerp-Hague 2010, s. 78-82 i nn.
45 J. A. Welu, The Collector’s Cabinet. Flemish Paintings from New England Private Collections, 
catalogue of exhibition Worcester Art Museum, 6 November 1983-29 January 1984, Amherst 
Massachusetts 1983, s. 8-11.

4 
René Antoine 
Ferchault de 
Réamur, Ph. 

Simonneau wg 
A. S. Belle, 

miedzioryt, 
akwaforta.  

Inw. Zb. D. 9949. 
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przestrzeni najniższą sferę gabinetu, zarezerwowaną dla scen rodzajowych. Mieści 
ona zarazem największą różnorodność przedmiotów z kolekcji (mebli użytkowych, 
stołów, bufetów i  papierowych dzieł sztuki: woluminów, szkicowników, rycin, ry-
sunków i  dokumentów pogrążonych w  pozornym chaosie i  w  przypadkowym są-
siedztwie okazałych liczebnie kolekcji). 

Z  warsztatu Fransa Franckena II pochodzi dzieło W  galerii amatora (lata 30. 
XVII w., Die Sammlung Schönborn-Buchheim). W manierystycznym wnętrzu z du-
żym portalem i kominkiem, pod wielkoformatowym oknem zapewniającym dostęp 
światła, ustawiono stół nakryty drapowaną tkaniną z licznie zgromadzonymi przed-
miotami. Pośród precjozów, luksusowych naczyń ze szlachetnych metali, ceramiki, 
muszli i kosztowności, w centralnej części wyeksponowano jeden przedmiot: otwar-
ty wolumin, przy którym puste krzesło przygotowano pod kątem oglądania, czyta-
nia i studiowania. Funkcje pomieszczeń są tutaj wypadkową kilku wnętrz: gabinetu 
osobliwości, kunstkammery, studiolo i biblioteki.

Na rycinie ilustrującej idealny wzór kunstkammery, zamieszczonej w  słynnym 
dziele Caspara Friedricha Neickela Museographia z 1727 r.46, przedstawiono wydzie-
lone pomieszczenie z  centralnie umieszczonym stołem oraz regałami ściennymi 
wypełnionymi woluminami z  jednej strony, a  uporządkowanymi anatomicznymi 
szkieletami zwierząt z drugiej strony. Eksponując centralnie siedzącego przy stole 
uczonego pochylonego nad otwartą książką, w której sąsiedztwie znalazły się obiek-
ty studiów, zaakcentowano uniwersalny charakter przestrzeni. W obrębie uniwer-
salistycznego programu przedmiotem zbieractwa są po równo: woluminy i okazy 
naukowe. Nieco późniejszy przykład, rytowana ilustracja w Museum Richterianum 
z  1743 r., przedstawia iluzjonistyczny obraz wnętrza lipskiego gabinetu kolekcjo-
nera sztuki i naturaliów – Johanna Christopha Richtera, opisanego na łamach po-
wyższego dzieła. Ściany szczelnie wypełniono dziełami malarskimi, pod ścianami 
ustawiono gabinety, zaś pod oknami stożkowe szklane witryny z  okazami geolo-
gicznymi, z kolekcjonowania których słynął Richter. Wnętrze ekspozycyjne posiada 
także miejsce na pracę badawczą. Kompozycję z globusów, morskich korali, muszli 
usytuowano w sąsiedztwie ramy lustra, ponad blatem stołu – zapewne przeznaczo-
nego do studiów i oglądania (leżą na nim także rozrzucone woluminy)47. 

Kluczową rolę w  XVIII stuleciu odegrały przykłady wpisujące się w  proces 
porządkowania zbiorów europejskich (definiowanych jako muzea48), na który rzu-

46 C. F. Neickelius, Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und nutzlicher Anlegung der 
Museorum oder Raritätenkammern…, Leipzig-Breslau 1727. 
47 J. Richter, Museum Richterianum: continens fossilia animalia, vegetabilia mar illustrata iconibus et 
commentariis D. Io. Ernesti Hebenstreitii […] accedit de gemmis scalptis antiquis singularis, Lipsiae 1743.
48 Wybrane aspekty w zakresie teorii muzealnictwa omówiono przekrojowo m.in. w: Les Musées en 
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towały aspekty naukowo-poznawcze zbieractwa osadzone na przekształceniach 
dwóch wzorcowych rozwiązań: gabinetu i budynku galerii malarstwa, manifestują-
cych gust i charakter mecenatu właściciela. Wywodzące się z elitarnej kultury dwor-
skiej epoki nowożytnej, ogniskowały się wokół wczesnych przejawów koneserstwa, 
dziedzictwa kultury ciekawości i recepcji cabinet curiosité w XVIII w.49 Zaznaczyć 
trzeba wyraźnie, że chodziło tutaj o dwie sprawy: 1) przejęcie uniwersalnego szablo-
nu słownego używanego na określenie gabinetu jako zaaranżowanego kompleksu 
i konstrukcji czytelnej w celu zrozumienia zawartej w nim całościowej infrastruk-
tury (zakorzenionej już w aspiracjach encyklopedycznych humanizmu, a przejętej 
przez elity w kolejnych stuleciach jako wyznacznik ich pozycji społecznej), 2) kulturę 
oglądania uformowaną na aspektach poznawczych kolekcjonowanych przedmiotów 
(ujawniających się podczas oglądania i studiowania kolekcji)50. Wiek XVIII nie znał 
sformułowania „kolekcjoner” w znaczeniu, w  jakim posługiwano się nim w kolej-
nym stuleciu. W epoce oświecenia mówi się o zbieractwie jako formule posiadania 
służącej społecznej identyfikacji, o przestrzeni formowania osobowości w oparciu 
o  własność oraz określone ułożenie przedmiotów i  dzieł współgrające z  estetyką 
i stylem. Status zbieracza charakteryzuje postawa wobec posiadanego przedmiotu51. 

Modelowy przykład analizy klasycznego piękna, zamknięty w gabinetowej poli-
te conversation, przedstawia dzieło malarskie Josepha Wrighta of Derby Mężczyźni 
studiujący «Gladiatora» w świetle świecy z 1765 r., wystawione w tym samym roku 
na salonie Society of Artists (The Wallace Collection w Londynie), a rozpowszech-
nione szeroko za pośrednictwem grafiki52. Scena studium nad Gladiatorem Borghese, 

Europe à la veille de l’ouverture du Louvre, Actes du colloque organisé par le Service culturel du musée 
du Louvre à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de l’ouverture du Louvre les 3, 4 et 5 juin 
1993, dir. E. Pommier, Paris 1995; A. McClellan, Inventing the Louvre. Art, Politics, and the Origins 
of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris, Cambridge 1994; C. Ballé, D. Poulot, avec la 
collaboration de M.-A. Mazoyer, Musées en Europe. Une mutation inachevée, Paris 2004.
49 Y. Laissus, Introduction, w: C. Bedel, R. Hahn,Y. Laissus, J. Torlais, La curiosité scientifique au 
XVIIIe siècle. Cabinets et observatoires, dir. R. Taton, Paris 1986, [s. nlb]; A. G. MacGregor, L’aube des 
Lumières dans les musees anglais, w: Curiosité et cabinets de curiosités, dir. P. Martin, D. Moncond’huy, 
Atlande Neuilly 2004, s. 147-154.
50 P. Griener, For a Coonoisseurship without Frontiers. The New Function of Old Master Drawings 
and the Facsimile in eighteenth-century England, w: Klassizismen und Kosmopolitismus. Programm 
oder Problem? Austausch in Kunst und Kunsttheorie im 18. Jahrhundert, hrsg. P. Griener, K. Imesch, 
Zűrich 2004, s. 179-192; J. M. Kelly, The Society of Dilettanti. Archaeology and Identity in the British 
Enlightenment, New Haven and London 2009, s. XII-XVII i  nn; P. Michel, Peinture et plaisir…,  
dz. cyt., s. 17-116.
51 G. Ch. Guichard, dz. cyt., s. 23-90, 300-338.
52 Rycina autorstwa Williama Pethera, 1764-1765, mezzotinta, 47,4 x 55,4 cm, British Museum  

– Departement of Prints and Drawings.
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w typie conversation pieces, w interpretacji Davida Solkina obrazuje istotę społecz-
nego wychowania wziętą z szablonu Grand Tour (Solkin posługuje się słowem idiom, 
idiomatyczny portret). Moralizatorska scena w gabinecie sztuki przedstawia epizod 
otwierania się kultury dyletantów i konsekwencje szerokiego odbioru społecznego 
pamiątkowych portretów Pompeo Batoniego z wypraw do Italii. Lekcja sztuki (dy-
daktyczna konwersacja, kontemplacja, studium, oglądanie, w praktyce obserwacja 
i kopiowanie za pośrednictwem rysunku) to podstawa kształtowania smaku i wyra-
żania sądu o pięknie53.

Podczas gabinetowej lekcji odbywa się społeczna interakcja. Eksponuje się tu-
taj społeczno-estetyczne i filozoficzne aspekty kultury kolekcjonowania dyletantów, 
ukształtowane na towarzyskim spotkaniu; relację towarzysko-społeczną, bez której 
w  kulturze XVIII w. nie istniałaby możliwość zbudowania sądu o sztuce. Wyzna-
czając ramy kultury środowiska dyletantów, włącza jej model w szeroki obieg spo-
łeczny – upowszechniania metody posługiwania się dziełami z  kolekcji, praktykę 
kolekcjonowania oraz reprodukowania dzieł sztuki i okazów naturalnych na potrze-
by publicznej edukacji54. Miejsce osobliwości dotychczas przywożonych z odległych 

53 P. Michel, Peinture et plaisir..., dz. cyt., s. 121-151.
54 D. Solkin, Painting for Money. The Visual Arts and the Public Sphere in Eighteenth-Century England, 
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krain i nieznanych kontynentów zajęły znaleziska pozyskiwane z rodzimych stron, 
z najbliższego otoczenia: umieszczane w naukowych kolekcjach służyły za materiał 
do badań przyrodniczych i ilustracji naukowej (il. 1).

We wstępie do katalogu rozumowanego autorstwa Pierre’a Rémy z pośmiertnej 
sprzedaży gabinetu Antoine’a-Josepha Dézallier d’Argenville’a w 1766 r., wielkiego 
zbieracza naturaliów, instrumentów naukowych i dzieł sztuki, czytamy na temat po-
jawienia się w latach 30. XVIII w. nowego smaku kolekcjonerów w Paryżu i otwarcia 
się nowej epoki55. W granicach nowego zjawiska – mody na fizyko-chemiczne ekspe-
rymenty naukowe oraz zbieractwo okazów naturalnych, wśród paryskich zbieraczy 
doszło do ciekawego spotkania antykwaryzmu z historią naturalną. W następstwie 
piętrowej sytuacji wyłonił się osiemnastowieczny wariant gabinetu naukowego jako 
warsztatu badań, miejsca konsolidacji międzynarodowych środowisk przyrodo-
znawców oraz przestrzeni wystawienniczej sztuki. Nie konwersacja, ale edycja dzieł 
na podstawie naukowo opracowanych zbiorów gabinetu, była warunkiem autory-
tetu wśród uczonych, sposobem na zbudowanie reputacji i zaufania zbieracza oraz 
jego poważania56. 

New Haven and London 1993, s. 27 i nn.
55 La Collection de dessins d’Antoine-Joseph Dézallier d’Argenville reconstituée d’après son Abrégé de la 
vie des plus fameux peintres, éd. de 1762, J. Labbé, L. Bicart-Sée, Paris 1996, s. 11 i nn. 1740, Un Abrégé 
du Monde. Savoirs  et collections autour de Dezallier d’Argenville dir. A. Lafont, catalogue d’exposition 
présentée du 4 mai au 27 juillet 2012 à l’Intitut National d’Histoire de l’Art, Galerie Colbert, salle 
Roberto Longhi, Paris 2012, s. 7-24.
56 Obszarem, w  obrębie którego kształtowały się różne koncepcje zbieractwa, była fizjografia 
i  przyrodoznawstwo wyrosłe na potrzebie obserwacji i  opisywania martwego i  ożywionego 
otoczenia; nade wszystko osiemnastowieczna botanika (zielnikarstwo), zoologia, nauki 
o  ziemi (geologia, mineraologia) oraz nauki o  morzu (w  obrębie oceanografii konchyliologia).  
We wszystkich wymienionych dziedzinach fundamentalną rolę odgrywał odpowiednio 
sklasyfikowany i  zaaranżowany zbiór okazów, z  jednej strony inspirujący inne metody 
zbieractwa – z  drugiej precyzujący postawę wobec zbieranego przedmiotu. Nie znaczy to, że 
okazy przyrodnicze, geologiczne i anatomiczne były zupełnie nieobecne w kolekcjach, zwłaszcza 
holenderskich, co najmniej od XVI w., ale, że w XVIII w. (proces ten miał miejsce w latach 1660-
1830) stały się ponownie obiektem zainteresowania i przedmiotem o szczególnie wysokim statusie, 
z uwagi na wartość materialną, estetyczną i naukową refleksję oraz narodową ekonomię zarazem. 
Kolekcja historii naturalnej stała się narzędziem opisywania świata i wyrażania postawy wobec 
niego: oglądu całości w naukowym porządku. Przy czym należy zauważyć, że dążenia powyższe 
miały charakter równoległy, a  istnienie przeciwstawnych tendencji (koegzystencja obu pasji 
zbieractwa, m.in. medali i przedmiotów historii naturalnej) dynamizowała osiemnastowieczny 
rynek kolekcjonerski oraz kształtowało smak zbieraczy. Fakt ten legł u  podstaw muzealnictwa 
i nowoczesnej kultury wizualnej, charakteryzując jej złożone początki. G. Aymonin, Introduction, 
w: Passion botaniques. Naturalistes voyageurs au temps des grandes decouvertes, Rennes 2008,  
s. 7-11 i nn; Enlightenment..., dz. cyt., s. 13-14 i nn.
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Ułożenie gabinetu i klasyfikacja kolekcji Dézalliera d’Argenville’a, znane nam 
ze wstępu do drugiej części traktatu o minerałach i muszlach (1740-1742), obrazuje 
nakładanie się klasyfikacji przyrodniczej na modę rokokową i zgodne sąsiedztwo 
obydwu porządków we wspólnym zbiorze naukowo-artystycznym. Traktat, ucho-
dzący za wzorcowy muzeograficzny wykład na temat klasyfikacji, został wypro-
wadzony z  dawnych gabinetów osobliwości i  zaplanowany jako przechadzka po 
wnętrzach kompleksu złożonego z siedmiu połączonych sprofilowanych gabinetów 
oraz kolekcji rysunków i rycin. Szkielet organizacji kompleksu tworzą: laboratorium 
chemiczne, farmaceutyczne, medyczne, duży pokój poświęcony historii naturalnej, 
pokój mechaniczny (w  tym fizyczny), a  na końcu biblioteka oraz kolekcja natura-
liów z centralnym miejscem przeznaczonym na muszle (ozdobą i podstawą kolekcji 
Dézalliera d’Argenville’a). W zbiorze znajdowała się mała kolekcja anatomiczna oraz 
apartament letni z kolekcją obrazów, porcelany i brązów57. Warto dodać, że Dézal-
lier d’Argenville był stałym współpracownikiem Encyklopedii Diderota i  d’Alam-
berta. Wykonywał rytowane ilustracje do swych dzieł na podstawie rysunkowych 
studiów z uporządkowanych naukowo kolekcji muszli (il. 2).

Kolekcjonerstwo osobliwości oraz rozpowszechnione zbieractwo medali (mo-
net antycznych), łączone z  wysublimowaną kulturą erudycyjną i  znawstwem, za-
częło odchodzić w przeszłość na rzecz skupowania przedmiotów historii naturalnej 
(muszli, minerałów, nasion, okazów botanicznych, zoologicznych, anatomicznych 
i skamieniałości). W toku debaty między Caylusem a Diderotem (oscylującej wokół 
interpretacji faktu naukowego i hipotezy oraz metody opisywania i badania prze-
szłości) poddano krytyce starożytnictwo i znawstwo. Wywindowano naukowe pod-
stawy zbieractwa, lokalizując je w historii naturalnej. Gęsta lista gabinetów historii 
naturalnej i  ich posiadaczy na mapie osiemnastowiecznego Paryża dowodzi maso-

57 Dézallier d’Argenville (1680-1765), reprezentant elity intelektualnej, szlachcic, uczony, 
intelektualista, kolekcjoner, historyk sztuki, muzyk, amator sztuk plastycznych, podróżnik, autor 
studiów naukowych i artystycznych – pragnący zgłębić wszystkie dziedziny wiedzy). Zbieractwo 
naturaliów łączył z pracą nad podręcznikiem do ogrodnictwa, co w pierwszych latach związane 
było także z planami zorganizowania gabinetu kolekcjonera: cabinet curieux, rempli de tout ce qui 
peut amuser un honnête homme (cyt. za: „Mercure de France” 1727). Motywacją do zbieractwa 
była moda na gabinety osobliwości, powiązana z postawą wobec zbieranych przedmiotów, a więc 
źródeł wiedzy do napisania dzieła naukowego, które z kolei gwarantowało prestiż w środowisku 
zbieraczy. Między 1742 a 1757 r. powstały repetytoria wszystkich fosyliów, które można znaleźć 
we Francji. Praca w tych latach jest porównywalna do działań Buffona, Jussieu’a i Réamura. Status 
zbieracza określa członkostwo w naukowych akademiach europejskich. Artykuły w Encyklopedii 
są studiami naukowymi z jego traktatu, w którym proponuje własny system klasyfikacji. W efekcie 
d’Argenville ukonstytuował grupy o różnej naturze i funkcji wśród reprezentatywnych tematów 
kolekcji. Sprzedaż jego zbiorów odbyła się w  dwóch partiach (1766 i  1779 r.). La Collection de 
dessins d’Antoine-Joseph Dézallier d’Argenville..., dz. cyt., s. 16-37; E. C. Spary, Scientific Symmetries, 

“History of Science” 2004, vol. 42, s. 1-46 (tu literatura przedmiotu).



44

Jolanta Czerzniewska

wego zasięgu zbieractwa naturaliów jako faktu głęboko zakorzenionego w obyczajo-
wości ogółu społeczeństwa (il. 3). 

Reasumując, w okresie od lat 30. XVIII w. (od ukazania się słynnego rozumowa-
nego katalogu muszli Edme-François Gersainte’a przywiezionych z Holandii,  pro-
pagującego modę na zbieractwo okazów naturalnych) do czasu bezwzględnej kry-
tyki kultury ciekawości i  gabinetów znawców (w  tym gabinetów starożytności) 
na łamach Encyklopedii Diderota i  d’Alamberta  dokonała się zasadnicza zmiana 
w ocenie zbieraczy z uwagi na postawę wobec zbieractwa58. Uwagę przykuwa, pełna 
powiązań osobistych i  rynkowych, międzynarodowa sieć zbieraczy-uczonych po-
siadających gabinety naukowe w  domach prywatnych, które z  czasem przekształ-
cano w publiczne muzea. Z wczesnych przykładów wymienić trzeba brytyjski dom- 
muzeum Hansa Sloane59, a  na kontynencie dwa: kopenhaskie Museum Wormia-
num Ole Worma60 i słynny paryski gabinet René Antoine’a Ferchault de Réaumura 
58 J. le Rond d’Alembert, Discours préliminaire des éditeurs i  D. Diderot, Explication détaillée du 
systeme des connaissances humaines, « Encyclopedie », Paris 1751, vol. 1, s. XI-XII, L-LI; G. Glorieux, 
À l’enseigne de Gersaint. Edme-François Gersaint, marchand d’art sur le pont Notre-Dame (1694-1750), 
préface de D. Roche, Seyssel 2002, s. 347-475.
59 W ofiarowanej państwu kolekcji Sloane’a (1660-1753) znajdowała się pokaźna grupa okazów historii 
naturalnej. Stała się ona jednym z  wzorów donacji tworzących podwaliny pod muzea narodowe. 
W sąsiedztwie poważanej praktyki medycznej, którą Sloane prowadził w swoim mieszkaniu, znajdowało 
się muzeum. Przestrzeń naukowo-badawcza włączona była w  obszar muzealny. Generowała nowe, 
kulturowe obyczaje na pograniczu salonu intelektualnego, pracowni naukowej, praktyki medycznej 
i  kolekcjonerstwa. Z  perspektywy kształtowania się funkcji i  znaczenia kolekcji, kluczowe są studia 
medyczne i  chemiczne Sloane’a, uzupełnione w  Paryżu i  Montpellier – w  jednym z  najstarszych 
europejskich ogrodów botanicznych, a także jego kontakty z przedstawicielami formującego się środowiska 
nauki (botaników, filozofów naturalistów, aptekarzy, spośród których trzeba wymienić R. Boyle’a, M. 
Catesby’ego, C. Linneuss, J. Petiver, J. Raya). John Ray uznany za Arystotelesa Wielkiej Brytanii, w swym 
wielkim dziele Historia Plantarum stworzył podstawy klasyfikacji roślin i zwierząt oparte na strukturze 
i charakterze, nadając im, jako pierwszy, znaczenie elementów naukowego opisu. Miały one służyć jako 
katalog botanicznej kolekcji Sloane’a. Wśród jego znajomych był również Joseph Piston de Tournefort, 
kierownik Królewskich Ogrodów Botanicznych w  Paryżu od 1683 do śmierci w  1708 r., kolekcjoner, 
systematyk, którego klasyfikacja poprzedzała taksonomię Linneusza, oraz Leonard Plukenet, naturalista 
i  kolekcjoner, urodzony w  Westminster, którego herbarium ok. 8 tys. roślin, wchłonięte przez zbiory 
Sloane’a, zajęło 23 woluminy. M. L. Caygill, Sloane’s Will and the Establishment of the British Museum, w: Sir 
Hans Sloane. Collector, Scientist, Antiquary, Founding Father of the British Museum, ed. A. G. MacGregor, 
London 1994, s. 45-68; D. M. Wilson, The British Museum. A  History, London 2002, s. 14-18 i  nn;  
N. Chambers, Joseph Banks and the British Museum. The world of collecting, 1770-1830, London 2007, 
s. 7-10 i  nn; E. Jorink, Hans Sloane and the Dutch Connection (Witsen, Ruysch, Vincent, Merian and 
Boerhaave, w: From Books to Bezoars. Selected Papers from a an International Conference Devoted to Sir 
Hans Sloane (1660-1753), physician, naturalist and collector, London 7-8 June 2010, ed. A. Walker, London 
2012.
60 Ole Worm (1588-1655), profesor łaciny, naturalnej filozofii i  medycyny w  Kopenhadze. H. D. 
Schepelern, Natural Philosophers and Princely Collectors: Worm, Paludanus and the Gottorp and 
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(il. 4) – naturalisty, fizyka i matematyka, członka towarzystw naukowych w Paryżu, 
Londynie, Berlinie i Szwecji; jego gabinet bogaty w zbiór owadów stał się zalążkiem 
entomologii61. Na koniec dwa przykłady: John Talman, pierwszy dyrektor Society 
of Antiquaries oraz dzieje repozytorium londyńskiego Royal Society dokumentują 
przekształcenia w modelu kolekcjonerstwa gabinetowego i ich konsolidacyjną rolę 
w formowaniu środowisk uczonych62.

Pozostawiając spektakularne przykłady, naszkicować trzeba miniaturową mapę 
gabinetów naturaliów i sztuki w samym tylko Paryżu XVIII w. Gabinet słynnego 
Blondela d’Azincourta znajdował się w  1780 r. na Rue Notre-Dame de Nazareth. 
François Boucher, pierwszy malarz królewski, w 1767 r. miał swój gabinet w daw-
nym Luwrze. Jean-Guillaume Bruguière, naturalista i podróżnik, współpracownik 
Encyklopedii, korespondent Institut National, posiadał gabinet najbogatszy w musz-
le – zakupiony w 1799 r. za 6 tysięcy franków przez ministra spraw wewnętrznych 
został przekazany do Muséum national d’Histoire naturelle. Nicolas Desmarest, 
geolog i  mineralog, inspektor manufaktur, członek Académie Royale des Scien-
ces, swój gabinet w 1780 r. miał na Rue des Poulies. Paul-Heinrich Dietrich, baron 
D’Holbach, filozof, swój gabinet miał przy Rue Royale w 1767 r. Dalej, Bernard de 
Jussieu, botanik z Jardin du Roi, jego gabinet po śmierci przeszedł w ręce Antoine-
’a Laurenta de Jussieu, w  Jardin du Roi odnotowany został w 1742 i 1780 r. Posia-
daczem gabinetu był Jean-Baptiste de Monet Lamarck, członek Académie Royale 
des Sciences. Także Abel-François Poisson de Vandières marquis de Marigny, brat 
Madame de Pompadour, dyrektor generalny budowli królewskich, posiadał gabinet 
naukowy formowany przez l’Abbé Nollin i opisany w 1780 r. już jako zniszczony. 
Gabinet Jeana-Baptiste’a de Romé de l’Isle, mineraologa, posiadał katalog w 1773 r., 
a jego gabinet odnotowano w roku 1780. Balthasar-Georges Sage, fundator l’Ēcole 
des Mines, członek Académie Royale des Sciences, był posiadaczem gabinetu odno-

Copenhagen Collections, w: The Origins of Museums…, dz. cyt., s. 121-127.
61 Gabinet René-Antoine’a Ferchault de Réaumura (1683-1757) został opisany przez jego kuratora 
Mathurin-Jacques Brissona. W  oparciu o  swój zbiór Réaumur wydał m.in. Mémoires pour servir  
à l’histoire des insectes, Paris 1734-1742, vol. 1-6. F. N. Egerton, A History of the Ecological Sciences, 
Part 21 Réamur and his History of Insects, “Bulletin of the Ecological Society of America” 2006, vol. 87,  
nr 3, s. 212-224.
62 John Talman (1677-1726), antykwariusz i kolekcjoner. M. Hunter, Between Cabinet of Curiosities 
and Research Collection. The History of the Royal Society’s „Repository“, w: Establishing the New Science. 
The Experience of the Early Royal Society, Suffolk 1989, s. 123-161 i nn; M. Swann, Curiosities and 
Texts. The Culture of Collecting in Early Modern England, Philadelphia 2001, s. 17-38 i nn; Ch. Baker, 
Talman, Aldrich, and the Oxford Virtuosi, w: John Talman. An Early-Eighteenth-Century Connoisseur, 
ed. C. M. Sicca, New Haven 2008, s. 278-284.
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towanego w Hôtel de Monnaies. Wielki Claude-Henri Watelet, naczelnik generalny 
finansów, posiadał gabinet naturaliów przy Rue de Berri, odnotowany w 1767 r.63

Po 1750 r., początkowo wpisany w kontekst ogrodu, gabinet historii naturalnej 
stał się przestrzenią sąsiadującą z rokokowym salonem, a więc wprowadzoną w ob-
ręb kultury miejskiej do hôtel particulier i prywatnych zbiorów sztuki gabinetowej. 
Powyższe sąsiedztwo pokazuje bezpośrednie przyczyny nakładania się na siebie 
funkcji i tendencji z zakresu przyrodoznawstwa, sztuki rokokowej i obyczajowości 
(il. 5). 

Joseph Bonnier de la Mosson na portrecie autorstwa Jeana-Marca Nattiera 
z 1745 r. (The National Gallery of Art, Waszyngton) przedstawiony został jako słyn-
ny podróżnik, bibliofil i kolekcjoner-arystokrata, pasjonat nauk eksperymentalnych 
i  zbieracz naturaliów, a  także jako członek Académie oraz Société des Arts. Jean-

-Marc Nattier sportretował Bonniera de la Mossona w  roli kolekcjonera książek, 
okazów naukowych i posiadacza naukowego instrumentarium, a więc w paryskim 
naukowym gabinecie w  Hôtel de Lude na rogu przy Rue Saint-Dominique i  Fau-
bourg Saint-Germain64. Szklane słoje z  anatomicznymi okazami, jeden obok dru-
giego, zalegają zgrupowane na półce pod instrumentami naukowymi; dokumentują 
realną obecność portretowanego w przestrzeni jego warsztatu pracy naukowej.

Z  kolei malarska fantazja na temat wnętrz słynnego gabinetu, autorstwa 
Jacques’a de Lajoue, tytułowy Cabinet Bonnier de la Mosson z  1734 r. (Sir Al-
fred Beit Collection, Russborough, Blessington), przedstawia rokokowe, zasnu-
te pajęczynami wnętrze z  naukowym instrumentarium optyczno-fizycznym we 
wnękach drewnianej boazerii. Gabinet, jako oświeceniowa ruina w rokokowym 
stylu, otwiera się na perspektywę nierzeczywistej weduty. Wnętrze tworzy w tym 
zestawieniu teatralno-operową konstrukcję pomiędzy gabinetem amatora a  la-
boratorium. To powoduje, że przypomina projekt idealnej instytucji przyszłości 
odzwierciedlającej program filozoficzny i uniwersalistyczne ambicje w tonie pole-
miki ze współczesnością. Spotkanie dwóch kontekstów: artystycznego (aranżacja 
w rokokowym wnętrzu) i naukowego (instrumentaria naukowe we wnękach) oraz 
zachodzące między nimi relacje, obrazują kształtowanie się historii sztuki i teorii 
sztuki na gruncie koncepcji naukowej kolekcji. Rokokowa boazeria gabinetu na-
ukowego eksponuje dekoracyjne aspekty tej przestrzeni. Będąc jawnym odwoła-
niem do reguł kolekcjonerstwa w kręgu amatorów (modelu sanktuarium amatora, 

63 Listę sporządzono posługując się aneksem zamieszczonym w  C. Bedel, R. Hahn,Y. Laissus, J. 
Torlais, dz. cyt., s. 679-697.
64 Gabinet zburzono podczas przebudowy Bd Saint-Germain. C. R. Hill, The Cabinet of Bonnier de la 
Mosson (1702-1744), „Annals of Science” 1986, vol. 43, s. 152-159.
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człowieka smaku i marszanda obrazów), jest aluzją i głosem w dyskusji na temat 
smaku francuskiego65.

Wnętrze Cabinet Bonnier de la Mosson wpisuje się w  dyskusję końca XVIII 
stulecia na temat reguł kolekcjonerstwa gabinetowego, bezpośrednio poprzedza-
jącą otwarcie publicznego muzeum. Jest jego prekursorskim modelem, ale dobrze 
ugruntowanym w  siedemnastowiecznych wzorach utopii literackich: Tomassa 
Campanellego La città del Sole (1623 r.), Valentina Andrae Christianopolis (1619 r.),  
czy Francisa Bacona New Atlantis (1620 r.)66. W  realizacji malarskiej de Lajoue 
dochodzi do spotkania sztuki i nauki: na aspekty wizualne nakładają się porządek 
kolekcji i  taksonomia, racjonalizm wchodzi w  dialog z  fantastyką. Powyższe są-
siedztwo prowokuje skojarzenia z projektem, utopijną wizją konstrukcji naukowe-
go laboratorium i muzeum przyszłości skutkującą artystyczno-naukową fikcją67. 

W zachowanych rysunkach projektowych do wnętrz gabinetowego kompleksu 
Bonniera de la Mossona uderzają analogiczne obserwacje. Są one projektem (fan-
tastycznym?) organizacji eklektycznego zespołu sprofilowanych gabinetów w  są-
siedztwie biblioteki i zarazem wykładnią reguł nauki, w której podstawie znalazła 
się metodyczna klasyfikacja na tematy, klasy i przestrzenie. W efekcie dwutorowej 
metody organizacji zespołu gabinetów w  kompleksie znajdowały się dwie sfery: 
podstawa metodycznego porządku zawarta w  rygorystycznym uporządkowaniu 
przedmiotów (organizacji warsztatu pracy) oraz sfera wystawiennicza ponad nią, 
decydująca o doznaniu estetycznym, stwarzająca przyjemność dla oka z powodu 
dbałości o kompozycję przedmiotów. Trzeba mieć na uwadze znaczenie upublicz-
nienia tej gabinetowej kolekcji: aranżację lokalu, w którym się ona mieści podczas 
wizyt w paryskiej siedzibie mieszkalnej. Gabinet naukowy, wprowadzony w sferę 
publicznej dostępności, staje się obszarem intelektualnej i  estetycznej wymiany 
między kulturą amatorów i  środowiskiem naukowym. Jest on miejscem spotka-
nia rokokowego gustu z eksperymentem naukowym, naukowej fikcji ze społecz-
ną użytecznością. Nowe dyscypliny, historia naturalna i fizyka eksperymentalna, 

65 Projekt Bonniera de la Mossona nasuwa analogie z zachowanym w rękopisie traktatem na temat 
urządzenia gabinetu, autorstwa Blondela d’Azinocourta (1719-1794) La Première Idée de la curiosité, 
où l’on trouve l’arrangement, la composition d’un Cabinet, les nom des meilleurs peintres flamands et 
leur genre de travail z 1749 r. C. B. Bailey, Conventions of the Eighteenth-Century Cabinet de tableaux: 
Blondel d’Azinocourt’s La première idée de la curiosité, „The Art Bulletin” 1987, vol. 69, nr 1, s. 430-
447; E. Découltot, Winckelmann naturaliste. L’histoire naturelle et la naissance de l’histoire de l’art, 

“Dix-huitième siècle” 1999, vol. 31, s. 179-194; A. Becq, Genèse de l’esthétique française moderne. De 
la Raison classique á l’ Imagination créatrice 1680-1814, Pacini 1984, t. 2, s. 487-511 i nn.
66 D. R. Dickson, The Tessera of Antillia. Utopian Brotherhoods and Secret Societies in the Early 
Seventeenth Century, Leiden 1998, s. 1-17.
67 C. R. Hill, dz. cyt., s. 148.
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orientują perspektywę, z której kształtują się co najmniej dwie drogi gabinetowego 
zbieractwa: gabinety historii nauki i gabinety historii sztuki, między którymi do-
chodzi do separacji68. 

Jean-Baptiste de Monet Lamarck we wspomnieniach poświęconych gabine-
tom historii naturalnej w paryskim Jardin des Plantes zaznacza, że kolekcje te za-
wierały intelektualną, wyobrażeniową wartość. Sytuowanie w jednej linii cabinets 
curiosité z  gabinetami historii naturalnej uzasadnia tym, że te drugie są instru-
mentarium do przedstawiania rozwoju nauki i odpowiedzią na potrzebę użytkową 
wynikającą z utylitarnej funkcji narzuconej obydwu – wiedzy oraz koneserstwu. 
Zaznacza przy tym, że teoretyczna wiedza zawarta w gabinetach bez praktycznego 
zastosowania nie jest istotna69. Eklektyczny gabinet, złożony z  instrumentarium 
naukowego i  okazów historii naturalnej (dowodzi tego wieloczłonowa koncep-
cja gabinetu Bonnier de la Mosson), manifestował przynależność do środowiska 
nauki i  oddawał gust kolekcjonera, stając się reprezentacją dwojakiego rodzaju 
postawy: wobec nauki i wobec sztuki. Uniwersalne znaczenie gabinetów historii 
naturalnej sprowadza się do właczenia podstaw naukowego porządku w  organi-
zację kolekcji sztuki przez autentycznych naturalistów i  zaanektowanie struktu-
ry curiosité do codziennej użyteczności. Konstrukcja gabinetu historii naturalnej 
staje się podstawą systemu wiedzy i organizacji kolekcji (wyobrażenia o świecie, 
kształtowanie modelu artystyczno-naukowej wyobraźni)70. 

Argumentów na potwierdzenie trwałości reguł organizacji kolekcji naukowych 
w oparciu o oświeceniowe eklektyczne koncepcje kolekcji instrumentariów, natu-
raliów i sztuki dostarcza dzieło dojrzałego historyzmu Eduarda Endera z 1856 r.  
(Berlin – Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)71. Parę odkrywców – 
Aleksandra Humboldta i Aimé Bonplanda, umieścił on w  ich naukowym warsz-
tacie nad rzeką Orinoko podczas eksploracji dżungli amazońskiej w wielkiej wy-
prawie do Ameryki w latach 1799-1804. Eduard Ender, otwierając kompozycję na 
naturę, przypominającą encyklopedyczną wersję mitycznego Edenu, nawiązał do 

68 Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIIIe siècle, dir. R. Taton, Paris 1964, s. 659-
711; C. Bedel, R. Hahn,Y. Laissus, J. Torlais, dz. cyt., s. 619-636 i nn; T. L. Hankins, Science and the 
Enlightenment, Cambridge 1985, s. 1-16 i nn.
69 Cyt. za: C. Bedel, R. Hahn,Y. Laissus, J. Torlais, dz. cyt., s. 669.
70 E. C. Spary, Le jardin d’utopie, l’histoire naturelle en France de l’Ancien Régime à la Révolution, 
Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 2005, s. 12 i nn; K. Pomian, 
Histoire naturelle: de la curiosité à la discipline, w: Curiosité et cabinets de curiosités..., dz. cyt., s. 15-40.
71 F. Driver, Geography Militant. Cultures of Exploration and Empire, Oxford-Malden 2001, s. 16 
i nn; Aimé Bonpland. Les Passages d’un homme libre, Eric Courthès, Colloque Aimé Bonpland et les 
naturalistes-voyageurs français en Amérique du Sud, au siècle des Indépendances, Flash de La Rochelle, 
3-5 novembre 2010, La Rochelle 2011.
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fantastycznej projekcji Jacques’a de Lajoue: nie pozbawił przestrzeni pierwszego 
planu walorów gabinetowego wnętrza zaaranżowanego wokół naukowej kolekcji 
(pokoju do pracy, pracowni naukowej, przestrzeni ekspozycyjnej). Parę wmonto-
wano w  dosłownie piętrzącą się pryzmę przedmiotów, tworzących eklektyczne 
instrumentarium naukowo-artystyczne na skraju namiotu. Eduard Ender wcielił 
podróżników w  role mitycznych bohaterów ekspedycji naukowo-badawczej na-
dającej bieg historii ludzkości i  torującej drogę cywilizacji otwierającej Europę 
na Nowy Świat. Eksponując wagę epokowego odkrycia, znaczenie związków ko-
lekcjonerstwa z podróżnictwem i naukową obserwacją w warsztacie badawczym, 
malarz nasycił dzieło cytatami i aluzjami do recepcji kultury ciekawości w oświe-
ceniu. Para uczonych i kolekcjonerów w romantycznej interpretacji tworzy typolo-
giczny odpowiednik oświeceniowych zbieraczy. Portretując parę uczonych, Ender 
zbudował malarską wizję oświeceniowego dziedzictwa w romantyzmie, są to: po-
dróżnictwo, odkrycia naukowo-poznawcze oraz polityczno-ekonomiczne aspekty 
zbieractwa, współtworzące podwaliny pod publiczną edukację oraz muzealnictwo 
w XIX w.72  ◗

72 E. M. Melhado, T. Frängsmyr, Enlightenment Science in the Romantic Era. The Chemistry of 
Berzelius and Its Cultural Setting, Cambridge 2003, s. 1-6 i nn; M. N. McLane, Romanticism and the 
Human Sciences. Poetry, Population, and the Discourse of the Species, Cambridge 2004, s. 2-7 i nn.
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Człowiek w mikrokosmosie rzeczy rzadkich  
i dziwnych (XIII-XVIII w.) 

Constantijn Huygens (1596-1687), znawca malarstwa holenderskiego, poeta i  poli-
tyk, wybitny humanista i właściciel dużego księgozbioru, w Autobiografii obejmują-
cej lata 1596-1614, tak scharakteryzował artystyczną młodość dwóch współczesnych 
mu artystów, Johannesa Lievensa i Rembrandta van Rijn: Nie czuję się na siłach, i nie 
jest to poza tym celem niniejszej pracy wyliczać dzieła i  omawiać pracowitość każ-
dego z nich. Pragnąłbym, aby podjęli się tego, co było i moim życzeniem w stosunku 
do Rubensa, mianowicie, żeby stworzyli dzieło obejmujące ich dzieła, obraz obrazów, 
w którym każdy z nich dałby skromne omówienie swej sztuki, i żeby to dzieło, jako 
niezwykłe zjawisko całego wieku, wykazywało w skrócie, w jaki sposób, na podstawie 
jakich poglądów każdy z nich budował swe obrazy, komponował, opracowywał. Dalej 
Huygens wyraził taką opinię: Cześć ci mój Rembrandcie! Przenieść Troję czy nawet 
całą Azję do Italii nie tyle trudu wymagało, co przeszczepić całą ogromną sławę Grecji 
i Włoch do Holandii za pośrednictwem jednego Holendra, który dotychczas prawie 
nie opuszczał murów swojego ojczystego miasta1.

Słowa te, choć odnoszą się do malarstwa, wyrażają wielowiekowe dążenia do 
ogarnięcia umysłem całego świata z jego różnorodnością i bogactwem istnień i ze-
brania tych form w jakąś logiczną całość, najlepiej w jednym miejscu, do oglądania 
i kontemplowania. Tutaj natomiast, w  słowach humanisty i wrażliwego na sztukę 
Holendra, domyślamy się tęsknoty wyrażanej przez usiłowanie zobrazowania ma-
krokosmosu ograniczonego do niewielkiej powierzchni jednego obrazu, dzięki nie-
zwykłemu talentowi artysty. Żyjący w okresie baroku Constantijn Huygens dostrze-
gał potencjał twórczy wybitnie utalentowanych młodych malarzy poszukujących 

1 Jak się przypuszcza, autobiografię Constantijn Huygens spisał w  latach 1629-1631. Teoretycy, 
historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wybrał i oprac. J. Białostocki, red. nauk. i uzupełnienia 
M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994 (seria Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów t. 3), 
s. 47-49. 
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środków wyrazu do wyra-
żenia w  plastyce różnorod-
ności przenikających się 
form, którzy mogli, jego 
zdaniem, opracować nowy 
program artystyczny. Po-
stulat Huygensa, by w  jed-
nym obrazie znalazły się 
elementy wielu obrazów, 
był drobiazgowo przemy-
ślanym teoretycznym pro-
gramem działań artystycz-
no-estetycznych. Wpisuje 
się on także w nowy rodzaj 
zainteresowań naturą rze-
czy, w  których działania te 
mogły odegrać praktyczną 
rolę w  zilustrowaniu mate-
rialnych wyników odkryć 
geograficznych i  ekspery-
mentów nauk przyrodni-
czych. Intelektualiści cza-
sów nowożytnych uzmysławiali sobie i innym znikomość istoty ludzkiej w otaczają-
cym świecie. Im dalej i głębiej poznawano makrokosmos, tym bardziej objawiała się 
nieskończoność i złożoność Wszechświata.

* * *
Z niedowierzaniem i zdziwieniem przyjęto w Europie relacje z podróży Marco Polo 
(1254-1324). Niemniej były to informacje swojsko brzmiące dla człowieka żyjące-
go w średniowieczu, w bardzo bliskim i zależnym związku z otaczającą naturą, od 
której był on w najwyższym stopniu uzależniony. Chciał więc ją poznać, okiełznać 
i odwzorować w swoim najbliższym otoczeniu. Pałac [letnia rezydencja Wielkiego 
Chana Kubilaja zw. Cagaan-nur -Białe Jezioro, A. R. Ch.] jest cudownie piękny i bo-
gato zdobiony malowidłami przedstawiającymi zwierzęta i  ptaki, drzewa i  kwiaty 
przeróżne, tak pięknie i tak kunsztownie, że patrząc na to, człek raduje się i podziwia. 
Dalej czytano w  tej relacji, iż za murami rezydencji znajdowały się źródła i  rzeki, 
i łąki piękne, a w zwierzyńcu pasły się jelenie, sarny, daniele, na które polują hodo-
wane białozory i wożony na koniu lampart. Jest to miejsce tak urządzone i utrzyma-
ne, że stanowi przedmiot najszlachetniejszej rozkoszy. Ponadto, w trzcinowej altanie 

1
Polowanie na zające 
z siecią 
i dzwonkami, wśród 
zboża z makami 
i kąkolami, 
Miniatura z Livre 
de la Chasse,  
3. ćw. XIV w.  
Fot. wg Das 
Jagdbuch des 
Mittelalters…, 
faksymile oprac. 
W. Schlag,  
M. Thomas,  
Graz 1994,  
k. 119 r.
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wspartej na kolumnach z kapitelami w kształcie smoka, który głową i szponami pod-
piera dach, w złoconym wnętrzu podziwiać było można rzeźbiony świat zwierząt2. 
W pobliżu siedziby wielkiego chana stworzono mikrokosmos przyrody ożywionej 
i mikrokosmos odtworzony w rzeźbach oraz malowidłach, a był to dla niego i dworu 
świat realny.

 W tym samym mniej więcej czasie w Europie bezpośrednie zainteresowanie 
naturą było podobne. Znane są odkrywcze spostrzeżenia cesarza Fryderyka II Ho-
henstaufa (1194-1250), obserwującego latami zwyczaje ptaków, zwłaszcza gatunków 
wykorzystywanych do polowań. Cesarz zakładał woliery, by móc obserwować, po-
znawać zwyczaje, hodować i układać je do polowań, stając się znawcą tej sztuki i au-
torem traktatu De arte venandi cum avibus3. Na ten temat wiedział więcej niż jemu 

2 M. Polo, Opisanie świata, tłum. A. L. Czerny, oprac. M. Lewicki, Warszawa 2010, s. 114-116. 
3 W  części pierwszej dzieła cesarz opisał różne gatunki ptaków, ich zwyczaje, pożywienie, lęgi, 
upierzenie, mechanikę wzlotu i  lotu. Część drugą poświęcił sokolnictwu, sztucznemu rozrodowi 
ptaków, itd. Zainteresowany był również wynaturzeniami w  ptasim świecie. Całość zilustrowana 
została miniaturami. Dzieło na trwale zapisało się w historii nauk przyrodniczych i przyczyniło się 
do lepszego poznania natury, w otoczeniu której żył ówczesny człowiek. Zob. także: H. Schöpfer, Des 
Hohenstaufen Kaisers Friedrich II. Bücher von der Natur den Vögel und der Falkenerei…, Berlin 1896, 
s. 81 i nn; J. Hauziński, Imperator „końca świata”. Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250), Gdańsk 2000, 

2
Wnętrze Museo di 
Ferrante Imperato 

z eksponatami 
przyrodniczymi 

i zielnikami  
na półkach. 

Miedzioryt w  
Dell’ Historia 

Naturale di Ferrante 
Imperato 

Neapolitano..., 
Napoli 1599
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współcześni, pisał m.in.: Ludzie są w stanie zawładnąć czworonogami przemocą albo 
innymi sposobami, ale ptaki krążące wysoko w przestworzach można pochwycić i uło-
żyć tylko dzięki pomysłowości człowieka4. 

 Zainteresowanie światem natury w  późnym średniowieczu zaowocowało 
w  praktyce zakładaniem zwierzyńców, a  w  teorii – wieloma traktatami. Wspo-
mnieć tu trzeba o Gastonie III Phoebusie, hrabim Foix (1325-1391) i jego Livre de 
la Chasse, którą spisał gdy skończył 50 lat5. Rękopis, z bardzo bogato zdobionymi 
87 miniaturami, jest dziś wyjątkowym dziełem sztuki iluminatorskiej i  podręcz-
nikiem wiedzy o  zwierzętach, przykładem rozumnego działania człowieka i  jego 
współegzystencji z przyrodą. Ludzie i  zwierzęta przedstawieni są w  scenerii uroz-
maiconego krajobrazu, raz górskiego z nagimi skałami, to znów lesistego, pośród 
łąk i  upraw. Nie chodzi w  tym przypadku o  środki artystycznego wyrazu, łączą-
ce dekoracyjność form stylu międzynarodowego francuskiego malarstwa minia-
turowego, co o realizm najdrobniejszych szczegółów mikrokosmosu świata roślin 
i  zwierząt (podobnie jak na ówczesnych tapiseriach), którym Gaston III Phoebus 
był zafascynowany. W dekoracyjnych ramach, na złotym tle, z powtarzającymi się 
motywami geometrycznymi, ukazane zostały różne gatunki zwierząt, ich zwyczaje, 
zachowania, opieka nad potomstwem, sposoby odżywiania się jeleni, łani, danieli, 
koziorożców, niedźwiedzi, dzików, wilków i lisów, zajęcy i królików, dzikich kotów, 
kun i  łasic, różnych ras psów – na swobodzie, w  obrożach i  kagańcach, wreszcie 
stosowania pułapek, dołów na grubego zwierza, sieci, dzwonków, rozmaitych typów 
broni (mieczy, toporków, dzirytów i oszczepów, kusz na bełty ostre i tępe), sposobów 
polowań z ukrycia, z nagonką, z wozu lub z gałęzi drzewa itd. Przedstawiono spo-
soby hodowli psów, ich przydatność w sztuce myśliwskiej, karmienie i pielęgnację, 
gdy postać ludzka jest niemal równorzędna figurom zwierząt, zarówno w przekazie 
filozoficznym, jak artystycznym. Mikrokosmos świata zwierzęcego współistnieje 
z mikrokosmosem roślin rozpoznawalnych na miniaturach Livre de la Chasse. Oto 
kilka przykładów. Na miniaturze z zającami (k. 24 v.), na osi pnia wierzby, nama-
lowana została poziomka pospolita (Fragaria vesca L.), z liśćmi na łodygach, biały-
mi kwiatami i czerwonymi owocami. Na innej miniaturze poziomkami pożywiają 
się niedźwiedzie (k. 27 v.). W lewym, dolnym rogu miniatury, ilustrującej wypra-
wę myśliwych z psami (k. 53 r.), rozpoznajemy kosaćce (Iris sp.) z mieczowatymi, 

s. 124 i nn. 
4 E. W. Wies, Cesarz Fryderyk II. Mesjasz czy antychryst, tłum. J. Antkowiak, Warszawa 2002 (seria 
Biografie sławnych ludzi), s. 276. 
5 Rękopis iluminowany dzieła Gastona Phoebusa hr. Foix znajduje się w  zbiorach Bibliothèque 
nationale de France (sygn. MS.fr.616), faksymile oprac. W. Schlag, M. Thomas, Graz 1994, Bd. 4 Das 
Jagdbuch des Mittelalters (seria Glanzlichter der Buchkunst). 
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szerokimi liśćmi i pojedynczymi niebieskimi kwiatami. Na tym i innych obrazach 
występują fiołki (Violaceae), stokrotki pospolite (Bellis perennis L.), kępki różnych 
traw z kłosami perza pospolitego (Elymus repens L.). W scenie z myśliwymi z psami 
tropiącymi na tle zbóż i lasu (k. 62 v.) doskonale widoczne są maki polne (Papaver 
rhoeas L.) z poprawnie ułożonymi czerwonymi pąkami kwiatowymi wyrastającymi 
pojedynczo na szczytach pędów. Na nieco niższych łodygach namalowano kąkol 
polny (Agrostemma githago L.) z dzwonkowatymi, niebieskimi kielichami o pięciu 
ząbkach. Maki polne i kąkol namalowane zostały jeszcze na dwóch dalszych minia-
turach, zawsze w towarzystwie zbóż (k. 118 r., 119 r. – il. 1). W polowaniu sieciami na 
zające (k. 120 v.) przedstawiona została winnica z rzadko sadzonymi krzewami wi-
norośli właściwej (Vitis vinifera L.), ze zwisającymi gronami granatowych winogron. 
W kilkudziesięciu miniaturach bogatą szatę roślinną wypełniają gatunki trudne do 
botanicznego oznaczenia. Przeważają kwiatostany białe, rzadziej żółte i o barwach 
nasyconych – czerwonej, niebieskiej i granatowej. Ostatnio mikrokosmosem roślin 
w późnogotyckim malarstwie niderlandzkim – w obrazach Roberta Campina, Jana 
van Eycka, Rogiera van der Weydena, Petrusa Christusa, Diericka Boutsa, Hugo van 
der Goesa i w gdańskim Sądzie Ostatecznym Hansa Memlinga – zajął się Piotr Ku-
lesza, odsłaniając wiele tajemnic związanych z symboliką przedstawień w omawia-
nych obrazach6. Dzięki temu bardziej zrozumiała staje się harmonia makrokosmosu 
natury w egzystencjalnej sferze człowieka wkomponowanego w krajobraz, będącego 
bohaterem niekiedy dramatycznych wątków narracji7. 

 Niemal dwa wieki później dochodzą do Europy zdumiewające relacje z Nowego 
Świata. Informacje o wspaniałościach na dworze Montezumy zawdzięczamy listom 
Hernána Cortésa (ok. 1485-1547) wysyłanych po 1517 r. do króla Hiszpanii Karola I  
(od 1519 r. cesarza Karola V), zarówno w okresie poprzedzającym podbój stolicy pań-
stwa Azteków, Tenochtilanu, jak i po całkowitym upadku imperium w sierpniu 1521 r.8 
W Segunda Relación, liście z 20 października 1520 r., Cortés stwierdzał m.in.: O wspa-
niałościach dworu Montezumy trzeba by tyle napisać, iż pragnę zapewnić Waszą Wyso-
kość, że nie wiem od czego zacząć, by opisać dokładnie wszystkie szczegóły choćby tylko 
jednej rzeczy; albowiem, jak rzekłem, czy może być coś bardziej niezwykłego niż to, iż 
taki barbarzyńca posiada w złocie i srebrze, a także w kamieniach i z piór wszystko, co 
istnieje w jego państwie w naturze, i w sposób tak dokładny, że nie ma na świecie arty-
sty, który by potrafił zrobić to lepiej; nie starczy rozumu by pojąć, jakimi narzędziami 
potrafi osiągnąć taką perfekcję w kamieniu; także wyroby z piór są tak doskonałe, że ani 

6 P. Kulesza, Szata roślinna w  krajobrazach malarstwa niderlandzkiego XV wieku. Identyfikacja 
botaniczna roślin na wybranych obrazach, Lublin 2011.
7 Zob. także T. Krynicka, Świat roślin w XVII księdze „Etymologii” Izydora z Sewilli, Lublin 2007.
8 H. Cortés, Listy o zdobyciu Meksyku, tłum. M. Mróz, R. Tomicki, oprac. R. Tomicki, Gdańsk 1997. 
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w  wosku, ani haftując, nie 
można by ich zrobić dosko-
nalej9. W  relacji o  wspania-
łościach dworu azteckiego 
władcy Cortés dwukrotnie 
wymieniał artystyczne wy-
roby z  piór, które widział 
wówczas po raz pierwszy, 
a jego wiedza opierała się na 
bezpośrednim unaocznie-
niu (promptuarium) rzeczy10. 
Cortés pisał także o ptakach 
różnych gatunków i  ich ho-
dowli, a także o zwierzętach 
drapieżnych: Niektóre poko-
je w  tym domu [rezydencji 
Montezumy, A. R. Ch.] były 
wielkie i niskie, stały w nich 
ogromne klatki z  grubego 
drzewa, bardzo starannie 
obrobione i  spojone, a  we 
wszystkich lub prawie wszyst-
kich znajdowały się lwy, ty-
grysy, wilki, lisy i  przeróżne 
odmiany kotów w  wielkich 
ilościach, wszystkim dawano kury, żeby zaspokoić ich głód11. W innym domu trzymał 
potwornych mężczyzn i  kobiety, takich jak karły, garbusy i  z  innymi deformacjami 
i wszelkiego rodzaju ułomnościami; każda odmiana znajdowała się w oddzielnym po-
koju; zajmowali się nimi specjalni ludzie12. Cortés po raz pierwszy spoglądał na zmi-
niaturyzowany makrokosmos w naturze i na przedziwne dzieła artystów, korzystając 

9 Kronikarze kultur prekolumbijskich, tłum i oprac. M. Sten, Kraków 1988, s. 134. 
10 Cortés opisuje (wspominane również przez Johanna Daniela Majora) sadzawki z  wszelkiego 
rodzaju ptactwem wodnym, które czyszczono, a każdy rodzaj ptactwa dostawał odpowiedni pokarm. 
Tamże, s. 135.
11 Tamże, s. 136.
12 Tamże, s. 137. O albinosach pisał tak: [Montezuma, A. R. Ch.] posiadał tam jeden pokój, w którym 
mieszkali mężczyźni, kobiety i dzieci – wszyscy oni urodzili się z białymi twarzami, takimi ciałami, 
włosami, rzęsami i brwiami. Tamże, s. 136. 
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z wiary azteckiego władcy, iż najeźdźcę, który był domniemanym wcieleniem Quet-
zalcoatla13, należy przyjąć z wielkimi honorami. Uważał też za swój obowiązek po-
dzielenia się tym zadziwieniem ze swoim monarchą, licząc na łaskę wobec oszczerstw 
na swój temat docierających do Karola V14.

Hiszpanie w Nowym Świecie zetknęli się ze zjawiskami i  rzeczami dotąd nie-
znanymi – z  godnym podziwu mikrokosmosem władztwa Montezumy, nie tylko 
w jego rezydencji, lecz także w innych miejscach. Bernal Díaz de Castillo (1492/96-
1580/84), podróżnik i konkwistador, w kronice żołnierskiej zatytułowanej Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva Espana15, opisuje ogrody, zwierzęta hodowla-
ne i malowidła na białych budynkach odtwarzające świat przyrody otaczający mia-
sto Iztapalapę. Powtarza informację o karłach i szkaradnych osobnikach na dworze 
Montezumy, o przygotowaniu do spożycia kakao i tytoniu do palenia, o pancerzach 
i hełmach ozdobionych piórami16. Hiszpański franciszkanin Bernardino de Sahagún  

13 Quetzalcoatl – Pierzasty Wąż (wąż o  piórach ptaka kwezala). W  panteonie bóstw plemion 
mezoamerykanskich współtworzył świat i  Słońce Wiatru (Nahui Ehecatl). Opiekun ludzi 
i  rzemieślników, nauczał o  Wszechświecie. Wyobrażano go jako boga o  białej skórze i  jasnych 
oczach. Był bóstwem białej (dobrej) magii i światłości przybywającym ze Wschodu. Zob. Kodeks 
Borgia (Biblioteka Watykańska) i Kodeks Ixtilxochitl (Bibliothèque nationale de France).
14 Kronikarze…, dz. cyt., s. 122 i nn.
15 Zredagowana ok. 1568 r., obejmuje lata 1517-1530.
16 Kronikarze…, dz. cyt., s. 149, 152-155.
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(1499-1590)17, w dziele zatytułowanym Historia general de las cosas de Nueva España 
(wyd. 1577 r.), wiele uwagi poświecił artystom „biegłym w układaniu piór” kwezala18. 

Powróćmy na teren Europy. Wraz z opublikowaniem w Kilonii w 1674 r. dzie-
ła Johanna Daniela Majora (1634-1693) Unvorgreifflichen Bedencken von Kunst-und 
Naturalienkammer insgemein…, rozpoczęła się nowa era w historii muzealnictwa 
i nowe zadania dla protomuzealników, twórców kunstkamer19. Książka cieszyła się 
tak wielkim zainteresowaniem, iż na początku XVIII w. przedrukował ją Michael 
Bernhard Valentini w trzeciej księdze słynnego dzieła muzeologicznego Musei muse-
orum, wydanego we Frankfurcie nad Menem w 1704 r.20 Johann Daniel Major w na-
kreślonych przez siebie dziejach protomuzealnego tworzenia skarbców oraz zbiorów 
w typie Kunst-und Wunderkammer, jakie znamy z okresu późnego renesansu i baro-

17 Bernardino de Sahagún, prawdziwe nazwisko de Ribeíra, jeden z pionierów etnografii. Wyruszył 
do Nowego Świata wraz z innymi misjonarzami w 1529 r. Przebywając w Tlatelolco w latach 1536-
1550 nauczył się języka Azteków nahautl i dzięki tym umiejętnościom rozpoczął badania kultury 
ludów Mezoameryki. Kompilator Kodeksu Florenckiego i autor kilku dzieł, w tym monumentalnego 
Historia general…, gdzie przedstawił Indian w sposób partnerski, co w rezultacie doprowadziło do 
konfiskaty publikacji.
18 Kronikarze…, dz. cyt., s. 204 i nn.
19 Johann Daniel Major – przyrodoznawca, teoretyk medycyny, kolekcjoner, jeden z  twórców 
muzeologii. W latach 1654-1658 studiował na Uniwersytecie w Wittenberdze. Podróżował do Italii, 
po powrocie do Wittenbergii, w latach 1661-1663 zajmował się fizyką doświadczalną. Przeprowadził 
pierwszą publiczną sekcję zwłok w  Kilonii w  1666 r. Był dyrektorem uniwersyteckiego ogrodu 
botanicznego w tym mieście. W latach 1673-1682 gromadził antyki i okazy historii naturalnej, w latach 
1682-1692 założył i  kierował Museum Cimbricum, prowadząc badania nad fauną i  florą regionu. 
Gdy wspierająca ubogich i  chorych królowa Szwecji, Ulryka Eleonora Oldenburg zachorowała, 
Major pojechał ją leczyć. Królowa wkrótce zmarła (26 VII 1693), zarażając swojego lekarza. Był 
autorem przeszło 20 prac naukowych i  katalogów zbiorów publikowanych w  latach 1660-1689,  
m. in. omawianej w tym tekście rozprawy Unvorgreiffliche Bedenken von Kunst-und Naturalienkammer 
insgemein…, Kiel 1674 oraz Catalogus oder Index Alphabeticus von Kunst Antiquitäten, Schatz und 
fürnehmlich Naturalien-Kammern, Kiel 1647; Conclavia Musea Repositoria…, Kiel 1647; Programm 
einer Vorlesung über Münzen mit griechischen Inschriften, Kiel 1685; Kurzer Vorbericht betreffend  
D. Johann Daniel Majors Museum Cimbricum…, Plön 1688. C. Steckner, Das Museum Cimbricum 
von 1688 und die cartesianische „Perfection des Gemüthes”, w: Macrocosmos in Microcosmos. Die Welt 
in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns, 1450 bis 1800, hrsg. A. Grote, Opladen 1994, s. 603-628.
20 M. B. Valentini, Museum museorum, oder vollständige Schau-Bühne aller Materialien-Kammern, 
Specereyen nebst derer natürlichen Beschreibung…, Franckfurt am Mein 1704. Zob. także J. Pagel, 
Valentini Michael Bernhard, w: Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1895, t. 39, s. 468 i  nn;  
U. Enke, Gelehrtenleben im späten 17. Jahrhundert – eine Annäherung an den Gießener Medizinprofessor 
Michael Bernhard Valentini (1657-1729), „Medizinhistorisches Journal” 2007, t. 42, nr 3/4, s. 299-
329; A. R. Chodyński, Dzieło Valentiniego “Museum museorum” oraz inne publikacje muzeograficzne 
z  gdańskich księgozbiorów i  ich znaczenie w  kształtowaniu zbiorów przyrodniczych i  artystycznych 
w XVII I XVIII wieku, [w druku].
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ku, cofnął się do czasów starotestamentowych. Zastanawiał się, czy biblijny król Sa-
lomon posiadał w Jerozolimie kunstkamerę i zbiory naturalne (Naturalienkammer). 
Major rozumował mniej więc tak: skoro Salomon, znany z bogactwa pomnożonego 
przez liczne dary, oprócz złota i  klejnotów, mający winnice i  ogrody z  drzewami 
owocowymi (Pomaria), korzeniami i ziołami leczniczymi, parki ze zwierzętami (Vi-
ridaria), tworząc je dla swojej wygody, tym samym zobrazował biblijny świat w jed-
nym miejscu, w Jerozolimie21. Autor był zatem przekonany, iż Salomon posiadał na 
własny użytek najbogatszy i najwspanialszy Kunst-und Naturalienkammer, rozloko-
wany w  całym pałacu, w  kilku tysiącach szaf wypełnionych kosztownymi rarytasa-
mi22. W innym miejscu, w krótkich rozdziałach wspominał o antycznych skarbcach 
z kuriozalnymi oryginałami, zaczynając od aleksandryjskich zbiorów Ptolemeusza 
Philadelphosa23, a skończywszy na współczesnych mu europejskich, o czym będzie 
jeszcze mowa. Poświęcił wiele miejsca okazom przyrodniczym, cennym z uwagi na 
rzadkość występowania, metalom i  minerałom i  pochodzącym z  Nowego Świata 
kuriozom. Opisuje m.in. Prang-Zimmer Ingae, czyli zawartość błyszczącej od złota 
komnaty Inki w  królewskiej rezydencji Huiracocha w  Cusco i  przyrównuje ją do 
skarbów króla Midasa. Miały tam się znajdować wyobrażenia krzewów i drzew, pta-
ków, zwierząt lądowych i morskich wykonanych ze złota24. Zbiory Inki, jak donosili 
szesnastowieczni potomkowie Inków i hiszpańscy duchowni-kronikarze, tworzyły 
mikrokosmos w makrokosmosie andyjskiego państwa. Świat ten odtworzony został 
w sensie kosmologicznym w głównej świątyni Słońca w Cuzco, składającej się z po-
mieszczenia poświęconego Słońcu i z pięciu innych sal, w których przedmioty zło-
te, srebrne i z kamieni szlachetnych odwzorowywać miały nieboskłon z Księżycem, 
gwiazdę Wenus i Plejady, błyskawicę, grom i piorun oraz tęczę, piąte zaś pomiesz-
czenie poświęcone było kapłanom wywodzącym się z rodu Inki. W ten symboliczny 

21 J. D. Major, Unvorgreiffliche Bedenken…, dz. cyt., Das VI Capitel Ob König Salomon einige Kunst-
oder Naturalienkammer zu Jerusalem gehabt?, s. 36-38.
22 Sondern dies und jenes angehörige Oerter und Pletze gethan, und Summa sein gantzes Schloss zu 
einer allereichsten und prächtigsten Kunst-und Naturalien-Kammer und etlichen tausend Repositoriis 
der köstlichsten Raritäten gemachet haben. Tamże, s. 38.
23 Tamże, s. 42.
24 Tamże, s. 29. Według tradycji inkaskiej pierwszy władca, Apo Manco Capac rozkazał złotnikom 
wykonać dwa drzewa ze złotymi i srebrnymi korzeniami i polecił pozawieszać na obu drzewach owoce 
albo złote ziarna [...]; przez co należy rozumieć, że owe drzewa oznaczały jego rodziców, i że Inkowie, 
którzy od nich się wywodzili, byli jakby owocami, i  że oba te drzewa stanowić miały pień i  korzeń 
Inków; wszystkie te rzeczy bowiem złożyły się na ich wielkość. Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui 
Salcamaygua, Opowieść o starożytnościach królestwa Peru, w: Dzieje Inków przez nich samych opisane, 
tłum. Z. Wasitowa, wybór J. Szemiński, oprac. M. Mróz, Warszawa 1989, s. 273.
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sposób odtworzony został inkaski makrokosmos Wszechświata25. Opisując ogrody 
i sady wykonane w złocie i srebrze oraz drzewa, krzewy, kwiaty i owoce, naśladujące 
prawdziwe pola kukurydzy z liśćmi, kaczanami, łodygami, korzeniami i kwiatami; 
włosy wypuszczane przez kaczan były złote, a  cała reszta srebrna, jedno z drugim 
polutowane26, Johann Daniel Major korzystał zapewne z pierwszego wydania fran-
cuskiego (1670 r.) Comentarios Reales de los Incas autorstwa Inki Garcii Lasso de la 
Vega. Natomiast pisząc o kosztownych kuriozach (kostbaren Curiosität) Montezumy, 
o czym była mowa wcześniej, i żywych gatunkach zwierząt w wolierach (theriotro-
pheum)27, powoływał się na relacje Cortésa w listach do Karola V. W barokowych 
kunstkamerach europejskich, pośród niezwykłych obiektów znajdowały się mo-
zaiki z piór egzotycznych ptaków – o czym wspomniałem wcześniej – przywożone 
z Meksyku28. Toteż w 1596 r. po śmierci arcyksięcia Ferdynanda Habsburga, w spi-
sanym inwentarzu kunstkamery na zamku Ambras pod Innsbruckiem, wśród ku-
riozów pochodzących z Nowego Świata, jedna z kaset zawierała artystyczne wyroby 
z wielobarwnych piór i innych delikatnych tworzyw29. W piórniczych warsztatach 
prekolumbijskich wyroby te wykonywano na zamówienia arystokracji i dworu30. 

Johann Daniel Major nie ograniczył się jedynie do mezoamerykanskich kurio-
zów. Zamieścił też wzmianki o skarbcach Wielkich Mogołów w Indiach, wyliczał 

25 Inca Garcilaso de la Vega, O Inkach uwagi prawdziwe, tłum. J. Szemiński, Warszawa 2000, s. 195-199.
26 Tamże, s. 327 i nn.
27 J. D. Major, Unvorgreiffliche Bedenken…, dz. cyt., Das II. Capitel Von der noch kostbaren Curiosität 
des Mexicanischen Königes Montezumae, s. 30 i nn.
28 Tamże, s. 31. W Museum für Völkerkunde w Wiedniu znajduje się m.in. mezoamerykańska tarcza 
wykonana z wielobarwnych ptasich piór (śred. 70 cm), pochodząca z kunstkamery na zamku Ambras, 
i  przedstawiająca kojota. Podobne tarcze z  mozaikami z  piór znajdują się w  Würtembergische 
Landesmuseum w  Stuttgarcie oraz w  Museo National w  Meksyku. W  inwentarzu sporządzonym 
po śmierci arcyksięcia Ferdynanda Habsburga, spisano dziewięć skrzyń z  artystycznymi pracami 
wykonanymi z ptasich piór, określanych jako kurioza Kunst- und Wunderkammer zamku Ambras. 
O  innych zbiorach z  podobnymi wyrobami zob.: A. John, Die Federbilder. Ein erloschener Zweig 
Egerländer Volkskunst, Wien 1917; F. Anders, Mexikanische Federarbeiten der Kolonialzeit, „Anzeiger 
der Ősterreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Jg.” 1965, s. 36-45; Tenże, Der 
Federkasten der Ambraser Kunstkammer, „Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien” 
1965, Bd. 61, s. 119-132.
29 E. von Philippovich, Kuriositäten, Antiquitäten. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber, 
Braunschweig 1966, s. 424-427.
30 Nazwę „piórników” na określenie wytwórców luksusowych wyrobów z wielobarwnych ptasich piór 
spopularyzowała Ewa Kubiak z Uniwersytetu Łódzkiego w referacie Piórem rozmaitym – mozaiki 
z  piór w  kolonialnej sztuce Nowej Hiszpanii wygłoszonym na konferencji zatytułowanej Curiosità, 
czyli koncept osobliwy, zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych UKSW w dniach 3-4 listopada 2011 r.
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kamienie szlachetne, klejnoty, dzieła z  kości słoniowej, laki, porcelany, stroje, je-
dwabne dywany, wspaniałości zbrojowni w Agrze31, wspomniał o tronach ze złota 
i ze srebra, pięciu złotych krzesłach i jeszcze innych stu ze srebra, dwustu lustrach, 
kosztownych zastawach stołowych. Nie mniej zasobne skarbce miały znajdować się 
w innych rezydencjach, np. w Lahorze32. O skarbcach orientalnych i dalekowschod-
nich czytano chętnie. Relacje takie rozbudzały wyobraźnię i ciekawość rzeczy dotąd 
niewidzianych, sięgano więc do relacji podróżników o  różnych „cudownościach”, 
dających zachętę do ich posiadania i  inspirację w  tworzeniu intymnych mikroko-
smosów jednostek. Interesowano się nieznanymi dotąd w  Europie zwierzętami, 
które starano się pozyskać jako preparaty do wunderkamer i żywe stworzenia do 
zwierzyńców, przyczyniając się tym samym do zagłady wielu gatunków. Los taki 
spotkał ptaka nielotnego dodo z  wyspy Mauritius, spopularyzowanego w  relacji 
przekazanej przez wiceadmirała Wybranda van Warwijck z  1598 r. i  z  opisu spo-
rządzonego w 1606 r. przez Cornelisa Mateliefa de Jonge. Ptaka wytępiono w 1681 r., 
a jego wygląd znany jest nam z nielicznie zachowanej ikonografii (rysunki, akwarele, 
tapiserie – wizerunek dodo znajduje się na jednym z  wawelskich arrasów), kilku 
niekompletnych szkieletów (pozyskane podczas wykopalisk na Mauritiusie w latach 
2006-2010, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Lejda), zmumifikowanej 
głowy (Oxford University Museum of Natural History) i nogi (Natural History Mu-
seum, Londyn) oraz czaszki (Statens Naturhistoriske Museum, Kopenhaga)33. 

Johann Daniel Major pisał również o neapolitańskiej kolekcji Ferrantego i Fran-
cisca Imperate’ów, ojca i syna34. Ilustrowane dzieło ojca Dell’Historia Naturale z 1599 r.  
jest katalogiem gabinetu przyrodniczego, w którym znajdują się materialne wyniki 
długoletnich badań uczonego w terenie. Pozyskiwane w ten sposób okazy wzboga-
ciły założony przez niego zbiór naturaliów z podziałem na kolekcje. W literaturze 
muzeologicznej, Dell’Historia Naturale stanowi wyjątkowe dzieło, bo zilustrowane 
128 drzeworytami. Na jednym z nich widzimy wnętrze gabinetu osobliwości z natu-
raliami zgromadzonymi w salach Palazzo Orsini di Gravina w Neapolu, udostępnio-

31 Āgra – miasto w  zachodnio-środkowej części stanu Utar Pradeś (pólnocne i środkowe Indie), 
stolica państwa Mogołów. Znana m.in. z Mauzoleum Tadź Mahal z XVII w. Rozkwit miasta nastąpił 
za panowania cesarza Akbara (1542-1605).
32 Lahaur – miasto we wschodniej części Pakistanu, stolica prowincji Pendżab, przeżywająca rozkwit 
w XVI-XVIII w., a szczególnie za panowania Wielkiego Mogoła Szachdżahana (1628-1657).
33 J. P. Hume, The History of the Dodo Raphus Cucullatus and the Penguin of Mauritius, „Historical 
Biology” 2006, vol. 18, nr 2, s. 65-89.
34 J. D. Major, Unvorgreiffliche Bedenken…, dz. cyt., s. 67 i nn. Ferrante Imperata (ok. 1550-1625), 
aptekarz i uczony, przyrodnik z Neapolu, zaliczany do grona protomuzealników. Zainteresowania 
osobliwościami i  okazami przyrodniczymi zawarł w  traktacie Dell’ Historia Naturale di Ferrante 
Imperato Neapolitano. Libri XXVIII…, Napoli 1599 (przedruk koloński w 1695 r.).
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nych publiczności. Młodzie-
niec oprowadza trzech męż-
czyzn w  strojach z  epoki (il. 
2), jest to prawdopodobnie 
syn i  współpracownik uczo-
nego. Pośród eksponatów 
przeważają zwierzęta wodne, 
ryby, ptaki, gady i  bezkrę-
gowce, na półkach leżą ziel-
niki bądź jakieś preparaty 
roślinne, na co wskazywać 
może zatknięta tam gałąź 
z liśćmi. W innych pomiesz-
czeniach mogły znajdować 
się okazy geologiczne, które 
Ferrante gromadził przez 
całe życie.

Z rzeczy rzadkich, przed- 
miotów osobliwych, bardzo 
poszukiwanych przez zbie-
raczy, tworzono w XVII i na 
początku XVIII w. tzw. wun-
derkamery i raritetenkamery (od niem. Wunder und Raritätenkammern)35. Najchęt-
niej włączano do nich okazy przyrodnicze przedstawiające dziwne, morskie stwo-
rzenia, skamieliny z odciśniętymi roślinami, szkieletami zwierząt, muszlami, dzięki 
którym starano się zrozumieć wymarły świat, ów nieistniejący makrokosmos, któ-
ry miał wszakże pomóc w poznaniu początków Ziemi. Jezuita Athanasius Kircher 
(1602-1680)36, polihistor, inicjator i założyciel il museo del mondo w Rzymie twier-

35 Na temat wunderkamery zob. m.in. T. J. Müller-Bahlke, Die Wunderkammer. Die Kunst-
und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Saale), Haale 1998; G. Bessler, 
Wunderkammern. Weltmodelle von Renaissance bis zur Kunst der Gegenwart, Berlin 2009. Na temat 
raritetenkamery zob. m.in. B. Kistenmacher, De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst-en 
rariteitenverzamelingen 1585-1735, Amsterdam 1992; R. Faesch, A. Salvisberg, Das Museum Faesch. 

– Eine Basler Kunst-und Raritätensammlung aus dem 17. Jahrhundert, Basler 2005.
36 Athanasius Kircher – uczony wielu dziedzin, działał w  Rzymie, filozof, teoretyk muzyki, 
przyrodoznawca. W  1638 r. został profesorem matematyki w  Collegium Romanum. Wyniki 
badań interdyscyplinarnych zawarł w dziele Physiologia Kircheriana Experimentalis. Zob. m.in. 
Athanasius Kircher – il museo del mondo, catalogo dalla mostra, Palazzo di Venezia, Roma, 28 
febbrario – 22 aprile 2001, Roma 2001; G. Totaro, L’ autobiographie d Àthanasius Kircher.  
L ècriture d`un jésuite…, Bern 2009. 

5
Drzeworytnicze 
klocki ilustrujące 
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dzieło Ulissesa 
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Dell’ Historia 
Naturale….  
Fot. wg Guide to 
The Museo di 
Palazzo Poggi. 
Science and Art., 
ed. W. Tega, 
Bologna 2001,  
s. 31
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dził, iż jest w  posiada-
niu „klucza poznania” 
rozwiązującego zagadkę 
geologiczno-przyrodni-
czą początków życia na 
Ziemi i  wkrótce stał się 
sławny w  całej Europie. 
W  Bolonii żył i  praco-
wał Ulisses Aldrovandi 
(1522-1605), entomolog, 
ornitolog, fizyk przyro-
doznawca, który zebrał 
kolekcje botaniczne 
i zoologiczne, później za-
pisane senatowi boloń-
skiemu37 (il. 3). Do 1742 r.  
ten naukowy mikroko-
smos zajmował sześć 
pomieszczeń w  Palazzo 
Publico, usytuowanym 
w  samym centrum mia-
sta, a  następnie przenie-
siony został do Palazzo 
Poggi, w którym mieścił 
się Instituto delle Scien-

ze (ob. Palazzo dell`Universitá)38 (il. 4). Aldrovandi, jako pierwszy profesor historii 
naturalnej w dziejach Uniwersytetu Bolońskiego, w latach 1560-1561 wykładał philo-
sophiae naturalis ordynaria de fossilibus, plantis et animalibus39. Opracowane kolekcje 
minerałów, roślin i zwierząt pochodzące ze Starego i Nowego Świata nazywane były 
przez współczesnych theatrum lub microcosmosem Aldrovandiego. Jego kolekcje skła-
dały się z 18 tysięcy okazów fauny i przyrody nieożywionej oraz 7 tysięcy zasuszonych 
roślin zebranych w  15 woluminach. Do dziś zachowało się sporo klocków drzewo-
rytniczych oraz dokumentacyjne rysunki, akwarele i  obrazy temperą przedstawia-

37 C. Castelani, Ulysse Aldrovandi, w: Dictionary of Scientific Biography, New York 1970, vol. 1,  
s. 108-110.
38 Historyczna kolekcja Ulissesa Aldrovandiego stanowi obecnie wydzieloną, część w  Museo di 
Palazzo Poggi. Guide to The Museo di Palazzo Poggi. Science and Art, ed. W. Tega, Bologna 2001.
39 Tamże, s. 22.
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jące rośliny, zwierzęta, ptasie gniazda i  jaja. Wszystkie te eksponaty mają wartość 
dokumentacyjną i artystyczną (il. 5). Wśród prezentowanych obiektów muzealnych 
jest wiele zasuszonych preparatów pochodzących jeszcze z końca XVI w., takich jak 
stwory-monstra: lama, chimera, smok etiopski (lamma, centrina vera Aristotelis, dra-
co aethiopicus), składające się na manierystyczny i barokowy model typowej wunder-
kamery ukierunkowanej na nauki przyrodnicze (il. 6). Do zilustrowania dzieła życia 
zatytułowanego Storia naturale Aldrovandi zaprosił trzech malarzy: Jacopa Ligozzie-
go, Giovanniego Neri, Kornelisa Schmidta i drzeworytnika Cristofora Coriolano40. 

Współpraca twórców zbiorów przyrodniczych i  artystycznych oraz autorów 
dzieł naukowych z artystami nie była czymś wyjątkowym, wspominając publikacje 
gdańszczan żyjących w wieku XVII i w pierwszej połowie XVIII w. – Jana Hewe-
liusza, Jakuba i jego syna Jana Filipa Breyne’ów41 czy Jakuba Teodora Kleina, który 
kolekcjonował bursztyn z inkluzjami – zatopionym w bursztynie mikrokosmosem 
świata roślinnego i zwierzęcego42. 

 Zauważmy jednak, iż przez te wszystkie stulecia, a nawet do czasów nam obec-
nych43, dziwne twory natury, zwłaszcza związane z wynaturzeniami ciał istot, jako 
monstra humani generis, miały swoich zwolenników. Cieszyły się zainteresowa-
niem jako kurioza, tak wśród prostego ludu, jak i uczonych, jednak kryteria tych 
zainteresowań były zgoła różne. Te tzw. monstra ludzkie i zwierzęce, podziwiane ze 
strachem i z ciekawością zarazem, należały do mikrokosmosu zwierzęco-ludzkich 
wynaturzeń, a genezą sięgają mitycznych hybryd starożytności. Gdy tworów tych 
nie było można spreparować, włożyć do słoi lub wypchać, posyłano po rysowników 
i malarzy. Z pojawieniem się dziwów natury wiązano przepowiednie, często o nega-
tywnej bądź katastroficznej wymowie. Oto przypadek, jaki wydarzył się w Krakowie 
w 1710 r.: w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię, mające dwie 

40 Tamże, s. 26.
41 Jakub Breyne (1637-1697) – kupiec i botanik. Jego syn Jan Filip (1680-1764), urodzony i zmarły 
w  Gdańsku, doktor medycyny, paleontolog, botanik, zoolog i  entomolog, jako pierwszy opisał 
czerwca polskiego (Porphyrophora polonica). Dzięki poparciu twórcy British Museum, Hansa Sloana, 
został członkiem Royal Society w Londynie (1703 r.). Należał do prestiżowej niemieckiej Akademii 
Nauk Leopoldina (po 1715 r.) i  Societas Litteraria (po 1720 r.). A. Kurkowa, Breyne Jan Filip, w: 
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, Gdańsk 1992, t. 1, s. 162-164; 
Taż, Jakub i Jan Filip Breynowie. Studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku, Wrocław-Łódź 
1989.
42 Więcej na temat Jakuba Teodora Kleina: A. R. Chodyński, Kultura kolekcjonerska XVIII wieku. 
Gdańscy uczeni, amatorzy – znawcy i dyletanci, także z innych miast europejskich, i ich stosunek do 
dzieł sztuki, „Opuscula Musealia” 2006, z. 15, s. 139-165.
43 My i  Oni. Zawiła historia odmienności, katalog wystawy, Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie, red. B. Górska, Kraków 2011.
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głowy z jednej szyje wychodzące, takie ręce i nogi podwojne, które były spojone albo 
zrośnięte jedna w drugą. Z których głów jedna umarła, a druga po południu. A to roz-
pruwszy, znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce. Które monstrum 
dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było pro-
gnostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów dwóch ukoronowanych, a co 
wojny z pustoszeniem w Polsce było44. A na to dziecię sam carowic moskiewski [Aleksy 
Romanow, syn Piotra, A. R. Ch.] patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca 
swego kazał odmalowanie odesłać45. We wsi Niedźwiedź, oddalonej 20 km od Kra-
kowa, 23 maja 1727 r. urodzono syjamskie bliźnięta z jednym sercem, pojedynczymi 
narządami wewnętrznymi i rodnymi: A te wzięto jako jedno monstrum do Akade-
mii Krakowskiej i napuściwszy spiritu vini dla dalszej konserwacyjej odmalowawszy, 
zachowano. Znowu tegoż roku 1727 dnia 7 czerwca mieszczka krakowska urodziła 
płód, które miało głowę człowieczą, a  twarz świnią, kły dwa wielkie, usta szerokie, 
w nosie dziurek nie było, płuca na wierzchu przyrosłe; zaledwie ochrzczone, umarło46. 
Przyjście na świat potworka ludzkiego tłumaczono faktem, iż w domu, w którym 
zostało poczęte i urodzone wymalowany był Żyd na świni jadący, i tak zapatrzywszy 
się żona takie urodziła podobieństwo47. Dla pogłębienia wiedzy o niezwykłych isto-
tach dokonywano ich sekcji, katalogowano je i opisywano w Theatrum Europaeum, 
serii wydawanej w latach 1681-1718 i drukowanej w oficynie Mateusza Meriana we 
Frankfurcie nad Menem.

* * *
W podsumowaniu wypada zauważyć: już pod koniec XVI w., a zwłaszcza w XVII w.  
nastąpił wyraźny podział na zbiory o  charakterze encyklopedycznym i  wyspecja-
lizowane, co prawda jeszcze nieliczne, kolekcje naukowe, które rozwój swój zazna-
czą dopiero od pierwszej połowy XVIII w. Podczas gdy te pierwsze prezentowały 
wszystko, co było rzadkie i  cenne, ciekawe i pożądane i  w  sposób niedoskonały 
ukazywały w jednym miejscu świat w miniaturze, makrokosmos w mikrokosmosie, 
to te drugie były już wynikiem autentycznej pasji badawczej jednostek pragnących 

44 W 1710 r. królem Polski czuł się nadal, zdetronizowany, August II Mocny koronowany w Krakowie 
w  1697 r. W  tym samym czasie „legalnym” władcą był Stanisław Leszczyński koronowany 
w październiku 1705 r. pomimo nieuznawania go jako króla przez Walną Radę Warszawską, zwołaną 
przez stronników Sasa.
45 A. Komaniecki, Chronografia albo Dziejopis Żywiecki…, oprac. S. Grodziski, I. Dwornicka, Żywiec 
2005, s. 341. O  innym przerażającym potworze urodzonym w  1547 r. w  Krakowie wspomina 
Sebastian Münster, Cosmographiae universalis libri VI, Basileae 1554, s. 905 (Monstrum hoc Cracovie 
natum messe februario Anno 1547 vicit tribus horis). My i Oni, dz. cyt., s. 11.
46 Tamże, s. 566.
47 Tamże.
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rozwikłać tajemnice życia na Ziemi wobec coraz liczniej znajdowanych dowodów, 
których znaczenia i wartości nie potrafiono jeszcze ogarnąć48. Kolekcje naukowe re-
prezentowały różne dziedziny wiedzy. Należy docenić znaczenie numizmatów i epi-
grafiki dla rozwoju wiedzy historycznej, gromadzonych w odpowiednich meblach 
zwanych cabinetami. Nieodłączną częścią wszystkich rodzajów zbiorów były biblio-
teki. Mniej więcej taką sytuację miejsca zbiorów i kolekcji w środowiskach intelek-
tualnych okresu baroku i oświecenia obserwujemy w dużych ośrodkach miejskich, 
w których rozwijała się sztuka i nauka, przykładowo w Gdańsku i we Wrocławiu, 
oraz w prowincjach, takich jak Śląsk, gdzie potencjał intelektualny i możliwości fi-
nansowe jednostek były wówczas znaczne. Charakterystykę zakładanych na Śląsku 
zbiorów osobliwości, kolekcji naukowych i galerii sztuki podjął ostatnio z powodze-
niem Michał Mencfel49. I choć w przebadanym przez autora okresie, obok nauko-
wych, specjalistycznych kolekcji, znajdują się również zbiory encyklopedyczne wraz 
z towarzyszącymi im bibliotekami, to na przykładzie encyklopedycznych zbiorów 
Johanna Antona Schaffgotscha (1675-1742) w Sobieszowie, przeniesionych w 1834 r. 
do Cieplic koło Jeleniej Góry, oraz kolekcji Johanna Christiana Kundmanna (1684-
1751)50, śląskiego Epimenidesa, wunderkamery wypełnione dziełami natury, dzięki 
wiedzy i twórczemu talentowi ich założycieli miały się jeszcze całkiem dobrze, cie-
sząc się w Europie uznaniem i popularnością. ◗

48 C. P. Conger, Theories of Macrocosmos and Microcosmos in the History of Philosophy, New York 
1922; Macrocosmos…
49 M. Mencfel, Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na 
Śląsku w wiekach XVII i XVIII, Warszawa 2009.
50 A. Schimmelpfennig, Kundmann, Johann Christian, w: Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 
1883, Bd. 17, s. 377; M. Mencfel, dz. cyt., s. 271 i nn.
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Maraviglia, novità, difficoltà.  
Problemy wczesnonowożytnej estetyki niezwykłości

Wczesnonowożytna „kultura ciekawości”, estetyka osobliwości i poetyka cudow-
ności dzielą wspólną historię1. Wyrastają z nieposkromionej curiositas, o której 
Michel de Montaigne u schyłku XVI stulecia pisał: nie masz naturalniejszej żądzy, 
niż żądza poznania2. W myśl akceptowanej przez teoretyków renesansu i baro-
ku Arystotelesowskiej diagnozy, że wszyscy odczuwamy naturalną przyjemność, 
gdy coś nowego poznajemy3, gwarantują poznawczą rozkosz. Potwierdzają wyso-
ką wartość estetycznej novitas – wartości cenionej przez włoskich humanistów4 
i  klasyków siedemnastowiecznych5. Późnorenesansowa fascynacja kuriozami 
sztuki i  natury idzie w  parze z  powszechną wówczas żądzą wrażeń i  fajerwer-
ków wirtuozerii, umiejętnie podsycaną u publiczności przez manierystów. Gdy 
główną ambicją twórcy staje się admirare (wzbudzanie podziwu), kreowanie naj-

1 Zob. A. Marr, Introduction, w: Curiosity and Wonder from the Renaissance to the Enlightenment, 
ed. R. J. W. Evans, A. Marr, London 2006, s. 1-4; K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż i Wenecja 
XVI-XVIII wiek, tłum. H. Pieńkos, Warszawa 1996, s. 63 i nn.; B. M. Benedict, Curiosity. A Cultural 
History of Early Modern Inquiry, Chicago 2001. 
2 M. de Montaigne, Próby, księga III, tłum. T. Boy Żeleński, oprac., wstęp i komentarze Z. Gierczyński, 
Warszawa 1985, s. 280 (rozdz. XIII O doświadczeniu).
3 Arystoteles, Retoryka, w: Tegoż, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, tłum. H. Podbielski, 
Warszawa 2004, s. 193.
4 Szerzej o  pojęciu nowości w  teorii sztuki zob. J. Białostocki, „Stare” i  „nowe” w  myśli o  sztuce,  
w: Tegoż, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 255-284; Esthétiques de la nouveauté 
à la Renaissance, textes réunis et présentés par F. Laroque et F. Lessay, Paris 2001.
5 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Warszawa 2009, t. 3 Estetyka nowożytna 1400-1700, s. 536;  
A. Félibien, Rozmowy o życiu i dziełach najsłynniejszych malarzy dawnych i nowych, tłum. J. Białostocki, 
w: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wybrał i oprac. J. Białostocki, red. nauk. 
i  uzupełnienia M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994 (seria Historia doktryn artystycznych. 
Wybór tekstów t. 3), s. 416. 
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dziwaczniejszych, nigdy dotąd niewidzianych rzeczy6, w  treści pojęcia bellezza 
zaczyna coraz wyraźniej pobrzmiewać echo pojęcia bizzaria7.

Nie jest przypadkiem, że w  dobie późnego renesansu teoretycy literatury 
i sztuki z upodobaniem żonglują pojęciami: cudowność (maraviglia), zadziwienie 
i zaskoczenie (admiratio, ammiratione), nowość (novitas, novità), rzadkość (rari-
tas, rarità), trudność (difficultas, difficoltà), różnorodność (varietas). Popularność 
owych terminów w  dyskursie teoretycznym, a  także próby apoteozowania ka-
tegorii cudowności, jednoznacznie dowodzą, że urzeczenie zjawiskami novitas 
i curiositas, które inspirowało rozwój tzw. gabinetów osobliwości, ujawniało się 
także na kartach pism o  sztuce. Nie sformułowano wprawdzie systematycznej 
koncepcji, niezależnej od dotychczasowego systemu norm estetycznych i  wciąż 
aktualnych klasycznych reguł tworzenia, niemniej ówczesna refleksja pozwala 
zrekonstruować specyfikę „estetyki osobliwości”, zdradzając, że u schyłku rene-
sansu „niezwykłość” staje się istotnym kryterium oceny dzieła sztuki. W  trak-
tatach poświęconych twórczości literackiej samo słowo curiosità nie zyskuje 
wprawdzie rangi terminu teoretycznego, jednak pojęcia cudowności, nowości, 
rzadkości i wyjątkowości są z curiositas związane nierozłącznie8. Bliskie konek-
sje owych kategorii wskazują sami teoretycy. Symptomatyczna jest choćby myśl 
Jeana de La Bruyère’a, sformułowana już pod koniec XVII w.: Ciekawość nie jest 
upodobaniem do rzeczy dobrych czy pięknych, lecz do rzadkich, wyjątkowych, któ-
re mamy, a inni nie mają9. 

Interferencje pomiędzy wczesnonowożytną myślą teoretycznoliteracką 
a  teorią sztuki są nader wyraziste – dość wspomnieć głęboką zależność huma-
nistycznego dyskursu estetycznego od klasycznej retoryki i  poetyki Horacego, 
Kwintyliana, Cycerona (by wymienić tylko tych najważniejszych)10. Toteż nie 
jest niczym dziwnym, że zarówno w  ref leksji o  sztuce, jak i  w  rozważaniach 
krytycznoliterackich obecne są te same kategorie estetyczne, a  myślą teorety-

6 J. Shearman, Manieryzm, tłum. M. Skibiniewska, Warszawa 1970, s. 192.
7 Nawiązuję tu do tytułu zbioru studiów M. Praza, Bellezza e bizzaria. Saggi scelti, Milano 1960.
8 Zob. B. Benedict, dz. cyt., s. 5; A. Marr, Curiosity and Wonder..., dz. cyt., s. 2. 
9 La curiositè n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, 
pour ce qu’on a et ce que les autres n’ont point. La Bruyère, Les Caractères, ch. XIII De la mode, cyt. za: 
W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 493.
10 Tę zależność eksponują klasyczne już studia poświęcone humanistycznej teorii sztuki: R. W. Lee, 

„Ut pictura poesis”. The Humanistic Theory of Painting, „Art Bulletin” 1940, vol. 22, s. 197-269; M. 
Baxandall, Giotto and the Orators. Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of 
Pictorial Composition 1350-1450, Oxford 1971; J. R. Spencer, Ut rhetorica pictura. Studium o teorii 
malarstwa quattrocenta, tłum. M. B. Fedewicz, w: Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, 
Gdańsk 2006, s. 19-48. 
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ków i  twórców rządzą podobne aspiracje. Dawna teoria literacka, choć może 
sprawiać wrażenie hermetycznej, silnie uzależnionej od myśli antyku, u  schył-
ku renesansu z  wolna zaczyna się wyzwalać z  pęt normatywizmu i  arystoteli-
zmu11. Staje się tym samym bardziej podatna na nowe inspiracje, zwłaszcza jeśli 
wpływy klimatu epoki są tak kuszące, jak niegdysiejsze fascynacje kuriozami. 

„Estetyka osobliwości” przenika więc do szesnasto- i siedemnastowiecznej myśli 
o  poezji, znajdując tam bardzo podatny grunt. Teoretycy ochoczo ulegają po-
wszechnej tendencji, by w  sztuce i  naturze dowartościowywać to, co wyrasta 
ponad powszechność, co eksterioruje poza granice potocznych mniemań, prze-
kracza horyzont konwencjonalnych oczekiwań, zasługuje na miano stravagante. 
Rezultatem owych skłonności jest nobilitacja estetycznej i dyskursywnej nowo-
ści, moda na „cudowność” i zaskakiwanie, poszukiwanie w dziele tego, co w naj-
mniejszym stopniu nieoczekiwane – non expectatum. 

Konwencjonalnym już cytatem przywoływanym w kontekście ref leksji o ba-
rokowej strategii zadziwiania stała się efektowna i odważna fraza Giambattisty 
Marina, niejednokrotnie uznawana za manifest marinizmu i  proklamację sie-
demnastowiecznej estetyki cudowności12: É del poeta il fin la maraviglia / (parlo 
de l’eccellente, non del goffo): / chi non sa fa stupir, vada a la striglia13.

 Ów dowcipny nakaz wydać się może artystycznym credo Marina i jego epi-
gonów – wszelkiej maści lirici marinisti, nie powinno więc dziwić, że traktowany 
jest przez uczonych z niejaką przesadą jako ostateczne (bo sformułowane przez 
samego poetę) potwierdzenie naczelnej, estetycznej dyrektywy marinizmu – za-
sady zadziwiania. Na tym jednak nie koniec. Słowa Marina urastają bowiem do 
rangi generalnego imperatywu stawianego sztuce XVII w. – dzisiejsze badania 
nad barokiem zdają się dowodzić, że siedemnastowieczna praktyka twórcza była 
po części inkarnacją dyrektywy Marina, a także potwierdzeniem wcześniejszej 
konstatacji Francesca Patriziego: la maraviglia sempre ci accompagna14. Sam 

11 Zob. m.in. B. Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, Chicago 1961, 
vol. 1; E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995, 
s. 358-369.
12 Zob. L. Kukulski, „E del poeta il fin la meraviglia”, „Ruch Literacki” 1975, z. 5, s. 319-321.
13 Cyt. za: L. Felici, Poesia italiana del seicento, Milano 1978, s. 18. Celem poety jest cudowność / 
(mówię o poecie znakomitym, nie o niezdarnym) / kto nie potrafi zdumiewać, niech idzie czyścić konie 
(La Murtoleide, Fischiata XXXIII, 9-11). Jeśli nie zaznaczono inaczej, polskie przekłady pochodzą 
od autorki tekstu.
14 F. Patrizi, La deca ammirabile, w: Tegoż, Della poetica, edizione critica a cura di D. Aguzzi Barbagli, 
Firenze 1970, vol. 2, s. 367.
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Marino uznawany jest za „poetę cudowności”15, diagnoza zaś, jaką uczeni zgod-
nie stawiają sztuce późnego renesansu i wieku XVII, brzmi: okres, w którym cud 
jest stanowczo centralnym pojęciem16. Z  takim wnioskiem nie sposób dyskuto-
wać; nazbyt wielu badaczy określa barok mianem „wieku cudowności”, mając 
zresztą na poparcie swej tezy zarówno argumenty w postaci świadectw dawnej 
myśli teoretycznej, jak i  artystyczne realizacje kategorii cudowności, nowości, 
osobliwości. 

Marinistyczna zasada innovare per dilettare – wprowadzać nowość, aby spra-
wiać przyjemność – jest ambicją rządzącą poczynaniami wielu artystów XVII 
stulecia. Innovare może oznaczać zadziwianie wyjątkowością i wyrafinowaniem 
nowatorskiej formy, wprowadzanie do dzieła elementów nieoczekiwanych i cu-
downych, konstruowanie zaskakujących konceptów, w  końcu – może polegać 
na przekraczaniu dotychczasowych reguł sztuki. Jak się okazuje, ostatnia me-
toda zdumiewania odbiorców już w  XVII w. gwarantuje artyście powodzenie, 
przede wszystkim dlatego, że schlebia oczekiwaniom i gustom publiki. O świa-
domym łamaniu tradycyjnych reguł z dezynwolturą pisze w  jednym ze swych 
listów Giambattista Marino: Intanto i miei libri, che sono fatti contro le regole, 
si vendono dieci scudi il pezzo […]; e quelli che son regolati se ne stanno a scopar 
la polvere delle librerie. Io pretendo de saper le regole più che non sanno tutti 
i pedanti insieme; ma la vera regola […] è saper rompere le regole a tempo e luogo, 
accomodandosi al costume corrente ed al gusto del secolo17. Gra z konwencjami 
i regułami poetyki, zarezerwowana oczywiście dla artysty obdarzonego osobli-
wym darem ingenium, doskonale mieści się w paradygmacie estetyki zadziwia-
nia i cudowności. Stwierdzenia Marina, które w pierwszej połowie wieku XVII 
mogą jeszcze wydać się niepokorne i  awangardowe, już niebawem zostaną za-
aprobowane przez jednego z czołowych teoretyków baroku – Emanuele Tesaura, 
który napisze wprost: è finezza dell’arte il peccar contra l’arte [finezją sztuki jest 
grzeszyć przeciwko sztuce]18.

15 J. V. Mirollo, The Poet of the Marvelous: Giambattista Marino, Columbia 1963; Tenże, The Aesthetics 
of the Marvelous. The Wondrous Work of Art in a Wondrous World, w: Wonders, Marvels and Monsters 
in Early Modern Culture, ed. P. G. Platt, Associated University Press 1999, s. 24-44.
16 P. G. Platt, Introduction w: Wonders, Marvels ..., dz. cyt., s. 15.
17 Moje książki, sprzeczne z regułami, kupują po dziesięć skudów za sztukę […], a książki napisane 
wedle reguł pokrywa kurz w księgarniach. Uważam, że znam reguły lepiej od wszystkich pedantów 
razem; bo prawdziwa reguła […] to wiedzieć, kiedy i w którym miejscu reguły złamać, dostosowując 
się do bieżących obyczajów i do panującego gustu. Cyt. za: F. Felici, Poesia italiana..., dz. cyt., s. XXI, 
tłum. tego fragmentu M. Hanusiewicz-Lavallee. 
18 E. Tesauro, La filosofia morale derivata dall’alto fonte del grande Aristotele Stagirita, Torino 1672, 
s. 407.
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 Gdyby na odważne, osobliwe koncepty Marina czy śmiałe metafory twór-
ców barokowych spojrzeć z  perspektywy „ortodoksyjnie” pojmowanej este-
tyki klasycznej, rzeczywiście uznać by je można za „grzechy” przeciw sztuce, 
a  z pewnością za zjawiska wykraczające poza restrykcyjne reguły stosowności 
i  prawdopodobieństwa. Przy tym jednak nie sposób zapomnieć, że siedemna-
stowieczne manifesty zadziwiania oraz nowatorskie dyrektywy cudowności, 
pomimo wszelkich walorów innowacyjności, mają swe antecedencje jeszcze 
w renesansowych dyskusjach teoretycznych, a ich źródłem są zreinterpretowane 
i  zmodyfikowane wątki myśli teoretyków antycznych19. W starożytnych poety-
kach, stylistykach i teoriach retorycznych pojęcia admiratio, novitas i difficultas 
bynajmniej nie brzmiały obco, były cenione wysoko choćby przez Kwintyliana, 
twierdzącego, że w dziedzinie sztuki plastycznej bodajże najwięcej na uznanie 
zasługuje właśnie owo niezwykłe i trudne do wykonania ujęcie (in qua vel praeci-
pue laudabilis est ipsa illa novitas ac difficultas)20. Analogicznie więc trudność 
i  nowość winny znamionować mowę artystyczną21, szczególnie w  przypadku, 
gdy mówca pragnie u słuchacza wzbudzić podziw i zdumienie (admiratio).

Estetyka cudowności i  niezwykłości, zarówno w  wersji późnorenesanso-
wej, jak i w swym wcieleniu barokowym, wyrasta z przetworzonych koncepcji 
klasycznych, centralizując różnorodne kategorie (tj. nowość, trudność, różno-
rodność), zorientowane na wzbudzanie u  odbiorcy reakcji zdumienia. Jednak 
pojęciem nadrzędnym wobec wszystkich pomniejszych pozostaje maraviglia – 
termin aplikowany z  powodzeniem nie tylko we wczesnonowożytnej ref leksji 
estetycznej, lecz także w  dyskursie naukowym, choćby w  traktatach przyrod-
niczych. Curiositas, admiratio, zaskoczenie, nawet – stupor, intelektualna roz-
kosz poznania to pojęcia i sformułowania, które mają zadziwiająco wysoką fre-
kwencję w naukowej prozie doby baroku, „ożywiają każdą stronicę” pisaną przez 
uczonych przyrodników22. Jednym z przykładów tej powszechnej tendencji jest, 
wydany w 1681 r. w Rzymie, przyrodniczy traktat jezuity Filippa Buonanniego, 

19 Szerzej na ten temat: E. Sarnowska-Temeriusz, dz. cyt., s. 358-380; B. Niebelska-Rajca, Konwencja 
jako źródło awangardy. Uwagi o nowatorstwie dawnych poetyk, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), 
nr 1, s. 6-17.
20 M. F. Quintilianus, Institutio oratoria, II, 13, 10. Tekst oryginalny podaję wg. Institutio Oratoria, 
with an English translation by H. E. Butler, Cambridge 1980. Polski przekład tego fragmentu w: M. F. 
Kwintylian, Kształcenie mówcy, księgi I, II i X, przeł. i oprac. M. Brożek, Wrocław 1951. 
21 Zob. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. i wstęp A. Gorzkowski, 
Bydgoszcz 2002, s. 294-295.
22 G. Jori, Per evidenza. Conoscenza e segni nell’ età barocca, Venezia 1988, s. 109 (o  związkach 
kategorii „cudowności” i „zadziwienia” z siedemnastowieczną kulturą intelektualną zob. zwłaszcza 
rozdz. Esperienza e meraviglia, s. 107-138). 
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poświęcony w całości opisowi osobliwości morskich, przede wszystkim muszli 
– dziwacznych form stworzonych przez kapryśną naturę. Ricreatione dell occhio 
e della mente nell’osservation delle chiocciole – tak Buonanni tytułuje swe dzieło 

– jest apologią niepozornych naturaliów, które okazują się „mirabiliami”. Włoski 
jezuita, wyjaśniając czytelnikowi dlaczego oko i umysł z obserwacji muszli czer-
pią wyjątkową rozkosz, implicite wskazuje na naturalną, ścisłą zależność pomię-
dzy ciekawością i pragnieniem poznania a  kategoriami nowości i niezwykłości: 
La novità, non l’eccellenza che hanno le Creature suol allettare a  considerarle; 
onde quante minime coserelle compongono il mondo, benche lo facciano un mon-
do di meraviglie23. 

 Buonanni, przyjmując postawę badacza otwartego na novità i doświadcze-
nie cudowności, traktuje muszle jako zajmujące „dziwy natury”, które dostar-
czają rozrywki i atrakcji oczom (a przypomnijmy, że wzrok od czasów greckiej 
epistemologii jest zmysłem nobilitowanym), jednocześnie satysfakcjonując 
żądny nowości umysł24. Wprawdzie sam uczony jezuita i  jego dziełko o  oso-
bliwościach nie mają bezpośredniego związku z   teorią sztuki, jednak trudno 
nie dostrzec w Ricreazione tej samej tendencji, która dominuje również w wielu 
barokowych koncepcjach estetycznych. Jest to z  jednej strony zachwyt nad va-
rietas – różnorodnością zmysłowych kształtów natury, z  drugiej – fascynacja 
niezwykłością. Buonanniego, jezuitę-przyrodnika, uwodzi capricciosa bizzaria 
delle forme25 – kapryśna dziwaczność kształtów, la varietà di strane forme26 – 
różnorodność osobliwych kształtów, diversità de’ colori – zróżnicowanie barw. 
Jezuitę-teoretyka, Emanuela Tesaura kuszą te same walory monstrów natury 
i  cudów poezji; wartości, które Buonanni dostrzega w  tworach przyrody, kry-
tycy zachwalają w dziełach sztuki27 – Filippo Baldinucci na przykład, definiując 

23 Nowość, nie zaś wspaniałość stworzeń wabi nas aby je obserwować; ileż niepozornych drobiazgów 
współtworzy świat, sprawiając, że jest to świat cudów. F. Buonanni, Ricreatione dell’occhio e della mente 
nell’osservation’ delle chiocciole proposta a’curiosi delle opere della natura, Roma 1681, s. 13. Szerzej 
o traktacie Buonanniego zob. G. Jori, dz. cyt., s. 111-116.
24 Na marginesie warto wspomnieć, że niedługi czas po opublikowaniu Ricreazione, autor – sam 
zresztą kolekcjoner naturaliów – został kuratorem jednego z  najsłynniejszych ówczesnych 

„gabinetów osobliwości” – kolekcji starożytności Athanasiusa Kirchera w Collegio Romano. Zob. P. 
Findeln, Possessing Nature. Museums, Collecting and Scientific Culture in Early Modern Italy, Berkeley 
1994, s. 33-34. 
25 F. Buonanni, dz. cyt., s. 14.
26 Tamże, s. 13.
27 Buonanni pisze o  muszlach tak, jakby pisał o  dziełach sztuki, wytworzonych przez mistrzynię 
formy i ornamentu – naturę. L’ingegno vi trova [nella natura] preziose miniere onde uscirne contento. 
Or se ciò è vero, com’è verissimo, dir lo possiamo d’ogni qualunque conchiglia del mare, se vi fate ad 
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varietà malarskich przedstawień, przywołuje jako imitacyjny wzorzec doskona-
łą różnorodność natury28. Teoretycy późnego renesansu i baroku cenią wszelkie 
osobliwości naturalne29, mitologiczne i  „historyczne”, lecz nie da się ukryć, że 
nazbyt dziwaczne przedstawienia budzą sprzeciw u  myślicieli przywiązanych 
do klasycznych dyrektyw probabilizmu i stosowności, o czym świadczy choćby 
żywa dyskusja, jaką jeszcze w XVI w. wzbudziła fantastyczna inwencja Lodovica 
Ariosta30, prowokując pytania o miejsce cudów i monstrów w świecie przedsta-
wionym literatury i sztuki. 

Mianem siedemnastowiecznej „apologii monstrualności”31 z powodzeniem 
określić można Il Cannocchiale aristotelico (Lunetę arystotelesowską) – traktat 
teoretycznoliteracki Emanuele Tesaura, który z  upodobaniem przywołuje mi-
rabili monstri: Minotaura, Hermafrodytę, Satyra, kuriozalne zjawiska zaczerp-
nięte z Historii naturalnej Pliniusza Starszego – podstawowego „kompendium” 
wszelkich „cudów natury”32 – np. bezustych ludzi znad Gangesu. Wszystkie te 
kurioza określane przez teoretyka jako argutezze della natura – koncepty natury, 
zyskują wymiar estetyczny – włoski termin argutezza, rozumiany jako bystrość, 
dowcip, koncept, jest fundamentalnym pojęciem w koncepcji Tesaura (przy tym 
argutia to istotna kategoria barokowej teorii literackiej). W  Tesaurowskich fa-
scynacjach osobliwościami pobrzmiewa przekonanie, że tworząca cuda przy-
roda ma dyspozycję nieskrępowanej inwencyjności i  kreatywności, której tak 
pożądają teoretycy i  artyści baroku, ci zwłaszcza, którzy pragną stwarzać zdu-
miewające koncepty i „cuda” sztuki. 

Wczesnonowożytne apologie cudowności łączą się nieprzypadkowo z  do-
wartościowaniem kreacyjnego potencjału inwencji33; estetyczny efekt zasko-
czenia łatwiej wszak osiągnąć wówczas, gdy twórca może cieszyć się swobodą 
wymyślania, brakiem sztywnych reguł i norm. Dlatego autorzy poetyk przypo-

esaminare con qual arte, con quai colori si disegnò e si condusse dalla Natura la fabbrica e ornamento 
di tutte. Tamże, dz. cyt., s. 13. 
28 F. Baldinucci, Toskański słownik sztuk rysunkowych, w: Teoretycy ..., dz. cyt., s. 241.
29 Na temat curiositates naturae w  pismach XVII-wiecznych i  w  kulturze baroku zob. J. Sokolski, 
Barokowa „physica curiosa” i koncepty księgi natury, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, 
A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 287-301. 
30 Zob. m.in. D. Biow, Mirabile dictu. Representations of the Marvelous in Medieval and Renaissance 
Epic, University of Michigan Press, 1996, s. 95-122. 
31 D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991, s. 178.
32 Zob. J. Mirollo, The Aesthetics..., dz. cyt., s. 29-30.
33 Szerzej o dawnych teoriach inwencji zob. U. Langer, Invention, w: The Cambridge History of Literary 
Criticism, ed. G. P. Norton, Cambridge 1999, vol. 3, s. 136-144. 
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minają o  licenzia del fingere – swobodzie zmyślania czy, jak Tesauro, zalecają 
świadome przekraczanie reguł, jeśli żąda tego pomysłowość ingenium, teorety-
cy malarstwa są zaś przekonani, że nieskrępowana inwencja to dyspozycja nie-
zbędna w akcie kreacji. Swobodę twórczej myśli zdecydowanie postuluje choćby 
Franciscus Junius, wychodząc z założenia, że żywe umysły artystów nie pozwa-
lają się zbytnio naginać34. Doceniając pewien liberalizm artystycznej imaginacji, 
równocześnie przestrzega: Nie pragnę nakłaniać nikogo do takiej niepożądanej 
i  zuchwałej swobody, która nieraz zwodzi i deprawuje wiele dzielnych i  żywych 
umysłów, ale twierdzę, że wolne i przodujące umysły nie powinny być utrzymywa-
ne w ciasnych granicach, hamujących ich bieg, lecz, że raczej powinniśmy popu-
ścić wodzy naszej inwencji35.

O  wolność twórczej wyobraźni i  swobodę kreacyjnych działań ingenium 
upominają się oczywiście zwolennicy konceptu. W tym duchu utrzymane są wy-
wody najbardziej wpływowego teoretyka polskiego baroku – Macieja Kazimierza 
Sarbiewskiego, ceniącego wysoko nieskrępowaną fikcjotwórczą władzę poety 
i niezbędne mu ingenium, niehamowane sztywnymi regułami poetyki, swobod-
nie dokonujące niespodziewanych połączeń36. Podobnych prerogatyw twórczej 
wyobraźni domaga się dla malarza Junius, przywołując na poparcie swych ar-
gumentów myśli klasycznych autorytetów. Co ciekawe, niezależność inwencji 
ma dla niego nie tylko wymiar czysto utylitarny, umożliwiający stworzenie ory-
ginalnego przedstawienia, zaspokajającego potrzebę nowości u odbiorców, lecz 
także dostarcza satysfakcji umysłowi tworzącemu: nieoczekiwana i  zuchwała 
śmiałość przynosi ze sobą szczególną przyjemność37.

Stwierdzenie to odnieść można również do sytuacji percepcyjnej – artystycz-
ną publiczność późnego renesansu i baroku porusza wszak przede wszystkim to, 
co nieoczekiwane i zuchwałe. Twórcze fantazje i kaprysy, zawiłe intermezzi38 re-
spektujące regułę varietà, wszelkie nowości i „cuda” z premedytacją włączane do 

34 F. Junius, O malarstwie starożytnych, w: Teoretycy..., dz. cyt., s. 98.
35 Tamże.
36 Zob. M. K. Sarbiewski, De acuto et arguto sive Seneca et Martialis. O poincie i dowcipie czyli Seneka 
i Marcjalis, w: Praecepta poetica. Wykłady poetyki, tłum. i oprac. S. Skimina, Wrocław 1958, s. 14; 
Tenże, De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus. O poezji doskonalej czyli Wergiliusz i Homer, tłum. 
M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954, ks. I, 1, s. 10. Zob. także: A. Li Vigni, Invention and 
Creation in the Treatise „De perfecta poesi” of M. C. Sarbiewski, w: Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego 
epoka. Próba syntezy, red. J. Z. Lichański, Pułtusk 2006, s. 107-132; M. Prejs, Problemy kreacjonizmu 
w myśli teoretycznej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: Tamże, s. 153-166.
37 F. Junius, dz. cyt., s. 100. Junius cytuje tu autora antycznego traktatu Dialogus de causis corruptae 
eloquentiae. 
38 J. Shearman, dz. cyt., s. 128-136.
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dzieł plastycznych i  teatralnych, do fabuł poematów i  struktur konceptów, nie 
tylko dostarczają publice atrakcji, zapobiegając monotonii i nudzie, lecz także 
dają szansę na doświadczenie poznawczej rozkoszy. Problem jednak w tym, że 
czasem owe ekstrawagancje inwencji wchodzą w  konflikt z  klasycznymi prze-
pisami teorii mimetycznej, kłócąc się przede wszystkim z podstawowym aksjo-
matem probabilizmu, nakładającym na artystę obowiązek naśladowania wedle 
zasad możliwości i  prawdopodobieństwa. Fundamentem owej dyrektywy są 
wciąż powtarzane i interpretowane słowa Arystotelesa: zadanie poety polega nie 
na przedstawianiu wydarzeń rzeczywistych, lecz takich, które mogłyby się zda-
rzyć, przy czym ta możliwość opiera się na prawdopodobieństwie i konieczności39. 
Kwestią sporną pozostaje jednak to, czy wszelkie poetyckie i mitologiczne cuda 
można zaliczyć do tzw. possibiliów. Doktryna Arystotelesa wcale nie ułatwia 
późniejszym teoretykom rozwiązania problemu, sam Stagiryta bowiem zaleca 
technikę zdumiewania odbiorcy40, formułując ponadto znamienną dyrektywę: 
poeta powinien przedstawiać raczej zdarzenie niemożliwe, lecz prawdopodobne, 
niż możliwe ale nieprawdopodobne41 i dopełniając ją wyjaśnieniem, że ze względu 
na efekt artystyczny, lepiej jest przecież przedstawiać rzecz wiarygodną, chociaż 
niemożliwą, niż możliwą, lecz nie trafiającą do przekonania42. Nic zatem dziwne-
go, że na tej podstawie niektórzy teoretyzujący artyści dochodzą do wniosku, iż 
to, co niemożliwe stanowi doskonałość malarstwa i poezji43. 

Wyłożona w Poetyce Arystotelesowska teoria zadziwiania44 leży u podstaw 
wczesnonowożytnej kariery cudowności45. Dawni teoretycy włoscy odpowied-

39 Arystoteles, Poetyka, w: Tegoż, Retoryka..., dz. cyt., s. 329 (1451a). 
40 Zob. tamże, s. 331 (1453a), s. 360 (1460a). Należy w tym miejscu odnotować znamienną różnicę 
pomiędzy Arystotelesowską koncepcją zaskoczenia w  teorii tragedii, które polegać miało na 
niespodziewanym rozwoju sytuacji dramatycznej, a koncepcją zaskoczenia (thaumaston) epickiego, 
które bliższe jest kategoriom zadziwienia i  cudowności – Arystoteles dopuszcza bowiem w  epice 
przedstawianie rzeczy sprzecznych z rozumem (s. 360). Zob. komentarz tłumacza H. Podbielskiego 
do tego miejsca (przyp. 267, 268).
41 Tamże, s. 361 (1466a). 
42 Tamże, s. 366 (1461b).
43 N. Poussin, Uwagi o malarstwie, w: Teoretycy ..., dz. cyt., s. 186.
44 Zob. S. Gastaldi, „Eikos” e „thaumaston” nella Poetica di Aristotele, w: Il meraviglioso e il verosimile 
tra antichità e medioevo, a cura di D. Lanza, O. Longo, Firenze 1989, s. 85-100.
45 Warto w  tym miejscu zaznaczyć, że grecki termin thaumaston, którym posługuje się Stagiryta, 
pisząc o  zadziwianiu, niekoniecznie należy rozumieć jako „cud” czy „cudowność”, bardziej 
odpowiednim polskim ekwiwalentem wydaje się w  tym kontekście raczej – „zaskoczenie” czy 

„rzecz zaskakująca”. Szerzej pisałam o tym w artykule Cudowność, paralogizm i koncept, w: Koncept 
w kulturze staropolskiej…, dz. cyt., s. 30-32.
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nikiem greckiego thauma i thaumaston czynią pojęcie il mirabile46, z satysfakcją 
cytując Arystotelesowskie nakazy zadziwiania i utożsamiając je z cudownością47. 
Koncepcja Stagiryty nie jest jednak jedynym źródłem inspiracji wczesnonowo-
żytych wykładni estetyki cudowności. Niebagatelną rolę odgrywa również teo-
ria Pseudo-Longinosa48 (wraz z jego zasadą ekpleksis – poetyckiego „wstrząsu”) 
oraz niektóre wątki myśli Horacego, zwłaszcza z  upodobaniem przytaczany 
przez siedemnastowiecznych teoretyków sztuki passus dotyczący licentia poeti-
ca – swobody „wymyślania” przysługującej zarówno poetom, jak i malarzom49. 
Kategoria maraviglia oraz związane z nią pojęcia osiągają największą żywotność 
w dyskursie teoretycznym u schyłku renesansu, gdy myślą bardziej nowatorskich 
teoretyków zdaje się rządzić pragnienie, by przeformułować klasyczną doktrynę 
tworzenia, przezwyciężając ograniczenia stawiane poetyckiej mimesis, zwłasz-
cza restrykcyjną regułę probabilizmu.

 Nobilitacja cudowności i niezwykłości dokonuje się na antypodach klasycz-
nej teorii tworzenia wraz z jej aksjomatami prawdopodobieństwa i stosowności. 
Pytanie o granice swobody twórczej inwencji i miejsce „cudów” w poezji nader 
wyraźnie wybrzmiewa w drugiej połowie XVI w. w Italii i nieprzypadkowo zbie-
ga się z żywą wówczas recepcją estetycznej myśli Stagiryty. Różnorodność inter-
pretacji mimetycznej teorii Arystotelesa wywołuje teoretyczną „batalię”, w któ-
rej ścierają się stanowiska zwolenników „realizmu” (i probabilizmu) z apologe-
tami chimer i  centaurów jako równoprawnych wytworów sztuki poetyckiej50. 
Batalię „wygrywają” ci ostatni, optujący za cudownością i  poszukujący metod 
uzgodnienia jej z dezyderatem probabilitas fabulae. Apogeum późnorenesanso-
wej fascynacji cudownością jest awangardowa jak na ówczesne warunki teoria 
sformułowana u schyłku XVI w. przez włoskiego filozofa – Francesca Patriziego, 
który kategorię maraviglia uznaje za istotę poezji i ostateczny cel aktu twórczego, 

46 F. Patrizi, La deca ammirabile…, dz. cyt., s. 297: il mirabile sia quello che i Greci dissono „thaumaston” 
o „thaumasion”, e noi co’Latini „ammirabile” e „ammirando” e di più „maraviglioso”, come quello che 
la maraviglia partorisce.
47 Zob. np. G. G. Trissino, Poetyka, w: Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i oprac.  
E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1982, s. 201-202. 
48 Zob. S. Salomone, Influenze del „Sublime” ps. longiniano sulla „Deca Ammirabile” di Francesco 
Patrizi da Cherso, ,,Studi Umanistici Piceni” 1996, vol. 16, s. 101-107.
49 Horacy, List do Pizonów, w: Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, tłum., 
wstęp i oprac. T. Sinko, Wrocław 1951, s. 65. Ów passus z Horacego przywołuje np. Filippo Baldinucci, 
definiując tzw. licencję malarską. Toskański słownik sztuk rysunkowych, w: Teoretycy…, dz. cyt.,  
s. 241-242.
50 Zob. B. Hathaway, Marvels and Commonplaces: Renaissance Literary Criticism, New York 1968,  
s. 43-87; Tenże, The Age of Criticism. The Late Renaissance in Italy, New York s. 9-118.
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artystę określając mianem facitor del mirabile e mirabile facitore51 – twórcą cudu 
i  twórcą cudownym. Koncepcja Patriziego, nobilitując cudowność, eksponuje 
jednocześnie takie walory dzieł sztuki, jak nowość, różnorodność, niezwykłość; 
dowartościowuje estetyczne kategorie gwarantujące efekt zadziwienia: para-
doks (paradosso), zagadkę (enigma), niewiarygodność (incredibilità) wskazuje 
na cechy ekstraordynaryjne: tajemniczość i niejasność (oscurità), zjawiska i for-
my osobliwe ( forastiere), dziwne (strane), nieoczekiwane (improvvise). Patrizi 
precyzyjnie określa dystynktywne cechy wytworu sztuki powstałego zgodnie 
z dyrektywami estetyki cudowności: będzie to dzieło nowe i dalekie od pospoli-
tości, przez to niejako osobliwe, jasno-ciemne, wiarygodne i niewiarygodne, dla-
tego cudowne52.

Propozycja Francesca Patriziego, uznającego kreację cudów i zadziwianie za 
proprium poetyckich działań, może na pierwszy rzut oka wydać się kontestacją 
doktryny Horacego, który w  inicjalnym ustępie Listu do Pizonów przestrzegał 
przed fantastycznym mixtum compositum: Gdyby tak malarz zechciał z  ludzką 
głową połączyć kark koński, a  inne członki zewsząd pozbierane, pokryć pstrymi 
piórkami, tak, żeby piękna od góry niewiasta kończyła się szpetną rybą, i gdyby 
was jako przyjaciół zaprosił na wystawę, czy moglibyście wstrzymać się od śmie-
chu? Wierzcie mi, do takiego obrazu będzie zupełnie podobna księga, w której, jak 
w sennych majaczeniach chorego, będą pojawiać się fantastyczne twory, i ani noga, 
ani głowa nie da się odnieść do jednej postaci53. Obraz kuriozalnego potwora był 
w teorii Horacego metaforą tekstu poetyckiego łamiącego reguły jedności, con-
cinnitas i  elementarnego prawdopodobieństwa. Rzymski teoretyk deklarował 
wprawdzie, że swoboda twórczej inwencji jest dlań istotna, daleki był jednak 
od podpisania się pod teorią liberalizmu tworzenia, wyraźnie stawiając grani-
ce wolności, nie dopuszczając by z  łagodnością łączyła się dzikość54. Pod tym 
względem zarówno Patrizi, jak i niektórzy teoretycy manieryzmu i baroku nieco 
sprzeniewierzą się klasycznym dyrektywom, nad statyczną jedność kompozycji 
przedkładając dynamikę kontrastów, varietà kontrapostu i konceptu czy linea 

51 F. Patrizi, La deca ammirabile..., s. 296. Szerzej na temat teorii Patriziego zob. B. Weinberg, dz. cyt., 
vol. 2, s. 765-773; P. G. Platt, ,,Not before Either Known or Dreamt of ” – Franceso Patrizi and the Power 
of Wonder in Renaissance Poetics, ,,The Review of English Studies” New Series 1992, nr 171, s. 387-
394; E. Sarnowska-Temeriusz, dz. cyt., s. 366-369.
52 opera nuova e lontana dal commun uso, e perciò quasi straniera, e chiara scura, e credibile incredibile, 
e per ciò maravigliosa. F. Patrizi, La deca plastica , w: Tegoż, Della poetica…, dz. cyt., vol. 3, s. 32.
53 Horacy, dz. cyt., s. 64.
54 Tamże, s. 66.
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serpentinata55. Nie jest to jednak sprzeniewierzenie tak głębokie, jak mogłyby 
wskazywać niektóre deklaracje teoretyczne. Artystyczna jedność dzieła pozosta-
je wciąż obligatoryjnym kryterium, obowiązującym nawet wówczas, gdy podsta-
wę twórczej koncepcji stanowią novitas i varietas, a żywa inwencja każe twórcy 
przedstawiać cuda i  monstra. Ukłon w  stronę klasycznej concinnitas zdają się 
czynić Giovanni Andrea Gilio i Raffaele Borghini, ceniący wysoko malarską li-
cenzia del fingere, potwierdzoną autorytetem Horacego. Żaden z  nich nie ma 
nic przeciwko dziwom, faunom, potworom i  centaurom zasiedlającym płótna 
malarskie, obaj zalecają mirabilia, przyznając, że postacie zmyślone lub bajeczne 
są rozkoszne56. Jednak równocześnie przestrzegają przed nierozsądnymi połą-
czeniami ekstremów: wielu malarzy sądzi, że powinni robić to, co im najbardziej 
odpowiada, idąc za słowami Horacego w Poetyce, że malarzom i poetom dana jest 
równa swoboda tworzenia tego, co im się podoba. [...] jest wielu, którzy w swych 
błędach osłaniają się tarczą autorytetu Horacego [...]. A co gorsza nie wiedzą, co 
Horacy zaraz potem dodał: ale przecież nie tak, by łagodne z dzikimi parzyły się 
zwierzęta i by zestawiać piękne aniołki z okropnymi wężami, a prostoduszne ba-
ranki z okrutnymi tygrysami57.

Echo klasycznych zaleceń Horacego pobrzmiewa również w  dyrektywach, 
które dla poetów formułuje Pierre de Ronsard, wyznaczając granice poetyckim 
fantazjom: nie idzie mi o te fantastyczne i szalone wymysły [inventions fantasti-
cques et melencoliques] nie powiązane między sobą, podobnie jak sny szaleńca58. 
Następnie wskazuje remedium na zbytnią wybujałość inwencji: twoje pomysły 
[...] winny być uporządkowane i ułożone, choć wzniosą się ponad to, co może wy-
naleźć umysł pospolity59. Jak się okazuje, potrzeba nie lada umiejętności i rozsąd-
ku – klasycznego iudicium, aby w dziele literackim i plastycznym urzeczywistnić 
wymogi estetyki niezwykłości czy poetyki della maraviglia. Zdawać by się mo-
gło, że im żywsza inwencja, wytwarzająca mirabilia i  kurioza, tym większego 

55 Zob. D. Summers, Kontrapost. Styl i znaczenie w sztuce renesansowej, tłum. J. Lekczyńska, w: Ut 
pictura poesis..., dz. cyt., s. 49-110.
56 G. A. Gilio, Dialog dotyczący błędów i niewłaściwości, jakie popełniają malarze przedsawiający historie, 
w: Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wybór i oprac. J. Białostoski, Gdańsk 2007, s. 175.
57 R. Borghini, Il Riposo, w którym mowa jest o malarstwie i rzeźbie, o najznakomitszych malarzach 
i rzeźbiarzach i o ich najsłynniejszych dziełach...,w: Teoretycy, pisarze…, dz. cyt., s. 354-355. W tym 
samym duchu utrzymane są późniejsze zalecenia Giovanniego Domenica Ottonellego i Pietra da 
Cortony, którzy również przywołują Horacjańskie reguły dotyczące swobody zmyślania. Traktat 
o malarstwie i rzeźbie, ich używaniu i nadużywaniu, w: Teoretycy…, dz. cyt., s. 134-135.
58 P. de Ronsard, Zarys francuskiej sztuki poetyckiej przesłany Alfonsowi Delbene, w: Poetyka okresu 
renesansu…, dz. cyt., s. 342.
59 Tamże.
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wymaga od artysty kunsztu; im dziwaczniejsze pomysły, tym większej potrzeba 
twórcy dyscypliny, aby umiejętnie wyrazić je w tworzywie słowa czy obrazu. 

Tego typu wirtuozerii żąda od artysty również barokowa estetyka kontra-
stów realizowana dzięki figurze contrapositum – podstawie retoryki paradok-
su i  poetyckich konstrukcji antytetycznych60. Z  jednej strony teoretycy sztu-
ki, podążając śladem antycznych traktatów retorycznych, zalecają chiaroscuro, 

„mieszanie przeciwieństw” i zestawianie kontrastów61 jako techniki sprzyjające 
różnorodności, a  przy tym ujawniające virtù artysty oraz trudność (difficoltà) 
sztuki. Z drugiej – zwolennicy klasycznego umiaru (w tym przypadku Nicolas 
Poussin), chcąc zniwelować ryzyko nieodpowiednich połączeń, radzą zestawia-
nie „jakości skrajnych” z pośredniczącymi, by kontrast między nimi nie był słaby 
ani też zbyt ostry62. 

Natomiast konceptualna estetyka kontrastu dopuszcza ekstrawagancję: im 
bardziej odległe, nieoczekiwane zderzenia pojęć w  strukturze konceptystycz-
nej, tym bardziej zaskakujące concetto; im bardziej nieprzewidziana pointa, 
tym większa przyjemność czytelnicza. Dla teoretyków konceptu to właśnie po-
łączenie ekstremów, concors discordia – by posłużyć się określeniem Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego63 – stanowi o  doskonałości i  cudowności poezji. 
Jako że novitas jest jedną z  fundamentalnych wartości poetyki konceptystycz-
nej, główne zadanie twórcy polega na łączeniu tego, co nowe (nuovo) i dalekie 
(lontano), od tego, co może przewidzieć odbiorca64. Realizacja owego projektu 
zdumiewania możliwa jest dzięki niezbędnej, wrodzonej dyspozycji umysłu 
tworzącego – ingenium, które pozwala twórcy na żonglerkę obrazami, pojęcia-
mi i  znaczeniami65, na dostrzeżenie podobieństwa w  rzeczach całkowicie od-

60 Porównania znamiennych dla manieryzmu form kompozycyjnych z  poetyckimi figurami stylu 
dokonała niegdyś Barbara Otwinowska, Od „maniery” do „stylu”. Paragon sztuki i  literatury, w: 
Estetyka – poetyka – literatura, red. T. Michałowska, Wrocław 1973, s. 77-118. 
61 D. Summers, dz. cyt., s. 52-103.
62 N. Poussin, dz. cyt., s. 187.
63 M. K. Sarbiewski, De acuto et arguto sive Seneca et Martialis. Zob. B. Otwinowska, ,,Concors 
discordia” Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu, „Pamiętnik literacki” 1968, z. 3, s. 81-110. 
64 M. Peregrini, Delle acutezze che altrimenti spiriti, vivezze e concetti si apellano, w: Trattatisti  
e narratori del seicento, a  cura di E. Raimondi, Milano-Napoli 1960, s. 133. Szerzej na temat 
podstawowych kategorii poetyki konceptu (nowości, niepodzianki, zaskoczenia): D. Gostyńska, dz. 
cyt.
65 Zob. E. Tesauro, Il Cannocchiale aristotelico, o sia idea dell’arguta e ingegnosa elocutione..., Torino 
1680, s. 82.
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miennych66. To samo ingenium, które niegdyś chciał okiełznać Leone Battista 
Alberti, nad szaleństwa inwencji przedkładając równowagę iudicium, w XVII w. 
jest kategorią apoteozowaną do tego stopnia, że niektórzy teoretycy skłonni są 
przyznać mu niemal nieograniczoną wolność działania67. Nic zresztą dziwne-
go, gdyby nie władza ingenium, poeta miałby nikłe szanse na urzeczywistnienie 
dezyderatów nowości i zaskoczenia – wysławiany „cud konceptu” polega wszak 
na niespodziewanym sprzęgnięciu przeciwieństw, zadziwiającym swą nowością 
i trudnością, ową difficoltà, niezbędną do wywołania efektu zdumienia. Trudne 
i zadziwiające koncepty fundują swym czytelnikom angielscy poeci metafizycz-
ni, konstruując porównania, których ingenialność jest bardziej zdumiewająca niż 
słuszność68. Efektownymi niespodziankami szokują poeci spod znaku Marina, 
świadomie tworząc połączenia „dalekie od powszechności”, przekraczające ho-
ryzont potocznych mniemań. Praktyka twórcza jest pod tym względem zadzi-
wiająco zgodna z intencjami teoretyków69.

 W estetyce konceptu szczególnie ważną kategorią okazuje się niespodzian-
ka (kategoria dowartościowywana już wcześniej przez Patriziego), co więcej – 
niespodzianka intelektualna. O ile maraviglia w epice może być urzeczywistnia-
na po prostu na zasadzie wykroczenia poza ramy prawdopodobieństwa, to już 
przed cudownością konceptu stoją ambitniejsze cele. Barokowe concetto nie jest 
bowiem jedynie pustym popisem wirtuozerii – niesie ze sobą pierwiastek inte-
lektualnej nowości, a tym samym zaspokaja przyrodzoną curiositas czytelnika. 
W  XVII w. teoretycy, idąc śladem Arystotelesa, narzucają metaforze i  koncep-
towi cele poznawcze, powtarzając, że uczenie się nowych rzeczy bez wysiłku jest 
przyjemne dla ludzkiego umysłu70. Intelektualna satysfakcja, jakiej doświadcza 
umysł percypujący koncept, jest warunkowana łatwością i szybkością poznania: 
im więcej nowych rzeczy poznajemy, i im szybciej je poznajemy, tym większa jest 

66 Zob. A. Piccolomini, Piena et larga parafrase nel terzo libro della Retorica d’Aristotele, Venetia 1572, 
s. 337.
67 Na temat stosunku ingenium – iudicium w  teorii konceptystycznej zob. E. Curtius, Literatura 
europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 304-305.
68 H. Gardner, Introduction, w: The Metaphysical Poets, ed. Taż, London 1972, s. 16-17. 
69 Równoległość pomiędzy teorią estetyczną, poetyką i  literacką praktyką późnego renesansu 
i  baroku prowokuje niektórych badaczy do dokonywania komparacji maniery poetyckiej i  stylu 
sztuk wizualnych. Przykladem tego typu metody badawczej może być książka L. E. Semlera, The 
English Mannerist Poets and the Visual Arts, New York 1998, który pokazuje realizację głównych 
kategorii estetyki manierystycznej (difficultà, faciltà, grazia, varietà) w twórczej praktyce angielskich 
poetów „manierystycznych”. 
70 l’imparar cose nuove con faciltà è dilettevole all’human genio, E. Tesauro, Il Cannocchiale aristotelico..., 
dz. cyt., s. 300.
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przyjemność71 – stwierdza Emanuele Tesauro, ujawniając tym samym związki 
barokowej teorii argucji i wczesnonowożytnej „kultury ciekawości”. Efektowna 
nowość ingenialnych połączeń jest istotą konceptualnej cudowności i zaskocze-
nia – włoski teoretyk Pietro Sforza Pallavicino napisze wprost, że jeśli brakuje 
niespodzianki, brakuje tym samym cudowności, która jest syneczkiem nowości72. 

Nietrudno dostrzec, że maraviglia i  nowość konceptu mają strukturę an-
tytetyczną, powstają na drodze zderzenia szokującego nowatorstwa z  opinio 
communis. Podobną „konstrukcję” kontrapozycji zdradza kategoria cudowności 
we wcześniejszym ujęciu Francesca Patriziego, polega bowiem na balansowaniu 
między ekstremami, umiejętnym łączeniu credibile z  incredibile. Zaskoczenie 
płynące z cudowności jest „dalekie od powszechności” (jak chcieli tego Francesco 
Patrizi i Matteo Peregrini) również dlatego, że powstaje na drodze difficultas – 
trudności73. Difficoltà to kolejne pojęcie konstytuujące wczesnonowożytną teorię 
zadziwiania. W dodatku pojęcie samo w sobie trudne, bo nie chodzi tu jedynie 
o  „rzecz trudną do pojęcia”, o  której pisał Arystoteles, łącząc ją z  efektem za-
dziwienia odbiorcy. Eksponowana przez teoretyków konceptu „trudność” wiele 
ma wspólnego z techniczną difficoltà manierystów, mnożoną z premedytacją po 
to, by zademonstrować biegłość warsztatu, dać popis zadziwiającej wirtuoze-
rii74. Trudność we wczesnonowożytnej estetyce niezwykłości ma jednak wymiar 
nie tylko czysto techniczny, lecz – podobnie jak nowość – może być pewnym 
wyzwaniem dla umysłu: Wszystkie rzeczy, które łatwo poddają się umysłowi, są 
oceniane jako mniej artystyczne. O tych, które są łatwiejsze do wykonania, prze-
konacie się, że są mniej doskonałe75 – twierdzi z przekonaniem Giorgio Vasari. 
Podobne myśli w odniesieniu do poezji formułują Francesco Robortello: im wię-
cej wiemy o trudności naśladowania, tym więcej, jeśli jest udane, mamy dla niej 
podziwu i doznajemy przyjemności76 i już u schyłku XVI w. George Chapman: coś, 

71 Tamże.
72 E cosi mancando l’improviso, manca insieme il mirabile ch’è figliuolo della novità. P. Sforza Pallavicino, 
Trattato dello stile e del dialogo, w: Trattatisti e narratori…, dz. cyt., s. 199.
73 D. Gostyńska, dz. cyt., s. 199.
74 L. E. Semler, dz. cyt., s. 35-37; J. Shearman, dz. cyt., s. 18-21. Zob. sądy teoretyków malarstwa 
o koniecznej difficultas sztuki: P. Pino, Dialog o malarstwie, w: Teoretycy, pisarze…, dz. cyt., s. 151-
152; L. Dolce, Dialog o malarstwie zatytułowany „Aretino”, w: Tamże, s. 167-168. 
75 G. Vasari, List do Varchiego. Cyt. za: W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 275.
76 F. Robortello, In librum Aristotelis de Arte poetica explicationes, Florentiae 1548, s. 146, polski 
przekład za: W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 233.



81

Maraviglia, novità, difficoltà.

czego odnalezienie wymaga trochę trudu, dodaje poezji majestatu i jest lepsze od 
tego, co byle szewc wyśpiewa przy pracy77.

 Konceptystyczna difficoltà, która wyraża się w  nieoczekiwanych połącze-
niach kontrastów, odpowiada figurze contrapositum78, a  w  bardziej wyrafino-
wanych konstrukcjach można ją porównywać z  osławioną linea serpentinata. 
Tu jednak zaczyna się paradoks, wciąż bowiem poetów i  artystów obowiązuje 
klasyczna zasada ars est celare artem – „sztuką jest ukrycie sztuki”79. Twórca 
ma rzeczywiście poszukiwać technicznych trudności, aby zademonstrować nie-
zwykłe dyspozycje swego ingenium czy techniczną virtù, lecz jeśli pragnie za-
dziwić swego odbiorcę, trudności te musi przezwyciężać bez wysiłku, z  lekko-
ścią i łatwością. Faciltà – łatwość jest tylko pozornie przeciwieństwem difficoltà; 
w  istocie pomiędzy tymi kategoriami zachodzi relacja konieczności. Odbiorca 
w najbardziej wyszukanych, wirtuozowskich konstrukcjach plastycznych lub ję-
zykowych nie może dostrzec najmniejszego wysiłku, nadmiernych starań czy 
wytężonej pracy twórcy. Widzieć czy słyszeć ma natomiast wdzięk (grazia) i wy-
tworną niedbałość – to, co Baldassarre Castiglione określa mianem sprezzatu-
ra, Łukasz Górnicki zaś nazywa „nizaczmieniem”80. Estetyczna idea pozornej 

„niedbałości”, wyłożona w  Il Cortegiano na użytek dworskiego savoir vivre’u, 
przenika do myśli o sztuce, „modyfikując” niejako znaczenie kategorii wdzięku 
i  „trudności”. Zainspirowany wywodem Castigliona Lodovico Dolce nie tylko 
stwierdza, że swoboda jest główną i największą cechą doskonałości wszelkiej sztu-
ki, dodając: sztuką jest ukrywać sztukę81, ale wręcz zaleca malarzowi „właściwą 
niedbałość” – sprezzatura82. 

Okazuje się zatem, że jeśli artysta pragnie na swym odbiorcy zrobić wra-
żenie i  wywołać reakcję zdumienia, musi unikać drobiazgowego wykańczania 
swych dzieł, nadawać im wdzięczną niedbałość (negligentia). Poeta natomiast 
ma wystrzegać się nadmiernej jasności prezentacji, z drugiej jednak strony jego 
najtrudniejsze koncepty muszą być przez czytelnika pojmowane „z  łatwością”. 

77 Cyt. za: English Renaissance Literary Criticism, ed. B. Vickers, Oxford 2003, s. 393.
78 Np. E. Tesauro, La filosofia morale..., dz. cyt., s. 244; S. Sforza Pallavicino, Trattato dello stile, w: 
Trattatisti e narratori ..., dz. cyt., s. 212; zob. też dalszą część paragrafu De’ contrapposti, s. 213-216.
79 Na ten temat zob. P. D’Angelo, „Celare l’arte”. Per una storia del precetto „Ars est celare artem”, 

„Intersezioni” 1986, nr 2, s. 321-342. 
80 Dokładną analizę owych pojęć zob. M. Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortigiano” 
i  „Dworzanin polski”. Dyskusja o  doskonałości człowieka w  Il Libro del Cortigiano Baldassarra 
Castigionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa 2007, s. 130-142. 
81 L. Dolce, dz. cyt., s. 156.
82 Tamże, s. 164.
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Wszelki artystyczny wysiłek powinien zostać starannie skryty pod powierzchnią 
lekkiej, wdzięcznej, „dowcipnej” formy. Tylko wtedy będzie można mówić o ma-
raviglia – cudowności dzieła, która wyraża się nie tylko w nieprawdopodobień-
stwie (prezentacji kuriozów i potworów), ale przede wszystkim w nowatorskim, 
nonszalanckim igraniu pojęciami i konwencjami.

 W XVII stuleciu na miano niezwykłej czy cudownej zasługuje wytwór ar-
tystyczny, który urzeczywistnia pewien „kanon” estetycznych wartości: uciele-
śnia kategorie novità, rarità i varietà, jest zagadkowy, trudny i skomplikowany, 
ale przy tym pełen gracji i niewysłowionego non so ché; niesie ze sobą rozkosz 
estetyczną i zaspokojenie poznawczej „ciekawości”. W myśl barokowej teorii li-
terackiej figurą najpełniej urzeczywistniającą owe jakości okazuje się concetto 

– fenomen poezji, jej „monstrum” i  kuriozum. 

* * *
Na koniec należałoby jeszcze postawić pytanie: co uznać za czynnik determinu-
jący rozwój wczesnonowożytnych apoteoz cudowności i niezwykłości? Można 
oczywiście wskazać kilka źródeł owych koncepcji. Po pierwsze, wciąż znaczną 
siłę autorytetów antyku, zwłaszcza Arystotelesowskiej teorii zadziwiania. Po 
drugie, żywe od końca XVI w. dyskusje o mimesis, o  swobodzie poetyckiej in-
wencji i  fantazji. Po trzecie w końcu, ówczesną „modę” na osobliwości, nieod-
partą potrzebę ich posiadania i poznawania. Trudno jednak precyzyjnie okre-
ślić proporcję owych wpływów i  arbitralnie uznać któryś z  trzech wymienio-
nych czynników za ów dominujący, który ukonstytuował estetyczne wykładnie 
kategorii maraviglia, nowości, niezwykłości. W dawnych teoriach argumentem 
rozstrzygającym pytania o cudowność są zwykle słowa antycznych auctoritates: 
Arystotelesa, Pseudo-Longinosa, Horacego, Kwintyliana, Cycerona. Niezależnie 
jednak od wewnętrznych i  zewnętrznych przyczyn, które złożyły się na wcze-
snonowożytną karierę cudowności i  związanych z  nią pojęć, jedno nie ulega 
wątpliwości: koncepcje zadziwiania uznać można za rys wyróżniający wczesno-
nowożytnej teorii literackiej, a  może nawet za differentia specifica ówczesnej 
myśli estetycznej w ogóle. 

Estetyka niezwykłości, choć może wydawać się bardziej manierystyczna niż 
klasyczna, nie traci całkowicie swej aktualności wraz ze zmierzchem tendencji 

„nieklasycznych”. Pojęcia zadziwienia, cudowności, nadzwyczajności pobrzmie-
wają jeszcze w  teorii sztuki na początku XVIII w., co więcej, są łączone z  tak 
wielkimi kategoriami jak sublimitas i grand goût. Niech więc pointą tego tekstu 
będą słowa André Félibiena: Malarstwu potrzebne jest coś wielkiego, podnieca-
jącego i  nadzwyczajnego [extraordinaire], co może zadziwiać, podobać się i  po-
uczać, i to właśnie jest nazywane wielkim smakiem: on sprawia, że rzeczy zwykłe 
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stają się pięknymi, a  piękne wzniosłymi i  cudownymi: bo w  malarstwie wielki 
smak [le grand goût], wzniosłość [le sublime] i cudowność [le merveilleux] są jed-
ną i tą samą rzeczą83. ◗

83 A. Félibien, L’idée du peintre parfait, Londres 1707, cyt. za: W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 534.
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Od ghiribizzo do capriccio – z dziejów pewnego 
pojęcia artystycznego od Lomazza  
do Encyklopedii Diderota i d’Alemberta.  
Próba podsumowania stanu badań 

Kiedy pod koniec lat 70. XX w. po raz pierwszy zajęłam się capriccio jako kategorią ar-
tystyczną1, ówczesna literatura przedmiotu ograniczała się do kilku zaledwie pozycji. 
Były to: nowatorskie i wzorcowe zarazem hasło Enrico Crispoltiego w Enciclopedia 
Universale dell’Arte2 oraz odkrywcza dysertacja doktorska Lucrezii Hartmann3. Po 
trzydziestu latach dysponujemy znaczenie obszerniejszą i  bardziej zróżnicowaną li-
teraturą na temat capriccio i jego synonimów w odniesieniu do sztuk pięknych oraz 
konkretnych dzieł sztuki, by wspomnieć przy okazji klasyczną monografię Gustava 
René Hockego Die Welt als Labyrinth Manier und Manie in der europäischen Kunst, od 
niedawna dostępna, w polskim przekładzie4. Teoria nadal rozważa capriccio od stro-
ny historycznej i terminologicznej, liczne zaś publikacje analizują twórczość artystów 
nowożytnych, których dzieła stanowią doskonałą ilustrację tego zjawiska w sztuce od 
końca XVI w. aż po wczesny romantyzm. Zwracają uwagę liczne w ostatnich latach 
wystawy, w których capriccio występuje w tytule lub w domyśle5. 

Znaczący postęp w badaniach nad terminem, jego znaczeniem i artystycznymi de-
sygnatami przyniosła wystawa Das Capriccio als Kunstprinzip6. Wydaje się, że i miej-

1 Villa Pallagonia albo kaprys sycylijski, w: Ars Auro Prior. Studia Joanni Białostocki Sexagenaria 
Dicata, Warszawa 1981, s. 549-552.
2 Enciclopedia Universale dell’Arte, Roma 1958, t. 3, s. 104-110.
3 L. Hartmann, Capriccio – Bild Und Begriff, Nürnberg 1973.
4 Die Welt als Labyrinth Manier und Manie in der europäischen Kunst. Beiträge zur Ikonographie 
und Formgeschichte der europäischen Kunst von 1520 bis 1650 und der Gegenwart, Hamburg 1957; 
Świat jako labirynt. Maniera i mania w sztuce europejskiej w latach 1520-1650 i współcześnie, tłum. 
M. Szalsza, Gdańsk 2003.
5 Np. A. Corboz, Canaletto: una Venezia immaginaria, Milano 1985; Capricci Veneziani del Settecento, 
a cura di D. Succi, catalogo della mostra, Castello di Gorizia, giugno-stetembre1988, Torino 1988. 
6 Capriccio als Kunstprinzip zur Vorgeschichte der Moderne von Arcimboldo und Callot bis Tiepolo 
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sce przygotowania, i  prezentacji 
wystawy nie jest przypadkowe, 
zważywszy na to jak istotny wkład 
wnieśli w  tej dziedzinie artyści 
z  krajów niemieckojęzycznych. 
Choć sam termin wywodzi się 
z Italii, to zapewne pod wpływem 
fascynacji sztuką włoską, której 
ulegały kolejne pokolenia arty-
stów z Północy, ci ostatni właśnie 
przyczynili się do popularyzacji 
i  upowszechnienia capriccio, by nie wspominać już o  angielskich, niemieckich czy 
austriackich miłośnikach i kolekcjonerach, z myślą o których tworzyli swe capricci 
architektoniczne malarze weneccy i rzymscy.

Termin ghiribizzi7, którym Machiavelli określił swe uwagi polityczne, zamiesz-
czone w  niewysłanym nigdy do adresata, Giovanniego Battisty Soderiniego, liście 
z  połowy września 1506 r., znalazł szerokie rozwinięcie i  zastosowanie w  manie-
rystycznej teorii sztuki. Doskonale bowiem odpowiadał ówczesnej estetyce, która 
w miejsce renesansowej harmonii, umiaru i piękna, proponowała to, co dziwne, nie-
zwykłe, szczególne, a mieszczące się w ulubionym przez ówczesnych słowie terribilità8. 
W tekstach włoskich pisarzy o sztuce XVI w., Giorgia Vasariego, Gian Paola Lomazza, 
Gregoria Commaniniego czy Federica Zuccarriego, pojawiają się słowa ghiribizzo, biz-
zarro, capriccioso, fantasia oznaczające to, co wymykało się regułom, które wynikały 
z rozumienia przez Leona Battistę Albertiego malarstwa jako okna na świat9. A zatem 
to, co nie istniejąc w rzeczywistości, powstawało w wyobraźni i fantazji artystów, przy-
dając im boskiego prawa kreacji zamykającego się w dwuznaczności sformułowania 
disegno=segno di Dio10. Bo artysta, zdaniem Lomazza, jest niczym poeta i może wy-

und Goya. Malerei, Zeichnung, Graphik, hrsg. E. Mai, Katalog zur Ausstellung, Wallraf-Richartz-
Museum, Köln, 8. Dezember 1996 bis 16. Februar 1997, Kunsthaus, Zürich, 14. März bis 1. Juni 1997, 
Kunsthistorisches Museum im Palais Harrach, Wien, 29. Juni bis 21. September 1997, Zürich 1997.
7 Marginalia lub farfałki, jak je nazywał Henryk Rzewuski. 
8 Na temat terribilità jako kategorii estetycznej w  dobie manieryzmu pokrewnej capriccio, zob.  
J. Białostocki, Terribilità, „Studia Estetyczne” 1996, t. 3, s. 185-190.
9 L. B. Alberti, O malarstwie, w: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku, 
wybrał i oprac. J. Białostocki, Gdańsk 2001, s. 279. 
10 F. Zuccaro, L’idea de’ Pittori, Scultori, ed Architetti, Torino 1607, II, XVI, 164; zob. http://books.
google.pl/books?hl=pl&id=E8k9AAAAcAAJ&q=disegno%3Dsegno+di+dio#v=onepage&q&f=fal
se82 [z dn. 25 X 2012].
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korzystywać w swej twórczości invenzioni fantastiche e capricciose11. Zaprzyjaźniony 
z  Giuseppe Arcimboldem Commanini rozróżnia imitazione icastica od imitazione 
fantastica12, a Zuccaro komplikuje rzecz jeszcze bardziej, wymieniając trzy kategorie 
rysunku: disegno naturale, disegno artificiale i disegno pur artificiale ma fantastico13, 
którego capriccio jest najdoskonalszą realizacją. Nie zawsze jednak aprobują u arty-
stów lavorare a  capriccio, choć nie wykluczają istnienia buon capriccio14. Zdaniem 
Giovanniego Andrei Gilia najważniejsza jest bowiem prawda, nie zaś operare a capric-
cio. Warto przy okazji wspomnieć o relacjach między capriccio i dekoracją groteskową: 
jej odkryciem podczas wykopalisk w Złotym Domu Nerona i twórczym rozwinięciem 
przez Rafaela. To, co w groteskach kapryśne, znajduje uznanie u Gilia, gdy ten pisze 
o Rafaelu, natomiast słowa krytyki pojawiają się, przy ocenie grotesek jego uczniów 
i naśladowców15. Podobnego zdania jest Giovanni Battista Armenini, który – odmien-

11 G. P. Lomazzo, Trattato dell’Arte della pittura, Scultura ed Architettura, Milano 1584. Zob. L. Hart-
mann, dz. cyt., s. 27-28.
12 G. Commanini, Il Figino ovvero del fine della Pittura, Mantova 1591. Zob. L. Hartmann, dz. cyt., 
s. 29-31.
13 F. Zuccaro, dz. cyt. Zob. L. Hartmann, dz. cyt., s. 31-32.
14 G. Vasari, Le vite di pui eccellenti, Pittori, Scultori ed Architettori da Cimabue insino a’ tempi nostri, 
Firenze 1550 i 1558. Zob. L. Hartmann, dz. cyt., s. 20-22.
15 G. A. Gilio, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie, Venezia 
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nie niż teoretycy manieryzmu – uważa, że capriccio i bizzarrerie nie są wartościowymi 
kategoriami artystycznymi16. Z kolei Raffaele Borghini jako pierwszy podaje defini-
cję capriccio i wprowadza podział na pittor poetico, pittor istorico oraz pittor misto; 
domeną tego ostatniego są tematy „niższe”: pejzaże, polowania, sceny batalistyczne 
i rodzajowe, fantastyczne głowy i stroje17, a zatem to, co już niebawem stanie się treścią 
siedemnastowiecznych dzieł graficznych, mających capriccio w tytule. Warto też przy-
toczyć opis personifikacji kaprysu, zamieszczony w Ikonologii Cesarego Ripy: Kaprys: 
chłopiec w stroju wielobarwnym, na głowie ma kapelusik podobny do reszty odzienia 
i przyozdobiony rozmaitymi piórami. W prawej ręce ma trzymać miech, w lewej – ostro-
gę. Kapryśnikami zwiemy tych, co kierują się Ideami odmiennymi od pospolicie wśród 
ludzi spotykanych, oddają się rozmaitym działaniom, szybko jednak przerzucają się od 
jednego do drugiego, nawet jeśli są one tego samego rodzaju. Stąd przez podobieństwo 
kaprysami nazywamy idee w malarstwie bądź w muzyce, bądź w jakiejś innej dziedzi-
nie, które przejawiają się w sposób daleki od zwyczajnego. Tutaj niestałość uwidacznia 
się poprzez dziecięcy wiek postaci [zmienność] – poprzez pstrokaciznę barw. Kapelusz 
ozdobiony rozmaitymi piórami wskazuje, że źródłem owej różnorodności niecodzien-
nych działań jest przede wszystkim fantazja. Ostroga i miech świadczą o  tym, że ka-
pryśnik zawsze jest obojętny na schlebianie cudzym zaletom, bądź wyszydzanie wad 
u innych18.

Sekwencję dzieł, które wcielają manierystyczny koncept ghiribizzo i  bizzarro, 
otwiera malownicza, i alegoryczna zarazem, twórczość odkrytego w latach 50. XX w.  
Giuseppe Arcimbolda19. W  wieku XVII, w  którym Gustav René Hocke dopatruje 

1564. Zob. L. Hartmann, dz. cyt., s. 21, 37-38. 
16 G. B. Armenini, De’ veri precetti della pittura libri III, Ravenna 1587. Zob. L. Hartmann, dz. cyt., 
s. 40-42.
17 R. Borghini, Il Riposo, in cui della pittura e della scultura si favella, Fiorenza 1584. Zob. L. Hart-
mann, dz. cyt., s. 19.
18 C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 2004, s. 83-84.
19 B. Geiger, I dipinti ghiribizzosi di Giuseppe Arcimboldi, pittore illusionista del Cinquecento (1527-
1593), Firenze 1954; F. C. Legrand, F. Sluys, Arcimboldo et arcimboldesques, Paris 1955. O ponow-
nym zainteresowaniu jego dziełem świadczy nowa monografia artysty: T. Da Costa Kaufmann, 
Arcimboldo. Visual Jokes, Natural History and Still-Life Painting, Chicago 2009 i  poświęcona 
mu wystawa: Arcimboldo 1526 – 1593, Musée du Luxembourg, Paris, 15 IX 2007-13 I 2008, Kun-
sthistorisches Museum, Wien 12 II -12 VI 2008. Thomas da Costa Kaufmann zwraca uwagę na 
podobieństwo kariery Leonarda na mediolańskim dworze Sforzów i Arcimbolda na wiedeńsko-

-praskim Habsburgów, w  której pozaartystyczna działalność miała większe znaczenie. T. Da 
Costa Kaufmann, Giuseppe Arcimboldo. The Habsburg’s Leonardo, w: Rudolf II, Prague and the 
World. Papers from the International Conference, Prague, 2-4 September 1997, ed. B. Bukovinská,  
L. J. Konečný, I. Muchka, Prague 1999, s. 169-176. 
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się twórczej kontynuacji estetyki manierystycznej20, dominującą pozycję zajmuje ca-
priccio, nie tylko jako termin używany w teorii, ale też realne zjawisko artystyczne, 
które przybiera rozmaite formy w twórczości poszczególnych artystów i  środowisk. 
Pojawia się zatem capriccio figuralne, niepozbawione elementu karykaturalnego, 
znane przede wszystkim z  dzieł graficznych Jacquesa Callota, Stefano Della Belli 
i współczesnych im artystów czynnych we Florencji. W nieco odmiennym, choć wciąż 
figuralnym nurcie plasują się teste di fantasia (dla których niedościgłym wzorem po-
zostaje graficzna twórczość Rembrandta), od niemieckich peintre-graveurs21, czynne-
go w  Lombardii Giuseppe Ghislandiego22, po Giambattistę Tiepola23, Giambattistę 
Piazzettę24 i Francesco Novellego25 w Wenecji, a Jean-Honoré Fragonarda26 we Francji. 
W drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII w. pojawiają się kaprysy dekoracyjne i or-
namentalne, których odległej genezy można upatrywać w renesansowej grotesce: od 
Giuseppe Marii Mitellego27, czynnego w Bolonii, po François Cuvilliés, pracującego 
w Monachium i Paryżu. 

Rozkwit malarstwa rodzajowego, batalistycznego, pejzażowego, będącego do-
meną pittor misto, w rozumieniu wspomnianego Raffaela Borghiniego, znajduje swe 
odbicie w  obszernej definicji capriccio, sformułowanej przez Filippa Baldinucciego; 
oprócz tradycyjnych inwencji, konceptów i fantazji obejmuje ona niskie gatunki z całą 
ich ówczesną obfitością i  różnorodnością28. W  XVIII stuleciu tak szeroko rozumia-

20 G. R. Hocke, Świat …, dz. cyt., s. 16-17, 62. 
21 Zob. przypis 52.
22 D. Spanke, Teste capricciose. Vittore Ghislandi und die Kunst der Enfindung im Porträt, w: Capric-
cio…, dz. cyt., s. 103-108.
23 Giovanni Domenico Tiepolo wg Giovanniego Battisty Tiepolo, Racoltà di Teste, 1770.
24 J. B. Piazetta, Icones ad vivum expressae et in quindicem tabellis a Joanne Cattini collectae ac aere 
incise, Venezia 1743 – graficzny odpowiednik jego studiów rysunkowych. 
25 Francesco Novelli, Głowy według Rembrandta, ok. 1790. http://www.britishmuseum.org/research/
search_the_collection_database/search_results.aspx?orig=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_
database.aspx&searchText=Novelli+after+Rembrandt&fromDate=&fromadbc=ad&toDate=&toadb
c=ad&x=15&y=15 [z dn. 25 I 2012].
26 M. D. Sheriff, Resemblance and Fragonard’s Portraits de Fantaisie, “The Art Bulletin” 1987, vol. 69, 
nr 1, s. 81-85. 
27 G.B. Mitelli (Bolonia 16634-1718); zob. The Illustrated Bartsch: Italian Masters of the Sixteenth 
Century, 1981 vol. 42, ed. J. Spike, New York.
28 Capriccio m. Proprio pensiero e invenzione. Quindi, fatto a capriccio o di fantasìa, cioè di proprio 
pensiero e invenzione. E dicesi anche capricc[i]o talvolta alla cosa stessa fatta, cioè questo, o pittura, 
o scultura, o altro che sia, è un mio capriccio. Termin pojawia się w innym kontekście gramatycznym: 
A capriccio, Di capriccio, Aggrottescato: Dicesi a quella pittura, scultura, o disegno, che discostandosi 
dall’imitazione del Naturale, par più tosto opera fatta a grottesche, che ricavata dal vero, e anzi a capric-
cio dell’Artefice, che altrimenti. Usano questa parola i nostri Artefici, quando vogliono esprimere opera 
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ne capriccio staje się terminem 
obiegowym, odnoszonym do 
wielu typów przedstawień, naj-
częściej jednak pejzażowych, 
które podobnie jak w  czasach, 
kiedy narodził się ten termin, 
nie zadawalają się odtwarza-
niem rzeczywistości, lecz mają 
ambicje jej kreowania. Stąd 
popularność i  wszechobecność 
capriccio architektonicznego 
w  ówczesnym malarstwie we-
neckim i  rzymskim, z  którym 
do dzisiaj jest najczęściej kojarzona artystyczna konotacja terminu. Wywodzącą się od 
capriccio architektonicznego twórczość Giovanniego Battisty Piranesiego29 już tylko 
krok dzieli od romantycznej wizji Johanna Heinricha Füssliego i Williama Blake’a. 

Jak zatem można dopełnić chronologię i  topografię capriccio w  sztuce nowo-
żytnej w świetle stanu badań, od Lucrezii Hartmann po katalog wystawy Capriccio 
als Kunstprinzip? Ogniwem łączącym późnomanierystyczną dworską tradycję ghi-
ribizzo i  bizzarro z  na poły rodzajowym traktowaniem tego tematu przez Callotta 
i  Della Bellę, jest twórczość Baccia del Bianco30. Podobnie jak Arcimboldo, był on 
w młodości na dworze praskim, skąd do rodzinnej Florencji powrócił między stycz-
niem 1624 a  lutym 1626 r. Podobnie jak Callot, był uczniem Giulia Parigi, inżynie-
ra, autora okazjonalnych dekoracji i  sztucznych ogni, związanym z  mecenatem 
Medyceuszy. Baccio del Bianco projektował we Florencji dekoracje oraz kostiumy, 
o których Baldinucci pisze: abiti capricciosi per commedie, balli, giostre e barriere31.  
W podobnym charakterze pracował w Madrycie, czego świadectwem są zachowane  
ilustracje do Andromedy i Perseusza Pedra Calderóna de la Barca, powstałe w ostat-

di bel capriccio, e d’invenzione. F. Baldinucci, Vocabolario toscano dell’arte del disegno, Firenze 1681, 
cyt. za: http://baldinucci.biblio.signum.sns.it/baldinucci/html/_s_index2.html [z  dn. 25 I  2012 r.].  
Terminem tym Baldinucci posługuje się również w Cominciamento e progresso dell’ arte dell’ inta-
gliare in rame colle vite di molti de’ più eccellenti maestri della stessa professione, Firenze 1686. (http://
books.google.pl/books?hl=pl&id=9erpAAAAMAAJ&q=capriccio [z dn. 25 I 2012]) i w wydanych 
pośmiertnie Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua..., Firenze 1728 (http://www.archive.
org/stream/notiziedeprofes00cimagoog#page/n7/mode/2up. [z dn. 25 I 2012]).
29 G. B. Piranesi, Grotteschi, Roma 1750; Le Carceri d’Invenzione, Roma1761 .
30 M. Gregori, Nuovi accertamenti in Toscana sulla pitture caricate e gioccose, „Arte Antica e Moderna” 
1961, vol. 4 , nr 13-16, s. 400-416.
31 M. Gregori, Baccio del Bianco. Tra Firenze e Madrid, „Paragone” 2009, vol. 60, nr 713, s. 17, 27.
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nich latach życia artysty32. 
Podobnie jak Stefano Della 
Bella, studiował Leonarda33 
i  był autorem rysunków sa-
tyrycznych oraz karykatu-
ralnych, a  także kompozycji, 
których bohaterowie, camo-
ragi (karły), byli trwałym 
elementem dworskiego życia 
Florencji nie tylko w XVII, ale 
i  początkach XVIII stulecia. 
W XVII w. miasto nad Arno 
stanowiło niezwykle żywe 

środowisko, w którym to, co kapryśne, współistniało z karykaturalnym, a rodzajowe 
– ze sztucznością barokowego teatru i okazjonalnych uroczystości34. Capricci di varie 
figure (il. 1), zmarłego w 1635 r. Jacquesa Callota, wywodzące się z florenckich feste e 
apparati medicei (il. 2, 3), było silnie zakorzenione w tradycji i estetyce manierystycz-
nej. Uważany za jego kontynuatora, Stefano Della Bella wzbogacił je o nowe źródła 
inspiracji. Dzięki pobytowi w Rzymie, w latach 1633-1636, porzucił kanony maniery-
styczne na rzecz obserwacji rzeczywistości, zapewne nie bez wpływu czynnych tam 
bamboccianti35. Lata 1639-1649, na które przypada pobyt w Paryżu, to pojawienie się 
w twórczości Stefano Della Belli motywów teatralnych i fantastycznych, traktowane 
w sposób niewiele różniący się od kaprysów36. Della Bella jest zatem godny miana na-
stępcy Lotaryńczyka, nie tylko jako autor przypisywanego mu niegdyś cyklu Quatre 
sujets de nains dans le gout de Callot37. Cykle graficzne Della Belli mające capriccio 

32 Ph. Dearborn Massar, Scenes for a Calderon Play by Baccio del Bianco, “Master Drawings” 1977, 
vol. 15, nr 4, s. 365-375.
33 M. Gregori, Baccio del Bianco..., dz. cyt., s. 18. W 1630 r. Della Bella kopiował Traktat o malarstwie 
Leonarda, który opatrzył ok. 50 rysunkami. F. Viatte, Dessins de Stefano Della Bella, Paris 1974, s. 22.
34 M. Gregori, Nuovi accertamenti..., dz. cyt., s. 404-405.
35 A. de Vesme, Stefano Della Bella. Catalogue raisonné. With Introduction and Addition by Phillys 
Dearborn Massar, New York 1971, s. 11.
36 Także zaginione projekty do opery La Finta Pazza oraz ryciny dokumentujące spektakle w Théâtre 
Petit-Bourbon wykonywane na zlecenie Anny Austriaczki w latach1641-1646. F. Viatte, Dessins…, 
dz. cyt., s. 13-16.
37 A. de Vesme, dz. cyt., s. 1061-1073. Obecnie uważanego za dzieło François Collignona – zob. 
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.as-
px?objectid=1472259&partid=1&searchText=collignon&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpage
s=10&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1 [z dn. 25 I 2012].
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w tytule38 oraz takie, w których może-
my się go tylko domyślać39, doskonale 
wpisują się we wspomniane florenckie 
upodobanie do dziwaczności, malow-
niczości i osobliwości (il. 4, 5). W jego 
twórczości można też odnaleźć inspi-
racje i wątki teatralne, czego świadec-
twem jest zespół rysunków w zbiorach 
British Museum, przedstawiających 
kostiumy do sztuk wystawianych 
przez Accademia degli Immobili we 
Florencji w  latach 60. XVII w. I  tak 
jak kapryśna twórczość Giuseppe 
Arcimbolda była odpowiedzią na 
potrzeby wyrafinowanego dwo-
ru Rudolfa II w  Pradze, tak Jacques 
Callot, a  później Stefano Della Bella, 
tworzący w kręgu mecenatu Medyceuszy40, łączyli elementy teatralne z  ludycznymi, 
kapryśne z rodzajowymi. 

W  tym samym mniej więcej czasie czynni byli we Florencji Giovanni Battista 
Bracelli41 i Antonio Francesco Lucini42. Bizzarie di varie figure Bracellego43 z 1624 r.,  
odkrył jeden z  przedstawicieli surrealizmu, Tristan Tzara, publikując w  1963 r. 
w  Paryżu ich faksymilową edycję z  własnym komentarzem44. Antonio Francesco 
Lucini był znany przede wszystkim jako kartograf sir Roberta Dudleya. Natomiast 
jako twórca capricci plasuje się w  kręgu naśladowców Stefana Della Belli, którego  

38 Caprice faict par de la Bella Et mis en lumiere Par Israel Avec Privilege du Roy, 1640-1645; Diversi 
capricci, 1644-1647.
39 Diverse figure e paesi, 1649; Diverses figures et griffonnemens, 1643-1648; Varie figure, 1642-1647; 
Diverses Testes et Figures,1650. 
40 Della Bella został w 1656 r. członkiem literackiej Academia degli Apastiti, której patronami także 
byli Medyceusze.
41 G. R. Hocke, dz. cyt., s. 190-191.
42 http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.
aspx?bioId=116641 [z dn. 25 I 2012]; F. Viatte, Allegorical and Burlesque Subjests by Stefano della 
Bella, „Master Drawings“ 1977, vol. 15, nr 4, s. 358-360.
43 M. Gregori, Nuovi accertamenti..., dz. cyt., s. 406-407; G. R. Hocke, dz. cyt., s. 190-193 upatrywał 
poprzednika Bracellego w Luce Cambiaso i jego schematycznych rysunkach postaci ludzkich.
44 G. B. Bracelli, Bizzarii di varie figure, Livorno 1627; zob. T. Tzara, A. Brieux, Propos sur Bracelli, 
Paris 1963. 
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bywał rytownikiem. W 1677 r. 
opublikował Compendio dell’ 
Armide. Wywodzi się ono 
z ducha Della Belli i operując 
jego językiem form, przedsta-
wia na poły rodzajowe sceny, 
których bohaterami są karły. 
Ich kolejne trupy stale były 
obecne podczas uroczystości 
florenckich (il. 6). W sierpniu 
1629 r. odbyły się we Florencji 
dwie inscenizacje z  udziałem 

karłów: 26 stycznia Caramogi, palio e maschera, na które odpowiedzią była Risposta 
de’ begl’Imbusti a’Caramogi, palio e Mascherata z 28 sierpnia tegoż roku45. Jej boha-
terami były z  jednej strony karły (caramogi), z drugiej zaś – dandysi (Begl’imbusti). 
Niewykluczone, że rzecz cała odnosiła się do małych mistrzów, tzw. bamboccianti46.

Warto tu wspomnieć o Filippie Napoletano47, który w latach 1617-1621 przebywał 
we Florencji, i  o  jego cyklach graficznych, m.in. Capricci e habiti militari z  1622 r.,  
stanowiących swego rodzaju łącznik między capriccio Callota a fantastyczną, graficz-
ną twórczością jego rodaka, Salvatora Rosy48. Artystę w 1640 r. sprowadził do Florencji 
Giancarlo de Medici, patron Accademia degli Immobili i miłośnik teatru, który miał 
w swych zbiorach obrazy Napoletano49.

Tradycja capriccio figuralnego okazała sie niezwykle trwała. Upodobanie do tego, 
co dziwaczne, kapryśne czy karykaturalne trwało w sztuce florenckiej także w XVIII 
w., by wspomnieć o Giovannim Domenico Ferettim50 z jego malarskimi arlekinada-

45 A. Salvadori, I Caramogi, palio e maschera, fatta In Firenze In Di 26 Agosto 1629. Nie można 
wykluczyć, że Quatre sujets dans le gout de Callot Stefano Della Belli miały służyć jako ilustracje 
do opublikowanego tekstu. Zob. De Vesme, dz. cyt. s. 73. 
46 F. Viatte,  Alle georical…, dz. cyt., s. 356-358.
47 Wł. Teodoro Filippo de Liagno (1587-1627). Zob. Capriccio..., dz. cyt., s. 360.
48 J. Scott, Salvator Rosa. His Life and Times, Princeton-London 1995, s. 115.
49 Przywołać należy także twórczość Giuseppe Marii Mitellego, rysownika i rytownika czynnego 
w  Bolonii. Choć capriccio nie pojawia się w  jego oeuvre graficznym (L’arti per via, 1660, wg 
zaginionych rysunków przypisywanych Annibale Carracciemu; I  proverbi figurati, 1678; Le 
Ventiquattr’Hore dell’humana felicità, 1675; L’alfabeto In sogno, 1683), to w  formie i w nastroju 
ma ono wiele wspólnego z kaprysami figuralnymi. The Illustrated Bartsch. Italian Masters of the 
Seventeenth Century, ed. J. I. Spike, New York 1981.
50 F. Sottili, Le “arlecchinate” di Giovanni Domenico Ferretti e la committenza di Sansedoni, „Paragone” 
2008, vol. 59, nr 703, s. 35-54.
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mi, stanowiącymi toskańską zapowiedź weneckiej twórczości Giandomenica Tiepola 
i jego dekoracji w rodzinnej willi w Zianigo koło Wenecji, cyklu rysunków o tej samej 
tematyce, kompozycji malarskich i  rysunkowych, których bohaterami były postaci 
z commedia dell’arte51.

Dzieła mające capriccio w tytule, bądź w domyśle, można zatem podzielić na kilka 
zasadniczych kategorii – wspomniane oeuvre florenckich grafików wieku XVII: Callota, 
Bracellego, del Bianca, Della Belli i Luciniego z  jednej strony, z drugiej zaś – cykle 
graficzne, tworzone niejako na marginesie zasadniczego nurtu działalności artystycz-
nej malarzy52. Do siedemnastowiecznych niemieckich cyklów graficznych Johanna 
Heinricha Schönfelda53, Georga Philippa Rugendasa54, Gabriela Bodehnera I55 można 
dodać Capricci di varie battaglie Johanna Wilhelma Baura z lat 1634-163556 (il. 7). Ten 
ostatni, podobnie jak dobrze mu znany Schönfeld, spędził długie lata we Włoszech, 
a wspomniane Capricci to przełożone na język graficzny, charakterystyczne dlań, nie-
wielkiego formatu malarskie kompozycje pejzażowe, batalistyczne i alegoryczne. Nie 
brak też przykładów francuskich: Daniela Rabela57, Jacques’a Stelli58, które znajdują 
się na pograniczu tego, co figuralne i ornamentalne. Capriccio figuralne w XVIII w. 
reprezentują ryciny François Bouchera (według rysunków Antoine’a Watteau), Franza 

51 Camerino dei centaur, Camerino dei Satiri, Divertimenti per gli Ragazzi. A. Mariuz, 
Giandomenco Tiepolo, Venezia 1971, s. 82-87; J. Cailleux, Fauns, Female Fauns and Satyrs 
Among the Drawings of Domencio Tiepolo, “The Burlington Magazine” 1974, nr 855, suppl.  
s.1-28; A. Mariuz, F. Pedrocco, Tiepolo. The Zianigo frescoes at Ca’ Rezzonico, Venezia 2004. 
Andrea Czere zwraca uwagę na to, że Giandomenico Tiepolo posługuje się   nowatorskim 
capricciem także w odniesieniu do tematów religijnych i mitologicznych. Giandomenico Tiepolo. 
Capriccio in Time and Space, exhibition catalogue, Szepmüveszeti Muzeum, Budapest, 15 X 
2004 -27 II 2005, ed. A. Czere, Budapest 2004, s. 28. 
52 Warto wspomnieć także Vari Capricii di Fughe (ok. 1680) Carla Antonia Buffagnottiego, których 
autor był współpracownikiem Ferdinanda Bibieny i pracował jako scenograf i dekorator teatralny. 
53 Varie teste de Capricci, Augsburg 1656 (Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts 
1400-1700, ed. G. Lütke Notarp, G. Bartrum, Rotterdam 2000, vol. 51, s. 10-12); Georg Andreas 
Wolfgang wg J. H. Schönfelda, Varjae Capryc, Augsburg 1661.
54 Capricci, 1698.
55 Grotesche Capricciose: oder Neueröffnete Carnevals Redoutte, Augsburg 1750.
56 Hollstein’s German Engravings…, dz. cyt., Amsterdam 1954, vol. 2, s. 161.
57 Caprice de differentes figures, 1629. 
58 Quattre livres d’ornements, 1653. Zob. także: F. Viatte, Dessins…,  s. 16. Francoise Viatte 
wspomina o  dwóch tomach rycin i  dwóch tekach rysunków Della Belli, niegdyś w  posiadaniu 
słynnego ebenisty André-Charlesa Boulle’a, co wskazuje na inspirację kaprysami w  sztukach 
zdobniczych. Tamże, s. 13-14.
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de Paula Ferga59  Scherzi i Capricci Giovanniego Battisty Tiepolo60 oraz późna twór-
czość jego syna, Giandomenica.

W kategorii capriccio ornamentalnego, obok siedemnastowiecznych wzorników 
graficznych Giovanniego Battisty Montano61 i  Matthiasa Etchera62, rokoko przy-
niesie dalszy rozwój i  liczebny wzrost tego rodzaju publikacji: Gabriela Huquier63, 
François de Cuvilliés64, Gilles’a-Marie Oppenordta65, Justina-Aurele Meissoniera66, 
Jacques’a de la Joüe67. 

Capriccio w sztuce XVII w. ma zatem rozmaite oblicza: figuralne i ornamentalne, 
rodzajowe i karykaturalne, groteskowe i malownicze, tajemnicze i symboliczne, czy-
telne dla wszystkich i dostępne tylko dla wtajemniczonych. Podobnie w następnym 
stuleciu z  jego profuzją dzieł zwanych capricciami w  oeuvre malarskim i  rysunko-
wym Sebastiana i Marca Ricciego, Antonia i Francesca Guardich, Antonia Canaletta, 

59 Capricci fatti, London 1726.
60 Varj Capriccj inventati ed incisi dal celebre Gio. Battista Tiepolo, Venezia 1749.
61 Diversi Ornamenti Capricciosi, Roma 1625.
62 Raccolta di Varij Capriccij et noue Inuentioni di fogliami Romane, Graz 1679.
63 Premier livre de Nouveaux Caprices d’ornements meslés de fleurs et fruits, Paris 1730-1735.
64 Morceaux de caprice à divers usages pouvant aussi servir pour les dessus de porte. Nouvellement 
inventés, Paryż po 1745. 
65 Gabriel Huiquier wydał trzy tomy projektów Oppenordta: Le Moyen Oppenord, ok. 1737-1738 (78 
plansz); Le Petit Oppenord, 1742-1748 (48 plansz); Le Grand Oppenord, ok. 1748-1751 (114 plansz).
66 L’Oeuvre de Juste-Aurèle Meissonnier, Paris ok. 1750.
67 Livres de cartouches et de gravures d’ornement, Paris ok. 1735. 
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Giuseppe Zaisa i Francesca Zuccarellego oraz austriacko-angielskiego odpowiednika 
tych ostatnich, Franza de Paula Ferga. Obok weneckich capricci architektonicznych, 
pejzażowych i wedut, obok kompozycji Giovanniego Paola Panniniego z jego teatra-
liami i kaprysami ze starożytnościami rzymskimi68, istnieją – powstające w głównym 
nurcie malarstwa francuskiego – tradycyjne tetes de fantaisie i całkiem nowe sceny 
rodzajowe w typie fetes galantes. Pierwsze powstawały w Wenecji z myślą o bogatych 
cudzoziemcach odbywających Grand Tour, ale także te drugie, należące do sztuki 
dworskiej, przeznaczone były dla wybranych. 

Podsumowaniem stanu rzeczy i rozumienia terminu capriccio w XVIII w. jest de-
finicja zamieszczona w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, niepozbawiona typowej 
dla Oświeconych niechęci do retoryki i estetyki poprzedniej epoki artystycznej69.

Osiemnastowieczne wzorniki graficzne z capricciem w tytule zamykają tradycję 
dekoracyjną sięgającą manieryzmu70. Autonomiczne, często mistrzowskie dzieła ma-
larskie i rysunkowe zwane kaprysami to samodzielna kategoria, wręcz gatunek malar-
ski, mający licznych reprezentantów w sztuce nowożytnej i u kresu ancien regime’u – 
w Wenecji, Austrii i Francji, których wspaniałym akordem są Kaprysy Goi. ◗

68 Charakterystyka Panniniego przez współczesnego mu biografa – Lione Pascolego (1730 r.), 
odpowiada definicji capriccio u Baldinucciego. Uwiecznianie świąt i uroczystości rzymskich z jednej 
strony, rozmaitość, powtarzanie i  przetwarzanie motywów architektonicznych i  rzeźbiarskich 
w nową całość, z drugiej, zgodne jest z historyczną genezą capriccio. Warto też wspomnieć o tradycji 
architektury fantastycznej Bibienów, w  której Pannini kształcił się w  rodzinnej Piacenzy. Pannini, 
catalogue de l’exposition présentée au Musée du Louvre 15 X 1992 – 15 II 1993, ed. M. Kiene, Paris 
1992, s.17, 23, 64-67. W widokach galerii obrazów artysta również tworzy rodzaj capriccio, ukazując 
obok obrazów rzeczywistych także wyimaginowane. Zob. R. Petrilli, La ”metapittura” di Giovanni 
Paolo Pannini tra modernità e contemporaneità, w: Ritratto di una collezione. Pannini e la galeria 
del Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, Mantova, Palazzo Te, 6 III – 15 V 2005, catalogo della mostra, 
cura di R. Morselli, R. Vodret, Milano 2005, s. 137-142. Na pograniczu capriccio architektonicznego 
i widoku wyimaginowanej galerii plasują się malowane przez Panniniego kompozycje, np.: Galerie 
de vues de la Rome antique, Galerie de vues de la Rome moderne. Zob. Tamże, nr inw. RF 1944-21 i 22.
69 Caprice: S. f. en Architecture : on se sert de ce nom par métaphore, pour exprimer une composition 
bizarre, quoiqu’ingénieuse, mais qui est éloignée des préceptes de l’art, tels que sont les ouvrages du 
Boromini, architecte d’Italie: de Berin & de la Joue, peintres & dessinateurs françois; & de plusieurs 
autres de nos jours. Par une imagination aussi fertile que déréglée, ils mettent en usage des licences qui 
autorisent la plûpart des jeunes architectes sans expérience & sans regle, à les imiter, & par-là à rendre 
l’Architecture susceptible de variations, comme les habits, les modes, &c. CAPRICE ou FANTAISIE, 
sorte de piece de musique libre, dans laquelle l’auteur, sans s’assujettir à rien, donne carriere à son génie, 
& se livre à tout le feu de la composition. Le caprice de Rebel étoit estimé dans son tems, aujourd’hui les 
caprices de Locatelli donnent de l’exercice à nos violons  D. Diderot, J. L. d’Alambert, Encyclopédie, t. 6, 
Paris 1781, cyt. za http://www.alembert.fr/C.html [z dn. 25 I 2012 r.].
70 Za przykład niechaj posłuży dzieło czynnego na przełomie XVI i  XVII w. Paula Flinda z  jego 
groteskowymi i  kapryśnymi projektami, przeznaczonymi dla złotników augsburskich. Hollstein’s 
German Engravings..., dz. cyt., Amsterdam 1968, vol. 8, s. 50, 65, 83, 91-94.
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Między Hanndzaichen i Curiosità  
– sygnatury rycin w XV i na początku XVI w.

Sygnowanie wczesnych rycin wydaje się współcześnie zjawiskiem oczywistym 
wobec faktu, że dzieła te były pracami tworzonymi w wielu egzemplarzach i prze-
znaczonymi do szerszej „dystrybucji”, a nie dla konkretnego, indywidualnego od-
biorcy-zleceniodawcy. Jedynie sygnatura mogła wskazywać rzeszom anonimowych 
odbiorców autora graficznego dzieła1. Opinia taka jest w sposób oczywisty skażona 
nowożytną perspektywą – same zaś sygnatury oczekują nadal na szczegółowe bada-
nia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że problem sygnowania rycin w XV i na początku 
XVI stulecia dopiero niedawno przyciągnął uwagę badaczy – kwestią tą zajmowano 
się dotąd nader wybiórczo2.

Analiza wczesnych graficznych sygnatur w  kontekście tematu curiosità jest 
o tyle uzasadniona, że ich forma wielokrotnie wyraźnie wykracza poza czysto uty-
litarne funkcje. Z   drugiej połowy XV i z początku XVI w. pochodzą liczne przy-
kłady sygnatur o szczególnie frapujących, niekiedy wręcz ekscentrycznych formach 

– co współgra z takimi tendencjami tego czasu, jak ostentacyjna manifestacja arty-
stycznej osobowości czy zainteresowania paleograficzne3. Co więcej, źródła pisane  

1 W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera spostrzeżenie, że Martin Schongauer sygnował 
wszystkie swoje miedzioryty, natomiast nie sygnował żadnej ze swoich prac malarskich. Zob. J. L. 
Koerner, The Moment of Self-Portraiture in German Renaissance Art, Chicago-London 1993, s. 203 i nn.
2 Sygnatury są m.in. analizowane w kontekście starań o zabezpieczenie praw autorskich przywilejami 
wydawniczymi. Ponadto zwracano uwagę na zróżnicowanie form sygnatur takich twórców, jak 
Martin Schongauer czy Albrecht Dürer. Zob. J. Sikorska, Miedzioryt XV wieku i  jego odrębność 
w sztuce późnego średniowiecza. Problemy badawcze, „Biuletyn Historii Sztuki” 2008, t. 70, nr 1-2, s. 
133 i nn (tam też zestawienie wcześniejszej literatury).
3 Przykładem może być Vasariańska interpretacja sygnatury watykańskiej Piety Michała Anioła 
(MICHEL.A[N]GELVS BONAROTVS FLORENT[INVS] FACIEBAT). P. Barolsky, The Artist’s Hand, 
w: The Craft of Art. Originality and Industry in the Italian Renaissance and Baroque Workshop, ed. A. 
Ladis, C. H. Wood, Athens-London 1995, s. 14. Interesującą recepcję stanowi rycina wykonana przez 
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pozwalają stwierdzić, że owe sygnatury graficzne były już przez współczesnych po-
strzegane jako coś znaczącego, indywidualnego, zasługującego na uwagę. Z same-
go początku XVI stulecia pochodzą informacje, że właśnie sygnatury uznawano za 
hanndzaichen i jako takie jedyne były chronione prawem i pod groźbą rozmaitych 
kar (np. konfiskaty rycin) nie mogły być kopiowane. Giorgio Vasari przekazał, że 
takie było stanowisko senatu Wenecji w  sprawie kopiowania rycin Dürera przez 
Marcantonia Raimondiego4. Podobny wyrok wydały w 1512 r. władze Norymbergi 
w analogicznej sprawie5.

Formy graficznych sygnatur prezentują w tym czasie frapującą rozmaitość roz-
wiązań. Są to sygnatury zaskakujące albo samą formą, albo sposobem ich umiesz-
czenia w  kompozycji, albo tymi obiema strategiami naraz. Rozwiązania te tylko 
po części są paralelne do tego, co spotykamy we współczesnym im malarstwie. Pa-
radoksalnie, najbardziej rozbudowane spośród tych wczesnych sygnatur częściej 
wprowadzają zamieszanie co do autorstwa rycin, niż je wyjaśniają6. I tak, pierwsza 
na północy Europy rozbudowana sygnatura podająca imię i  to, co obecnie uzna-
libyśmy za nazwisko rytownika, została zamieszczona na miedziorycie będącym 
kopią jednej z najbardziej znanych i admirowanych prac Martina Schongauera (B. 
[Bartsch] 33, L. [Lehrs] 16) – Zaśnięciu Marii  wykonanym przez Wenzla von Olmütz  

Adamo Scultoriego  (B. 3). Zob. L’opera incisa di Adamo e Diana Scultori, a cura di P. Bellini, Vicenza 
1991, kat. nr 100. Zob. także F. Saxl, The Classical Inscription in Renaissance Art and Politics, „Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes“ 1941, vol. 4, s. 19-46; D. A. Covi, Lettering in Fifteenth 
Century Florentine Painting, „The Art Bulletin“ 1963, vol. 45, no 1, s. 1-17; A. M. Lecoq, Cadre et rebord, 

„Revue de l’art” 1974, nr 26, s. 15-20; H. Klotz, Formen der Anonymität und des Individualismus in 
der Kunst des Mittelalters und der Renaissance, „Gesta” 1976, vol. 15, s. 303-312; L. C. Matthew, The 
Painter’s Presence. Signatures in Venetian Renaissance Pictures, „The Art Bulletin“ 1998, vol. 80, no 4, 
s. 616-648 (tu obszerne zestawienie literatury). 
4 Pisząc o Marcantoniu Raimondim, Vasari odnotował: Wykonał także i ten znak, jakim Albrecht 
znaczył swoje prace [tj. owo AD, J. S.] i zrobił to tak podobnie, że nikt nie poznał, iż ryciny były rylca 
Marcantonia. Wierzono, że są to prace Albrechta i sprzedawano je jako jego prace. [...] Dürer wpadł 
w taki gniew, że [...] zwrócił się do Senatu (weneckiego), skarżąc się na postępowanie Marcantonia. 
Nie uzyskał jednak wiele więcej ponad to, że Marcantonio nie będzie kładł nazwiska i monogramu 
Dürera na swych rycinach. G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, 
tłum. wstęp i oprac. K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1986, t. 5, s. 268; Zob. także J. L. Koerner, 
dz. cyt., s. 209.
5 J. L. Koerner, dz. cyt., s. 209 inn; L. C. Matthew, Working Abroad. Northern Artists in the 
Venetian Ambient, w: Renaissance Venice and the North. Crosscurrents in the Time of Bellini, 
Dürer and Titian, ed. B. Aikema, B. L. Brown, Venice 1999, s. 66, 68; F. Koreny, Venice and Dürer,  
w: Renaissance Venice ...,  dz. cyt., s. 247.
6 Zob. A. Chastel, Signature et signe, „Revue de l’art” 1974, nr 26, s. 8-14.
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w 1481 r. (B. 22, L. 11)7. Natomiast pochodząca dokładnie z tego samego czasu, za-
chowana jedynie w dwóch egzemplarzach, rycina ukazująca wnętrze świątyni z sy-
gnaturą Bramantus fecit in Milano okazała się – dzięki zachowanym źródłom archi-
walnym – pracą Bernarda Prevedariego8. 

W świetle ostatnich badań, pierwszym miedziorytnikiem, który sygnował swoje 
prace, nadal zdaje się być Mistrz ES. Znanych jest osiemnaście rycin, należących do 
najpóźniejszej fazy jego twórczości, znakowanych inicjałami e lub es9. Spostrzeżenie, 
że wśród tych prac znalazły się ryciny wiązane – na podstawie różnorodnych prze-
słanek – ze słynnym benedyktyńskim opactwem w Einsiedeln, stało się dla części 
badaczy podstawą do przypuszczenia, że wspomnianych oznaczeń nie należy uwa-
żać za monogram rytownika, ale za znak klasztoru-zleceniodawcy. Wobec szeregu 
kontrargumentów wysuniętych przeciw tej hipotezie trzeba uznać kwestię sygnatur 
Mistrza ES za wymagającą dalszych studiów10. W kontekście rozważań o sygnowa-
niu grafiki istotne wydaje się to, że postrzeganie tych znaków przez piętnastowiecz-
nych odbiorców zależało zapewne od sposobu i obszaru dystrybucji samych rycin 

– niestety, wobec braku przekazów pisanych na ten temat, przedmiot kontrowersji 
umyka naukowym analizom. 

Te domniemane sygnatury parokrotnie wykorzystują iluzjonistyczny koncept 
rozpowszechniony w sztuce niderlandzkiej, która stanowiła istotne źródło inspiracji 
dla Mistrza ES – a mianowicie, udają znaki „wyryte” na kamiennych elementach 
ukazanych w  obrębie kompozycji11. Osobliwe jest to, że w  kilku przypadkach po-
jawiają się w  ich sąsiedztwie także inne „znaki warsztatowe”. Tak jest w przypad-
ku Apostołów Piotra i Pawła trzymających chustę św. Weroniki (B. 86, L. 190) czy 

7 Ten działający m.in. w Ołomuńcu rytownik zwykle sygnował swe prace skromnym w, a w  tym 
przypadku posłużył się rozbudowaną formułą: 1481. WENCESLAUS DE OLOMVCZ. IBIDEM. Zob. 
A. Bartsch, Le peintre graveur, Würzburg 1920, t. 6, s. 171 inn; M. Lehrs, Geschichte und kritischer 
Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstichs im XV. Jahrhundert, Wien 
1927, vol. 6, s. 178 i nn.
8 D. Landau, P. Parshall, The Renaissance Print 1470-1550, New Haven-London 1994, s. 54, 104-108.
9 Zob. M. Lehrs, dz. cyt., Wien 1910, vol. 2; The Illustrated Bartsch, vol. 8 Formerly volume 6 (Part 
1). Early German Artists, ed. J. C. Hutchison, New York 1980, nr 29, 35, 84-I, 86, 116, 117, 119, 120. 
10 Problem ten nie doczekał się dotąd wyczerpującej analizy. Zob. H. Appuhn, Das Monogramm des 
Meister E.S. und die Pilgerfahrt nach Einsiedeln, „Kunstchronik” 1988, z. 6, s. 277-280; Tenże, Meister 
E.S.  Alle 320 Kupferstiche, Dortmund 1989, s. 373-377; D. Landau, P. Parshall,  dz. cyt., s. 49; B. 
Welzel, Die Engelweihe in Einsiedeln und die Kupferstiche vom Meister E.S., „Städel-Jahrbuch. Neue 
Folge” 1995, vol. 15, s. 136-137.
11 Zob. A. M. Lecoq, dz. cyt., s. 15-20; Deceptions and Illusions. Five Centuries of Trompe l’Oeil Painting, 
exhibition catalogue, ed. S. Ebert-Schifferer, National Gallery of Art, Washington, 13 October 2002 

– 2 March 2003,Washington 2002, kat. nr 24; A. Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce 
holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005, s. 150 i nn.
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Wielkiej Madonny z Einsiedeln (B. 35, L. 81), w której umieszczona w przyłączu arka-
dy litera E zdaje się w pewien sposób korespondować z sześcioma różnymi gmerka-
mi, „wyrytymi” na kamiennych ciosach arkady. Inną zagadką jest interpretacja zna-
ków pojawiających się w wizerunku hieratycznego Chrystusa typu Salvator Mundi 
(L. 57), ukazanego w dość ciasnej arkadzie ujmującej jego półfigurę. Po obu stronach 
jego głowy, w miejscu, w którym zgodnie z tradycyjną formułą ikonograficzną spo-
dziewamy się Alfy i Omegi, zamieszczone zostały  litery e i s12. 

Jeśli interpretacja liter umieszczonych w  rycinach Mistrza ES budzi wątpli-
wości, to znacznie bardziej klarowny jest casus sygnatur pierwszego znanego 
z imienia i nazwiska miedziorytnika Północy, Martina Schongauera13. O tym, że 
przywiązywał on szczególną wagę do sygnowania swoich rycin świadczy nie tylko 
wyraźnie wypracowana forma tych sygnatur, ale i konsekwencja ich stosowania 

12 W  innej rycinie Mistrza ES, przedstawiającej półfigurę Chrystusa – Salvatora Mundi (L. 56; B. 
84-I), na łuku arkady wyryto: e 1467 s, po obu stronach głowy Chrystusa pojawiła się zaś inskrypcja 
sanctus salttidor. Zob. M. Lehrs, dz. cyt., vol. 2, nr 56 i 57.
13 Forma sygnatury była jednym z kryteriów datacyjnych, jaką zaproponował Woldemar von Seidlitz. 
Na początku lat 70. XV w. Schongauer wykonał 10 miedziorytów, w których litera M ma zewnętrzne 
ramiona ustawione pionowo, w układzie równoległym, w późniejszych pracach są one ukośne. W. von 
Seidlitz, Martin Schongauer als Kupferstecher, „Repertorium für Kunstwissenschaft” 1884, vol. 7, s. 169-
182. Zob. też: Le beau Martin. Gravures et dessins de Martin Schongauer (vers 1450-1491), catalogue de 
l’exposition, Musée d’Unterlinden, 13 semtembre-1 decembre 1991, Colmar 1991, s. 247 i nn.

1
A. Pollaiuolo, 
Bitwa nagich 
mężczyzn, 
miedzioryt.  
British Museum 
w Londynie.  
Fot. Trustees  
of the British 
Museum
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– jako pierwszy sygnował bowiem wszystkie swoje 116 prac graficznych, co jest za-
skakujące wobec faktu, że nie sygnował żadnego ze swych obrazów14. Forma jego 
sygnatury wydaje się skromna (jest to monogram rozdzielony znakiem warsztato-
wym) – jednak jej lokalizacja jest często precyzyjnie wykalkulowana. Jak bowiem 
wykazały analizy Markusa Nassa, Schongauer wielokrotnie lokował sygnaturę do-
kładnie na osi symetrii swych prac, czego nie sposób uznać za przypadek15. 

W tym samym czasie Włosi posługiwali się odmiennymi strategiami przy sy-
gnowaniu rycin – inspirując się rozwiązaniami stosowanymi wówczas w malarstwie, 
chętnie sięgali po majuskułowe czcionki, co było ściśle powiązane z  ówczesnymi 
studiami paleograficznymi i  badaniami archeologicznymi16. Najbardziej znana  

14 J. L. Koerner, dz. cyt., s. 203 nn.
15 M. Nass, Stellung und Bedeutung des Monogramms Martin Schongauers in der Graphik des 15. 
Jahrhunderts, w: Martin Schongauer. Druckgraphik, Katalog zur Ausstellung, Altes Museum, Berlin, 
hrsg. H. Krohm, J. Nicolaisen, Berlin 1991, („Bilderhefte der SMPK” t. 65/66) s. 48-62. Zob. S. 
Kemperdick, Martin Schongauer. Eine Monographie, Fulda 2004 (seria Studien zur internationalen 
Architektur- und Kunstgeschichte, t. 32), s. 30.
16 Zainteresowania teoretyczne i  archeologiczne doprowadziły do zróżnicowania liternictwa – 
w zależności od tego, czy wzory były paleograficzne, czy epigraficzne. Wśród artystów inklinacje 
do studiowania tego zagadnienia przejawiali m.in. Ghiberti i  Mantegna. V. Juřen, La signature 
épigraphique, „Revue de l’art” 1974, nr 26, s. 24 i nn; D. A. Covi, dz. cyt., s. 5, 14-17 (tu zestawienie 
wcześniejszej literatury); Ch. M. Sperling, Leon Battista Alberti’s Inscriptions on the Holy Sepulchre 
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rycina florenckiego renesansu, Bitwa nagich mężczyzn (B. 1) Antonia Pollaiuola 
jest dziełem (il. 1), które przyczyniło się do rozpowszechnienia wśród rytowników 
sygnatur w  formie pseudo-epigraficznych inskrypcji umieszczonych na tablicz-
kach. To jedyne znane dzieło graficzne Pollaiuola i prawdopodobnie jedyne, jakie 
osobiście wykonał17, jest zarazem pierwszym włoskim miedziorytem, który został 
sygnowany pełnym imieniem i nazwiskiem rytownika. Z powodu braku odniesień 
praca ta jest datowana w dość ogólny sposób na przedział czasu od roku 1465 nawet 
po rok 1495. Istotny element kompozycji stanowi zawieszona na drzewie tabliczka 
z inskrypcją: OPVS ANTONII POLLAIOLI FLORENTINI, którą badacze uznają za 
kolejny przykład zmysłu autopromocyjnego tego artysty, któremu dał wyraz choćby 
w  swych pracach rzeźbiarskich18. Inskrypcja pojawiająca się u  Pollaiuola jest ewi-
dentnym nawiązaniem do sygnatury Piera della Francesca z Biczowania z Urbino 
(1455-1460), choć oczywiście sam zabieg włączania sygnatury w świat przedstawio-
ny był popularny w malarstwie włoskim od początku XV w.19 

Drugim rytownikiem, który przyczynił się do popularyzacji motywu sygna-
tury na antykizującej tabliczce, był – paradoksalnie – artysta, który swych prac 
graficznych nie sygnował, a  mianowicie Andrea Mantegna20. Spośród rycin po-
wszechnie z nim wiązanych jako przykład może posłużyć miedzioryt Bachanalia 

in the Cappella Rucellai, San Pancrazio, Florence, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 
1989, vol. 52, s. 221-228.
17 Do tej pory badacze nie są zgodni co do interpretacji sceny przedstawionej na rycinie. Zob. L. Fusco, 
Antonio Pollaiuolo’s Use of the Antique, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1979, vol. 
42, s. 258 i nn; The Illustrated Bartsch, vol. 25 Commentary, Formerly volume 13 (Part 2). Early Italian 
Masters, ed. M. J. Zucker, New York 1984, s. 11-17; P. Emison, The Word Made Naked in Pollaiuolo’s 
Battle of the Nudes, “Art History” September 1990, vol. 13, s. 261-275; M. Matile, Frühe italienische 
Druckgraphik, 1460-1530. Bestandeskatalog der Graphischen Sammlung der ETH Zürich, Basel 1998; 
S. R. Langdale, Battle of the Nudes. Pollaiuolo’s Renaissance Masterpiece, exhibition catalogue, The 
Cleveland Museum of Art, Cleveland 2002.
18 D. Landau, P. Parshall, dz. cyt., s. 101-102; Renaissance Florence. The Art of the 1470s, exhibition 
catalogue, National Gallery, London 1999-2000, kat. nr 53; Th. E. Rassieur, Early Italian Prints in 
Zurich, „The Print Quarterly” 1999, vol. 16, nr 4, s. 393.
19 Np. w malarstwie weneckim niezwykła popularność takiej formy sygnatur przypada na czas po 
1440 r. Szczególnie uprzywilejowany był motyw cartellino, ale częste są także wersje „epigraficzne” 
(np. u Carla Crivellego). L. C. Matthew, The Painter’s Presence…, dz. cyt., s. 619 i nn. Zob. też  A. M. 
Lecoq, dz. cyt., s. 15–20.
20 Zob. The Illustrated Bartsch, vol. 25 Commentary, Formerly volume 13 (Part 2)…, dz. cyt., s. 73-
78; Andrea Mantegna, exhibition catalogue, ed. J. Martineau, Royal Academy of Art, London – The 
Metropolitan Museum of Art, New York, 1992; E. Lincoln, Mantegna’s Culture of Line, „Art History” 
1993, vol. 16, s. 33-59; K. Christiansen, The Case for Mantegna as Printmaker, “The Burlington 
Magazine” 1993, no 1086, s. 604-612; K. Oberhuber, Mantegna and the Role of Prints. A Prototype for 
Artistic Innovation in the North and the South, w: Renaissance Venice..., dz. cyt., s. 145 i nn.
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z kadzią (B. 19), w którym tabula ansata przywiązana do drzewa pozostaje pusta. 
Jeszcze do niedawna fakt ten był uznawany przez badaczy za argument przema-
wiający za tym, że zachowane ryciny Mantegni są przykładami wczesnych stanów 
kompozycji. Nic jednak nie wskazuje na to, aby intencją Mantegni było zapełnie-
nie tej tabliczki – przeciwnie, frapujące staje się właśnie to, że pozostawił ją pustą21. 
W innym miedziorycie, Walce bóstw morskich (B. 18), jedna z postaci trzyma ana-
logiczną tabliczkę z napisem INVID (skrót od invidia) oraz, poniżej, nierozczytaną 
dotąd plątaniną kresek. Ten „rebus” kolejni badacze interpretują albo jako wska-
zanie na datowanie tej ryciny (co więcej, widzą w nich bardzo różne daty – 1481, 
1461 albo 1493), albo przypuszczają, że jest to jakiś zapis w grece22. Interesujące 
jest spostrzeżenie, że już wcześni interpretatorzy twórczości Mantegni, tacy jak 
na przykład Daniel Hopfer (B. 47), uznawali tę tabliczkę za najlepsze miejsce do 
umieszczenia własnej sygnatury23 (il. 2). 

Na samym początku XVI w. motyw takiej sygnatury iluzjonistycznie wyrytej na 
tabliczce był przypuszczalnie uznawany za wyróżnik szczególny ryciny. Mistrz MZ, 
który zwykle zamieszczał swój monogram w neutralny sposób (na tle bieli karty pa-
pieru), jeden jedyny raz odszedł od tego zwyczaju  i – co dość znamienne – uczynił 
tak w przypadku swojej najbardziej niejednoznacznej i enigmatycznej pracy, przed-
stawiającej obejmującą się parę (B. 15, L. 16). W rycinie tej monogram MZ został 
umieszczony na tabliczce, która została oparta o ścianę  i – czy to w wyniku błędu 
wynikającego z lustrzanego odbicia ryciny w stosunku do matrycy, czy to w skutek 
celowego zabiegu rytownika – jest on odwrócony, a więc niejako ukazany na tablicz-
ce zwróconej swym awersem wstydliwie? – do ściany. Zabieg taki jest zastanawiają-
cy w rycinie, której interpretacja stanowi nadal wyzwanie dla badaczy, a która jest 
postrzegana jako praca, przy tworzeniu której intencją rytownika było postawienie 
odbiorcy w roli podglądacza miłosnej schadzki24.

21 Pusta tabula ansata staje się wręcz znakiem rozpoznawczym jego rycin. D. Landau, P. Parshall, dz. 
cyt., s. 102.
22 The Illustrated Bartsch, vol. 25 Commentary, Formerly volume 13 (Part 2)…, dz. cyt., nr 18 i 18-A, 
s. 90-92; M. A. Jacobsen, Battle of the Sea Gods, “The Art Bulletin” 1982, vol. 64, nr 4, s. 627-629.
23 Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400-1700, ed. T. Falk, compiled by R. Zijlma, 
vol. 15, Blaricum 1986, nr 55; Ch. Metzger, Daniel Hopfer. Ein Augsburger Meister der Renaissance: 
Eisenradierungen, Holzschnitte, Zeichnungen, Waffenätzungen, mit Beiträgen von T. Güthner, A. 
Riether, F. Spira; , Katalog zur Ausstellung, München, Pinakothek der Moderne (5. November 2009 
bis 31. Januar 2010) – Berlin, Staatliche Graphische Sammlung, München 2009.
24 Fifteenth-Century Engravings of Northern Europe from the National Gallery of Art, exhibition 
catalogue, the National Gallery of Art, Washington D.C. 1967-1968, ed. A. Shestack, Washington 
1967, no. 149; S. Schrader, Master MZ’s Embrace. The Construction of Visual Dialogue, „Allen 
Memorial Art Museum Bulletin” 1993, vol. 47, s. 14-27.
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Rytownikiem, który miał chy-
ba najbardziej ozdobne i  zróżni-
cowane sygnatury, był Israhel van 
Meckenem. O tym, że przywiązywał 
on wielką wagę do promocji swojej 
osoby świadczy choćby fakt, że jest 
autorem pierwszego w  historii grafi-
ki autoportretu – dzieła, o które nie 
pokusił się nawet Albrecht Dürer25. 
Ozdobne sygnatury miedziorytów 
Israhela van Meckenem prezentują 
aż kilkanaście wariantów26, a  spo-
śród jego prac co najmniej dwie ry-
ciny zasługują na wymienienie ich 
wśród najbardziej kuriozalnych form 
sygnowania. I  tak, w  miedziorycie 
Zaślubiny Marii (B. 33, L. 53) rytow-
nik nie ograniczył się tylko do jednej 
sygnatury. Pod kompozycją zamieścił zapis: Israhel V M, a  w  samej scenie jego 
podpis znajdujemy jeszcze raz – i  to na ołtarzu! Zapisany jest w dwóch wersach 
i częściowo przysłonięty tkaniną spoczywającą na ołtarzu. W formule tej sygna-
tury można dostrzec pewną niekonsekwencję – w górnym wersie zostało zapisane 
całe imię rytownika, w dolnym zaś wspomniana tkanina zdaje się zasłaniać część 
liter. Warto też dodać, że Israhel van Meckenem zastosował taki zabieg podwo-
jenia sygnatury w  przypadku ryciny pochodzącej z  serii uznawanej przez bada-
czy za powstałą według (niezachowanych) projektów Hansa Holbeina Starszego 

– a  zatem w  przypadku dzieła, którego invenzione należało do innego artysty27.  

25 Zob. J. L. Koerner, dz. cyt., s. 34 i nn, 53 i nn; Israhel van Meckenem (um 1440/45-1503). Kupferstiche 
– Der Münchner Bestand, Katalog zur Ausstellung, Staatliche Graphische Sammlung München, 14. 
September-26. November, hrsg. A. Riether, München 2006, s. 28-31.
26 Zob. B. Henrad, Israhel van Meckenem (ii), w: The Dictionary of Art, ed. J. Turner, London 1996, 
vol. 20, s. 916-917; O. Plassmann, Israhel van Meckenem: Kupferstiche des späten Mittelalters aus 
Westfalen, Katalog zur Ausstellung, Schmallenberg, Museum im Kloster Grafschaft, 2 Juni-13 August, 
Schmallenberg 2000; M. Sonnabend, Kupferstiche des Israhel van Meckenem, Katalog zur Ausstellung, 
Frankfurt am Main, Das Städel, 21 Januar-22 April 2001, Frankfurt am Main 200); Israhel van 
Meckenem (um 1440/45-1503)..., dz. cyt.
27 Israhel van Meckenem (um 1440/45-1503)…,  dz. cyt., kat. nr 15-18, s. 39 i nn.
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Inny zastanawiający sposób sygnowania prezentuje miedzioryt Msza  
św. Grzegorza (B. 102, L. 354). W obrębie kompozycji, na posadzce kościoła, w któ-
rym rozgrywa się scena, znajduje się sygnatura IVM. Kolejna inskrypcja została 
umieszczona – jako rodzaj ozdoby – przy krawędzi materii przykrywającej men-
sę ołtarzową. Można w niej odcyfrować (przedzielone dekoracyjnymi „rozetami”) 
imiona ihesus, poprzedzone literą I, oraz maria, za którym widoczna jest litera M. 
Już Maxa Lehrsa zafrapowało, czy pierwsza i ostatnia litera tej inskrypcji nie stano-
wią odniesień do Israhela van Meckenem28. Z drugiej strony, ich związek z inicjała-
mi imion Jezusa i Marii jest równie oczywisty. Zasadne wydaje się zatem (pozosta-
jące bez odpowiedzi) pytanie, czy w tym przypadku Meckenem – zgodnie ze swą 
predylekcją do autoreklamy – świadomie nie wykorzystywał tej dwuznaczności? 

O  tym, że zjawisko sygnowania rycin mogło być popularniejsze, niż obecnie 
sądzimy i niż na to wskazuje aktualny stan zachowania większości rycin, informu-
ją formy komponowania graficznych serii, znane dobrze z twórczości Israhela van 
Meckenem (np. L. 307, L. 445-452)29, ale występujące także w pracach Monogramisty 
WH. Reprezentatywnym przykładem jest – znajdująca się w zbiorach drezdeńskich 
– karta z czterema odbitymi nań w technice miedziorytu tondami wspomnianego 
anonimowego mistrza (B. 25, L. 22). Pośrodku, pomiędzy tondami przedstawiający-
mi Marię z Dzieciątkiem oraz trzy święte dziewice, została umieszczona ozdobnie 
skręcona banderola z monogramem rytownika. Jest ona elementem unifikującym 
te cztery kompozycje, spośród których aż trzy to swobodne, lustrzane kopie rycin 
Martina Schongauera30. Analizowany przykład jest frapujący, bo w wizualny sposób 
ukazuje, że to autor jest „łącznikiem” tych prac. Zabieg ten rzuca zarazem światło na 
sposób pracowania nad serią graficzną, który to proces nie kończył się wraz z wyko-
naniem poszczególnych kompozycji, sygnatura zaś jawi się tutaj jako element, który 
mógł być łatwo utracony – na przykład w momencie przycinania rycin do krawędzi 
kompozycji.

Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że twórczość Albrechta Dürera także na 
gruncie sygnowania rycin stanowi swoistą cezurę. Wystarczy wspomnieć, że był on 
pierwszym artystą, który konsekwentnie sygnował prace drzeworytnicze31. Ponadto 

28 M. Lehrs, dz. cyt., Wien 1934, vol. 9, nr 354. Zob. też: M. P. McDonald, Ferdinand Columbus. 
Renaissance Collector (1488-1539), exhibition catalogue, British Museum, London 2005, nr 29.
29 Zob. M. Lehrs, dz. cyt., Wien 1934, vol. 9, 1934, nr 307, 445-452, fig. 646, 647; D. Landau, P. 
Parshall, dz. cyt., s. 58-59.
30 M. Lehrs, dz. cyt., Wien 1934, vol. 8, 1932, nr 62, 77, 82; J. L. Koerner, dz. cyt., s. 205-207. Zob. też  
J. Sikorska, dz. cyt., s. 136.
31 Zob. R. Schoch, M. Mende, A. Scherbaum, Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd 2 
Holzschnitte und Holzschnittfolgen, München-Berlin-London-New York 2002, s. 59 i nn.
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wraz z  Schongauerem zyskał niemal w  tym samym czasie kłopotliwy „przywilej” 
bycia rytownikiem, którego nie tylko prace, ale i sygnatury były kopiowane32. Do 
rytowników, którzy powtarzali słynne AD należeli tak różni twórcy jak Giovanni 
Antonio da Brescia czy wspomniany już Wenzel von Olmütz. 

Najbardziej spektakularna sygnatura Dürera to ta umieszczona w  miedziory-
cie Adam i Ewa z 1504 r. (M. 1). Na gałęzi drzewa, na której przysiadła papuga – 
symbol mądrości, jest zawieszona tabliczka z łacińską inskrypcją: ALBERT DVRER 
NORICVS FACIEBAT (il. 3). Forma sygnatury zdaje się nawiązywać do podpisu zna-
nego z Bitwy nagich mężczyzn Pollaiuola, ale przekaz jej jest znacznie bardziej skom-
plikowany i erudycyjny, co współgra znakomicie z wymową całej ryciny, postrzega-
nej przez monografistów Dürera jako rodzaj „pracy programowej” (poprzedzonej 
studiami rysunkowymi i odbitkami stanowymi)33. Trójczłonowa forma identyfika-
cji autora jest niewątpliwie odwołaniem do tria nomina rozpowszechnionych w sta-
rożytnym Rzymie. Równie frapująca jest forma imperfektum faciebat. Jej użycie 
w sygnaturze artysty po raz pierwszy opisał i wyjaśnił w Naturalis Historia Pliniusz 
Starszy34, za którym swoją eksplikację przedstawił m.in. Willibald Pirckheimer35. 
Miała ona wskazywać na skromność artysty, a także na nieustanność procesu two-
rzenia dzieła, będącego zarazem pragnieniem dążenia do perfekcji. Taka forma 
czasownika facere pojawia się w sygnaturach malarskich i w źródłach pisanych już 
w drugiej połowie XV stulecia, ale jej popularność przypada dopiero na pierwszą 
połowę następnego wieku – stąd rycinę Dürera można uznać za jeden z wczesnych 
przykładów w ciągu dzieł sygnowanych w taki sposób. 

Wśród Włochów rytownikiem, który potraktował kwestię sygnowania swych 
prac w oryginalny sposób był Nicoletto da Modena, najpłodniejszy spośród wcze-
snych włoskich miedziorytników36. Badacze zwrócili uwagę na ogromne zróżni-

32 Zob. L. Oehler, Das ‘geschleuderte’ Dürer-Monogramm, „Marburger Jahrbuch für Kunstwissen-
schaft” 1959, vol. 17, s. 57-191; Taż, Das Dürermonogramm auf Werken der Dürerschule, „Städel-
Jahrbuch” 1973, vol. 4, s. 37-80; V. Juřen, Pratique artisanale du Nord, „Revue de l’art” 1974, nr 26, 
s. 22-23; J. L. Koerner, dz. cyt., s. 218 i nn.
33 Zestawienia bogatej literatury poświęconej tej pracy zob. The Illustrated Bartsch, 10 (Commentary), 
Sixteenth Century German Artists: Albrecht Dürer, ed. W. L. Strauss, New York 1981, nr 1; J. L. Koerner, 
dz. cyt., s. 191 i nn; R. Schoch, M. Mende, A. Scherbaum, dz. cyt., Bd 1 Kupferstiche, Eisenradierungen 
und Kaltnadelblätter, München-London-New York 2001, kat. nr 39.
34 Zob. V. Juřen, Fecit Faciebat, „Revue de l’art” 1974, nr 26, s. 27 nn (tam obszerne zestawienie 
źródeł); J. L. Koerner, dz. cyt., s. 201 i nn; L. C. Matthew, The Painter’s Presence…, dz. cyt., s. 629, 638-
640 (tam obszerne zestawienie literatury przedmiotu). 
35 J. F. Köhler, Beyträge zur Ergänzung der deutschen Literatur und Kunstgeschichte, Leipzig 1794, vol. 
II, s. 205-206; V. Juřen, Fecit Faciebat… dz. cyt., s. 28-29.
36 Pozostawił po sobie 78 sygnowanych miedziorytów oraz kolejnych 40 niesygnowanych, ale da-
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cowanie jego sygnatur i znaków im towarzyszących – na tym polu jest on niewąt-
pliwie twórcą, który może konkurować z  Israhelem van Meckenem37. Najczęściej 
jego sygnatury zyskiwały formę inskrypcji „wyrytych” na elementach architektury 
umieszczonych w kompozycjach. Taki wariant prezentuje np. miedzioryt ukazujący 
św. Jerzego (B. 44) – jest to jedna z najbardziej wypracowanych rycin tego rytow-
nika, na której sygnatura (NICOLETO DA MODENA) została umieszczona – mało 
skromnie – na fryzie łuku triumfalnego38. Inny wariant podpisu Nicoletta to ro-
dzaj sygnatury-rebusa, w której ligowane litery składające się na imię artysty tworzą 
rodzaj plątaniny kresek (przykładem jest rycina przedstawiająca św. Rocha; B. 28). 
Na początku XVI stulecia taki zabieg wręcz zaszyfrowywania sygnatur spotykamy 
i u innych rytowników – ligowane rebusy wzbogacali oni niekiedy o motywy iko-
niczne, tworząc w rezultacie swoiste piktogramy39.

Szczególna sygnatura została przez Nicoletta da Modena umieszczona na ry-
cinie (B. 62) inspirowanej jednym ze wczesnych miedziorytów Albrechta Dürera. 
Pochodzące z 1497 r. Dürerowskie Cztery nagie kobiety (B. 75, M. 69) w interpreta-
cji Włocha zostały silnie przekształcone – odwracając kompozycję, eliminując ele-
menty występujące w pierwowzorze i dodając własne, Nicoletto zmienił sens enig-
matycznego Dürerowskiego miedziorytu. Inskrypcja DETVR PVLCRIOR pozwala 
interpretować to przedstawienie jako rozpoczęcie mitologicznego sporu o tytuł naj-
piękniejszej, a w jego bohaterkach widzieć trzy boginie uczestniczące później w są-
dzie Parysa oraz towarzyszącą im Discordię (Eris)40. Innowacją Włocha był także 
sposób sygnowania tego dzieła, mającego bez wątpienia dlań szczególne znaczenie, 
o czym świadczy choćby fakt, że jest to jedna z dwóch jego datowanych rycin. Na 
dwóch wąskich, długich kamiennych blokach umieścił on majuskułową inskrypcję: 
OPVS NICOLETI MODENENSIS ROSEX. Przy czym o drugi z tych kamieni wsparty 
został rylec – narzędzie zarówno kamieniarskie, jak i  rytownicze. Taka szczegól-
na forma sygnowania pracy powstałej w  1500 r., a  zatem wkrótce po wykonaniu 

jących się pewnie z nim powiązać na podstawie analizy formalnej. The Illustrated Bartsch, vol. 25, 
Commentary..., dz. cyt., s. 157 i nn.  
37  Tamże, s. 157; D. Landau, P. Parshall, dz. cyt., s. 102.
38 J. A. Levinson, K. Oberhuber, J. Sheehan, Early Italian Engravings from the National Gallery of Art, 
Washington 1973, nr 176; The Illustrated Bartsch, vol. 25, Commentary...,  dz. cyt., s. 203.
39 Przykładem mogą być formy sygnatur pojawiające się w  twórczości Monogramisty NA.DAT 
czy Giovanniego Battisty Palumby. Zob. J. A. Levinson, K. Oberhuber, J. L. Sheehan, dz. cyt., nr 
183-184; D. Landau, P. Parshall, dz. cyt., s. 102; V. Juřen, La signature emblématique, „Revue de 
l’art” 1974, nr 26, s. 31-32.
40 E. J. Dwyer, The Subject of Dürer’s Four Witches, “The Art Quarterly” 1971, t. 34, s. 456-472; Vorbild 
Dürer. Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, 8. Juli bis 10. September 1978, hrsg. 
P. Strieder, München 1978, kat. nr 35; The Illustrated Bartsch, vol. 25, Commentary...,  dz. cyt., s. 245.
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Dürerowskiego pierwowzoru, nasuwa pytanie – czy intencją rytownika nie było 
podkreślenie procesu tworzenia tego miedziorytu... 

Przedstawiony przegląd „kuriozalnych” sygnatur wczesnych miedziorytów 
i próby ich interpretacji pokazują, że dla wielu rytowników działających wówczas 
zarówno na Północy, jak i na Południu Europy sygnowanie było przemyślanym za-
biegiem, mającym przykuć uwagę odbiorców. Tym samym refleksja nad wyszuka-
nymi formami sygnatur stanowić może punkt wyjścia do stawiania pytań o takie 
kluczowe zagadnienia związane z początkami grafiki, jak wczesne strategie marke-
tingowe, gry z widzem czy wreszcie świadomość autonomii tego medium.  ◗
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Muzeum Narodowe w Warszawie

 
Curiosité? – rzecz o interpretacji,  
interpretacja rzeczy.  
Z zagadnień ikonografii i techniki w grafice XVI–XVIII w. 

W  wielu miastach w  Europie czy w  Stanach Zjednoczonych istnieją antykwariaty 
przywodzące na myśl dziwne, niepokojące miejsce znane z powieści Dickensa The Old 
Curiosity Shop1, gdzie dominują osobliwe przedmioty, a nie dzieła sztuki. Niemniej 
w  ofercie znajdują się także graficzne wizualizacje – m.in. stare ryciny, książki ilu-
strowane. Niektóre z tych miejsc nawiązują w swoisty sposób do tradycji gabinetów 
osobliwości, w których graficzne studia roślin, zwierząt, minerałów, zajmowały ważne 
miejsce obok właściwych okazów, a niejednokrotnie je zastępowały. Co istotne, same 
stawały się z czasem „dziwnymi” przedmiotami. 

 Rycina jako przedmiot nieraz postrzegana była jako curiositá, ciekawostka, naj-
częściej, i w najbardziej oczywisty sposób, ze względu na reprezentowaną ikonografię. 
Z drugiej strony, aczkolwiek rzadziej, pojawia się inny aspekt ryciny z kategorii cu-
riosité – technika wykonania lub podłoże. Te dwa elementy: ikonografia oraz aspekt 

„techniczny”, stanowić będą przedmiot niniejszych luźnych uwag, stroniących od pró-
by formułowania reguł, przeciwnie – nacechowanych dozą subiektywizmu (po czę-
ści wynikającego z wieloletniego kontaktu z najbogatszymi zbiorami rycin w Polsce 
i w Europie, podlegającymi na przestrzeni dziesięcioleci lub wieków rozmaitym syste-
mom kwalifikującym zgromadzone obiekty).

W kategorii rycin curiositá, ze względu na ich ikonografię, można podjąć próbę 
wyróżnienia kilku, przynajmniej trzech kategorii. Pierwszą z nich mogłyby być przed-
stawienia o charakterze informacyjnym, ukazujące jakieś zjawisko w sposób niemal 
naukowy (np. dwugłowe ciele), następnie przedstawienia, które poruszają odbiorcę 
w wymiarze psychologicznym, a więc intrygują, niepokoją, zastanawiają, i wreszcie 
przedstawienia, które przerażają, bulwersują. 

W pierwszej, informacyjnej kategorii, można zaobserwować zjawisko interpretacji 
łączącej lub rozdzielającej temat i autora przedstawienia. W zależności od tego, kto 

1 Ch. Dickens, The Old Curiosity Shop, London 1840-1841.
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jest autorem ryciny, trak-
towana jest ona w  klasyfi-
kacji zbiorów jako element 
oeuvre artysty, bez względu 
na ikonografię, bądź jako 
wyłącznie ciekawostka iko-
nograficzna, gdy twórca nie 
należy do grona wielkich. 
Istotniejszy wydaje się sam 
artysta, a  nie temat, plasu-
jący przedstawienie w  krę-
gu curiositè. 

Przykłady tego typu można odnaleźć pośród ilustracji taksonomicznych i  arty-
stycznych ukazujących fenomeny przyrody. Opisywanie porządku świata naturalnego 
poprzez jego elementy składowe, prowadzące do prób systematyzacji, znane jest od 
starożytności (Pliniusz St.). Na przestrzeni wieków znajdowało ono wyraz w rozma-
itych bestiariuszach, zielnikach czy historiach naturalnych, by w początkach okresu 
nowożytnego, wraz z wynalazkiem druku, zyskać na intensywności.

Dzieła z zakresu historii naturalnej, począwszy od pięciotomowej Historiae ani-
malium2 Konrada Gesnera, uważanej za najpopularniejsze opracowanie tego typu 
doby renesansu, zawierały liczne ryciny będące przykładami ilustracji taksonomicznej. 
Konrad Gesner najczęściej łączył własne obserwacje dokonane w podróżach z przeka-
zami ze Starego Testamentu oraz pism hebrajskich, greckich i łacińskich, autorstwa 
m.in. Arystotelesa, Pliniusza St. czy Aeliana, a także z wiadomościami zaczerpniętymi 
ze średniowiecznych bestiariuszy (Physiologus). Zwracał uwagę na tradycyjną sym-
bolikę danego zwierzęcia czy znaczenia spotykane w  literaturze, co sytuowało jego 
pracę również w konwencji książek emblematycznych3. W dziele Gesnera pojawia się 
ilustracja, która pełniąc funkcję taksonomiczną, jednocześnie może być postrzegana 
jako przykład curiositá w nietypowym kontekście. Słynny nosorożec (il. 1) jest kopią 
drzeworytu Albrechta Dürera (il. 2). Należy zwrócić uwagę, iż – jak wiadomo – artysta 
nigdy nie widział takiego zwierzęcia, a swój rysunek opracował na podstawie opisu 
oraz szkicu nieznanego autorstwa4. Niemniej z właściwym sobie artyzmem stworzył 

2 Pięciotomowe dzieło zostało wydane w Zurychu, pierwsze cztery tomy w latach 1551-1558, tom 
piąty w 1587 r.
3 Nauka rozumiana była bowiem jako suma wszelkich informacji, również dotyczących mitów czy 
znaczeń symbolicznych. 
4 R. Schoch, M. Mende, A. Scherbaum, Albrecht Dürer. Das druckgraphische Werk, Bd 2 Holzschnitte 
und Holzschnittfolgen, München-Berlin-London-New York 2002, s. 420-424, nr 241. 

1
K. Gesner, 
Nosorożec,  
w: Historiae 
animalium,  
1551 r., wg 
drzeworytu  
A. Dürera.  
Fot. U. S. 
National Library 
of Medicine



110

Joanna A. Tomicka

wizerunek tak suge-
stywny, że na długo za-
władnął on wyobraźnią 
nie tylko odbiorców, ale 
i  ówczesnych uczonych. 
Dürerowska artystyczna 
wizja trafiła do opraco-
wania naukowego.

Świat przyrody nie-
ożywionej podobnie 
dostarcza interesujących 
przykładów z  zakresu 
ilustracji taksonomicz-
nej oraz artystycznej. 
Muszle, jako obiekty 

kolekcjonerskie, wysoko cenione, gromadzone w  gabinetach osobliwości, były też 
przedstawiane na rycinach. Pojawiały się nie tylko w  martwych naturach czy też 
jako atrybuty w  kompozycjach alegorycznych5. Przede wszystkim ukazywane były 
w ilustracji taksonomicznej dokumentującej fenomeny natury (jak w słynnym dzie-
le Aldrovandiego systematyzującym świat przyrody ożywionej i nieożywionej)6 (il. 3), 
by tak odwzorowane, mogły trafić do licznych kunstkamer i gabinetów osobliwości, 
które zaspokajały nie tylko potrzeby poznawcze i naukowe, lecz także stanowiły ma-
nifestację prestiżu władców czy zamożnych kupców7. 

Gdy jednak autorem ryciny ukazującej muszlę jest nie kto inny, tylko sam 
Rembrandt (il. 4), w oczywisty sposób bardziej istotne staje się jego autorstwo i  za-
interesowanie tematem, niż sam przedstawiony fenomen natury8. Jednocześnie to 
studium muszli, w wymiarze graficznego oeuvre artysty, posiada status ciekawostki 
ikonograficznej. Zarazem jednak wpisuje się w panującą wówczas w Holandii fascyna-
cję nietypowymi, rzadkimi fenomenami natury, które w ojczyźnie artysty zaczęły się 

5 Np. Hendrick Goltzius, Tetyda w  powozie z  wielkiej muszli zaprzężonym w  delfiny, 1588-1590, 
drzeworyt chiaroscuro (Bartsch 235). 
6 U. Aldrovandi, Opera, Bologna 1599-1667, t. 10 – niemal w  całości poświęcony formom 
konchoidalnym, zawierał najobszerniejsze zestawienia i  opisy rodzajów muszli spośród znanych 
dotąd opracowań. Zob. także inne jego dzieła: De reliquis animalibus exanquibus libri quarto…, 
Bononiae 1606, t. 3, rozdz. 41-57, s. 417-464; Musaeum matelicum in libros IIII…, Bononiae 1648, 
lib. I, s. 88-89, lib. IV, s. 465-466, 470-471. 
7 Zob. m.in. Merchants and Marvels. Commerce Science and Art In Early Modern Europe, ed. P. H. 
Smith, P. Findlen, New York-London 2002. 
8 Rembrandt, Studium muszli (Conus marmoreus), 1650, akwaforta, sucha igła, miedzioryt (Bartsch 159).

2
A. Dürer, 

Nosorożec,  
1515 r.,  

drzeworyt.  
Fot. The British 

Museum  
w Londynie
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pojawiać dzięki rozwijającemu się han-
dlowi z odległymi krajami.

Rembrandt posiadał znaczącą ko-
lekcję nie tylko dzieł sztuki (zwłaszcza 
rycin), ale i osobliwości, które pojawiały 
się w  jego kompozycjach. Jednak tylko 
raz przedstawił jeden z  tych przedmio-
tów jako temat samodzielnej ryciny, za-
razem jest to jedyny przykład martwej 
natury w jego wielkim dorobku graficz-
nym, obejmującym ponad 300 kompozy-
cji. Ten odosobniony przykład, zdaniem 
badaczy, został zainspirowany również 
dokonaniami innych artystów, których 
dzieła często inspirowały Rembrandta, 
zarówno w  zakresie ikonografii, kom-
pozycji, jak i osiągnięć technicznych. 
W  tym przypadku był to najprawdopo-
dobniej cykl rycin ukazujących różne 
muszle autorstwa Wenceslausa Hollara9, 
cykl, który Rembrandt posiadał w  swej 
kolekcji, podobnie jak rzadki rodzaj 
muszli, którego Hollar nie przedstawił w swej serii. Było to zatem swoiste wyzwanie 
artystyczne – przykład rywalizacji w zakresie tego samego tematu, jednocześnie uka-
zanie obiektu nieznanego z wcześniejszych ujęć artystycznych10.

Studium muszli (conus marmoreus, występującej w Oceanie Indyjskim) pochłonę-
ło go do tego stopnia, że opracowując rysunek na płycie, nie odwrócił wizerunku, by 
oddać jego naturalny wygląd w  lustrzanym odbiciu na papierze. Specjaliści zwracają 
uwagę, że powstał w ten sposób obraz muszli niezgodny z naturą, muszla zwinięta jest 
bowiem w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara – co nie zdarza się w przyrodzie. 
Jednocześnie jednak artysta pamiętał o odwróceniu swej sygnatury, by na rycinie była czy-

9 Wenceslaus Hollar, cykl 38 akwafort, lata 40. XVII w. A. Griffiths, G. Kesnerová, Wenceslaus Hollar 
Prints and Drawings from the Collection of the National Gallery, London 1983, s. 83, kat. nr 84 a-l; 
Keuze uit de aanwinsten, “Bulletin van het Rijksmuseum” 1992, s. 102-103; Landmarks in Print 
Collecting, Connoisseurs and Donors at the British Museum since 1753, ed. A. Griffiths, London 1996, 
kat. nr 4. 
10 Rembrandt the Printmaker, exhibition catalogue, Rijksmusem Amsterdam 2000-the British 
Museum 2001, ed. E. Hinterding, G. Luijten, M. Royalton-Kisch, contributions M. Schapelhouman, 
P. Schatborn, E. van de Wetering, Amsterdam 2000, s. 258-261, kat. nr 62.

3
U. Aldrovandi, 
Conchae Venereae 
quingue priores, w: 
De reliquis 
animalibus 
exanquibus libri 
quarto…, 
Bononiae  
1606.  
Fot. Antiquariaat 
Junk Amsterdam
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telna we właściwy sposób. 
Opracowując kompozy-
cję w  trzech kolejnych 
stanach, przyciemniał 
tło i  dążył do uzyskania 
efektu lśnienia i  gładko-
ści powierzchni muszli. 
Podobnie przedstawie-
nia z  zakresu anomalii, 
patologii, postrzegane 
generalnie jako przykład 
curiosité z  zakresu iko-
nografii, mogą stanowić 

pole swoistej interpretacji również ze względu na autorstwo ryciny. 
Albrecht Dürer, podobnie jak w  przypadku przywołanego wcześniej wizerun-

ku nosorożca, nie widział podwójnego prosięcia, nazywanego „potworną świnią 
z Landser” (il. 5). Znana mu natomiast była grafika ulotna, dokumentująca to osobli-
we wydarzenie, które miało miejsce 1 marca 1496 r. w Landser w Alzacji. Na podsta-
wie tego druku11 Dürer ukazał dorosłe już zwierzę (prosię przeżyło jeden dzień) na 
tle krajobrazu z zamkiem Landser w tle. Artysta poświęcił tej anomalii wiele uwagi, 
opracowując w swym miedziorycie pełną kompozycję krajobrazową i nadając całości 
wymiar artystyczny. 

Wielcy twórcy dokumentujący w swych rycinach wyjątkowe zjawiska anatomicz-
ne, tak jak np. Dűrer, pozostaną przede wszystkim wielkimi mistrzami zaintereso-
wanymi światem przyrody w rozmaitych jego przejawach. Ich dzieła znajdą miejsce 
w katalogach zbiorów w oeuvre danego artysty. Natomiast ten sam temat przedstawio-
ny przez ilustratora (np. kompendium przyrodniczego czy medycznego), z większym 
prawdopodobieństwem zostanie odebrany i  zaklasyfikowany jako przykład curiosi-
té, zwłaszcza gdy ilustracja pozbawiona jest kontekstu opracowania, do którego zo-
stała wykonana, stała się „ryciną luźną”. Tym bardziej w przypadku grafiki ulotnej 
dokumentującej rozmaite wydarzenia, o  klasyfikacji zadecyduje przede wszystkim 
temat12. Należy zaznaczyć, iż pominięte zostają tu możliwości elektronicznych baz da-
nych, pozwalających na klasyfikację wszelkich kategorii, jakimi można opisać dane 

11 Grafika ulotna została opublikowana w Bazylei przez Johanna Bergmanna von Olpe z  tekstem 
Sebastiana Branta. R. Schoch, M. Mende, A. Scherbaum, dz. cyt., Bd 1 Kupferstiche, Eisenradierungen 
und Kaltnadelblätter, München-Berlin-London-New York 2001, s. 43-44, nr 8. 
12  U. Aldrovandi, Opera…, dz. cyt., t. 13. Ostatni tom ukazuje zjawiska i stworzenia dziwne, obejmując 
zarówno komety czy pojawiające się w  rzeczywistości deformacje anatomiczne, botaniczne, jak 
i monstra fantastyczne i mitologiczne. 

4
Rembrandt  

van Rijn,  
Studium muszli, 

1650 r., 
akwaforta, sucha 
igła, miedzioryt.  
Fot. The British 

Museum  
w Londynie



113

Curiosité? – rzecz o interpretacji, interpretacja rzeczy. 

przedstawienie poprzez system 
słów kluczowych. Interesujące 
wydaje się, że rycina z kategorii 

„ciekawostka ikonograficzna”, 
bywa inaczej postrzegana i  kla-
syfikowana, gdy jest dziełem tak 
wielkich artystów jak Dürer czy 
Rembrandt, a  inaczej, gdy na 
plan pierwszy nie można wy-
sunąć autorstwa i  związanego 
z nim artyzmu. 

W  zakresie ilustracji tak-
sonomicznej pojawiały się rów-
nież wpływy literatury i filozofii, 
przynoszące ujęcia ikonograficzne zwracające uwagę swą odmiennością. 

Dzieło Konrada Gesnera było kontynuowane przez Ulissesa Aldrovandiego 
(określanego mianem Bolońskiego Arystotelesa), zoologa, badacza, szczególnie cenio-
nego przez Linneusza. Aldrovandi był jednym z pierwszych zoologów ukazujących 
szkielety zwierząt (co nie było wówczas szeroko praktykowane ze względu na ogra-
niczoną dostępność właściwych, spreparowanych okazów), jako badacz dążył zwłasz-
cza do grupowania gatunków. Jego poprzednik, Konrad Gesner obrał w swej pracy 
porządek alfabetyczny w  zakresie głównych grup, takich jak: zwierzęta czworonoż-
ne, ptaki, zwierzęta morskie czy stwory fantastyczne. Gesner i Aldrovandi w swych 
pomnikowych dziełach, do których tworzone były liczne ilustracje taksonomiczne, 
usystematyzowali, zgodnie z ówczesnymi informacjami, stan wiedzy z zakresu histo-
rii naturalnej, posiłkując się i włączając w jej zakres odniesienia i sposób postrzegania 
zjawisk zaczerpniętych z gatunku emblematycznego. 

W obrębie ilustracji taksonomicznych daje się zaobserwować wzajemny związek 
z  literaturą emblematyczną. Do tego typu ujęcia nawiązują także późniejsze ryciny 
luźne, ukazujące szkielety ptaków i ssaków w kontekście moralizującym. Cykl rycin, 
łączony z Hendrikiem Hondiusem, przedstawiających szkielety ptaków i ssaków na 
tle krajobrazu (np. Conijn), przynosi refleksję o  przemijaniu, zestawiając nie tylko 
wizerunek tego, co martwe z  krajobrazem wypełnionym roślinnością, ale też oży-
wiając sam szkielet, trzymający w obu kończynach kwitnące rośliny13. W tym przed-
stawieniu, wzorem struktury emblematycznej, subscriptio – podpis pełni ważną rolę, 
zawiera bowiem cytat z Księgi przysłów, który doczekał się wielu hermeneutycznych 

13 Nieokreślony rytownik wg H. Hondiusa (?), Conijn, z cyklu Szkielety ptaków i ssaków, miedzioryty, 
ok. poł. XVII w.

5
A. Dürer,  
Świnia z Landser, 
1496 r., 
miedzioryt.  
Fot. The British 
Museum  
w Londynie
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ujęć14. Ilustracja naukowa staje się em-
blematem o schronieniu, które nawet 
najsłabsi mogą uzyskać, uciekając się 
do Chrystusa – Skały Zbawienia, al-
bowiem sami są zbyt słabi, niezdol-
ni pokonać zepsucia własnej natury, 
oprzeć się pokusom, lecz dana jest im 
mądrość, by schronić się na skale. 

Ilustracje naukowe niejedno-
krotnie bywały wzbogacane i  ukazy-
wane przez pryzmat refleksji autora 
dotyczącej danego fenomenu natury 
w  perspektywie szerszej, wykraczają-
cej poza wyłącznie badawczą (w ściśle 
naukowym i współczesnym rozumie-
niu tego terminu). Zagadnienie to do-
tyczy zarówno ilustracji ukazujących 
rośliny, zwierzęta, jak i anatomię czło-
wieka. Przykłady takie wnoszą ele-
ment moralisè, sytuując naukową ilu-
strację dotyczącą wiedzy empirycznej 
na pograniczu właściwego dla niej 
realizmu i ujęcia moralizującego, przy 

czym nie odnoszą się do wiedzy jako takiej, lecz obejmują swą refleksją miejsce oraz 
znaczenie świata naturalnego i człowieka w innej perspektywie, perspektywie wiecz-
ności. W traktatach medycznych, szczególnie z dziedziny anatomii i chirurgii, spotkać 
można w XVI i XVII w. np. gruntowne, z punktu widzenia nauki, studia ludzkiego 
szkieletu, mieszczące zarazem nie tylko odwołania do symboliki wanitatywnej, ale 
i sugerujące jednocześnie wymiar filozoficzny. Najwyżej oceniany ówcześnie ze wzglę-
du na swą wartość merytoryczną, i  znakomicie ilustrowany, był traktat Flamanda 
Andreasa van Wessel, znanego także jako Vesalius (1514-1564), De humani corporis 
fabrica (wyd. 1543). Jedna z ilustracji przedstawiających szkielet z różnych stron ma 
charakter ujęcia artystycznego, czerpiącego także z  rozwiązań właściwych dla em-

14 Są na ziemi cztery istoty małe, lecz najrozumniejsze z mądrych: lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie 
nazbiera żywności; góraliki, lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkania zakłada; szarańcza, która 
choć nie ma króla, cała wyrusza w porządku; jaszczurka, co nie da się schwycić rękami, a mieszka 
w pałacach królewskich. Księga Przysłów 30, 24-28, tłum. wg Biblii Tysiąclecia.

6
A. Vesalius, 

Vivitur ingenio…, 
De corporis 

humani Fabrica, 
Basel 1543, 
drzeworyt.  

Fot. U. S. 
National Library 

of Medicine
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blematyki15. Świadczy o  tym nie 
tylko ukazanie szkieletu w  pozie 
zadumy, pochylonego nad czasz-
ką, ale i opatrzenie przedstawienia 
dewizą Vivitur ingenio, caetera 
mortis erunt16 (il. 6). Ujęcia takie, 
nawiązujące do tradycji dance ma-
cabre, znajdowały specyficzny wy-
miar właśnie w naukowej ilustracji. 
Rycina w De humani corporis fabri-
ca wychodzi jednak, dzięki doda-
nemu mottu, poza zakres li tylko 
symboliki wanitatywnej, sugerując 
wieczny wymiar ludzkich dokonań 
i wiarę w ich nieprzemijalność. 

Istotnym elementem w  niniej-
szych rozważaniach jest zwrócenie 
uwagi na czynnik subiektywizmu, 
zarówno w  refleksji i  ocenach dą-
żących do systematyzowania danego zbioru obiektów, zakresu czasowego i obszaru 
zagadnień, jak i w historycznym odniesieniu do konkretnej kwestii. 

Kolejnym zjawiskiem osobliwym, stwarzającym możliwości interpretacji i  zróż-
nicowanej klasyfikacji, mogą być niektóre ryciny non finito. W odniesieniu do grafiki 
niedokończone, niedopracowane kompozycje mają szczególny charakter wynikający 
ze specyfiki medium, w którym przyjęte jest wykonywanie tzw. odbitek stanowych 
ukazujących kolejne etapy opracowywania płyty. Swoistą cezurę w  traktowaniu ry-
ciny non finito stanowi twórczość Rembrandta. Wcześniej najwyżej ceniono dzieło 
ukończone i za rzecz właśnie osobliwą uważano trafiającą na rynek odbitkę z niedo-
pracowanej płyty. Przykładem jest m.in. miedzioryt Hendricka Goltziusa Pokłon pa-
sterzy (il. 7), wydany przez jego ucznia, Jacoba Mahatma. Goltzius charakteryzował 
się tradycyjnym podejściem do spraw warsztatu, znany był nawet ze swej niechęci 
do pokazywania zleceniodawcom czy uczniom nieukończonych płyt. Prezentowana 
kompozycja została opublikowana niedługo po jego śmierci (1617) w hołdzie jego mi-
strzostwu, stając się dziełem wyjątkowym. 

15 Autorem ilustracji prawdopodobnie był uczeń Tycjana, Jan Stephen van Calcar, który miał być 
obecny osobiście przy sekcji. 
16 A. Vesalius, De corporis humani fabrica libri septem, Basel 1543, s. 164.
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Od czasów Rembrandta stanowe odbitki uzyskały walor kolekcjonerski, były 
wysoko cenione wśród znawców jako fazy procesu twórczego, dowody artystycznych 
poszukiwań i dzieła rzadkie, kolekcjonerskie rarytasy. Rembrandt nieustannie zaska-
kiwał swoimi propozycjami, wykonywał w  tym samym okresie dzieła perfekcyjnie 
dopracowane technicznie, jak i niezwykle szkicowe17. Znane jest jego powiedzenie, iż 
dzieło jest ukończone, gdy artysta za takie je uzna, czyli osiągnie to, co zamierzał18. 
Znakomita akwaforta Św. Hieronim piszący przy pniu wierzby19 jest przykładem takie-
go właśnie „ukończonego non finito” (il. 8). Wnikliwe studium drzewa, pozbawione-
go konarów i gałęzi, wydobywające jego dramatyczną ekspresję, silnie kontrastuje ze 
szkicowo potraktowaną sylwetką samego świętego i krajobrazem zaznaczonym zale-
dwie kilkoma kreskami suchej igły. Jednak Rembrandt opatrzył swe dzieło sygnaturą 
i datą. Uznając je za artystycznie kompletne, wprowadził na rynek, wprawdzie w nie-
wielkiej liczbie odbitek, ze względu na specyfikę techniki suchej igły tracącej szybko 
pod prasą „puszystość” kreski. 

Przechodząc do szczególnych, osobliwych, wyjątkowych, propozycji technicz-
nych w zakresie grafiki dawnej, należy z pewnością zwrócić uwagę na kompozycję 
francuskiego rytownika Claude’a  Mellana Chusta św. Weroniki (Veraikon) (il. 9). 
Artysta wykonał w tak niezwykły sposób tylko tę jedną kompozycję. Ukazując oblicze 
Chrystusa, wyjątkowe i jedyne, dał dowód swej inwencji i maestrii. Cała kompozycja 
została bowiem zbudowana z jednej linii, której początek znajduje się na czubku nosa 
przedstawionej twarzy. Linia ta prowadzona z różnym natężeniem i zagęszczeniem 
odstępów, nie krzyżuje się w żadnym miejscu kompozycji, jednak mistrzowsko tworzy 
wszystkie efekty światłocieniowe budujące kształt. Rylec, wirtuozersko prowadzony, 
zagłębia się mocniej w partiach, które mają być ciemniejsze, a więc muszą przyjąć wię-
cej farby, i delikatnie żłobi powierzchnie w tych, które mają pozostać jasne. Co wię-
cej, ta jedna jedyna linia pozostaje nieprzerwana. Poza miejscem zagłębienia się rylca 
w płytę, nie widać, by został on odjęty, aż do miejsca zakończenia. Tekst widniejący 
u dołu kompozycji FORMATVS VNICVS VNA – Ukształtowany Jedyny Jedną, pod-
sumowuje unikalność trzech elementów: po pierwsze Chrystusa – Boga Człowieka, 
po drugie cudownego wizerunku na chuście św. Weroniki, po trzecie techniki jednej 
jedynej linii. 

17 J. A. Tomicka, Rembrandt rytownik. Przegląd problematyki, w: Rembrandt. Rysunki i  ryciny 
w zbiorach polskich, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, red. A. Kozak, J. A. Tomicka, 
Warszawa 2009, s. 28. 
18 A. Houbraken, De groote schouburg der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, Amsterdam 
1718-1721, vol. 1, s. 259; Zob. The Unfinished Print, exhibition catalogue, National Gallery of Art, 
Washington, ed. P. Parshall, S. Sell, J. Brodie, Washington 2001, s. 52, przyp. 17. 
19 Św. Hieronim piszący przy pniu wierzby, 1648 r., stan II/2, akwaforta, sucha igła, Bartsch 103.
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Z zakresu technik graficznych 
można przywołać przykład nie-
zwykłego rozwiązania, jakim była 
tzw. technika kłaczkowa, zwana 
też meszkową. Nie tylko technika, 
ale również czas powstania i ilość 
znanych rycin, plasuje je wśród 
zjawisk wyjątkowo rzadkich i  tak 
nietypowych, że z  pewnością za-
sługujących na miano osobliwości. 

Piętnastowieczne unikatowe 
ryciny luźne, drzeworyty lub me-
taloryty (single-leaf print), w prze-
ciwieństwie do np. ilustracji książ-
kowej, pomyślane były jako auto-
nomiczne, samodzielne dzieła. Ich 
temat, ale też technika, stwarzały 
możliwość całkowicie niezależ-
nego funkcjonowania na rynku. 
Dzięki swej wyjątkowości stawały się one „obiektami osobistego posiadania”20, a tema-
tyka, najczęściej religijna, czyniła z nich obiekty przeznaczone do prywatnej dewocji. 

Wiek XV, a zwłaszcza jego druga połowa, obfitował w wiele eksperymentów tech-
nicznych w zakresie grafiki, m.in. próbowano uzyskać efekt trójwymiarowości w ry-
cinach. Poszukiwania te powiązane były z osiągnięciami w ówczesnym wytwórstwie 
tkanin, co dotyczyło np. zastosowania złoceń i brokatu, a także technik zdobienia skór 
przez wytłaczanie faktury. Na potrzeby rycin eksperymentowano np. z metalowymi 
opiłkami, którymi posypywano wybrane partie lub całość kompozycji, której linie 

– nasączone uprzednio odpowiednimi substancjami – sklejały opiłki, tworząc w ten 
sposób efekt delikatnego, połyskliwego haftu srebrną nicią21. 

Natomiast efekt aksamitu, czy brokatowego aksamitu – szczególnie wówczas ce-
nionej i modnej włoskiej tkaniny, uzyskano w technice graficznej zwanej kłaczkową. 
Wydaje się, że w  oczywisty sposób celem tych poszukiwań było naśladowanie luk-
susowego przedmiotu. Większość z  tych technik stosowana była przez stosunkowo 
krótki okres, a ich kruchość spowodowała, że bardzo nieliczne przykłady przetrwały 

20 P. Parshall, Introduction. The Modern Historiography of Early Printmaking, w: Studies in the History 
of Art, 75, Center for Advanced Study in the Visual Arts, Symposium Papers vol. 52 Woodcut in 
Fifteenth-Century Europe, ed. P. Parshall, Yale 2009, s. 10.
21 A. Scheld, R. Damm, Flock Prints and Paste Prints. A Technological Approach, w: Tamże, s. 317. 
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do naszych czasów. Dzięki badaniom 
Wilhelma Ludwiga Schroeibera, wie-
my o  zachowanych pięciu rycinach 
kłaczkowych22.

Badacze z Germanisches Natio-
nalmuseum w  Norymberdze (skąd 
pochodzi słynny przykład ryciny 
wykonanej w  technice kłaczkowej, 
ukazujący św. Jerzego walczące-
go ze smokiem) poddali analizie 
technicznej dwa najlepiej zacho-
wane obiekty, by zrekonstruować 
proces powstawania tego typu ry-
cin. Szczegółowo został on opisany 
przez Alexandrę Scheld i  Rolanda 
Damma. Ten skomplikowany pro-
ces, dzięki najnowszym ustaleniom 
specjalistów, podzielony został na 
kilka etapów. Sam rodzaj papie-

ru wyróżniał się swą fakturą mającą imitować trójwymiarową strukturę tkaniny 
(strukturę tę uzyskiwano przez wytłaczanie wilgotnego arkusza, rolowanie po nim 
odpowiednio grubej nici splecionej wełny). Następnie, na wybrane partie lub na ca-
łość arkusza, nakładano cienkie płatki miękkiego metalu łączone z papierem spo-
iwem (zabarwionym na kolor bursztynu), żeby uzyskać wrażenia luksusowej lśnią-
cej tkaniny brokatowej. Cztery z pięciu znanych rycin kłaczkowych zostały odbite 
na papierze pokrytym metalem, którego srebrny kolor, dzięki pokryciu barwnikiem 
o oranżowym odcieniu, sprawiał wrażenie złota. Sama kompozycja była odbijana 
z klocka pokrytego czerwonym tuszem z oleistym werniksem, który służył jako klej 
do rozpylonych zaraz potem kłaczków czerwonej wełny, osadzających się na liniach 
kompozycji23. 

Ta wyjątkowa, zdawałoby się, technika powróciła w XVII w. na znacznie więk-
szą skalę w  wyrobach pozbawionych już wprawdzie waloru unikatowości, jednak 
zachowujących luksusowy charakter. Były to tapety wykonywane dla dworów wład-
ców i  arystokracji. Ten obszar badawczy cieszy się w ostatnich latach rosnącym za-
interesowaniem nie tylko historyków sztuki, stając się kolejnym polem badań inter-

22 Tamże, s. 318.
23 Tamże. 

9
C. Mellan, 
Chusta Św. 
Weroniki, 

(Veraikon),  
1649 r., 

miedzioryt. 
Muzeum 

Narodowe  
w Warszawie. 

Fot. Z. Doliński



119

Curiosité? – rzecz o interpretacji, interpretacja rzeczy. 

dyscyplinarnych24. Tapety kłaczkowe, podobnie jak unikatowe ryciny luźne z XV w., 
również miały imitować cenne tkaniny zawieszane na ścianach i  przez długi czas 
były dostępne tylko dla najzamożniejszych. Dzięki ich słynnym miłośnikom, jak np. 
Madame Pompadour, stały się jednym z wyznaczników prestiżu i dobrego smaku. Ich 
proces produkcji udoskonalono dzięki innowacjom technicznym, wzory odpowiadały 
zmieniającym się modom, lecz technika pozostała, osiągając wysokiej klasy rezultaty 
w XVIII i na początku XIX w. Pod koniec epoki wiktoriańskiej technika ta poddana 
została miażdżącej krytyce, akcentującej aspekt higieniczny (kłaczki siedliskiem po-
kładów kurzu; szczęśliwie terpentyna, używana w produkcji tego typu tapet, chroniła 
przed robactwem) i stała się synonimem złego gustu. Obecnie powstają wciąż tapety 
wykonywane tą techniką, lecz głównie na potrzeby rekonstrukcji wyposażenia histo-
rycznych wnętrz.

Pojęcie curiosité, rozmaicie stosowane, może wpływać na kwalifikację dzieł, prze-
mieszczanie ich między kolejnymi obszarami. Najczęściej elementem decydującym 
jest wymiar artystyczny, i tak, dzieło o tematyce curiositè (np. dwugłowe ciele) zajmuje 
miejsce pośród dzieł wielkiego artysty i staje się pełnoprawnym elementem jego oeu-
vre, a grafika ulotna nieznanego rytownika o tej samej tematyce znajdzie swoje miejsce 
np. pośród variów. Z pewnością dotykamy tu również innego zagadnienia, ze względu 
na swą rozległość zasługującego na odrębne opracowanie, jakim są dzieje gustu. 

Ciekawostka, kuriozum, w zakresie przytoczonych przykładów ikonograficznych 
pozostaje zatem kwestią interpretacji, najczęściej zawierającą element subiektywizmu 
związanego z  ocenami artystycznymi. Odmienność, niecodzienność, wyjątkowość 
techniki wydaje się poddawać bardziej oczywistym kryteriom i ocenom, choć i tu kla-
syfikowanie według precyzyjnych reguł może okazać się nie w pełni satysfakcjonujące 
i powinno uwzględniać kontekst historyczny. Zatem pojęcie curiositè to rzecz (kwe-
stia) interpretacji – interpretacja rzeczy.  ◗

24 Zob. np. inicjatywy badawcze Victoria and Albert Museum http://www.vam.ac.uk/content/
articles/w/study-guide-wallpapers/ [z  dn. 27 V 2012]; konferencje współorganizowane przez 
brytyjskie Wallpapers History Society, a  także Cooper-Hewitt, National Design Museum, 
Smithsonian Institution w Nowym Jorku. 
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Curiosa i curiositas w emblematyce XVI–XVIII w.

 

W  słownikach słowo curiosus oznaczało: „dworny”, „pilny”, „pieczołowity”, na-
tomiast, definiowana jako appetitus rerum novarum, curiositas – „dworność” 
i „chęć do nauk”1. W teorii gatunków symbolicznych (symbolum, emblema, hie-
rogliphicum) nie odwoływano się do tak pojętej „ciekawości” ani do dzisiejszego 
rozumienia słowa „kuriozalny” (określenia bliskoznaczne: niezwykły, osobliwy, 
absurdalny, dziwny, dziwaczny, groteskowy, paradoksalny, egzotyczny, szokują-
cy)2, mimo iż współczesne definicje emblematyki bliskie są nieraz rozumieniu 
curiositas vitiosa. Wskazania względności znaczeniowej ikonu i  lemmy (części 
składowych emblematu, wyjaśnianych przeważnie w trzecim elemencie zwanym 
subskrypcją) oraz programowej niejasności (obscuritas) gatunku3 zaowocowały 
w obrębie historii sztuki i literatury przywoływaniem kompozycji emblematycz-
nych lub kontekstu tradycji symbolicznej dla interpretacji wykraczających poza 
zasób Iconologii Ripy alegorii z dodatkiem inskrypcji, odstępstw od zasady deco-
rum czy przejawów „groteskowości”, „rebusowości” lub „enigmatyczności”, bez 
względu na zakres adaptacji wzorca ze zbioru emblematycznego4. Współczesna 

1 Vocabularium quadrilinguae pro usu scholarum auctum et diligenter recusum in lingua latina, 
germanica, polonica et gallica typi distinctione digestum, Breslau 1763, s. 125.
2 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1995, t. 1, s. 1021; Praktyczny słownik 
współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 1998, t. 18, s. 336.
3 P. M. Daly, Emblem und Enigma. Erkennen und Verkennen im Emblem, w: Erkennen und Erinnern 
in Kunst und Literatur. Kolloquium Reisensburg, 4.-7. Januar 1996, hrsg. P. D. Peil, M. Schilling, P. 
Strohschneider, Tübingen 1998, s. 325-349; Tenże, Emblem Theory. Modern and Early Modern, w: 
Companion to Emblem Studies, ed. P. M. Daly, New York 2008, s. 43-78; D. Russell, Emblems, Frames 
and Other Marginalia. Defining the Emblematic, „Emblematica” 2009, vol. 17, s. 1-40. Podstawą 
źródłową artykułu jest materiał zgromadzony dla potrzeb przygotowywanej monografii Teoria 
emblematyki w Polsce (XVI-XVIII w.). 
4 Na temat interpretacyjnej roli emblematyki w obrębie historii sztuki: P. M. Daly, M. V. Silcox, The 
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praktyka badawcza ma swoje uzasadnienie w opracowaniach dotyczących recep-
cji gatunku. Zbiory emblematyczne (zwłaszcza ich dodatek graficzny) inspirowa-
ły nie tylko profesjonalnych twórców, ale także kształtowały wyobraźnię autorów 
i odbiorców ilustrowanych druków ulotnych, całą jarmarczną ikonosferę XVII w.,  
niecofającą się przed grubiaństwem i obsceną5. Przykładów obscuritatis i obsco-
enitatis wskazać można niemało w emblematyce holenderskiej i niemieckiej, ale 
także  w  symbolice inspirowanej literaturą antyczną i  erazmiańskim dydakty-
zmem6. Emblematyczna inspiracja formalnych i  ideowych osobliwości w sztuce 

Modern Critical Reception of the English Emblem, München-London-New York-Paris 1991, s. 25; 
L. J. Konečný, Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky, Praha 2002, s. 18. Zob. 
m.in. Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, hrsg. A. Henkel, 
A. Schöne, Stuttgart 1996; W. S. Heckscher, K. A. Wirth, Emblem, Emblembuch, w: Reallexikon zur 
deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1967, Bd. 5, szp. 85-228; C. Kemp, Angewandte Emblematik 
in süddeutschen Barockkirchen, München 1981, s. 18-21; Ars Emblematica. Ukryte znaczenia 
w  malarstwie holenderskim XVII w., katalog wystawy, Muzeum Narodowe w  Warszawie, 1981 r.,  
red. J. Michałkowa, Warszawa 1981; A. Bentkowska, Symbolika drzewa. Dylematy związane 
z emblematyczną metodą interpretacji malarstwa, „Rocznik Historii Sztuki” 1985, t. 15, s. 261-271; J. 
Pelc, Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002; U. Bończuk, Ukryte 
znaczenia w „Martwej naturze” Osiasa Beerta Starszego, „Dzieła i interpretacje” 2003, t. 8, s. 123-138; 
J. Pokora, Wazowskie enigmata: wieńce Zygmunta i obeliski Władysława oraz kłódka Jana Kazimierza, 

„Biuletyn Historii Sztuki” 2003, nr 1, s. 7-41; C. P. Warncke, Symbol, Emblem, Allegorie. Die zweite 
Sprache der Bilder, Köln 2005.
5 Zob. m.in. M. Schilling, Mediale Aspekte von Emblem und Flugblatt, w: Text und Bild, Bild und Text. 
DFG-Symposion, hrsg. W. Harms, Stuttgart 1990, s. 245-261; D. Russell, Emblematic Structures in 
Renaissance French Culture, Toronto 1995; Emblems and Art History. Nine Essays, ed. A. Adams, asst. 
L. Grove, Glasgow 1996, (seria Glasgow Emblem Studies, vol. 1); J. Loach, On Words and Walls, w: 
An Interregnum of the Sign. The Emblematic Age in France. Essays in Honour of Daniel S. Russell, ed.  
D. Graham, Glasgow 2001, s. 149-170; J. Liškevičienė, Mundus emblematum. XVII a. Vilniaus 
spaudinių iliustracijos, Vilnius 2005; S. Mödersheim, The Emblem in the Context of Architecture, w: 
Emblem Scholarship Directions and Developments. A  Tribute to Gabriel Hornstein, ed. P. M. Daly, 
Turnhout 2005 (seria Imago Figurata Studies, vol. 5), s. 158-175; L. Grove, Text/Image Mosaics in 
French Culture. Emblems and Comic Strips, Burlington 2005; D. Russell, Emblematic Discourse in 
Renaissance French Royal Entries, w: French Ceremonial Entries in the Sixteenth Century. Event, Image, 
Text, ed. N. Russell, H. Visentin, Toronto 2007, s. 55-72; K. J. Höltgen, Emblematic Title Pages and 
Frontispieces. The Case of Early Modern Period, w: Companion..., dz. cyt., s. 393-409; P. M. Daly, The 
Emblem in Material Culture, w: Tamże, s. 411-456.
6 Zob. np. A. Alciati, Emblemata, Padova 1621, s. 353 (Emblema LXXX Adversus naturam peccantes 

– naga kobieta kucająca przy nocniku); J. Cats, Spiegel van den Ouden, Haag 1632, t. 2, s. 51 (XVIII 
Stultorum est cum stercore peccare – błazen i fekalia); K. Porteman, The Emblem as „Genus Jocosum”. 
Theory and Praxis (Jacob Cats and Roemer Visscher), „Emblematica” 1994, vol. 8, nr 2, s. 243-260;  
P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy jako genus jocosum, w: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia 
i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. 
I. Opacki, współpraca B. Mazurkowa, Katowice 2002, s. 75-83; N. G. Schiller, The Art of Laughter. 
Society, Civility and Viewing. Practices in the Netherlands, 1600-1640, Michigan 2006; J. Manning, 
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nie tłumaczy jednak roli gatunku w „kulturze ciekawości” (Krzysztof Pomian). 
Specyfiką emblematyki było wprowadzanie wątków zaczerpniętych z historii na-
turalnej bądź z życia codziennego w kontekst filozofii moralnej. Gatunek emble-
matyczny od XVI do XVIII w. pozostawał wzorcem humanistycznej interpretacji 
zjawisk natury i  kultury, także odstępstw od norm i  wynaturzeń medycznych, 
społecznych czy politycznych7. Funkcji tej podporządkowane były dalekie od ku-
riozalności i zarazem bliskie curiositas definicje emblematycznej formy i  treści. 
Humanistyczny autorytet emblematyki określa również pozycję gatunku w obrę-
bie współczesnych badań dedykowanych kolekcjonerskim osobliwościom8.

Emblematyczne curiosa
W teoretycznych ujęciach gatunku emblematycznego obraz (icon, pictura) daleki 
był od przypisywanej emblematyce ex post dziwaczności. Ze względu na właści-
we rozumienie oraz funkcję argumentacyjną symboliki forma ikonu, który był 
bardziej znakiem (signum) niż obrazem, podlegała jak lemma zasadzie krótkości 
(brevitas)9. Z retorycznej jasności i precyzji wyprowadzano postulaty ogranicze-

Emblems and their Context. A  Generic Overview, w: The International Emblem. From Incunabula 
to the Internet. Selected Proceedings of the Eighth International Conference of the Society for Emblem 
Studies, 28th July-1st August, 2008, Winchester College, ed. S. McKeown, Cambridge 2010, s. 2-20. 
7 D. Peil, On the Question of a Physiologus Tradition in Emblematic Art and Writing, w: Animals in the 
Middle Ages. A Book of Essays, ed. N. C. Flores, New York-London 1996, s. 103-130; J. Papy, Joachim 
Camerarius`s Symbolorum and Emblematum Centuriae Quatuor. From Natural Sciences to Moral 
Contemplation, w: Mundus Emblematicus. Studies in Neo-Latin Emblem Books, ed. K. A. E. Enenkel, 
A. S. Q. Visser, Turnhout 2003 (seria Imago Figurata Studies, vol. 4), s. 201-225; Monstrous Bodies/
Political Monstrosities, ed. L. Lunger Knoppers, J. B. Landes, New York 2004; A. W. Bates, Emblematic 
Monsters. Unnatural Conceptions and Deformed Births in Early Modern Europe, New York 2005, s.  
43-64 (tu kontekst „nieemblematyczny”); J. Sokolski, Barokowa physica curiosa i  koncepty księgi 
natury, w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 287-
301; Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Warszawa 2010 
(seria Humanizm. Syntezy, t. 9).
8 N. Kenny, The Palace of Secrets. Béroalde de Verville and Renaissance Conceptions of Knowledge, 
Oxford 1991; Tenże, The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany, Oxford 2004; K. 
Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja, XVI-XVIII wiek, tłum. A. Pieńkos, Warszawa 1996; 
M. Mencfel, Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na 
Śląsku w wiekach XVII i XVIII, Warszawa 2010. Opracowania te są podstawą przyjętego w niniejszym 
artykule rozumienia curiositas w kontekście gabinetu osobliwości.
9 C. Balavoine, Le statut de l`image dans les livres emblématiques en France, w: L`Automne de la 
Renaissance 1580-1630, dir. J. Lafond, A. Stegmann, Paris 1981, s. 163-178; G. Rèpaci-Courtois, 
Deseing imparfait. La Renaissance française et l` invention de l`image dans la pratique de l`emblème, 
w: À travers l`image. Lecture iconographique et sens de l`oeuvre. Actes du Séminaire CNRS (G.D.R. 
712) (Paris, 1991), dir. S. Deswarte-Rosa, Paris 1994, s. 123-135; B. F. Scholz, The Brevity of Pictures. 
Sixteenth and Seventeenth Century Views on Counting the Figures in Impresas and Emblems, w: 



123

Curiosa i curiositas w emblematyce XVI–XVIII w.

nia repertuaru symbolicznego oraz ilości elementów w kompozycji. Przedstawie-
nie w  ikonie impresy, symbolu czy emblematu (gatunki symboliczne w  dawnej 
teorii najczęściej rozróżniano) nie powinno być niejasne (oscure) ani trudne (diffi-
cile), trywialne (triviale) czy powszednie (volgare). Figurę winno cechować piękno 
(bellezza, bella vista), szlachetność (nobiltà) oraz jasność (chiarezza)10. W XVI w.  
dopuszczano wprawdzie dziwaczne zwierzęta (animali bizzarri) i  fantastycz-
ne ptaki (uccelli fantastichi), pojęcia capriccio nie używano jednak w  tym kon-
tekście11. Teoretycy XVII w. promowali symbol dowcipny, przyjemny i moralny 
(symbolum ingeniosum, suave, ac mora tum) oraz figurę szlachetną, o zmiennym 
znaczeniu, ciekawą i erudycyjną (nobile, vaga, curiosa, erudita), daleką od chime-
ryczności i kapryśności (chimerico e capriccioso)12. Wykładnia moralna symbolu 
i dydaktyzm wymagały posłużenia się motywem zrozumiałym i godnym. Skon-
centrowane na pochwale osoby, impresa i dewiza nie mogły zawierać elementów 
dwuznacznych ani śmiesznych. Szczególnej ostrożności wymagały także wątki 
sakralne. W  posługującej się wyłącznie obrazem hieroglifice, w  której autorzy 
opracowań poświęconych dziwom natury znajdowali naturalną oprawę symbo-
liczną13, potępiano obscuritas i monstruositas. Dworska dewiza wraz z wiernością 
metaforze i  zasadzie prawdopodobieństwa przeciwna była tkwiącym w  trady-
cji szesnastowiecznej hieroglifiki i  impresy motywom groteskowym oraz kom-
pozycjom powstałym na skutek deformacji bądź fragmentaryzacji14. Dworskiej 

Renaissance-Poetik. Renaissance Poetics, hrsg. H. F. Plett, Berlin-New York 1994, s. 315-337; D. Russell, 
Illustration, Hieroglyph, Icon. The Status of the Emblem Picture, w: Polyvalenz und Multifunktionalität 
der Emblematik. Multivalence and Multifunctionality of the Emblem. Akten des 5. Internationalen 
Kongresses der Society for Emblem Studies. Proceedings of the 5th International Conference of the 
Society of Emblem Studies, hrsg. W. Harms, D. Peil, Mitarbeit M. Waltenberger, Frankfurt am Main 
2002, Teil I, s. 73-90.
10 Szczegółowo na temat teorii impresy pisali m.in. D. Mansueto, The Impossible Proportion. Body 
and Soul in Some Theories of the Impresa, „Emblematica” 2002, vol. 12, s. 5-29; D. Caldwell, Studies 
in Sixteenth-Century Italian Imprese, „Emblematica” 2001, vol. 11, s. 1-257; Tenże, The Sixteenth-
Century Italian Impresa in Theory and Practice, New York 2004; L. de Girolami Cheney, The Impresa 
in the Italian Renaissance, w: Companion..., dz. cyt., s. 251-266.
11 P. Giovio, Dialogo dell`imprese militari et amorose..., Roma 1555, s. 8-9. Zob. także: L. Grove, 
Caprice et emblème, w: Le Caprice, dir. G. Peureux, Rennes 2004, s. 101-112.
12 S. Petrasancta (Pietrasanta), De symbolis heroicis libri IX, Antwerpen 1634, s. 159; E. Tesauro, 
Il Cannocchiale aristotelico, o  sia, Idea dell`arguta et ingeniosa elocutione [...] Quinta impressione. 
Accresciuta dall`Autore di due nuovi trattati, cioè, de`concetti predicabili et degli emblemi, Venezia 
1669, s. 483, 491.
13 Np. hieroglifiki na frontispisie dzieła U. Aldrovandiego, Monstruorum historia..., Bologna 1642 
(ryt. J. B. Coriolan).
14 Np. T. Treter, Symbola vitae Christi, meditatio, Braniewo 1621, s. 52 (Magdalenae poenitentia, 
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stosowności obce były także tematy satyry obyczajowej15. Siedemnastowieczna 
teoria devise i wytyczne szkolnej emblematyki potępiały przeciwne decorum lub 
znajdujące się na granicy przyzwoitości tematy miłosne i  plebejskie. Mimo tej 
krytyki do XVIII w. trwały w  emblematyce dydaktyczne pouczenia moralne, 
formułowane z pomocą niskiego żartu lub motywów karczemnej i  jarmarcznej 
zabawy, np. człowieka chodzącego na szczudłach, tresury niedźwiedzia czy gar-
busów, błaznów i  komediantów16. Emblematyka była genus jocosum wykorzy-
stywanym dla potrzeb rekreacji szkolnej, domowej i  zakonnej. Decydująca dla 
ewolucji ikonu okazała się praktyka wykorzystania repertuaru emblematyki jako 
miejsc wspólnych (loci communes). Za sprawą retorycznych klasyfikacji i funkcji, 
uproszczenia czy strywializowania kompozycji ikonu oraz podporządkowania 
go intencji dydaktycznej argumentacji mówcy bądź myśli przewodniej programu 
artystycznego, emblemat pozbawiony został nie tylko zarzucanej mu niejasno-
ści. Wyraźnie ograniczona została inwencja gatunku skoncentrowana na przy-
jemności intelektualnej odbiorcy, płynącej z  odkrycia sensu zestawienia ikonu 
i lemmy17.

lem. Juvat usq[ue] morari – kompozycja złożona z łzawiących oczu, włosów i stóp); A. M. Fredro, 
Scriptorum seu togae et belli notationum selecta. Accesserunt Persitromata regum symbolis expressa, 
Gdańsk 1660, s. 370 (Peristroma XVII, lem. Festina lente – uskrzydlona stopa na żółwiu). Przeciwny 
grotesce był m.in. S. Petrasancta, dz. cyt., s. 203. Zob. także: U. Bolte, Deformität als Metapher. Ihre 
Bedeutung und Rezeption im England des 18. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1991, s. 165-176 (Die 
Einstellung gegenuber der Emblematik).
15 Np. G. F. Bonomi, Chiron Achillis, sive Navarchus humanae vitae, morali emblemate geminato ad 
felicitatis portum perducens, Bologna 1661, s. 110 (XV Dum pura – badanie moczu); G. A. Hiltebrandt, 
Neu-Eröffneter Anmuthiger Bilder-Schatz, Inn Theologischen, Moralischen, Historischen, Politischen, 
Chim- und Alchimistischen Erläuterungen..., Frankfurt 1674, s. 148 (XXXVII Närrische Liebe der 
Reussen, lem. Amor barbarous – Rosjanin bijący żonę).
16 Np. A. Bretschneider, Pratum emblematicum. Neues Album oder Stammbuch, Lipsk 1617, k. 37 (lem. 
Amor aperit – amor w otwartych drzwiach, naga dama i kawaler na łożu); R. Visscher, Sinnepoppen, 
Amsterdam 1614, s. 183 (Beslach. Daer hebdy`t al – torsje, ryt. C. Visscher); G. Rollenhagen, 
Nucleus emblematum, quae Itali vulgo impresas vocant..., Köln 1611, k. 22 (lem. Quid si sic – karzeł 
na szczudłach); D. Cramer, Emblemata moralia nova, Frankfurt 1630, s. 25 (VII Qui se existimat 
stare, videat ne cadat. Melius in imo – szczudlarz), 149 (XXXVIII Nolite sanctum dare canibus. Dona 
haud abiicienda deorum – torsje ucztującego); Vigiliae rhetorum et somnia poetarum symbolice 
et emblematice expressa, Salzburg 1681, k. nlb. (XLVIII Ut tandem evigilent – taniec tresowanego 
niedźwiedzia); J. A. Pfeffel, Güldene Aepfel in silbernen Schalen, das ist, Worte, geredet zu seiner Zeit 
über 400 Sinnbilder von allerley Zeiten und Umständen des menschlichen Lebens, Augsburg 1746, k. 
15 (nr 53, lem. Vincunt alimenta pudorem – tresura niedźwiedzia).
17 A. Moss, Emblems into Commonplaces. The Anthologies of Josephus Langius, w: Mundus 
Emblematicus…, dz. cyt., s. 1-16; M. Górska, Emblematyka jako źródło staropolskiej erudycji. Geneza 
i funkcja materiału symbolicznego w polskich kompendiach, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. 
M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 99-132.
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W ujęciach teoretyków klasycyzmu emblematy i hieroglifiki były odpowied-
nikiem gatunku enigmy, a dworska dewiza wiązała się z  zabawą i  igraszką (un 
amusement, une sorte de badinage)18. Rozpowszechnione w  XVIII w. przekona-
nie o niejasności dawnej symboliki miało źródło w uzasadnionym historycznie 
skojarzeniu emblematyki z hieroglifiką – tajemnym „pismem” Egipcjan, inspiru-
jącym także teorię groteski19. Emblematykę zestawiano również z alchemią, któ-
rej wpływ na dzieje gatunku był w istocie marginalny20. Zarzut enigmatyczności, 
której sprzeciwiali się teoretycy emblematyki, włoskiej impresy czy francuskiej 
dewizy, był m.in. pochodną wpisanej w  definicję trzyczęściowego gatunku nie-
dosłowności. Wynikał także z  adaptacji motywów emblematycznych i  hierogli-
ficznych w  sztuce pamięci i  kryptografii. Do tej m.in. tradycji odwoływali się 
twórcy alfabetów wizualnych, utworów rebusowych czy graficznych i  medalier-
skich kompozycji satyrycznych21. W  XVIII w. zarzucano emblematyce odejście 
od „naturalnego” kontekstu symbolicznego w  stronę języka określanego słowa-
mi „magiczny”, „mistyczny”, „błazeński” i „gotycki” (magical, mystical, monkish 
and gothic Emblems)22. Alegorię chroniono przed enigmatycznością, emblemat 
sprowadzano zaś do roli atrybutu figury ikonologicznej23. Punktem odniesienia 
18 C. Batteux, Principes de la littérature, Genève 1775, reprint Paris 1967, s. 324-325 (VIII Traité. De 
l`epigramme et de l`inscriptions, Chapitre III Des Devises).
19 Ostatnio na temat relacji emblematyki i hieroglifiki: P. G. Leal, Belles Lettres: Hieroglyphs, Emblems 
and the Philosophy of Images, w: The International Emblem..., dz. cyt., s. 97-111; M. Górska, Hieroglifik 
w teorii Rzeczpospolitej (XVII-XVIII w.). Zarys problematyki, „Terminus” 2012, t. 14, z. 4 (tu literatura 
przedmiotu),[w druku]. W kontekście groteski: P. Morel, Les grotesques. Les figures de l`imaginaire 
dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance, Paris 1997, s. 37 i nn.
20 S. Klossowski de Rola, Le Jeu d`Or. Figures Hiéroglyphiques et Emblèmes Hermétique dans la 
littérature alchimique du XVIIe siècle, Paris 1988.
21 Zob. m.in. W. E. Engel, Mnemonic Emblems in the Humanist Discources of Knowledge, w: Aspects 
of Renaissance and Baroque Symbol Theory 1500-1700, ed. P. M. Daly, J. Manning, New York 1999, s. 
125-142; G. F. Strasser, Emblematik und Mnemonik der Frühen Neuzeit im Zusammenspiel: Johannes 
Buno und Johann Justus Winckelman, Wiesbaden 2000; L. Bolzoni, The Gallery of Memory. Literary 
and Iconographic Models in the Age of thr Printing Press, transl. form Italian J. Parzen, Toronto 2001; 
U. Kocher, Imagines und picturae. Wissenorganisation durch Emblematik und Mnemonik, w: Topik 
und Tradition. Prozesse der Neuordnung von Wissensüberlieferungen des 13. bis 17. Jahrhunderts, hrsg. 
T. Frank, U. Kocher, U. Tarnow, Berlin 2007, s. 31-45; M. Górska, Hieroglifik..., dz. cyt. 
22 A. Shaftesbury, Second Characters or the Language of Forms, ed. B. Rand, Bristol 1999, s. 90 i nn.
23 Np. R. de Piles, Skrót żywotów malarzy, z uwagami o ich dziełach, traktatem o doskonałym malarzu, 
o znawstwie rysunków i o użyteczności rycin, 1699, w: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-
1700, wybrał i oprac. J. Białostocki, red. nauk. i uzupełnienia M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 
1994 (seria Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów t. 3) s. 586; J. B. Dubos, Réflexions critiques 
sur la poësie et sur la peinture [...] Sixiéme Édition. Premiere Partie, Paris 1755, s. 195, 203, 211; J. B. 
Boudard, Iconologie tirée de divers auteurs. Ouvrage utile aux gens de lettres, aux poëtes, aux artistes, 
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negatywnych ocen symboliki była przede wszystkim praktyka. Emblematyczne 
osobliwości wypełniały zbiory poświęcone tematyce obyczajowej, pojawiały się 
w dekoracjach okazjonalnych, ikonografii panegirycznej i satyrze, były więc ele-
mentem świata wyobraźni obcego zasadom klasycyzmu. Niezwykłość, dziwacz-
ność, groteskowość tych przedstawień wynikała głównie z  okolicznościowych 
kontekstów, w które wprowadzano gatunek, oraz z wyrafinowania lub zawiłości 
przekazu ideowego, do którego przystosowywano formę i treść symbolu przyna-
leżnego do tradycyjnego repertuaru. Formuły ikonu i lemmy najczęściej nie wy-
kraczały poza właściwą gatunkowi stosowność i erudycję typu humanistycznego. 
Curiositas emblematysty nie mogła być nieposkromiona.

Na polskim gruncie oświeceniowa krytyka symboliki wiązała się przede 
wszystkim z  refutacją konceptyzmu, zwłaszcza zaś aluzji do herbów. Symbo-
lika heraldyczna, upowszechniana w  XVII i  w  pierwszej połowie XVIII w. za 
pośrednictwem retoryk szkolnych, była bowiem najistotniejszym kontekstem 
staropolskiej recepcji emblematyki. Projektując rytowane sceny oraz dekoracje 
okazjonalne i  stałe, wprawiano motywy odpowiadające znakom heraldycznym 
w kompozycje wzorowane na rycinach ze zbiorów hieroglifików i impres, wykra-
czając ideowo poza kontekst stemmatyczny24. Zaskakujące połączenia i  adapta-
cje wątków repertuaru symbolicznego oraz posługiwanie się retoryczną zasadą 
amplifikacji (powielanie w kompozycji elementu heraldycznego lub symboliczne-
go w rozmaitych kontekstach znaczeniowych) ewoluowały nierzadko w formuły 
uznawane dziś za ikonograficzne curiosa, mimo iż nie wykraczały poza obowią-
zujące wówczas reguły konceptyzmu i stosowności. Przykładowo – kompozycję 
chrzcielnicy z Pępowa (1 poł. XVIII w., pow. gostyński) zdominowała Wieniawa 
fundatorki Teofili z Leszczyńskich Wiśniowieckiej (primo voto Konarzewskiej)25, 
w  dekoracji pogrzebowej kanclerza wielkiego koronnego Jana Szembeka wyko-
rzystano zaś prawdopodobnie rycinę z Pia desideria (wyd. 1624) jezuity Hermana  

et généralement à tous les amateurs des beaux-arts, Wien 1766, k. sygn. a3 v.
24 Zob. m.in. P. Buchwald-Pelcowa, Na pograniczu emblematów i  stemmatów, w: Słowo i  obraz. 
Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Nieborów 29 IX-1X 1977, red. A. Morawińska, 
Warszawa 1982, s. 73-95; J. Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy 
XVII wieku. Część 1. Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium 
z zakresu ikonografii sztuki nowożytnej, Katowice 1994; Taż, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej 
pierwszej połowy XVII wieku. Część 2 Problematyka stylistyczno-formalna polskiej panegirycznej 
ilustracji książkowej, Katowice 2005; J. Liškevičienė, XVI-XVIII amžiaus knygų grafika: herbai 
senuosiuose lietuvos spaudiniuose, Vilnius 1998.
25 J. Samek, Res-imagines. Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych w Polsce 
(lata 1600-1800), „Rocznik Historii Sztuki” 1970, t. 8, s. 232, 237-238, il. 72; Tenże, „Koncepty” 
w sztuce baroku, „Biuletyn Historii Sztuki” 1980, nr 3-4, s. 413-426.
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Hugona, przekształcając łąkowe kwiaty w róże znajdujące się w herbie własnym 
Szembeków26. Emblematyczne curiosa, przywoływane we współczesnych inter-
pretacjach, to przede wszystkim przedstawienia pozbawione pierwotnego ko-
mentarza lub kontekstu (m.in. filozoficznego, retorycznego, panegirycznego), 
niegdyś w  wystarczający sposób tłumaczącego abstrakcyjne, wyszukane bądź 
zaskakujące zastosowania form, motywów lub tematów – repertuaru uwzględ-
nionego najczęściej w słownikach symboli27.

Emblematyczna curiositas
Problematyka związana z  gabinetem osobliwości i  kunstkammerą to natural-
ny kontekst emblematyki m.in. ze względu na biblioteczne i  antykwaryczne 
zatrudnienia wielu emblematystów. Przykładowo – János Zsámboky (Joannes 
Sambucus) był bibliotekarzem cesarza Maksymiliana II w  Wiedniu, Jakob Ty-
potius (Typoets) – historiografem na dworze rudolfińskim, a Martin Marstaller 
opiekował się biblioteką księcia Filipa II w  Szczecinie28. Kompozycjami symbo-
licznymi (przede wszystkim impresami i dewizami) dekorowano pomieszczenia 
typu studiolo (np. studiolo Federica da Montefeltro w Palazzo Ducale w Gubbio, 
ok. 1479-1482, proj. Francesco di Giorgio Martini (?), wyk. Giuliano da Maia-
no, ob. w The Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork) i  reprezentacyjne sale 
włoskich akademii29. Emblematycznej proweniencji mogła być dekoracja szafy 
na zbiory30, elementy zdobnicze umieszczonych w kunstkammerze przedmiotów 

26 „Kurier Polski” 1731, nr 76, s. 328-329 (Opisanie aktu pogrzebowego […] Jana na Słupowie 
Szembeka kanclerza w. kor. w kolegiacie warszawskiej S. Jana d. 5 Iunii odprawionego): Na drugim 
piętrze ołtarza [głównego, M. K. Górska] w pośrzodku P. Jezus maleńki na pagórku Róż niby zemdlony 
spoczywa, do aniołów zbierających Róże mówiący: Fulcite me floribus. Cant. 2., w  górze zaś dwaj 
aniołowie z koszykiem Róż [ubytek tekstu] się do nieba z  inskrypcją. Has tibi Olympe Rosas roseus 
(transiniatis) IESVS. Por. H. Hugo, Pia desideria, Antwerpen 1624, s. 277 (Liber III, emb. XXXII, ryt. 
B. à Bolswert, tu wśród kwiatów spoczywa Anima).
27 Np. F. Picinelli, Mondo simbolico o sia Università d`imprese scelte, Milano 1653 (wersja łac. Mundus 
symbolicus in emblematum universitate formatus, Köln 1681).
28 Związek emblematyki i kunstkammery akcentował m.in. J. C. Westerhoff, A World of Signs. Baroque 
Pansemioticism, the Polyhistor and the Early Modern Wunderkammer, „Journal of the History of 
Ideas” 2001, t. 62, nr 4, s. 633-650; J. Manning, The Emblem, London 2003, s. 115 i nn.
29 P. Morel, dz. cyt., s. 45 i nn; J. Montagu, An Index of Emblems of the Italian Academies based on 
Michele Maylender`s, London 1988.
30 Zob. opis dekoracji drewnianej piramidy mieszczącej urny: L. D. Hermann, Maslographia 
oder Beschreibung des schlesischen Massel im Oelβ-Bernstädtischen Fürstenthum mit seinen 
Schauwürdigkeiten..., Brieg 1711, s. 169-172 (Das III Buch, Das XVI Capitel Von der Pyramide, die 
inwendig mit Töpffen erfüllet von aussen aber mit Biblischen Emblematibus von Töpffen zur Erinnerung 
der Sterbligkeit gezieret ist). Na emblematyczną dekorację zwrócił uwagę M. Mencfel, dz. cyt., s. 115.
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rzemiosła bądź, odpowiadające „kulturze ciekawości”, detale kompozycji mar-
twych natur31. Opracowanie graficzne ikonów w zbiorach emblematycznych nie-
rzadko wpisywano w tradycję dekoracji gabinetu – sięgając po wzorce ilustracji 
w opracowaniach numizmatycznych czy marmoryzowane oprawy32. W tytułach 
książek emblematycznych pojawiały się słowa cabinet33, repositorium34, Bilder-

-Schatz35, Schatzkammer36, Kunstkammer37 bądź loculus38. Materiał symboliczny 
umieszczano w  kontekście prezentacji publiczności39, a  przedmioty symbolicz-
ne w ikonach demonstrowano na stołach jak gabinetowe osobliwości40. Zdarzało 
się również, że na tytułowych kartach zbiorów symboli wyobrażano dekorowane 
wnętrza przypominające ikonografię musaeum41. 

Słowo curiosus, wprowadzane niekiedy w tytułach książek emblematycznych, 
zwłaszcza niemieckich słowników symboli, określało wysoką jakość i  użytecz-
ność zbioru, pełniąc niewątpliwie również funkcje marketingowe42. Pod wzglę-

31 Np. obrazy Everta Colliera Martwa natura (Bonn, Rheinisches Landesmuseum, tu: O. van Veen, 
Amorum emblemata..., Antwerpen 1608, s. 113); Martwa natura z  A  Collection of Emblemes 
George`a Wither`a, 1696 (Tate Gallery, Londyn). Zob. E. de Jongh, Questions of Meaning. Theme and 
Motif in Dutch Seventeenth-Century Painting, transl. and ed. M. Hoyle, Leiden 2000; D. Beaujean, 
Bilder in Bildern. Studien zur niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Weimar 2001.
32 Np. P. Cousteau, Pegma, cum narrationibus philosophicis, Lyon 1555; G. Rollenhagen, dz. cyt.; C. 
Fuesslin, Theatrum Gloriae Sanctorum..., Sulzbach 1696.
33 J. F. Leopold, Emblematisches Lust-Cabinet mit 52. Neu inventirten Curiosen [...] Sinn-Bildern 
auzgeziert, Augsburg 1700.
34 Ch. Weigel, Oculum animumque delectans emblematum repositorium, quo mille imagines 
symbolicae, cum [...] lemmatis illustratae, curiosis, pictoribus praesertim […] proponuntur. Aug- und 
Gemütbelustigendes Sinn-Bilder-Cabinet..., Nürnberg 1718.
35 G. A. Hiltebrandt, dz. cyt.
36 Ch. Weidling, Emblematische Schatz-Kammer, welche eine sehr grossen Reichthum der 
allerangenehmsten Sinnbilder..., Leipzig 1702.
37 J. David, Duodecim specula Deum aliquando videre desideranti concinnata, Antwerpen 1610 
(wersja niem. Himliche Kunstkammer einer tugendsamen Seel..., München 1626).
38 F. Scultetus, Loculus emblematicus boni theologi et beati Dn. Schelwigii, mit geistlichen Emblematis 
oder Schrifft-Sinn-Bildern illuminirtes und geziertes Todten-Häusslein [...] des [...] Heren Samuelis 
Schelwigii..., Lignitz 1658.
39 J. G. Schiebel, Neu-erbauter Schausaal darinnen vermittelst dreyhundert wol-ausgesonnener und 
künstlich eingerichteter Sinn-Bilder..., Nürnberg 1684.
40 J. Camerarius, Symbolorum et emblematum ex animalibus quadrupedibus..., Nürnberg 1595, s. 98 
(II, 90. Nil solidi – kameleon na gałęzi ponad „stołem”, ryt. H. Sibmacher).
41 J. Masen, Speculum imaginum veritatis occultae..., Köln 1681 (1 wyd. Köln 1650).
42 Emblematische Gemüths-Vergnügung bey betrachtung 715 der curieusten und ergötzlichsten 
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dem zasobu encyklopedie symboli odpowiadały siedemnastowiecznemu kom-
pendium naukowemu, w obrębie którego słowem curiosa określano to, co rzad-
kie, poznawalne empiryczne i eksperymentalnie, przede wszystkim zaś poddane 
selekcji43. 

Teoretycznym uzasadnieniem powiązania emblematyki ze zbiorem artystycznym 
lub kolekcją naturaliów był grecki źródłosłów pojęcia emblema, łączonego z  łaciń-
skim czasownikiem inserere (wszczepić, wetknąć, włączyć). W słownikach polskich 
z  tego właśnie powodu słowo emblema wykładano jako sadzenie, sadzona sztuka 
czy złotniczej roboty sztuka44. Geneza gatunku w tekstach teoretycznych przekładała 
się na wskazania dotyczące możliwości adaptacji emblemy w sztuce, ale i na pomy-
sły formalne tych adaptacji45. Najistotniejszy dla powiązania emblematyki z „kulturą 
ciekawości” był oczywiście analogiczny zasób tematyczny. Wyrosła ona bowiem jak 
Wunderkammer z  renesansowej erudycji i  karmiła się podobnie jak ona odkrycia-
mi filologów, antykwariuszy i  reprezentantów nauk ścisłych, również według zasad 
fragmentaryczności i eklektyzmu46. Na erudycji typu humanistycznego, adaptacjach 
wątków naukowych i wiedzy numizmatycznej opierał się zresztą autorytet emblema-
tystów i wysoka pozycja ich dzieł jako kompendiów wiedzy, mimo iż wpisana w de-
finicję gatunku powtarzalność uniemożliwiała partnerstwo wobec nauk ścisłych47. 
Na kartach zbiorów emblematycznych pojawiały się „cytaty” starożytności, takie jak 
przedstawienia antycznych budowli, numizmatów czy inskrypcji48. Emblematyści się-

Sinnbildern..., Augsburg 1693.
43 N. Kenny, The Metaphorical Collecting of Curiosities in Early Modern France and Germany, w: 
Curiosity and Wonder from Renaissance to the Enlightenment, ed. R. J. W. Evans, A. Marr, London 
2006, s. 57; J. Sokolski, dz. cyt., s. 287 i nn.
44 G. Knapski, Thesaurus polono latino graeci […] Tomus Secundus latino polonicus..., Kraków 1626,  
s. 250. Zob. E. MacPhail, The Mosaic of Speech. A Classical Topos in Renaissance Aesthetics, „Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes” 2003, t. 66, s. 249-263.
45 Zob. kompozycje emblematyczne w obrębie wazy i szkatuły (rys. piórkiem): Orsa rhetorica, seu 
utriusq[ue] eloque[n]tiae flores inter nominales Orsae rosas bie[n]nio editi, ad meliorem eruditionis 
frugem regalib[us] Iagellonici manipuli auspiciis provecti et duos in manipulos colligati. Anno 1696, 
[Orsza 1696], Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, rkps sygn. 1867 IV.
46 N. Kenny, The Metaphorical Collecting..., dz. cyt., s. 43 i nn.
47 W. Harms, The Authority of the Emblem, „Emblematica” 1991, vol. 5, nr 1, s. 3-29; D. L. Drysdall, 
Authorities for Symbolism in the Sixteenth Century, w: Aspects of Renaissance..., dz. cyt., s. 111-124; 
J. Cunnally, Images of the Illustrious. The Numismatic Presence in the Renaissance, Princeton 1999, s. 
104-122.
48 Np. B. Pittoni, Imprese nobili et ingeniose di diversi Prencipi, et d`altri personaggi illustri..., Venezia 
1583 (nr 32 – amfiteatr grecki); A. Bocchi, Symbolicarum Quaestionum de universo genere..., Bologna 
1555, s. 248 (Liber IV, Symb. CXIX. Fortuna nostri seculi, ferenda quanvis pessima – rzeźba antyczna, 
ryt. G. Bonasone).
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gali również po curiosa naturalne eksponowane w gabinetach i opracowaniach nauko-
wych typu kompendium Konrada Gesnera49. Choć naturalia bywały także podstawą 
nienaukowych prezentacji (np. tematu walki Pigmejów z żurawiami czy wybielania 
Etiopczyka)50, w  symbolice uwzględniano doświadczenia z  użyciem naukowego in-
strumentarium, służące prezentacji prawd życiowych i pouczeń moralnych, nierzadko 
o antycznej proweniencji. Do ciekawszych przykładów tego typu należy, poświęcony 
problematyce optyki, zbiór jezuity Willema van Hees (Guilielmus Hesius) Emblemata 
sacra de fide, spe, charitate (Antwerpen 1636), w ikonach którego pojawiły się m.in. fi-
gury geometryczne, camera obscura i obserwacja zaćmienia Słońca. W zbiorze jezuity 
Franciszka Reinzera Meteorologia Philosophico-Politica in duodecim dissertationes per 
quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa (Augsburg 1697) uwzględ-
niono m.in. wiedzę o kometach i gorących źródłach. Tematem emblematycznym była 
także curiositas uczonego lub badacza – czynności odkrywania naturaliów, mierzenia, 
ważenia, obserwacji51. Nie bez znaczenia jest fakt, że emblematyka formowała również 
oprawę symboliczną kunstkammery, rozwijając kontekst społeczny i  polityczny za-
trudnień właściciela kolekcji oraz przydając wykładnię znaczenia lub funkcji cennych 
przedmiotów w zasobnym domu lub na wpływowym dworze52. Rzadziej nadawano 
emblematycznym ikonom kształt obiektów gabinetu osobliwości53.

49 Np. [J. Moerman], Apologi creaturarum, Antwerpen 1584, s. 18 (Effigies hominis sibi soli viventis, 
canis marinus, ryt. M. Gheeraerts); P. Maccio, Emblemata..., Bologna 1628, s. 153 (Embl. XXXVII 
Mali malos absterrent – preparat krokodyla zawieszony w kościele, ryt. A. Parisini).
50 Np. A. Alciati, Emblematum libellus, Augsburg 1531, k. sygn. E 3 (Impossibile); J. W. Zincgref, 
Emblematum ethico-politicorum centuria, Heidelberg 1666, s. 116 (Aethiopem lavare). Zob. A. 
Korhonen, Washing the Ethiopian White. Conceptualising Black Skin in Renaissance England, w: Black 
Africans in Renaissance Europe, ed. T. F. Earle, K. J. P. Lowe, Cambridge 2005, s. 94-112.
51 Np. J. Sambucus, Emblemata, cum aliquot nummis antiqui operis, Antwerpen 1564, s. 191 
(Antiquitatis stadium – odkrywanie i badanie starożytności); D. Cramer, Emblemata moralia nova…, 
dz. cyt., s. 189 (Pars II, Embl. XLIV Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te. 2 Tim. 1.6 

– kolekcjonowanie skamielin). Zob. interpretację w  kontekście curiositas emblematu G. Whitneya 
(A choice of emblems, and other devices, Leyden 1586, s. 78, lem. Noli altum sapere) M. Mencfel, dz. 
cyt., s. 37-38.
52 J. à Bruck, Emblemta moralia et bellica, Strasbourg 1616, k. 9 (Peiora latent – dekoracyjny puchar 
na wędce, w  tle scena ofiarowania go królowi); F. Reinzer, Meteorologia Philosophico-Politica in 
duodecim dissertationes per quaestiones meteorologicas et conclusiones politicas divisa, appositisque 
symbolis illustrata, Augsburg 1697, s. 272 (Nr 77 In pretio pretium est – wnętrze gabinetu/skarbca). 
Zob. także propozycję emblematycznej interpretacji ludzkich obyczajów na podstawie zbioru 
numizmatycznego G. Kranz, Memorabilia Bibliothecae Publicae Elisabetanae Wratislaviensis..., 
Breslau 1699, s. 56-57; M. Mencfel, dz. cyt., s. 82-83.
53 Np. F. Pona, Cardiomorphoseos sive ex corde desumpta emblemata sacra, Verona 1645 (w ikonach 
przedmioty symboliczne w  kształcie serca); G. Stengel, Ova paschalia sacro emblemate inscripta 
descriptaque, Ingolstadt 1678 (ikony w  kształcie jaja). Zob. tamże, k. nlb. 15 r-v: Apparebit enim 
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Analogiczna wobec tradycji Wunderkammer była także metoda klasyfikowa-
nia emblematów i  indeksowania ich motywów w  kompendiach symboli. Przy-
kładowo: Joachim Camerarius zaprezentował swe symbola w  księgach dedyko-
wanych roślinom i  drzewom, czworonogom, ptakom i  owadom oraz morskim 
stworzeniom i gadom54. Późniejsze opracowania Jakoba Masena55, a także Filippa 
Picinellego56 czy Johanna Michaela von der Kettena57 obejmowały z  założenia 
symboliczne uniwersum, nierzadko z wydzieleniem kategorii corpora naturalia 
i  artificialia58. O  ile u  szczytu popularności emblematyki fascynowano się kon-
cepcją pełni (w  tytułach zbiorów m.in. słowa: mundus, theatrum, homo), wraz 
z  rozwojem refleksji na temat francuskiej dewizy związek emblematyka – gabi-
net osobliwości zyskiwał bardziej subtelny aspekt. Tematyka devise programowo 
obejmowała obiekty wszystkich nauk i sztuk, jednak na zasadzie wyboru tego, co 
najrzadsze w naturze, najciekawsze w kunsztach, czy najbardziej znamienne (lub 
pamiętne) w historii. Założeniem dewizy było naśladownictwo natury i wskaza-
nie jej sekretów w  „rzeczach niewielkich”, jej adresatem byli bowiem savantes 
délicats, umiejący połączyć bizarres et chimériques, by nadać kształt swej wyrafi-
nowanej, „kapryśnej” (caprice) koncepcji59. Miało się to dokonać z pominięciem 
hieroglificzności i kapryśności w części pictura.

Rozpatrywanie emblematyki w  kontekście curiositas wiąże się z  ogranicze-
niami i wymaga metodologicznej ostrożności. Z „kulturą ciekawości” łączyła ga-
tunki symboliczne przede wszystkim podstawa teoretyczna, z  której wynikały 
również przesłanki wyraźnie ograniczające deformacje formy czy osobliwości 
treści. Emblematyczne curiosa cechowała hieroglificzność ikonu oraz enigma-
tyczność znaczeń i relacji elementu słowa i obrazu w kompozycji. „Kuriozalność” 

profecto, vel obiter inspicienti librum hunc, quanta divinae sapientiae artisquae multitudo atque 
infinitas insit in toto hoc Mundo, cum tam incredibilis, naturae, virium, scientiae, et pulcherrimae 
utilissimaeq[ue] curiositatis thesaurus in uno ovo contineatur (Ad lectorem).
54 J. Camerarius, Symbolorum et emblematum ex re herbaria..., Nürnberg 1590 [1593]; Tenże, 
Symbolorum et emblematum ex animalibus..., dz. cyt.; Tenże, Symbolorum et emblematum ex 
volatilibus et insectis..., Nürnberg 1596 [1597]; J. Camerarius, L. Camerarius, Symbolorum et 
emblematum ex aquatilibus er reptilibus..., [b. m. w.] 1604 [1605]. Autorem rycin w trzech pierwszych 
tomach był Hans Sibmacher.
55 J. Masen, dz. cyt.
56 F. Picinelli, dz. cyt.
57 J. M. von der Ketten, Apelles symbolicus..., Amsterdam 1699.
58 Na temat podobieństwa formuł stosowanych w  inwentarzach kolekcji i  zbiorach symboli: K. 
Pomian, dz. cyt., s. 91. Zob. Museum, Bibliothek, Stadtraum. Räumliche Wissensordnungen 1600-
1900, hrsg. R. Felfe, K. Wagner, Berlin 2010.
59 D. Bouhours, Les entretiens d`Ariste et d`Eugène, Paris 1671, s. 356, 539, 542.
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rozumiano rozmaicie, między XVI a XVIII w. zmieniały się bowiem kryteria oce-
ny „hieroglificzności” i  „enigmatyczności”. Upraszczając, stwierdzić można, że 
w  zasobie tematycznym siedemnastowiecznej emblematyki, pod wpływem ten-
dencji encyklopedycznych i reguł klasycyzmu, doszło do przekształcenia huma-
nistycznej i erudycyjnej curiositas w szkolną i dworską (odcinającą się od „liter” 
hieroglifiki), w przypadku formy zaś – tradycję hieroglificzną zastąpiła retorycz-
na. Dworska ceremonialność i zasady retoryki z oczywistych względów inaczej 
kształtowały emblematyczny ikon niż renesansowe fascynacje nowością opartą 
na wiedzy filologicznej, przyrodniczej czy starożytniczej. Novitas, podporząd-
kowana inwencji retorycznej, rozumiana była jako nowe zestawienie elementów 
przejętych ze znanego, zrozumiałego repertuaru symbolicznego – daleka była 
zatem od niczym nieograniczonej fantazji. Specyfiką polskiej emblematyki były 
niewątpliwie osobliwości heraldyczne, znane przede wszystkim z opisów dekora-
cji okazjonalnych i rycin panegiryków60. Na podstawie repertuaru kompendiów 
retorycznych rozwijano z  upodobaniem przyrodnicze skojarzenia symboliczne, 
z  którymi związane były heraldyczne znaki61. „Kuriozalność” na styku sztuki 
i  heraldyki miała genezę hieroglificzną lub wywiedziona była z  zasobu inwen-
cji szesnastowiecznej impresy (symbolum heroicum), łączącej renesansowe spoj-
rzenie na autokreację z repertuarem symboliki antycznej i  średniowiecznej. Za-
skakujące współczesnego odbiorcę deformacje, wyolbrzymienia czy zestawienia 
motywów i  wątków wedle reguł sztuki konceptu nie wynikały z  definicji em-
blematyki czy hieroglifiki, ale z właściwej epoce oraz wspólnej wielu gatunkom 
i naukom (także physicae curiosae) metodzie i erudycji retorycznej. Odrzucenie 
tej tradycji w oświeceniu i neoklasycyzmie doprowadziło m.in. do upadku emble-
matyki i przeformułowania słownikowej definicji curiositas. ◗

60 Zob. przyp. 24 oraz Koncept w  kulturze staropolskiej..., dz. cyt.; M. Górska, Dwór i  familia. 
Wizerunek magnaterii w dekoracji okazjonalnej XVIII stulecia, w: Dwory magnackie w XVIII wieku. 
Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2006, s. 111-136; A. Badach, 
Heraldyka i barokowa wyobraźnia. Formy herbów w polskich nagrobkach i dekoracjach pogrzebowych 
w  drugiej połowie XVII i  w  XVIII wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowa 
seria, 2008, t. 8 (19), s. 99-114.
61 Wzorców dostarczał m.in. trzytomowy herbarz Szymona Okolskiego Orbis Polonus (Kraków 
1641-1645), opracowany z wykorzystaniem wielu kompendiów symboli. M. Górska, Emblematyka 
jako źródło..., dz. cyt., s. 118-119.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 
Hôtel Drouot et la curiosité.  
O sprzedaży curiosité na paryskim rynku sztuki  
w latach 80. XIX w.

Za Operą znajduje się budowla, datowana ledwie na piętnaście lat, której fronton zdobi 
napis: Hôtel des commissaires-priseurs. Główna ozdoba budynku składa się z afiszy we 
wszystkich kolorach, które zakrywają elewację parteru. „NA SPRZEDAŻ”, taki oto afisz 
przyciąga oko z 50 różnych stron. Tu bowiem wszystko jest na sprzedaż: meble, biżuteria, 
obrazy, wina, koronki, zwierzęta. W fasadzie hôtel rozmieszczono trzy wielkie bramy, 
aby przygotować wjazd na duże pojazdy dostawcze, które bez przerwy przywożą i od-
wożą niezliczone masy marszandów, rozpakowywanych i pakowanych przez brygadę 
chłopców w czapkach z daszkiem, wysłaną przez komisarzy aukcyjnych. […] Ruch wo-
kół hôtel zaczyna się około ósmej rano, aby zakończyć się nierzadko o dziesiątej wieczo-
rem, a więc w tym samym mniej więcej czasie, kiedy zjeżdżają się goście do Opery, a ich 
rzesza niemniej chwalebna zajmuje miejsce handlowców. Ten ruch można opisać słowa-
mi: rozpakowanie i zapakowanie, zapakowanie i rozpakowanie. Sprzedaje się i kupuje, 
kupuje się i sprzedaje1. Tymi słowami Champfleury rozpoczął swoją opowieść o głów-
nym domu aukcyjnym dziewiętnastowiecznego Paryża – Hôtel Drouot. Hałas, tumult, 
ruch, żywioł, który przebija z kilku powyższych zdań pozwala uzmysłowić sobie z jak 

1 Derrière l’Opéra est un monument qui ne date guères de plus d’une quinzaine d’années et qui porte sur 
son fronton: HOTEL DES COMMISSAIRES-PRISEURS. La principale ornementation du monument 
consiste en affiches de toute couleur qui tapissent les murs du rez-de-chaussée. A VENDRE. Telle est 
l’annonce qui frappe l’œil en cinquante endroits différents. Ici tout est à vendre: meubles, bijoux, tableaux, 
vins, médailles, dentelles, animaux. Trois grandes portes ont été percées dans la façade de l’hôtel pour 
donner passage à d’immenses voitures de déménagement, qui apportent et emportent sans cesse des 
masses énormes de marchandises, emballées et déballées par une brigade de garcons en casquette aux 
armes des commissaries-priseurs. […] Le mouvement commence donc autour de l’hôtel vers huit heures 
du matin, pour ne finir quelquefois qu’à dix heures du soir. En même temps que s’opère l’enlèvement 
des gros objets d’autres non moins considérables arrivent, qui prennent la place de ceux vendus. Ce 
mouvement peut se résumer dans les mots emballement et déballement, déballement et emballement. 
On vend et on achète, on achète et on vend. Champfleury, Hôtel des commissaires-priseurs, Paris 1867, 
s. I-III.
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żywą, prężną i zmienną tkanką ludzką miał do czynienia autor, przechadzający się 
regularnie po salach aukcyjnych (il. 3-4). Jak pisał, szczególna populacja rozwinęła się 
wokół Hôtel Drouot. 

Nie ulega wątpliwości, że owa „szczególna zbiorowość” posługiwała się terminem, 
któremu poświęcono niniejszy tom. Słowo curiosité było używane przez marszandów, 
kolekcjonerów, sprzedających, wystawiających na aukcjach oraz publiczność domów 
aukcyjnych na tyle często, iż niosło za sobą określone znaczenie, a nawet kilka znaczeń. 
Aby je odkryć, sięgnę do serca paryskiego świata handlu dziełami sztuki w XIX w., 
czyli Hôtel Drouot.

Od 1801 r., kiedy stworzono w Paryżu izbę komisarzy aukcyjnych, można mówić 
o początkach rozwoju francuskiego rynku dzieł sztuki. Wiek XIX upłynął pod zna-
kiem aukcji organizowanych przez wspomnianą organizację, która 1 czerwca 1852 r. 
oficjalnie otworzyła swoją główną siedzibę. Miejsce to, od nazwy ulicy, przy której sta-
nął gmach, przyjęto nazywać Hôtel Drouot2. Popularność domu aukcyjnego rozkwitła 
w drugiej połowie XIX w., co wiązać należy z jednej strony z rosnącą ilością aukcji, ale 
z drugiej – również z ogromną reklamą, jaką przyniosły Hôtel Drouot aukcje znanych 
i cenionych kolekcji dzieł sztuki. Pierwszą z serii sławnych aukcji była sprzedaż kolek-
cji Pourtalès w 1865 r.3 Z kolejnych, szeroko opisywanych w prasie, należy wymienić: 
aukcję kolekcji Alessandra Castellaniego4 i niedoszłą aukcję kolekcji Basilewskiego5. 

Hôtel Drouot rozpalał wyobraźnię nie tylko kolekcjonerów, nabywców i kupują-
cych, lecz także pisarzy, artystów i literatów dziewiętnastowiecznego Paryża. Zwyczaje, 
funkcjonowanie domu aukcyjnego, oszałamiające rekordy cenowe, rozpady wielkich 
kolekcji dzieł sztuki, wystawianych na sprzedaż w Hôtel Drouot przez spadkobierców 

– to wszystko pojawiało się w ówczesnych powieściach, artykułach w prasie czy wspo-
mnieniach samych komisarzy aukcyjnych6 (il. 2). Z  najważniejszych pozycji, opisu-

2 Krótki syntetyczny zarys historii Hôtel Drouot i  opis jego dzisiejszej działalności zob. M. 
Białonowska, Spokojny sen Francuza, „Art & Business” 2006, http://www.artbiznes.pl/jsp/artbiznes/
artykuly.jsp;jsessionid=36B3A88DFEFF8F6F170420F13D700D90?Typ=detal&Id=1&IdArtyku
lu=1649/ [z dn. 15 X 2011 r.].
3 F. Lenormant, La Galerie Pourtales. Antiquites grecques et romaines, „La Gazette des Beaux Arts” 
1864, vol. 17, s. 473-506.
4 Sylwetkę kolekcjonera, pośrednika i handlarza antykami przybliża na kartach swojej książki Paul 
Eudel. Kolekcja składała się z  dzieł rzemiosła sztuki średniowiecznej i  renesansowej, dzieł sztuki 
antycznej i medali. P. Eudel, Hôtel Drouot et la curiosité en 1883-1884, Paris 1885, s. 125-131.
5 Sprzedaż kolekcji Basilewskiego zapowiadała się jako największa atrakcja Hôtel Drouot w  roku 
1884, a  porównywalna była jedynie z  aukcją Hamiltona w  Londynie. Rząd rosyjski, po długich 
negocjacjach, zdecydował się jednak odkupić kolekcję w  całości od spadkobierców za sumę 6 
milionów franków i przewieźć ją do Rosji. Tamże, s. 87.
6 Z  przywołanego w  tym tekście punktu widzenia praktyki rynku sztuki, interesującym wpro-
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jących działalność Hôtel Drouot, należy 
wymienić: cytowany powyżej Hôtel des 
commissaires-priseurs Champfleury’ego, 
dalej Petits mystères de l’Hôtel des Ventes 
Henriego Rocheforta7, Physiologie du cu-
rieux i Causeries sur l’Art et la Curiosité 
Edmonda Bonnaffé8, Causeries d’un 
curieux Felixa-Sebastiena Feuilleta de 
Conches9, czy Kuzyna Ponsa Honoré 
Balzaca10. Jednakże najpełniejszy obraz 
życia domu aukcyjnego dał w swoim wie-
lotomowym dziele, wydawanym corocz-
nie jako kolejny tom w latach 80. XIX w.  
Paul Eudel (il. 1).

Paul Eudel (1837-1911) armator, 
przemysłowiec, kolekcjoner, kronikarz 
francuskiego życia artystycznego, po 
przeprowadzce z  rodzinnego Nantes 
do Paryża w  1878 r. współpracował 
z  licznymi czasopismami, takimi jak: 

„L’Opinion”, „La Vie moderne”, „Le Figaro”, „Le Temps”, „L’Illustration”11. Swoje re-
gularne doniesienia z aukcji i rynku kolekcjonerskiego dla dziennika „L’Indépendant” 

wadzeniem do zagadnienia może być dzieło Charlesa Blanca, założyciela i redaktora „Gazette des 
Beaux-Arts” pt. Le trésor de la curiosité…, którego pierwszy tom ukazał się w 1857 r. Autor opisuje 
w nim aukcje kolekcji, jakie miały miejsce w Paryżu w XVIII w.
7 H. Rochefort, Petits mystères de l’Hotel des ventes, Paris 1883. 
8 E. Bonnaffé, Causerie sur l’art et la curiosité, Paris 1878.
9 F.-S. Feuillet de Conches, Causeries d’un curieux, variétés d’histoire et d’art tirées d’un cabinet 
d’autographes et de dessins, Paris 1862-1868, vol. 1-4.
10 Pierwsze wydanie francuskie w  1847 r. w  „Le Constitutionnel”, w  tym samym roku w  formie 
książkowej. Pierwsze wydanie polskie w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1927 r.  
Na temat zagadnienia kolekcjonerstwa i rynku dzieł sztuki w powieści Balzaca zob. m.in. P.-M. de 
Biasi,  Système et déviances de la collection à l’époque romantique (Le Cousin Pons), „Romantisme” 
1980, nr 27, s. 77-93  ; Tenże, La Collection Pons comme figure du problématique, w: Balzac et Les 
Parents pauvres. Le Cousin Pons, la Cousine Bette, dir. F. van Rossum-Guyon, Groningen 1988, s. 61-
73; J. P. Greene, Balzac’s Most Helpless Heroine. The Art Collection in Le Cousin Pons, “The French 
Review” 1995, Oct., nr 69 (1), s.  13-23; F. Schuerewegen, Muséum ou Croutéum? Pons, Bouvard, 
Pécuchet et la collection, „Romantisme” 1987, nr 17 (55), s. 41-54. 
11 J. Uzanne, Figures contemporaines tirées de l’Album Mariani, Paris 1896, s. 126-128.
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opublikował w  dziewięciotomowej serii 
L’Hôtel Drouot et la curiosité12. Jego opisy 
aukcji dzieł sztuki oraz życia towarzy-
skiego i kolekcjonerskiego, skupiającego 
się wokół Hôtel Drouot, przepełnione są 
anegdotami, ciekawostkami, ale także 
skrupulatnymi wyliczeniami cen osią-
ganych w czasie sprzedaży, ilości zainte-
resowanych zakupami uczestników oraz 
różnorodności wystawianych przedmio-
tów13. Artykuły zgromadzone w tomach 
autorstwa Paula Eudela, w  połączeniu 
z  wcześniej wymienionymi pozycjami 
oraz dziewiętnastowiecznymi słowni-
kami, stanowią podstawę źródłową ni-
niejszego tekstu. Już w tytule serii Paula 
Eudela występuje interesujący nas termin 
curiosité. Nie jest to bynajmniej wynik 
zaskakującego wyboru autora. Słowo 
curiosité w ówczesnej literaturze poświę-
conej kolekcjonerstwu, kolekcjonerom i  ich zakupom występowało bardzo często. 
Jednakże jego rozumienie nie zawsze było jednoznaczne i takie samo dla wszystkich 
zainteresowanych. Na bazie wyżej wymienionych tekstów można wyodrębnić dwa 
znaczenia słowa curiosité, jakie funkcjonowały wśród bywalców aukcyjnego rynku. 

Pierwsza definicja jest bardzo ogólna. Otóż Dictionnaire de l’art de la curiosité et 
du bibelot wyjaśnia, że curiosité to ogólny termin, pod którym rozumie się wszyst-
kie przedmioty sztuki dawnej i współczesnej, wszystkie bibeloty, które sprzedają się 
w  domach aukcyjnych, a  także u  marszandów antyków i  curiosité14. Analizując za-

12 Pierwsze dzieło na ten temat, zatytułowane L’Hôtel Drouot en 1881, ukazało się w  1881 r. 
z przedmową Jules’a Claretie (Wydawnictwo „G. Charpentier et Comercie”). Kolejne 9 tomów pod 
tytułem L’Hôtel Drouot et la curiosité…, wydano w latach 1882-1891 z przedmowami: Paul-Armanda 
Silvestre’a (1882 r.), Charles’a Monseleta (1883 r.), Philippa Burty (1884-1885), Champfleury’ego 
(1883-1884). 
13 Przykładowo tom poświęcony aukcjom w  latach 1886-1887 został skonstruowany w  oparciu 
o wykaz najważniejszych z nich. Autor każdą opisuje, krótko charakteryzując sprzedawaną kolekcję, 
przywołując najciekawsze egzemplarze dzieł oraz wskazując ceny, jakie te ostatnie osiągnęły na 
aukcji. P. Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1886-1887, Paris 1888. 
14 “CURIOSITÉ” – terme générique sous lequel on comprend tous les objets d’art anciens et moderns, tous 
les bibletots qui se vendent dans les hôtels des ventes et chez les marchands de curiosités et d’antiquités. E. 
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chowane doniesienia z aukcji paryskich, 
można rzeczywiście dojść do wniosku, 
że uczestnicy rozwijającego się w  dru-
giej połowie XIX w. francuskiego rynku 
dzieł sztuki używali pojęcia curiosité, 
opierając się na powyższej definicji. Za 
curiosité uznawano jakiekolwiek dzie-
ła sztuki wystawione na sprzedaż, czy 
ogólniej ujmując, takie, które zaistniały 
w obrocie rynkowym. 

Kronikarz aukcyjnego życia, Paul 
Eudel, tytułując swoje dzieło Hôtel 
Drouot et la curiosité, pod pojęciem cu-
riosité rozumiał prawdopodobnie dzieło 
sztuki. Wielokrotnie z treści jego aukcyj-
nych doniesień wynika, że używa tych 
słów wymiennie. Niech przykładem bę-
dzie fragment, w  którym opisuje donie-
sienia z  aukcji na prowincji. „Curiosité” 
nie umarła na prowincji! Wciąż istnieją 

amatorzy i kolekcjonerzy, gotowi zakupić dobre rzeczy. W kolekcji Guilmaina Bracqua 
z Cambrai zauważyłem dwa dobre obrazy, Nicolas Berchem, sprzedany za 800 franków 
i Annibale Carracci za 3 tysiące franków15. W innym miejscu, opisując w kilku słowach 
najsławniejsze kolekcje sztuki od czasów renesansu, określa mianem curiosité obrazy, 
rysunki, książki16.

Należy podkreślić w tym miejscu, że określenie curiosité występowało w prawie 
każdym anonsie, reklamie prasowej, zaproszeniu do udziału w aukcji. W zasadzie nie 
można wskazać dziewiętnastowiecznego ogłoszenia marszanda, komisarza aukcyj-
nego, sprzedawcy, w którym nie pojawiłoby się owo słowo. Przy czym w większości 
afiszów jego użycie oznaczało po prostu handel dziełami sztuki. Jest to pierwsza ob-
serwacja wskazująca, że w potocznym rozumieniu słowo curiosité miało bardzo sze-
rokie znaczenie związane ze sztuką i  jej wyrobami, zarówno cywilizacji europejskiej, 

Bosc, Dictionnaire de l’art de la curiosité et du bibelot, Paris 1883, s. 248.
15 la curiosité n’est pas morte en province. Il y a toujours des amateurs et des collectionneurs pour acheter 
des bonnes choses. Dans la collection Guilmain Bracq, de Cambrai, je remarque deux bons tableaux, le 
Maréchal ferrant, de Nicolas Berchem, adjugé 800 francs, et la Mise au tombeau d’Annibal Carrache, 
3000 francs. P. Eudel, Hôtel Drouot et la curiosité en 1884-1885, Paris 1886, s. 3.
16 P. Eudel, Hôtel Drouot et la curiosité en 1882, Paris 1883, s. 25-26.
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dawnej i współczesnej, jak i  innych kul-
tur, z rzemiosłem artystycznym, meblar-
stwem, uzbrojeniem i  szeregiem innych 
wytworów rąk ludzkich. 

Druga definicja terminu obejmu-
je zdecydowanie węższe znaczenie. 
Przeglądając tomy Paula Eudela wska-
zać można, że omawianego pojęcia uży-
wa on również dla rzeczy szczególnych 
pośród tysięcy dzieł sztuki, wystawia-
nych na aukcje. W tym wypadku bliższa 
nam będzie inna definicja, jaką odna-
leźć można chociażby w Grand diction-
naire universel du XIXe siècle, wydanej 
przez Pierre’a Larousse’a w 1869 r.: Pod 
pojęciem curiosités rozumie się wszystkie 
rzeczy rzadkie, cenne i dziwaczne, które 
amatorowi spodoba się zebrać i pokazać. 
Generalnie, dotyczą one w  kilku punk-
tach sztuki, ale nie są sztuką samą w so-
bie. Granica, jak wyczuwamy, jest trudna do wyznaczenia. Kostiumy, meble, biżute-
ria, broń, porcelana i fajanse, jednym słowem wyroby sztuki przemysłowej są właści-
wymi curiosités. Obrazy, rzeźby i grafika powinny pozostać poza tą klasyfikacją17. Jak 
wynika z powyższych słów, wytyczenie ogólnej granicy między curiosité a  sztuką 
nastręczać mogło nie lada trudności, choć w konkretnych przypadkach wątpliwości 
w zasadzie się nie pojawiały. Za przykład curiosité słownik uznaje dzieła sztuki in-
diańskiej, przywiezione z dalekich koloni, ale również konny posąg księcia Orleanu, 
niegdyś zdobiący dziedziniec Luwru, a następnie ustawiony w bocznym ogrodzie 
Wersalu. Natomiast oczywiste dla jego autora jest to, że obrazy wielkich dawnych 
mistrzów nigdy nie będą nosić miana curiosité.

Co kierowało bywalcami domu aukcyjnego przy określaniu części przedmiotów 
mianem curiosité? Rozemocjonowany Paul Eudel pisał w swoich doniesieniach z domu 
aukcyjnego: Poniedziałek, wtorek, środa, trzy dni sprzedaży, w czasie których panowie 

17 Les curiosités comprennent toutes les choses rares, précieuses ou bizarres qu’un amateur peut se plaire 
à réunir et à montrer. En général, elles touchent à l’art par quelque point, mais elles ne sont pas l’art 
lui-même. On sent que la limite est difficile à tracer. Les costumes, les meubles, les bijoux, les armes, les 
porcelains et les faïences, les produits de l’art industriel, en un mot, sont essentiellement des curiosités. 
Les tableaux, les statues, les gravures doivent rester en dehors de cette classification. P. Larousse, Grand 
dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris 1869, t. 5, s. 683.
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Pillet i Mannheim wypuszczą obiekty najbardziej autentyczne z XV i XVI w. Pośród 
najciekawszych (plus curieux) rzeczy wskazuję: 22 statuetki, grupy i pojedyncze rzeź-
by w drewnie często spróchniałym jak korek z polichromią czerwoną, zieloną i niebie-
ską: apostołowie, ewangeliści, pokutująca Maria Magdalena, Dziewica Matka, biskupi 
ukrzyżowani i noszący mitrę, jedni w modlitwie, inni w ekstazie. Bardzo poszukiwane 
te pomalowane drewna. Po tym, jak zostały zapomniane powraca się do nich. Wielu 
amatorów korzysta z nich przy studiowaniu sztuki renesansu z połowy XV w. Znajdują 
w tych rzeźbach szczególnie surową naiwność i uczucie, jak w świętych, którzy w swoich 
niszach zdobią portale naszych gotyckich katedr Paryża, Reims, Amiens18. Jak wynika 
z powyższego cytatu, autor określa mianem curiosité dzieła poszukiwane aktualnie 
przez kolekcjonerów, wynik kolejnej mody w świecie zbieraczy i znawców sztuki.

Wyznacznikiem curiosité bywało ponadto skojarzenie dzieła sztuki ze znanym 
przedmiotem, rozpoznawalnym przedstawieniem, najkrócej rzecz ujmując – stwo-
rzenie wokół niego aury sławy. Przykładem niech będzie opis Paula Eudela: wreszcie 
ciekawy stół kantora z XV w., drewniany, rzeźbiony, ciężki i masywny, solidny i prosty, 
pokryty ornamentami gotyckimi, jeden z tych stołów, które Rembrandt uwielbiał przed-
stawiać w swoich grafikach19.

Drugą cechą wystawianej na aukcji curiosité jest jej osobliwość, którą określa się 
często mianem czegoś „dziwnego”. Jest to kategoria najbardziej ulotna przy formuło-
waniu definicji curiosité, nie tyle nawet w odniesieniu do dzieł sztuki, ile do innych 
przedmiotów sprzedawanych na paryskich aukcjach i  cieszących się zainteresowa-
niem kolekcjonerów. 

Uważnie obserwujący życie domu aukcyjnego Paul Eudel wyodrębnia spośród 
różnorodnych przedmiotów, trafiających na sprzedaż – curiosités historiques, gdyż 
jak sam stwierdza, istnieje odrębna grupa kolekcjonerów zainteresowana zabytka-
mi historycznymi, co należy wiązać z modą na zbieranie pamiątek po sławnych po-
staciach (politykach, pisarzach, muzykach), która rozkwitała zwłaszcza w pierwszej 
połowie stulecia. Pisarz wskazuje jednak, że jest ona znacznie liczniejsza w  Anglii: 

18 Lundi, mardi, et mercredi, trois jours de vente, pendant lesquels MM. Pillet et Mannheim ont fait défiler 
les objets les plus authentiques des XVe et XVIe siècles. Je cite parmi les choses les plus curieuses: Vingt-
deux statuettes, grupes et statues, en bois souvent vermoulu comme du liège, avec décor polychrome rose, 
vert et bleu: apôtres, évangélistes, Magdeleine repetente, la Vierge mère, évêques crossés et mitrés, les 
uns en prière et les autres en extase. Très recherchés ces bois peints. Après avoir été complètement négligés, 
on y revient. Beaucoup d’amateurs s’en servent pour leurs études de la Renaissance artistique, au milieu 
du XVe siècle. Ils trouvent dans ces sculptures une saveur particulière de naïveté et de sentiment, comme 
dans les saints et les saintes qui dans leur niche ornent les portails de nos cathédrales gothiques de Paris, 
de Reims et d’Amiens. Paul Eudel, L’Hôtel Drouot en 1881, Paris 1881, s. 80.
19 Enfin une curieuse table de changeur du XVe siècle, en bois sculpté, lourde et massive, solide, 
simple et couverte d’ornements gothiques, une de ces tables enfin que Rembrandt aimait à graver 
dans ses eaux-fortes. Tamże, s. 81.
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Anglicy mają przede wszystkim swoje fantazje. Na ich aukcjach jest zawsze wymienio-
ny rozdział curiosités historiques. Alexandre Lenoir opowiadał, że jeden z nabywców 
z Wielkiej Brytanii oferował aż do 100 tysięcy franków za ząb Heloizy. Znalazł się na 
aukcji Strawberry Hill amator, który zaoferował 6 funtów szterlingów za futerał, w któ-
rym znany admirał Tramp trzymał swoje fajki, kiedy był na morzu. Na tej samej aukcji 
do 75 funtów doszła cena za pukiel włosów Marii Tudor, odcięty z jej głowy, po otwarciu 
jej grobu w 1784 r.20

W pierwszej połowie XIX w. popularne stały się poszukiwania przedmiotów nale-
żących do znanych postaci historycznych. Po 1850 r. kolekcjonerzy polują na pamiąt-
ki po osobach sławnych. W przeciągu ostatnich 50 lat, paleta Léona Bonnat, czaszka 
Wiktora Hugo, legendarna wanna Gambetty, karnet Henri Rocheforta, binokle Émila 
de Girardina, satynowe białe trzewiki pani Edmond Adam, dłuto Sarah Bernhardt, kij 
bilardowy, którym posługiwał się Grévy, pióro, którym pan Thiers podpisał swoją dymi-
sję z urzędu prezydenta, pobudzały wszystkie namiętności zaciekłej żądzy, jeśli zapre-
zentuje się je na licytacji. Chęć posiadania rzeczy, należących do znanych osób pozostaje 
na zawsze pasją kolekcjonera i zajmuje swoje miejsce w historii curiosité21.

Za kolekcjonerów curiosités uznawano również zbieraczy pamiątek z okresu rewo-
lucji francuskiej. Obserwowany przez Paula Eudela trend panujący w drugiej połowie 
XIX w. wskazywał, że ich liczba rośnie, a posiadanie pamiątek po rewolucjonistach staje 
się interesującym zjawiskiem22 – począwszy od bibliofilów, zbierających pisma wydawa-
ne przez rewolucjonistów, dokumenty podpisane przez Marata i Dantona, po kolekcję 
hrabiego Nadaillaca, zawierającą wszelkie druki wydane w czasach rewolucji23. W tym 
miejscu lektury opisów tego typu aukcji wyczuwa się wątpliwość autora. Sam zadaje so-
bie pytanie, na ile coś, co stało się popularne, może być jeszcze brane za curiosité.

20 Les Anglais ont surtout ces fantaisies. Dans leurs ventes, il y a  toujours le chapitre des curiosités 
historiques. historiques. M. Alex. Lenoir raconte qu’un insulaire de la Grande-Bretagne offrit jusqu’à 
100,000 francs d’une dent d’Héloïse. Il s’est trouvé, à la vente Strawberry-Hill, un amateur pour réclamer 
à six livres sterling le fourreau en écaille dans lequel le célèbre amiral Tromp renfermait ses pipes lorsqu’il 
était en mer. A la meme vente, on s’est dispute jusqu’à 75 francs une boucle de cheveux de Marie Tudor, 
coupée sur sa tête à l’ouverture de sa tombe, en 1784. P. Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1882…, 
dz. cyt., s. 136 i nn.
21 Dans cinquante ans, la palette de Léon Bonnat, le crâne de Victor Hugo, la baignoire légendaire de 
M. Gambetta, le carnet de courses de Henri Rochefort, le lorgnon d’Emile de Girardin, les souliers de 
satin blanc de Mme Edmond Adam, l’ébauchoir de Sarah Bernhardt, la queue de billard don’t se sert 
M. Grévy, la plume avec laquelle M. Thiers a signé sa démission de président, soulèveraient toutes les 
ardeurs d’une convoitise acharnée si on les présentait aux enchères. Vouloir posséder des objets ayant 
appartenu à des hommes célèbres restera toujours une passion de collectionneur. Tamże.
22 P. Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1884-1885…, dz. cyt., s. 164.
23 Paul Eudel dokładnie opisał zawartość kolekcji oraz przywołał na kartach swojej publikacji 
najwyższe ceny, jakie osiągnięto w trakcie licytacji. Tamże, s. 176–178.
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Wątpliwość ową można rozsądzić, przywołując przemyślenia na temat trzeciej 
właściwości curiosité, podkreślanej w opisach aukcji – czyli jej rzadkości. Przy czym 
nieodzowne będzie wyróżnienie dwóch form wyjątkowości. Pod tym słowem należy 
rozumieć rzadkość występowania danego rodzaju przedmiotów, rozwiązania, deko-
racji czy tematu w  sztuce. Natomiast jeśli rozważamy funkcjonowanie rynku dzieł 
sztuki, to przez pojęcie „rzadkość” rozumie się raczej znikomą ilość występowania 
danych przedmiotów na rynku dzieł sztuki. 

Champfleury pytał w swojej książce o aukcyjnym rynku sztuki: czy nie wystarczy-
łoby, żeby rzecz była stara i nie funkcjonowała w produkcji przemysłowej, aby uznać ją 
za rzadkość? Ach ilu ludzi szuka jedynie rzadkości! […] Ale rzadkości, takie jak cerami-
ka z czasów Henryka II, nie zdarzają się co dzień24. Rzadkość pojawiania się przedmio-
tu w obiegu wzbudzała bowiem gorące emocje wśród publiczności domu aukcyjnego, 
jak w przypadku wspomnianej przez autora ceramiki. 

Paul Eudel poświęcił w 1881 r. sporo miejsca (cytowanemu powyżej) opisowi au-
kcji kolekcji dzieł sztuki XV i XVI w. Mianem curiosité określił jednak jedynie niektóre 
z nich np: aquamanile miedziane w formie stojącego lwa, trzymającego flaszkę w pysku, 
stopnie inkrustowane kaboszonami25; mały miedziany pistolet, w razie potrzeby służący 
do jedzenia jako nóż, widelec i łyżka26. Ponadto użył tego słowa, wskazując na: antycz-
ny brąz, przedstawiający rzymskiego aktora w typie narcystycznym, który wygląda jak 
przodek Sancho Pansy27, czy też ucho brązowej wazy, bez platyny, inkrustowanej złotem, 
z okresu pierwszego cesarstwa, z przedstawieniem Galów, co jak wszystkie sceny ukazu-
jące podbicie Galów jest niezwykle rzadkie28. Rzadkość okazu odnosi się w dziewięt-
nastowiecznym domu aukcyjnym również do książek: Dwa curiosités bibliograficzne 
pierwszego rzędu w aukcji Collin, która zaczyna się 4 kwietnia 1881 r. Molier z 1773 r., 
jeden z czterech znanych do dziś egzemplarzy. Rzadkie wydanie Biblioteka Narodowa 
posiada jedynie niekompletne dzieło. Poza tym „Satyres de Regnier” z 1652 r., których 
znane są tylko trzy egzemplarze29.

 24 Ne sufit-il pas qu’un objet soit ancien et que l’industrie ait renoncé à le fabriquer pour qu’il devienne 
rare? Combien de gens ne cherchent que la rareté! […] Les raretés, telles que la faïence de Henri II, ne 
s’inventant pas tous les jours. Champfleury, dz. cyt., s. 159-160.
25 aquamanile, en cuivre, formée par un lion debout, tenant un biberon dans la gueule, pieds incrustés 
de cabochons. P. Eudel, L’Hôtel Drouot…, dz. cyt., s. 81.
26 Un petit pistolet en cuivre servant de nécessaire de bouche : couteau, fourchette et cuiller. Tamże. 
27 Un bronze antique, un acteur romain, type trapu, camard et narquois, qui semble reveler un ancêtre 
de Sancho Pansa. P. Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1882…, dz. cyt., s. 131.
28 Une anse de vase en bronze, Sans platine, incrustée d’argent, des premiers temps de l’empire. Pièce 
rarissime, comme toutes celles où figurant les scenes de la conquête des Gaules. Tamże.
29 Deux curiosités bibliographiques de premier ordre dans la vente Collin qui commence le 4 avril. Le 
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Powyższe wskazanie rzadkich przedmiotów wynika rzeczywiście z tego, że istnie-
je ich niewielka, ograniczona ilość. W drugim znaczeniu jednakże rzadkość odnosi się 
do popularności przedmiotu na rynku. Przywołajmy dwa przykłady takiego znacze-
nia słowa w Hôtel Drouot. 

Najpierw kilka uwag odnośnie do kolekcjonerstwa autografów, przypomniane-
go w tym miejscu ze względu na ogromną ilość aukcji tego typu, jakie odbywały się 
w latach 80. XIX w. Na początku dziewiętnastego stulecia zbieranie autografów było 
rzadkością, a  przypadki ich wystawiania na sprzedaż wzbudzały umiarkowane za-
interesowanie, gdyż kierowane były do wąskiego grona pasjonatów. Po 1830 r. liczba 
aukcji autografów zaczęła wzrastać wręcz lawinowo. Do roku 1830 odbyło się ich zale-
dwie trzydzieści, a w latach 1830-1860 – dwieście. W czasach współczesnych Paulowi 
Eudelowi kolekcjonowanie autografów stało się nouvelle épidémie30. Wówczas na ryn-
ku aukcyjnym zaczęto nawet wyodrębniać nie tyle kolekcjonerów autografów, ile spe-
cjalistów pośród nich (np. od autografów urzędników związanych z dworem Ludwika 
Filipa)31. Tym samym uznawane za curiosité jeszcze na początku XIX w. autografy, 
w ciągu stulecia stają się czymś powszechnym. Zaś czymś curieux (ciekawym) staje się 
kolekcjonowanie konkretnych podpisów.

Jednakże ta „specjalizacja” zainteresowań łowców autografów nie doprowa-
dziła do kolekcjonowania byle podpisu. Paul Eudel przestrzegał bowiem wyraźnie: 
Przeczytałem w gazecie niemieckich księgarzy w Lipsku, następujący anons: „Curiosité 
/ niżej podpisany oferuje na sprzedaż księgę gości, która znajdowała się w zamku Saint-
Cloud w latach 1855-1870. Zawiera ona 45 arkuszy in-folio z oryginalnymi podpisami 
najsławniejszych ludzi cesarstwa / W. O. Link, antykwariusz z Poczdamu”. Mamy na-
dzieję, że ta książka zostanie w Niemczech. Nie ma bowiem dla nas żadnej wartości32 

– kończył autor. A więc postrzeganie i wynajdywanie osobliwości, czy też dziwaczności, 
miało jednak swoje granice.

Podobne, czasem skomplikowane ambiwalencje istniały na rynku dzieł sztuki. 
Jeszcze w latach 80. XIX w. Paul Eudel pisał: Kolekcjonerzy antyków, erudyci, jak się 

Molière de 1773, l’un des quatre exemplaires connus jusqu’à ce jour. Rarissime edition. – La Bibliothèque 
Nationale ne possède cet ouvrage qu’incomplet. Les Satyres de Regnier, elzévir de 1652, dont on ne 
connït que trois exemplaires. Tamże, s. 95.
30 Tamże. 
31 P. Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1883-1884…, dz. cyt., s. 133 i nn.
32 Lu dans le journal des libraires allemands, à Leipzig, l’annonce suivante: CURIOSITÉ. Le soussigné 
offre en vente: Le livre d’audience qui se trouvait déposé au chateau de Saint-Cloud pendant les années 
1855-1870. Ce livre contient 45 feuilles in-folio, portant les signatures originales des hommes les plus 
célèbres de l’empire. La reliure est enlevée, mais les feuillets sont bien conservés. W. O. Link, antiquaire 
h. Potsdam. Nous espérons bien que ce livre restera aux Allemands. Puisqu’il tout pris, qu’ils le gardent. 
Il n’a aucune valeur pour nous. P. Eudel, L’Hôtel Drouot…, dz. cyt., s. 58.
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ich nazywa, czekali z utęsknieniem na spektakularne sprzedaże i aukcje, ponieważ od 
jakiegoś czasu wystawiane dzieła wieku XIV, XV a przede wszystkim XVI nie znajdy-
wały ich uznania. Jak wiadomo, dla takich znawców horyzont curiosité zamykał się na 
renesansie. Nie mówcie im o Ludwiku XIV, XV i XVI, to są curiosité buduarów, moda 
podobna damskiej, uwielbienie raczej niż sztuka, kobiecy kaprys. A jednak owo zdanie 
przestało być aktualne, a sami znawcy nie mieli racji, w naszych czasach kolekcjonerzy 
sztuki XVIII w. stali się bardzo liczni33.

Rzeczywiście w  początkach XIX w. zainteresowanie sztuką osiemnastowieczną 
postrzegane było jako swoista osobliwość, niegroźne dziwactwo, które zresztą dotyka-
ło przede wszystkim samych artystów, gdyż to malarze często kolekcjonowali obrazy 
sprzed stu lat34; w połowie stulecia znaleźć można jeszcze pełne zdziwienia komentarze 
z aukcji, na których takie nazwiska jak Chardin, Fragonard, Lemoine czy Pater są wciąż 
ciekawostką35. W latach 70. XIX w. sytuacja się zmienia do tego stopnia, że dziesięć lat 
później trafiają na aukcje spore kolekcje zbieraczy zainteresowanych wyłącznie malar-
stwem XVIII w.36 Wówczas jednak nie jest to już postrzegane jako osobliwość, a ilość 
w obrocie handlowym nie pozwala traktować osiemnastowiecznych obrazów w katego-
riach rzadkości.

Tymczasem w latach 80. XIX w. w takich kategoriach Paul Eudel znajduje na przy-
kład kolekcjonowanie dawnej ceramiki francuskiej, określając mianem curiosité eg-
zemplarze pierwszych wyrobów porcelanowych we Francji, dając przy okazji w swoich 
tomach zwięzły zarys historyczny ich występowania i rozwoju37. Za curiosité uchodzą 
wówczas także tkaniny z XIII i XIV w. Paul Eudel opisuje kilka z nich przy okazji wy-
stawienia na aukcję kolekcji Dupont-Auberville, wskazując na kilka motywów deko-
racyjnych występujących na tkaninach i oceniając je jako wysokiej wartości curiosité38. 

33 Les collectionneurs d’antiquités, les érudits, comme on les appelle, avaient besoin de la vente Fau pour 
renaître à la vie; car depuis quelque temps le XIVe et le XVe siècle, le XVIe siècle surtout ne leur donnaient 
rien ou pas grand’chose, et vous savez que pour eux l’horizon de la curiosité se ferme à la Renaissance. 
P. Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1883-1884…, dz. cyt., s. 215.
34 Obrazy osiemnastowieczne zakupywali na początku XIX stulecia tacy malarze jak: Auguste 
Jules Robert (znany jako Auguste), Théophile Thore, Jean-Baptiste-Jacques Augustin, Daniel Saint, 
Camille Rogier. F. Haskell, Rediscoveries in Art. Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in 
England and France, New York 1976, s. 90 i nn.
35 Narodziny mody na sztukę XVIII w. na przykładzie malarstwa Watteau zob. Tamże, s. 85-123.
36 Przykładem takowej jest kolekcja Léopolda Double, prezentowana w otwartym Hôtel przy Louis-le-
Grand i następnie wystawiona na sprzedaż w Hôtel Drouot na początku 1881 r. Kiedy jej twórca zaczynał 
kolekcjonować dzieła sztuki XVIII w., był nierozumiany. P. Eudel, Hôtel Drouot…, dz. cyt., s. 19 i nn.
37Autor poświęcił najwięcej miejsca kolekcjonerowi Dupont-Auberville, który zbierał egzemplarze 
ceramiki francuskiej. P. Eudel, Hôtel Drouot et la curiosité en 1884-1885…, dz. cyt., s. 253 i nn.
38 Tamże, s. 292 i nn.
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Nie umyka jego uwadze fakt, że dawne tkaniny pojawiały się na ówczesnych aukcjach 
niezwykle rzadko.

Powyższe obserwacje dowodzą, jak wyraźnie rozumienie słowa curiosité ewoluowa-
ło wraz ze zmianami mód i trendów na rynku sztuki. Ma to związek z najprostszym 
mechanizmem rynkowym – dostępnością produktu/towaru. Jeśli coś jest dostępne, jego 
ilość i częstotliwość pojawiania się na aukcjach wzrasta, to oczywiście przestaje być no-
winką/rzadkością/osobliwością. Wydaje się, że ta prosta zależność ekonomiczna mogła 
mieć istotne znaczenie przy zmianach w określaniu curiosité. Coś, co było określane tym 
terminem w pierwszej połowie XIX w., przestawało nim być w drugiej połowie stulecia, 
co zgrabnie dokumentowali kronikarze paryskiego rynku dzieł sztuki.

Przedstawiony obraz wpływu reguł rynku na znaczenie używanych na nim ter-
minów wiązać należy ze zmianami w kolekcjonerstwie, jakie miały miejsce w drugiej 
połowie XIX w. Oddajmy na koniec głos Paulowi Eudelowi, który trafnie wskazał sedno 
owych przemian: Jakie wspomnienia przywołują ci mężowie stanu, królewskie metresy, 
finansiści z duszą, ci wielcy panowie, którzy zasłużyli na miano curieux. Byli zazdrośni 
o swoje skarby artystyczne. Byli wierni galeriom, które stworzyli, odważnie znosząc tru-
dy i niebezpieczeństwa podróży. Wydawało im się, że korzystają z promieni chwały, jaka 
opromieniały artystów. A także chronili piękne rzeczy, które posiadali. Cały swój wolny 
czas spędzali w  swoich gabinetach, to było centrum ich najdelikatniejszych przyjemno-
ści i w ogóle nie myśleli o spekulacji, która wydaje się dziś bardziej zajmować niż sztuka 
współczesnych kolekcjonerów. Takie były spostrzeżenia, jakie poczyniłem pewnego dnia 
w centrum hałasu sal Hôtel Drouot […]. Dzieło sztuki wniesione, zlicytowane i wygrane 
w Hôtel Drouot stało się wartością spekulacyjną, która może i  jest mniej widoczna niż 
na giełdzie, ale amatorom równie dobrze znana39. Na skalę nigdy wcześniej niespoty-
kanąw historii kolekcjonerstwa rozprzestrzeniła się nowa grupa zbieraczy, dla których 
kolekcja dzieł sztuki stała się jedynie lokatą kapitału. ◗

39 Que de souvenirs ils évoquent dans notre esprit, ces hommes d’Etat, ces maîtresses royales, ces 
financiers d’esprit, ces grands seigneurs qui s’honoraient du titre de curieux. Ils étaient jaloux de leurs 
trésors artistiques. Ils étaient fiers des galleries qu’ils avaient formées, bravant les fatigues et les dangers 
des voyages. Il leur semblait qu’ils participaient aux rayons de gloire qui tombaient sur les artistes 
illustres avec lesquels ils vivaient. Aussi gardaient-ils précieusement les belles choses qu’ils possédaient. 
Tous leurs loisirs se passaient dans leur cabinet; c’était là le centre de leurs plaisirs les plus délicats, et ils 
ne songeaient guère à la speculation qui paraît préoccuper autant que l’art les nombreux collectionneurs 
d’aujourd’hui. Telles étaient les réflexions que je faisais l’autre jour au milieu du tohu-bohu de ces salles 
de l’hôtel Drouot […] L’objet d’art enlevé, rendu, repirs à l’hôtel Drouot, est devenu une valeur de 
speculation qui a sa cote moins officielle que celle de la Bourse, mais parfaitement connue des amateurs. 
P. Eudel, Hôtel Drouot et la curiosité en 1882…, dz. cyt., s. 26-27.
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Dziwaczna hybryda czy twórcza innowacja?  
O problemie hal z poligonalnym chórem zintegrowanym 
w architekturze gotyckiej

Badania typologiczne powinny należeć do pierwszych przedsięwzięć naukowych 
prowadzących finalnie do historyczno-artystycznego rozpoznania obrazu architek-
tury danego wycinka jej dziejów, gdyż to dopiero na ich bazie można prowadzić dal-
sze obserwacje, choćby o wyrazie stylowym budowli. Wydawać by się zatem mogło, 
że typologia – w tym przypadku – średniowiecznej architektury sakralnej, powinna 
być doskonale rozpoznana i nie pozostawiająca żadnych wątpliwości, tym bardziej, 
że badania nad nią rozpoczęły się niemal równocześnie z  ukonstytuowaniem się 
historii sztuki jako dziedziny akademickiej. Rzeczywistość wciąż jednak przyno-
si konieczność weryfikowania dawniejszych, błędnych lub nieścisłych interpretacji 
przestrzennego charakteru świątyń – zwłaszcza takich, które wymykając się jed-
noznacznym klasyfikacjom, z ahistorycznego punktu widzenia można by określić 
mianem gotyckich curiosità, mimo że za takie z pewnością nie były one uważane 
przez sobie współczesnych. 

Problem ten doskonale ilustruje pewna grupa późnogotyckich kościołów halo-
wych, rozsianych na znacznym obszarze Europy, od Szwecji na północy po Słowenię 
na południu oraz od Bawarii na zachodzie po Siedmiogród na wschodzie. Dwana-
ście tego typu świątyń znajduje się również w obecnych granicach Rzeczpospolitej, 
z czego osiem w historycznej Wielkopolsce, co czyni ich problematykę szczególnie 
ważną dla dziejów sztuki polskiej (il. 1). Architektoniczno-przestrzenną specyfikę 
tego rodzaju hal na potrzeby niniejszego artykułu najkorzystniej będzie scharak-
teryzować nie wedle przyjętych prawideł opisu dzieła sztuki, lecz w sposób bliższy 

„zwykłemu” odbiorcy, który podchodzi do budowli z pewnym zaciekawieniem. 
Za przykład niech posłuży kościół farny w Górze, w dawnym Księstwie Gło-

gowskim, blisko granicy wielkopolskiej; ta okazała świątynia powstała po r. 1457, 
kiedy to pożar zniszczył jej również murowaną poprzedniczkę, i ukończona zosta-
ła w zasadniczym zrębie w latach 90. XV w.1 (il. 2-3). Ogląd monumentalnej bryły 

1 Stan badań, szczegółowe rozwarstwienie i  analiza budowli w: J. Adamski, Kościół farny p.w.  
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej a problem zredukowanych hal obejściowych, w: Fides, 
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kościoła sugeruje, że mamy do 
czynienia z typową dla późnego 
gotyku halą obejściową, której 
korpus i  chór ujęte są jednoli-
tym zarysem murów obwodo-
wych, zamkniętych od wscho-
du sześciobocznie, i  przykryte 
wielkim, wspólnym dachem, 
ujednolicającym obie zasadni-
cze partie świątyni. Architek-
tonicznie prestiżowy charakter 
programu przestrzennego fary 
czytelny jest przede wszyst-
kim dzięki obecności wieńca 
kaplic, które zwartym pasem 
otaczają jej prezbiterium, a  tak-
że dwuwieżowej fasady, która 
nosi jednak wyraźne znamię 
wieloetapowości procesu bu-
dowy. Można by się domyślać, 
że tak ukształtowana „powło-
ka” murów lateralnych zawiera 
wewnątrz dwa ciągi wysokich 
filarów, które w  części wschod-
niej ustawione są na rzucie wieloboku, oddzielając tym samym „wewnętrzną apsydę” 
chóru od równego jej wysokością ambitu. U schyłku gotyku w warunkach środko-
woeuropejskich typ hali obejściowej był dla kościoła parafialnego bodaj najbardziej 
prestiżowym i ambitnym modelem architektonicznym, w którym – z jednej strony 

– obecność obejścia i nierzadko wieńca kaplic wywoływała reminiscencję chóru ka-
tedralnego opere francigeno, a z drugiej – halowy układ naw likwidował konieczność 
budowy kosztownego (i w tej części kontynentu spotykanego niezwykle sporadycz-
nie) systemu zewnętrznych łuków oporowych2. W przypadku fary w Górze nie spo-

Ars, Scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, red. J. Skrabski,  
A. Betlej, Tarnów 2008, s. 183-198; Tenże, Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze 
gotyckiej na terenie Polski, Kraków 2010 (seria Ars vetus et nova, red. W. Bałus, t. 32), s. 23-46.
2 Na temat hal obejściowych w  architekturze środkowoeuropejskiej zob. przede wszystkim:  
H. J. Kunst, Die Enstehung des Hallenumgangschores. Der Domchor zu Verden an der Aller und 
seine Stellung in der gotischen Architektur, „Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft“ 1969, t. 18,  
s. 1-104; A. Cobbers, Zur Entwicklung des Hallenumgangschors, w: Hallenumgangschöre in Brandenburg, 
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sób przy tym nie odnotować uderzającego podobieństwa bryły z jej sześciobocznym 
zamknięciem od wschodu i niskimi kaplicami do ukształtowania kościoła pw. św. 
Jakuba w  Nysie (przed 1392–ok. 1430), będącego jedną z  najwybitniejszych arty-
stycznie w skali całej Europy Środkowej hal obejściowych3 (il. 4). 

Wkraczający do wnętrza górowskiej świątyni przez jej zachodnią kruchtę prze-
żyje jednak niemałe zdziwienie, gdy zamiast otoczonej filarami „wewnętrznej ap-
sydy” na zakończeniu nawy głównej chóru, ujrzy dwa rzędy wydłużonych filarów, 
połączonych w arkady biegnące bezpośrednio aż do wielobocznego muru lateralne-
go, zamykającego budowlę od wschodu. W tym wariancie przestrzennym zamiast 
osiowych przęseł halowego obejścia mamy bowiem do czynienia z dużym przęsłem 
na rzucie nieregularnego wieloboku, które niewątpliwie przynależy do środkowej 

hrsg. E. Badstübner, D. Schumann, Berlin 2000 (seria Studien zur Backsteinarchitektur, hrsg.  
E. Badstübner, D. Schumann, Bd. 1), s. 18-66; U. Gentz, Zum Verhältnis von Hallenumgangschören 
in Süd- und Norddeutschland, w: Tamże, s. 142-156; Tejże, Der Hallenumgangschor in der städtischen 
backsteinarchitektur Mitteleuropas 1350-1500. Eine kunstgeographisch vergleichende Studie, Berlin 
2003 (seria Studien zur Backsteinarchitektur, hrsg. E. Badstübner, D. Schumann, Bd. 6), passim.
3 Zob. przede wszystkim: J. Jarzewicz, O  artystycznych i  funkcjonalnych uwarunkowaniach 
architektury kościoła św. Jakuba w  Nysie, w: Sztuka około 1400. Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, Warszawa 1996, t. 1, s. 158-160; Tenże, De construction 
ecclesiae. O artystycznych i społecznych uwarunkowaniach architektury kościoła św. Jakuba w Nysie, 

„Artium Quaestiones” 1996, t. 8, s. 27-59.
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nawy trójnawowego prezbiterium. A zatem w sensie architektonicznym obejście nie 
jest w żaden sposób wydzielone, choć obecność wieńca kaplic sugeruje, że obejście 
funkcjonowało tu jednak w sensie użytkowym, gdyż ołtarz główny ustawiony był 
niewątpliwie w tym samym miejscu, co zachowane do dziś retabulum późnobaroko-
we, czyli na granicy między ostatnim i przedostatnim przęsłem od wschodu. 

Późnogotyckie budowle wzniesione według powyższego schematu, a  zatem 
z  jednolitym „płaszczem” murów obwodowych zamkniętych od wschodu wielo-
bocznie, mieszczącym wewnątrz dwa proste ciągi filarów międzynawowych, sto-
sunkowo rzadko osiągały rozmiary i podobny stopień okazałości jak fara w Górze. 
Przewyższają ją bodaj tylko tak wybitne artystycznie świątynie, jak kościoły Bene-
dyktynów w St. Lambrecht (chór 1386-1405)4, św. Jakuba w Straubing (dzieło Hansa 
von Burghausen, w budowie od ok. 1395 r.)5, św. Jakuba w Wasserburgu (chór z lat 
1445-1448, zrealizowany przez Stephana Krumenauera wg koncepcji Burghausena)6, 
św. Jerzego w  Nördlingen (chór rozpoczęty w  1442 r. pod kierunkiem Nikolausa 
Eselera st.)7 czy Mariackie w  Monachium (1468-1494, Jörg von Halspach i  Lukas 
Rottaler)8 i  Zwickau (1453-1470)9. Zdecydowanie częściej ten model przestrzenny 

4 R. K. Donin, Bettelordenskirchen in Österreich, Baden bei Wien 1935, s. 194-195; Tenże, Der Dom 
von Pienza und die Hallenkirchen im Österreich des 15. Jahrhunderts, „Jahrbuch für Landeskunde 
von Niederdonau” 1944, t. 27, s. 314-316; Tenże, Österreichische Baugedanken am Dom von Pienza, 
Wien 1946, s. 38-39; W. Buchowiecki, Die gotischen Kirchen Österreichs, Wien 1952, s. 243-245;  
K. J. Philipp, Polygonale dreischiffige Hallenchöre „ohne Umgang”. Anmerkungen zu einer Typologie 
der spätmittelalterlicher Sakralarchitektur, „Marburger Jahrbuch für Kunstwiessenschaft” 1989,  
t. 22, s. 53-54; G. Brucher, Gotische Baukunst in Österreich, Salzburg 1990, s. 116-120; N. Nussbaum, 
Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik, 2 Aufl., Darmstadt 1994, s. 168-170; G. Brucher, Architektur 
von 1300 bis 1430, w: Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, Bd. 2 Gotik, hrsg. G. Brucher, 
München – London – New York 2000, s. 268-269.
5 N. Nussbaum, dz. cyt., s. 238; U. Gentz, Der Hallenumgangschor…, dz. cyt., s. 374-379. Obecny 
układ arkad międzynawowych, zacierający pierwotny układ przestrzenny kościoła, pochodzi 
z odbudowy po pożarze w 1780 r.
6 N. Nussbaum, dz. cyt., s. 231-232; U. Gentz, Der Hallenumgangschor…, dz. cyt., s. 332-334, 379-382, 
399-400.
7 K. J. Philipp, dz. cyt., s. 56-57; N. Nussbaum, dz. cyt., s. 238-240; U. Gentz, Der Hallenumgangschor…, 
dz. cyt., s. 383-385.
8 N. Nussbaum, dz. cyt., s. 268-269; L. Altmann, Die Spätgotische Bauphase der Frauenkirche 1468-
1525, w: Monachium Sacrum. Festschrift zur 500-Jahr-Feier der Metropolitankirche Zu Unserer 
Lieben Frau in München, München 1994, Bd. 2, s. 1-20; P. Kurmann, Die Frauenkirche des Jörg von 
Halspach: Beschreibung der Baugestalt und Versuch einer Würdigung, w: tamże, s. 21-43; P. Pfister, Das 
Kollegiatstift zu Unserer Lieben Frau in München (1495-1803). Der Neubau der Frauenkirche und das 
Kollegiatstift zu Unserer Lieben Frau, w: tamże, s. 313-317.
9 W. Günther, Die Werkmeister Am Bau der Zwickauer Hauptkirche St. Marien zwischen 1476 und 
1565. Hüttenmeister, Ratssteinmetzen und Bauunternehmer, w: Werkmeister der Spätgotik. Position 
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wybierano dla budowli raczej niewielkich, zamkniętych od wschodu zwykle trój- 
lub pięciobocznie i pozbawionych kaplic; w ich przypadku zazwyczaj rezygnowano 
też z prób funkcjonalnego wydzielenia obejścia, ustawiając ołtarz bezpośrednio przy 
ścianie obwodowej, zamykającej nawę główną. Tak ukształtowana była m.in. nie-
istniejąca już fara w Bninie w Wielkopolsce (1454-1463, rozebrana w r. 1942), która 
stała się wzorem dla zwartej formalnie grupy kościołów w  Dolsku, Nowym Mie-
ście nad Wartą, Osiecznej, Skwierzynie czy Tucznie10. Warto przy tym zauważyć, 
że często spotykaną cechą budowli tego rodzaju, zarówno tych monumentalnych, 
jak i bardziej skromnych, jest trapezoidalny rzut skrajnego przęsła wschodniego, co 
budzi skojarzenia z kształtem „wewnętrznych apsyd” hal obejściowych, które często 
zakładano na rzucie 3/6 lub 3/8.

Można zatem stwierdzić, że pod względem czysto typologicznym, budowle 
tego rodzaju stanowią swoistą hybrydę hal obejściowych i trójnawowych kościołów 
o osobnym zamknięciu dla każdej z naw, czy to w formie hali trójapsydowej, czy też 
wyposażonej w chór zintegrowany, ujęty w prostokątny zarys murów obwodowych. 
Ten niełatwy do zdefiniowania charakter przestrzenny omawianych świątyń przeło-
żył się na zróżnicowane i nierzadko wzajemnie sprzeczne opinie badaczy, którzy nie 
byli w stanie uzgodnić swoich poglądów ani na temat genezy, ani właściwej klasy-
fikacji, oceny i nazewnictwa owych późnogotyckich hal. Klaus Jan Philipp określił 
je mianem poligonalnych trójnawowych chórów halowych bez obejścia (polygonale 
dreischiffige Hallenchöre ohne Umgang)11, podczas gdy dla innych badaczy, jak choć-
by dla Ernsta Badstübnera czy Ulriki Gentz, były to zredukowane halowe chóry obej-
ściowe (reduzierte/verkümmerte Hallenumgangschöre)12. Żaden z tych terminów nie 
zadomowił się jednak w  literaturze polskiej. Co więcej, Jacek Kowalski nazwał te 
budowle po prostu halami obejściowymi13, zdając sobie jednak sprawę z ich wyraźnej 
odrębności.

Wypada podkreślić, że żaden z powyższych terminów nie może być uznany za 
satysfakcjonujący. Propozycja Jacka Kowalskiego utwierdza typologiczne nieścisłości, 
natomiast terminologia używana przez niemieckich badaczy z jednej strony wyraź-
nie sugeruje genezę tego rodzaju budowli jako uproszczenia „w pełni wykształconej” 

und Rolle der Architekten im Bauwesen des 14. bis 16. Jahrhunderts, hrsg. S. Bürger, B. Klein, 
Darmstadt 2009, s. 37-58.
10 J. Adamski, Hale…, dz. cyt., s. 46-98; J. Kowalski, Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-
XVI wieku, Poznań 2010, s. 203-221.
11 J. K. Philipp, dz. cyt., s. 51-60.
12 E. Badstübner, Stadtkirchen der Mark Brandenburg, Berlin 1980, s. 27; U. Gentz, Der 
Hallenumgangschor…, dz. cyt., s. 17-18.
13 J. Kowalski, dz. cyt., s. 217.
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hali obejściowej (voll ausge-
bildeter Hallenumgangschor), 
co jednak nie jest takie oczy-
wiste, a z drugiej strony pejo-
ratywnie je ocenia – właśnie 
jako uproszczenia wyjścio-
wego modelu. Z tego względu 
w  ostatnim czasie zapropo-
nowałem nowe określenie: 
hale z  poligonalnym chórem 
zintegrowanym. Pozbawione 
jest ono cech wartościujących, 
a  przy tym w  jasny sposób 
odróżnia owe budowle od in-
nych typów przestrzennych, 
wiadomo bowiem, że są za-
mknięte od wschodu wielo-
bocznie, a  termin „chór zin-
tegrowany” jasno sugeruje, że 
wewnątrz mamy do czynie-
nia z  równoległym ciągiem 
trzech naw14.

Również spore kontrowersje wzbudzało zagadnienie genezy omawianego wa-
riantu hali. W  dotychczasowej literaturze jedynie wspominani Klaus Jan Philipp 
i  Ulrike Gentz przedstawili szerzej uargumentowane poglądy na ten temat, choć 
badacze ci doszli do zupełnie rozbieżnych wniosków. 

Klaus Jan Philipp uznał, iż budowle tego typu stanowią swego rodzaju wzboga-
cenie modelu wysokiego chóru (Hochchor), wcielonego w życie w najdoskonalszej 
postaci w paryskiej Sainte-Chapelle. Zdaniem autora taka forma prezbiterium za-
wiera w sobie potencjalną możliwość wprowadzenia w nią podziałów nawowych, co 
nie przekłada się w żaden sposób na zmianę jej bryły. Tym samym wzniesione w tym 
schemacie świątynie cechują się przede wszystkim ambiwalentnym stosunkiem ich 
wyglądu zewnętrznego do sposobu urządzenia wnętrza, którego nie jesteśmy w sta-
nie na początku przewidzieć. Ponadto Klaus Jan Philipp uważał, iż ze względu na 
ową „potencjalność” ukształtowania kościoła w typie „poligonalnie zamkniętej hali 
bez obejścia” nie można budowli tego typu wiązać w żadne ciągi rozwojowe. Jego 
zdaniem w  różnych miejscach Europy architekci dochodzili do takich rozwiązań 

14 J. Adamski, Hale…, dz. cyt., s. 137-138.
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zupełnie niezależnie, a  o  podobieństwie danych świątyń świadczyć mogą jedynie 
pokrewieństwa stylowe i warsztatowe15.

Z kolei Ulrike Gentz, która odrzuciła argumentację Klausa Jana Philippa i po-
dążyła tropem myśli Ernsta Badstübnera, widziała w omawianym typie przestrzen-
nym nie wzbogacenie, lecz zdecydowanie redukcję – i to nie typu wysokiego chóru, 
lecz w pełni wykształconej hali obejściowej. Na taki proces upraszczania wyjściowe-
go wzorca, zdaniem autorki, mogło wpłynąć równocześnie wiele czynników, tak ar-
tystycznych, jak i polityczno-gospodarczych. Rezygnacja z obejścia mogła zatem być 
wynikiem chęci ograniczenia ilości potrzebnych kształtek ceglanych, a tym samym 
dążenia do obniżenia kosztów budowy, co z kolei wiązać można ze znacznym osła-
bieniem wielu miast, budujących swe fary właśnie w „uproszczonej” formie. Ulrike 
Gentz nadrzędną rolę w tym procesie przyznała dwóm ośrodkom – z jednej strony 
wydatnie zubożonym w tym czasie Dolnym Łużycom, a z drugiej – nieporównywal-
nie lepiej prosperującej Starej Bawarii (Altbayern), gdzie w końcu XIV w. rozpoczął 
swą działalność Hans von Burghausen. W  sposób bardziej hipotetyczny autorka 
uznała w tym zakresie pierwszeństwo Łużyc, a nawet zasugerowała, iż Burghausen 
mógł znać (być może za pośrednictwem rysunków projektowych) tutejsze kościo-
ły, jak też dzieła Hinricha Brunsberga, w których – zdaniem Gentz – zauważalne 
są pierwsze objawy redukcji halowego chóru obejściowego (np. w farze w Chojnie/
Königsberg in der Neumark, gdzie czołowe przęsło obejścia ma trapezoidalny rzut 
i zwęża się ku wschodowi tak, jak przęsło „wewnętrznej apsydy”). Poza tym autorka 
wskazała na chóry trójapsydowe jako potencjalne pierwowzory hal z poligonalnym 

15 K. J. Philipp, dz. cyt., s. 51-60.
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chórem zintegrowanym, podkreślając szczególne znaczenie kościoła Mariackiego 
w Herzbergu nad Elsterą. W końcu jako możliwe źródła inspiracji dla Hansa von 
Burghausena badaczka podała też kaplicę rodu Wallsee (Wallseerkapelle) przy ko-
ściele Minorytów w Enns w Górnej Austrii i  kościół pielgrzymkowy Pöllaubergu 
w Styrii, choć – jak zaznaczyła – nic nie dowodzi ostatecznie ich wpływu na koncep-
cję far w Straubing i Wasserburgu16.

Na wstępie wypada stwierdzić, iż żadna z obu teorii nie tłumaczy w sposób za-
dowalający problemu genezy hal z poligonalnym chórem zintegrowanym. Całkowi-
cie odrzucić można tezę Klausa Jana Philippa, skojarzenie bowiem tego typu prze-
strzennego z wysokim chórem jest zupełnie nieprzekonujące. Równie dobrze można 
byłoby powiedzieć to samo o w pełni wykształconych halach obejściowych, których 
strona zewnętrzna także nie zdradza sposobu ukształtowania wnętrza, a  zwarta 
bryła, przykrywa wielkim wspólnym dachem, również może budzić skojarzenia 
z formą wysokiego chóru. 

Stwierdzenie, iż o wzajemnej zależności dwóch budowli świadczy tylko pokre-
wieństwo stylu i detalu, również wydaje się zbyt daleko idące i wygłoszone ex cathe-
dra. Czym innym jest bowiem wspólnota warsztatowa zabytków, a czym innym są 
źródła inspiracji, nawet jeśli efekt końcowy jest niezbyt do nich podobny. W mojej 
opinii hale z poligonalnym chórem zintegrowanym powiązane są w bardzo wielu 
przypadkach więzami genetycznymi, czasem bardziej ogólnymi, odnoszącymi się 
do zbieżności typologicznych, a czasem o wiele ściślejszymi, wręcz warsztatowymi. 
Ten schemat przestrzenny reprezentowany jest w sztuce gotyckiej o wiele mniejszą 
ilością przykładów, niż jakikolwiek inny typ architektoniczny; wydaje się zatem, iż 
nie jest nadużyciem dopatrywanie się wzajemnego pokrewieństwa w  budowlach 
tego rodzaju. 

Choć trudno byłoby sobie wyobrazić powstanie tak wielkich hal z poligonalnym 
chórem zintegrowanym, jak choćby kościoły w Straubing, Monachium czy Górze, 
bez powiązania z typem „w pełni wykształconego” chóru obejściowego, co w przy-
padku tej ostatniej świątyni potwierdza zauważone podobieństwo do fary w Nysie, 
to jednak wydaje mi się, iż u źródeł tego typu przestrzennego wcale nie leżał proces 
redukcji obejścia, jak zakładali niemal wszyscy badacze z Ulrike Gentz na czele.

Moim zdaniem kluczowymi budowlami są tu najstarsze, austriackie budowle 
tego rodzaju, a mianowicie wspomniane już Wallseerkapelle w Enns (lata 30. XIV w.  

16 U. Gentz, Der Hallenumgangschor…, dz. cyt., s. 398-405.



154

Jakub Adamski

– ok. 1343, il. 5-6)17 i kościół Pöllaubergu (ok. 1339-przed 1384, il. 5)18. Wnętrza obu 
tych świątyń rozwiązane zostały w identyczny sposób – o ile ich część zachodnia 
jest dwunawowa (czy może raczej „pseudo-dwunawowa”, gdyż smukłe filary nie 
tyle wydzielają nawy, co przede wszystkim wspierają sklepienie), o  tyle zamknię-
tą trójbocznie partię prezbiterialną rozwiązano jako trójnawową, przy czym cztery 
wschodnie filary stanowią rodzaj architektonicznego baldachimu-cyborium nad oł-
tarzem głównym (równego szerokością ścianie czołowej wieloboku). Nie wydaje się 
prawdopodobne, aby na ukształtowanie części wschodniej starszej ze świątyń mo-
gły wpłynąć powstające wówczas pierwsze w Europie halowe chóry obejściowe, gdyż 
miniaturowe rozmiary Wallseerkapelle raczej wykluczały możliwość funkcjonalne-
go użytkowania skrajnych przęseł wschodnich jako obejścia. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można zaś przyjąć, iż trójnawowy układ chóru w Enns, powiązany z jego 
trójbocznym zamknięciem, jest jednostkowym i  zupełnie nowatorskim dziełem 
pracującego tam architekta. Być może głównym powodem zastosowania takiego 
rozwiązania była chęć rozpięcia symbolicznego cyborium nad ołtarzem głównym 
kaplicy, wyznaczonego czterema smukłymi filarami, spiętymi centralnym polem 
sklepienia. Wyrafinowane, chciałoby się rzec „spirytualistyczne” formy architektu-
ry tego wnętrza dobrze współgrają z taką właśnie interpretacją, a jednocześnie po-
zwalają odrzucić tezy Richarda Kurta Donina i Walthera Buchowieckiego mówiące, 
iż na ukształtowanie wschodniej partii kaplicy mógł wpłynąć układ trójnawowych, 
halowych krypt w St. Pantaleon19 czy Lieding oraz w ogóle francuskie i hiszpańskie 
kościoły pielgrzymkowe z  obejściem20. Za bardziej uzasadnione można by uznać 
porównanie Wallseerkapelle do o niemal stulecie wcześniejszej kaplicy zamkowej 

17 R. K. Donin, Bettelordenskirchen…, dz. cyt., s. 191-201; Tenże, Der Dom von Pienza…, dz. cyt., s. 
314-316; Tenże, Österreichische Baugedanken…, dz. cyt., s. 38-39; W. Buchowiecki, dz. cyt., s. 236; 
K. J. Philipp, dz. cyt., s. 51-53; G. Brucher, Gotische Baukunst…, dz. cyt., s. 109-112; N. Nussbaum, 
dz. cyt., s. 155; M. Parucki, Kaplice w  sztuce budowlanej zakonów żebraczych ze szczególnym 
uwzględnieniem tzw. pięknych kaplic w Austrii, w: Argumenta, articuli, quaestiones. Studia z historii 
sztuki średniowiecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi, red. A. Błażejewska, 
E. Pilecka, Toruń 1999, s. 315-316; G. Brucher, Architektur von 1300…, dz. cyt., s. 249-250; M. C. 
Schurr, Gotische Architektur in mittleren Europa 1220-1340. Von Metz bis Wien, München-Berlin 
2007, s. 290; J. Adamski, Hale…, dz. cyt. s. 109-110, 116-118.
18 R. K. Donin, Bettelordenskirchen…, dz. cyt., s. 193-194; Tenże, Der Dom von Pienza…, s. 314-316; 
Tenże, Österreichische Baugedanken…, dz. cyt., s. 38-39; W. Buchowiecki, dz. cyt., s. 242-243; K. J. 
Philipp, dz. cyt., s. 51-53; G. Brucher, Gotische Baukunst…, dz. cyt., s. 113-116; Tenże, Architektur 
von…, s. 264-267; J. Adamski, Hale…, dz. cyt., s. 109-110, 116-118.
19 W. Buchowiecki, dz. cyt., s. 236.
20 Zob. R. K. Donin, Bettelordenskirchen…, dz. cyt., s. 192-193.
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w Horšovským Týnie (lata 60. 
XIII w.)21. Jej wnętrze operuje 
równie wyrafinowanymi jak 
na owy czas formami archi-
tektonicznymi, a przy tym jej 
część ołtarzowa w równie no-
watorski sposób podzielona 
jest wolnostojącymi filarami 
na trzy segmenty.

Jak podkreślał Norbert 
Nussbaum, takie małe wnę-
trza były zwłaszcza w  XIV 
stuleciu szczególnie istotnym 
polem eksperymentów i arty-
stycznych poszukiwań archi-
tektów, którzy swe nowe idee 
wypróbowywali w  pierwszej 
kolejności w niewielkich dziełach (jak kaplice czy kruchty), których formy weszły 
z  czasem do repertuaru budowli „pełnowymiarowych”. Badacz podaje tu choćby 
przykład tzw. tonsury, czyli wielobocznego aneksu studziennego przy krużganku 
katedry w  Magdeburgu (ok. 1300 r.), którego proste przekrycie podtrzymują ażu-
rowe żebra sklepienne, wypełnione w płaszczyźnie pionowej maswerkiem22. Motyw 
oderwanych od sklepienia żeber stał się później popularny w kręgu strzechy Piotra 
Parlera (płd. portal katedry św. Wita w Pradze), a od początku XVI w. był szczegól-
ną cechą architektury późnogotyckiej w Saksonii. Norbert Nussbaum wspomniał 
również w tym kontekście o Wallseerkapelle w Enns, podkreślając eksperymentalny 
charakter nowatorskiego układu podpór w jej wschodniej części23. 

Ten trafny pogląd można ująć jeszcze szerzej – formalno-przestrzenny ekspe-
ryment w Enns zaowocował dość szybko wykształceniem się „klasycznej” odmiany 
hali z poligonalnym chórem zintegrowanym. W większej i bardziej monumentalnej 
formie koncepcję Wallseerkapelle zrealizowano już w  Pöllaubergu, bezpośrednią 

21 J. Kuthan, Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města – hrady – kláštery – kostely, 
Vimperk 1994, s. 113-124; D. Líbal, Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, 
Praha 2001, s. 108-109, M. C. Schurr, dz. cyt., s. 144-146, 289; D. Prix, Hlava první 796-1310, w: Velké 
dějiny zemií Koruny české. Tematicka řada. Architektura, red. P. Kratochvíl, Litomyšl – Praha 2009, 
s. 96-98.
22 N. Nussbaum, dz. cyt., s. 144-155. 
23 Tamże, s. 154.

5
Rzuty kościoła 
franciszkanów  
z Wallseerkapelle 
w Enns (u góry)  
i kościoła 
pielgrzymkowego 
w Pöllaubergu  
(u dołu).  
Rys. J. Adamski
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zaś konsekwencją obu budow-
li stały się pierwsze w  pełni 
trójnawowe założenia tego 
typu, czyli przede wszystkim 
wspomniany kościół opactwa  
St. Lambrecht, w  którym po-
nadto po raz pierwszy zastoso-
wano trapezoidalny rzut skraj-
nego przęsła nawy głównej, co 
stało się później bardzo typo-
we dla innych hal z  poligonal-
nym chórem zintegrowanym. 
Zresztą nie jest to odosobniony 
w  architekturze austriackiej 
przypadek, kiedy forma małej 
kaplicy przejęta została przez 
duże świątynie. Przykładem 
niech będzie dwunawowa ka-
plica św. Jerzego przy koście-
le Augustianów w  Wiedniu 
(datowana zazwyczaj na ok. 

1337-1341)24, której specyficzny rzut powtórzono następnie w kościołach w Schwaz,  
Leiben, Hallstatt czy St. Alexius an der Laming.

Niezwykle ważny jest fakt, iż schemat przestrzenny budowli w Enns i Pöllau-
bergu oddziałał też bardzo szybko na architekturę Węgier, gdzie już w początku lat 
80. XIV w. (a zatem nawet nieznacznie wcześniej niż w St. Lambrecht) budowano 
trzy kościoły w tym układzie, a mianowicie w Debreczynie (św. Andrzeja), Braszo-
wie (tzw. Czarny Kościół) i Szászsebes25. Zwłaszcza ta ostatnia świątynia wykazuje 
tak pod względem rzutu, jak i ukształtowania filarów i sklepień, znaczne podobień-
stwo do kościołów z Enns i Pöllaubergu, co zaświadcza o faktycznym, kluczowym  

24 R. K. Donin, Bettelordenskirchen…, dz. cyt., s. 231-232; W. Buchowiecki, dz. cyt., s. 239; G. Brucher, 
Gotische Baukunst…, dz. cyt., s. 112-113. Ostatnio Günther Buchinger i Doris Schön stwierdzili na 
podstawie badań architektonicznych i  archiwalnych, że kaplicę ukończono dopiero ok. 1395 r. G. 
Buchinger, D. Schön, „…jene, die ihre hände hilfreich zum bau erheben…“ Zur zeitlichen Konkordanz 
von Weihe und Bauvollendung am Beispiel der Wiener Augustinerkirche und Georgskapelle, „Journal 
of the International Association of Research Institutes in the History of Art“ 2011, vol. 20, pkt. 65-92. 
25 E. Marosi, Stiltendenzen und Zentren der Spätgotischen Architektur in Ungarn, „Jahrbuch des 
Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz” 1971, t. 6, s. 11-12; G. Entz, Gotische Baukunst in 
Ungarn, Budapest 1976, s. 207-208, 215, 376-379; J. Adamski, Hale…, dz. cyt., s. 110-111, 118.

6 
Wallseerkapelle 

przy kościele 
Franciszkanów  

w Enns, 
wnętrze. 

Fot. J. Adamski
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znaczeniu tych budowli dla powstania typu hali z poligonalnym chórem zintegrowa-
nym, czego w literaturze naukowej nie udało się jak dotąd udowodnić26. O znaczeniu 
tym zapewnia także stała popularność tego modelu kościoła w Austrii przez cały 
wiek XV i pierwszą połowę XVI w. (fary w Gumpoldskirchen, Mödling, Scheibbs, 
Schladming), a także fakt, iż należąca typologicznie do tej grupy katedra w Pienzy 
w Toskanii (1459-1462, architekt Bernardo Rosselino) została na życzenie papieża 
Piusa II wzniesiona według wzoru, który widział on „u Germanów w Austrii”27.

Moim zdaniem najwcześniejsze, czternastowieczne świątynie tego typu musia-
ły też niewątpliwie oddziałać na pierwsze dzieła Hansa von Burghausena. W tym 
miejscu skłonny jestem odrzucić teorię Ulrike Gentz o inspiracjach, które miał on 
znaleźć w kościołach Dolnych Łużyc oraz w  twórczości Hinricha Brunsberga. Po 
pierwsze, w końcu XIV w. na tym terenie mógł prawdopodobnie powstać jedynie 
kościół w  Forst, którego jednak pierwotny układ przestrzenny nie jest znany. Co 
więcej, ani jeden z  dolnołużyckich kościołów (np. w  Hoyerswerda, Wittichenau, 
Spremberg, Lübben) nie może się pod żadnym względem równać z wybitnymi kre-
acjami Burghausena. Poza tym przywoływane przez Ulrike Gentz rozplanowanie 
czołowego przęsła obejścia fary w Chojnie tylko przy czysto geometrycznej, teore-
tycznej analizie rzutu może być zestawione z  podobnym rozwiązaniem w  koście-
le pw. św. Jakuba w Straubing. O ile jednak w tej drugiej świątyni szeroki rozstaw 
smukłych filarów nie wydziela we wnętrzu „wewnętrznej apsydy”, o tyle w Chojnie 
masywniejsze, ośmioboczne filary, spięte w wydatne, profilowane arkady, w wyraź-
ny sposób oddzielają ambit od nawy głównej chóru. Tak więc jest to typowa hala 
obejściowa, w której nawet mimo trapezoidalnego rzutu czołowego przęsła obejścia, 
nie mamy do czynienia z motywem kontynuacji nawy głównej aż do wschodniego 
muru obwodowego, wyróżniającym hale z poligonalnym chórem zintegrowanym. 
Tymczasem zauważony przez Ulrike Gentz motyw baldachimowego rozpięcia czte-
rech wschodnich filarów nad ołtarzem głównym kościoła w Straubing28 w sposób 
oczywisty może się kojarzyć z podobnym układem podpór i sklepienia w Enns i Pöl-
laubergu. 

Zapoczątkowany w budowlach austriackich XIV w. nowy typ przestrzenny ko-
ścioła halowego zaczął w ciągu następnego stulecia żyć własnym życiem, stając się 
coraz bardziej popularnym i docierając na coraz to nowe tereny, czyli kolejno na Łu-
życe i do Brandenburgii, następnie do Wielkopolski i dalej, zapewne przez Pomorze 

26 Zob. U. Gentz, Der Hallenumgangschor…, dz. cyt., s. 401.
27 R. K. Donin, Dom von Pienza…, dz. cyt., s. 290-362; Tenże, Österreichische Baugedanken…, 
passim; A. Tönnesmann, Pienza. Städtebau und Humanismus, München 1990, s. 33-54; J. Pieper, 
Pienza. Der Entwurf einer humanistischen Weltsicht, Stuttgart 1997, s. 246-351.
28 U. Gentz, Der Hallenumgangschor…, dz. cyt., s. 378, 404. 
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do odległej Szwecji. To, czy powstające na danych ziemiach kościoły były faktycz-
nie „uproszczone”, „zredukowane” pod względem form architektonicznych, zależa-
ło jednak nie od przynależności do tego typu przestrzennego, tylko od miejscowej 
tradycji budowlanej. Uznawanie bowiem schematu rozplanowania takich kościołów 
za wyraz banalizacji i  niezrozumienia modelu „w  pełni wykształconej” hali obej-
ściowej jest całkowitym nieporozumieniem29. Świadczą o  tym najlepiej wspaniałe 
świątynie Bawarii czy Saksonii, którym pod żadnym pozorem nie można zarzucić 
słabego poziomu artystycznego, a  w  ich formie widzieć przejawu osłabienia poli-
tycznego czy gospodarczego miast, które je fundowały. 

Oczywiście trudno byłoby sobie wyobrazić, iż każdy architekt budujący kościół 
w  układzie hali z  poligonalnym chórem zintegrowanym był świadom czternasto-
wiecznej, austriackiej genezy tego typu przestrzennego. Prawdopodobne wydają się 
w  tym kontekście wzajemne powiązania interesujących mnie budowli z  chórami 
w układzie trójapsydowym, na co wcześniej zwróciła uwagę Ulrike Gentz30. Wska-
zuje na to również architektura fary w Górze, a na jej formę mogły oddziałać rów-
nolegle fary w Namysłowie i Opolu, których trójnawowe chóry mimo trzech apsyd 
nakrywają jednolite, zwarte dachy, wspierające się na arkadach nadwieszonych mię-
dzy narożnikami apsyd. A zatem budowle te łączą w sobie zarówno prosty podział 
na trzy nawy, jak i wygląd zewnętrzny kojarzący się z halą obejściową. Jako że na 
kształt fary górowskiej oddziała też forma wielkiego kościoła pw. św. Jakuba w Ny-
sie, schemat hali z poligonalnym chórem zintegrowanym w Górze może być wyni-
kiem kontaminacji tych dwustronnych inspiracji, tym bardziej, iż mało prawdopo-
dobne jest, aby twórca tej świątyni znał architekturę fary w Straubing, która jako 
jeden z niewielu wcześniejszych kościołów może się równać z monumentalną farą 
górowską, a przy tym charakteryzuje się identycznym motywem kaplic otaczających 
niskim pierścieniem całą wschodnią część budowli. 

Widać zatem, iż do typu hali z poligonalnym chórem zintegrowanym można 
było dojść różnymi drogami i poprzez różne źródła inspiracji, choć efekt końcowy 
pod względem przestrzennym był zawsze taki sam. Na zakończenie wypada zatem 
stwierdzić, iż analizowany tu model hali, choć dla badaczy może wydawać się swego 
rodzaju kuriozum, przez sobie współczesnych traktowany był jako „równoprawny” 
i  artystycznie bynajmniej nie „upośledzony” schemat ukształtowania późnogotyc-
kiego wnętrza sakralnego. Jedną z  jego zalet była niewątpliwie możliwość wyeks-
ponowania wielkiego okna na zakończeniu nawy głównej, co najlepiej ilustruje gru-

29 Zob. M. Kutzner, Wielkopolska, Kujawy, Ziemie Łęczycka i Sieradzko-Wieluńska, w: Architektura 
gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995 (seria Dzieje sztuki polskiej, t. 2, cz. 
1), s. 162.
30 Zob. U. Gentz, Der Hallenumgangschor…, dz. cyt., s. 223-256, 403.
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pa północnoniemieckich i szwedzkich pseudohalowych świątyń na tym rzucie (np. 
św. Katarzyny w Hamburgu, NMP w Anklam, św. Mikołaja we Flensburgu, NMP 
w  Västerås i  św. Mikołaja w  Sztokholmie), w  których artystycznym wyrazie owe 
wielkie otwory w ścianach szczytowych chóru odgrywają kluczową rolę31. Typ wie-
lobocznego chóru zintegrowanego lepiej pasował też do budowli niewielkich, gdyż 
przy ograniczonych rozmiarach pełne halowe obejście byłoby niepomiernie ciasne, 
a przez to niewygodne i cokolwiek groteskowe.

Budowle w typie hali z poligonalnym chórem zintegrowanym, choć stosunko-
wo nieliczne w porównaniu z halami obejściowymi, trwały w architekturze, przede 
wszystkim Europy Środkowej, tak samo długo jak ten drugi model przestrzenny, 
co oznacza, że stale istniało zapotrzebowanie na świątynie tego rodzaju. Ważnym 
postulatem jest wobec tego uwzględnianie analizowanych tu kościołów w syntezach 
dziejów architektury gotyckiej, co do tej pory zdarzało się nad wyraz rzadko, a jeśli 
już, to tylko w kontekście uproszczenia i banalizacji domniemanego, wyjściowego 
wzorca. Jak bardzo błędna była to postawa badawcza, niech świadczą choćby fary 
w Monachium czy Górze, których ukształtowanie wystawia najlepsze świadectwo 
artystycznych aspiracji ich zleceniodawców i twórców. ◗

31 J. Adamski, Hale…, dz. cyt., s. 121-128.
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Projekt podziemnego ogrodu w pałacu  
Franciszka Ksawerego Branickiego w Warszawie  
– dzieło Szymona Bogumiła Zuga

Our gardens should transport us through the scenes of an Opera, 
we should create the illusion of a reality from what the Best Painters 
can offer as decorations.

L. Carmontelle, Jardin de Monceau, Paris 1779 

 
W  Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przechowywany jest 
zespół rysunków warszawskiej rezydencji Branickich herbu Korczak przy Nowym 
Świecie nr 67/69 (nr hip. 1245)1. Spośród dwudziestu trzech rysunków, dziewięć sta-
nowi projekt podziemnego ogrodu2. Pałac ten (daw. Wielopolskich) w 1774 r. król 
Stanisław August podarował, wraz z buławą wielką i starostwem białocerkiewskim, 
Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu w  nagrodę za zwalczanie konfederatów 

1 Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1967, cz. 1 
Varsaviana. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne, plany i  widoki z  XVIII i  XIX wieku, oprac. 
T. Sulerzyska, S. Sawicka, współpraca J. Trenklerówna, s. 188-191, poz. 955-977. Zob. także: 
M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug, architekt polskiego Oświecenia, Warszawa 1971, s. 108-111;  
M. Topińska, Groty ogrodowe w  założeniach przestrzennych Szymona Bogumiła Zuga, w: Arx 
Felicitatis. Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda  w  sześćdziesiątą rocznicę urodzin 
od przyjaciół, kolegów i  współpracowników, Warszawa 2001, s. 434-436; J. Putkowska, Pałac 
Wielopolskich i Franciszka Ksawerego Branickiego przy Nowym Świecie w Warszawie w 2. połowie 
XVII i w XVIII wieku, „Rocznik Historii Sztuki” 2005, t. 30, s. 254-255. 
2 Są to rzuty, przekroje i dekoracje. Zob. Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 963-971. 
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barskich3. Branicki zatrudnił architekta Szymona Bogumiła Zuga, który jeszcze 
w 1773 r. wykonał inwentaryzacyjny rzut pałacu4, w 1774 r. – projekt pałacu w Białej 
Cerkwi5, a w 1775-1777 – projekt rozbudowy omawianej stołecznej rezydencji. Zug 
zaplanował m.in. nowe skrzydło (zwane „pałacem mniejszym”) z  apartamentem 
hetmana i  podziemiami mieszczącymi ogród. Data 1775 znajduje się na przekro-
ju tego pałacu, z  zaznaczoną grotą z  wejściem do podziemi6 (il. 1-2). Pozwala to 
datować koncepcję podziemnego ogrodu na lata ok. 1773-1775. Było to założenie 
w postaci labiryntu sztucznych grot, mieszczących m.in. strumyk, staw i pawilony 
ogrodowe. 

Udział zleceniodawcy projektu Franciszka Ksawerego Branickiego
Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730-1819), przyszły hetman wielki koronny, jako 
polityczny zwolennik stronnictwa profrancuskiego odbył kilka dłuższych podróży 
do Francji (1759-1761, 1772 i 1773). Te wojaże polityczne miały też wpływ na jego 
zainteresowania. Jak to ujął jego monografista: Z dłuższego pobytu wśród Francuzów, 
wyniósł ten szlachcic saski powierzchowną kulturę francuską sui generis […], tę któ-
rą czerpały nad Sekwaną rozmaite fircyki i  utracjusze7. W  roku 1772 Branicki za-
warł znajomość (od 1773 r. zażyłą) z Filipem Księciem de Chartres (od 1785 r. Duc 
d’Orleans), z którym razem oddawał się zabawom i miłostkom8. Francuski książę, 
wielki anglofil, był fundatorem jednego z  najbardziej znanych wczesnych fran-
cuskich ogrodów nieregularnych – podparyskiego Folie de Chartres, zwanego też 
Parkiem Monceau (koncepcja 1771[?] r., prace ok. 1773-1778)9. Ogród ten był zapew-
ne najwybitniejszym francuskim przykładem założenia typu jardin anglois-chinois,  

3 Buławę otrzymał 8 II 1774, a starostwo – 6 VIII 1774. J. Putkowska, dz. cyt., s. 238; W. Konopczyński, 
Branicki Franciszek Ksawery, w: Polski słownik biograficzny, Kraków 1936, t. 2, s. 399.
4 Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej, Warszawa (dalej jako Gab. Ryc. BUW), sygn. Inw. G.R. 
107 (Zb. Jeż. 344). Pałac „większy”, rzut przyziemia, pomiar, podpisany: Plan du Rez de Chaussé du 
Palais de S. E. Mgr le Comte Branicki Grand General de la Couronne dans son Etat actuel 1773. Katalog 
rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 955. Zob. także: J. Putkowska, dz. cyt., s. 243, 245.
5 Projekt pałacu w Białej Cerkwi: T. Sulerzyska, Katalog rysunków…, dz. cyt., Warszawa 1969, cz. 2 
Miejscowości różne. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne, plany i widoki z XVIII i XIX wieku, oprac. 
T. Sulerzyska, współpraca S. Sawicka, J. Trenklerówna, poz. 54-57.
6 Elewacja ogrodowa pałacu z grotą i zejściem do podziemia oraz przekrój poprzeczny z usytuowaniem 
podziemi, oba rysunki tuszem, sepią i akwarelą. Gab. Ryc. BUW, sygn. Inw. G.R. 2229 (Z. Patka 50) 
i Inw. G.R. 2227 (Z. Patka 52). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 960 i 961. 
7 K. M. Morawski, Dwie rozmowy Stanisława Augusta z  Ksawerym Branickim, „Kwartalnik 
Historyczny” 1910, R. 24, s. 127.
8 Tamże, s. 135. 
9 D. Wiebenson, The Picturesque Garden in France, Princeton 1978, wg indeksu. 
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ówcześnie określanego jako ogród bogatego ekscentryka, który pragnąc posiadać 
ogród angielski, czyli krajobrazowy, urządzał go na swój własny sposób, z  zacho-
waniem użyteczności, pewnego formalizmu i  „sztucznej naturalności”10. Park 
Monceau, jego budowle i  motywy tematyczne stały się wzorcem dla francuskich 
ogrodów końca lat 70. i 80. XVIII w. Spopularyzowały go zwłaszcza ryciny jego pro-
jektanta, Louisa Carmontelle’a z 1779 r.11 i przewodnik Luc-Vincenta Thiéry’ego12. 
W ogrodzie tym wśród krętych ścieżek rozrzucono ruiny i budowle ze wszystkich 
epok i wszystkich miejsc13. Za Chińską Bramą znajdowało się gotyckie laboratorium 
chemiczne i pawilon wyłożony lustrami, z których jedno otwierało wejście do pa-
wilonu zwanego Jardin d’hiver (projekt 1772 r.?)14 (il. 3). Pawilon ten był wypełniony 
egzotycznymi roślinami, z  podłogą pokrytą niezwykłym czerwonym piaskiem, któ-
ry tworzył nieregularną, wijącą się ścieżkę. Wzdłuż ścian znajdowały się malowane 
i rzeźbione drzewa, których gałęzie sięgały pułapu, rozciągając się na sufit […]. Był też 
wodospad […, a na, J. P.] końcu znajdowała się skalista grota15. Budowla ta, a zwłasz-
cza jej plan, pozwala na upatrywanie w Jardin d’hiver źródła koncepcji projektowa-
nego ogrodu podziemnego w pałacu Branickiego. 

Można przypuszczać, że ok. 1773-1775 r. koncepcja ta, a być może też sam ry-
sunek pawilonu, została przywieziona z Francji (jeszcze przed ukończeniem Jardin 
d’hiver) przez Franciszka Ksawerego Branickiego lub kogoś z jego otoczenia. Projekt 
ten zamierzano wykorzystać do modernizacji warszawskiej rezydencji hetmana 
(1775-1789)16. Chronologicznie zbiegło się to ze zbliżeniem hetmana Branickiego, 
ok. roku 1775, z przywódcami antykrólewskiej opozycji Familii, dzięki czemu zna-
lazł się on w  gronie takich koryfeuszy życia politycznego, jak: książęta Stanisław 
Lubomirski, Adam Kazimierz Czartoryski oraz Ignacy Potocki, a także  siostrze-
niec hetmana, Kazimierz Nestor Sapieha. Zapewne niezwykle bogaty Franciszek 
Ksawery Branicki, faktycznie arywista i  nuworysz wśród tych wielkich panów  

10 Tamże, s. 89.
11 L. Carmontelle (właść. de Carrogis), Jardin de Monceau, près de Paris, appartenant à S.A.S. Mgr. le 
duc de Chartres, Paris 1779.
12 L. V. Thièry, Guide des amateurs et des étrangers voyagers aux environs de Paris, Paris 1788.
13 L. Carmontelle, Prospectus, w: Jardin de Monceau, Paris [1778], s. 37. Cyt. za: D. Wiebenson, dz. 
cyt., s. 77.
14 Tamże, s. 58. 
15 Tamże, s. 91.
16 Pałac wzniesiony między końcem 1781 r. a początkiem 1790 r. był własnością hetmana do 1798 r. 
J. Putkowska, dz. cyt., s. 200.
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i  dygnitarzy Rzeczypospolitej, projektem tym zamierzał „olśnić” krąg swych no-
wych sojuszników17.

Bliżej nieznane okoliczności spowodowały, iż projekt nie został w pełni ukoń-
czony, ani też nie został zrealizowany18. Możliwe jest proste wyjaśnienie, że dopiero 
po ukończeniu części mieszkalnej rezydencji (co nastąpiło przed 1790 r.) planowa-
no wykonać częściowo zaprojektowane podziemia. Hipotetycznie można to wiązać 
również ze zmianą sytuacji politycznej. Już podczas obrad Sejmu Wielkiego nastą-
piło zerwanie hetmana z Familią, po którym objął on przywództwo Targowicy i, po 
zrzeczeniu się buławy (1793 r.), zamieszkał w ukraińskich dobrach Biała Cerkiew, 
a ogród stworzony w pobliskiej Aleksandrii był już „konwencjonalnie” naziemny19. 

17 Branicki, czerpiący dochody z Białocerkiewszczyzny, po ślubie z Aleksandrą Engelhardtówną (12 
X 1781) dysponował [...] teraz nieograniczonymi wręcz środkami do cementowania swych zwolenników. 
M. Ruszczyc, Dzieje rodu i fortuny Branickich, Warszawa 1991, s. 169.
18 Zob. podpis Zuga na wariancie rzutu podpisanego „executés en partie”. Gab. Ryc. BUW, Inw. Gr. 
2231 (Zb. Patka 74). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 964. Zachowane rysunki sprawiają 
wrażenie projektu wykonanego częściowo, może jako prezentacja koncepcji założenia. Kwestię 
ewentualnych prac w podziemiach, mogłyby wyjaśnić badania archeologiczne w piwnicach dawnego 
pałacu Andrzeja Zamoyskiego.
19 Ostatnich lat 25 żywota spędził w  komforcie Białej Cerkwi, dogadzając swemu ciału.  

1
Sz. B. Zug,  
Pałac mniejszy…, 
projekt. Elewacja 
korpusu głównego 
od strony ogrodu, 
z zejściem do 
„katakumb”, 
rysunek, tusz, 
sepia, akwarela. 
Gab. Ryc. BUW, 
Inw. Gr. 2229, 
(Zb. Patka 50). 
Fot. Gabinet 
Rycin BUW
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Udział architekta Szymona Bogumiła Zuga
Szczegółowe rozwiązania planu założenia, jego pawilonów i dekoracji, należy wią-
zać z Szymonem Bogumiłem Zugiem (1733-1807). Architekt, związany z dworem 
Augusta III, początkowo także scenograf dworskiego teatru saskiego, po śmierci kró-
la pozostał w Warszawie i, oprócz tradycyjnego emploi, specjalizował się w projekto-
waniu ogrodów krajobrazowych dla polskich magnatów i bankierów20. Ważnym źró-
dłem jego wiedzy o ogrodach było doświadczenie zdobyte we współpracy ze swym 
dobrym znajomym jeszcze z dworu saskiego, Augustem Fryderykiem Moszyńskim 
(1731-1786) – architektem amatorem i  doradcą artystycznym Stanisława Augusta. 
Bowiem Zug, po powrocie z  podróży do Włoch (w  drugiej połowie 1772 r.), po-
magał Moszyńskiemu przy opracowaniu dla Stanisława Augusta rękopisu Essay sur 
le Jardinage Anglois (z  datowaną dedykacją dla króla z  17 stycznia 1774 r.)21. Zug 
wykonał rysunki i wielki plan opisanego w  tekście wzorowego ogrodu angielskie-
go (z 115 obiektami w  legendzie; rysunki i plan zaginione). Ponieważ w rękopisie 
znalazły się szczegółowe odniesienia do tych obiektów (podane numery z legendy) 
i ich starannie obmyślonej lokalizacji, można przypuszczać, iż Zug brał też bezpo-

W. Konopczyński, dz. cyt., s. 401. O  Białej Cerkwi i  Aleksandrii zob. R. Aftanazy, Materiały do 
dziejów rezydencji, Warszawa 1993, t. 11 Dawne województwo kijowskie, s. 25-85. 
20 M. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 45-103.
21 Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, rpis sygn. MNK 118: A. F. Moszyński, Essay sur 
le Jardinage Anglois. Varsovie M.DCC.LXXIV, pierwodruk i  przekład: A. Morawińska, Augusta 
Fryderyka Moszyńskiego Rozprawa o ogrodownictwie angielskim 1774, Wrocław-Gdańsk 1977 (seria 
Teksty Źródłowe do Dziejów Teorii Sztuki t. 24). 

2
Sz. B. Zug,  

Pałac mniejszy…, 
projekt. Elewacja 

korpusu głównego 
od strony ogrodu, 

z zejściem do 
katakumb, 

rysunek, tusz, 
sepia, akwarela. 
Gab. Ryc. BUW, 

Inw. Gr. 2227, 
(Zb. Patka 52). 

Fot. Gabinet 
Rycin BUW 
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średni udział w pracy nad rozprawą. Sugeruje to też wzmianka Augusta Fryderyka 
Moszyńskiego w tekście: eksplikacja służy do wyjaśnienia planu i  rysunków, które 
zechciała łaskawie wykonać pewna osoba* (Pan Zug, architekt Dworu Saskiego [przy-
pis ręką Moszyńskiego, J. P.] ) spośród moich przyjaciół, wedle sporządzonego przeze 
mnie opisania; zauważmy w nich tę umiejętność, delikatność i gust, którym odznacza-
ją się inne jej dzieła22. Współpraca nad tekstem założeń o ogrodnictwie angielskim 
wprowadziła Zuga w problematykę ogrodów krajobrazowych, w tym założenia typu 
jardin anglois-chinois, ówcześnie modnych wśród najwyższej francuskiej arystokra-
cji, a  także wśród elity polskiej magnaterii, i stała się ogromnie ważnym źródłem 
jego twórczości w projektowaniu ogrodów. 

Odnośnie do projektu podziemnego ogrodu wykonanego dla Franciszka 
Ksawerego Branickiego, przypuszczalne jego datowanie na lata ok. 1773-1775 pokry-
wa się częściowo z okresem współpracy Zuga z Augustem Fryderykiem Moszyńskim 
(zapewne od drugiej połowy 1772 – do połowy stycznia 1774). 

Projekt podziemnego ogrodu – założenie ogrodowe 
Założenie na rzucie prostokąta (il. 4), o powierzchni ok. 390 m2, składało się z dwu, 
prawie równych i  przenikających się części: ogrodu i  rozbudowanego apartamen-
tu łazienkowego, połączonych wspólną, przechodzącą przez nie trasą labiryntu23. 
Mieściło się ono w ramach murów środkowej i południowej części korpusu pałacu, 
którego ściany działowe wyodrębniały w tej partii piwnic (podobnie jak na parterze) 
osiem pomieszczeń w  układzie dwutraktowym, przedzielonych przelotową quasi- 

-sienią; oświetlało je dziewiętnaście okienek (po osiem w ścianach dłuższych i trzy 
w  ścianie zachodnio-południowej; północno-wschodnia była ślepa)24. Niemal am-
filadowy układ pomieszczeń i  sekretne drzwi w ścianach pozwalały na okrążenie 
całego założenia wijącą się ścieżką. Również wewnętrzna aranżacja zmierzała do 
zatarcia podziałów pomieszczeń i wszelkiej regularności. 

Wejście do podziemi, określonych przez architekta jako „katakumby” (podpi-
sane Descande dans les Catacombes)25, znajdowało się od południowego-wschodu, 
od strony ogrodu, w dostawionej do fasady sztucznej skale, zaplanowanej na rzucie 

22 A. F. Moszyński, dz. cyt., k. 57. Cyt. za: A. Morawińska, dz. cyt., s. 101.
23 Projekt podziemi w pałacu „mniejszym”, rzut podziemi, rysunek tuszem i akwarelą, objaśnienia 
pomieszczeń w  jęz. francuskim, podpisany Project pour Souterrain des Apartements du Grand 
General executés en partie, skala podana w  łokciach (jeśli to łokieć polski to są to wymiary 31,4  
x 12,375 m). Gab. Ryc. BUW, sygn. Inw. G.R. 2230 (Zb. Patka 73). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, 
poz. 963 oraz poz. 964-965 (dwa warianty rzutu o nieco odmiennych szczegółach). 
24 Odpowiadało to osiom i traktom w apartamencie hetmana. Zob. J. Putkowska, dz. cyt., s. 250, il. 8.
25 Objaśnienie na rysunku: Project pour Souterrain. Gab. Ryc. BUW sygn. Inw. G.R. 2230 (Zb. Patka 73). 
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zbliżonym do prostokąta (o  powierzchni ok. 25 m2). Skała zawierała trójbiegowe 
schody (o 25 stopniach), oświetlone dwoma szczelinami w swej południowej ścia-
nie26. Prowadziły one do wydłużonego pomieszczenia (owej przelotowej jakby sieni), 
zamkniętego na ¾ długości sztuczną skałą i przedzielonego wzdłuż ścianką. Stąd 
ścieżka wprowadzała idącego do pomieszczenia oznaczonego przy wejściu Scene 
des Terreeurs (il. 5-6). Dalej, trzykrotnie zakręcając, wprowadzała do pomieszcze-
nia oznaczonego Scenes d’Esperances (obok alternatywnych drzwi), by, po przekro-
czeniu północno-wschodniego odcinka wspomnianej quasi-sieni, wprowadzić do 
głównej przestrzeni, podpisanej Scenes des Plaisir (o powierzchni ok. 96 m2). Została 
ona podzielona na dwie równe, odmiennie urządzone części, połączone strumy-
kiem. Brał on początek z narożnej skały (podpisanej Cascade) (il. 7) i płynąc esowa-
tym korytem, także pod mostkiem (podpisany Ponte), rozlewał się w nieregularny 
owalny staw (podpisany Bain ouvert). Stąd strumyk, płynąc po kamieniach, a mię-
dzy dwoma kolumnami, docierał do części drugiej środkowego pomieszczenia. Tu 
ujęty w wąski kanał opływał wypełniający ją regularny parter kwiatowy27 z dziewię-
cioma drzewkami pomarańczowymi (po trzy w trzech rzędach; podpisany Parterre 
entouré d’eau et orné d’Oranges et des fleurs), na rzucie leżącego prostokąta, z czte-
rema wgłębieniami na osiach boków – faktycznie tworząc tu wyspę. Obiegająca ją 
ścieżka, prowadziła do drewnianej Chatki (podpisana Cabanne) (il. 8) z dostawioną 
ławeczką (podpisana Banc), którą mijając, zawracała ku kaskadzie, by skręciwszy 
do sąsiedniego pomieszczenia, doprowadzić do usytuowanej na pagórku altany na-
zwanej Temple d’Amour, którą to okrążała28, a kończyła się wąskim przejściem do 
apartamentu łazienkowego. 

Pawilony ogrodowe: Chatka z Gabinetem Tureckim, Temple d’Amour i Łazienka
Prawie w  połowie założenia (w  odległości ok. 8 m od wejścia), w  południowym 
narożniku głównej przestrzeni znajdowała się drewniana Chatka29 na planie 
prostokąta (3,95 m x 2,25 m, powierzchnia ok. 8,5 m2), o  jednym okienku i  wej-
ściu z wgłębnego ganku w prawym narożu, w którym pień drzewa wspierał dach  

26 Schody ukazane linią przerywaną na rysunku elewacji od strony ogrodu Façade du Côté du Jardin. 
Gab. Ryc. BUW, sygn. Inw. G.R. 2229 (Zb. Patka 50). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 960. 
27 Ukazana na widoku pomieszczenia środkowego z ogródkiem i Chatką, rysunek tuszem, podpisany 
Parterre entouré d’eau et orné d’Oranges et des fleurs, Cabanne. Gab. Ryc. BUW, Inw. GR 2234 (Zb. 
Patka 80). Tamże, poz. 967.
28 Podpisana Temple d’Amour en Perspective, czyli Widok Świątyni Miłości, być może oznaczała 
malowidło iluzjonistyczne, które Zug, jako scenograf teatralny, stosował także w  ogrodach (zob. 
niżej). Brak przesłanek do przesądzenia tej kwestii. 
29 Gab. Ryc. BUW, Inw. GR 2234 (Zb. Patka 80). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 967.
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pokryty słomą. Została ona ukazana jako wiejski domek, obity sześcioma pozio-
mymi pasami starannie opracowanych deseczek,  popadający w ruinę: z oberwaną 
okiennicą i  zrujnowanym kominem. Jego ozdobę stanowiły przystawiona doń po 
prawej stronie prosta ławeczka – deska na dwóch balach, a przed frontem trzy drzew-
ka (może pomarańczowe) w pojemnikach zagłębionych w gruncie, jako namiastka 
ogródka. Wnętrze Chatki mieściło przejście do Gabinetu Tureckiego (podpisany 
Cabinet entournnes des Sophas et orne à la Turc). Była to znacznie większa budowla, 
na planie gruszkowatym (o średnicach 5,6 m i 7 m), mieszcząca pośrodku okrągłą 
fontannę (o średnicy ok. 2,5 m);  jej wnętrze obiegały przyścienne sofy. Zapewne był 
to salon zaaranżowany w orientalnej – tureckiej stylistyce30. Ukryte drzwiczki na osi 
wejściowej (podpisane Porte Secrete) prowadziły do Łazienki, co czyniło z Gabinetu 
Tureckiego łącznik między Chatką a apartamentem łazienkowym.

Spoglądając od środka kompozycji, od strony stawu, przeciwstawnym członem 
rustykalnej Chatki była Temple d’Amour – Świątynia Miłości, w formie klasycyzu-
jącego (antykizowanego?) ośmiokolumnowego monopteru (o średnicy ok. 3,37 m),  
umieszczonego na pagórku, na podeście o sześciu stopniach, z postumentem pośrod-
ku (pod posąg? ołtarz?). Obok Świątyni Miłości znajdowało się obniżone przejście 
(podpisane dégrèvement), które prowadziło do apartamentu łazienkowego. Składał 
się on z  Przedsionka Łazienki Pana Domu (podpis Vestibule du Bain du Maître)  

30 Brak widoków Gabinetu Tureckiego i Łazienki nie pozwala określić ich form zewnętrznych. 
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– pomieszczenia na rzucie prostokąta leżącego, z piecem do podgrzewania wody, sko-
munikowanego z właściwym Gabinetem Kąpielowym (podpisany Cabinet du Bain), 
na planie nieomal regularnego ośmioboku. Gabinet ten mieścił podłużną wannę, 
kwadratowy piec, kominek (międzyokienny na ścianie południowo-wschodniej) 
i sofę naprzeciw wanny. Z przedsionka Łazienki wyjście (?), oznaczone jako wnęka 
z czterema stopniami, prowadziło do garderoby w apartamencie hetmana na parte-
rze31.

Projekt przedstawiał założenie ogrodowe z  pawilonami oparte na zasadzie 
pewnej gradacji – formy „naturalne” początkowej części (skały, kaskada, strumyk 
i kwiatowy parter) przechodziły w części środkowej w formy architektury ogrodo-
wej (Chatka i Temple d’Amour), te – w formy pograniczne architektury ogrodowej 
i mieszkalnej (apartament łazienkowy).  

Motywy i detale dekoracyjne 
Podziemne wnętrza cechował wystrój o  zróżnicowanych, bogatych dekoracjach 
pełnoplastycznych, dopełnionych malowidłami iluzjonistycznymi. Pełnoplastyczne 
dekoracje to: wejściowa grota w już zewnętrznej sztucznej skale o kształcie zbliżo-
nym do piramidy; w pierwszej części, naśladownictwa skał, drzew i skalna kaskada 

31 Zob. cytowane rzuty: Gab. Ryc. BUW, Inw. GR 2230 i 2231. J. Putkowska, dz. cyt., s. 250, 254-255.
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oraz mostek i dwie wolnostojące kolumny na bazach, o gładkich trzonach (na lewo 
od Chatki)32. Spośród nich bliżej znane są, ukazane na osobnych rysunkach, ściany 
o szczegółowo oddanych formach geologicznych i roślinnych33. Iluzjonistyczne ma-
lowidła figuralne zostały pogrupowane w tematyczne strefy: Scène[s] des Terreurs 
i Scènes d’Esperance, znajdujące się na ścianach części labiryntowej34. Cztery zacho-
wane rysunki przedstawiają dekoracje początkowej partii labiryntu, określone jako 
Sceny Wzbudzające Przerażenie (Scène[s] des Terreurs)35. Zostały one zaaranżowa-
ne jako skalne zagłębienia z  płaskorzeźbami lub rzeźbami motywów figuralnych 
i animistycznych, nawiązującymi do wierzeń starożytnego Egiptu, które Monique 
Mosser zidentyfikowała jako przerysy z  rycin Giovanniego Battisty Piranesiego 
z dzieła Diverse maniere d’adornare i cammini ed ogni altra parte degli edifizi (1769)36. 
Rysunki Szymona Bogumiła Zuga zawierają siedemnaście (?) zestawień motywów 
egiptycyzujących, pogrupowanych po kilka, które stanowiły rodzaj katalogu moty-
wów (oznaczone na drugim planie literkami od „a” do „p”, i jedna dodatkowa). 

Geneza artystyczna – jardin anglois-chinois i William Chambers 
Jak wynika z zastosowanego w projekcie schematu kompozycyjnego, a także z nie-
których form, motywów i detali, ich geneza, a także geneza rycin Piranesiego37, wią-
że się z francuskimi rokokowymi założeniami ogrodowymi, w których istniały pod-
ziemne groty, także z pływającymi wyspami, powstałymi w okresie od ok. 1730 r.38  
Ogrody te były przykładami założeń typu jardin anglois-chinois, czyli francuskiej 
interpretacji angielskiego ogrodu krajobrazowego, a zwłaszcza jednej z dwóch jego 
głównych odmian – tej, w  której kładziono silniejszy akcent na jego „chińskie”  

32 Zob. cytowany widok Gab. Ryc. BUW, Inw. GR 2234 (Zb. Patka 80). 
33 Dekoracja pomieszczenia środkowego z sadzawką i kaskadą, przekrój, rysunek tuszem i sepią. Gab. 
Ryc. BUW, Inw. GR. 2233 (Zb. Patka 79). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 966. 
34 Trudno przesądzić, czy określenie kolejnej partii – Scène des Plaisirs, oznaczało ogólny charakter 
opisanej scenografii ogrodowej, czy odnosiło się także do odpowiednich malowideł.
35 Zob. cytowany rzut Gab. Ryc. BUW, Inw. Gr. 2230 (Zb. Patka 73) oraz rysunki dekoracji labiryntu 
strachu ze „scenami przerażającymi”: Inw. Gr. 2235-2238 (Zb. Patka 76-78 i 657). Katalog rysunków…, 
dz. cyt., cz. 1, poz. 968-971; M. Topińska, dz. cyt., s. 434-436. 
36 M. Mosser, Paradox in the Garden. A Brief Account of „Fabriques”, w: The Architecture of Western 
Gardens. A  Design History from the Renaissance to the Present Day, ed. M. Mosser, G. Teyssot, 
Cambridge Mass. 1991, s. 269-273. Tu wskazane źródła inspiracji: dla labiryntu – opowiadanie  
V. Denona, Point de lendamain, Paris 1777 (polski przekład Chwila ulotna, Warszawa 1970), a dla 
rysunków o  motywach egipskich – wydawnictwo G. B. Piranesiego, Diverse Maniere d’adornare 
i cammini..., Roma 1769. 
37 O francuskiej recepcji motywów z Piranesiego zob. D. Wiebenson, dz. cyt., s. 95.
38 Tamże, s. 58.
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elementy (rozumiane jako aspekt „przyjemnościowy”)39 niż na elementy angielskie 
(za takie uważano aspekty kontemplacyjne)40. Jardin anglois-chinois był szczegól-
nie popularny we Francji w  latach 60. i 70. XVIII w., kiedy to panowała prawdzi-
wa „mania” na ich zakładanie41. Najbardziej znanym przykładem tego typu był 
wspomniany Park Monceau, stworzony przez najwybitniejszego francuskiego zwo-
lennika Williama Chambersa (1723-1796) – amatora i projektanta ogrodów, Louisa 
Carmontelle’a (1717-1806). Uważał on, że w ogrodach zakładanych dla książąt na-
leży tworzyć iluzyjne krajobrazy za pomocą wszelkich dostępnych środków mate-
rialnych i artystycznych, także tych, które można przejąć ze scenografii teatralnej42 
(nota bene, stanowi to jeszcze jedną poszlakę, wskazującą na proweniencję sztuki 
Zuga). Na angielską genezę artystyczną projektu podziemnego ogrodu dla hetmana 
Branickiego wskazał też sam architekt, umieszczając na rysunkach projektu napisy: 
Cour d’Anglais i Souterrain d’Anglia43. 

Koncepcje Williama Chambersa oddziaływały we Francji poprzez jego twór-
czość projektową i pisma, z których najważniejszym źródłem dla jardin anglois-chi-
nois był jego esej The Art of Laying out Gardens according to the Chinese44, w którym 
określił zasadę kompozycji chińskich ogrodów jako kontrastowanie scen przyjem-
nych, strasznych i zachwycających (pleasing, horrible or enchanted)45. Dla osiągnię-
cia tego efektu, zalecał stosowanie ciemnych grot i podziemnych przejść, u wylotu 
których nagle otwiera się widok uroczego krajobrazu, ozdobionego tym, co natu-
ra ma najpiękniejszego46. Pomysły te przejął Jacques-François Blondel (1705-1774) 
w  Cours d’architecture (1771-1777), powołując się także na angielski ogród typu  

39 Według świadectwa z  1788 r. ówcześnie wyobrażano sobie ogród chiński jako: nagromadzenie 
nieregularnych skał na przemian ze strasznymi jaskiniami, gwałtownymi wodospadami, połamanymi 
drzewami i  uszkodzonymi budowlami, wszystko to przemieszane z  niezwykłymi drzewami 
i monstrualnymi zwierzętami. Cyt. za: D. Wiebenson, dz. cyt., s. 42.
40 Typ angielskiego moral garden jako miejsca religijnych medytacji zob. J. F. Blondel, Cours 
d’architecture, Paris 1771-1777, t. 1, s. 151-153. 
41 D. Wiebenson, dz. cyt., s. 35.
42 D. Wiebenson, dz. cyt., s. 74. O powiązaniach twórców jardin anglois-chinois z teatrem zob. tamże, 
s. 58. 
43 Napisy Cour d’Anglais i Souterrain d’Anglia na przywołanych rysunkach przekroju poprzecznego 
(Gab. Ryc. BUW, Inw. G.R. 2227, Zb. Patka 52) i wariancie rzutu (Gab. Ryc. BUW, Inw. G.R. 2231, Zb. 
Patka 74). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 961 i 964.
44 W. Chambers, Designs of Chinese Buildings […] annexed a Description of Their Temples, Houses, 
Gardens, London 1757.
45 Tamże, s. 14. Cyt. za: D. Wiebenson, dz. cyt., s. 40. Możliwe są też sceny o innym charakterze. 
46 D. Wiebenson, dz. cyt., s. 40.
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moral garden, jako skomponowany ze „scen”, w  którym najbardziej przyjemne 
i  straszne tematy były zestawiane ze sobą, by osiągnąć możliwie największy kon-
trast47. W  opublikowanej w  1772 r. Dissertation on Oriental Gardening (w  języku 
angielskim i francuskim) William Chambers zalecał (za tekstem Thomasa Whatleya 
z 1770 r., zob. niżej) wprowadzanie posągów, a dla scen straszliwych – przedstawień 
kopalni48, a także stosowanie różnych scen dla poszczególnych pór roku. Dla scen 
letnich proponował następującą dekorację wnętrza: chodnik ułożony między parte-
rami kwiatowymi, wśród których znajdują się wiejskie domki zrobione z dokładnie 
obrobionych gałązek, pomalowanych na czerwono, by naśladowały koral, […] poniżej 
płynie czysta woda, która rozdziela się na strumyczki. Od strony skały, ku środkowi 
[…] znajduje się wiele małych wysepek49. Opis ten oddziałał m.in. na projekty bu-
dowli ogrodowych: Dinning Hall w Hameau w Chantilly i na Jardin d’hiver w Park 
Monceau, jest on także bliski aranżacji części środkowej projektowanego przez Zuga 
ogrodu podziemnego. W  tym to kręgu – francuskich recepcji sztuki ogrodowej 
Chambersa – kształtowały się też podstawy formacji Szymona Bogumiła Zuga, jako 
projektanta założeń ogrodowych50, oraz formował się gust jego zleceniodawców – 

47 Podał on m.in. przykład ogrodu Denbies koło Dorking w Surrey, w którym grota była podzielona 
na dwie części: pierwsza przedstawiała Niewierzącego, trawionego przez rozpacz, otoczonego 
grzesznymi atrybutami druga – Wierzącego w  życie wieczne, pogodnego w  chwili śmierci, 
w otoczeniu symboli tego, co umacniało go na ścieżce nadziei i cnoty. J. F. Blondel, dz. cyt., s. 150. 
48 D. Wiebenson, dz. cyt., s. 58. 
49 Cyt. za: tamże, s. 97. 
50 O  „infiltracji angielszczyzny” i  inspiracjach twórczością Chambersa w  projektach założeń 
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książąt ze spowinowaconych rodów Czartoryskich, Lubomirskich i Poniatowskich, 
dla których Paryż stanowił główny punkt odniesienia co do gustów i wzorów, po-
dobnie jak dla Augusta Fryderyka Moszyńskiego. 

 Orientacja na ten właśnie krąg artystyczny francuskich twórców jardin an-
glois-chinois i  angielskich twórców ich pierwowzorów, znalazła współcześnie uza-
sadnienie teoretyczne we wspomnianym tekście Augusta Fryderyka Moszyńskiego 
Essay sur le Jardinage Anglois, opartym na dziele Thomasa Whatleya Observations 
on Modern Gardening, poznanym za jego francuskim przekładem pióra François de 
Paule Latapie – L’art de former les Jardins Modernes, ou l’art des Jardins Anglois (Paris 
1771). Tłumaczenie to było najbardziej wpływową we Francji angielską pracą o ogro-
dach, zwłaszcza że Latapie w przedmowie przedrukował wspomniany esej Williama 
Chambersa On the Art of Laying out Garden among the Chinese51. Współpraca Zuga 
przy wykonaniu ilustracji do traktatu Moszyńskiego dała architektowi znajomość 
teorii jardin anglois-chinois oraz jego angielskich źródeł, w tym szczególnie ważne-
go tekstu Chambersa52. Uprawomocnia to próbę interpretacji projektu ogrodu dla 
Branickiego w świetle tekstu Moszyńskiego Essay sur le Jardinage Anglois53. 

ogrodowych Zuga pisał już – w sposób nieco warunkowy („zapewne”) i bez wskazania szczegółowych 
źródeł i sposobów recepcji – jego monografista M. Kwiatkowski, dz. cyt., zwłaszcza s. 359, 376. 
51 W. Chambers, Designs of Chinese Buildings, Furniture […] to which is annexed a Description of their 
Temples, Houses, Garden, London 1757. Zob. D. Wiebenson, dz. cyt., s. 40, 42-44. 
52 M. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 376 (tu opinia, że w tej współpracy Zug był „pierwszą siłą napędową” 
w recepcji angielskich wzorów); A. Morawińska, dz. cyt., s. 77. 
53 Kwestia wpływu tekstu Moszyńskiego na projektowane przez Zuga ogrody jest przedmiotem pracy 
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W  projekcie podziemnego ogrodu Zuga można wskazać szereg przykładów 
konkretnych form proponowanych przez Moszyńskiego. Są to: 1. ogólna dyspozy-
cja w  rozplanowaniu rezydencji: nieregularny ogród jako „naturalny las” za pała-
cem „mniejszym”54 (nota bene uważany za przełomowe rozwiązanie w  kompozy-
cjach ogrodowych), z  altanką umiejscowioną na osi głównej pałacu „większego”, 
odpowiadającą opisanej świątyni Flory55, od której podążając ścieżką przez ów 
las56, dochodziło się do Jaskini Trofoniusza (zob. niżej); 2. szereg bardziej konwen-
cjonalnych pawilonów i dekoracji, takich jak: Grota z Łazienką, Kąpielisko Diany, 
Chatka pasterza kryta słomą, Świątynia Flory (tu Świątynia Amora) oraz mostki 
z drewna i kamienia57; a nade wszystko 3. Jaskinia Trofoniusza, której opis znajduje 
szczególne odpowiedniki w projekcie Zuga. Moszyński szczegółowo opisał ścieżkę, 
która doprowadza do wejścia: do jaskini Trofoniusza ukazującej się po lewej stro-
nie. Prowadzi ona do wnętrza skały i wydaje się wielce niewygodną. Kilka szczelin 
oświetla od góry to przejście prowadzące do wcale przestronnej groty poprzegradzanej 
skałami w formie wielkich słupów, które tworzą wgłębienia podobne do nisz. Bloki te 
nakrywa sklepienie. Szczeliny pozostawione pośrodku dozwalają przenikać światłu 
przedzierającemu się przez zarośla. Wnętrze tej jaskini, czyli groty, pokryte jest mcha-
mi, kryształami i  stalaktytami: miejsca do spoczynku uczynione z bloków skalnych 
i żyłka wodna przyczyniają temu miejscu cech dzikości. Naprzeciw wejścia dostrzega 
się silniejsze światło dostające się z dołu i biegnące ku górze, które wskazuje wyjście. 
Jest to korytarz, który tworzy galerię w tym miejscu skały; zakręcając i schodząc coraz 
niżej, coraz to rzadziej napotykając oderwane kawałki skały, wychodzi się z jaskini. 
[…] Wszyscy bez wątpienia spostrzegą zróżnicowaną gradację […] sceny przedtem 
wspaniałe i pogodne zmieniły się w sceny polne, te ustąpiły miejsca scenom wiejskim, 
one zaś dzikim, po tych wreszcie nastąpiły sceny pełne grozy. Oko i umysł podążają-
ce za tym stopniowaniem z nagła uwalnia się od smutku, kiedy wychodzi się przed 
jaskinię Trofoniusza. Jednym rzutem oka ogarnia się wielką łąkę, staw, wyspę, roz-
maite ruiny, [tu dwie kolumny, J. P.], chatki, strumyk, mosty i gaje […]. Ta całkowita  

J. Polanowska, Ogrody krajobrazowe w okolicach Warszawy…, mpis w posiadaniu autorki. 
54 Zob. M. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 111; plan w: J. Putkowska, dz. cyt., s. 250, il. 8. 
55 Może to Altanka (nr 16) na planie w: J. Putkowska, dz. cyt., s. 250, il. 8. 
56 Odchodzi się od [… lasu, J. P.] ścieżką przeciwną tej, którą się przyszło; wiedzie ona do przecinki 
leśnej wśród drzew o ciemnej zieleni, pomieszanych z  cierniami i paprociami. Trzeba albo zawrócić 
z drogi, albo po prawej stronie wejść w las, by pokusić się o wejście do jaskini Trofoniusza ukazującej się 
po lewej stronie […]. Wszyscy bez wątpienia spostrzegą zróżnicowaną gradację od świątyni Flory do 
tego wejścia. A. F. Moszyński, dz. cyt., k. 88-89; A. Morawińska, dz. cyt., s. 110-111.
57 Zob. tamże: Grota z Łazienką, s. 114; Kąpielisko Diany, s. 106; Chatka pasterza kryta słomą, s. 50, 
98, 112; Świątynia Flory, s. 109; małe mostki z drewna i kamienia, s. 49.
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odmiana scenerii, w której oko jest nieskrępowane, przynosi jeden z owych trudnych 
do opisania efektów58. A zatem w projekcie Zuga Jaskinią Trofoniusza byłyby dwa 
pierwsze pomieszczenia, wyspą zaś byłby parter kwiatowy w pomieszczeniu trzecim.

Jardin anglois-chinois, czyli francuska redakcja angielskiego ogrodu krajobra-
zowego, stała się dla Zuga źródłem rozlicznych inspiracji. Schemat kompozycyj-
ny  labiryntu w grotach59 i zestawienie typów scen architekt zaczerpnął pośrednio 
z pism Williama Chambersa i inspirowanych nimi francuskich założeń, zwłaszcza 
z Jardin d’hiver w Parku Monceau, a tekst Augusta Fryderyka Moszyńskiego, oparty 
także na pismach Williama Chambersa, stał się dlań źródłem poszczególnych form 
i  motywów. Projekt ogrodu podziemnego stworzony dla Franciszka Ksawerego 
Branickiego był próbą realizacji teorii, w  którą Zuga wprowadziła współpraca 
z  Moszyńskim, a  może także powracający z  Paryża inni książęcy zleceniodawcy 
z rodów Czartoryskich, Lubomirskich i Poniatowskich.

Program ideowy
Mimo napisów na rysunkach, program całego założenia jest trudny do określenia. 
Tytuł i jego warianty nadane projektowi przez architekta były wieloznaczne: Projet 
pour les Souterrain d’Anglia60, Catacombes, a zarazem Projet pour les Souterrain des 
Apartements du Grand General, executés en partie61. Rozwiązania formalne suge-
rowały co najmniej dwoisty charakter obiektu, złożonego z łazienki i ogrodu. Był 
to iluzjonistyczny apartament ogrodowy62 w  typie „sekretnego ogrodu miłości”, 
a zarazem iluzjonistyczne katakumby, w angielskim typie moral garden, które jako 

„ogród symboliczno-emblematyczny”63, mogły być miejscem sprawowania tajem-
niczych obrządków64. Owe obrzędy ostatnio próbowano powiązać z  wolnomular-
stwem65. Przypuszczenie to jednak trudno pogodzić z faktem, iż Franciszek Ksawery 

58 A. F. Moszyński, dz. cyt., k. 88-89; A. Morawińska, dz. cyt., s. 110-111.
59 Genezą groty-labiryntu mógł być pośrednio Hermitage for Queen Caroline (William Kent) 
w Richmond pod Londynem. 
60 Rzut Gab. Ryc. BUW, Inw. Gr. 2231 (Zb. Patka 74). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, poz. 964.
61 Na projekcie rzutu Gab. Ryc. BUW, Inw. Gr. 2230 (Zb. Patka 73). Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1,  
poz. 963. 
62 Ekskluzywny apartament rekreacyjny […] poświęcony […] celom towarzyskim i  rozkoszy.  
M. Topińska, dz. cyt., s. 434-436; jako ogród i łazienka o programie „sekretnego ogrodu miłości”, zob. 
J. Putkowska, dz. cyt., s. 256. 
63 Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, s. 189; M. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 104, 109-112. 
64 M. Mosser, dz. cyt., s. 269-273. 
65 J. S. Curl, The Landscape Garden and Freemasonry, “Ars Quatuor Coronatorum” 2003, vol. 116,  
s. 94 i  nn; K. Załęski, Ogrody wolnomularzy w  Polsce na przełomie XVIII i  XIX wieku, „Rocznik 
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Branicki nie był wolnomularzem i  nie przejawiał szczególnych zainteresowań in-
telektualnych66. Zapewne sam hetman mógł zadowalać się ludyczną funkcją pro-
jektu67. W takim razie nie byłby on jedynym zleceniodawcą. Przyjęcie tej hipotezy 
nasuwa kolejne pytanie – czy był jeszcze inny mecenas, a jeśli tak, to kto mógł być 
zleceniodawcą owej drugiej – typu moral garden – warstwy znaczeniowej projek-
tu? Przegląd ówczesnych nurtów ezoterycznych w  stolicy (różokrzyżowcy, alche-
micy i inni)68 przekonuje, iż najsilniejszym prądem było wówczas wolnomularstwo. 
Skłania to do postawienia hipotezy, że całe założenie prawdopodobnie należy wią-
zać właśnie z  tą organizacją – projekt należałby zatem do niedawno wyodrębnio-
nego typu ogrodu krajobrazowego, określanego jako masonic garden69. Nasuwa się 

Historii Sztuki” 2009, t. 34, s. 99 (autor odczytał projekt jako ogród symboliczno-emblematyczny, 
mogący służyć celom inicjacyjnym). 
66 Bibliotekę wystawił z potrzeby utożsamienia się z gronem najbardziej wykształconych arystokratów. 
Czy w bibliotece pracował – należy wątpić, z pewnością natomiast przyjmował tam przyjaciół i m.in. 
grał z nimi w bilard. J. Putkowska, dz. cyt., s. 256.
67 W opinii Władysława Konopczyńskiego: Zdolny i ambitny, marzył zawczasu o buławie koronnej, 
choć przy burzliwym temperamencie, braku zasad moralnych i skłonności do pijaństwa nie bardzo się 
na ministra wojny nadawał. Tenże, dz. cyt., s. 398.
68 L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w  Warszawie (1721-
1821), Warszawa 1980, s. 101-180. 
69 Wyodrębniony typ ogrodu krajobrazowego omawia M. Olausson, Freemasonry, Occultism and the 

7
Sz. B. Zug,  
Pałac mniejszy…, 
projekt. Dekoracja 
pomieszczenia 
środkowego 
z sadzawką 
i kaskadą 
– przekrój, 
rysunek, tusz. 
Gab. Ryc. BUW, 
Inw. Gr. 2233 
(Zb. Patka 79). 
Fot. Gabinet 
Rycin BUW



176

Jolanta Polanowska

pytanie, czy przypuszczenie to da się utrzymać wobec podziemnego ogrodu plano-
wanego przy Nowym Świecie? 

Program funkcjonalny założenia wraz z pawilonami
Podejmując próbę interpretacji tej ezoterycznej problematyki, należy wyjść od wia-
domości zawartych w  samym projekcie, jego formach, dekoracjach i  podpisach. 
Tu kluczem do zrozumienia może być dość rzadki obiekt ogrodowy – Jaskinia 
Trofoniusza, którą opisał August Fryderyk Moszyński w  Essay sur le Jardinage 
Anglois, a wyrysował na ilustrującym go planie Szymon Bogumił Zug. 

Wśród wątków różnorodnych mitów i  legend greckich, w których pojawia się 
postać Trofoniusza, powtarza się opowieść o  braciach architektach, Trofoniuszu 
i Agamedesie70, którym przypisuje się mykeńskie groby kopułowe, uważane długo 
za skarbce. Jeden z takich skarbców, z tajemnym wejściem, Trofoniusz wybudował 
dla króla Egiptu Rhampsinitusa71. Inny, wspólnie z bratem, wzniósł dla Hyrieusa 
koło Aulis. W tym to skarbcu Trofoniusz zabił brata, za co poniósł karę – pochłonę-
ła go ziemia. W miejscu tym pokazywano otwór, w którym miał zniknąć Trofoniusz 
oraz stelę z  imieniem Agamedesa72. Sławną wyrocznię i sanktuarium Trofoniusza 
w Lebadei w Beocji opisał Pauzaniasz Periegeta w Wędrówce po Helladzie73. Z jego 
dzieła znany jest też tamtejszy rytuał, który polegał na wprowadzeniu poszukujące-
go porady do podziemi, gdzie otrzymywał oczekiwane przepowiednie. 

W świetle tych mitów w projekcie Zuga znaczące byłyby elementy: bogaty król 
(hetman Branicki), dwaj bracia architekci (Zug i Moszyński), pałac króla ze skarb-
cem (pałac hetmana), skarbiec królewski, który stał się wyrocznią (podziemia pała-
cu hetmana) – co zdaje się, według mitologicznej transpozycji, sankcjonować utoż-
samienie piwnic pałacowych z  miejscem podziemnej wyroczni. Zapewne istotne 
też było, iż grecki mit o królu i  zabitym architekcie odpowiadał wolnomularskiej 
legendzie o królu Salomonie i Hiramie, zamordowanym budowniczym jego świą-
tyni. Te różnorodne legendy pozwalały interpretować podziemne założenie jako 
miejsce mitycznych wydarzeń, które można było aktualizować jako ówczesne obrzę-
dy loży wolnomularskiej. Przyjęcie takiej interpretacji pozwalałoby na odczytanie 
dalszych sensów projektu podziemi pałacowych: katakumby na początku ścieżki to 
izba (jaskinia) „oczyszczeń” wtajemniczanego; dwie kolumny w  środkowej części  

Picturesque Garden towards the end of the Eighteenth Century, „Art History” 1985, vol. 8, s. 413-433. 
70 R. Graves, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1974, wg indeksu.
71 Mała encyklopedia kultury antycznej, A-Z, Warszawa 1990, s. 761-762 i 642. 
72 Oxford Classical Dictionary, ed. N. G. L. Hammond, H. H. Sculard, Oxford 1970, s. 1097. 
73 U stóp boga Apollona. Z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie księgi VIII, IX i X, tłum. J. Niemirska-
Pliszczyńska, H. Podbielski, Wrocław 2005, ks. IX. 37, 4 inn. 
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– kolumny Joakin i Boaz u wejścia do Świątyni Salomona; regularny parter kwiatowy 
za nimi, o meandrycznej linii konturu, mógł przypominać lożową posadzkę na wzór 
szachownicy, symbol dobra i zła spotykanego w życiu74. Nasuwa się pytanie – czy ta 
interpretacja znajduje potwierdzenie w kompozycji założenia ogrodowego i w pos-
taci jego pawilonów? 

Określenie projektu przez Zuga Catacombes odpowiada przyjętej formie pod-
ziemnego cmentarza z siecią nieregularnych korytarzy, rozszerzających się w więk-
sze pomieszczenia (cubiculum), z których obszerniejsze służyły również jako miejsca 
kultu, z grobami zagłębionymi w ściany, zamkniętymi płytami kamiennymi – tu 
może miałaby je sugerować część płaskorzeźb o motywach egipskich. Lokalizacja 
płaskorzeźb ze scenami budzącymi grozę (Scènes des Terreurs) u początku podziem-
nej ścieżki znajduje analogię na planie ścieżki wolnomularza („zasady podróży”), 
wyobrażonej na francuskiej rycinie75, na której mężczyzna z  zawiązanymi oczami 
(postulant) wychodzi z  „groty” (Izba Rozmyślań, w  której pozostawia pokusy i  na-
miętności życia codziennego [ukazane jako „straszydła”, J. P.]. Przechodząc pomiędzy 
dwiema kolumnami, zwieńczonymi dwiema kulami Ziemi i Niebios [tu zwieńczenia 
niewidoczne, J. P.], rozpoczyna masońską podróż. Podróż ta jest przedstawiona jako 
pełna niebezpieczeństw i zasadzek ścieżka wiodąca na szczyt góry [tu odpowiadała-
by jej Temple d’Amour, ulokowana na wzgórku, J. P.]. Wierzchołek oświetla Boskie 
Światło76. Te liczne analogie zdają się potwierdzać dotychczasowe hipotezy o wolno-
mularskim przeznaczeniu projektowanych podziemi.

Treści ideowe przedstawień figuralnych
Nieomal „archeologiczny” charakter egipskich płaskorzeźb lub rzeźb, narysowa-
nych przez Zuga, określał podziemia jako katakumby egipskie, a sprawowany w nich 
obrządek, jako starożytny kult egipski. Rysunki te, które Monique Mosser zidentyfi-
kowała jako przerysy z rycin Giovanniego Battisty Piranesiego Diverse Maniere d’a-
dornare i cammini … (wyd. 1769)77, nawiązywały do wierzeń starożytnego Egiptu. 
James Stevens Curl rozpoznał w nich przedstawienia związane z inicjacją w miste-
ria Izydy, polegającą na poddaniu się próbom ognia, wody i  powietrza. Wskazał 
też źródło ówczesnej popularności tego tematu, którym była powieść Abbé Jeana 

74 W. K. MacNulty, Wolnomularstwo. Sekrety i symbole masonów, ich historia i znaczenie, Warszawa 
2007, s. 14. 
75 Ilustracja ceremonii urządzanych przez J. L. Davida, tamże, s. 114-115.
76 Tamże, s. 114.
77 M. Mosser, dz. cyt., s. 269-273. Tu źródła inspiracji: dla labiryntu – V. Denon, Point de lendamain, 
(wyd. 1777), dla rysunków o  motywach egipskich – G. B. Piranesi, Diverse Maniere d’adornare… 
(wyd. 1769), które Zug mógł poznać w Italii (1771-1772). Zob. także M. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 45.
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Terrassona Séthos, histoire ou vie tirée des monumens anecdotes de l’ancienne Égypte 
(Paris 1731), o wtajemniczeniu egipskiego księcia Séthosa w kult Izydy78. Badacz ten 
wspomniał też o szerokiej recepcji tego tematu w sztuce europejskiej, aż po libretto 
opery Zaczarowany flet (Die Zauberflöte) Wolfganga Amadeusza Mozarta (premiera 
30 IX 1791 r.)79 oraz fakt zainspirowania staroegipskimi rytuałami wyższych stopni 
wolnomularstwa. Dlatego też uważał on, iż Zug zaprojektował ogród o funkcji ma-
sonic garden. Na potwierdzenie tezy o inspiracji powieścią Terrassona może wska-
zywać drobny motyw z projektu Zuga – rozgwieżdżone niebo w tle między figurami 
bóstw (oznaczonych „b” i „c”), jak w słynnej scenografii Karla Friedricha Schinkla 
do berlińskiej inscenizacji opery80. Pozwala to lokować rysunek Zuga w szerokim 
kręgu europejskich wzajemnych inspiracji. 

Za Scenami budzącymi grozę, w części środkowej podziemi, miały znajdować 
się wnętrza ze Scenami nadziei i Sceny przyjemności. Szczegóły dekoracji nie są zna-
ne, ale określenia te mogły odnosić się do ogólnego wystroju tych partii. Nota bene, 
stopniowanie owych scen jest też przejawem – żywej od antyku – teorii modi w reto-
ryce, tu, za Chambersem, przyswojonej osiemnastowiecznej angielskiej teorii sztuk 
pięknych81. Należy wspomnieć, iż program ideowy założenia mógł ulegać zmianom 

78 J. S. Curl, The Landscape…, dz. cyt., s. 94 i nn. 
79 Szerzej w J. S. Curl, The Art & Architecture of Freemasonry. An Introductory Study, London 2002, s. 
135-168 (rozdz. Séthos and the Egyptian Rites).
80 Ilustracje Jean-Jacques’a  Lequeu do dzieła Terrassona (Bibliotèque nationale de France) 
inspirowały libretto do Die Zauberflöte Mozarta. Scenografia Schinkla z 1816 r. do aktu I, scena 6, 
w Königliche Schauspiele-Operenhaus w Berlinie. Tamże, il. VI.
81 J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966, s. 79-92 (rozdz. Styl i modus w sztukach 
plastycznych); D. Wiebenson, dz. cyt., s. 39.
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i doprecyzowaniu podczas projektowania, o czym świadczą istniejące warianty, być 
może przeznaczone do uzgodnienia ze zleceniodawcą. 

Geneza programu ideowego 
W świetle tych rozważań, wydaje się, iż rozważany projekt przedstawia założenie 
typu masonic garden albo łazienkę połączoną z takimże ogrodem. Brak źródeł pisa-
nych zmusza jednak do poprzestania jedynie na hipotezach82. 

Nie ulega wątpliwości, iż obok Franciszka Ksawerego Branickiego istniał drugi 
zleceniodawca (może zbiorowy?), o znacznie wyższej kulturze umysłowej i ducho-
wej. W otoczeniu hetmana Branickiego można go próbować identyfikować z jego sio-
strzeńcem i wychowankiem, Kazimierzem Nestorem Sapiehą (1757-1798), który w la-
tach 1774-1776 bawił w Paryżu, i dzięki listom polecającym wuja, zbliżył się do Filipa 
Księcia de Chartres83. Tam też został wyższym urzędnikiem Wielkiego Wschodu 
Francji, kierowanego przez księcia (od 1773 r.), a po powrocie do kraju przewodził 
warszawskim wolnomularstwem84. W wydarzeniach z życia tego paryskiego kręgu 
brał też udział inny wielki dygnitarz z grona ówczesnych politycznych zwolenników 
hetmana Branickiego – książę Adam Kazimierz Czartoryski, który w 1773 r. uczest-
niczył w uroczystościach wyboru Księcia de Chartres na Wielkiego Mistrza Wielkiej 
Loży85. Właśnie to stanowisko Księcia de Chartres wpłynęło na pewne upublicznie-
nie działalności organizacji, co sprawiło, iż pojawił się temat architektonicznej opra-
wy miejsc przeznaczonych do ceremonii wolnomularskich, w  tym inicjacji, która 
często przybierała charakter „wędrówki” wzorowanej na starożytnych rytuałach86. 
Do tego celu został przystosowany pawilon Jardin d’hiver Parku Monceau  (budowa 
Thomas Blaikie87). Była to budowla uważana za służącą do spotkań wolnomularzy, 
z salą bankietową w grocie skalnej88. Niewątpliwie, zasadnicza decyzja realizacji po-

82 Obecność idei oświeceniowych w […] symbolice wolnomularskiej jest tak powszechna, że utrudnia 
[…] interpretację dzieł sztuki powstałych w kręgu jej oddziaływania, K. Załęski, dz. cyt., s. 96. 
83 W czasie pobytu w Paryżu od 24 X 1774 do marca 1776 r. osiągnął wyższe stopnie wtajemniczenia 
wolnomularskiego, aż do […] kawalera krzyża różanego włącznie; w r. 1775 był członkiem i wyższym 
urzędnikiem Wielkiego Wschodu Francji, kierowanego przez [...] Ludwika Filipa de Chartres.  
Ł. Kądziela, Sapieha Kazimierz Nestor, w: Polski …, dz. cyt., Warszawa 1994, t. 35, s. 53.
84 L. Hass, dz. cyt., s. 137; Ł. Kądziela, dz. cyt., s. 53. 
85 L. Hass, dz. cyt., s. 133.
86 D. Hays, Carmontelle’s design for the Jardin de Monceau, “Eighteenth-Century Studies” 1999, vol. 
32, nr 4, s. 449.
87 Thomas Blaikie (1750-1838), szkocki landscape gardner, od 1776 r. czynny w Paryżu.
88 G. Świtek, “Ut pictura hortus”. Przejawy kultury estetycznej w  sztuce ogrodowej XVIII wieku, 

„Biuletyn Historii Sztuki” 2003, nr 2, s. 292. 
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mysłu podziemi jako labiryntu grot należała do Franciszka Ksawerego Branickiego, 
który jednak ze snobizmu, pod wpływem sugestii siostrzeńca Kazimierza Nestora 
Sapiehy, a  może i  Adama Kazimierza Czartoryskiego, mógł przyjąć wzór Jardin 
d’hiver. Projektowany ogród mógł pełnić różne funkcje: dla hetmana – ogrodu zi-
mowego, jak w Monceau, i jak proponował Augustyn Moszyński w swym Essay sur 
le Jardinage Anglois89.

Szczególna rola treści związanych z egipsko-grecką symboliką, może być prze-
słanką do podjęcia prób wiązania warszawskiego projektu z ezoterycznymi nurtami 
nawiązującymi do religii starożytnego Egiptu, obecnymi także w Warszawie90 (nota 
bene, tu w latach 80. XVIII w. działała loża Świątynia Izis, do której należeli zarówno 
Kazimierz Nestor Sapieha, jak Szymon Bogumił Zug). Może przyszłe badania po-
twierdzą hipotezę, iż to otoczenie Branickiego podsunęło mu projekt podziemnego 
ogrodu jako miejsca na zgromadzenia rytualne91 – otoczenie, w którym obecni byli 
wysocy dygnitarze i urzędnicy wolnomularscy, tacy jak Kazimierz Nestor Sapieha, 
Adam Kazimierz Czartoryski, Stanisław Lubomirski, Ignacy Potocki oraz Szymon 
Bogumił Zug i August Fryderyk Moszyński92. 

Miejsce w dziejach sztuki 
Projekt podziemi z  pałacu Branickiego jest też przykładem ilustrującym proces 
przystosowywania barokowej scenografii teatralnej do dekoracji ogrodów krajobra-
zowych93. Wydaje się też najbardziej rozbudowaną dekoracją iluzjonistyczną wśród 
dzieł Szymona Bogumiła Zuga – dlatego też jest pomocny do zrozumienia ich gene-
zy. Jego poszczególne formy pojawiły się pojedynczo w innych projektach architekta. 
Wstępny przegląd ujawnił w dziesięciu z nich istnienie malowanych dekoracji, głów-
nie iluzjonistycznych krajobrazów, niekiedy w grotach. Malowidła i stiuki w grotach 
występowały w założeniach ogrodowych w Mokotowie (grota w pałacyku z malowi-
dłami iluzjonistycznymi) oraz w Willi Sans-Genê na Faworach („dolne mieszkanie 
jako grota”). Iluzjonistyczne malowidła i stiuki w osobnych grotach ogrodowych94 
wystąpiły w: Na Książęcem (grota ze sklepieniem z podwieszoną stiukową dekoracją 

89 Zob. A. Morawińska, dz. cyt., s. 50.
90 W 1780 r. bawił tu Cagliostro jako zwierzchnik „wolnomularstwa egipskiego”. L. Hass, dz. cyt.,  
s. 158 i nn. 
91W strukturze siedziby loży […] znajdowały się niekiedy liczne świątynie, temples, przeznaczone na 
zgromadzenia rytualne, przenośnie zwane także lożami. W. K. MacNulty, dz. cyt., s. 126.
92 O działalności wolnomularskiej wymienionych osób zob. L. Hass, dz. cyt., wg indeksu.
93 Zwrócił na to uwagę już Marek Kwiatkowski, nazywając te podziemia jakby miniaturą tych 
pomysłów, które z takim rozmachem rozwijał Zug w swoich ogrodach. M. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 383.
94 M. Topińska, dz. cyt., s. 429-437; Katalog rysunków…, dz. cyt., cz. 1, wg indeksu topograficznego. 
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imitującą naturalne skały); i w tamtejszym Elizeum – podziemnej sali z dekoracją 
stiukową i rzeźbiarską; podziemnych długich chodnikach; Solcu („magiczna” gro-
ta). Choć projekt pałacu Branickiego był zapewne najbardziej niezwykłym z ówcze-
snych warszawskich ogrodów krajobrazowych, to mieści się on w  kontekście oży-
wionych poszukiwań artystycznych tutejszego środowiska twórców i ich mecenasów 
lat 70. i 80. XVIII w. 

Inną jeszcze kwestią jest fakt, iż projekt ten jest w architekturze polskiej wcze-
snym przykładem recepcji – choć pośredniej, poprzez Francję – angielskich ogrodów 
krajobrazowych, zwłaszcza przykładem oddziaływania sztuki Williama Chambersa, 
której jednym z nieco późniejszych przejawów było sprowadzenie do Polski jego an-
gielskiego współpracownika, architekta, malarza i  rysownika, Johanna Heinricha 
Müntza (1727-1798, w Polsce 1778-1786).  ◗
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 
Bajkowy mecenat szalonego króla.  
Bawarskie rezydencje królewskie pod rządami  
Ludwika II Wittelsbacha 

Na dziewiętnastowiecznej mapie europejskich kuriozów spod znaku sztuki po-
czesne miejsce zajmuje mecenat Ludwika II Wittelsbacha, króla Bawarii w latach 
1864-1886. Zarówno sam władca, o  jakże ekscentrycznym stosunku do świata, 
jak i  pozostawiona przez niego architektoniczna spuścizna, świadczą niezbicie 
o niezwykłym charakterze zjawiska, jakim bez wątpienia były jego artystyczne 
poczynania. Z pewną dozą ostrożności należy stwierdzić, iż pełen przepychu, bo-
gactwa i ostentacji okres rządów Ludwika II stanowić może swoistą cezurę czaso-
wą, będącą niejako zamknięciem stylowo-mentalnej karuzeli, jaką był cały wiek 
XIX wraz ze swymi niewymuszonymi, a jednak wielce wybujałymi artystycznie 
realizacjami na polu sztuki.

Artystyczne upodobania władcy, które znalazły wyraz w licznych obiektach 
architektonicznych oraz wystroju ich wnętrz, podzielić można na kilka grup, 
których kategoryzacje wyznaczają inspiracje czerpane z szeroko pojętej kultury 
i  mody panującej wśród możnych Europy wieku XIX. Próbując jak najogólniej 
usystematyzować owe wpływy, byłyby to: styl gotycki i sztuka wieków średnich, 
absolutystyczne rządy Ludwika XIV wraz z  ich artystycznym anturażem, ro-
koko francuskie, orientalizm oraz bliskowschodnia egzotyka, starogermańskie 
sagi i baśnie, jak również inspirowane nimi opery. Wszystko to złożyło się razem 
na unikatową wizję, której charakter silnie manifestował personalne inklinacje 
władcy. Była to bowiem wizja niejednorodna, targana zmieniającymi się upodo-
baniami króla, w której chciał zawrzeć wszystko to, co aktualnie poruszało jego 
wyobraźnię. A przyznać trzeba, iż wyobraźnia owa nie pozostawała obojętną na 
otaczającą rzeczywistość wraz ze wszystkimi jej ulotnymi, romantycznymi tę-
sknotami i skłonnościami estetycznymi. Stąd mecenat Ludwika II Wittelsbacha 
był historycznie wiernym barometrem preferencji artystycznych drugiej poło-
wy wieku XIX, zaprezentowanych z  największym możliwym rozmachem, przy  
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pomocy wybitnych artystów, z  wykorzystaniem najnowszych osiągnięć ówcze-
snej techniki.

Ludwik przyszedł na świat 25 sierpnia 1845 r. w pałacu Nymphenburg jako 
pierworodny syn króla Maksymiliana II i  księżniczki Marii Fryderyki Pruskiej. 
Lata dzieciństwa i wczesnej młodości upłynęły mu na starannej edukacji, która 
miała przygotować go do roli przyszłego władcy. Większość czasu młody książę 
spędzał w zamku Hohenschwangau1, dawnej średniowiecznej fortecy, przybudo-
wywanej w  latach 1833-1855 w  modnym wówczas stylu romantyczno-neogotyc-
kim. Dekoracje komnat zamkowych pełne były zawiłej symboliki, przepełnionej 
motywami z  niemieckich sag i  eposów rycerskich. Nostalgiczno-bajkowy cha-
rakter miejsca z pewnością sprzyjał rozwijaniu się w Ludwiku pasji związanych 
z  tęsknotą za czasami przeszłości, które zawładnęły powszechną świadomością 
społeczeństwa omawianego okresu. W wieku 18 lat, po nagłej śmierci ojca, Ludwik 
wstąpił na tron Bawarii. Zupełnie nieprzygotowany do sprawowania funkcji, mło-
dy władca stopniowo doprowadzał swój kraj do upadku2. Kolejne, katastrofalne 
w skutkach, decyzje na polu polityki niosły za sobą coraz głębszą mentalną ucieczkę 

1 G. Baumgartner, Schloss Hohenschwangau. Eine Untersuchung zum Schlossbau der Romantik, 
München 1987.
2 Bawaria została włączona do Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. G. Norman, A Brief History of 
Bavaria, Charleston 2010, s. 31-64.

1
Zamek 
Neuschwanstein. 
Fot. autorka
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króla w  wyimaginowa-
ny świat ideałów. Coraz 
dalej posunięta izolacja, 
zarówno od sprawowa-
nia funkcji państwo-
wych, jak i otaczających 
go osób, zakończyła się 
kompletnym odseparo-
waniem się władcy od 
dworu oraz rezygnacją 
z zawarcia małżeństwa3. 
Ponadto król posądza-
ny był o  choroby umy-

słowe oraz homoseksualny związek ze swym adiutantem, księciem Paulem von 
Thurn und Taxis, co pozostawało w sprzeczności z obrazem żarliwego katolika, ja-
kim był Ludwik II. Jednocześnie władca dał się poznać jako wrażliwy na sztukę es-
teta, wieloletni admirator i mecenas twórczości Ryszarda Wagnera4 oraz utopista 
pragnący za wszelką cenę urzeczywistnić swe wizje. Te, jakże skrajne, bieguny jego 
osobowości złożyły się na niezwykle barwny wizerunek5 króla Bawarii, który stał 
się nieodłączną częścią mitu narosłego wokół jego spuścizny. Odzwierciedleniem 
obrazu władcy, głęboko zakorzenionego w powszechnej świadomości, a obecnie 
również w  popkulturze6, są przydomki nadane mu przez potomnych – Ludwik 
szalony oraz Bajkowy Król. 

Pierwszą grupę artystycznej spuścizny Ludwika II stanowią realizacje in-
spirowane średniowieczem, utrzymane w  duchu romantycznym. Romantyzm 
ów wyrósł po części z  chęci odcięcia się od postulatów głoszonych w  czasach 
Rewolucji Francuskiej i  założeń racjonalizmu, po części zainspirowany był po-
ezją Jamesa MacPhersona i muzyką Ludwika van Beethovena. Na tak barwnym 
podłożu ukształtował się styl, któremu nieobce były wszelkie skrajności, a także 

3 Ludwik II oficjalnie zaręczył się 22 I  1867 r. z  Zofią Charlottą Wittelsbach (1847-1897), siostrą 
cesarzowej Austro-Węgier Elżbiety „Sissi” (1837-1897). Do ślubu nie doszło. 28 IX 1868 r. Zofia 
poślubiła Ferdynanda Filipa Marię Orleańskiego (1844-1910), władcę Alençon. D. Paoli, La Duchesse 
d’Alençon Sophie-Charlotte, sœur de Sissi, Racine 1999. 
4 Szerzej kwestię tę porusza J. Kohler, Richard Wagner. Ostatni Tytan, tłum. R. Reszke, Warszawa 
2004.
5 G. King, The Mad King. The Life and Times of Ludwig II of Bavaria, Michigan 1996.
6 Świadczą o tym chociażby: film Luigi Viscontiego „Ludwig” z 1972 r., czy najnowsza multimedialna 
wystawa Götterdämmerung. König Ludwig II. von Bayern. Die Ausstellung in 5 Akten, Schloss 
Herrenchiemsee, 14 V-16 X 2011.

2
Zamek 

Neuschwanstein, 
dziedziniec 

wewnętrzny, 
zamek dolny. 
Fot. autorka
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szafowanie niepasującymi do siebie motywami, utrzymanymi najczęściej w du-
chu nostalgiczno-pompatycznym. 

Powrót do średniowiecza, fascynacje ideałami rycerskimi, dawnymi legen-
dami i  mitami, zmaterializowano w  bawarskim zamku Neuschwanstein (il. 1). 
Na jego lokalizację wybrano malownicze miejsce nad jeziorem Schwansee, gó-
rujące nad miejscowością Schwangau, w sąsiedztwie zamku dzieciństwa władcy 

– Hohenschwangau. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto 5 września 1869 r. Nad 
projektem oraz jego realizacją czuwało trzech architektów: Christian Jank, Eduard 
Riedel i Georg von Dollmann. Do budowy Neuschwanstein użyto klasycznej cegły, 
uzupełnianej piaskowcem, wapieniem oraz salzburskim marmurem. Powstała 
wówczas neogotycka budowla utrzymana w duchu „romantyki zamkowej” (niem. 
Burgenromantik) – architektonicznej manifestacji idei romantyzmu, z  liczny-
mi wieżami, która nie poddawała się ramom jakiejkolwiek klasyfikacji (il. 2).  
Bryła z  figur geometrycznych przywoływać miała na myśl budowle romańskie, 
strzeliste wieże odwoływały się zaś do sztuki gotyckiej, a mozaiki przypominały 
o  sztuce bizantyńskiej7. Zafascynowany ideałami średniowiecza, Ludwik obrał 
za wzór do stworzenia Neuschwanstein dwa obiekty. Pierwszym z nich był zamek 
Wartburg8 w  Turyngii, uchodzący niejako za symbol narodowy poprzez zwią-
zane z  nim przez wiele lat losy Marcina Lutra i  Johanna Wolfganga Goethego. 
Drugą inspirację stanowił położony w  Pikardii Château de Pierrefonds9, któ-
rego historia sięgała XII w., a  ok. 1857 r. został przebudowany według planów 
Eugène’a Emmanuela Viollet-le-Duca. 

Z  romantyczną wizją zamku skontrastowano ukryte wyposażenie komnat, 
które miało zapewnić mieszkańcom wysoki standard życia. Zastosowano wie-
le szczytowych jak na owe czasy osiągnięć technicznych, takich jak: centralny 
system ogrzewania, bieżąca woda, telefon wewnętrzny czy elektryczny system 
dzwonków do przywoływania służby10, które stanowiły nowość jeszcze w czasie 
Wielkiej Wystawy Światowej w 1867 r. 

Aby jak najwiarygodniej przekazać średniowiecznego ducha, w  komnatach 
zamkowych wykorzystano ciemne drewno o bogatej dekoracji, ciężkie brokatowe 
tkaniny, skórę kurdybanową oraz liczne złocenia. Połączenie wielkoformatowych 
panneaux ściennych oraz obrazów o bizantynizujących, złotych tłach, dało efekt 

7 P . Calore, Zamek Neuschwanstein, w: Wspaniałe, królewskie pałace świata, tłum. E. Cande,  
K. Maleszko, B. Mierzejewska, Warszawa 2003, s. 142-152. 
8 G. Schuchardt, Wartburg – World’s Heritage, Regensburg 2001.
9 R. Dulau, Pierrefond Castle, trans. M. Taylor, Paris 1999.
10 Schloss Neuschwanstein. Ausstattung und moderne Technik. http://www.neuschwanstein.de/
deutsch/schloss/ausst.htm [z dn. 28 V 2012].
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charakterystyczny dla dziewiętnastowiecznego wyobrażenia o  czasach średnio-
wiecza, które z samym średniowieczem niewiele miało jednak wspólnego. Należy 
przyznać, iż jakość wykonania poszczególnych elementów wystroju była impo-
nująca. Uwagę zwracały przede wszystkim meble11 z monachijskich warsztatów 
Antona Pössenbachera, nadwornego ebenisty Ludwika II, o  precyzyjnie dopra-
cowanych detalach, w których przejawiała się ogromna świadomość historyczna 
projektanta Hansa Jehly’ego, która nie mogła dojść do głosu w  obliczu rozbu-
chanej artystycznie wizji „nowych wieków średnich”. Owa przerysowana wizja 
była za to okazją do wykazania się wirtuozerią przy tworzeniu skomplikowanych 
konstrukcji ebenistycznych oraz wykończenia ich kunsztownymi materiałami.

W  podobnym stylu utrzymano malowidła ścienne, których autorami byli 
m.in. Andreas Müller i August Spiess. Chociaż ich ikonografia nawiązywała do 
klasyki literatury o tematyce średniowiecznej, stylem zakorzenione były w dzie-
więtnastowiecznym romantyzmie. Główne wątki pojawiające się w  zamku za-
czerpnięto z legend arturiańskich, a były to: historia Lohengrina oraz jego łabę-
dzia – podróż inspirowana dwunastowiecznym poematem Rycerz Łabędzia (fr. le 
Chevalier au Cygne), dzieje Tristana i Izoldy oraz losy herosa Sigurda – bohatera 
sagi nordyckiej Saga rodu Wölsungów12. 

Na szczególną uwagę zasługują wnętrza, które z ogromnym pietyzmem urzą-
dzono według rozkazów króla. Najokazalej prezentowała się dwukondygnacyjna 
sala tronowa, przywodząca na myśl złoty okres sztuki bizantyńskiej. Mozaika 
w apsydzie – dzieło Wilhelma Hauschilda, przedstawiała Jezusa w otoczeniu dwu-
nastu Apostołów. Żyrandol we wnętrzu miał formę korony bizantyńskiej. Równie 
imponująca była neoromańska sala śpiewaków, której dekoracje inspirowane były 
przez epos Parsifal autorstwa Wolframa von Eschenbacha. Pierwowzorem dla 
aranżacji wnętrza była sala ze wspomnianego już zamku Wartburg. 

Okazałą sypialnię króla urządzono zgodnie z teocentrycznymi ideami goty-
ku. Dominowały w niej ciężkie, stylizowane meble, zaprojektowane przez Hansa 
Jehly’ego, a  wykonane przez Antona Pössenbachera, które zdobiły charaktery-
styczne dla wieków średnich ostre łuki, rozety oraz misterna dekoracja snycerska. 
Łoże, o  przebogatym zdobieniu, w  swym wertykalnym kształcie nawiązywało 
do wyglądu katedry gotyckiej. Komnatę sypialną połączono z prywatną kaplicą 
zamkową13. 

Najambitniejszym planem w duchu średniowiecza, który nie został jednak sfi-
nalizowany, było zaadaptowanie ruin bawarskiego zamku Falkenstein, które król 

11 A. Boidi Sassone, E. Cozzi, Meble XIX wieku, tłum. A. Polak, K. Kościelak, Warszawa 1997.
12 Wątki te posłużyły za kanwę oper Wagnera Lohengrin, Tristan i Izolda i Pierścień Nibelungów.
13 P. O. Krückmann, Neuschwanstein, München 2000.
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nabył w  1883 r. Plany 
obejmowały stworzenie 
neogotyckiej, bajkowej for- 
tecy z  pełnym systemem 
fortyfikacji, która swo-
im rozmachem i  ambi-
cjami nawiązywać miała 
do saksońskiej twierdzy 
Königstein. Christian Jank,  
który tworzył pierwsze 
plany i  szkice, zaprojek-
tował dramatyczny w  wy-
glądzie zamek, który miał 
piąć się ku górze, łącząc masywne przyziemie z wybujałymi formami wertykalnych 
konstrukcji wież. 

Kolejne dwie grupy inspiracji obecnych w  mecenacie Ludwika II stanowi-
ły absolutystyczne rządy Ludwika XIV oraz rokoko francuskie. Wydają się one 
trudne do rozdzielenia, gdyż i sam władca zdawał się nie przywiązywać zbyt du-
żej wagi do chronologii i w sposób niekonwencjonalny łączył motywy, które nie 
mogły występować razem w historii. Stąd też rokokowe scenerie stanowią tło dla 
symboli władzy absolutystycznej z  czasów Króla Słońce. W  tym eklektycznym 
duchu utrzymano dwa pałace królewskie – Linderhof i Herrenchiemsee.

Pałac Linderhof – najciekawsza bodaj realizacja architektoniczna spośród 
dóbr Ludwika II Wittelsbacha (il. 3) była jedynym ukończonym za jego życia 
projektem14. Najmniejszą ze wszystkich rezydencję wznoszono w  latach 1874-
1878. Pierwsze plany jej budowy powstały w 1869 r. Nie była ona kopią żadnego 
konkretnego obiektu, jednak widoczną inspiracją dla pałacu była architektura 
Wersalu. Mały, neorokokowy pałac położony pośród alpejskich wzgórz otoczono 
unikatowym ogrodem francuskim na górzystym terenie (il. 4), zaprojektowanym 
przez Carla von Effnera15. 

We wnętrzach pałacowych dominowały stylistyczne odwołania do podparyskiej 
rezydencji Króla Słońce. Klatka schodowa, na której umieszczono motto Ludwika 
XIV Nec pluribus impar, była stylistycznym odwołaniem do wersalskich Schodów 
Ambasadorów. Meble, tapiserie i obrazy w pałacu były inspirowane francuskim ro-
kokiem. Meble oraz elementy stolarki okiennej i drzwiowej powstały w pracowni 

14 M. Rüffer, Schloss Linderhof , Rosenheim 2003. 
15 A. Almasan, A. Elfgang, Gartenlust – Lustgarten. Die schönsten historischen Gärten in Deutschland, 
Regensburg 2003, s. 85-87.

3
Pałac Linderhof. 
Fot. autorka
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Antona Pössenbachera16. 
Jedwabie sprowadzono 
z  manufaktury królewskiej 
w Lyonie. Całości dopełnia-
ła bogata kolekcja porcelany 
francuskiej z  manufaktury 
w Sèvres17, wyroby miśnień-
skie oraz liczne egzempla-
rze z  rodzimej manufak-
tury w  Nymphenburgu18. 
Inspiracją dla stworzenia 
ściennych panneaux, obić 
mebli i  tkanin były obrazy 
Jeana Antoine’a  Watteau. 
Dominujące w  pałacu sce-
ny w  typie fête galante, bę-
dące dziełem Heinricha 
Freiherra von Pechmanna, 
pojawiły się we wszystkich 
komnatach pałacowych. 

Największym po-
mieszczeniem w  pałacu 
Linderhof była sypialnia 

króla, wzorowana na wersalskiej la chambre de la Reine. W komnacie uwidacz-
niały się silne kontrasty kolorów: złota i indygo. Poza ekstrawaganckim zestawie-
niem kolorystycznym, podniosły nastrój wnętrza potęgowały liczne nawiązania 
do władzy królewskiej, w postaci czerwonych herbów i tkanin. Układ balustrady 
oraz katafalkowe ustawienia łoża były dokładną kopią francuskiego oryginału. 
Wrażenie splendoru i luksusu potęgowały bogate panneaux ścienne, z dekoracją 
groteskową w kolorze złota i błękitu. Mimo całego podobieństwa do oryginału, 
kopia całkowicie przeczyła głównej idei sypialni wersalskiej, jaką było otoczenie 
władcy przez dwór i  dygnitarzy podczas ceremoniałów grand lever oraz grand 
coucher, kiedy to osoby z otoczenia króla zbierały się, by towarzyszyć władcy pod-
czas uroczystego wstawania oraz kładzenia się spać. 

16 A. Schick, Möbel für den Märchenkönig. Ludwig II. und die Münchner Hofschreinerei Anton 
Pössenbacher, Stuttgart 2003, s. 38-74.
17 www.sevresciteceramique.fr [z dn. 28 V 2012].
18 A. Ziffer, Nymphenburger Porzellan. Sammlung Bäuml, Stuttgart 1997.
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Swoistym kuriozum była jadalnia pałacowa, przeznaczona dla jednej oso-
by. Stroniący od towarzystwa król separował się nawet od własnego dworu. 
W Linderhof po raz pierwszy zastosowano innowacyjny mechanizm nakrywania 
stołu, zwany „stoliczku nakryj się!” (niem. Tischlein deck dich). Stół nakrywano 
na parterze i  specjalną windą wciągano na pierwszą kondygnację, gdzie mebel 
pojawiał się przed obliczem Ludwika. Pozwalało to uniknąć królowi niepożąda-
nych kontaktów z ludźmi. Jak podają źródła, w Linderhof nie przebywali goście, 
poza Ryszardem Wagnerem, a liczbę służby ograniczono do minimum.

Pozostałe komnaty pałacowe również przywodzić miały na myśl Wersal, jed-
nak znacznie zmieniony na rzecz licznych fantazji króla. Zadbano o to, by w re-
zydencji jak najwięcej było rzucających się w  oczy odwołań do sztuki francu-
skiej. Wystrój wszystkich komnat podkreślał fakt utożsamiania się Ludwika II  
Wittelsbacha z  królem Francji Ludwikiem XIV, o  czym świadczyły kopie por-
tretów reprezentacyjnych władcy. O niezwykłym bogactwie miejsca decydowały 
wszechobecne pozłacane ornamenty, misterne intarsje drewnianych parkietów 
czy dalekowschodnie kobierce.

Aby jeszcze dobitniej urzeczywistnić fantazję o życiu w stylu Ludwika XIV, 
król zdecydował się na wybudowanie pałacu będącego wierną repliką rezyden-
cji Króla Słońce (il. 5). Po długich poszukiwaniach odpowiedniego miejsca, wy-
kupił w  1873 r. wyspę Herreninsel na jeziorze Chiemsee. Akwen, otoczony ze 
wszystkich stron przez strome szczyty alpejskie, stanowił bajkową oprawę dla 
najodważniejszej realizacji króla. W latach 1878-1886 trwały prace przy budowie 
nowego Wersalu – pałacu Herrenchiemsee, poprzedzone sprowadzeniem mate-
riałów przywożonych na saniach w miesiącach zimowych, gdy wody Chiemsee 
skute były grubą warstwą lodu. Ukończono zaledwie trzy z  pierwotnie plano-
wanych pięciu skrzydeł założenia à la Versailles. Pracami kierowali architekci:  
Christian Jank, Franz Seitz i Georg von Dollmann. Położenie pałacu wymusiło 
również pewne zmiany urbanistyczne w stosunku do pierwowzoru. Klasyczna re-
alizacja między dziedzińcem a ogrodem rozmieszczona została na ograniczonym 
powierzchniowo terenie, stąd też oś widokowa ogrodu francuskiego zamykała 
się linią wód jeziora, co stanowiło ciekawy sposób zaadaptowania klasycznych 
założeń sztuki ogrodowej.

Pałac Herrenchiemsee posiadał dwie reprezentacyjne klatki schodowe, dla 
których inspiracją były wspomniane Schody Ambasadorów. Jedną z  nich (dru-
ga pozostała w stanie surowym) zdobiły podobizny Apollina oraz liczne bogato 
marmoryzowane dekoracje stiukowe. Była to znamienna jak na owe czasy ekstra-
wagancja, gdyż technika marmoryzacji wówczas droższa niż marmur, pozwalała 
jednocześnie na uzyskanie ciekawszych efektów kolorystycznych, na których tak 
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zależało władcy. Do Wersalu upodobniona jest również Sala Gwardzistów, gdzie 
nigdy nie dokonano zaprzysiężenia ani zmiany warty. Zdobiły ją liczne halabardy, 
a także barokowe ornamenty.

Komnaty pałacu Herrenchiemsee były przykładami nieokiełznanej bawar-
skiej fantazji architektonicznej. Sypialnie nawiązywały ściśle do wersalskiego 
projektu Charles’a le Bruna z  czasów Ludwika XIV. Oba pomieszczenia wypo-
sażone były w balustrady oddzielające alkowę od reszty pomieszczenia. Bogato 
zdobione łoża z baldachimem oraz tapiserie ścienne stanowiły dominantę kom-
pozycyjną pomieszczeń. Pierwsza sypialnia, zwana paradną, powstała ok. roku 
1885 i  utrzymana była w  tonacji czerwono-złotej, nawiązując bezpośrednio do 
francuskiego pierwowzoru. Uwagę zwracały liczne detale, takie jak: bogato intar-
sjowany parkiet, ciężkie, brokatowe tkaniny oraz fantazyjne kształty mebli, które 
pod względem zawiłości i  skomplikowania formy prześcignęły barokowe ory-
ginały19. Drugą sypialnię utrzymano w podobnym stylu, jednak jej kolorystyka 
znacząco odbiegała od wersalskich wzorców. Przeważała w niej biel z mocnymi 
elementami granatowego koloru, który w  zamierzeniu miał stać się symbolem 
władzy Ludwika II Bawarskiego.

Sala konferencyjna pełniła jednocześnie funkcję jadalni. Przy ogromnym 
stole ustawiono tylko jedno krzesło, co było zgodne z poleceniem króla. Ludwik 
jadał w samotności, po raz kolejny więc użyto samowysuwającego się stołu. W ja-
dalni znajdowało się kilka podobizn Ludwika XIV. W całej posiadłości wprawne 
oko mogło dostrzec ponad 150 portretów Króla Słońce, nie znalazłoby jednak ani 
jednej podobizny Ludwika II Wittelsbacha.

W pałacu zaaranżowano unikatowy przykład pokoju kąpielowego. Okrągłe 
pomieszczenie wyposażone było w głęboki basen do nauki pływania oraz mostek 
z łagodnym wejściem do wody. Ściany pokrywały malowidła o tematyce kąpielo-
wej, nawiązujące do łaźni antycznych. 

Swoistym popisem możliwości wykonawczych architektów Ludwika II 
Bawarskiego była Galeria Zwierciadlana, dłuższa o  10 metrów w  stosunku do 
pierwowzoru. Jej sufity zdobiły liczne malowidła iluzjonistyczne oraz elementy 
charakterystyczne dla baroku bawarskiego – malowidła płynnie przechodzące 
w trójwymiarowe rzeźby wykonane ze stiuku.

Kolejnym źródłem inspiracji przy tworzeniu bajkowego świata w  Alpach 
Bawarskich, zupełnie odmiennym od pozostałych, była sztuka i  kultura orien-
talna w jej licznych wariantach estetycznych. Ekspansja mocarstw europejskich 
na Egipt i  kraje Maghrebu doprowadziła do wzmożonych kontaktów Europy 
z kulturą wschodnią. Coraz popularniejsze stały się podróże na Bliski i Daleki 

19 A. Schick, dz. cyt., s. 108-148.
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Wschód, które przyczyniły się do fascynacji Orientem oraz sztuką Islamu, któ-
re wcześniej nie stanowiły dominanty stylowej w aranżacji wnętrz pałacowych. 
Artyści, tacy jak Eugène Delacroix czy Dominique Ingres, odbywali Grand Tour 
nie tylko po Italii czy Grecji – odwiedzali także egzotyczne zakątki, takie jak kra-
je Lewantu czy Afryka Północna, zarezerwowane dotąd jedynie dla kupców i wy-
trwałych podróżników. Zaowocowało to powstaniem wszechobecnej w kulturze 
XIX w. mody na orientalizm20, który stanowił wdzięczny motyw w architekturze 
rezydencjonalnej i ogrodowej oraz urządzaniu wnętrz pałacowych21.

Zamiłowanie króla Ludwika II do wszystkiego co orientalne pojawiło się 
wraz z Wielką Wystawą Światową w Paryżu w 1867 r. Modę na sztukę Wschodu 
spotęgowała popularność paryskiego pawilonu Grand Dôme Central, zaprojek-
towanego przez Josepha Bouvarda. Pod wpływem rozmaitych proorientalnych 
idei powstały liczne budowle i wnętrza w kręgu sztuki Ludwika II Wittelsbacha. 
Wzniesiono wówczas domek mauretański w  parku Linderhof (il. 6), salę turec-
ką w domku w Schachen oraz pawilonik mauretański w ogrodzie zimowym pod 
szklaną kopułą w  rezydencji królewskiej w  Monachium (zaprojektowany przez 

20  Zob. Orientalizm w malarstwie rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, katalog 
wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, red. A. Kozak, T. Majda, Warszawa 2008.
21 Styl ten przyświecał tworzeniu m.in. Royal Pavilion w  Brighton, rezydencji przebudowanej 
w latach 1815-1822 pod kierunkiem Johna Nasha w tzw. stylu indosaraceńskim na rozkaz księcia 
regenta Jerzego IV. Zob. J. Rutherford, The Royal Pavilion. The Palace of George IV, Brighton 1994.

5
Pałac 
Herrenchiemsee. 
Fot. A. Herta
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Carla Effnera i  Christiana Janka)22. Niezrealizowanym planem było również 
urządzenie sali mauretańskiej w zamku Neuschwanstein.

Domek mauretański w parku Linderhof był pierwotnie zaprojektowany przez 
berlińskiego architekta Carla von Diebitscha na potrzeby Wielkiej Wystawy 
Światowej w Paryżu w 1867 r. W  tym samym roku został zakupiony przez ber-
lińskiego przedsiębiorcę Bethela Henry’ego Strousberga. Po ogłoszeniu przez 
niego bankructwa, władca odkupił pawilon wraz z wyposażeniem. Po zmianach 
wprowadzonych przez Georga von Dollmanna pawilon stanął w północnej części 
parku Linderhof w 1876 r. Wnętrze zdominowała czerwono-złota tonacja, którą 
rozświetlały kolorowe okna witrażowe. Centralnym punktem pomieszczenia był 
zamówiony w Paryżu tron, zwieńczony trzema figurami pawi. Kolorowe kobier-
ce oraz pozłacane meble uzupełniały całość wnętrza, nadając mu pełen luksusu 
wygląd. 

Niespodziewany akcent orientalny zaaranżowano w domu króla w Schachen, 
wybudowanym w latach 1869-1872 według projektu Dollmanna. Ulokowany na 
wysokości prawie 2000 m, ponad miejscowością Garmisch-Partenkirchen, sta-
nowił intymny azyl króla Ludwika II. Domek często nazywano lożą myśliwską, 
choć nigdy nie był wykorzystywany do tego celu. Rokrocznie był miejscem, gdzie 
władca obchodził samotnie swoje urodziny. W przeciwieństwie do pozostałych 
realizacji Bajkowego Króla, budowlę cechuje wyraźny dualizm między prostą, 
drewnianą konstrukcją a pełnym przepychu „arabskim” wnętrzem. Tzw. pokój 
turecki zajmował całe pierwsze piętro. Ogromne pomieszczenie skąpane w fiole-
towej poświacie urządzono z przepychem godnym tureckiego sułtana. Pośrodku 
ustawiono fontannę, wokół niej niskie, bogato zdobione sofy oraz złote taborety, 
podnóżki oraz rzeźby. Ściany pokryto pozłacanymi ornamentami oraz uzupeł-
niono o  panneaux w  kolorze granatu i  fioletu. Przez witrażowe okna wpadało 
różnokolorowe światło, potęgujące wrażenie przepychu i bogactwa. 

W kręgu inspiracji starogermańskimi sagami, legendami arturiańskimi oraz 
operami powstały liczne obiekty małej architektury, których charakter znacząco 
różnił się od monumentalnych realizacji rezydencjonalnych. Intymne, małych 
rozmiarów budynki stanowiły kontrapunkt dla wybujałych gabarytowo i stylowo 
zamków i pałaców, będąc świadectwem współistnienia w artystycznej wizji wład-
cy bardzo sprzecznych idei. Przez ich pryzmat wyłonił się ponadto zupełnie inny 
fragment kultury wieku XIX, bardzo silnie zabarwiony wpływem kanonicznych 
Baśni dla dzieci i dla domu Braci Grimm23, wyżej wspomnianych oper Wagnera 
oraz legend arturiańskich. 

22 Oranżeria została zdemontowana w 1897 r.
23 W. i J. Grimm, Baśnie dla dzieci i dla domu, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2010. 
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Dom w Schachen swym wyglądem i drewnianą konstrukcją przywodził na 
myśl domki bohaterów baśni. Również część wnętrza utrzymana została w  po-
dobnym guście. Parter domu urządzono bowiem w stylu rustykalnym, nawiązu-
jącym do pojawiających się w baśniach opisów, choć jak zwykle w interpretacji 
bajkowego władcy. Ściany wyłożono drewnem, z  którym komponowały proste 
meble oraz sprzęty. Wrażenie skromności i ładu potęgowały biało-niebieskie tka-
niny oraz dodatki. Zupełnie odmienna od tej prostej stylistyki była wyższa, „tu-
recka” kondygnacja domu.

We francuskim parku w Alpach Bawarskich, na terenie kompleksu Linderhof, 
usytuowano chatkę myśliwego, która ukończona została w  1876 r. Jej organicz-
ny kształt, pełen zawiłych form, odzwierciedlał bajkowe zamiłowania króla. 
Wrażenie nierealności potęgował fakt, iż konstrukcja okalała pień ogromnego 
drzewa, które zdawało się wyrastać ze środka. Inspiracją do budowy była opera 
Ryszarda Wagnera Pierścień Nibelungów. 

W  parku Linderhof znalazła ponadto swe miejsce sztuczna grota Wenus, 
wzniesiona w  1877  r. z  wykorzystaniem wielu osiągnięć techniki. Żelbetowy 
strop, elektryczne oświetlenie oraz przesuwane scenografie, w połączeniu z pod-
świetlonym sztucznym jeziorem stały się doskonałym tłem do odgrywania ope-
ry Ryszarda Wagnera Tannhäuser i wartburski turniej śpiewaczy, której libretto 
oparto na średniowiecznej legendzie w romantycznej wersji Heinricha Heinego. 
Wzorem dla budowli była odkryta w  1826 r. Błękitna Grota na wyspie Capri. 
Chcąc uzyskać „błękitniejszy odcień błękitu” w  bawarskiej firmie chemicznej 
BASF wyprodukowano specjalne syntetyczne barwniki, którymi uzyskano zado-
walający króla rezultat kolorystyczny. 

W  zamku Neuschwanstein znajdowała się jeszcze jedna sztuczna gro-
ta Wenus24. Jej wygląd był jednak w  większym stopniu inspirowany naturą. 
Pokrywały ją stalaktyty i stalagmity, a pośrodku płynął podświetlony wodospad. 
Tu również odbywały się spektakle inspirowane operą Tannhäuser i wartburski 
turniej śpiewaczy, która należała do ulubionych utworów króla.

Rozpatrując mecenat Ludwika II Wittelsbacha w  kontekście zjawisk kurio-
zalnych, zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż to właśnie sam władca najbardziej 
przyczynił się do wielkości tego fenomenu. Wszystkie wykorzystane przez nie-
go motywy były znane w  kulturze i  sztuce wieku XIX. On jednak jako jedyny 
zdecydował się tchnąć życie w  nie wszystkie. Mariaż stylowy najważniejszych 
tendencji XIX w., jaki był dziełem króla, stawiał go niewątpliwie na czele orszaku 
niezwykłości. Zadziwiająca była również skala zjawiska, biorąc pod uwagę, jak 
ograniczone były ramy czasowe, w których zamykały się rządy Ludwika II. 

24 M. Rüffer, Neuschwanstein und Hohenschwangau, Rosenheim 2003, s. 43.
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Przyglądając się do-
robkowi artystycznemu, 
któremu patronował, 
trudno oprzeć się wraże-
niu, iż był on ucieczką od 
realnego świata, próbą 
stworzenia azylu, miej-
sca na ziemi, które było-
by wolne od trosk i  pro-
blemów, przed którymi 
Ludwik II stawiany był 
jako król. Jednocześnie 
mecenat władcy stano-

wił w  swym całokształcie hiperboliczną wizję nastrojów artystycznych drugiej 
połowy XIX w. Jak w ogromnym zwierciadle odbijały się w nim tęsknoty za od-
ległymi, „lepszymi” czasami, w których etos rycerski i władza absolutna odgry-
wały ważną role. Co jednak charakterystyczne, dążenia te znalazły wyraz jedynie 
w pustych, sztucznie stworzonych kopiach symboli dawnej świetności monarchii 
absolutnej i stanu rycerskiego. Owe bajkowe miejsca nigdy przecież nie stały się 
uzupełnieniem ceremoniału dworskiego, nie służyły przyjmowaniu dygnitarzy, 
czy też ukazaniu potęgi panującego, gdyż samego zainteresowanego nie zajmo-
wały tak „przyziemne” troski. Król Ludwik II Szalony odgrywał jedynie swój 
prywatny teatr jednego aktora, a wszystkie zamki, pałace, pawilony i ogrody były 
dla niego scenografią, dzięki której estetyczna oprawa jego życiowej roli osiągała 
swe apogeum. Miejsc dla widowni nie przewidziano. Stąd też ostatnią wolą wład-
cy było, by po jego śmierci zniszczyć cały jego dorobek architektoniczny25. 

Historia Bajkowego Króla zakończyła się inaczej niż nakazywałaby bajko-
wa konwencja. W  1886 r. została orzeczona niepoczytalność władcy. W  wyni-
ku spisku, na czele którego stał wuj Ludwika – książę Luitpold, władca został 
osadzony w zamku Berg, nad jeziorem Starnberg, na południe od Monachium.  
13 czerwca 1886 r. znaleziono ciało króla, który w  niewyjaśnionych okoliczno-
ściach utopił się w jeziorze. Obecnie stoi tam krzyż upamiętniający miejsce śmierci  
bajkowego władcy Bawarii. Ludwik II został pochowany w  kościele pw.  
św. Michała w Monachium. Paradoksalnie to właśnie władca, który doprowadził 
za życia swój kraj do upadku, po śmierci przyczynił się do jego wielkiej popular-
ności i dobrobytu. 

25 Wola władcy została zignorowana. Jako pierwszy w 1886 r. swe podwoje otworzył dla zwiedzających 
pałac Linderhof.
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Bajkowy Król dobitnie pokazał, że najśmielsze fantazje można przekształcić 
w rzeczywistość. Przy odpowiedniej ilości nakładów finansowych, niezmąconej 
determinacji i  wierze w  słuszność podejmowanych decyzji, nieograniczona wy-
obraźnia władcy uległa materializacji na południu pięknej Bawarii, na zawsze 
zamieniając ją w owianą legendami krainę króla Ludwika II. ◗ 
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Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

 
Smak „na wspak”.  
Dekadencka kolekcja sztuki Gabriela D’Annunzia i jej 
literackie analogie w tekstach pisarza oraz w powieści  
Jorisa-Karla Huysmansa

 Kolekcjonuje się wszystko:
dzieła sztuki i zwykłe rzeczy […].

Są też amatorzy pięknych ludzkich myśli. 
Paul Eudel1

Celem artykułu jest przybliżenie estetyki francuskiego i włoskiego dekadentyzmu na 
podstawie opisu osobliwej kolekcji sztuki bohatera powieści Na wspak (wyd. 1884) 
Jorisa-Karla Huysmansa (1848-1907) i autentycznej, istniejącej kolekcji włoskiego pi-
sarza Gabriela D’Annunzia (1863-1938) – wystroju wnętrz jego domu, stanowiącego 
część kompleksu Il Vittoriale degli Italiani (założenie powstało w  latach 1921-1938 
pod kierunkiem architekta Giancarla Maroniego)2. 

Znudzenie i niedosyt wrażeń zmysłowych, nowych estetycznych bodźców pro-
wadzą fikcyjnego bohatera powieści Huysmansa – ale też i Gabriela D’Annunzia – do 
poszukiwań osobliwych artefaktów i zaskakujących zestawień tychże w dekadenc-
kich wnętrzach. Tworzą oni własny kod interpretacji kultury, oparty na osobistym 

1 P. Eudel, Collections et collectionneurs, Paris 1885. Tekst udostępnia Bibliothèque nationale de 
France na stronie internetowej gallica.bnf.fr.
2 Gabriele D’Annunzio – pisarz, poeta, dramaturg, publicysta, polityk i żołnierz – założył na północy 
Włoch, nad Jeziorem Garda monumentalną cytadelę – Il Vittoriale degli Italiani, dla upamiętnienia 
własnego życia i  militarnych dokonań Włochów podczas I  wojny światowej. Il Vittoriale tworzą: 
część mieszkalna, teatr, parki, ogrody, fontanny, mauzoleum. W niniejszym tekście będę odwoływać 
się tylko do wystroju wybranych wnętrz domu D’Annunzia.
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doświadczeniu i subiektywnym wyborze „elementów” tradycji artystycznej. W tym 
świecie rządzi barokowość i  inwersja, potrzeba izolacji od społeczeństwa i melan-
cholia. To wszystko czyni program ikonograficzny wnętrz niemal hermetycznym. 
Same zaś wnętrzarskie kreacje kuszą, by uznać je za „policzek gustowi powszechne-
mu” wymierzony.

The Dandiacal Body
W 1832 r. Thomas Carlyle opublikował esej satyryczny Sartor resartus3 (Krawiec prze-
robiony). W 1898 r. pojawiło się wydanie ilustrowane przez Edmunda Josepha Sulli-
vana (1869-1933). Jeden z rozdziałów eseju – The Dandiacal Body – traktuje o dandy-
zmie, którego reprezentanci są postrzegani jako sekta religijna. Satyryczny rysunek 
Sullivana przedstawia Dandysa, samego kapłana sekty (Pelham), we wnętrzu świąty-
ni – oto „Święte Świętych”, gdzie miejsce Arki zajęła rokokowa toaletka (il. 1). Dan-
dys, wedle ironicznego tekstu Carlyle’a, to człowiek, którego fach, pozycja, istnienie 
polega na noszeniu Ubrań. Wszystkie władze duszy, zapał, pieniądze, byt z heroizmem 
poświęca dla jednego celu – by nosić Ubrania należycie i z rozwagą. Tak też gdy inni 
ubierają się, żeby żyć, on żyje po to, żeby się ubierać.

Dandys Gabriele D’Annunzio nie raz był bohaterem karykatur prasowych. 
Uwiecznili go m.in. Augusto Majani (pseud. Nasica) i Georges Goursat (pseud. Sem). 
Tematem jednej z karykatur był sfeminizowany charakter postaci: D’Annunzio, ze 
skrzydłami Amora u ramion, stoi obok toaletki i pudruje się. U jego nóg widać łuk 
Kupidyna. 

Obśmiewano też megalomanię samozwańczego geniusza, nawiązując do jego 
programu literackiego. I  tak, inna karykatura ukazuje tronującego boskiego poetę, 
przed którym „wyznawcy” palą kadzidła. Unoszący się dym tworzy zarys róży, lilii 
i  granatu – symboli serii powieściowych D’Annunzia. Wdzięcznym motywem dla 
rysowników było też światowe życie pisarza. Na rysunku Goursata Tangoville D’An-
nunzio tańczy z Idą Rubinstein na talerzu pełnym spaghetti. 

Jednak dandyzm to nie tylko elegancja, wyrafinowany strój i sposób bycia. Char-
les Baudelaire poświęcił temu zjawisku fragment eseju Malarz życia nowoczesnego. 
Tłumaczy w nim: Ich [dandysów, K. P.] jedynym zajęciem jest kultywowanie idei pięk-
na we własnej osobie, zaspokajanie namiętności, czucie i myślenie4. Jednak dandyzm 
nie jest […], jak sądzi wielu ludzi powierzchownych, nieumiarkowanym upodobaniem 
do strojów i zewnętrznej elegancji […]. Jest to rodzaj kultu dla samego siebie. Dalej 

3 Tekst dostępny na stronie www: http://www.gutenberg.org/dirs/1/0/5/1051/1051.txt
4 Dandys jest częścią eseju Malarz życia nowoczesnego (pierwszy raz opublikowany w 1863 r.), w:
Charles Baudelaire. Rozmaitości estetyczne, tłum. J. Guze, Gdańsk 2000, s. 333.
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stwierdza, że ludzie ci ożywiani są […] duchem oporu i buntu, […] reprezentują […] 
nazbyt rzadką dzisiaj potrzebę zwalczania i niszczenia pospolitości5. 

Na początku powieści Na wspak poznajemy jej bohatera, diuka Jana des Esse-
intes’a – arystokratę o starganych nerwach, który mebluje swój dom pod Paryżem:  
rozkazał urządzić wysoką salę, przeznaczoną do przyjmowania dostawców [w tym 
krawców i  szewców, K. P.]; […] zasiadali rzędem w  kościelnych stallach, a  wtedy 
on wstępował na ambonę i z jej wyżyn wygłaszał kazanie na temat dandyzmu. Des 
Esseintes nie tylko ze względu na strój zyskał reputację ekscentryka. Raz pragnąc 
uczcić jakąś najbłahszą i nieudaną miłostkę, wykoncypował ucztę żałobną6. Lecz owe 
ekstrawagancje […] same z siebie zniszczały; […] naszła go wzgarda dla tych osten-
tacyj dziecinnych i przestarzałych […]. Zamyślał […] skomponować […] dla własnej 
przyjemności […] siedzibę komfortową, ale taką, która byłaby przystrojona w sposób 
rzadki, ukształcić sobie lokum ciekawe i spokojne, dostosowane do potrzeb jego przy-
szłej samotności7. 

Gabrielem D’Annunziem kierowało pragnienie podobne – wnętrza mieszkalne 
Il Vittoriale to urzeczywistnienie marzenia o własnej samotni. Tak też znudzenie ży-
ciem i pospolitością codziennej egzystencji zmusza bohatera książki i włoskiego pisa-
rza do ucieczki z dala od tłumu i jego złego gustu w miejsce odosobnione, gdzie to, co 
wulgarne razić jego delikatnych zmysłów już nie będzie. Trzeba w tym celu stworzyć 
swoistą scenografię nowego życia i zaopatrzyć się w adekwatne do roli rekwizyty. 

Diuk Jan uważał, że wyobraźnia łatwo zdoła zastąpić wulgarną rzeczywistość fak-
tów.8 Wszystko polega na tym, żeby […] sprowadzić halucynację i móc podstawić ma-
rzenie o rzeczywistości pod samą rzeczywistość. […] sztuczne efekty wydawały się des 
Esseintes’owi cechą wyróżniającą geniuszu ludzkiego. Jak powiadał, natura przeżyła 
się już […], znużyła pełną atencji cierpliwość ludzi wyrafinowanych9. Zresztą geniusz 
ludzki potrafi stworzyć wszystko: […] dekoracje zalane strumieniami światła elektrycz-
nego wyprodukują każdy las Fontainebleau […]; papka kartonowa potrafi imitować 
każdą skałę; żaden prawdziwy kwiat nie wytrzyma konkurencji z kwiatami na deli-
katnych tapetach albo kunsztownie wykonanymi z  tafty! Słowem nadszedł moment, 
kiedy należy ją [naturę, K. P.] zastąpić, na ile się tylko da, sztuką10. Ale jaką sztuką? 
Jaka sztuka pozwoli nadwrażliwcowi odseparować się od nienawistnej epoki podłego 

5 Tamże, s. 334-335.
6 J. K. Huysmans, Na wspak, tłum. J. Rogoziński, Warszawa 1976, s. 58.
7 Tamże, s. 59.
8 Tamże, s. 67.
9 Tamże, s. 70.
10 Tamże, s. 70.
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chamstwa? I tu pojawia się żą-
danie/pożądanie osobliwości: 
Utraciwszy zainteresowanie 
dla egzystencji współczesnej 
[…] zapragnął […] malar-
stwa subtelnego, wykwintnego, 
skąpanego w  starodawnych 
snach, w  antycznym zepsuciu, 
z  dala od dzisiejszych obycza-
jów, z dala od naszych dni. […] 
Chciał delektować umysł i  ra-
dować oczy kilkoma sugestyw-
nymi dziełami, które rzuciwszy 
go w  świat nieznany, odkryły-
by mu szlak nowych skojarzeń, wstrząsnęły jego systemem nerwowym drogą wyrafino-
wanej histerii, skomplikowanych koszmarów, wizyj swobodnych i okrutnych11. 

Takich „wizyj” nie dostarczyłby Baudelaire’owski „malarz życia nowoczesnego”. 
Artysta ten powodowany jest namiętnością widzenia i odczuwania, jak zdawać by się 
mogło, dekadenci, jednak ku czemu innemu skierowaną. Bowiem G. [Constantin 
Guys – K. P.] gwałtownie zrywa z dandyzmem. […] dandys jest zblazowany lub udaje 
zblazowanie […] G. czuje wstręt do ludzi zblazowanych. Za to: posiąść tłum – oto jego 
namiętność i powołanie. Wielka rozkosz dla prawdziwego flâneur’a i rozmiłowanego 
obserwatora: zamieszkać w mnogości, falowaniu, ruchu12. 

Des Esseintes, bohaterowie utworów D’Annunzia, i on sam, wybierają odosob-
nienie. Wnętrza przez nich urządzone, często stylizowane na kaplicę czy celę zakon-
ną, sprzyjają kontemplacji. Kontemplacji, która według Oscara Wilde’a  jest właści-
wym zajęciem człowieka13. Fikcyjni czy też prawdziwi dekadenci to melancholicy 
przekonani o swojej wyjątkowości, geniuszu, posłannictwie. Zgodnie zresztą z myślą 
Ficina, że Saturn – patron melancholii – rzadko naznacza przeciętne charaktery i losy, 
częściej zaś ludzi odmiennych od reszty, boskich albo zwierzęcych, szczęśliwych lub 
zdjętych najgłębszą rozpaczą.14 Niewątpliwie ma to wpływ na kształt omawianych 

11 Tamże, s. 100.
12 Ch. Baudelaire, dz. cyt., s. 316-117.
13 O. Wilde, Krytyk jako artysta [1890], tłum. C. Wojewoda, w: Oscar Wilde. Twarz, co widziała 
wszystkie końce świata. Opowiadania, bajki, poematy prozą, eseje, red. J. Żuławski, Warszawa 2011.
14 Cyt. za: R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, 
medycyny, religii oraz sztuki, tłum. A. Kryczyńska, Kraków 2009, s. 182.

1
E. J. Sullivan,  
The Dandies’ Holy 
of Holies, 
ilustracja do  
T. Carlyle,  
Sartor Resartus. 
The Life and 
Opinions of Herr 
Teufelsdröckh, 
London 1898,  
s. 319.  
Skan ilustracji  
G. P. Landow, 
http://www.
victorianweb.org/
art/illustration/
sullivan/73.html
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kolekcji i wystroju wnętrz, inspirowanych przede wszystkim sztuką wieków minio-
nych15.

Huysmans, poprzez kolekcję des Esseintes’a, odwołuje się do sztuki średnio-
wiecznej, do twórczości El Greca, Jana Luykena, Francisca Goi, a także do symboli-
stów: Gustava Moreau, Rodolpha Bresdina, Odilona Redona. 

D’Annunzio upodobał sobie szczególnie sztukę starożytną (głównie grecką okre-
su archaicznego i klasycznego) oraz twórczość Michała Anioła. Ten właśnie mistrz, 
który miał powiedzieć: Moją radością jest melancholia16, stał się niejako patronem pi-
sarza. D’Annunzio, doszukując się pokrewieństwa duchowego, nazywał go Il Parente. 
Dlatego wnętrza Il Vittoriale wypełniają gipsowe kopie rzeźb antycznych i dzieł Mi-
chała Anioła, reprodukcje malowideł Kaplicy Sykstyńskiej zdobią zaś niejedno po-
mieszczenie. Efekt może się wydawać iście kuriozalny, nie dziwi więc fakt, że Mario 
Praz określił te „dzieła” jako prostackie parodie Michała Anioła (le pacchiane parodie 
michelangiolesche)17. Jednak nie brakuje tu również odniesień do Botticellego, Rafa-
ela, Leonarda da Vinci czy Dürera. Il Vittoriale może poszczycić się także dziełami 
współczesnych włoskich artystów, wybitnych twórców sztuki użytkowej, takich jak: 
Pietro Chiesa, Napoleone Martinuzzi, Guido Balsamo Stella, Giuseppe Guidi, Fran-
cesco Nonni i Mariano Fortuny oraz twórców grafiki, m.in. Adolfo de Carolisa czy 
Amosa Nattiniego. 

Religijny niepokój (l’ansia religiosa)
Jednak to, co wydaje się być najbardziej osobliwe w domach dekadentów, to wyposa-
żenie właściwe wnętrzom sakralnym, m.in. obecność paramentów liturgicznych. Za-
skakuje nie tylko ilość nagromadzonych sprzętów, tkanin i mebli oraz dzieł o tema-
tyce religijnej, lecz też ich nowa funkcja i znaczenie, graniczące ze świętokradztwem.
Il Vittoriale zostało przez poetę-eremitę nazwane Santa Fabbrica, część mieszkalna 
zaś – Prioria („dom zakonny”). 
15 Stosunek dekadentów do szeroko pojętej nowoczesności, ich zainteresowanie nowinkami 
technicznymi i  osiągnięciami cywilizacyjnymi przy jednoczesnej pogardzie dla społeczeństwa, 
niekiedy bliskiej socjopatii, zasługuje na oddzielną analizę. Wspomnę tylko o  zachwycie des 
Esseintes’a  nad pięknem plastycznym dwóch lokomotyw – sztucznych istot przewyższających 
najdoskonalsze dzieło natury, jakim jest kobieta. Opis tych dwóch maszyn, poddanych personifikacji 
(panna Crampton, cudowna blondyna; panna Engerth, brunetka monumentalna i posępna) to manifest 
futuryzmu avant la lettre. Zob. J. K. Huysmans, dz. cyt., s. 70-71. Z kolei automobil i samolot stały 
się fetyszami D’Annunzia. Poeta interesował się również sztuką filmową, widząc w niej znakomite 
medium dla oddania istoty Metamorfoz Owidiusza. A. Andreoli, D’Annunzio (1863-1938), Paris, 
Musee d’Orsay, 9 avril – 15 juillet 2001, [katalog wystawy], Paris 2001, s. 34, 103. 
16 Cyt. za: R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, dz. cyt., s. 263.
17 M. Praz, La filosofia dell’arredamento. I mutamenti nel gusto della decorazione interna attraverso 
i secoli dall’antica Roma ai nostri tempi, Milano 1964, s. 21.
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Największą osobliwością jest Stanza del Lebbroso  – „Pokój trędowatego”  
(nazywany też „Pokojem czystych snów” – Stanza dei Sogni Puri). Panuje tu półmrok, 
charakterystyczny dla większości wnętrz. Atmosfera tego miejsca każe przywołać 
słowa Giorgia Aurispy – bohatera powieści D’Annunzia Triumf śmierci (wyd. 1894): 
Spędzam całe godziny bez ruchu, w zamyśleniu. Mój pokój stał się tak żałobny, jak ja-
kaś podziemna kaplica. Często widzę siebie samego ułożonego w trumnie, pogrążam 
się w rozmyślaniach o tym znieruchomieniu, jakie przyniesie mi własna śmierć18. Ów 
pokój przeznaczony był do kontemplacji, marzeń i snów. Tu miały być też wystawio-
ne zwłoki poety. Łóżko stojące na podwyższeniu, ujęte balustradami jest jednocze-
śnie kołyską i trumną, a formalnie nawiązuje do nagrobka Guidarello Guidarellego 
z Rawenny, wykonanego przez Tullia Lombarda w 1525 r.19 U wezgłowia wisi obraz 
przedstawiający św. Franciszka obejmującego trędowatego – nagą postać D’Annun-
zia z opatrunkiem na prawym oku (stracił je w czasie wojny w 1916 r.). Autor obrazu, 
Guido Cadorin (1892-1978), w latach 1924-1925 wykonał też malowidła na suficie 
przedstawiające święte o  fizjonomiach współczesnych kobiet, związanych z  pisa-
rzem. Ściany Stanza del Lebbroso pokryte zostały skórami. Miały bowiem przy-
woływać kolor franciszkańskiego habitu. W witraże wkomponowano cytaty z pism  
św. Franciszka. Przy łóżku stoi zaś osiemnastowieczna figura św. Sebastiana. 

Fascynacji postacią męczennika pisarz dał wyraz, współtworząc monumentalne 
dzieło – operę Męczeństwo Świętego Sebastiana (Le Martyre de Saint Sébastien, 1911)20. 
Pracując nad librettem, wyznawał:  każdego dnia biorę kąpiel mistyczną: przeczytałem 
całego Franciszka Salezego 21. Przed premierą opery teksty D’Annunzia znalazły się 
w Indeksie Ksiąg Zakazanych. Również Męczeństwo Świętego Sebastiana uznano za 
sztukę bezbożną, a Maurice Barrés, któremu poeta dzieło zadedykował, zarzucał au-
torom: nie przekazaliście ani cnoty chrześcijańskiej, ani pogańskiego męstwa… [Mę-
czeństwo Świętego Sebastiana, K. P.] pozostaje hymnem przyjemności 22. 

Zarzut ten, chcąc nie chcąc, definiuje estetykę dekadentyzmu. Dekadenckie 
wnętrza, pozornie ascetyczne, surowe bądź przepełnione dziełami religijnymi służyć 
miały wygodzie i przyjemności, jakkolwiek osobliwej.

Paramenty liturgiczne stają się rekwizytami w stylizowanych wnętrzach. Tak też 
w powieściach D’Annunzia, osadzone w przestrzeni sakralnej sceny, nie mają wiele 
wspólnego z przeżyciem religijnym, a raczej wrażeniem estetycznym. Pierwsze spo-

18 G. D’Annunzio, Triumf śmierci, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa 1976, s. 87
19 A. Andreoli, dz. cyt., s. 124.
20 Tamże s. 247. D’Annunzio był autorem libretta, muzykę skomponował Claude Debussy, w postać 
świętego wcieliła się Ida Rubinstein, kostiumy i scenografię zaprojektował Léon Bakst.
21 G. Sozzi, Gabriele d’Annunzio nella vita e nell’arte, Firenze 1964, s. 247.
22 Tamże, s. 248.
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tkanie bohaterów powieści Triumf śmierci ma miejsce w rzymskim kościółku, gdzie  
pobożny zapach rozsnutego kadzidła i fiołków mieszał się z muzyką Jana Sebastiana 
Bacha23. Giorgio opisuje towarzystwo obecne w kościele jako sobór filozofów – obecny 
tam m.in. dyrygent buddysta, który opublikował dwa tomy esejów o filozofii Schopen-
hauera, pozwala sobie na taki zbytek, że wykonuje „Mszę” Sebastiana Bacha dla wła-
snej jedynie przyjemności24.

Wcześniejsza i najsłynniejsza powieść D’Annunzia, zatytułowana Il Piacere (Roz-
kosz, wyd. 1889) 25, przynosi opis pokoju wyposażonego jak wnętrze kościelne (La 
stanza era religiosa, come una cappella). Zebrane tu zostały wszystkie tkaniny litur-
giczne, jakie bohater posiadał, oraz gobeliny z religijnymi przedstawieniami. Łóżko 
stało na trzystopniowym podwyższeniu, a  baldachim tworzył wenecki, szesnasto-
wieczny czerwony aksamit w złote i srebrne hafty – dawna szata liturgiczna, na co 
wskazywał ornament z napisami łacińskimi i symbolami Eucharystii (winne grona 
i kłosy pszeniczne). Z kolei arras flamandzki ze sceną Zwiastowania zdobił zagłówek 
łóżka. Na ścianach wisiały gobeliny z herbem rodowym bohatera. Ich brzegi deko-
rowały haftowane sceny z  życia Najświętszej Marii Panny, męczenników, aposto-
łów i proroków. Antepedium, z przedstawieniem przypowieści o Pannach Mądrych 
i Pannach Głupich26, tworzyło okładzinę kominka. „Pobożną” dekorację dopełniały, 
właściwe dla zakrystii, rzeźbione piętnastowieczne meble wraz z  majolikami Luki 
della Robbia i fotelami, których oparcia i siedziska pokryte były kawałkami dalmatyk 
z biblijnymi scenami stworzenia świata. Również inne tkaniny liturgiczne znalazły 
się tu dla ozdoby i wygody (a uso di ornamento e di comodo): elementy ubioru kielicha 
mszalnego, konopea, stuły, manipularze, ornaty. Na półce kominka zaś, jak na men-
sie ołtarzowej, ustawiony był tryptyk Hansa Memlinga Pokłon Trzech Króli.

Wróćmy do pokojów Il Vittoriale, do Stanza delle reliquie („Pokój relikwii”). 
Nagromadzenie sprzętów liturgicznych, symboli rozmaitych wierzeń, jak również 

„świeckich relikwii”, każe znów szukać wyjaśnienia estetycznych predylekcji D’An-
nunzia u  postaci literackich. Bohater Triumfu śmierci, Giorgio Aurispa wspomina 
swego wuja Demetria, który zginął śmiercią samobójczą: On kochał symbole religijne, 
muzykę sakralną, zapach kadzidła, krucyfiksy, hymny kościelne. Był mistykiem, ascetą, 

23 G. D’Annunzio, Triumf…, dz. cyt., s. 162.
24 Tamże, s. 70-73.
25 Podaję za wydaniem: G. D’Annunzio, Il Piacere, Milano 1984, s. 289-290. Tekst dostępny na stronie: 
http://it.wikisource.org/wiki/Il_piacere/X[z dn. 27 XII 2011].
26 Warto wspomnieć, że w  powieści Huysmansa Là-bas (1891), w  sypialni bohatera, oprócz 
reprodukcji fotograficznej obrazu Botticellego (Tondo Raczyńskich z  przedstawieniem Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem i ośmioma aniołami), znajduje się rycina Bruegla ilustrująca tę właśnie 
przypowieść. J. K. Huysmans, Là-bas, Paris 1978, s. 93-94.
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głęboko i namiętnie pogrążał się w kontemplacji życia wewnętrznego. Ale w Boga nie 
wierzył27. I Giorgio, i Demetrio, obaj mieli dusze wrażliwe na sprawy religii, skiero-
wane ku jej tajemnicy, skłonne do życia pośród gąszczu symboli czy też w niebie czys- 
tych abstrakcji; obaj kochali obrządki kościelne, muzykę sakralną, zapach kadzidła, 
wszelkie zmysłami odbierane przejawy kultu […]. Ale utracili wiarę. Klękali przed 
ołtarzem, na którym zabrakło Boga28. Sam Giorgio miał wszystkie cechy niezbędne 
ascecie: ducha kontemplacji, upodobanie do symboli i alegorii, zdolność do odrywania 
się od codzienności, ogromną wrażliwość na doznania płynące z wizji i słów, wrodzoną 
skłonność do opanowujących całą wyobraźnię obrazów i halucynacji29. 

„Pokój relikwii” początkowo miał pełnić funkcję jadalni, następnie – sali dedy-
kowanej muzyce, na co wskazuje witraż z przedstawieniem św. Cecylii. Dzieło to, za-
projektowane przez wspomnianego już Guido Cadorina, wykonał w 1925 r. Pietro 
Chiesa (1892-1948). W tym wnętrzu znajduje się szesnastowieczna nastawa ołtarzo-
wa, relief z  lwem św. Marka podarowany przez miasto Genuę za zasługi wojenne, 
sprzęty liturgiczne, monstrancje, statuetki bóstw chińskich, japońskich, hinduskich, 
przedmioty kultów dalekowschodnich. Wśród „świeckich relikwii” zwraca uwagę 
złamana kierownica łodzi motorowej, na której Henry Segrave w 1930 r. zamierzał 
pobić rekord prędkości, co przypłacił życiem. 

W pokoju znajduje się też m.in. kopia rzeźby Praksytelesa Hermes, który zachwy-
cał pisarza swą androgyniczną formą. Ściany zdobią tkaniny Mariano Fortuny’ego 
(1871-1949). Arras ze sceną religijną nosi napis: Pięć palców jednej ręki, pięć grzechów 
(Cinque le dita, cinque le peccata). D’Annunzio bowiem wykluczał z grzechów głów-
nych chciwość i nieczystość. 

Zestaw artefaktów w Stanza delle reliquie Mario Praz określił jak wyraz poboż-
nej bezbożności (devota profanazione)30. Poeta zaś pisał w Libro segreto31 o Świętych 
i Idolach, o wizerunkach wszystkich wierzeń i wszystkich przejawów Boskości, czuł 
się tu niemal wycieńczony nadmiarem lirycznym swojej religijnej syntezy, przepełniał 
go nieskończony niepokój religijny całych wieków. 

Inne pomieszczenia Il Vittoriale również mają konotacje religijne, od nazew-
nictwa począwszy. Jeden z korytarzy, Corridoio Via Crucis, zgodnie z nazwą zdobią 
emaliowane płyty z  przedstawieniami stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Giuseppe 

27 G. D’Annunzio, Triumf…, dz. cyt., s. 187.
28 Tamże, s. 288.
29 Tamże, s. 289.
30 M. Praz, dz. cyt., s. 21.
31 Właściwie Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele D’Annunzio tentato 
di morire [1935]. Bibliografia na stronie http://www.treccani.it/enciclopedia/gabriele-d-annunzio/. 
Cytat podaję za: http://www.vittoriale.it/index.php?lingua=it [z dn. 27 XII 2011].
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Guidiego (1881-1931). Widoczny stąd Portico del Parente poświęcony jest Michałowi 
Aniołowi i wypełniony kopiami jego dzieł. Oratorio Dalmata to poczekalnia dla go-
ści, której nazwa wywodzi się od pochodzącej z dalmackiego miasta Arbe rzeźby lwa, 
umieszczonej tu na romańskiej kolumience. W tej osobliwej „poczekalni” znajdują 
się stalle z XVI w., liczne sprzęty liturgiczne (puszki na komunikanty, kadzielnice, 
kropidła) oraz obraz przedstawiający Hioba autorstwa malarza ze szkoły Ribery. Jest 
też „świecka relikwia” – wiszące u sufitu śmigło samolotu Francesca de Pinendo, któ-
ry w 1925 r. przeleciał 55 tysięcy km nad trzema kontynentami.

Bohater powieści Huysmansa również gustuje w stallach, pulpitach kościelnych, 
szatach liturgicznych. Okna jednego z pomieszczeń ozdobiły zasłony pozszywane ze 
starych stuł. Des Esseintes stworzył również osobliwą kompozycję: na kominku, […] 
odzianym w szatę wykrojoną z przepysznego złotogłowiu dalmatyki florenckiej, pomię-
dzy dwiema monstrancjami z pozłoconej miedzi w stylu bizantyjskim […] cudowny 
kanon mszalny, oprawny w trzy oddzielne ramki, wyrobione misternie niczym koron-
ka, zawierał pod szkłem skopiowane na autentycznym welinie, prześlicznymi literami 
mszału ze wspaniałymi iluminacjami, trzy utwory Baudelare’a32. Jan przyznaje, że 
zawsze znajdował upodobanie w  przedmiotach liturgicznych33. Był wychowywany 
przez jezuitów, którzy wszczepili mu […] upodobanie w cudowności34. To miało tłu-
maczyćjego skłonność do sztucznostek i potrzebę ekscentryczności, będących uniesie-
niami, zrywami ku ideałowi35. 

Huysmans daje wykład estetyki à rebours w opisie wystroju sypialni. Tutaj, oprócz 
prac Odilona Redona, des Esseintes powiesił: szkic El Greca: Chrystus o szczególnych 
odcieniach, przeszarżowany w  rysunku, okrutny w  kolorycie. Co do stylu wnętrza, 
były według niego tylko dwie modły urządzenia sypialni: albo uczynić z niej podnie-
cająca alkowę, albo skomponować miejsce samotności i wypoczynku, azyl dla dumań, 
rodzaj kaplicy. Styl Ludwika XV kojarzył mu się z życiem, jakie wiódł w Paryżu. Od-
powiadał ludziom subtelnym, wyczerpanym zwłaszcza ekscytacjami mózgu36. Teraz 
zaś należało przeobrazić pokój w celę klasztorną […]. Chociaż jednocześnie nie chciał 
[…] zaakceptować surowej brzydoty, właściwej tym przybytkom pokuty i  modłów.  
Cel, który chciał osiągnąć: z pomocą wesołych przedmiotów urządzić rzecz smutną, 
a  raczej – pozostawiając pokojowi ogólne cechy brzydoty – nadać całości tak pomy-
ślanej pewne znamię elegancji i dystynkcji; odwrócić optykę teatralną, gdzie paskudne 

32 J. K. Huysmans, dz. cyt., s. 63-64.
33 Tamże, s. 126.
34 Tamże, s. 128.
35 Tamże, s. 128.
36 Tamże, s. 113.
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szmaty odgrywają rolę tkanin luksusowych i cennych; uzyskać efekt absolutnie prze-
ciwny: posługując się wspaniałymi tkaninami wywołać wrażenie łachmanów; słowem, 
urządzić celę kartuza, która wyglądałaby na autentyk37. Następnie wstawił do tego 
pokoju żelazne łóżeczko, falsyfikat łóżka anachorety. Stolik nocny zastąpił pradawnym 
klęcznikiem, […] pod ścianą naprzeciw ulokował kościelne stalle z szerokim ażurowym 
baldachimem […] lichtarze w owych stallach zaopatrzył świecami z pszczelego wosku 
[…] głosił bowiem szczerą niechęć do […] wszelkiego nowoczesnego oświetlenia, tak 
jaskrawego i tak ordynarnego. W ten sposób swoją celę uczynił pokojem komfortowym 
i ciepłym38. 

Urządził też buduar: kazał wytapetować [go, K. P.] jaskrawą czerwienią i  na 
wszystkich ścianach porozwieszać oprawne w  hebanowe ramy ryciny Jana Luykena, 
sztycharza holenderskiego […]. Posiadał serię „Prześladowań religijnych” tego arty-
sty o wyobraźni bujnej a ponurej, gwałtownego i pierwotnego: przerażające plansze 
z  wszelkimi torturami, plansze, skąd wył spektakl cierpień ludzkich […]. Dzieła te 
przesycone ohydną wyobraźnią […] o dreszcz przyprawiały des Esseintes’a39.

Kolekcjonerzy-dekadenci mają swój osobliwy program, nie respektujący sys-
tematyki w żadnej dziedzinie. Wybór przedmiotów i aranżacja wnętrz podlegają 
w  tej samej mierze przemyśleniom, co impulsom. Wartością jest już sam wybór 
dzieła sztuki do kolekcji, wybór determinowany wyrafinowanym gustem. Moż-
na powiedzieć, że ten „gest” kolekcjonera urasta do rangi sztuki. Dekadenci idą 
dalej. Kopia może śmiało zastępować oryginał. Jest w tym jakiś cień przewrotnej 
zabawy z rzeczywistością, którą dekadent ochoczo manipuluje. Bywa, że artefakt 
(względnie kopia dzieła sztuki) zostaje poddany przekształceniu, co w przypadku 
D’Annunzia może oznaczać ozdobienie jednego przedmiotu innym. Pisarz osobi-
ście maluje, patynuje, pozłaca kopie i różnego rodzaju sprzęty. Nakłada na nie do-
słownie nową warstwę znaczeniową, dokonuje ich reinterpretacji. Ten proces/me-
toda dotyczy każdego rodzaju twórczości – sztuk wizualnych i literatury. W końcu 

„kolekcjonuje się wszystko”. 

Artifex additus artifici
Tworzenie kolekcji i  aranżowanie wnętrz staje się interpretowaniem, kolekcjoner-
-dekadent jest zaś niczym krytyk w  rozumieniu Oscara Wilde’a. W  eseju Krytyk 
jako artysta Wilde przekonuje, że dzieło sztuki powinno służyć krytykowi za punkt 
wyjścia do własnej twórczości40. Jednocześnie broni subiektywnego charakteru kry-

37 Tamże, s. 114.
38 Tamże, s. 115.
39 Tamże, s. 109.
40 O. Wilde, dz. cyt., s. 295.
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tyki, której celem jest odsłonięcie własnych, nie cudzych tajemnic41. Również według 
D’Annunzia krytyk to artifex additus artifici. Krytyk jest tym, który potrafi wydobyć 
z  dzieła sztuki tajemnicę – to, czego sam twórca jest często nieświadomy. Krytyk 
musi się wówczas posłużyć własnym tworzywem – w tym wypadku słowem, własną 
metodą, własnym stylem, otrzymując w efekcie: dzieło do dzieła dodane (opera d’arte 
aggiunta ad un’opera d’arte)42.

Kolekcjoner staje się również artystą. D’Annunzio mówi o Il Vittoriale: Wszystko 
tu zostało stworzone i przetworzone przeze mnie43. Pisarz, organizując tę przestrzeń, 
skleja cytaty, kopiuje (czasem bawiąc się skalą oryginału) i zapożycza, począwszy od 
nazewnictwa wnętrz. I tak np. skrzydło domu Schifamondo nawiązuje do Schifanoia. 
Rzemieślnicy pracujący w Santa Fabbrica dostają rysunkowe wskazówki skreślone 
ręką zleceniodawcy, który innym razem odsyła do konkretnych dzieł sztuki – np. 
stolarz dostaje za wzór stół z obrazu Carpaccia44. 

Znaczenie fundamentalne dla architektury i  dekoracji Il Vittoriale stanowią 
fotografie, w  większości z  archiwum braci Alinarich, zgrupowane według temató-
warchitektury, rzeźby, malarstwa, ornamentyki45. Zbiór fotografii reprodukcyjnej to 
prawdziwy warsztat dekoratora i pisarza: reprodukcje dostarczają wzorów artystom 
i  rzemieślnikom tworzącym Il Vittoriale, są elementem wystroju wnętrz, wreszcie 

–  wzmianki o nich pojawiają się w tekstach D’Annunzia. Giorgio Aurispa wspominał 
spotkanie kochanki: wróciłem z Orvieto. […] przypuszczam, że stałem właśnie tam, 
przed Alinarim, bo zamierzałem wejść i kupić fotografię tamtejszego relikwiarza. Wte-
dy ty przeszłaś obok46.

Fotografia stale towarzyszy pisarzowi, który przyjaźni się z  malarzem i  foto-
grafem Franceskiem Paolem Michettim (1851-1929). Kolekcjoner i  fotograf Giu-
seppe Primoli (1851-1927)47, tworzy zaś fotograficzne tableaux vivants niekiedy na 
zamówienie D’Annunzia. Annamaria Andreoli zauważa, że estetyka powieści Il Pia-
cere to seria stylizowanych tableaux vivants, gdzie kobiety przyjmują pozy postaci  
Botticellego48. W powieści Il Fuoco (wyd. 1900) poza bohaterki nawiązuje zaś do Me-

41 Tamże, s. 294.
42 Podaję za: B. Mazzarotto, Le arti figurative nell’arte di Gabriele d’Annunzio, Milano 1949, s. 5. 
43 A. Andreoli, dz. cyt., s. 122.
44 Tamże, s. 144.
45 Tamże.
46 G. D’Annunzio, Triumf…, dz. cyt., s. 66.
47 A. Andreoli, dz. cyt., s. 19.
48 Tamże, s. 24.
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lancholii Dürera49. Ricardo D’Anna zwraca uwagę na popularność tableaux vivants 
w środowisku arystokracji rzymskiej w latach 80. XIX w. „Żywy obraz” to według 
niego swoiste Gesamtkunstwerk w miniaturze. D’Anna łączy zainteresowanie D’An-
nunzia estetyką tableaux vivants z upodobaniem do zabawy fikcją50.

W  pokojach D’Annunzia dominują kopie głównie dzieł antycznych i  renesan-
sowych. Pisarz miał ambicję powołania do życia nowego renesansu – spadkobiercy 
wieku Peryklesa i Leonarda51. 

W Stanza del mappamondo (wnętrze bierze nazwę od globusa), poza imponującą 
biblioteką i organami ozdobionymi figurami „żałobników” francuskiej proweniencji, 
znajduje się m.in. popiersie Michała Anioła i kopia Tondo Pitti. Zwraca uwagę, ryto-
wany przez Adolfo de Carolisa (1874-1928), portret Dantego Alighieri z 1921 r. (ry-
cina wykonana z okazji obchodów 600-lecia śmierci poety) oraz wyjątkowe wydanie 
Boskiej Komedii z ilustracjami Amosa Nattiniego (1892-1985). 

Veranda del Apollo – głównym motywem jest tu kopia gipsowa greckiego archa-
icznego kurosa. D’Annunzio pomalował rzeźbie oczy i  ozdobił przepaską na bio-
drach. Są tu także reprodukcje portretów renesansowych, ceramika i dywany perskie, 
porcelanowe zwierzęta z wytwórni Lenci i Rosenthal. 

Bagno blu to „Błękitna łazienka”, która mieści ponad 600 obiektów, m.in. repro-
dukcje Ignudi z Kaplicy Sykstyńskiej. Na suficie widnieje motto z Pindara: Ottima 
è l’acqua. Ściany zdobią perskie płytki ceramiczne. Znajdziemy tu szkło z Murano 
i srebrne przybory toaletowe od Buccellatiego. Wśród dzieł współczesnych wyróżnia 
się szklana antylopa autorstwa Guido Balsamo Stelli (1882-1941) oraz elementy cera-
micznej grupy znanej jako Orszak orientalny lub Orszak ślubny z 1927 r. z wytwórni 
Bucci i Nonni. 

Officina to gabinet pisarza i  jedyne pomieszczenie oświetlone światłem natu-
ralnym. Znajdują się tu fotograficzne reprodukcje malowideł z Kaplicy Sykstyńskiej, 
a także dzieł Rafaela, Botticellego, Mantegni. Jest tu kopia Nike z Samotraki oraz gip-
sowe kopie metop z Partenonu. Do ciekawszych obiektów należy popiersie Eleonory 
Duse – długoletniej kochanki D’Annunzia. Ta kopia, przykryta jedwabnym szalem, 
została wykonana według marmurowego oryginału z 1927 r. Jej twórca, rzeźbiarz 
Arrigo Minerbi (1881-1960), jest zresztą autorem popiersia matki pisarza i projektu 

49 Tamże, s. 83.
50 R. D’Anna, Roma preraffaellita. Note su Gabriele D’Annunzio, Diego Angeli, Giulio Aristide 
Sartorio, Roma 1996, s. 319, 342, 343. Badacz przywołuje fakt dotyczący powieści Il Piacere. Jej 
bohater – artysta Andrea Sperelli podpisuje się A.S. Calcographus aqua forti. Giulio Aristide 
Sartorio (1860-1932), przyjaciel D’Annunzia i ilustrator jego dzieł, w 1889 r. wykonał fałszywy szkic 
przygotowawczy do jednej z rycin wymienionych w tekście, sygnując go A. Sperelli Calcographus. 
51 A. Andreoli, dz. cyt., s. 30.
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jej nagrobka. Na uwagę zasługuje znany fotograficzny portret markizy Luisy Casati 
wykonany przez Mana Raya w 1922 r. 

Corridoio del labirinto to korytarz zamieniony w bibliotekę. Wnętrze było inspi-
rowane Palazzo Ducale w Mantui. Motyw labiryntu pojawia się nawet na oprawach 
książek. Pokaźną bibliotekę zawiera też Stanza del Giglio („Pokój lilii”) oraz Stanza 
del monco („Pokój bezrękiego”), gdzie znajdują się jedyne meble pochodzące z po-
przedniej siedziby pisarza. Tutaj, na architrawie biblioteki, widnieją cytaty z tekstów 
Leonarda da Vinci. 

Stanza della Leda jest sypialnią, nad drzwiami której umieszczono motto: Genio 
et voluptati. Jest tu gipsowa rzeźba Ledy z łabędziem, a także kopia Umierającego jeńca 
Michała Anioła (jeden z przeznaczonych do grobowca Juliusza II, w wersji z 1513 r.).  
D’Annunzio przyozdobił rzeźbę biżuterią i dekoracyjną tkaniną. 

I tu dochodzimy do zjawiska multiplikacji. Nakładanie warstw, ozdabianie jed-
nych artefaktów innymi jest znamienne. Sam D’Annunzio przybliżał metodę: Zie-
lony perski alembik – umieszczony na perskim hełmie zgodnie z  moją inwencją do 
wyszukiwania i adaptowania podpór niezwykłych i cennych dla obiektów rzadkich – 
jest niezmienną potrzebą sublimacji52. Ugo Ojetti opisuje ekstrawagancję dekoracji 
poprzedniej siedziby D’Annunzia (była to Capponcina – willa z XV w. w Settignano, 
którą poeta zamieszkiwał w latach 1898-1910): Każdy przedmiot jest wzbogacony in-
nym, tak jak rzeczownik opatrzony przymiotnikiem, i tak bez końca. Na skrzyni po-
piersie; na popiersiu biżuteria; na biżuterii kwiat53.

Takie postępowanie odzwierciedla dekadenckie predylekcje do rozbudowanych 
alegorii. Des Esseintes’a szczególnie zachwycała twórczość Gustawa Moreau. Możli-
we, że dostrzegł u mistrza tę samą metodę komponowania i dobierania elementów, 
którą on stosował jako kolekcjoner i projektant własnych wnętrz: [Gustaw Moreau, 
K. P.] wyprawiał się do źródeł etnograficznych, do kolebki różnorakich mitologii […]; 
gromadził i  stapiał w niepodzielną całość legendy pochodzące z Dalekiego Wschodu 
i  przekształcane wierzeniami innych ludów, uzasadniając tym sposobem swoje syn-
tezy architektoniczne, swoje przepyszne i  nieoczekiwane amalgamaty tkanin, swoje 
hieratyczne i  złowróżbne alegorie, wyostrzone jeszcze przenikliwością niespokojną 
i neurasteniczną całkiem współczesną.54 Sztuka Moreau przekroczywszy granice ma-
larstwa zapożyczała od sztuki pisania najsubtelniejsze sugestie, od sztuki Limosinów 
najcudowniejsze odpryski, od sztuki kamieniarzy i grawerów najwykwintniejszą deli-
katność55. 

52 Podaję za: Tamże, s. 144.
53 Podaję za: Tamże, s. 114.
54 J. K. Huysmans, Na wspak… dz. cyt., s. 107.
55 Tamże, s. 108.
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Dochodzi tu jeszcze kolejny zabieg – transkrypcja z  jednego medium na dru-
gie. Des Esseintes kojarzy tę metodę z  twórczością Redona: Przed tymi rysunkami, 
podobnymi „Przysłowiom” Goi, zdejmował go nieokreślony niepokój; jak gdyby zbu-
dzony z  lektur Edgara Poe, którego miraże halucynacyjne Odilon Redon zdawał się 
transponować sztuką odmienną […]. [Jan, K. P.] wpatrywał się w „pogodne i spokojne” 
oblicze Melancholii, siedzącej pod kręgiem słońca, na skałach, w pozie posępnej i pełnej 
przygnębienia56. 

Wilde mógłby dopełnić tę analizę, dodając, że krytykiem jest ten, kto pokazuje 
nam dzieło w innej formie niż ta, w której zostało stworzone, a użycie nowego materia-
łu jest elementem krytycznym i twórczym jednocześnie57.

Widzimy więc pomieszanie motywów i  porządków, łączenie wszystkiego ze 
wszystkim zgodnie z indywidualnym upodobaniem. Celem urządzenia Il Vittoriale 
jest ewokacja całego piękna Italii, ale bez rozróżnienia stylu czy epoki58. Dlatego też 
D’Annunzio i  bohater Huysmansa wydają się być „krytykami” powierzchownymi, 
ale w myśl Wilde’a są krytykami par excellence.

Artystyczne i  kolekcjonerskie wybory D’Annunzia wydają się mieć czysto po-
etycki charakter i  łączą się z wielokrotnie przez niego wyrażaną potrzebą marzeń. 
Potrzeba ta jest powszechna, jak twierdzi poeta, a dążenie do porzucenia kolein życia, 
dla egzystencji pasjonującej i złożonej – właściwe jest dla epok dekadencji, […] artyści 
odpowiadają na potrzebę współczesną, proponując wizje życia niezwykłego, wizje spro-
wadzone przez nadwrażliwość59.

Mieszanka marzeń i  rzeczywistości, przeszłości i  teraźniejszości, jest „nowo-
czesna”. D’Annuznio pisze: la „pâte” est moderne – kiedy wyjaśnia użycie w libretcie 
Męczeństwa Świętego Sebastiana starego dialektu langue d’oïl. Przekonuje, że napisał 
dzieło w języku synoptycznym, że chciał stopić w ogniu stylu wszystkie elementy60.

Filozofia kolekcjonera-krytyka-artysty jest hermetyczna. Dekadencki gust wy-
myka się definicjom, z natury swej obiektywizującym każde zjawisko. Analiza aran-
żacji wnętrz Il Vittoriale jest możliwa tylko w odniesieniu do twórczości literackiej 
D’Annunzia, do postaw jego bohaterów. Trudno bowiem odtworzyć sieć asocjacji, tak 
jakby opis Georgia Aurispy odpowiadał konstrukcji psychicznej D’Annunzia: [Gior-
gia, K. P.] umysł, przeciążony wielką ilością spostrzeżeń psychologicznych, które zdobył 
sam czy też przejął od czytanych analityków, często mieszał i gmatwał to wszystko, co 

56 Tamże, s. 112.
57 O. Wilde, dz. cyt., s. 302.
58 A. Andreoli, dz. cyt., s. 117.
59 Tekst w neapolitańskim „Il Mattino” z 1892 r. Cyt. za: Tamże, s. 71.
60 Tamże, s. 101.
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zachodziło zarówno w nim samym, jak też w otaczającym go świecie. On natomiast 
w  wyniku tego przybierał sztuczne postawy duchowe […]61. Tak złożona osobowość 
Giorgia Aurispy odróżniała go od innych ludzi, gdyż powodowała obfitość myśli i ob-
razów, zdolność błyskawicznego kojarzenia z sobą tak jednych, jak i drugich, skrajną 
łatwość w tworzeniu nowych doznań wewnętrznych […]. Był wyjątkowo sprawny w po-
sługiwaniu się metodą, która pozwalała mu w oparciu o to, co znane, wydobywać to, 
co nieznane62. 

Potrzeba tworzenia przez przekształcanie jest nieposkromiona. Dotyczy nie tyl-
ko sztuki, ale życia samego. Postulat iście dekadencki, by swoje życie uczynić dziełem 
sztuki63, nie ogranicza jednak „eksperymentu” do własnej egzystencji. Życie innych 
również może być tworzywem. Giorgio Aurispa pragnie na nowo ukształtować ko-
chankę, a kobieta poddaje się jego woli: W ciągu dwu lat przeobraził mnie, sprawił, że 
jestem zupełnie inna; dał mi nowe zmysły, nową duszę, nowy umysł. Zostałam stwo-
rzona przez niego64. On sam widział, jak kobieta, którą kocha, przemienia się, jak go 
naśladuje, jak przejmuje jego myśli, sądy, upodobania, niechęci, skłonności, smutek, 
wszystko to, co nadaje duchowi odrębny kształt, co tworzy charakter65. 

Tak samo biografia artysty ma ogromne znaczenie dla kolekcjonera jego dzieł. 
Wróćmy do autora rycin z buduaru des Esseintes’a: Życiorys Luykena miał dlań po-
wab dodatkowy; wyjaśniał zresztą halucynacje tego dzieła. Żarliwy kalwin, zatwar-
działy sekciarz, oszalały na punkcie kantat i  modłów, komponując poematy religij-
ne sporządzał do nich ilustracje, pisywał rymowane parafrazy psalmów, zatapiał się 
w lekturze Biblii i wynurzał się z niej w ekstazie: półprzytomny, z mózgiem nękanym 
krwawą tematyką, z wargami, które wykrzykiwały przekleństwa Reformacji66.

Curiosità
O bohaterze powieści Il Piacere dowiadujemy się, że Miał umysł formalisty. Jego próby 
literackie sprowadzały się do ćwiczeń, zabaw, szkiców, poszukiwań, eksperymentów 

61 G. D’Annunzio, Triumf…, dz. cyt., s. 37.
62 Tamże, s. 209.
63 Bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia 
opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. G. D’Annunzio, Il Piacere, dz. cyt., s. 41.
64 G. D’Annunzio, Triumf…, dz. cyt., s. 76.
65 Tamże, s. 235. Aspołeczny i  amoralny aspekt kształtowania rzeczywistości i  ingerencji w  życie 
innych znajduje wyraz w  powieści Huysmansa. Des Esseintes wspomina paryski epizod, kiedy 
próbował przysposobić mordercę, zapewniając biednemu chłopakowi drogie, luksusowe rozrywki, 
a następnie ich go pozbawiając. J. K. Huysmans, Na wspak… dz. cyt., s. 118-120.
66 J. K. Huysmans, Na wspak… dz. cyt., s. 110.
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technicznych, osobliwości67. Do curiosità właśnie. Podobnie autor powieści – dekadent 
D’Annunzio, pozbawiony wszelkiego autokrytycyzmu i  ironii – śmiertelnie poważ-
nie traktuje ekspresję. Zatrudniony do budowy Il Vittoriale architekt Gian Carlo Ma-
roni (1893-1952) miał usłyszeć od poety: Zostawiam ci szkielet konstrukcji, ja dopil-
nuję dekoracji68. Jest to myślenie o „fakturze” raczej niż „strukturze”. Poza tym to, co 
stworzone lub przetworzone, jest uduchowione poprzez ingerencję Artysty. W 1923 r.  
pisarz, sygnując akt donacji własności nazwanej już oficjalnie Il Vittoriale degli Ita-
liani, wyznaje: Nie tylko każdy mój dom, przeze mnie urządzony, nie tylko każde po-
mieszczenie przeze mnie uważnie zaplanowane, ale wszystkie przedmioty wybrane 
i zebrane w każdym okresie mojego życia, były dla mnie zawsze środkiem wyrazu, były 
zawsze środkiem duchowego objawienia, jak każdy z moich wierszy, każda ze sztuk, 
jak każde z działań politycznych i wojskowych69. 

Czy jednak poza ekspresją siebie samego nic tu nie ma, a Il Vittoriale jest tylko 
jednym z fikcyjnych światów D’Annunzia, który pozostaje kolekcjonerem wrażeń na-
skórkowych? 

Dla des Esseintes’a smak i znawstwo sztuki ujawnia się we wrażliwości na niuanse 
kolorystyczne. Gardzi on zatem prymitywnymi siatkówkami, znosząc jedynie towa-
rzystwo ludzi o wyrafinowanych źrenicach, wyćwiczonych przez literaturę i sztukę70.

Życie wśród rekwizytów, w scenografii mającej działać na zmysły, i zmysły ba-
wić, jest jedynym zajęciem zblazowanego diuka Jana. Huysmans pokazuje skrajnie 
steatralizowaną rzeczywistość. Bohater jest reżyserem, aktorem i  widzem spek-
taklu, w  którym nakładają się wrażenia zmysłowe zgodnie z  zasadami synestezji. 
Osobliwością jest jadalnia des Esseintes’a, która udaje kajutę okrętową: wielkie […] 
akwarium zajmowało całą przestrzeń pomiędzy iluminatorem a owym rzeczywistym 
oknem w prawdziwej ścianie. […] Czasami […] des Esseintes […] opróżniał akwarium, 
napełniał je znów czystą wodą, wpuszczał w nią krople różnobarwnych esencyj […] 
napawał się kolorami […] wpatrywał się w  cudowne mechaniczne ryby, […] które 
przepływały przed świetlikiem burty […]; albo wdychając zapach smoły, który wdmu-
chiwano do pokoju, zanim tam wszedł, kontemplował rozwieszone na ścianach ryciny, 
przedstawiające […] parostatki […], studiował oprawne tablice z rozkładami rejsów. 
Iluzję rzeczywistości potęgowały otaczające przedmioty: chronometry i busole, sek-
stansy i kompasy, a także mapy rozrzucone po stole […]. Prokurował sobie tym sposo-

67 G. D’Annunzio, Il Piacere… dz. cyt., s. 114.
68 A. Andreoli, dz. cyt., s. 138.
69 Cyt. za: P. Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano 1988, s. 368.
70 J. K. Huysmans, Na wspak… dz. cyt., s. 61.
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bem […] wrażenia nagłe, migawkowe niemal, dalekich podróży71. Teatralizacja życia 
przybiera formy kuriozalne, jak wówczas, gdy des Esseintes każe uszyć dla służącej 
pelerynę z tafty flamandzkiej zaopatrzoną w biały czepiec i szeroki kaptur […] czarny, 
jaki i dziś jeszcze noszą w Gandawie beginki72. A wszystko po to, by cień jej postaci nie 
raził pana domu, gdy będzie mijała jego okna. 

Pobudzaniu zmysłów służyły także osobliwe wynalazki. We wspomnianej już 
jadalni zainstalowana była szafa z beczułkami: Nazywał to zgromadzenie baryłek do 
likworów organami swoich ust. Szuflady oznaczył etykietami z nazwami instrumen-
tów muzycznych, tak też łącząc alkohole, jednocześnie odtwarzał lub komponował 
melodie, udawało mu się wywołać w gardle wrażenia analogiczne z tymi, jakie muzy-
ka wlewa do uszu73. 

Najbardziej jednak niezwykłym „artefaktem” w kolekcji Jana był żółw: zaliczał 
się do kaprysów […] des Esseintes’a […]. [Jan, K. P.] Przypatrywał się […] wschodnie-
mu kobiercowi o mieniących się barwach, […] pomyślał: byłoby dobrze umieścić na 
tym kobiercu coś, co poruszałoby się, coś o ciepłej tonacji, która zaostrzyłaby jeszcze 
żywość kolorów.74 Zatem zdecydował się wyglazurować złotem żółwiowy pancerz. […] 
potem pomyślał, że ów gigantyczny klejnot to szkic jedynie i że będzie naprawdę kom-
pletny, kiedy wysadzi się go rzadkimi kamieniami. Wybrał z kolekcji japońskiej rysu-
nek przedstawiający rój kwiatów […] i uwiadomił osłupiałego rzemieślnika, że liście 
i płatki […] mają być wykonane z drogich kamieni i wprawione w materię skorupy 
żółwia75. 

Ten „kaprys” bohatera skupia jak soczewka wszystko to, co charakteryzuje „twór-
cze” kolekcjonerstwo dekadenta. Jeden przedmiot – w tym wypadku kobierzec – sam 
w sobie jest dziełem niepełnym, nie zaspokaja estetycznych potrzeb właściciela. Dru-
gi obiekt – japoński rysunek – dostarcza inspiracji/wzoru dla trzeciego „artefaktu” 
wykoncypowanego przez bohatera. Osobliwy, żywy klejnot jest syntezą i przykładem 
transkrypcji. Jest również pochwałą sztuczności. 

Warto w tym miejscu zajrzeć do domu D’Annunzia, do jadalni dla gości, gdzie 
żółw – tym razem z  brązu, autorstwa Renato Brozziego (1885-1963) – jest jedną 
z atrakcji. Stanza delle Cheli bierze swoją nazwę właśnie od żółwia. To jedyne wnętrze 
Il Vittoriale, które wedle określenia pisarza nie jest „smutne”. Rzeczywiście uderza tu 

71 Tamże, s. 66-67.
72 Tamże, s. 65.
73 Tamże, s. 95.
74 Tamże, s. 89.
75 Tamże, s. 90.
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przede wszystkim jaskrawa kolorystyka – złoto-niebiesko-czerwone okładziny ścian, 
stanowiące oprawę dla witraży imitujących alabaster.

Wracając do des Esseintes’a, należy na koniec wspomnieć o jeszcze jednej osobli-
wej kolekcji. Kolekcja kwiatów, bo o niej mowa, oddaje doskonale estetykę à rebours: 
Od dawna już gardził roślinami wulgarnymi, rozkwitłymi na straganach targów pary-
skich76. Był właścicielem przepięknej kolekcji tropikalnych roślin, wyrabianych palca-
mi wytrawnych artystów. Jednak szybko zapragnął kwiatów naturalnych, imitujących 
kwiaty fałszywe. Były wśród nich takie, które zdawały się wykrojone z ceraty, z gumo-
wanej angielskiej tafty […]; te lub owe […] imitowały cynk, parodiowały kawałki wy-
tłaczanego metalu. Inne udawały sztuczną skórę, pooraną imitacjami żył; a większość, 
jak gdyby zżarta syfilisem i trądem. Były też zdobione w parchaty deseń. Kolekcjoner 
[…] osiągnął swój cel; żadna z  roślin nie wydawała się rzeczywista; tkaninę, papier, 
porcelanę, metal – człowiek jak gdyby pożyczył przyrodzie, żeby mogła fabrykować 
swoje monstra. A kiedy już nie była zdolna imitować dzieła ludzkiego, musiała kopio-
wać błony wewnętrzne zwierząt77.

Przytoczony powyżej opis jest triumfem sztuki (sztuczności?) nad naturą. Oso-
bliwość jej tworów dowodzi, że natura ucieka się do imitowania ludzkich dzieł, 
a w akcie surrealistycznej wręcz desperacji „stosuje” artystyczny zabieg transkrypcji, 
kopiując to, co przynależne królestwu zwierząt w świecie roślin. Bywa więc, że natura 
zachowuje się nienaturalnie. Czyni to jednak wyjątkowo, a przecież to, co nietypowe 
i rzadkie, pociąga kolekcjonerów najbardziej.

Dekadenckie kolekcje i  aranżacje wnętrz służą za dekoracyjną ramę dla egzy-
stencji wyrafinowanej, na granicy jawy i  snu, rzeczywistości i  teatru. D’Annunzio 
poświęca Il Vittoriale przede wszystkim pamięci własnego życia. To życie „nie do 
powtórzenia” i „nie do naśladowania” – vita inimitabile. 

Wspomniani dekadenci są erudytami, bibliofilami, koneserami sztuki. Delektu-
jąc się samotnością i zanurzając się w przeszłości, pozostają wytrawnymi znawcami 
zjawisk im współczesnych – tak artystycznych, jak literackich. Wszystkożerna este-
tyka dekadentyzmu bazuje na cytacie, kopii, fragmencie, arbitralnym wyborze, za-
bawie z kontekstem. Nie tłumaczy jej jednak do końca dziewiętnastowieczny eklek-
tyzm. Z kolei opozycja wobec gustu mas bywa jedynie życzeniowa, dążenie do formy 
wyszukanej kończy się zaś na kiczu. 

Estetyka ta jest zjawiskiem niezwykle złożonym, a niniejszy tekst próbą interpre-
tacji zagadnienia i przyczynkiem do głębszej analizy. ◗

76 Tamże, s. 135.
77 Tamże, s. 137-142.
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Wyspy szczęśliwe Josipa Broza Tity.  
Kategoria osobliwości a społeczne praktyki władzy

Performatywność curiosité
W  badaniach naukowych kategorie kuriozum i  kuriozalności są zazwyczaj sto-
sowane w  odniesieniu do zjawisk materialnych, przede wszystkim w  opisie ar-
tefaktów, ale także w  refleksji nad anomaliami o  proweniencji biologicznej. Ich 
analiza służy przeważnie rozpoznaniom natury estetycznej i  epistemologicznej, 
skoncentrowanym wokół zagadnień transgresyjności kryteriów estetycznych, ich 
modalności i  „nieszczelności”, a  także poznawczej wartości spraw i  rzeczy nie-
oczywistych oraz charakterystyki kompleksu zjawisk nazywanych kulturą cieka-
wości1. Jednakże stałe, wskazywane w definicjach słownikowych atrybucje pojęcia 
curiosité i jego derywatów, takie jak: rzadkość, odmienność, dziwność, odstępstwo 

– czyli określenia oznaczające usytuowanie danego zjawiska w relacji do istnieją-
cych regulacji normatywnych, kierują naszą uwagę ku społecznym i kulturowym 
uwarunkowaniom tego fenomenu, nie tylko ze względu na określoną „biogra-
fię kulturową” samej kategorii jako zmiennego historycznie zespołu wyobrażeń 
i przekonań, ale przede wszystkim z uwagi na ścisłą zależność pomiędzy określo-
nym porządkiem normatywnym a  wzorem kultury, która jest dlań kontekstem. 
Dzieje się tak tym bardziej, że wspomniane definicyjne cechy fenomenu kuriozum 
wprowadzają nas w sferę eksplorowanych przez nauki społeczne zagadnień inno-
ści, różnicy, dystynkcji. W ostatecznym rozrachunku zatem nie można uniknąć 
konotacji wynikających z  socjologicznych i/lub antropologicznych propozycji 

1 O  powiązaniu kategorii curiosité z  historycznymi przeobrażeniami kultury ciekawości oraz 
zmieniającymi się naukowymi procedurami poznania i porządkowania świata na gruncie polskim 
pisze m.in. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI – XVI wiek, tłum. A. Pieńkos, 
Lublin 2001. Z kolei epistemologicznym i aksjologicznym wymiarem anomalii cielesnych zajmuje 
się obszernie Anna Wieczorkiewicz w  książce Monstruarium, Gdańsk 2009. Obie prace, dzięki 
zastosowaniu odpowiednio perspektywy historycznej i  antropologicznej, odchodzą od zapisu 
katalogująco-kontemplatywnego kuriozów na rzecz podejścia hermeneutycznego.
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zagospodarowania tych właśnie nadrzędnych kategorii, nawet jeśli przyjmujemy 
w badaniach obiektów osobnych, dziwacznych, rzadkich perspektywę idiograficz-
ną i ujęcie artefaktualne.

Przyjmując za punkt wyjścia społeczne umocowanie sposobów diagnozowa-
nia kuriozalności i określania jej granic, a zarazem rozszerzając zakres znaczenio-
wy grupy pojęć związanych z tą kategorią o aspekt zachowaniowy i konceptualny, 
możemy próbować jej zastosowań również w sferze obyczaju, działań społecznych, 
zabiegów myślowych oraz w nawiązaniu do praktyk symbolicznych, a definicyjne 
niezwykłość, wyjątkowość, osobliwość odnoszone tu będą w pierwszym rzędzie 
nie tyle do wartości sytuowanych w porządku estetycznym, ile do przyjętej normy 
kulturowej jako podstawy funkcjonowania określonych instytucji społecznych, 
np. takich jak – w interesującym nas przypadku – władza.

Ciekawość – genetycznie związana z pojęciem kuriozum, a zarazem kluczowa 
dla percepcji zjawisk przynależnych do tej kategorii2 – czyni z  osobliwości do-
skonały obiekt ekspozycji, przedstawienia, spektaklu. Jednocześnie spektakula-
ryzacja instrumentalizuje kuriozum i  wprowadza je w  nowy, ustanowiony oraz 
afirmowany mocą przedstawienia, porządek kognitywny. Mechanizm ten ukazu-
je Anna Wieczorkiewicz w rozważaniach na temat ludzkich anomalii cielesnych 
(karły, syjamskie rodzeństwa, ludzie-lwy itp.) jako przedmiotu pokazów publicz-
nych. Badaczka rozpatruje kategorię osobliwości w kontekście szeroko ujmowanej 
problematyki performansu (spektaklu, widowiska) rozumianego z  jednej strony 
jako demonstracja, występ, przedstawienie sceniczne, a z drugiej – za Ervingiem 
Goffmanem – jako dramat społeczny, w którym odmienność fizyczna implikuje 
szczególną rolę do odegrania na scenie życia3. Dla niniejszych rozważań istotne 
wydaje się w  tym wypadku ogólne przesłanie analiz autorki, zgodnie z  którym 
spektakularność/performatywność – jakkolwiek byłaby definiowana – pozostaje 
wpisana w społeczną kondycję osobliwości.

Polityczny mirakl
Mając zatem na uwadze zapisaną powyżej tezę, chciałabym omówić sytuację, 
w której ramą użycia osobliwości, niezwykłości, kuriozum stają się praktyki skła-
dające się na określony spektakl władzy. Zakładam jednocześnie, że jej społeczne 

„epifanie” ujmowane są właśnie w formę performansu-rytuału, ceremonii, wystę-
pu, zaś tryby jej sprawowania i manifestowania opierają się na swoistym koncep-
cie, który organizuje strategię i retorykę rządzenia, a tym samym stanowi nośnik 

2 Obszernie o  znaczeniach francuskiego curieux (ciekawy) i  kulturze ciekawości jako kontekście 
tworzenia gabinetów osobliwości zob. K. Pomian, dz. cyt., rozdz. Kultura ciekawości, s. 77 i nn.
3 A. Wieczorkiewicz, dz. cyt., s. 241. 
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sprawczości władzy. Idiomatyka interesującego mnie przypadku tylko do pewne-
go stopnia jest uzależniona od założeń ideologicznych, specyficznych dla uformo-
wanej na gruncie systemu komunistycznego kultury władzy, wydaje się wręcz, że 
mamy tu do czynienia z przewartościowaniem ugruntowanego modelu, jeśli nie 
z jego zaprzeczeniem i odrzuceniem.

Podkreślany przez wielu badaczy quasi-religijny charakter spektaklu wła-
dzy w systemie komunistycznym wynika z podobieństwa dostrzegalnego między 
praktykami związanymi z  kultem religijnym a  działaniami składającymi się na 
kult polityczny (choć oczywiście, jeśli będziemy rozważać tę kwestię w ujęciu dia-
chronicznym, można zapewne mówić także o zależnościach genetycznych, wystę-
pujących między tymi zjawiskami)4. Wśród analogii wymienić można łączącą oba 
przypadki obecność swoistego elementu „cudowności”, niezwykłości, dziwności, 
odmienności itd. Zostaje on w  określony sposób sfunkcjonalizowany w  percep-
cji społecznej, dzięki mechanizmowi, który w etnograficznym wokabularzu nosi 
miano wrażliwości mirakularnej5. Nie wdając się tu w szczegóły definicyjne, na-
leży zaznaczyć, że ten rodzaj odbioru rzeczywistości nie musi, choć może, być 
motywowany konkretnymi wierzeniami. Wydaje się on wprawdzie sposobem 
percepcji oraz interpretacji świata właściwym przede wszystkim dla potocznych 
form religijności, ale – co ważne – ich nie wyczerpuje, i jako taki pozostaje uniwer-
salną dyspozycją ludzkiego umysłu i  wyobraźni, wyprzedzającą wszelkie formy 
kulturowej instytucjonalizacji (takie właśnie, jak systemy religijne), które dostar-
czają usankcjonowanej „odgórnie” systematyzacji oraz wykładni zjawisk nieco-
dziennych, nieznanych, wykraczających poza tradycyjne systemy pojęć. Często jej 
żywotność, przejawiająca się w życiu społecznym w określonych sytuacjach, jest 
po prostu związana z długim trwaniem pewnych struktur mentalnych – owego 
specyficznego typu myślenia, określanego w  antropologii mianem myślenia ma-
gicznego – oraz sposobów postrzegania i porządkowania świata, które nie podle-
gają tak szybkim i dynamicznym zmianom jak systemy polityczne oraz tendencje 
czy mody ideologiczne. Przy czym jednak zazwyczaj zachodzi związek zarówno 
między trwałością, jak i kształtem takich zachowań percepcyjnych, a charaktery-
stycznymi dla lokalnej kultury wzorcami religijności. 

W  spektaklu władzy inność, niezwykłość, dziwność, kuriozalność były 
(a  w  niektórych kulturach nadal są) uznawane za nadzwyczajny znak, stygmat 
wyjątkowości, rodzaj hierofanii, przejaw sacrum, atrybut świętości, legitymacja 
szczególnej pozycji władcy, ustanowienie charyzmy. To one – np. kwalifikowa-

4 Zob. m.in. M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.
5 A. Hemka, J. Olędzki, Wrażliwość mirakularna, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1990, nr 1,  
s. 8-14.
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ne jako cud – wytwarzają i  stymulują kult postaci panującego i/lub związanego 
z  nim miejsca, które w  ten sposób staje się swoistym centrum, to znaczy – jak 
wyjaśnia Clifford Geertz – miejscem koncentracji idei i  instytucji istotnych dla 
wykazania immanentnej świętości działań władzy6. W ten sposób cudowność zo-
staje zagospodarowana przez wyobraźnię polityczną, znaczenie tych znaków kon-
kretyzowane jest zaś w planie mityzującej interpretacji zdarzeń. Za przykład może 
tu posłużyć średniowieczna chrześcijańska teologia władzy, kojarząca, zwłaszcza 
w  swym wschodnim, prawosławnym wariancie, ideę pomazaństwa z  koncepcją 
świętości. Boska natura władzy, ucieleśnionej w osobie króla/cesarza/cara, zyskuje 
w  tej wykładni charakter łaski i  charyzmatu, przejawiających się m.in. poprzez 
szczególne, cudowne znaki, legitymizujące pozycję i status władcy7. Na obszarze 
południowosłowiańskim, na którym w  XX w. uformowało się państwo jugosło-
wiańskie, ten wzorzec sakralności władzy monarszej utrwaliła w pierwszym rzę-
dzie tradycja serbska, w której potwierdzona cudami świętość stanowiła atrybut 
większości kanonizowanych reprezentantów średniowiecznej dynastii Nemanji-
ciów, co też utrwaliły liczne hagiografie, uczone i popularne, przypisujące czynom 
panujących boską protekcję, umocowanie w tym, co transcendentne.

Chociaż nie w  tak oczywisty sposób jak w  przeszłości, także współcześnie 
spektakl władzy opiera siłę na retoryce niezwykłości, będącej uniwersalnym czyn-
nikiem ustanawiania hierarchicznego ładu w  świecie. Jak zauważa Clifford Ge-
ertz, Niezwykłość nie wyparowała ze współczesnej polityki, choć być może wkroczył 
w nią banał; władza nie tylko ciągle upaja, ale także wywyższa8. I tak, „cudowny” 
charakter panowania przetrwał również w XX w. i nie ominął quasi religijnej kon-
wersji, za jaką można uznać przejście od religijnych systemów, osadzonych w teo-
logicznych ramach chrześcijaństwa, ku ideologicznemu dyktatowi komunizmu.

Omawiany mechanizm wykorzystywania osobliwości, ekstrawagancji, eksce-
su, czyli „efektu inności” w praktykach władzy doskonale obrazują rządy rewolu-
cjonisty, dowódcy zwycięskich oddziałów partyzanckich, ojca narodów słowiań-
skiego Południa i dożywotniego prezydenta Socjalistycznej Federacyjnej Republi-
ki Jugosławii – Josipa Broza Tity. Poetyka politycznego teatru, konstruowanego 
wokół – i z czynnym udziałem – jego osoby, teatru, którego – dodajmy – głównym 
animatorem w okresie powojennym była Komunistyczna Partia Jugosławii, ewo-
luowała w  czasie i  zmieniała się w  efekcie konkretnych wydarzeń politycznych 

6 C. Geertz, Centra, królowie i  charyzma. Refleksje o  symbolice władzy, w: Tenże, Wiedza lokalna. 
Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 2005, s. 128.
7 Zob. m.in. B. A. Uspienski, W. M. Żywow, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy 
w Rosji, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992.
8 Tamże, s. 144.
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(takich jak: wypowiedzenie posłuszeństwa Stalinowi w  1948 r., wprowadzenie 
systemu samorządowego, akces Jugosławii do Ruchu Państw Niezaangażowanych 
oraz wielu innych), a także pod wpływem towarzyszących tym faktom przemian 
społeczno-obyczajowych. Deklarowana oryginalność komunistycznej formuły 
rządów nie jest jednak w stanie przesłonić eklektyzmu – wyraźnie obecnego w jej 
pragmatyce. Bez szczególnej przenikliwości można bowiem stwierdzić, iż rzeczo-
na formuła łączy pochodzące z  różnych tradycji kulturowych i  różnych typów 
dyskursów (mitologia, baśń, film, doświadczenie podróżnicze) wzorce, wyobraże-
nia oraz symbole związane z władzą. Można więc założyć, iż do pewnego stopnia 
w  tym właśnie idiomatycznym spojeniu różnych, często wydawałoby się wcho-
dzących ze sobą w kolizję, elementów o zadziwiającej niekiedy proweniencji, tkwi 
źródło niezwykłości czy też kuriozalności rządów Tity. Nośnikiem tej specyfiki 
jest także ich stylistyczna i  estetyczna nieprzystawalność do modelu przyjętego 
w  państwach komunistycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej. „Fara-
onizm”, „bizantyńskość” to tylko dwa wybrane z całej mnogości określeń używa-
nych w odniesieniu do specyfiki rządów Josipa Broza, zwłaszcza manifestowanego 
przezeń upodobania do luksusu, bogactwa i przepychu, obcych „parcianej retory-
ce” (określenie Zbigniewa Herberta) sowieckich elit politycznych. 

To naruszenie obowiązującego, komunistycznego decorum, poprzez odwoła-
nie się do wzorców postrzeganych jako anachroniczne czy wręcz sprzeczne z na-
rzucanym przez ideologię projektem rzeczywistości, zwłaszcza po wypowiedzeniu 
posłuszeństwa ZSRR w roku 1948, może być interpretowane jako działanie inten-
cjonalnie wymierzone w stalinowską wizję świata, wyzwanie tyleż polityczne, co 
estetyczne. Polegało ono na odrzuceniu ostentacyjnego i wystudiowanego ascety-
zmu Stalina, który Herbert w Potędze smaku nazwał sugestywnie Mefistem w leni-
nowskiej kurtce. A zatem radykalne przeobrażenia wizerunku Marszałka możemy 
uznać za czytelny znak odchodzenia od socrealistycznego idiomu na rzecz jawne-
go kosmopolityzmu, który miał wspierać np. przyjętą przez niego w połowie lat 50. 
XX w. rolę lidera Ruchu Państw Niezaangażowanych.

Oaza
Obmyślane przez Titę i jego współpracowników scenariusze polityczne, a zwłasz-
cza przedsięwzięcia dyplomatyczne, w  których Marszałek uczestniczył bezpo-
średnio, wymagały specjalnej scenerii i  stosownej oprawy. Warunki te spełniał 
doskonale, położony na Adriatyku w pobliżu Półwyspu Istria, malowniczy archi-
pelag Brioni9, należący od lat 90. XIX w. aż po kres pierwszej wojny światowej do 

9 Brioni to włoska nazwa archipelagu, która utrwaliła się także w  języku serbskim, podczas gdy 
Chorwaci używają określenia Brijuni. Archipelag składa się z 14 wysp, z których najważniejsze to: 
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austriackiego przemysłowca, Paula Kupelwiesera (a następnie, do lat 30. XX w., do 
jego syna Karela), który z zaniedbanych wysp, pełniących funkcje fortyfikacyjne, 
uczynił ekskluzywny kurort dla koronowanych rodzin Europy i  renomowanych 
artystów. Wizjoner ów nie tylko wybudował luksusowe obiekty wypoczynkowe; 
by zadowolić swych znamienitych gości, uporawszy się z pomocą przyszłego no-
blisty, Roberta Kocha, z szalejącą na wyspach malarią, przysposobił także winni-
ce i pola uprawne, wytyczył szlaki krajoznawcze, utworzył pola golfowe – jedne 
z  pierwszych w  Europie, a  także założył stanowisko archeologiczne oraz stację 
aklimatyzacyjną dla egzotycznych zwierząt10. W okresie drugiej wojny światowej, 
jako żywo niesprzyjającej elitarnej turystyce, archipelag, okupowany przez wojska 
niemieckie, podupadł, a także kilkakrotnie został zbombardowany. Wydawało się, 
że nic nie przywróci dawnej świetności tej „adriatyckiej oazie”. 

Tito po raz pierwszy przybył na Brioni w  czerwcu 1947 r., kiedy po wojnie, 
w akcie gospodarskiego objazdu – mającego zarazem znamiona typowej, ceremo-
nialnej i symbolicznej peregrynacji, jednej z tych, o których Clifford Geertz pisał, 
iż pozwalają władcy oznaczać widzialne ramy własnej charyzmy11 – brał w  po-
siadanie terytoria nowego państwa, ustalając zarazem geografię nowych rządów, 
które po wojnie znalazły się w  ręku partii komunistycznej. Śródziemnomorska 
oaza miała odegrać w tym rozdziale jugosłowiańskich dziejów rolę reprezentacyj-
ną. Nadawała się do celów dyplomatycznych znacznie lepiej niż wiejskie, na wpół 
dzikie, bałkańskie wnętrze kontynentu – ono było ważne w trakcie wojny, i po wy-
zwoleniu, dla budowy mitu partyzanckiego. Szczycące się romańską przeszłością 
wybrzeże adriatyckie okazało się istotne na kolejnym etapie – jako symbol poli-
tycznego otwarcia Jugosławii w latach 50., niezależności od bloku komunistyczne-
go oraz jako znak imponującej rozmachem działalności Tity na forum międzyna-
rodowym, przede wszystkim pod auspicjami Ruchu Państw Niezaangażowanych.

To przecież na Brioni Tito, egipski prezydent Gamal Abdel Nasser i indyjski 
przywódca Jawaharal Nehru w 1956 r. podpisali akt założycielski międzynarodo-
wej, zrzeszającej głównie kraje Trzeciego Świata, organizacji, który przeszedł do 
historii pod nazwą „deklaracji briońskiej”. Za sprawą tego wydarzenia peryferyjne 
wyspy stały się niejako osobnym ośrodkiem władzy, w  pewnym sensie alterna-
tywnym wobec centrum państwowego, znajdującego się w stołecznym Belgradzie. 
W relacjach Jugosławii ze światem odgrywały rolę progu, a zarazem były ekspozy-
cją władzy, czerpiącej obficie z doświadczenia udziału w owej grze międzynarodo-

Veliki Brion, Mali Brion i Vanga. 
10 O archipelagu Brioni zob. Š. Mlakar, Brioni, Brioni 1971; M. Urošević, Od pustih škoja stvorio je 
raj..., „Biseri Jadrana. Edicija za kulturu putovanja“ 2003, s. 14.
11 C. Geertz, dz. cyt., s. 127-152.



220

Magdalena Bogusławska

wych interesów, i dzięki temu zajęły ważne miejsce w jugosłowiańskiej mitologii 
politycznej. Josip Broz w komentarzach dotyczących tego rozdziału swej działal-
ności, z uwagi na jej zasięg (także geograficzny) oraz osobistą pozycję w stowarzy-
szeniu, kreowany był na politycznego spadkobiercę Aleksandra Wielkiego. Upo-
dabniały go do starożytnego zdobywcy imperialny rozmach aspiracji politycznych 
i rozliczne dyplomatyczne „podróże paradne”, które stanowiły w oczach nadwor-
nych kronikarzy Broza pokojowy odpowiednik podbojów antycznego hegemona12. 
Wpisywały się one również w awanturniczy wątek i legendarno-baśniową aurę wy-
darzeń opiewanych w aleksandreidach – popularnych w średniowieczu epickich 
opowieściach o wielkim zdobywcy świata. Wszakże szlak jego wypraw wojennych 
wiódł przez wyspy, począwszy od Tyru po znajdującą się na morzu siedzibę Ama-
zonek13. Starożytny wódz nie jest zresztą jedynym imperatorem, do autorytetu 
którego nawiązywał Tito poprzez „aneksję” archipelagu. W opisach historycznych 
losów tego zakątka Adriatyku często wspomina się, że interesował się nim sam 
Napoleon Bonaparte, który zlecił marszałkowi Marmontowi jako namiestnikowi 
Prowincji Iliryjskich, sporządzenie mapy tego obszaru, ten zaś wywiązał się z po-
wierzonego mu zadania w roku 1807. Skądinąd wiadomo, że ów dokument zain-
teresował bardzo Paula Kupelwiesera i zachęcił przemysłowca do zainteresowania 
się wyspami, a nawet przesądził o ich zakupie14. 

Jugosłowiańska robinsonada
Formowanie w  okresie powojennym nowego, opartego na komunistycznym po-
rządku aksjologicznym świata, a następnie konstruowanie transkontynentalnego 
ruchu państw pod hasłem upowszechniania pokoju na świecie, nade wszystko zaś 
aktywna rola, jaką w  tych procesach odgrywał Tito, sprawiały, iż atrybuty po-
dobnego bogom twórcy i dawcy kultury/cywilizacji, wzmocnione odpowiednio re-
torycznie przez partyjną propagandę, nadawały wizerunkowi jugosłowiańskiego 
przywódcy mityczne rysy demiurga, a tym samym zasilały kult jego osoby. Przy-
kładów tego rodzaju apologetycznych ujęć dostarczają liczne teksty, publikowane 
tak za życia, jak i po śmierci Marszałka, spośród których warto przypomnieć re-
lację pióra Antona Vitasovicia Tito na Brionima, opublikowaną w tematycznym 
numerze czasopisma krajoznawczo-turystycznego „Biseri Jadana”, poświęconym 

12 Piszę o  tym szerzej w  artykule Egzotyczni przyjaciele Josipa Broza Tity, w: Komunistyczni 
bohaterowie, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk, Warszawa-Kraków 
2011, t. 1 Tradycja, kult, rytuał, s. 139-164.
13 K. Dybeł, Wyspa w literaturze średniowiecznej Francji, w: Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu 
wyspy w kręgu literatur romańskich, red. E. Łukaszyk, Kraków 2007, s. 29. 
14 M. Urošević, dz. cyt., s. 16.
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Brioni. W  tekście tym bezpośrednie odniesienie do zajęć gospodarskich Josipa 
Broza i przymiotów jego charakteru mają, w zamierzeniu autora, ułatwić czytel-
nikowi dostrzeżenie paraleli pomiędzy postawą Tity jako wytrawnego polityka 
i  męża stanu a  kunsztem osiąganym przez niego w  pracach ogrodniczych. We 
wspomnianym artykule odnajdujemy m.in. sporządzoną z kronikarską staranno-
ścią informację o  tym, że Josip Broz osobiście uczestniczy w  pielęgnacji winni-
cy i sadów na swej ulubionej wyspie Vandze: jesienią i wiosną częściej przebywał 
w winnicy i  sadzie owocowym, gdzie przycinał winorośl, mandarynki i  inne owo-
ce, a  także obserwował wzrost każdej roślinki, którą przywiózł z  podróży, latem 
zaś szedł się kąpać, pływać motorówką i łowić ryby. Z wielu zakątków świata Tito 
przywoził rośliny i  nasiona15. Urządzanie wyspy – owo „działanie radosne i  ma-
lownicze”, jak uprawę ogrodu w swej trobriandzkiej monografii określał Broni-
sław Malinowski – w przekazach biograficznych, przybierających zazwyczaj ton 
hagiograficzny, miało spełniać funkcję metafory rządów Marszałka, jego troski 
o państwo, życzliwego, jeśli nie ojcowskiego stosunku do obywateli.

Wiadomo, że zadomowiony w  europejskiej (i  nie tylko) tradycji motyw za-
kładania i  uprawy ogrodu zyskuje z  reguły na poziomie sensów symbolicznych 
wartość aktu kosmogonii. Takie też konotacje uruchamiane są w popularnych tek-
stach, poświęconych aktywnościom związanym z  zagospodarowywaniem przez 
Titę wysp Brioni. Dla ilustracji tej tezy odwołajmy się po raz wtóry do tekstu Anto-
na Vitasovicia Tito na Brionima, w którym aluzja biblijna wydaje się aż nadto czy-
telna. Autor odnotowuje: Wbiwszy łopatę i podniósłszy czarną ziemię Tito rzekł: Tu 
byłaby dobra winnica. Po jego wyjeździe, po paru dniach, teren zostal nawodniony 
i przekopany, z pobliskiej szkoły w Poreču przyniesiono sadzonki winorośli, w ten 
sposób powstała winnica16. Jak widzimy, osobisty udział Broza w aranżacji pejzażu 
urasta pod piórem biografów Marszałka oraz komentatorów jego dzieła do rangi 
gestu fundacyjnego, staje się prawdziwym mitycznym aktem ustanawiania i po-
rządkowania świata. Taki zabieg retoryczny, uwydatniający sensy archetypowe 
działania, ugruntowuje osobny status przywódcy, objawia jego majestat. 

Rewersem tych idealizujących narracji mogą być, demistyfikujące osobę Tity, 
zapiski pióra Milovana Đilasa, najpierw oddanego współpracownika Marszałka, 
a od lat 50. czołowego oponenta i krytyka jego rządów. Đilas, w książce Druženje s 
Titom, w nastepujący sposób unaocznił cynizm leżący u podstaw fenomenu Brio-
ni: Najgruntowniejsze prace zostały przeprowadzone na archipelagu Brioni, który 
Tito przekształcił w swą letnią rezydencję. Zasadniczo wyspy Brioni zachowały cha-
rakter nadany im przez właściciela i organizatora z czasów austrowęgierskich. Tito 

15 A. Vitasović, Tito na Brionima, „Biseri Jadrana”, dz. cyt., s. 68. 
16 Tamże. 
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wzbogacił Brioni o ogród zoologiczny – chciał, by hodowano dla niego dziką zwie-
rzynę, bo też lubił na dziką zwierzynę polować. [...] Prace wykonywali w większości 
więźniowie – w warunkach lepszych niż w więzieniach i z większymi widokami na 
zmniejszenie kary czy warunkowe zwolnienie z  jej odbywania. W  1952 lub 1953 
roku, kiedy coraz bardziej ujawniał się mój „anarcholiberalizm”, Vukmanović-Tem-
po opowiadał mi po powrocie z Brioni, że Tito rzekł do niego żartem: „Opowiedz 
Đidu [Đilasowi, M. B.], jaką mam willę i powiedz mu: wszystko w historii zbudo-
wali niewolnicy”17. Za pośrednictwem tej relacji Đilas usiłuje zdemaskować zmito-
logizowany gospodarski gest Broza, upozowanego w narracjach apologetycznych 
na architekta, budowniczego i  ogrodnika. Zacytowany fragment ujawnia jedno-
cześnie ambiwalencję przestrzeni wyspy, która nie przestając być ogrodem, może 
zarazem stanowić więzienie, a w każdym razie staje się figurą stosunków władzy – 
hierarchii, zależności, podrzędności, których kwintesencją w europejskiej tradycji 
jest rozpisany przez Daniela Defoe w Przypadkach Robinsona Kruzoe dialog: Nie, 
Piętaszku – Tak, panie18.

Arkadia 
Obraz porządkowanych ręką Broza przestrzeni archipelagu Brioni jest zazwyczaj 
wyposażany w typowe cechy przestrzeni arkadyjskiej. Nie chodzi tu tylko o to, że 
wyspy – Veliki Brion czy Vanga – tworzą prawdziwie idylliczną scenerię odpoczyn-
ku i rekreacji, a zarazem malownicze tło dla politycznej aktywności jugosłowiań-
skiego przywódcy. Adriatycka Arkadia Tity, w sposób klasyczny dla tego toposu, 
łączy (ustylizowaną na dziewiczą, autentyczną) przyrodę i ruiny (w postaci stano-
wiska archeologicznego Bizantyjskie castrum) jako znak czasów dawno minionych, 
architektoniczny refleks świetnej przeszłości archipelagu, a zarazem symboliczny 
ekwiwalent insygnium – odziedziczonego po starożytnych rzymskich gospoda-
rzach tych ziem. Jednocześnie dbałość o zabytki i archeologiczne pozostałości, jak 
i dekoracje stylizowane według antycznych wzorów, którymi upiększano np. wzno-
szone na Vandze obiekty, miały zaświadczać o Ticie jako o właścicielu świadomym 
kulturowej wartości wysp i  godnym następcy dawnych budowniczych cywiliza-
cji na wybrzeżu adriatyckim. Tito przypieczętował swe prawa do miejsca w  ich 
szeregu, otwierając w  1955 r. muzeum archeologiczne. Wypełniał w  ten sposób 
niezapisany legat Paula Kupelwiesera, który już na przełomie wieków, wraz ze spe-

17 M. Đilas, Druženje s Titom, Middlesex 1980, s. 88. 
18 O  emblematyczności tego dialogu Robinsona z  Piętaszkiem, którego sens odzwierciedla istotę 
eksploatacji niewolniczej, ukrytej pod maską dobrotliwego patronatu, pisze Ian Watt, nazywając 
symptomatycznie tę wymianę zdań niebiańską muzyką ile joyeuse Kruzoe. I. Watt, Narodziny powieści. 
Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu, tłum. A. Kreczmar, Warszawa 1978, s. 78.
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cjalistami z Wiednia, zainicjował prace wykopaliskowe. Broz dzielił się swymi od-
kryciami z odwiedzającymi wyspy gośćmi, m.in. z duńską królową Małgorzatą II,  
która z wykształcenia była archeologiem19. Sama ekspozycja muzealna zawierała 
obiekty od czasów prehistorycznych, poprzez antyk i wczesne średniowiecze, po 
artefakty – przedmioty artystyczne oraz codziennego użytku – z  XIII i  XIV w. 
Nie należy jednak zapominać, że wyeksponowanie pamiątek przeszłości zdecy-
dowanie w mniejszym stopniu podyktowane było przywiązaniem do sygnującej 
postawę melancholiczną Poussinowskiej sentencji Et in Arkadia ego, niż potrzebą 
ustanowienia pewnej ciągłości i chęcią zamanifestowania siły swego politycznego 
oddziaływania w sferze polityki międzynarodowej, a tym samym ugruntowania 
własnej pozycji w panteonie szlachetnych włodarzy adriatyckiego wybrzeża.

Idea uczynienia z Brioni nie tylko reprezentacyjnej rezydencji, lecz także miej-
sca wytchnienia i namysłu nad problemami tego świata, schronienia przed zgieł-
kiem cywilizacji, samotni ulokowanej na dalekich peryferiach, na morzu (Đilas 
pisze o Ticie jako perypatetyku), mniej lub bardziej bezpośrednio zdawała się na-
wiązywać do sentymentalistycznej wizji natury jako źródła harmonijnego i reflek-
syjnego współistnienia człowieka ze światem oraz pozostających eksplikacją tych 
przekonań kompozycji krajobrazowych. Otaczający się intelektualistami oraz 
artystami Josip Broz na swój sposób aspirował do roli oświeconego, a  zarazem 
obytego z życiem światowych salonów i elit, władcy „absolutnego”. Jako sceneria 
do jej odegrania doskonale nadawał się adriatycki archipelag – z  jednej strony 
urządzony według wypróbowanych przez poprzedników wzorów, z drugiej skro-
jony na własną miarę oraz według własnych potrzeb i  gustu jugosłowiańskiego 
satrapy – odpowiednik „ogrodów Wersalu”. Przy czym ekscentryczna, ocierająca 
się o kicz estetyzacja, nie tylko ujawniała kuriozalność całego projektu, lecz także 
uwydatniała jego utopijny w istocie rzeczy charakter. 

Ogród ziemskich rozkoszy
Imperialny kaprys Tity, jakim było przysposobienie archipelagu do celów repre-
zentacyjnych, dyplomatyczno-politycznych, ma swą czytelną mitologiczną para-
lelę. Ożywa w nim, ukształtowane w starożytnej kulturze greckiej, wyobrażenie 
wysp szczęśliwych jako obszaru nawiedzanego przez bogów, jak również siedzi-
by ich kultu (przypomnijmy tu choćby Delos, gdzie urodził się Apollo, czy Cypr 
związany z  Artemidą), a  także chwilowej przystani bądź też miejsca dłuższego 
pobytu herosów (u Homera i Hezjoda).

Popularne opracowania dotyczące życia i  dzieła Josipa Broza Tity, takie jak 
biografie, albumy okolicznościowe i publikacje wspomnieniowe, spośród których 

19 A. Vitasović, dz. cyt., s. 71.
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najbardziej osobliwą dokumentację oferują – przygotowane współcześnie – dwa 
wydania książki kucharskiej: Kuchnia Tity (Titov kuvar), ukazują wizyty gości na 
Brioni w  formie niezmąconej niczym idylli. Z  bogato ilustrowanych publikacji 
czytelnik może dowiedzieć się, że jugosłowiański prezydent przyjmował w  swej 
rezydencji na Adriatyku przywódców państw (jako pierwszy przybył na Brioni 
cesarz Etiopii, Haile Selassie, państwo Broz podejmowali tu również królową bry-
tyjską, Elżbietę II, a także pierwszego sekretarza KPZR, Nikitę Chruszczowa). Go-
ścili tu także zagraniczni politycy i dyplomaci, bohaterzy rewolucji – Fidel Castro 
i  Ernesto Che Guevara, popularni artyści, zasłużeni działacze państwowi oraz 
intelektualiści. Wszyscy oni, jak wynika z lektury ówczesnej prasy i popularnych 
opracowań historycznych, niczym mieszkańcy bajecznych wysp szczęśliwych, 
wiedli, zgodnie z definicją tego klasycznego toposu, „żywot bogaty i beztroski po-
śród uczt, zabaw i igrzysk”, będący kreacją szczęśliwej egzystencji na wzór mitycz-
nego Złotego Wieku20. Autorzy cytowanej już wielokrotnie broszury historyczno-

-krajoznawczej, poświęconej archipelagowi, podkreślają: Nie da się ukryć, że na 
świecie nie ma wysp, które gościłyby tylu przywódców państw co Brioni21.

Josip Broz, cieszący się opinią światowca, bon vivanta i uwodziciela, potrafił 
zadbać także o szczególny, niezwiązany bezpośrednio z działalnością polityczną, 
a  nader udatnie dopełniający idealną przestrzeń, element wyposażenia swego 
prywatnego raju. Jugosłowiańskie media, nawet w  czasach socjalizmu nie gar-
dzące „tabloidową” podnietą, chętnie pokazywały, iż życie człowieka poczciwe-
go – skoncentrowanego na pielęgnacji egzotycznych roślin oraz materialnego 
dziedzictwa archipelagu – nie wyczerpuje możliwości, jakie dają Ticie Brioni. 
Pobyt tu miał też jeszcze jedną, zdecydowanie bardziej ekscytującą niż przyci-
nanie drzewek owocowych, stronę. Do legendy przeszły wizyty Giny Lollobri-
gidy, Elizabeth Taylor czy Sophia Loren, która – co powtarzają zgodnie niemal 
wszystkie popularne wydawnictwa – podczas pobytu na Vandze zakasywała 
rękawy i  robiła Ticie wyśmienite włoskie pasty22. Bajkowe adriatyckie wyspy 
stanowiły dla spotkań z  gwiazdami światowego kina idealną scenerię, godną 
hollywoodzkiego melodramatu. Warto tu może dodać, iż film w dużym stopniu 
oddziaływał na styl i sposób bycia Josipa Broza, w znaczący sposób stymulował 
zabiegi wizerunkowe związane z  jego osobą, a  ponieważ stanowił także jedną 
z największych pasji Marszałka, toteż na Brioni chętnie organizowano kinema-
tograficzne seanse.

20 M. Maślanka-Soro, Wyspy Szczęśliwe w starożytności. Mit i rzeczywistość, w: Archipelagi…, dz. cyt., 
s. 14, 16.
21 A. Vitasović, dz. cyt., s. 65.
22 Zob. m.in. B. Žižović, Minjoni na seljačkoj tavani, „Biseri Jardana”, dz. cyt., s. 159. 
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Ogrody polityczne i ich magia
Kolejnym, ważnym elementem tego świata w  miniaturze, stworzonego przez 
Titę na wyspach Brioni, jest ogród zoologiczny – odpowiednik baśniowego be-
stiarium mitycznych wysp szczęśliwych. Posiadanie zwierzyńca to również roz-
powszechniona na całym świecie stara tradycja pielęgnowana przez panujących. 
Dzikie, piękne i egzotyczne zwierzęta bywały dla nich częstą zabawką, a także 
przedmiotem dumy, demonstracją mocy. Dość wspomnieć perskie paradeisos, 
znany z  relacji Hernána Cortésa inwentarz azteckiego władcy Montezumy czy 
inspirowane odkryciem Nowego Świata fantastyczne menażerie europejskie, 
z których najsłynniejsza została założona w Wersalu dla Ludwika XIV. Kolekcje 
dzikich zwierząt i ptaków, podobnie jak prywatne ogrody botaniczne, funkcjo-
nowały jako symbol władzy i bogactwa, stanowiły tym samym jedną z najbar-
dziej spektakularnych tradycji dworskich, wspieraną dodatkowo przez rytuał po-
lowania, za pośrednictwem którego władca manifestował powołanie i gotowość 
do obrony swych poddanych przed wrogimi siłami natury23. A zatem, w nawią-
zaniu do tych monarszych praktyk, a  także do inicjatywy Paula Kupelwiesera, 
który przed pierwszą wojną światową stworzył na Brioni stację aklimatyzacyjną 
dla zwierząt transportowanych z innych kontynentów do europejskich ogrodów 
zoologicznych, założył Tito na wyspie Vanga, dla uciechy własnej i  gości, zoo 

„Jadranka” oraz park safari. Sprowadzał do nich zwierzęta z odwiedzanych przez 
siebie mniej lub bardziej odległych krajów na całym świecie, znaczną ich część 
otrzymał w darze w dowód uznania od przybywających na Brioni znamienitych 
osobistości. Wszystkie okazy, żyjące wolno pośród bujnej, kolorowej roślinności 
albo też rozmieszczone w klatkach i wolierach, urozmaicały wyspiarski, nostal-
giczny z  natury pejzaż, zadziwiały zwiedzających swą różnorodnością, współ-
tworzyły fantastyczną scenerię. 

Co prawda Titowskiemu décore daleko do finezji normandzkich rezyden-
cji wiejskich Madame de Pompadour (lubiącej stylizować się na ogrodniczkę 

„oświeconej” kochanki króla Francji Ludwika XV), w  których przebrani za pa-
stuszków wieśniacy pasali perfumowane owce, podobnie jak briońskim willom 
i rezydencjom daleko do fantastycznych zamków Ludwika II Wittelsbacha. Jed-
nak, podobnie jak w  tych odległych historycznie przypadkach, stosunek Mar-
szałka do przyrody miał zdecydowanie performatywny charakter. Jako gospo-
darz wysp realizował się w roli niestrudzonego i pomysłowego reżysera rzeczy-
wistości. O ile jednak Madame de Pompadour szukała inspiracji dla swych wizji 

23 A. Rottermund, Zwierzyńce i symbolika polowania, w: Ogród. Forma. Symbol, Marzenie, katalog 
wystawy w  Zamku Królewskim w  Warszawie 18 grudnia 1988 – 28 lutego 1999, red. nauk.  
M. Szafrańska, Warszawa 1998, s. 194-203.
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w malarskich motywach bukolicznych i sentymentalnych sztukach teatralnych, 
a Ludwik Bawarski, nadając swym marzeniom materialny kształt, imitował styl 
opery, o  tyle rajski zakątek przywódcy Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosławii wpisywał się już w inny typ wrażliwości, o wyrazistym rysie kolonial-
nym, a mianowicie przypominał plan filmowy, idealny dla ekranizacji w rodza-
ju Pożegnania z Afryką. 

Nie ulega wątpliwości, że dla briońskiego insulariusza inspiracją stały się odwie-
dzane dwory afrykańskich i azjatyckich przywódców krajów Trzeciego Świata, fa-
scynujące egzotyką, która doskonale służy wykreowaniu efektu wspaniałości i nie-
zwykłości – zaspokajających arystokratyczne aspiracje Marszałka. W tym punkcie 
poetyka kreowanego wokół Tity spektaklu władzy formowała się więc na przecięciu 
wyobraźni kolonialnej, afirmującej (poskromioną) egzotyczną inność oraz dyskursu 
ekskluzywnej turystyki, oferującej obcowanie z „udrapowaną”, skrojoną na miarę 
oczekiwań elit, sfabrykowaną dziką naturą. 

Okiełznane przez Titę bestiarium, usytuowane na adriatyckim archipelagu 
(które z perspektywy współczesnej świadomości ekologicznej trzeba by uznać za ty-
powy przejaw paternalistycznego sposobu obchodzenia się z dzikimi zwierzętami), 
podobnie jak organizowane dla ekskluzywnych gości safari, szło w sukurs triumfali-
stycznej retoryce, która służyła prezentacji dokonań Broza zarówno w kraju, jak i na 
arenie międzynarodowej. Ów propagandowy zabieg wzmacniały liczne fotografie 
ukazujące Titę w towarzystwie ujarzmionych lwów i tygrysów, słoni „jedzących mu 
z ręki” czy też, w triumfalnej pozie ze strzelbą w dłoni, nad cielskiem pokonanego 
niedźwiedzia24. Za sprawą tego rodzaju ujęć, w prosty i – nie ma co ukrywać – dość 
standardowy sposób, dokonywano projekcji cech przypisywanych tradycyjnie da-
nemu zwierzęciu na osobę jugosłowiańskiego przywódcy. W ten sposób – poprzez 
zestawienie jego osoby z odpowiednio dobranym drapieżnikiem – kult Marszalka 
był wspomagany przez rodzaj totemicznego utożsamienia. 

Interesującymi przedstawicielami miejscowego zwierzyńca, obok wielbłądów 
od Muammara Kadafiego, a także słoni, lwów, tygrysów, małp, leopardów, antylop 
czy niedźwiedzia morskiego, są – podarowane Ticie przez brytyjską królową Elż-
bietę II w 1973 r. – papugi (ok. 10 sztuk). Przechowywana troskliwie w belgradzkim 
Archiwum Jugosławii dokumentacja, dotycząca procedury przekazania daru, w ca-
łej okazałości biurokratyczną, zaskakującą doprowadzonym do absurdu formali-
zmem, a zarazem en passant komiczną stronę, usztywnionego w sposób kuriozalny, 
ceremoniału obdarowywania jako ważnej odsłony rytuału wizyty dyplomatycznej. 
W liczącym kilka stron dossier papug, nieświadomych swego doniosłego dla stosun-
ków międzynarodowych znaczenia, znajdujemy m.in. szczegółowe wskazówki na te-

24 Lj. Radenković, Tito jako bohater mityczny, w: Komunistyczni…, dz. cyt., s. 130.
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mat przewozu ptaków, warunków ich hodowli, zapowiedź przyjazdu specjalisty-or-
nitologa, Lorda Nevila, opiekującego się ptactwem królewskim w Windsorze, który 
miałby udzielić Jugosłowianom stosownych pouczeń o zabiegach pielęgnacyjnych. 
W dokumentacji znajdujemy również precyzyjną instrukcję dotyczącą budowy klat-
ki, a także rozporządzenia na temat kontaktów w całej tej sprawie z prasą.

Obok królewskich papug, bohaterami briońskiej legendy stały się także inne 
zwierzęta, przede wszystkim te bliskie sercu Tity, mające zindywidualizowaną bio-
grafię i miejsce w pamięci, a nawet w historii, takie jak: ulubiony orangutan Żorż, 
leopard Klo, koń Mali i pies Tigar, któremu, dla upamiętnienia, wystawiono przed 
rezydencją Biała Willa pomniki z brązu25. Inne zwierzęta były po śmierci preparo-
wane, stając się eksponatami ekspozycji przyrodniczej miejscowego muzeum. 

Jak już sygnalizowałam, owe – imitujące dzieło stworzenia – „żywe” insceni-
zacje krajobrazu wyspy należy traktować nie tylko jako kaprys władcy bądź eks-
kluzywną ozdobę letnich rezydencji, lub też barwną scenerię ważnych spotkań 
na szczycie. Idealizujące świat przyrody estetyzacje, zamknięte w  ograniczonej 
przestrzeni wyspy, także w tym wypadku są zarazem domeną wyrafinowanej per-
swazji. W tym miejscu warto przywołać Michaela Foucaulta, który, we wspomnia-
nej wcześniej menażerii Ludwika XIV, dostrzegł zapowiedź, jeśli nie bezpośrednią 
inspirację, dla Benthamowskiego panoptykonu26. O ile jednak autor Nadzorować 
i karać w swej analizie kładł nacisk na architektoniczne zależności między dwoma 
obiektami, o tyle nas interesuje przede wszystkim – wynikająca z tych genetycz-
nych związków – zasada panoptyzmu, rozciągnięta w omawianym tu przypadku 
na wszystkie sfery rzeczywistości. Potrzeba zamknięcia całego świata w  intym-
nym mikrokosmosie jest dość typowym sposobem pokazania, że się nad nim pa-
nuje. Mamy tu jednocześnie do czynienia z pewną grą, opartą na użyciu pozorów, 
iluzji oraz zrytualizowanych scenariuszy działań. Stanowi ona podstawę dramaty-
zacji spektaklu władzy, a zarazem pozostaje funkcją ogrodowej konstrukcji przy-
rody, która z istoty swej pozbawiona jest dosłowności i przypadkowości27. 

Atlantyda?
Na zakończenie trzeba także wspomnieć, iż Brioni – zrealizowana prywatna 
utopia Josipa Broza – ma także swoje miejsce w  dyskursie jugonostalgicznym28.  

25 A. Vitasović, dz. cyt., s. 70.
26 M. Foucault, Nadzorować i  karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 2009,  
s. 198.
27 M. Szafrańska, Ogród jako teatr, w: Ogród…, dz. cyt., s. 323.
28 Jugonostalgia – nostalgia za czasami Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Obszerną 
definicję, wraz z  podstawową bibliografią, podaję w  haśle: Jugonostalgia, w: Popkomunizm. 
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Element kuriozalności służy w reprezentujących go tekstach do budowania okre-
ślonego fantazmatu, opartego na idealizacji przeszłości, sygnowanej mianem SFRJ. 
W postjugosłowiańskiej pamięci adriatycki archipelag to wyspy szczęśliwe, miej-
sce socjalistycznej eudajmonii. Ich wyobrażenie projektowane jest na obraz nie 
istniejącego już państwa, sprzyja jego idealizacji, wspomaga nostalgiczny retusz 
przeszłości. Zabiegi te obarczone są jednak silnie etyczną dwuznacznością, wy-
nikającą z wyparcia treści negatywnych tego doświadczenia historycznego. Jako 
antytezę Brioni możemy wszakże wskazać Goli Otok – inną położoną na Adriaty-
ku wyspę, miejsce równie nierozerwalnie związane z rządami Josipa Broza, gdyż 
tam właśnie zostało w 1949 r. zlokalizowane więzienie (obóz pracy), przeznaczone 
dla przeciwników politycznych i zorganizowane według wzorców stalinowskich. 
Wciąż jeszcze pozostaje ono przedmiotem przemilczeń, tematem nieobecnym 
w dyskursie publicznym, bez którego jednak nie można dokonać krytycznej rewi-
zji historii socjalistycznej Jugosławii i roli, jaką odegrał w niej Tito.

Archipelag Brioni, pomyślany pierwotnie jako siedziba letniej rezydencji Mar-
szałka, z  czasem – dzięki swemu znamiennemu usytuowaniu i  historycznemu 
potencjałowi, związanemu z obecnością Rzymian i Wenecjan – zaczął się dosko-
nale wpisywać w realizowaną przez Titę od połowy lat 50. koncepcję polityki za-
granicznej – „pozablokowej”, zogniskowanej wokół działalności w Ruchu Państw 
Niezaangażowanych, i  jako taki stał się ważnym punktem wyznaczającym nową 
jugosłowiańską topografię polityczną. Siła perswazyjna fenomenu Brioni, będące-
go specyficzną konstrukcją ideologiczno-przestrzenną, zasadza się na osobliwym – 
można by rzec, oksymoronicznym – koncepcie. Polega on na połączeniu wzorców 
charakterystycznych dla lokalnej kultury władzy, toposów mocno zakorzenionych 
w tradycji europejskiej oraz wyobrażeń i doświadczeń z obszarów odległych geo-
graficznie i kulturowo, oraz przysposobieniu ich, i użyciu, dla legitymizacji i afir-
macji komunistycznej formuły rządów.

Mając na uwadze powyższe konstatacje, możemy stwierdzić, iż zastosowa-
nie kategorii kuriozum w  odniesieniu do działalności politycznej Josipa Broza 
Tity idzie w sukurs badaniom traktującym władzę jako zjawisko performatywne, 
przy czym performatywność rozumiem tu dwojako – jako sprawczość i widowi-
skowość. W  obu tych wymiarach kuriozum wydaje się odgrywać znaczącą rolę. 
W  interesującym nas przypadku pozwala zwrócić uwagę na znaczenie zjawiska 
estetyzacji, które jest niezwykle istotnym aspektem praktyk władzy. Estetyczna 
konceptualizacja życia – oparta na „efekcie inności”, stylizacji, cytacie, anachroni-
zacji i eklektyzmie – tak charakterystyczna dla spektaklu władzy Josipa Broza Tity, 

Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Kraków 2010, 
s. 351-353.
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skłania do tego, by o  titoizmie mówić nie tylko jako pewnym systemie politycz-
nym, ale także jako o określonym stylu sprawowania rządów, zorganizowanych 
według estetycznych właśnie zasad i zabiegów. ◗
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Atopía greckich filozofów  
(na wybranych przykładach)
 

Wielu filozofów starożytnej Grecji, a później i Rzymu, w autentyczności wyznawanych 
poglądów przemieniało radykalnie swoje życie wewnętrzne, co przejawiało się także 
w ich zachowaniach i zazwyczaj, a nawet w samym wyglądzie zewnętrznym, niekiedy 
znacząco odróżniającym się od stylu życia reszty członków społeczności danej polis. 
Owa „odmienność” była odbierana przeważnie jako śmieszność czy dziwaczność, co 
znalazło odzwierciedlenie w greckim rzeczowniku ἀτοπία – atopia.

Poruszając wątek atopii, to jest nietypowości filozofów greckich, trzeba pamiętać, że 
również sama filozofia antyczna (grecka i potem grecko-rzymska, czy też rzymska) to 
curiosum, czyli rzecz wyjątkowa, niezwykła, jedyna w swoim rodzaju. Zapewne z tym 
faktem łączy się oryginalność starożytnych mędrców.

Niezwykłość powstania filozofii w Grecji
Filozofia starożytna kojarzy się przede wszystkim z Helladą, gdyż uważa się ją za spe-
cyficzny twór geniuszu Greków (zarówno w znaczeniu semantycznym, jak i w aspekcie 
merytorycznej treści)1. To właśnie w niej ujawniły się wszelkie cechy greckiego ducha2. 

„Greckość” filozofii widać nawet w  języku. Wprawdzie znamy paru rzymskich fi-
lozofów piszących po łacinie (jak Cyceron, Lukrecjusz i Seneka), niemniej wszyscy oni 
byli całkowicie pod wpływem literatury i myśli greckiej. Cyceronowi, pionierowi rzym-
skiej filozofii, brakowało niekiedy słów łacińskich na oznaczenie pojęć technicznych, zaś 

1 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I Zieliński, Lublin 2005, t. 1, s. 35. Trzeba jednak też 
wspomnieć, iż niektórzy badacze szukają początków filozofii w ogóle na Wschodzie (np. D. Folscheid, 
Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej, tłum. J. Niecikowski, Warszawa 2000, s. 18-26; J. M. 
Bocheński, Zarys historii filozofii, Kraków 1993, s. 33-34).
2 J. M. Bocheński, dz. cyt., s. 31.
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cesarz rzymski Marek Aureliusz, jeden z najpóźniejszych stoików rzymskich, napisał 
swój intymny dziennik filozoficzny w całości po grecku3.

Helleńscy filozofowie, tacy jak: Tales, Pitagoras, Demokryt, Sokrates i Platon, Ary-
stoteles, Epikur, Zenon z Elei i  jeszcze wielu innych, wnieśli ogromny i ważny wkład 
do europejskiej myśli filozoficznej, rozwijanej przez ich następców po czasy współcze-
sne, dlatego niepodobna przecenić znaczenia filozofii starożytnych Greków. […] znaczna 
większość pojęć i kategorii, którymi stale operujemy, jest ich właśnie tworem. Oni to stwo-
rzyli w ogóle pojęcie nauki i nakreślili jej podstawowe prawa. […] Oni postawili większość 
problemów do dziś dzielących myślicieli, i oni znowu dali najbardziej typowe ich rozwią-
zania, które następcy będą w mniej lub bardziej oryginalny, bardzo często gorszy, sposób 
po nich powtarzali4.

Nie miejsce tu na rozwijanie tego, jakże szerokiego, tematu początków greckiej fi-
lozofii. Niemniej zauważmy, iż Grecja pod względem duchowym wcale nie była ani naj-
bogatszą, ani najbardziej wyrafinowaną krainą starożytnego świata, ustępowała choćby 
Indiom, Egiptowi czy Izraelowi. Natomiast oryginalność Hellenów polegała na tym, że 
racjonalnie wyrazili to, co religia, poezja czy mitologia (czyli rozmaite wytwory ducha) 
wyrażały w inny sposób5. Giovanni Reale podobnie konstatuje, iż filozofia jest specyficz-
nym tworem greckim – O ile bowiem wszystkie inne elementy składowe kultury greckiej 
mają identyczny odpowiednik u innych ludów Wschodu6, które wcześniej niż Grecy osią-
gnęły bardzo wysoki stopień rozwoju, o tyle nie można natrafić na taki sam odpowiednik 
filozofii, albo przynajmniej na coś, co można by przyrównać do tego, co Grecy, a potem za 
Grekami wszyscy na Zachodzie nazywali i dotąd nazywają „filozofią”7. Zatem to przede 
wszystkim Grekom trzeba przyznać zasługę zrodzenia i rozwinięcia filozofii, która sta-
nowi wyjątkowy wkład w dzieje europejskiej i światowej kultury8.

Józef Maria Bocheński również dostrzega i podkreśla wyjątkowość starożytnych 
Hellenów. Jego zdaniem, u Greków w sposób wyjątkowy spotkały się warunki sprzyjają-
ce powstaniu niezależnej i śmiałej myśli filozoficznej9. Jednym z takich warunków była 

3 Tamże.
4 Tamże, s. 32.
5 D. Folscheid, dz. cyt., s. 19.
6 Jak np. wierzenia i kulty religijne, różne przejawy działalności artystycznej, różnego typu wiedza 
i techniczne umiejętności, instytucje polityczne, wojskowość. G. Reale, dz. cyt., s. 35.
7 Tamże.
8 Józef Maria Bocheński myśl tę ujmuje następująco: Jeśli weźmiemy takie rzeczy, jak przekonanie 
o istnieniu nadindywidualnego prawa naukowego i etycznego, takie pojęcie jak równość, piękno itp. – 
wszystko to pochodzi w ostatecznej analizie od Grecji, a w Grecji od jej filozofów. J. M. Bocheński, dz. 
cyt., s. 33.
9 Tamże, s. 34.
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ciekawość intelektualna (charakteryzująca Greków od samych początków, a spotęgowa-
na przez ich ruchliwe życie kupieckie), zamiłowanie do nauki połączone z ogromnymi 
zdolnościami. Ponadto, Grecy bardzo wcześnie wytworzyli u siebie harmonijne połącze-
nie poszanowania dla jednostki z wielką dyscypliną społeczną, co umożliwiło z jednej stro-
ny porządek i dobrobyt, a z drugiej tak wielką wolność, o jakiej nikt w krajach Wschodu 
nie mógł marzyć10. Również w religii greckiej Bocheński upatruje źródeł filozofii, mitolo-
gia grecka bowiem ukazywała bogów zawsze jako istoty obdarzone cechami moralnymi, 
zazwyczaj nie ingerowała także w sprawy filozoficzne. Wreszcie zauważa, iż wszystkie 
owe czynniki, wraz z położeniem i pracowitością Greków, wydały tak wysoki poziom 
zamożności, że kultura mogła osiągnąć w wieku klasycznym w Atenach nigdy później nie 
przewyższony stopień rozwoju11.

Niezwykłość filozofii jako praktyki życia
Konieczne jest zwrócenie również uwagi na to, iż filozofia starożytna wcale nie jest jedy-
nie teoretyczna, a zwłaszcza nie jest nią filozofia grecka. Wyraźnie podkreśla to Pierre 
Hadot, ubolewając, że dziś często na uczelniach poznaje się nie filozofię, ale filozofie. 
Studiuje się zagadnienia poruszane w teorii przez różnych filozofów, zapominając, że 
historia filozofii jest nie tylko historią poszczególnych filozofii, to jest teoretycznych dys-
kursów i systemów tworzonych przez filozofów, ale także studium życia filozoficznego 
i filozoficznych postaw12. 

Pierre Hadot nie podważa u starożytnych filozofów umiejętności teoretycznego 
rozważania, choćby najdrobniejszych kwestii, epistemologii, logiki czy fizyki, lecz 
umieszcza tę ich działalność teoretyczną w innej perspektywie, niż czynią to współ-
cześni filozofowie. Wyszczególnia w  tej kwestii dwa punkty. W pierwszym podkre-
śla, że począwszy co najmniej od czasów Sokratesa, wybór drogi życiowej w procesie 
filozoficznym nie jest ostatnim, ale pierwszym etapem, jest wypadkową krytycznej 
reakcji na inne postawy życiowe, ogólnej wizji pewnego sposobu życia i postrzegania 
świata oraz własnej dobrowolnej decyzji13, a zatem dyskurs filozoficzny bierze się z wy-
boru życiowego, a nie odwrotnie. W drugim przypomina, że ten wybór życiowy do-
konuje się zawsze we wspólnocie, grupie, którą stanowi dana szkoła filozoficzna, a ta 
z kolei łączy się zwłaszcza z wyborem pewnego sposobu życia, a zatem i ze zmianą 
w życiu oraz z pragnieniem życia w określony sposób. Z takiej perspektywy widać, że  

10 Tamże.
11 Tamże.
12 P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000, s. 23.
13 Tamże, s. 25.
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teoretyczny dyskurs filozoficzny ma za zadanie objaśnić i  racjonalnie umotywować 
wybór życiowy i określoną wizję świata14.

Uwagi te prowadzą do niezwykle istotnego wniosku, że teoretyczny dyskurs filozo-
ficzny wynika zarówno z egzystencjalnego wyboru pierwotnego, jak i do niego na powrót 
prowadzi, o tyle, o ile – mocą swej logiki i sugestywności, skutecznością wpływu na słucha-
cza – zdolny jest skłonić mistrza i ucznia, by żyli rzeczywiście tak, jak żyć zapragnęli, jest 
więc w jakiejś mierze wcieleniem pewnego ideału życiowego15. Pierre Hadot eksplikuje, że 
dyskurs jest uprzywilejowanym środkiem oddziaływania filozofa na siebie samego i in-
nych, ponieważ będąc wyrazem opcji egzystencjalnej tego, kto go wygłasza, spełnia zawsze 
bezpośrednio funkcję formującą, edukacyjną, psychagogiczną, terapeutyczną. Zawsze ob-
liczony jest na pewien skutek, na wytworzenie w duszy jakiegoś habitus, na danie bodźca 
do przekształcenia16. Skoro sam dyskurs filozoficzny tak ściśle wiąże się ze sposobem 
życia, to również sama filozofia nie jest tylko teorią, ale przede wszystkim praktyką, jest 
sposobem życia, połączonym z filozoficznym dyskursem17.

Takie rozumienie „bycia filozofem” przetrwa także u Rzymian, jak choćby u stoika 
Seneki, który uważał, że filozof ma żyć zgodnie z tym, czego naucza. Dowodem prawdzi-
wości filozofów jest dla niego to, czy żyją tym, co głoszą18. Słuchanie i czytanie filozofów 
ma nas prowadzić do szczęśliwego życia, z nauk mają wypływać pożyteczne wskazania, 
wzniosłe wypowiedzi podnoszące na duchu, które powinny być urzeczywistniane, za-
mieniane w czyn19.

W tym miejscu nie bez znaczenia jest odpowiedź na pytanie, czym w ogóle jest fi-
lozofia. Józef Maria Bocheński twierdzi, że w starożytności znaczyła ona tyle co wiedza, 
nauka: Co prawda pod koniec starożytności zaczyna się z niej wydzielać medycyna i prawo, 
ale różnica jest niewyraźna, wybitni lekarze (np. Gallen w II w. po Chr.) są równocześnie 
wybitnymi filozofami, a o oddzieleniu np. botaniki albo teorii ustroju państwowego nikt 
nie myśli. Nie ma również w tym czasie jasnej różnicy między filozofią a teologią, z tej 
prostej przyczyny, że w pierwszych trzech okresach żadnej teologii nie ma, podczas gdy 
w ostatnim, gdy powstaje teologia zarówno pogańska jak i chrześcijańska, obie nazywają 
się „filozofiami”20.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 227.
17 Tamże, s. 25.
18 Seneka, Epistulae morales ad Lucilium, ed. A. Beltrami, Roma 1931, 108, 38.
19 Tamże, 108, 35.
20 J. M. Bocheński, dz. cyt., s. 15. Józef Maria Bocheński dzieli historię filozofii starożytnej na cztery 
okresy: przedsokratyczny (koniec VII – poł. V w. p.n.e.), klasyczny (od końca IV w. p.n.e. po czasy 
Sokratesa, Platona i Arystotelesa), praktyczny (od końca IV w. p.n.e. do początku naszej ery; czasy 
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Filozofia w  języku greckim etymologicznie oznacza „miłowanie mądrości” (od 
φιλέω – kocham i σοφία – mądrość). Jak podaje Diogenes Laertios, terminu φιλοσοφία 
– filosofia (zamiast dotąd stosowanego σοφία – mądrość) jako pierwszy miał użyć Pi-
tagoras, który podczas rozmowy z Leonem, tyranem peloponeskiego Flintu, nazwał 
siebie φιλόσοφος – filosofos (a nie σοφός – mędrzec)21. Filozofia zatem jawi się jako 
połączenie dwóch elementów: miłości i mądrości. Oba miały dla Greków charakter 
przede wszystkim egzystencjalny, w tym duchowy i moralny, i te aspekty wniosły do 
filozofii. Stąd filozofia grecka jest zjawiskiem natury nie tylko intelektualnej, lecz tak-
że moralnej i duchowej.

W odniesieniu do miłości zwraca uwagę jej boski aspekt. Świadczy o tym Uczta 
Platona, w której znajdziemy pogląd, że w miłości objawia się dzielność, przez bogów 
niezwykle ceniona, podziwiana i nagradzana, jak w przypadku Achillesa, miłośnika 
Patrokla22: Bo miłośnik ma w sobie raczej coś boskiego […]; bóg w nim przecież miesz-
ka23. Trzeba pamiętać, że Eros to bóg i to z bogów najstarszy i najczcigodniejszy, i naj-
silniejszy, jeżeli chodzi o zdobywanie dzielności i szczęścia ludzkiego za życia, jak i po 
śmierci24. Jest dobry i piękny: nie masz Erosa w tym, co szpetne jest i złe25. Cechuje go 
sprawiedliwość: Największą jego zaletą jest to, że ani bogom, ani ludziom krzywdy nie 
czyni, i on nawzajem od nas ani od bogów krzywdy nie doznaje. […] każdy go chętnie 
we wszystkim słucha, a przecież prawa […] powiadają, że sprawiedliwe jest wszystko, co 
ktoś drugiemu po dobrej woli przyznaje26; oraz umiarkowanie: przecież umiarkowa-
ny to ten, co nad wszystkimi żądzami i rozkoszami panuje, a któraż żądza mocniejsza 
jest od niego? Jeśli żadna, to chyba on nad nimi panuje, a skoro panuje nad żądzami 

zainteresowania głównie etyką) oraz neoplatoński (I-IV w.), który uznaje za czas upadku myśli 
specyficznie greckiej i budzenia się nowych motywów, które zapanują w średniowieczu. Tamże, s. 35.
21 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, 
oprac. I. Krońska, wstęp K. Leśniak, Warszawa 2004, I  12. Zob. także: Cyceron, Tusculanae 
disputationes, ed. M. Pohlenz, Leipzig 1918, V 3, 7-9. Przywołany przekaz o Pitagorasie uznaje się 
dzisiaj za legendę, zob. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i  Rzymu, Warszawa 1973,  
s. 10-11; J. Domański, Metamorfozy pojęcia filozofii, tłum. Z. Mroczkowska, M. Bujko, Warszawa 
1996, s. 3-4.
22 K. Pawłowski, Platońskie drogi do boga. Wykład filozofii boga w średnioplatońskiej szkole Gajusa, 
w: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół 
Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego 14-15 października 1998 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień, Warszawa 2000,  
s. 33-34. O Achillesie zob. Platon, Uczta, tłum. i oprac. W. Witwicki, Warszawa 1992, 180 A-B.
23 Platon, Uczta…, dz. cyt., 180 B. 
24 Tamże. 
25 Tamże, 197 B.
26 Tamże, 196 B-C.
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i nad rozkoszami, musi być ogromnie umiarkowany27; dalej męstwo: sam Ares mu się 
nie oprze, boć nie rządzi Ares Erosem, ale Eros Aresa ma w ręku i ciągnie go do Afrodyty, 
jak powiadają. A zawsze więcej wart ten, co drugiego ma w ręku, niż ten, co jest w ręku 
drugiego. A kto ma w ręku najmężniejszego z mężnych, sam musi być najmężniejszy ze 
wszystkich28; i wreszcie mądrość: Ten bóg, jako twórca, jest tak mądry, że i innych twór-
cami czyni. Kogo tylko Eros nawiedzi, ten się twórcą staje, choćby nigdy przedtem nie 
miał nic wspólnego z Muzami. […] sztukę strzelania z łuku i sztukę lekarską, i wieszcz-
biarstwo wynalazł Apollo tylko dlatego, że go w tym kierunku wiódł Eros-pragnienie. 
Więc Eros i jego tych rzeczy nauczył, a podobnie u niego się Muzy uczyły muzyki, Hefaj-
stos – kowalstwa, Atena – tkactwa, Zeus – rządzić bogami i ludźmi29.

Powracając do wątku dzielności miłosnej, należy odwołać się także do dialogu Pla-
tona Fajdros30. Okazuje się, że jest ona cenna i szlachetna, a to dlatego, że miłość to boskie 
szaleństwo, osobliwe natchnienie zesłane przez samych bogów (i dlatego pewnie przez nich 
cenione), najszczęśliwsze ze wszystkich szaleństw […]. Wartość miłości bierze się zatem 
stąd, że jest ona darem bogów. […] Miłość zatem (ale tylko ta prawdziwa, zesłana przez 
bogów) ma w sobie coś boskiego; jest czymś świętym, należy do sfery sacrum. Kochać to 
tyle, co uczestniczyć w sferze wartości boskich. […] Dzięki miłości – powiedzmy to wprost 

– człowiek bierze udział w kreatywnej mocy i twórczości samego Boga31.

Niezwykłość odmienności filozofa od reszty społeczeństwa
Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt miłości, o którym mówi w pla-
tońskiej Uczcie Pauzaniasz32: zakochani dziwnie się zachowują – zresztą bez zgorszenia 
kogokolwiek, a wręcz za społecznym (i prawnym33) pozwoleniem. Podobnie zachowy-
wać się będzie wielu filozofów. Owa śmieszność czy dziwaczność filozofów znalazła swe 
określenia, w przymiotniku ἄτοπος (atopos) oraz w rzeczowniku ἀτοπία (atopia)34. Wy-
rażenia ἄτοπος (atopos), ἀτοπία (atopia) oraz ἀτοπώτατος (atopotatos) – jak zauważył 

27 Tamże, 196 D.
28 Tamże. 
29 Tamże, 196 E i 197 A-B.
30 Platon, Fajdros, w: Tenże, Dialogi, tłum. W. Witwicki, oprac. A. Lam, Warszawa 2004, 244 A, 245 
B, 265 B. 
31 K. Pawłowski, Platońskie drogi…, dz. cyt., s. 34-35. 
32 Platon, Uczta..., dz. cyt., 178 D-179 B.
33 Tamże, 1183 C.
34 J. Domański, dz. cyt., s. 17. Zob. także: P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. 
Domański, Warszawa 2003, s. 118; J. Domański, „Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie  filozofii, 
Kęty 2005, s. 52-63; Tenże, Czy filozofia jest tym, czym są filozofowie?, „Przegląd Filozoficzny. Nowa 
Seria” 2004, t. 13, z. 2, s. 11-25.
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Søren Kierkegaard35 – powtarzają się w dialogach Platona przy opisywaniu charakteru 
Sokratesa (co widać choćby w tych fragmentach pism: Teajtet 149a, Uczta 215a, Fajdros 
229-230, Alcybiades 106a). Etymologicznie atopia oznacza „bycie nie na miejscu”, stąd 
znaczenie „dziwność”, „ekstrawaganckość”, „absurdalność” itd. Sokrates był właśnie 
taki – „nietypowy”, zwłaszcza w porównaniu do innych obywateli demokratycznych 
Aten, gdyż nie był ani typem dowódcy, ani męża stanu (jak współczesny mu Perykles). 
Hadot eksplikuje: Sokrates jest Jednostką, Jedynym36.

Owa „nietypowość”, „nieklasyfikowalność” filozofów była ich cechą charaktery-
styczną. Bo chociaż filozofia przeniknęła niemal wszędzie: do wykładów, powieści, po-
ezji, nauki, sztuki, to jednak prawdziwe filozofowanie, czyli bycie filozofem, oznaczało 
zerwanie z życiem powszednim, zwyczajnym, „masowym”. To zresztą raziło „nie-filozo-
fów”, o czym pisze Pierre Hadot: Humoryści i satyrycy pokazują filozofów jako osobistości 
dziwaczne, jeśli nie groźne. […] prawnicy uważali filozofów za ludzi odrębnego gatun-
ku. Ulpian sądzi, że w sporach nauczycieli z dłużnikami władze nie powinny zajmować 
się filozofami, skoro oni sami głoszą pogardę dla pieniędzy. W rozporządzeniu na temat 
płac i odszkodowań cesarz Antoninus Pius uważa, że jeśli filozofowie będą się procesować 
o swoje dobra, dowiodą, że nie są filozofami. A więc filozofowie to ludzie z marginesu, 
ludzie dziwni. Dziwni są ci epikurejczycy, prowadzący życie wstrzemięźliwe i praktyku-
jący w swym filozoficznym kręgu całkowitą równość między mężczyznami i kobietami, 
a nawet między mężatkami a kurtyzanami; dziwni ci stoicy rzymscy, zarządzający bezin-
teresownie powierzonymi im prowincjami cesarstwa i jako jedyni serio traktujący edykty 
przeciw zbytkowi; dziwny ten rzymski platonik, senator Rogacjanus, uczeń Plotyna, który 
w dniu, gdy miał zostać pretorem, zrzekł się swych obowiązków, porzucił dobra, uwolnił 
niewolników i od tej pory jadał raz na dwa dni. Dziwni są więc wszyscy ci filozofowie, 
którzy w swym zachowaniu, nie z inspiracji religijnej przecież, całkowicie zrywają z oby-
czajami i nawykami ogółu śmiertelników37.

Atopia filozofów jest również główną ideą apoftegmatów, spisywanych przez staro-
żytnych doksografów, takich jak wspomniany już Diogenes Laertios. W apoftegmatach 
filozoficznych – jak zauważa Juliusz Domański – sednem był paradoks i właśnie atopia: 
Jedno i drugie z kolei jest nieodłącznie związane z tym układem, który co najmniej od cza-
sów Platona stanowił istotę antycznej filozofii. Filozofia była „atopiczna” i paradoksalna 
zarazem, odkąd próbowała dotrzeć, poprzez zjawiska, do ukrytej rzeczywistości praw-
dziwej, rzeczywistości fundamentalnej. Była taka wtedy, gdy dążyła do odkrycia praw-
dziwych wartości i ustanowienia ich prawidłowej gradacji. Była taka także wtedy, gdy 
formułowała i głosiła zasady mówiące o sposobie życia zgodnym z wartościami uznanymi 

35 S. Kierkegaard, Point de vue explicatif de mon oeuvre, Bazoges en Pareds 1940, s. 50.
36 P. Hadot, Filozofia…, dz. cyt., s. 119.
37 Tamże, s. 266-267.
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przez filozofów. Była taka wreszcie wtedy, gdy realizowała je w życiu i zachowaniu za-
równo intelektualnym, jak i moralnym, zawsze zadziwiającym, zawsze paradoksalnym 
i „atopicznym”, tych, którzy zwali się filozofami i rzeczywiście nimi byli38.

Można zauważyć bliskość miłości i filozofii, jako że obie są sui generis szaleństwem 
duchowym od bogów39, żarem duszy, która odtąd widzi już tylko przedmiot swej mi-
łości; są pewną postacią natchnienia boskiego, co przejawia się jako atopiczność, czyli 
dziwaczność, osobliwość. Szaleństwo to jest twórcze, jak czytamy u Platona: największe 
dobra zawdzięczamy szaleństwu, które, co prawda, bóg nam zsyłać raczy40. Miłość i filo-
zofia są zatem aktami, twórczością duchową, i to związaną z bogiem41.

Pojawia się jednak pytanie: miłość ma przecież charakter osobowy, kocha się osobę – 
czy zatem filozofia, kochając mądrość, jest relacją osobową? Kazimierz Pawłowski wyja-
śnia, że mądrość w greckiej kulturze duchowej była pojęciem bardzo pojemnym. Począt-
kowo oznaczała pewną intelektualną zdolność do rozwiązywania zagadek, przynależną 
mędrcom (archetypem mógł tu być mityczny Edyp, rozwiązujący zagadkę Sfinksa) i bo-
gom. Wkrótce nabrała również zabarwienia etycznego (ściślej etyczno-praktycznego) 
i duchowego42. Diogenes Laertios przekazał nam legendę o trójnogu (trapeza), zapisaną 
w części wprowadzającej dzieła o żywotach sławnych filozofów. Stół ten miał napis „dla 
mędrca”, posłano go Biasowi (za to, że wykupił z niewoli dziewczęta messeńskie, wycho-
wał je, a potem obdarowane posagiem,  odesłał do rodziców), który złożył go w ofierze 
Apollinowi. Historia ta pokazuje, że (jak miał powiedzieć Pitagoras) żaden człowiek nie 
jest mądry, mądry jest tylko bóg43. Mądrość zatem powraca do swych boskich początków. 
Jak wyjaśnia Pierre Hadot, nie jest ona stanem ludzkim, jest stanem doskonałości bytu 
i poznania, który nie może być inny niż boski. I to miłość owej obcej światu mądrości czyni 
obcym światu filozofa44.

Filozofia zawiera przeto w sobie trzy aspekty: intelektualny, etyczny i duchowy. 
Mądrość według filozofów nie mogła się ograniczyć jedynie do rozumienia i rozwią-
zywania teoretycznych problemów filozoficznych. Musiała znaleźć swój wyraz również 
w sferze etyczno-praktycznej i duchowej, przy czym Kazimierz Pawłowski, badając po-

38 J. Domański, Metamorfozy…, dz. cyt., s. 19. Atopia filozofów nie zawsze była przez współczesnych 
dobrze przyjmowana ani przed spopularyzowaniem filozofii, ani w późniejszych czasach, o czym 
mogą świadczyć Chmury Arystofanesa, dialogi filozoficzne Cycerona i dialogi Lukiana z Samosat.  
J. Domański, Czy filozofia…, dz. cyt., s. 13-14, 21-23.
39 Platon, Fajdros..., dz. cyt., 265 A-B.
40 Tamże, 244 A. 
41 K. Pawłowski, Platońskie drogi…, dz. cyt., s. 35.
42 Tamże, s. 36.
43 Diogenes Laertios, dz. cyt., I 12.
44 P. Hadot, Filozofia…, dz. cyt., s. 267.
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glądy szkoły średnioplatońskiej, zauważa, że w tym ostatnim aspekcie mądrość nabie-
rała również cech misteryjnych, a nawet mistycznych, prowadziła bowiem do samego 
bóstwa. Ostatecznie mądrość okazuje się w sensie absolutnym samym bogiem, filozo-
fia relacją osobową – miłowaniem mądrości, którą jest bóg45.

Pierre Hadot w swych badaniach doszedł do wniosku, że wiele trudności w rozu-
mieniu starożytnych dzieł filozoficznych wynika stąd, że traktuje się je jako przekaz 
informacji o określonej treści pojęciowej oraz nośnik wiedzy o myśli i psychice ich auto-
ra, gdy tymczasem są one zazwyczaj ćwiczeniami duchowymi, które autor uprawia sam 
i które daje do uprawiania czytelnikowi. Są po to, by kształtować dusze. Mają wartość psy-
chagogiczną. Wszelkie twierdzenie powinno być więc rozpatrywane z perspektywy skutku, 
jaki chce wywołać, a nie jako teza adekwatnie odzwierciedlająca myśl i uczucia jednostki46. 

Pierre Hadot wielokrotnie podkreśla, że filozofia dla starożytnych była ćwiczeniem 
przygotowawczym do mądrości, dąży do mądrości, nigdy jej nie osiąga, w pewnym sen-
sie stanowi jej przedsmak47. W odniesieniu zaś do doktryny stoików (mającej trzy dzia-
ły: fizykę, etykę, logikę), z którą najmocniej związał się Seneka, francuski uczony pisze: 
Filozofia była dla stoików działaniem wyjątkowym, które wszakże należało podejmować 
w każdej chwili, przy uwadze (prosoche) nieustannie skierowanej na siebie i na chwilę 
obecną. Postawa stoika to owa ciągła uwaga, będąca nieustannym napięciem, świado-
mość i czujność wobec każdej chwili. Dzięki temu filozof trwa w nieustannej doskonałej 
świadomości nie tylko tego, co robi, ale i tego, co myśli – jest to przeżywana logika – i tego, 
czym jest, tzn. swego miejsca w kosmosie – jest to przeżywana fizyka. Ta świadomość siebie 
to przede wszystkim świadomość moralna, próbująca w każdej chwili dokonywać oczysz-
czenia i korygować intencje, czuwająca w każdej chwili nad tym, by nie dopuścić żadnego 
innego motywu działania niż czynienie dobra. Ale nie jest to wyłącznie świadomość mo-
ralna, lecz również kosmiczna i racjonalna: człowiek uważny żyje bez przerwy w obecności 
uniwersalnego Rozumu immanentnego kosmosowi, widząc wszystkie rzeczy w wymiarze 
tego Rozumu i godząc się z radością na jego wolę48.

Owa samoświadomość filozofów sprawiała, iż wyróżniali się spośród reszty społe-
czeństwa. W swym rozwoju intelektualnym, etycznym i duchowym stawali się na tyle 
odmienni od innych obywateli, że często byli źle traktowani przez nie-filozofów. Działo 
się tak za Sokratesa, a zatem w czasach świetności Grecji, ale i później. Wspominał o tym 
nawet Epiktet, żyjący na przełomie I i II w., czyli w czasach rzymskiej dominacji nad 

45 K. Pawłowski, Platońskie drogi…, dz. cyt., s. 37.
46 P. Hadot, Filozofia…, dz. cyt., s. 5-6.
47 P. Hadot, Czym jest filozofia…, dz. cyt., s. 26-27.
48 Tamże, s. 183.
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starożytnym światem: Jeżeli chcesz czynić postępy w mądrości, zgódź się z tym cierpkim 
faktem, że w sprawach zewnętrznych uchodzić będziesz za głupca i błazna49.

Kilka przykładów atopii filozofów starożytnych
Platonicy i stoicy starali się codzienność, w tym życie publiczne, przeżyć pomimo trud-
ności na swój sposób – „filozoficznie”. Już Sokrates padał ofiarą kpin. Komicy szydzili 
z jego wyglądu zewnętrznego, z jego bosych stóp i starego płaszcza50. Był to pierwszy 
filozof, który rozprawiał o tym, jak najlepiej żyć (doszedł bowiem do przekonania, że 
badanie przyrody nie ma żadnego praktycznego znaczenia dla ludzi, i zajął się roztrzą-
saniem zagadnień etycznych, filozofując w warsztatach i na rynku), i pierwszy filozof, 
który został skazany na śmierć i poniósł śmierć z wyroku51.

Diogenes Laertios o Sokratesie i stosunku ludzi do niego pisał: Dowiadujemy się też 
od Demetriosa z Bizancjum, że kiedy Sokrates z właściwą sobie pasją rozprawiał o filozofii, 
wywoływał nieraz wściekłość audytorium; rzucano się nań, bito go po twarzy, szarpano za 
włosy. Najczęściej jednak był przedmiotem drwin i pogardy. Wszystko to znosił cierpliwie. 
Nie zareagował nawet na kopniaka, którym go raz uraczono. A kiedy jeden ze świadków 
sceny dziwił się jego spokojowi, miał odpowiedzieć: „A gdyby kopnął mnie osioł, czy po-
zwałbym go przed sąd?” […] Nie dotykały go szyderstwa, był wyższy ponad nie. Szczycił 
się skromnością swojego trybu życia i nie przyjmował od nikogo zapłaty. Mawiał, że głód 
jest najlepszym kucharzem, że człowiek nie potrzebuje wyszukanych napojów, by ukoić 
pragnienie, i że on, mając najmniejsze potrzeby, jest najbliższy bogom52.

Pięć wieków później sytuacja filozofów była podobna. W Encheiridionie Epikteta, 
greckiego stoika doby rzymskiej, znajdujemy takie pouczenie o zadaniach, jakie filozo-
fia stawia przed swym adeptem, i o jego odmienności od reszty ludzi: Myślisz może, że 
poświęcając się filozofii, będziesz mógł tak samo jeść, tak samo pić, po staremu wybuchać 
gniewem, po staremu ulegać zmiennym nastrojom? Musisz czuwać po nocy, znosić tru-
dy i znoje, opuścić znajomych i krewnych, doznawać lekceważenia i wzgardy od swego 
sługi, a szyderstw i zelżywości – od ciemnego motłochu. Musisz we wszystkim odgrywać 
poślednią rolę – w piastowaniu godności, urzędów, w sądzie i w każdej w ogóle sprawie. To 
wszystko rozważ wszechstronnie, jeżeli za cenę takich wyrzeczeń chcesz w zamian zdobyć 
wyzwolenie od namiętności, swobodę i pokój ducha. W przeciwnym razie nie zaprzątaj 
tym sobie głowy, żebyś nie był jak owe dziatki w igraszkach, dziś filozofem, jutro celni-
kiem, a później retorem, a jeszcze później namiestnikiem cesarza. Musisz być jednolitym  

49 Epiktet, Encheiridion, w: Diatryby, Encheiridion z  dodaniem Fragmentów oraz Genomologium 
Epiktetowego, tłum. i oprac. L. Joachimowicz, Warszawa 1961, 13.
50 P. Hadot, Czym jest filozofia…, dz. cyt., s. 150.
51 Diogenes Laertios, dz. cyt., II 20 i 21.
52 Tamże, II 21 i 27.
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człowiekiem – albo złym, albo dobrym. Musisz doskonalić albo swą duszę, albo rzeczy 
zewnętrzne. Musisz z  całego serca pracować albo wokoło dóbr wewnętrznych, albo ze-
wnętrznych. To znaczy albo wokoło zachowania postawy filozofa, albo pospolitego czło-
wieka53.

Sceptycy z kolei starali się przyjmować świat w pełni, zachowując wewnętrzny spo-
kój54. Szkoła ta powstała mniej więcej w tym samym czasie, co stoicyzm i epikureizm (na 
przełomie IV i III w. p.n.e.). Pyrron z Elidy uczył o niepoznawalności rzeczy i wprowa-
dził zasadę wstrzymywania się od wydawania sądów i dowodził, że nic nie jest ani piękne, 
ani szpetne, ani sprawiedliwe, ani niesprawiedliwe, i podobnie w stosunku do wszystkich 
innych rzeczy: nic nie istnieje naprawdę, a ludzie działają na zasadzie umowy i zwycza-
ju. Żadna rzecz bowiem nie jest w większym stopniu taka niż inna. W życiu trzymał się 
również tej zasady; nie ustępował przed niczym, przed niczym się nie chronił; nie uni-
kał żadnego niebezpieczeństwa, nie zważając na napotkane na drodze wozy, rowy, psy, 
i w ogóle nie zważał na świadectwo zmysłów. Tylko towarzyszącym mu zawsze uczniom 
zawdzięczał, że wychodził cało55.

Inny sceptyk, Timon z Flintu, lubił pisać, przy czym swoje poezje niedbale rozrzucał 
i pozostawiał na pastwę moli, które nieraz aż do połowy zjadały karty. Według Dioge-
nesa Laertiosa pewnego razu Timon, gdy odczytywał swój utwór retorowi Zopyrosowi 
z Klazomen, doszedł zaledwie do połowy, gdyż natrafił na wyrwany fragment, o którym 
wcześniej nie wiedział, iż uległ uszkodzeniu – taki był ów sceptyk obojętny na rzeczy. 
Nadto, w swej niefrasobliwości, często zapominał o zjedzeniu śniadania56.

Epikurejczycy natomiast stworzyli w swoim kręgu zupełnie nowy wzór życia co-
dziennego w stosunku do innych szkół. Być może dlatego byli oni najbardziej odosobnio-
nymi wśród filozofów. Ich pozytywny sposób myślenia bardzo odróżniał ich od platoń-
czyków, perypatetyków czy stoików57. Przy czym najzawzięciej zwalczał naukę Epikura 
o parę zaledwie lat młodszy od niego Zenon z Kition i jego uczniowie58. Szkoła Epikura to 
zarazem wspólnota, gmina epikurejska. Cechą owych wspólnot-gmin był duch wzajem-
nego szacunku, pomocy (także materialnej, epikurejczycy bowiem posiadali wspólny 
majątek), przyjaźni (nawet wspólnie świętowano rocznice urodzin członków wspólnoty) 

53 Epiktet, dz. cyt., 29.
54 Diogenes Laertios, dz. cyt., IX 74: Sceptycy starali się obalić twierdzenia wszystkich szkół, sami 
jednak niczego stanowczo nie twierdzili; ograniczali się do przytaczania i omawiania poglądów cudzych, 
niczego stanowczo nie określając, nawet swojego własnego stanowiska.
55 Tamże, IX 61-62.
56 Tamże, IX 113-114.
57 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2005, t. 1, s. 143.
58 A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, 
Warszawa 1991, s. 88.
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– była ona dla nich dobrem duchowym59, panowała w nich swoboda i równość między 
członkami wspólnoty, także i wtedy, kiedy niektórzy byli niewolnikami. Do szkoły Epi-
kura mogli wstąpić wszyscy niezależnie od stanu, wieku, majątku czy nawet płci. Przyj-
mowanie do szkoły filozoficznej kobiet było wówczas prawdziwą rewolucją, oznaczającą 
całkowitą zmianę atmosfery w porównaniu z wyrafinowanym homoseksualizmem panu-
jącym w szkole Platona. Tam zresztą także zdarzało się wyjątkowo przyjmować kobiety. 
W szkole Epikurejskiej należą one jednak do wspólnoty i znajdują się wśród nich nie tylko 
kobiety zamężne, jak Temista, żona Leontiosa z Lampsaku, ale i kurtyzany, jak Leontion 
(Lwica), którą malarz Torus przedstawił oddaną medytacji60.

Jak podaje Seneka61, nad wejściem do szkoły w Atenach wisiał napis witający gości 
i zapraszający do niej jako do miejsca, gdzie dobrem jest najwyższa rozkosz: Hospes, hic 
bene manebis, hic summum bonum voluptas est62 – Gościu, tutaj będzie ci dobrze, tu 
dobrem jest najwyższa rozkosz. Kazimierz Pawłowski niewielkie wspólnoty mędrców 
epikurejskich przyrównuje do oaz spokoju i szczęścia wewnątrz społeczności państwo-
wej, nadto zauważa, iż wzorem dla nich były wspólnoty, czy też wspólnota, bogów: Gości 
przysparzał szkole nastrój szlachetnej przyjemności i wzajemnej życzliwości63.

Cynicy (kynicy) właściwie całkowicie zerwali ze społeczną konwencją, stąd ich ato-
pia jest wyjątkowo wyrazista. Ich założycielem był być może uczeń Sokratesa, Antyste-
nes. Z pewnością natomiast jego uczeń, Diogenes, uważany jest za najbardziej znaczące-
go z cyników64. Sam Platon miał go nazwać Sokratesem szalonym65, określenie zastana-
wiające, nawet jeśli nie jest to wypowiedź autentyczna.

Niektórzy uczeni uważają, że cynizm nie był typową szkołą filozoficzną, ale beztro-
skim stylem życia przesiąkniętym pogardą dla bogactw materialnych i konwencji66. Pierre 
Hadot nazywa cynizm ruchem, który nigdy nie przyjął charakteru instytucjonalnego67, 
przy czym cynicy, chociaż nie udzielali lekcji, nie nauczali (aczkolwiek pewną działal-

59 K. Pawłowski, Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Lublin 2007, 
s. 10 i 73-74.
60 P. Hadot, Czym jest filozofia…, dz. cyt., s. 168. Zob. też Pliniusz Starszy, Naturalis historia, ed.  
C. Mayhoff, Lipsiae 1892-1909, reprint 1967, XXXV 99 i 144.
61 Seneka był rzymskim stoikiem, chętnie jednak powoływał się także na poglądy Epikura i  jego 
pisma są dziś uznawane za ważne źródło poznania owej szkoły filozoficznej. K. Pawłowski, Lathe 
biosas…, dz. cyt., s. 10.
62 Seneka, Epistulae..., dz. cyt., 21, 10. 
63 Tamże, s. 11.
64 Np. P. Hadot, Czym jest filozofia…, dz. cyt., s. 148.
65 Diogenes Laertios, dz. cyt., VI 54.
66 A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2005, s. 104.
67 P. Hadot, Czym jest filozofia…, dz. cyt., s. 148.
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ność literacką prowadzili68), dyskurs filozoficzny zredukowali do minimum, to jednak 
tworzyli szkołę w sensie zachowania stosunku mistrz – uczeń i dlatego przez całą sta-
rożytność zgodnie uważano cynizm za filozofię69. Ich filozofia jest w całości ćwiczeniem 
(askesis) i wysiłkiem. […] kynicki tryb życia to niemal trening sportowy – ale wyrozumo-
wany, racjonalny – w znoszeniu głodu, pragnienia i złej pogody, uprawiany po to, by osią-
gnąć wolność, niezależność, siłę wewnętrzną, brak trosk, spokój duszy – duszy umiejącej 
przystosować się do wszystkich okoliczności70.

Pierre Hadot trafnie konstatuje, iż sposób życia cyników przeciwstawiał się nader 
spektakularnie nie tylko sposobowi życia nie-filozofów, ale także sposobowi życia in-
nych filozofów: kynik zrywa ze światem radykalnie. Odrzuca to, co ludzie uważają za 
podstawowe reguły i konieczne warunki życia w społeczeństwie: przyzwoitość, porządek, 
grzeczność. Uprawia celowy bezwstyd, onanizując się lub odbywając publicznie stosunki 
płciowe, jak odpowiednio Diogenes oraz Krates i Hipparcha, nie obchodzą go absolut-
nie społeczne konwencje ani opinie, gardzi pieniędzmi, nie waha się żebrać, nie szuka 
stabilizacji życiowej, jest „bez ojczyzny, żebrak, włóczęga z dnia na dzień żyjący”. Tyle 
ma w sakwie, ile mu trzeba, by przeżyć. Nie boi się możnych, a opinie swe wypowiada 
z wyzwalającą swobodą71.

Wyrazistym przykładem cynickiej atopii jest Diogenes z Synopy, o którym Dioge-
nes Laertios pisał, iż swoje potrzeby fizjologiczne załatwiał publicznie, odrzucał insty-
tucje małżeństwa czy rodziny, a nawet potrzebę pochówku: Niektórzy opowiadają, że 
przed śmiercią Diogenes polecił pozostawić swoje ciało bez pogrzebu, aby dzikie zwierzęta 
miały z niego pożytek, albo rzucić je do jamy i tylko lekko przysypać ziemią. Są wreszcie 
i tacy, co mówią, że życzył sobie, żeby wrzucono go do rzeki Illissos [w Attyce, D. B.], aby 
był jeszcze pożyteczny swoim braciom72.

W jeszcze innym fragmencie Diogenes Laertios pisał o tym cyniku, iż jako pierw-
szy składał on płaszcz73 we dwoje, jak mówią, bo był biedny, i używał go też jako posła-
nia, i nosił torbę, w której miał pieczywo. W byle jakim miejscu załatwiał wszystkie swoje 
sprawy: jadł, spał, rozprawiał. […] napisał list do kogoś znajomego, aby mu się wystarał 

68 Więcej o literaturze cynickiej zob. np. T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, Warszawa 1959,  
t. 2 Literatura w epoce hellenistycznej i za Cesarstwa Rzymskiego, s. 18-30.
69 P. Hadot, Czym jest filozofia…, dz. cyt., s. 149. Zob. także: Diogenes Laertios, dz. cyt., VI 36, 75-76, 
82-84.
70 P. Hadot, Czym jest filozofia…, dz. cyt., s. 150.
71 Tamże, s. 148.
72 Diogenes Laertios, dz. cyt., VI, 2, 79.
73 Zob. także: Diogenes Laertios, dz. cyt., VI 2, 62: Ktoś zażądał od Diogenesa zwrotu płaszcza, a on 
na to: „Jeśliś mi płaszcz podarował, to stanowi on moją własność, a jeżeliś mi go dał do używania, to 
go właśnie używam”.
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o mieszkanie, a gdy ów zwlekał, zrobił sobie mieszkanie z beczki w Metroonie [świątyni 
Matki Bogów – Rei Kybeli, przy której było archiwum państwowe, D. B.]. W lecie tarzał 
się na gorącym piasku, w ziemie zaś obejmował pieszczotliwie zaśnieżone posągi, aby się 
na wszelki sposób hartować74. Filozof ten jest znany również z tego, iż chodził za dnia 
po mieście z zapaloną lampką, mówiąc: Szukam człowieka75. Natomiast kiedy pewne-
go razu został przez kogoś uderzony pięścią, zawołał: Na Heraklesa! O  jednej potrze-
bie zapomniałem, o potrzebie chodzenia w hełmie, gdy zaś uderzył go Meidias, mówiąc 
przy tym: Trzy tysiące drachm leży dla ciebie w banku, Diogenes wziął skórzane rękawice 
i obił Meidiasa następnego dnia, mówiąc: A dla ciebie trzy tysiące ciosów76.

Nazwa szkoły cynickiej (kynickiej) nawiązuje do przezwiska (κύων – pies) nada-
nego cynikom od właściwego im zwyczaju publicznego załatwiania wielu potrzeb, 
w tym fizjologicznych. Głębszy sens takiego zachowania wyjaśnia choćby pewien fakt 
z życia Diogenesa: Raz w czasie uczty współbiesiadnicy rzucili Diogenesowi kości jak 
psu, on zaś jak pies oblał ich moczem77.

Cynicy głosili (głównie swym życiem) pogląd o samowystarczalności cnoty i bez-
wartościowości wszystkiego, co nią nie jest78. Najważniejsza dla nich w filozofii była ety-
ka. Cnotę uważali za niezbędny i wystarczający warunek szczęścia, a życie podporząd-
kowywali nakazom rozumu, zalecając obojętność względem tzw. dóbr zewnętrznych 
(co przejęli od nich stoicy)79. Diogenes z Synopy, kiedy zapytano go, co dała mu filozofia, 
miał odpowiedzieć: Jeżeli nawet nic innego, to w każdym razie to, że jestem przygotowany 
na wszelkiego rodzaju los80. Swoją postawę życiową tak zaś wyjaśnił ów cynik i zachowa-
niem, i słowami: Wchodził do teatru wtedy, gdy inni wychodzili, a gdy go pytano, dlaczego 
tak czyni, odpowiadał: „W całym moim życiu tak postępuję”81.

Protest rzymskiego stoika wobec dziwaczności filozofów
Nie wszyscy starożytni filozofowie opowiedzieli się za atopią zewnętrznego wyglądu 
mędrca. Rzymianie mieli początkowo negatywny stosunek do filozofii w ogóle82. Do-
piero pod koniec II w. p.n.e. młodzi Rzymianie zaczęli jeździć do Grecji, by studiować 

74 Diogenes Laertios, dz. cyt.,VI, 2, 22-23.
75 Tamże, VI, 2, 41.
76 Tamże, VI 2, 41-42.
77 Tamże, VI 2, 46.
78 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 144.
79 I. Dąmbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993, s. 123-124.
80 Diogenes Laertios, dz. cyt., VI 2, 63.
81 Tamże, VI 2, 65.
82 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 173.
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filozofię, a wkrótce szkoły filozoficzne zaczęły powstawać w Rzymie, gdzie wytworzyła 
się specyficzna moda na filozofię83.

Rzymski duch, pozbawiony zainteresowań teoretycznych, był czysto praktyczny84. 
Wśród ważniejszych filozofów rzymskich był jeden z najbogatszych ludzi schyłku epoki 
dynastii julijsko-klaudyjskiej, polityk, retor, pisarz – Lucjusz Anneusz Seneka, zwany Se-
neką Młodszym. W jego pismach filozoficznych wyraźna jest obrona mędrca, który po-
siada bogactwa. Rzymski stoik wyjaśnia, że filozof traktuje je jak rzeczy lekkie i mogące 
ulecieć, i nie pozwala, by były komukolwiek bądź jemu samemu ciężarem85. Mędrzec 
przy tym wyświadcza też dobrodziejstwa dzięki posiadaniu majątku, ale z pewnym za-
strzeżeniem: albo tym, którzy są dobrzy, albo tym, których dopiero będzie mógł uczynić 
dobrymi, z największą rozwagą wybierając co najgodniejszych, ze słusznych i chwaleb-
nych pobudek, gdyż dar złożony w złe ręce jest wstrętnym marnotrawstwem86. Musi 
mieć zatem odpowiedni stosunek do bogactwa. Musi umieć nim gardzić, jednak to nie 
znaczy, że dóbr ma nie posiadać: ma je mieć, tylko bez niepokoju, i ma ich nie odrzucać 
od siebie, ale też gdy odchodzą, patrzeć za nimi spokojnie, bez lęku87.

W powyższych wypowiedziach stoika, a zarazem bogacza i wpływowego polityka, 
można się doszukiwać próby przezwyciężania stereotypu filozoficznej atopii w  stylu 
Diogenesa z Synopy czy cyników w ogóle. Sam Seneka (także jako filozof) często był 
krytykowany za brak ubóstwa. Dlatego też wielokrotnie pisał na ten temat, podając róż-
ne argumenty na swą obronę.

W  jego pismach znajduje się także szczegółowa przestroga (skierowana przeciw 
atopii filozofów), by unikać i szorstkiej odzieży, i niestrzyżenia głowy, i zaniedbywania 
brody, i podkreślania swej pogardy dla pieniędzy, i układania się do snu na ziemi. Seneka 
wzywa do tego, aby wnętrze filozofa było całkowicie odmienne, nie zaś powierzchow-
ność. Ona powinna zostać podobna do powierzchowności pospólstwa88. Filozof swoim 
strojem nie ma się wyróżniać. Jego toga ani nie ma nazbyt jaśnieć, ani też nie ma być 
brudna: Non splendeat toga, ne sordeat quidem89.

Powyższe poglądy Seneka wyjaśnia, ukazując negatywne konsekwencje, które mogą 
wyniknąć z „nietypowego” życia filozofów, które ma być oczywiście lepsze, ale nie może 
być przeciwstawne życiu pospólstwa. Filozofowie mogą mianowicie takim kontrower-

83 Tamże.
84 J. M. Bocheński, dz. cyt., s. 79.
85 Seneka, De vita beata, ed. R.D. Reynolds, Oxford 1977, 23, 4.
86 Tamże, 23, 5.
87 Tamże, 21, 2.
88 Seneka, Epistulae..., dz. cyt., 5, 2.
89 Tamże, 5, 3.
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syjnym życiem zrazić ludzi do siebie i zmusić do ucieczki tych, których pragną poprawić, 
a także spowodować, że nikt nie zechce ich w niczym naśladować, bojąc się, że będzie 
musiał naśladować filozofów we wszystkim90. Filozofia domaga się gospodarności (która 
nie może być zaniedbaniem), nie zaś udręki91. Można przyjąć, iż według Seneki rów-
nież zależnie od okoliczności posiadanie bogactw może okazać się czymś „słuszniejszym” 
niż ubóstwo, tak jak kiedy indziej właściwszym dla mędrca będzie życie w ubóstwie92. Al-
bowiem jest się bogatym, jeżeli nie odczuwa się potrzeby posiadania bogactw93. Filozof 
przekonuje, iż kto z ubóstwem dobrze się zgadza, jest bogaczem94.

Podsumowanie
Za podsumowanie i zakończenie niech posłużą słowa Pierre’a Hadota, wybitnego bada-
cza historii filozofii, eksplikujące, iż starożytny filozof wie, że normalnym, naturalnym 
stanem ludzi powinna być mądrość, bo nie jest ona niczym innym niż widzeniem rzeczy 
takimi, jakimi są, postrzeganiem kosmosu takim, jakim jest w świetle rozumu. A ten z ko-
lei nie jest niczym innym niż sposobem bycia i życia, który powinien być zgodny z takim 
postrzeganiem. Ale filozof wie i  to, że owa mądrość jest stanem idealnym i prawie nie-
osiągalnym. Takiemu człowiekowi życie – takie, jakim je czynią i przeżywają inni ludzie 

– musi nieuchronnie wydawać się nienormalnością, stanem szaleństwa, nieświadomości, 
niewiedzy o rzeczywistości. A jednak trzeba mu żyć przez wszystkie dni życiem, w którym 
czuje się obcy i w którym inni postrzegają go jako obcego. I właśnie w życiu codziennym 
będzie próbował osiągnąć sposób życia całkowicie obcy życiu codziennemu. Tak to trwać 
będzie wieczny konflikt między staraniem filozofa o to, by widzieć rzeczy takimi, jakimi są 
z punktu widzenia Natury powszechnej, a konwencjonalnym widzeniem rzeczy, na jakim 
opiera się ludzkie społeczeństwo; konflikt między życiem, jakim się żyć powinno, a zwycza-
jami i konwencjami życia codziennego95. ◗

90 Tamże. 
91 Tamże, 5, 5.
92 P. Grimal, Seneka, tłum. R. J. Kaczyński, Warszawa 1994, s. 13.
93 Tamże, s. 14.
94 Seneka, Epistulae..., dz. cyt., 4, 11. Zob. także 4, 10: magnae divitiae sunt lege naturae composita 
paupertas. Epicurea, ed. H. Usener, Lipsia 1887 [przedruk anastatyczny, Roma 1963], 477. 
95 P. Hadot, Filozofia jako…, dz. cyt., s. 268-269.
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Co za widok osobliwy i gorszący...,  
czyli o kuriozach trybunalskich

 

Trybunał Koronny sam w sobie był instytucją oryginalną i tak postrzegali go w cza-
sach nowożytnych obcokrajowcy. Na przykład Franciszek Paweł Dalairac, podró-
żując w 1679 r. po Polsce zanotował: Województwo lubelskie leży prawie w pośrod-
ku państwa [...]. Podnosi to wielce dostatek mieszkańców, tem więcej, że w głównym 
mieście sadowi się Trybunał, najwyższy, ściągający tu palestranckie rzesze. Jest to 
rodzaj parlamentu, potężniejszego anieżeli parlament francuski, albowiem jest jedy-
ny w całej Polsce1. Tak więc Trybunał ma swego marszałka z prawem sądzenia na 
równi z współsędziami i korzystającego z powagi nadanej mu prawem obioru. Przed 
Henrykiem Walezym nie znano Trybunału, gdyż wszystkie sprawy szły przed sąd kró-
la. Król ten, znudzony pobytem w kraju przez siebie nie lubianym, znużony wreszcie 
wyrokowaniem w ustawicznych procesach, wolał raczej, dla pozbycia się tego ciężaru, 
zmniejszyć władzę królewską powierzeniem sądu najwyższemu Trybunałowi, aniże-
li żyć ciągle pośród krzyków gardłaczy2. Pomijając fakt ewidentnej pomyłki co do 
władcy, który ustanowił Trybunał Koronny (w rzeczywistości był to Stefan Batory), 
w wypowiedzi tej widać obok zachwytu pewną nutę ironii, z jaką wielu cudzoziem-
ców odnosiło się nie tylko do Trybunału, ale generalnie do kwestii polskiego ustroju, 
traktując go jako swoiste kuriozum. 

1 F. P. Dalairac, Pamiętniki kawalera de Beaujeu, tłum. A. Kraushar, Kraków 1883 (seria Pamiętniki 
do czasów Jana III, seria 1, t. 1), s. 97-98. Nieco inne, zawierające bardziej krytyczne w stosunku do 
Trybunału sformułowania, tłumaczenie tego fragmentu opublikował współcześnie Adam Andrzej 
Witusik: Bogactwo ich [tzn. mieszkańców Lublina, K. G.] powiększa się jeszcze przez napływ pieniaczy, 
których przyciąga do Lublina Najwyższy trybunał Królestwa – rodzaj parlamentu, o wiele znakomitszego 
jednak niż parlamenty francuskie, bo jednego dla całej Polski, wyłączywszy Wielkie Księstwo Litewskie, 
które ma odrębne sądownictwo. A. A. Witusik, Lublin i Zamość w oczach francuskiego podróżnika, 

„Kalendarz Lubelski” 1977, s. 174.
2 F. P. Dalairac, dz. cyt., s. 102.
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Stosunek polskiej opinii publicznej do Trybunału był jednak inny – przez więk-
szość szlachty instytucja ta traktowana była jako gwarant obowiązujących praw 
i wolności. W jego funkcjonowaniu zawsze znajdowały się wszakże zjawiska uzna-
wane przez świadków za swoiste kurioza, i im właśnie poświęcony będzie niniejszy 
artykuł. Za takie kuriozum postrzegano naruszanie nietykalności deputatów, a tak-
że niektóre parateatralne przedstawienia urządzane w przestrzeni miast trybunal-
skich. Pamiętać jednak trzeba o tym, że nie wszystko to co dziś jesteśmy skłonni 
postrzegać w kategoriach curiosum, tak odbierano 250 czy 300 lat temu, ogląd ten 
zmieniał się zresztą przez ponad 200 lat działalności Trybunału3. Niejednokrotnie 
też trudno jest uchwycić communis opinio, przedstawić można jedynie zdanie kon-
kretnych osób.

W kategoriach trybunalskich kuriozów może być rozpatrywane obradowanie 
w  miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zasadniczo miejscem obrad Trybuna-
łu Koronnego był ratusz (Lublin, Piotrków, Poznań, Bydgoszcz), względnie zamek 
(Lwów). Zdarzały się jednak obrady w karczmach. Problem był na tyle istotny, że 
zajmował się nim sejm. Na sejmie 1719-1720 opracowano projekt korektury trybu-
nału, który m.in. wprowadzał zakaz odbywania sądów po gospodach. W wyniku 
zerwania sejmu projekt upadł4. Wrócono jednak do niego już niebawem i korektura 
trybunału z 1726 r. nakazywała deputatom, aby byli trzeźwi, nie odbywali sądów 
po gospodach oraz ażeby w  Trybunałach strzelanina, tumulty, poiedynki y żadne 
excesa nie bywały pod czas Sądów5. Tego typu zapisy nie powinny dziwić, gdy przy-
pomnimy sobie choćby pamiętnikarskie relacje Marcina Matuszewicza dotyczące 
trybunału litewskiego w Mińsku z 1760 r.: Wicemarszałek trybunalski [Michał Ta-

3 Im bliżej końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej, tym traktowanie Trybunału z  jego złożonym 
ceremoniałem, jako swoistego curiosum zdarzało się coraz częściej. I  tak na przykład 
z  korespondencji Ignacego Krasickiego wyłania się obraz Trybunału jako czegoś komicznego 
i  właśnie na swój sposób kuriozalnego w  znaczeniu nam współczesnym, a  więc negatywnym. 
W  liście ze Lwowa do Kajetana Ghigiottiego, datowanym na 24 IV 1765 r., Krasicki pisał: Nie 
mam innych nowin dla przekazania Ci prócz wiadomości o  moim nieustannym zajęciu, które 
polega na rozpatrywaniu skarg, sporów i  spraw podobnych, jako też na przyjmowaniu wizyt 
i ustawicznych komplementów, wśród których niewiele czasu pozostaje mi na wytchnienie. Takie 
są nowiny z  bieżącego tygodnia i  sądzę, że takie będą przez cały rok. [...] Drogi Przyjacielu 
chciałbym Cię przynajmniej trzy dni widzieć tutaj, wzbudziłbym litość, a może i śmiech kłopotami 
mego dostojeństwa. Korespondencja Ignacego Krasickiego z papierów Ludwika Bernackiego, wyd.  
Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, Wrocław 1958, t. 1 1743-1780, s. 95. 
Cytowane w niniejszym artykule opinie Kajetana Koźmiana są również opiniami formułowanymi 
już w XIX w.
4 H. Olszewski, Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 1697-1740, Warszawa 1961, s. 187. 
5 Volumina legum, konst. 1726, v. VI, f. 439. Zob. także M. Goyski, Reformy Trybunału Koronnego, 
Lwów 1909, s. 61. 
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deusz Morykoni, K. G.], gdy regenci dekret pisali, grał w karty, a jako się to i dawniej 
trafiało, że dobosze i fajforowie od piechoty trybunalskiej ad conclave dla ogłaszania 
pijących wiwatów wpuszczani byli, tak i [Michał] Wołodkowicz prosił wicemarszałka, 
ażeby fajfrom i doboszom ad conclave przyjść kazał. Na co, gdy napiłemu grubo od-
powiedział wicemarszałek, że to jest hultajska maniera, tedy Wołodkowicz, wpadłszy 
w cholerę, odpowiedział, że w karty grać jest kosterska sprawa, i pieniądze mu z kar-
tami ze stołu zrzucił, a potem dobywszy szabli, nikogo nie atakując, świece palące się 
ścinał i Dłuskiego, deputata orszańskiego [...] letko w rękę zaciął6. Podobne sytuacje 
potwierdzone źródłowo zdarzyły się nieco później w Lublinie, gdzie przynajmniej 
od 1782 r. dawały swe występy trupy teatralne, grywając w pałacu Parysów, a być 
może nawet w zajeździe Rojewskich przy Krakowskim Przedmieściu7, które jedno-
cześnie było miejscem finalizowania spraw trybunalskich. Podobnie było zresztą 
i we wzniesionej nieco później tzw. Komedialni na Korcach. Jak wyglądały tamtej-
sze przedstawienia, relacjonuje Henryk Rzewuski w Pamiątkach Soplicy8. Powieści 
Rzewuskiego mają niewątpliwie walory autentycznego źródła, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o  trafność ukazania obyczajowości szlachty polskiej drugiej połowy XVIII w.,   
zawarte tam relacje można więc uznać za wiarygodne9.

6 M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, wstęp i  oprac. B. Królikowski, komentarz Z. Zielińska, 
Warszawa 1986, t. 2 1758-1764, s. 87. Relacja pamiętnikarza jest oczywiście subiektywna, zważywszy 
że Michała Wołodkowicza, wojskowicza mińskiego, stracono. Według innych, cytowanych przez 
Matuszewicza relacji, Wołodkowicz „porąbał” przynajmniej dwóch deputatów. M. Matuszewicz, dz. 
cyt., s. 658, przyp. 2. 
7 S. Kruk, Życie teatralne w  Lublinie (1782-1918), Lublin 1982, passim. Zob. także: K. Koźmian, 
Pamiętniki, przedmowa A. Kopacz, wstęp i  komentarz J. Willaume, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk 1972, t. 1, s. 87.
8 Bo człowiek był rad o sztuce granej dowiedzieć się i na koniec za to zapłacił, ale co zacznę słuchać, to 
koło mnie taki hałas, że ani sposobu trafić, o co rzecz. A jak pokaże się wyżej nas czy marszałek, czy 
deputat, czy jakiego deputata żona, to jak zaczną krzyczeć z dołu wiwat, a niektórzy każą wina przynieść 
i nakrzyczą na komediantów, by przerwali granie, póki nie skończą zdrowia. A tak nawrzeszczawszy 
wiwatów i  przez może dwadzieścia rąk kielich obszedłszy, dopiero komediantom pozwolą dalej 
grać, póki im na nowo nie przerwą. Dość że tym sposobem sztuka się ledwo o  jedenastej skończyła; 
a  tylem o  niej wiedział powracając z  teatru, jakbym nigdy ze stancji nie wychodził. Postanowiłem 
sobie, póki będę w Lublinie, na teatr nie chodzić, aby więcej czterech złotych w wodę nie rzucać. (H. 
Rzewuski, Pamiątki Soplicy, posłowie Cz. Hernas, Wrocław 1997, s. 102). W dziejach nowożytnego 
sądownictwa zdarzało się sądzenie po gospodach, np. w koloniach angielskich w Ameryce Północnej, 
wynikało to jednak z innych pobudek (miejsce, do którego każdy potencjalny widz ma maksymalnie 
ułatwiony dostęp, czy też miejsce niewymagające dodatkowych nakładów finansowych – sprawa 
istotna w  społeczeństwie purytańskim). M. McNamara, From Tavern to Courthouse. Architecture 
and Ritual in American Law 1658-1860, Baltimore-London 2004, passim.
9 Zob. J. Tazbir, Wstęp, w: H. Rzewuski, Listopad, Kraków 2000, zwłaszcza s. 9, 50.
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Wspomniana powyżej konstytucja z  1726 r. nakazywała, przypomnijmy to 
jeszcze raz, ażeby w Trybunałach strzelanina, tumulty, poiedynki y żadne excesa nie 
bywały pod czas Sądów. Podobne wskazówki zawierały też instrukcje sejmikowe10. 
Czynienie przemocy w  miejscach obrad Trybunału, zwłaszcza zaś gwałt dokony-
wany na deputatach, było powszechnie potępiane i uchodziło za sprawę gorszącą. 
Bywały jednak formy zakłócania prac Trybunału odbierane dosłownie w  katego-
riach curiositas. Dość specyficznym zjawiskiem trybunalskim były swoiste „happe-
ningi” urządzane na Krakowskim Przedmieściu przez pacjentów, tzn. osoby będące 
stronami w sądzie. Bachiczną orgię odbywającą się nieopodal lubelskiego ratusza, 
która zmusiła marszałka do przerwania obrad, w barwny sposób relacjonuje w Pa-
miętnikach Kajetan Koźmian11. W  innym miejscu opisuje przypadek Franciszka 
Ksawerego Branickiego, który – przegrawszy sprawę w Trybunale – kazał w biały 
dzień rozpalić na Krakowskim Przedmieściu dwadzieścia cztery pochodnie i krzy-
cząc: Pójdźmy szukać poczciwych ludzi, rozkazał swemu licznemu orszakowi udać się 
w kierunku ratusza. W tym przypadku marszałek sesję oczywiście odwołał, a orszak 
Branickiego, połączywszy się z częścią opłacanych przez hetmana deputatów, odbył 
wokół rynku swoistą procesję12.

Jędrzej Kitowicz podaje przypadki ataku na deputatów, zawsze traktowane jako 
odstępstwa od przyjętych powszechnie norm: A przecie gdy z jednej strony takie depu-
tatom zewsząd oddawano uszanowanie, z drugiej strony ostatnia czasem ich potykała 
hańba, kiedy deputat zadufany w swoim charakterze albo zuchwale ludzi słusznych 
przez nogi przerzucał, albo z głowami szalonymi, winem zapalonymi w zbytnią się 

10 W instrukcji 1630 r. ujęli się chełmianie za różnowiercami, skarżącymi się na tumulty podczas 
Trybunału Lubelskiego, które były nie tylko ich osobistą krzywdą, ale zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
działania trybunału. J. Ternes, Świadomość religijna szlachty chełmskiej epoki Wazów, w: Staropolski 
ogląd świata. Materiały z  konferencji Wrocław 23-24 października 2004, red. B. Rok, F. Wolański, 
Wrocław 2004, s. 103; Tenże, Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668), Lublin 2004, s. 127.
11 K. Koźmian, dz. cyt., s. 102-103. Pamiętnikarz opisuje także przypadek Konrada Badowskiego, 

„mecenasa drugiej klasy”, który podczas sesji trybunału zainscenizował bachiczny pochód. 
W mgnieniu oka stanęła na ulicy czereda pół naga; zajechała bryka dzielnymi końmi, z dwoma 
beczkami z wyciągniętymi wątorami z winem. Badowski na pół nagi siada jak Bachus na jedną 
z nich, dają mu wielką chochlę srebrną od zupy, czerpa trunek z beczki, nalewa w kielichy i ta cala 
pijana gawiedź rusza się w procesji i w biały dzień idzie przez ulicę ku Krakowskiej Bramie. Co 
za widok osobliwy i gorszący: do osiemdziesiąt osób półnagich, wielu potrząsających łachmanami, 
które wprzód suknia osłaniała, tańczących, skaczących, taczających się, śmiejących się, śpiewających 
lub ze zbytku trunku upadających i oddających ustami trunek. Była to orgia Bachusa, tyrsów jej 
tylko niedostawało, najśmieszniejsza, najdziwaczniejsza i  gorsząca. [...] Ostrzeżony marszałek 
trybunalski odwołał sesję. K. Koźmian, dz. cyt., s. 102.
12 Tamże, s. 100-101.
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konfidencję wdawał13. I tak na przykład Józef Bystry, określony przez pamiętnikarza 
jako „plenipotent Flemminga”, stanąwszy z damą do tańca, gdy od deputata został 
odepchniony, wyciął mu policzek. Tym deputatem był Jeżewski, deputat płocki 1749 r.  
Józef Bystry został co prawda skazany na wieżę, ale schronił się pod opiekę Sta-
nisława Poniatowskiego i został generalnym komisarzem Jana Jerzego Flemminga. 
W 1754 r. został znieważony przez Mikołaja Potockiego deputat Tomasz Garlicki. 
Potocki będąc sam podówczas deputatem i mając wielki dwór, tudzież żołnierzy na-
dwornych swoich więcej, niż był ich w garnizonie asystującym trybunałowi, niczego 
się nie obawiał, bo cały trybunał przez obawę jego potęgi tę obelgę, magistraturze swo-
jej uczynioną, winie Garlickiego przypisał, który nie mogąc znieść wstydu, wyniósł się 
z Lublina, porzucił świat i został misjonarzem świętego Wincentego z Paulo14. Moż-
na jednocześnie zaryzykować twierdzenie, że zachowanie samych zaatakowanych, 
to, że zapomnieli o realnie obowiązującej hierarchii społecznej w Rzeczypospolitej, 
także odbierane było w kategoriach curiosum, gdyż, jak podkreślał Kitowicz, każdy 
deputat, który za protekcja pańską [...] utrzymał się przy funkcji, swego protektora 
stawał się niewolnikiem15. 

Warto wymienić jeszcze kilka tego typu wydarzeń, uznanych przez współcze-
snych za wyjątkowo bulwersujące. W  1749 r. doszło do „rozdwojenia” trybunału, 
kiedy de facto wybrano dwóch marszałków (Eustachego Potockiego i Kazimierza 
Poniatowskiego). Obie strony przybyły pod Piotrków z wojskiem i z racji patowego 
rozkładu sił, marszałka ostatecznie nie zaprzysiężono, a Trybunał się nie reasumo-
wał. Potocki napisał przy tej okazji Eksplikację Pana Eustachego Potockiego staro-
sty tłumackiego z okazji funkcji deputackiej pochodzącą16, oskarżając Czartoryskich 
o wszczęcie wojny z narodem i chęć zatuszowania sprawy pojedynku Kazimierza 
Poniatowskiego z Adamem Tarłą17. 

13 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, wstęp A. Dernałowicz, red. nauk. Z. Goliński, 
Warszawa 1999, s. 126.
14 Tamże, s. 126, przypisy s. 346.
15 Tamże, s. 120. Także i  to prawda, że takowego występku [znieważenia deputatów, K. G.] nicht 
nie śmiał próbować z małej szlachty – tylko z wielkich panów lub ich ministrów, w nadzieję swoich 
pryncypałów, na których osoby nie masz prawa w Polszcze, tylko na ich szkatuły i dobra. Tamże, s. 126.
16 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Publiczne Potockich, 73, I. 
17 Adam Tarło, żonaty z Dorotą z Tarłów Chomentowską (zm. 1756), zakochał się w Annie, córce 
Teodora Lubomirskiego i krakowskiej mieszczki (Krystyny/Krystki), bojkotowanej przez arystokrację 
związaną z Familią. W 1743 r. podczas karnawału w Warszawie, na balu u Franciszka Bielińskiego 
doszło do incydentu, kiedy to jedna z dam (Zofia Czartoryska lub Izabela Poniatowska) odmówiła 
tańca z Tarłą: Po pannie Kryście z W.P. tańcować nie będę. Na co Tarło publicznie odrzekł, że mieć 
będzie za niepoczciwego, kto z tą panią zatańczy. Po czym Konstancja z Czartoryskich Poniatowska 
kazała zatańczyć z nią swemu synowi Kazimierzowi, co stało się powodem pojedynku. Następnego 
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Podczas Trybunału 1752 r. w  Piotrkowie jeden z  deputatów-elektów Andrzej 
Szulerzycki, któremu zarzucano, że nie został wybrany zgodnie z obowiązującym 
prawem, próbował wymusić potwierdzenie elekcji, przybywszy na miejsce obrad 
z bandą uzbrojonej szlachty. O sprawie pisał „Kurier Polski”, znana jest także z rę-
kopiśmiennej relacji Jakuba Sobieszczańskiego (Biblioteka XX. Czartoryskich), po-
wstałej jednak dopiero na początku XIX w. 18 

Najbardziej bulwersującym wydarzeniem z  tej kategorii był jednak napad na 
prezydenta Trybunału Koronnego, Ignacego Krasickiego, który miał miejsce we 
Lwowie w 1765 r. Krasicki od samego początku lwowskiej kadencji otwarcie dystan-
sował się wobec rozbudowanego ceremoniału trybunalskiego, z  tego też powodu 
zrezygnował zapewne z przysługującej mu eskorty wojskowej, czego konsekwencją 
było zaatakowanie go przez grupkę pijanej szlachty, co nie miało precedensu19. Naj-
prawdopodobniej 18 września, powracający z  Rozdołu do Lwowa Krasicki został 
zaczepiony przez trzech pijanych szlachciców: Antoniego Marszyckiego, Jacka Czaj-
kowskiego i  Jana Markowskiego. Podczas zajścia Czajkowski uderzył prezydenta 
dwukrotnie pięścią w  pierś20. Wydarzenie, mające znamiona zwykłego chuligań-
skiego wybryku, za który sprawcy słono zresztą zapłacili, Krasicki rozdmuchał: Pan 

dnia Poniatowski i Tarło spotkali się konno na pistolety. Tarło zastrzelił konia pod Poniatowskim, ten, 
błagając o litość, miał krzyknąć: Kocham Pana Wojewodę. Familia została ośmieszona i upokorzona. 
Pojawiły się jednak anonimowe, drukowane paszkwile na Adama Tarłę, odwracające wydarzenia. 
W jednym z nich (Szpieg pospolity) podano informację, jakoby Tarło miał przygnieciony przez konia 
zakrzyknąć: Jezus Maria Józef! Jeśli nie zginę, To przyrzekam, że zostanę kapucynem! Drugi pojedynek 
odbył się 16 III 1744 r. pod Marymontem. Gwardziści Czartoryskich otoczyli teren, tak że na miejscu 
potyczki był tłum zwolenników Familii. Adam Tarło miał jedynie 2 sekundantów. Początkowo 
strzelano się, lecz obaj walczący spudłowali. Podczas walki na szpady Tarło, niewątpliwie lepszy od 
Kazimierza Poniatowskiego szermierz, zginął. Wśród „republikanckiej” szlachty od razu pojawiły się 
pogłoski, że Adam Tarło, polityczny przeciwnik Czartoryskich i związanych z nimi Poniatowskich, 
został zabity skrytobójczo przez sekundanta Poniatowskiego Fryderyka Korffa, co wydawało się tym 
bardziej prawdopodobne, że ten wkrótce uciekł za granicę. Czartoryscy robili wszystko, aby sprawa 
jak najszybciej przycichła. Ostatecznie Kazimierz Poniatowski został skazany na 6 tygodni wieży, co 
było, w tym przypadku, wyjątkowo łagodną karą. Dokładnego przebiegu wydarzeń z 16 III 1744 r. 
nie wyjaśniono jednak nigdy. B. Szyndler, Pojedynki, Warszawa 1987, s. 118.
18 W. Bednaruk, Reasumpcja Trybunału Koronnego. Wspomnienia Jakuba Sobieszczańskiego 
z wydarzeń w 1752 roku, Lublin 2010, passim. Regiment trybunalski okazał się w tym przypadku 
większą siłą, Szulerzyckiego skazano na karę śmierci, zamienioną zresztą później na wieżę.
19 Potwierdza to Jędrzej Kitowicz: Także i to prawda, że takowego występku [znieważenia deputatów, 
K. G.] nicht nie śmiał próbować z małej szlachty – tylko z wielkich panów lub ich ministrów, w nadzieję 
swoich pryncypałów, na których osoby nie masz prawa w  Polszcze, tylko na ich szkatuły i  dobra.  
J. Kitowicz, dz. cyt., s. 126.
20 B. Grużewski, Napad na prezydenta trybunału (rok 1765). Przyczynek biograficzno-obyczajowy 
z drugiej połowy XVIII wieku, Lublin 1927, s. 2 i nn.
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pisarz Ogrodzki opowie Ci moja lwowską przygodę, której o mało życiem nie przy-
płaciłem. Może byłbym powiększył rejestr męczenników, wolę jednak pozostać w spo-
kojnym stanie wyznawców; pięknie jest ginąć w chwale, ale wygodniej żyć dostatnio21.

Innym wydarzeniem tego typu był brutalny lubelski sejmik deputacki w 1784 r.,  
opisany przez Kajetana Koźmiana. Doszło wówczas do „rozdwojenia” sejmiku. Ka-
zimierz Nestor Sapieha zaczął zalecać się do Jastrzębskiej (żony Kazimierza Jastrzęb-
skiego), mieszkającej na Rurach pod Lublinem. Młoda i piękna kobieta, pragnąca 
zabaw i błyszczenia na nich, wyjawiła mu chęć mieszkania w Lublinie i życzenie, aby 
dlatego jej mąż mógł być wybrany deputatem22. Sapieha chciał przeprowadzić jego 
wybór, ale większość szlachty na sejmiku deputackim opowiedziała się za ustalo-
nym wcześniej kandydatem Andrzejem Koźmianem, ojcem słynnego pamiętnika-
rza. Doszło do rękoczynów. Został zraniony nawet przeor dominikanów ks. Droho-
jewski, trzymający Najświętszy Sakrament (pod jego kapę miał się schować Sapieha). 

Powyższa relacja wywołuje kolejny problem: udział (oczywiście pośredni) ko-
biet w Trybunale. Nie był on według pisarzy staropolskich pożądany, damy bowiem, 
używając swych wdzięków, mogły skutecznie wpływać na postawy deputatów, nie-
jednokrotnie też prowokując konflikty. W najbardziej znany sposób wyraził to chy-
ba Jędrzej Kitowicz, pisząc o trojakich pobudkach sprawiedliwości. Przypomnijmy, 
że według autora Opisu obyczajów za panowania Augusta III, oprócz sprawiedli-
wości podług prawa i sumienia oraz wypływającej od panów trząsących trybunała-
mi, była też ta kupna i przedajna. Pamiętnikarz podkreślał jednak, iż niekoniecznie 
deputaci samym złotem dawali się przekupować, szli oni za powabem przyjaźni, za 
obietnicą wzajemnej i przyszłej odsługi, i co dla nas najistotniejsze, za ponętą podwiki 
i pulchnego gorsa, które ojcowie i mężowie mający sprawy do trybunałów jako pewną 
pomoc słabym na czas dokumentom zwozili23. 

Problem udziału kobiet w obradach trybunalskich był na tyle istotny, że zajmo-
wały się nim nawet sejmy, m.in. wspomniana już korektura z 1726 r., która znosiła 
nieprzystoyny zwyczay że damy y matrony różne, nie maiąc żadnych spraw w Trybu-
nałach, tamże założywszy rezydencyą bawią się, y praktyki między stronami przez 
mężów y Deputatów czynić zwykły24.

21 List Ignacego Krasickiego do Kajetana Ghigiottiego (Lwów, 25 IX 1765). Korespondencja Ignacego 
Krasickiego..., dz. cyt., s. 95. 
22 K. Koźmian, dz. cyt., s. 110 i  nn. Zob. także W. Witkowski, Samorząd szlachecki w  dawnej 
Rzeczypospolitej, w: Polskie tradycje samorządowe a  heraldyka. Materiały sesji naukowej 
zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, red. P. Dymmel, Lublin 1992, s. 47.
23 J. Kitowicz, dz. cyt., s. 120.
24 Volumina legum, konst. 1723, v. VI, f. 439. 
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 Wątek wpływu białogłowych na wyroki wydawane przez deputatów pojawia 
się wielokrotnie w  tekstach staropolskich. Przytoczę tu jeden przykład, bardzo 
oryginalny, jeśli weźmiemy pod uwagę publicystykę poświęconą Trybunałowi  

– wiersz zatytułowany Elogium Prześwietnemu Trybunałowi Koronnemu Lubelskie-
mu w Roku 1694 odprawuiącemu się:

 
Rok miiał Tysiąc Sześćset Dziewięćdziesiąt Czwarty 
Gdy był Polski Trybunał w Oborze zawarty, 
I z tąd to Iudicium Ludziom wszystkim zbrzydło 
Iże w nim miasto sędziów zasiadało bydło. 
W Oborze Laska była, miała obłow spory 
Co żywo się cisnęło z Bydłem do Obory. 
Aże tam ślubu nie masz, więc się z swymi zadki 
Ubiegały latować y młode Mężatki […] 
Panny, Wdowy, Mężatki młode były skupne, 
Wielce tam popłacały Korrupcye Dupne25.

Najważniejszy koncept wiersza – porównanie Trybunału Koronnego do obory 
– oparty został na nazwisku ówczesnego marszałka Trybunału, wojewody podlaskie-
go Marcina Oborskiego26. Spośród innych wątków obecnych w utworze, w omawia-
nym kontekście na uwagę zasługuje wątek obławiania się przez deputatów różnego 
rodzaju łapówkami, często obecny także w  innych, choć znacznie mniej oryginal-
nych, jeśli chodzi o sposób obrazowania, tekstach: 

Aże ma z Korrupcyi czterdzieści tysięcy, 
Te zebrał tylko przez ośm w Lublinie miesięcy. 
Naydziesz tam w Korrupcyi dane specyały 
Szable Perskie, Subtelne nader Pektorały [...] 
Lichtarze, Rozturchany, bogate saydaki, 
Charty, Cugi poszusne, przepyszne Rumaki, 
Są Puzdra w których piękne slifowane flaszy, 

25 Biblioteka Ossolineum, 654/I, Elogium…, w: Nowy nieprzyjaciel polski przez JMX. Pawła z Chotczej 
Choteckiego... i inne. 
26 Porównanie instytucji państwowej, jaką był Trybunał, do obory w  czasach panowania Jana III 
jest dość oryginalne. Dodać na marginesie warto, że porównywanie do obory państwa polskiego 
rozpowszechni się w czasach panowania Stanisława Augusta, a to ze względu na herby króla (Ciołek), 
prymasa Gabriela Podoskiego (Junosza) oraz rosyjskiego ambasadora Mikołaja Repnina (świnia). 
Polską oborą miało wówczas rządzić bydło: wół, baran i  świnia. J. Pokora, Obraz Najjaśniejszego 
Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy, Warszawa 1993, s. 35. 
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Karety, Karawany, Francuskie Kolasy; 
Futer Rysi soboli trudno porachować 
W tym by z kupcem największym mógł paragonować. 
Jest ważny Wolbromskiego starosty kałamarz 
Zgoła: że z Deputata został teraz kramarz27.

Inny wątek opisany w Elogium Prześwietnemu Trybunałowi Koronnemu Lubel-
skiemu…, wpływ kobiet na wyroki Trybunału, określony tu, bez ogródek, jako Kor-
rupcye Dupne, był także często obecny w literaturze, choć przedstawiany w sposób 
bardziej łagodny. Jak relacjonował Krzysztof Opaliński w  satyrze O  trybunałach 
i sądach:

Trzeba przecię, Mości panie, różnymi kaptować, 
Różnych sposobami – Uczyniłem i to, 
Żem zaprosił ichmości, popoił do woli 
żenie-m się umizgiwać kazał, 
lecz po prząckę28. 

 W podobnym tonie, ale już bardziej dobitnie, pisał także w utworze Satyr na 
Twarz Rzeczypospolitej…, Samuel Twardowski: 

A snadź gdy panowie sprawy swoie maią, 
Na kilka do Lublina niedziel przyieżdzaią, 
Przed czasem y terminem. W którey rożno dobie, 
Deputatów fawory ziednywaią sobie. 
Prosząc wprzód ich na bankiet z Paniami pospołu, 
Gdzie przy winie gorącym u stroynego stołu, 
W znaiomośći zachodzą y braterstwa nowe, 
Spore na to kielichy pełniąc kryształowe. 

27 Bardzo podobne wątki znajdujemy także wcześniej, na przykład w Satyrze na Twarz Rzeczypospolitej 
w Roku 1640 [b. m. wyd., 1640] Samuela Twardowskiego: Jeszczek kiedy y drugi ze sto wziął czerwonych 
/ W papierową nieznacznie trąbkę zawinionych, / Albo tam kwit przynamniej na Cug koni po tym, / 
Tylko żeby dla Boga nie wiedział nikt o tym. / [...] Drugim podrzucaią / Konwie srebrne y czary, a choć 
się gniewaią, / A chcą w rzeczy wyrzucać. Przecie pod oknami / Rzadko gdzie ich znaiduią. A ieśli nie 
sami, / Nie pogardzą przynamniej Panie Deputatki, / Z którymi tam pospołu, a newet y z Dziatki, / 
Z wszystką familią swoią się zieżdżaią. W niniejszym artykule posłużono się pierwodrukiem utworu, 
wspomnieć należy jednak, że istnieje współczesne wydanie tego dzieła – S. Twardowski, Satyr na 
Twarz Rzeczypospolitej w Roku 1640, oprac. S. Baczewski, Lublin 2007.
28 K. Opaliński, Satyry, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocław 1953, s. 153.
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Niewieścim wdziękom ulegają według Twardowskiego nie tylko deputaci świec-
cy lecz także duchowni: 

Snadź y drugi Panowie sposób na te maią, 
Deputaty, co owo bez żon przyieżdżaią, 
W którym poczcie y Xięża położe bezpiecznie, 
(Acz wierzyć się nie godzi o nich nic wszetecznie) 
To więc gwoli uciesze y letniemu chłodu, 
Poproszą ich prywatnie z soba do ogrodu, 
Na taką kollacyą gdzie naprzód uczynią, 
Ten porządek, że z domu wezmą gospodynią 
Z córeczkami pospołu gościom dla zabawy, 
Gdzie nie tak wino zagrzeye, iako płci tey bialey 
Podbleczone z oczyma owe speciały [...] 
Gdy przyidzie na terminie pomniąc te Ochotę 
Gdzie iako iuż w niewolą wdali swoie Cnotę29. 

 Wątek ten był zresztą zasadniczy właściwie do ostatnich lat historii Trybunału. 
W jednej z relacji z trybunalskiego posiedzenia Ignacy Krasicki pisał: Sprawy mamy 
wielkie; a co większa pacjentkę panią Niemieryczową [Anielę Honoratę z Krzuckich, 
K. G.], starościnę nowosielecką, wdowę tak piękną, że lubom trochę słaby, umyślnie 
lekarstwa dnia jutrzejszego brać nie będę, żeby Kupido Temidy nie zwyciężył30. 

Stosunek prezydenta Trybunału Koronnego, Ignacego Krasickiego do tegoż 
Trybunału, otwiera jednak nowy rozdział. Oświeceniowi, a później dziewiętnasto-
wieczni pisarze mieli do tej instytucji już inny, znacznie bardziej krytyczny stosunek, 
o wiele więcej zjawisk tam występujących skłonni byli uznawać za kurioza, ale to już 
zagadnienie na inny artykuł.  ◗

29 S. Twardowski, Satyr na Twarz Rzeczypospolitej…, s. Cv – C2v. Zob. także K. Gombin, „Bankiety są 
wielką koruptelą Trybunalistów.” Uczty z udziałem deputatów w oczach współczesnych, w: Studia nad 
sztuką renesansu i baroku, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2008, t. 9, s. 219.
30 List Ignacego Krasickiego do Jacka Ogrodzkiego (Lwów, 1 V1  765). Korespondencja Ignacego 
Krasickiego..., dz. cyt., s. 101.
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W oparach zakopianiny.  
Absurd jako koncept życia i twórczości „pokolenia synów”

Mówić rzeczy zrozumiałe […], to obciąża umysł i deformuje pamięć,
Podczas gdy absurd ćwiczy mózg i pobudza grę pamięci.

Alfred Jarry1

W  dwudziestoleciu międzywojennym Zakopane było istotnym ośrodkiem życia 
artystycznego odrodzonej Rzeczypospolitej. Dwie dekady stanowiły najciekawszy 
i najpłodniejszy okres historii tatrzańskiego kurortu, czas jego kulturotwórczej roli 
na polu literackim i  plastycznym. W  Zakopanem, podczas dysput i  słynnych, mi-
tycznych witkacowskich „orgii”, dojrzewały idee formizmu, nowoczesnego teatru 
i  tańca, sztuki stosowanej i  stylu narodowego. Działania artystyczne nie zamyka-
ły się w  lokalnych, podhalańskich ani nawet polskich, ramach – artyści związani 
z Zakopanem byli obecni w krajowych, europejskich i amerykańskich salonach wy-
stawienniczych, w cenionych pracowniach oraz na uczelniach artystycznych.

Specyfika środowiska plastycznego Zakopanego polegała na swoistej „jedności 
różnorodności”, wymuszonej skąpością miejsca i  ograniczoną liczbą uczestników 
działań. Zakopiańscy intelektualiści i artyści – pomimo różniących ich zapatrywań 
i  artystycznych ideałów, spotykali się w  miejscowych salonach gastronomicznych, 
wystawiali w tych samych lokalach, tworząc niekiedy zaskakujące konfiguracje oso-
bowości i stylistyk zjednoczonych pod wspólnym szyldem2. Podobnie było w przy-
padku czterech artystów, których chcemy tu przywołać; wiele zdaje się ich łączyć, 
ale dostrzegamy między nimi znaczące różnice. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Rafał 
Malczewski, August Zamoyski i  Karol Stryjeński należeli do bliskich znajomych, 
może nawet przyjaciół – choć relacje między nimi trudno jednoznacznie ocenić. 

1 Cyt. za: T. Żeleński Boy, Od tłumacza, w: A. Jarry, Ubu Król czyli Polacy, Kraków 2002, s. 12.
2 W  ramach wystaw Towarzystwa „Sztuka Podhalańska” obok siebie prace wystawiali tak różni 
artyści jak, Gałek i Witkacy.
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Malczewski i Zamoyski uchodzili za bliskich Witkacemu powierników, partnerów 
artystycznych, uczestników filozoficznych dysput. Ale zarówno kontakty między 
nimi, jak i Stryjeńskim, nie należały do statycznych. Obfitowały w burzliwe zwroty, 
konfrontacje, aż do zrywania stosunków i groźby pojedynku włącznie. Bez wątpie-
nia zwornikiem tej grupy był Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ale czterech twórców 
łączyło coś jeszcze: styl bycia (nieskrępowany, prowokacyjny, pełen humoru i non-
sensownych zachowań) oraz niełatwe relacje z ojcami, relacje przekładające się nie 
tylko na osobiste, ale i zawodowe życie synów. Wszyscy czterej należeli do generacji 
twórców dojrzewających w okresie przed pierwszą wojną światową, debiutujących 
ok. 1914-1918 r. Charakterystyczne dla tego okresu było odczuwanie i przeżywanie 
kryzysu, z którymi wiązała się m.in. gloryfikacja buntu, tak typowa dla europejskie-
go i polskiego ekspresjonizmu. Pogłębiała się przepaść między pokoleniami, czego 
ilustracją w dramacie ekspresjonistycznym był konflikt między ojcem i synem3. Ten 
wątek postanowiliśmy odnaleźć w biografiach artystycznych naszych bohaterów.

Rafał Malczewski (1892-1965) był drugim dzieckiem, a jedynym synem, Jacka 
Malczewskiego (1854-1929), wybitnego polskiego malarza symbolisty4, pedagoga, 
uznanego i poważanego artysty. O relacjach między Malczewskimi – ojcem i synem 
możemy powiedzieć niewiele. Monografistka Rafała Malczewskiego, Dorota Folga-
Januszewska charakter dialogu i temperaturę uczuć próbowała zrekonstruować na 
podstawie malarskich notatek ojca – odszukując w nich wyraz rodzicielskich uczuć 
i  troski5. Diametralnie odmienną ocenę rodzinnych układów wystawili Sławomir 
Potępa i Dorota Kudelska6. Ta ostatnia podkreśla, że ojciec – Jacek Malczewski, zre-
zygnował z wpływu na wychowanie Rafała, pozostawiając je w rękach matki, Marii 
Malczewskiej. Autorka przypuszcza, że decyzja ta mogła pozostawać w  związku 
z długotrwałym i szczególnym wpływem, jaki w dzieciństwie i w młodości na Jacka 
miał jego własny ojciec – Julian Malczewski. Między Jackiem a  Rafałem powstał 
więc emocjonalny dystans, syn nie odczuwał zainteresowania ze strony ojca (rów-
nież dla własnych pierwszych artystycznych prób). Z  kolei silny związek z  mat-
ką, osłabić miał jego umiejętności samostanowienia i  podejmowania dojrzałych  

3 Zob. L. Richard, A. Arnold,  Encyklopedia ekspresjonizmu, tłum. D. Górna, Warszawa 1998, s. 22.
4 Tak sklasyfikowanego i zapisanego w historii sztuki, choć sam artysta nieraz zżymał się na takie 
określanie jego artystycznej działalności.
5 D. Folga-Januszewska, Rafał Malczewski i  mit Zakopanego, Olszanica 2006, rozdz. Jacek i  Rafał. 
Rafał i Jacek, s. 8-19.
6 D. Kudelska, Dukt pisma i  pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008,  
s. 218-229. Autorka zgadza się z  opinią Stanisława Potępy, którego monografię Rafał Malczewski, 
Tarnów 2006, często w swoim tekście przywołuje.
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decyzji7. Przebywając w  Wiedniu Rafał Co roku studiował co innego, filozofię, ar-
chitekturę, agronomię, ale właściwie spędzał czas na wypadach w góry, a zimą na 
nartach […] z braćmi Schielami i […] Goetlami8. Ze strony ojca nie otrzymał jedno-
znacznego wsparcia i motywacji. Decydując się na zawód artysty, Rafał Malczewski 
skazał się na podążanie drogą ojca, na pozostawanie w jego cieniu czy blasku – za-
wsze jednak w pozycji niesamoistnej. Tego brzemienia ojca-mistrza nie zrzuciła z ra-
mion syna ani odmienna estetyka jego prac, ani nawet śmierć Jacka Malczewskiego. 
Recenzenci wystaw Rafała Malczewskiego bez zażenowania oceniali samodzielne 
i dojrzałe dokonania malarza z perspektywy dystansu – ich zdaniem wciąż dzielące-
go syna od doskonałości ojca. Ostateczne artystyczne usamodzielnienie się umożli-
wiła dopiero emigracja malarza w 1939 r.9

W  czasach zakopiańskich najbliższym Rafałowi Malczewskiemu twórcą 
i kompanem był Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939). Starszego o  siedem lat 
Witkacego z  Rafałem zbliżyła m.in. podobna rodzinno-synowska pozycja. Silna 
u  obu więź z  matkami – w  obu przypadkach utrwalona ojcowskimi pozamałżeń-
skimi związkami. W przypadku relacji z ojcami wyglądały one specyficznie, lecz 
odmiennie. Wydaje się, że obaj ojcowie pozostawili synom dużo samodzielności 
i wolności, ale o ile Jacek Malczewski pozostawił Rafała w trudnej sytuacji „samo-
pas”, o tyle  Stanisław Witkiewicz (1851-1915) z kolei, umożliwiając synowi pozornie 
nieskrępowany rozwój intelektualny, roztoczył nad nim szczelny, ojcowski nadzór. 
Związki obu Witkiewiczów Jan Błoński określił mianem rodzinnej psychomachii 
i w swoim artykule, o kapitalnym dla nas znaczeniu źródłowym10, prześledził wza-
jemny ciąg ustępstw i wymuszeń, emocjonalnej gry i próby sił, których zapisem stały 
się Listy do syna pisane przez Stanisława Witkiewicza z Lovrany oraz młodzieńcza 
powieść Witkacego 622 upadki Bunga – w której ojciec występował w roli surowego 
sędziego postępków Bunga11. Relacje Witkiewiczów – ojca i syna – były przedziw-
nym konglomeratem niekłamanej miłości, głębokiego szacunku dla wolności dru-
giej osoby oraz bezkompromisowych nakazów i wymagań. Jak pisał Błoński: ojciec 
po to syna wyzwala, aby go lepiej uchwycić i  ukształtować, syn zaś hojnie czerpie 

7 D. Kudelska, dz. cyt., s. 220-221.
8 K. Wierzyński, Rafał Malczewski, w: Tegoż, Poezja i proza, wybór i posłowie M. Sprusiński, Kraków 
1981, t. 2 Proza, s. 147. Cyt. za: D. Kudelska, dz. cyt., s. 222.
9 Dorobek obu artystów, nawet współcześnie, wciąż chętnie jest ze sobą konfrontowany przez 
kuratorów wystaw i historyków sztuki. W zestawieniach tych Rafał z zasady występuje jako drugi, 
po swoim wielkim ojcu. Zob. Ku chwale artysty. Jacek Malczewski. Rafał Malczewski, kurator A. 
Brincken, Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem, Kraków 2011.
10 J. Błoński, Witkiewicz ojciec i syn czyli psychomachia rodzinna, „Twórczość” 1970, nr 7-8, s. 140-154.
11 Z czasem w rękopisie Witkacy zastępuje postać ojca postacią przyjaciela.
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z nauk ojca, aby zwrócić się przeciwko niemu12. Życie tych dwu gigantów ducha jest 
historią bezustannych oczekiwań, wyzwań i  buntów. W  imię niezależności umy-
słu syna ojciec (sam będąc samoukiem) zorganizował dla niego pozaszkolny system 
nauczania. Po eksternistycznie zdanej maturze, Witkacy podjął studia artystyczne 

– szybko je porzucając, zgodnie z wolą ojca. Ojciec przekonał też syna dwukrotnie 
do zmiany młodzieńczych planów matrymonialnych13. Z kolei, mimo gwałtownych 
protestów ojca, Witkacy wdał się w romans z aktorką starszą o dziesięć lat, Ireną 
Solską. Wymownym gestem nieposłuszeństwa w rodzinie zesłańców, musiała być 
także decyzja Witkacego o wstąpieniu do carskiej armii (1914 r.)14. Tym potyczkom 
na polu prywatności towarzyszył trudny dialog artystyczny. Ojciec deklarując po-
szanowanie synowskiej wolności, przekonywał go jednocześnie do własnych ide-
ałów. Syn tymczasem dostrzegał w ojcowskim systemie wartości niespójności, któ-
re domagały się jego młodzieńczej korekty. Najostrzej różnili się Witkiewiczowie 
w kwestiach społecznej i narodowościowej15. Witkacy nigdy nie wybaczył też ojcu 
pozostawienia matki w Zakopanem, kiedy – zmuszony względami zdrowotnymi – 
wyjechał u  schyłku życia do Lovrany z  inną kobietą16. Sam nigdy nie chciał mieć 
dzieci, będąc przekonany, że wychowanie syna piekielnym jest zadaniem17.

Relacje między Witkiewiczami posłużą nam jako modelowy schemat, do któ-
rego będziemy odwoływać się w  toku niniejszych rozważań. Jaskrawość sporów, 
ostrość formułowanych opinii, siła konfrontujących się osobowości i bogactwo ma-
teriałów źródłowych pozwalają na wyłuskanie zasadniczych elementów „ojcowsko-

-synowskiej psychomachii”, wśród których szczególnie istotna była presja związana 
z oczekiwaniami stawianymi bezpośrednio przez ojca synowi (Witkiewicz widział 
w Stasiu wybrańca, ten z kolei zawsze uważał siebie za artystę niespełnionego, nie 
dorastającego do ojcowskich wymagań). Równie ważne było, powszechne u kryty-
ków i  odbiorców sztuki, poszukiwanie w  twórczości synów kontynuacji dokonań 

12 J. Błoński, dz. cyt., s. 141.
13 Dotyczących Ewy Tyszkiewiczówny i Anny Oderfeldówny.
14 Powody tej decyzji nie były oczywiście jednoznaczne. Witkacy podjął ją w trudnej życiowo sytuacji, 
niedługo po tym, jak jego narzeczona – Jadwiga Janczewska, popełniła samobójstwo. Witkacy czuł 
się odpowiedzialny za tę śmierć. Wstępując do armii pisał do rodziców o  swoim zamiarze, by 
przynajmniej śmiercią pożyteczną zatrzeć te wszystkie złe rzeczy, które popełniłem (cyt. za: J. Degler, 
Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918-1939), Warszawa 2009, s. 161). 
Decyzja ta miała więc charakter zadośćuczynienia, odkupienia win.
15 Szczegółowo kwestie te analizuje Jan Błoński, dz. cyt.
16 Mowa o Marii Dembowskiej.
17 S. I. Witkiewicz, Dzieła zebrane, t. 20 Listy do żony (1928-1931), przygotowanie do druku  
A. Micińska, oprac. i przypisy J. Degler, Warszawa 2007, s. 477. Cyt. za: J. Degler, dz. cyt., s. 80.
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ich ojców. W 1921 r., sześć lat po śmierci Witkiewicza, Andrzej Grzymała-Siedlecki, 
krytykując drukowaną w „Skamandrze” rozprawę Witkacego Bliższe wyjaśnienia 
w kwestii Czystej Formy na scenie, skarcił niegrzecznego chłopca następującymi sło-
wami: Czy ten filut jednak na serio to wszystko pisze? Bo czasem, czytając jego roz-
prawy, nabiera się przekonania, że ten syn niepospolitego artysty i pisarza [podkr. K. 
Ch-U.] odbywa przed nami jakąś wyrafinowaną drwinę, że z całym nakładem trudu 
parodiuje pewne sposoby myślenia […] i że kiedyś, po latach, przyzna się do tej pie-
kielnej igraszki18.

Wskazując na paradygmat synostwa, jako możliwą perspektywę spojrzenia na 
życie i  twórczość Malczewskiego, Witkiewicza, Zamoyskiego i  Stryjeńskiego, nie 
traktujemy go jako metodologii doskonałej ani kompletnej, a  jedynie jako dodat-
kowy punkt widzenia, przybliżający nas do zrozumienia ich złożonej spuścizny. Do 
dwójki wymienionych już twórców chcielibyśmy dołączyć dwu kolejnych, choć w ich 
przypadkach syndrom synostwa nie znajduje tak pełnego zastosowania. Mnożą się 
różnice i odstępstwa. Ale odnajdujemy również elementy, które czwórkę twórców 
zbliżają do siebie i  pozwalają traktować spójnie. Za każdym razem jest to postać 
silnego ojca i wyraźne zmaganie się syna z dominacją rodzica. Wspólny wreszcie,  
co najistotniejsze, wydaje się sposób – koncept, który wszyscy czterej wybrali jako 
środek dający upust ich buntowniczym, synowskim postawom.

August hr. Zamoyski (1893-1970), zanim przyłączył się do zakopiańskiego śro-
dowiska Formistów, przebył niebanalną drogę z  rodzinnego majątku Jabłoń na 
Polesiu. Jako przyszły zarządca rodzinnych posiadłości ziemskich i  dziedzic hra-
biowskiego tytułu, został przez ojca skierowany na studia prawnicze, ekonomicz-
ne i agronomiczne we Fryburgu19. Zmiany kierunków, kolejno porzucanych przez 
Zamoyskiego uczelni, potwierdzają wewnętrzne rozterki przyszłego rzeźbiarza. 
Równolegle ze zdobywaniem praktycznego zawodu, Zamoyski uczył się podstaw 
sztuki, uczęszczając na kursy wieczorne rysunku. Ostateczną decyzję poświęcenia 
się sztuce pomogła mu podjąć kobieta, tancerka Rita Sacchetto, w której August za-
kochał się bez pamięci. Poznali się w czasie pierwszej wojny światowej, podczas po-
bytu artysty w niemieckim szpitalu jenieckim. Skrajne warunki bytowania i wojen-
ny szok bez wątpienia przyczyniły się do przyśpieszonego dojrzewania Zamoyskiego 
i  rewizji priorytetów. Autorytet ojca musiał zostać odsunięty. Jego miejsce zajęła 
starsza od Augusta o trzynaście lat kochanka20.

18 „Rzeczypospolita” 1921, nr 181. Cyt. za: J. Degler, dz. cyt., s. 32.
19 Z. Kossakowska-Szanajca, August Zamoyski, Warszawa 1974, s. 5.
20 W  1926 r. August Zamoyski rozstał się z  Ritą Sacchetto. Był to być może kolejny moment 
dojrzewania artysty, wyzwolenia spod opiekuńczego wpływu żony. Kobieta nie pogodziła się 
z rozstaniem, wierząc, że August do niej powróci. Nigdy też oficjalnie nie zgodziła się na rozwód.
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Ostatni z czwórki, Karol Stryjeński (1887-1932) był jednym z sześciorga dzieci 
Tadeusza Stryjeńskiego (1849-1943) – wybitnego krakowskiego architekta moderni-
sty21. Po odbyciu nauki zawodu, w 1911 r. Karol podjął pracę w krakowskim biurze 
architektoniczno-budowlanym ojca. Relacje między Tadeuszem a Karolem układa-
ły się wówczas zapewne zgodnie z  modelem mistrz-uczeń. Syn chętnie korzystał 
z doświadczenia i pozycji ojca, który z kolei swoją renomą uwiarygodniał zawodo-
we próby syna i jego pozycję w środowisku22. Karolowi zapewne odpowiadała taka 
sytuacja, przyjmował protektorat ojca i korzystał z wynikających stąd możliwości. 
Jednocześnie pewne decyzje, te o życiowym znaczeniu, podejmował nie konsultując 
ich z ojcem, zapewne w obawie o siłę jego autorytetu. Tak było m.in. w przypadku 
ślubu, zawartego w 1916 r. potajemnie w krakowskim kościele karmelitów, w obec-
ności jedynie świadków i  siostry panny młodej23. Przeszkodę w partnerskich rela-
cjach ojca z synem mógł stanowić apodyktyczny charakter Tadeusza Stryjeńskiego, 
którego żona Karola – malarka Zofia Stryjeńska, w swoich wspomnieniach zwykła 
była nazywać starym Filipem Hiszpańskim, żywiąc jednak szacunek dla jego twór-
czych dokonań. Pisała: był to diabeł nieznośny, temperament nieposkromiony, despo-
tyzm zupełnie feudalny, jednak był to ktoś, co umiał zamienić wodospady swej energii 
w czyn architektoniczny24. I choć opinia synowej jest zapewne przesadzona, historia 
potwierdziła silną dominację ojca nad synem: w dziejach architektury i sztuki pol-
skiej XX w. Karol Stryjeński figuruje właściwie marginalnie, a projekty jego autor-
stwa nierzadko przypisywane są cenionemu i znanemu twórcy – jego ojcu.

Ujęcie postawy czwórki artystów z perspektywy „teorii lęku przed wpływem” 
Harolda Blooma25, przybliża nas do rozumienia ich zachowań jako buntu młodych 
przeciwstawiających się mistrzom – ojcom. Lęk przed wpływem (na polu literatu-

21 Na temat Tadeusza Stryjeńskiego zob. L. Lameński, Działalność architektoniczno-budowlana 
i konserwatorska Tadeusza Stryjeńskiego w Krakowie w latach 1879-1932, Warszawa 1983, mpis pracy 
doktorskiej IS PAN.
22 Tadeusz i  Karol wspólnie wzięli udział m.in. w  Wystawie Architektury i  Wnętrz w  Otoczeniu 
Ogrodowym w Krakowie (1912 r.), w konkursie na budynek Uniwersytetu Lwowskiego (1912-1913) 
i Dom Techników Tow. Bratniej Pomocy Słuchaczy Politechniki Lwowskiej (1912 r.). W kolejnych 
konkursach Karol Stryjeński uczestniczył razem ze współpracownikiem ojca, Wojciechem 
Jastrzębowskim.
23 Ślub Karola Stryjeńskiego z  Zofią z  Lubańskich odbył się 4 XI 1916 r., świadkami byli Jerzy 
Warchałowski i Wojciech Jastrzębowski, jedynym obecnym członkiem rodziny była siostra panny 
młodej – Stefania. Z. Stryjeńska, Chleb prawie że powszedni. Pamiętnik, przygotowanie do druku, 
wstęp, przypisy i indeks M. Grońska, Warszawa 1995, t. 1, s. 41.
24 Tamże, s. 270.
25 H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.
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roznawstwa) jest według Blooma wynikiem złożonego aktu błędnego odczytania, 
twórczej interpretacji, którą nazywa „poetycką omyłką”. Kolejne etapy procesu 
oczyszczania własnego pola wyobraźni twórcy przebiegają poprzez korektę dzieła 
prekursora (clinamen), jego dopełnienie (tessera) i odrzucenie (kenosis), by doprowa-
dzić wreszcie do samooczyszczenia i uwolnienia od prekursora (demonizacja i aske-
sis). U naszych Zakopiańczyków dopatrzeć się możemy początkowego etapu oczysz-
czania pola wyobraźni: przy znacznym wciąż, emocjonalnym powiązaniu z  pre-
kursorem-ojcem, syn poszukuje samoistnej interpretacji, dopełnienia wnikliwie 
odczytanych dzieł poprzednika. Lektura ojców – idiosynkratyczna, ambiwalentna, 
w przypadku Zakopiańczyków artykułowana była językiem absurdu, pozwalającego 
na niejednoznaczność i wolność w drodze ku własnej kontrwzniosłości26. 

Antoni Słonimski i  Julian Tuwim, którzy w  latach 20. również chętnie posłu-
giwali się absurdem, tłumaczyli, że tworzenie absurdów było reakcją przeciw temu, 
co raz na zawsze wiadomo, co się utarło, co jutro z całą pewnością znowu wróci i bę-
dzie nudziło swą odwiecznością starym porządkiem. […] [a  poezja jest, K. Ch-U.] 
krzykiem o  jakieś Inaczej! Inaczej wizualnie, inaczej uczuciowo, inaczej moralnie27. 
Słonimski określił specyfikę absurdu stosowanego przez Witkacego jako „sięgnięcie 
w bebechy”. Zauważył, że u Witkacego absurd był jednym z elementów świadomie 
rozprowadzonych w jego pisarstwie, podczas gdy u [niego samego, K. Ch-U.] był on 
chemicznie, a  u  Tuwima alchemicznie wydzielony i  oddestylowany od całej reszty 
twórczości28. Dla nich był więc narzędziem, dla Witkacego materią. Witkacy, po-
szukując sensu metafizycznego, stosował absurd świadomie – jako metodę rozbicia 
konwencji. Tak rozumiany absurd otrzeźwia, każe spojrzeć inaczej na dobrze znane 
fakty, skłania do poszukiwania sfery nieznanego. Witkacy zastępował znane, swoj-
skie życie metafizycznym odczuciem dziwności29. Ta dziwność skłaniać miała do 
namysłu, do krytycznej rewizji zastanych – czytaj odziedziczonych po ojcach – ak-
sjomatów. Tomasz Misiak analizuje absurd jako część metafizyki Witkacego i jako 
stosowaną przez artystę kategorię estetyczną. Pisze: walka o sens, o wyrażenie, po-
twierdzenie i usprawiedliwienie naszego istnienia jest też walką z tajemnicą. Ażeby 
jednak walka ta w ogóle mogła być podjęta, tajemnica musi być uświadomiona. Wit-

26 Terminologia za: tamże.
27 A. Słonimski, J. Tuwim, W oparach absurdu, oprac. D. Łukawska, Warszawa 1951, s. 11-12. Cyt za: 
L. Kleszcz, Pochwała absurdu, w: Absurd w filozofii i literaturze, red. R. Różanowski, Wrocław 1998, 
s. 19.
28 A. Słonimski, J. Tuwim, W oparach absurdu, Warszawa 2008, s. 8.
29 Na ten temat zob. T. Misiak, Nienasycony hałas istnienia. Absurd w twórczości literackiej Witkacego, 
w: Powroty do Witkacego. Materiały sesji naukowej poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, 
Słupsk, 7-8 maja 2004, red. J. Tarnowski, Słupsk 2006, s. 209-223. 
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kacy niejednokrotnie pokazywał, że nie jest to proste i oczywiste. Wolimy wieść życie 
znane i swojskie, w którym uczucie głodu jest tylko fizyczne i nie chcemy dopuścić, by 
przekształciło się w metafizyczne odczucie dziwności naszego istnienia. Stąd często 
prowokował […]. Próbował otrzeźwiać, wyzywając na pojedynek nasze codzienne 
przyzwyczajenia i skłaniając do podejmowania własnych intelektualnych wysiłków30.

W pewien sposób bliski postawie Witkacego był Rafał Malczewski. Obok upra-
wianego malarstwa pozostawił także literackie świadectwo czasu spędzonego pod 
Giewontem: barwne anegdoty z  życia środowiska artystycznego i  towarzyskiego, 
kreślone ostrą kreską charakterystyki gości i mieszkańców. Obok kpiny i nonsza-
lancji, w  felietonach Malczewskiego wyraźne czytelne jest szczere zaangażowanie 
w  społeczne, gospodarcze i  artystyczne życie Zakopanego. We frywolnej, lekkiej 
formie Malczewski dotyka spraw żywotnie ważnych dla podtatrzańskiego kurortu. 
Jednocześnie daje świadectwo sentymentu dla Tatr. Trzeba się zgodzić z Dorotą Fol-
gą-Januszewską, że Malczewski był konsekwentnym konstruktorem mitu Zakopa-
nego31. Miejscu temu przypisał szczególny, magiczny magnetyzm, odurzający i hip-
notyzujący, któremu ulegali z  reguły przybywający pod Giewont ludzie „dulscy”. 
Zakopane pozostawiało na ich psychice niezatarty ślad – kto raz tam przyjechał, 
bezpowrotnie dostawał się pod wpływ specjalnej trutki, dziwnego składu alkaloidu, 
słynnej „zakopianiny”, narkotyku, który raz użyty deformował duszę początkującego 
narkomana, przykuwając go na zawsze do miejsca, gdzie powstawał ów zabójczy pre-
parat32. 

Malczewski nawiązał do teorii demonizmu Zakopanego, wykoncypowanej 
przez Witkacego, który dostrzegł w tej malowniczej miejscowości potęgę […], która 
włada, lub chce władać nami, działając na drapieżne, okrutne i podłe instynkty, które 
w nas drzemią i czekają tylko sposobności, aby się objawić33. W myśl tej teorii, Za-
kopane, podobnie jak inne demoniczne miejsca i istoty, stanowić miało potencjalne 
niebezpieczeństwo dla człowieka poczciwego, ale z punktu widzenia ludzi pełnych 
siły, było wyzwaniem, miejscem, w którem kondensuje się ich istota34. Jak twierdził 
Witkacy, dłuższy pobyt w tej „zaklętej miejscowości” skutkował nieodwracalnymi 
zmianami w  psychice, polegającymi na tym, iż ludzie (z  wyjątkiem mieszkańców 

30 Tamże, s. 213-214.
31 D. Folga-Januszewska, dz. cyt., rozdz. Rafał Malczewski w Zakopanem 1917-1939. Zob. publikacje 
Rafała Malczewskiego: Narkotyk gór. Nowele (Warszawa 1928); Tatry i Podhale (Poznań 1935, seria 
Cuda Polski); Od cepra do wariata (Warszawa 1939); Pępek świata. Wspomnienia o  Zakopanem 
(Warszawa 1960). Artysta był też autorem scenariusza filmu Biały ślad (1932).
32 R. Malczewski, Od cepra do wariata, Łomianki 2006, s. 109.
33 S. I. Witkiewicz, Demonizm Zakopanego, cz. 1, „Epoka” 1927, 7 lipca, s. 1.
34 Tamże.
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i autochtonów oddających się realnej pracy) tracą zupełnie względnie obiektywne kry-
teria, któremi mogą ocenić wartość dzieł stworzonych […]. [Kryteria te, K. CH-U.] 
ulegają nieznacznej, a zasadniczej ewolucji i po pewnym czasie stan zadowolenia staje 
się celem sam w sobie35. To właśnie „zakopianina”, unoszący się w powietrzu subtel-
ny narkotyk, stokroć gorszy od dymów opium i haszyszowej marmelady36, winna jest 
temu, że przebywający dłużej w tym zaklętym świecie człowiek ulega specyficznej, 
zakopiańskiej psychozie, objawiającej się dośrodkową, pępko-centryczną postawą37.

Witkacy i Malczewski znaleźli purnonsensowe uzasadnienie dla ekstrawaganc-
kich, nie zawsze mieszczących się w  społecznej normie, zachowań mieszkańców 
i  gości podtatrzańskiego kurortu. Ale hipoteza „zakopianiny” pozwalała przede 
wszystkim na podkreślenie unikalności zachowujących się w ten sposób osób, wręcz 
ich elitarności, o której nie wypadało mówić wprost. Malczewski pisał: Czujemy się 
aż nadto, że stanowimy dla siebie światek, rządzący się odrębnymi prawami […]. Po-
ruszamy się w sposób dla nas tylko zrozumiały, żyjemy w sposób dla innych niepojęty, 
ubieramy się tak dziwnie, prawie jak selenici podczas zaćmienia. Lecz wszystko nam 
uchodzi, ponieważ jesteśmy obywatelami Zakopanego38. Nie pisał jednak Malczew-
ski o zwykłej ekstrawagancji. Miał na myśli zapewne to samo, co Witkacy, pisząc 
O dandyzmie zakopiańskim39. W jego pojęciu Zakopiański dandys gardzi tak nędz-
nym zajęciem, jak zadziwianie innych: zostawia to różnym przyjemniaczkom, mig-
dalącym się przy kawiarnianych stolikach z kobietonami, godnymi ich prymitywnych 
psychicznych rozwydrzeń. DANDYS ZAKOPIAŃSKI DĄŻY PRZEDE WSZYSTKIM, 
ABY ZADZIWIĆ SIEBIE, a reszta – zdziwienie tych drugich – jest tylko drugorzęd-
nym skutkiem, wtórnym procesem, refleksem40. Zadziwić siebie, to przekonać sie-
bie samego o własnej odrębności, oryginalności, niezależności od obowiązującego 

35 Tamże. 
36 Tamże.
37 S. I. Witkiewicz, Demonizm Zakopanego, cz. 3, „Epoka” 1927, 10 lipca, s. 1.
38 R. Malczewski, Od cepra…, dz. cyt., s. 111-112. W narkotycznym koncepcie Malczewski znalazł 
też usprawiedliwienie dla zakopiańskich skandali obyczajowych, które dziać się miały poza wolą 
biorących w nich udział ofiar. Rozwiązłości winna była, zdaniem Malczewskiego, typowa dla zimowej 
stolicy Polski „kondensacja erotycznego fluidu”. Wspominał: Widzieliśmy nieraz, jak na oko wygasły 
wulkan, skoro znalazł się pod Giewontem wybuchał na nowo […] Spokojne, bogobojne stworzenia 
nabierają tu demonicznych manier, święci zamieniają się w Pochroniów, byle lura fermentuje i zamienia 
się w ostry wyskok. Cóż dopiero dzieje się z osobnikiem, gdy z natury ponosi go jurność. Tamże, s. 118.
39 S. I. Witkiewicz, O dandyzmie zakopiańskim, „Gazeta Zakopiańska” – przedruk S. I. Witkiewicz, 
Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i oprac. J. Degler, Warszawa 1976, s. 503-
507.
40 Tamże, s. 504.
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standardu. To wyraz buntu przeciw dziedzictwu prekursorów i określanie własnej 
kontrwzniosłości.

Podkreślmy jeszcze raz, że lekkość pióra Malczewskiego i Witkacego nie szła 
w  parze z  drwiną. Malczewski pisał o  istotnych dla Zakopanego problemach, ob-
nażał szkodliwe mechanizmy, piętnował obskurantyzm. Witkacy, posługując się 
narkotycznym konceptem demonicznego miasta, mówił o  jego unikalności i  ma-
gicznym magnetyzmie. Obaj dołączyli tym samym do chóru urzeczonych pięknem 
Tatr – ich odkrywców, etnografów, twórców stylu zakopiańskiego – dołączyli do 
pokolenia swoich ojców. To Romantyzm, a potem Młoda Polska przyczyniły się do 
niebywałej popularności Tatr i Zakopanego i ukuły z nich model bardzo uwznioślony, 
o którym pisało się w stylistyce estetyzującej, uczuciowej i panegirycznej41. Kpiarstwo 
i zdrowy dystans Witkacego i Malczewskiego były więc świadomą, antyromantycz-
ną manifestacją, krytycznym dialogiem z młodopolskim chłopomańskim i narodo-
wym mitem. Mitem, którego własną wersję stworzyli i opisali nowym, aktualnym 
językiem. 

Kolejny z  czwórki artystów, August Zamoyski, wspominał swoją współpracę 
z  Witkacym przy legendarnym „Papierku Lakmusowym”42, jednodniówce opu-
blikowanej w Zakopanem w 1921 r. Cieszący się popularnością wśród czytelników  

„Papierek Lakmusowy” wprowadzał absurd w sferę estetyki i teorii sztuki. Miał for-
mę manifestu fikcyjnej grupy piurblaginistów, uzupełnionego zbiorem utworów lite-
rackich wyznawców czystej blagi43. Był krytyczną wypowiedzią Witkacego na temat 
dadaizmu, ironicznym pastiszem tej postawy. Czytelnymi aluzjami do dadaistów 
byli występujący w  tekście Marceli Duchański i  Tristan de Tourmentelles. Wzo-
rem dadaistów, do nazwisk doczepiony został przyrostek, ale zamiast -dada, użyty 
został człon -blaga. Absurdalna propozycja kłamstwa jako programu artystyczne-
go stawia fundamentalne pytanie o  prawdę w  sztuce – o  możliwość jej poznania 
i  opisu, o  wartość artystycznej twórczości. Witkacowski piurblagizm to nowocze-
sny nurt, za najwyższą sztukę uznający kłamstwo, za nadrzędną wartość – wielką, 
radosną bachanalię44. Powstał we Francji, zawierał w sobie dwa kolejne, sprzężone 
kierunki: bylecoizm (n’importe-quoi-isme) i  jakdlakogoizm (comme-pour-quisme). 
W Polsce objął nieznane dotąd kierunki, takie jak: neo-pseudo-kretynizm, filutyzm,  

41 Kpiarze pod Giewontem, oprac. R. Hennel, Warszawa 1987, s. 6.
42 „Papierek Lakmusowy” Witkacy wydał wraz z Tadeuszem Langerem i Tymonem Niesiołowskim. 
Zob. I. Jakimowicz, Witkacy, Chwistek, Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa 1978. O swój udział 
upomina się August Zamoyski Jak i dlaczego wyrosłem z formizmu, „Poezja” 1968, nr 1, s. 28.
43 Najnowsza artystyczna nowalia. Piurblagizm! Teorya czystej blagi, „Papierek Lakmusowy” 1921, 
www.polona.pl [z dn. 15 V 2011].
44 Tamże.
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na-dudka-wystrychizm, neo-naciągizm, przecheryzm, nieszczeryzm, zawraca-gło-
wizm, kręcizm i  krętacyzm. Zgodnie z  manifestem piurblagizmu, od chwili jego 
ogłoszenia (czyli od jedenastej rano, 12 września 1921) każdy może tworzyć byleco 
[…], byleby nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, kto równie kłamliwie będzie 
to podziwiał45.

Witkacy demaskował tych, którzy określają siebie jako twórców Czystej Formy, 
a w rzeczywistości produkują Czystą Blagę. Kpił też z nieporadności krytyków sztu-
ki, nie potrafiących rozpoznać realnych wartości, odrzucających całą twórczość no-
woczesną, nie będąc zdolnymi do jej kompetentnej merytorycznej oceny. Pisał: precz 
z „biegunką myślową” a la Witkiewicz, jak to słusznie napisał Adolf Neuwert-Nowa-
czyński, precz z jego zamaskowanym „filutyzmem”, jak to słusznie określił Grzymała- 

-Siedlecki, precz z całą wiedzą i uczonością Chwistka, precz z Irzykowskim, Sternem, 
Bołozem-Antoniewiczem i  Watem, precz z  całym „Skamandrem”, dadaizmem […] 
Blaga! Co za rozkosz wymawiać to słowo otwarcie, nie w  stosunku do innych, któ-
rym zazdrości się talentu, tylko mówić to o sobie, o swoich najbliższych duchem przy-
jaciołach46. Losy „Papierka Lakmusowego” potwierdzają celność pełnego rezerwy 
stosunku Witkacego do krytyków. Jeszcze długo po drugiej wojnie światowej pu-
blikację tę oceniano przede wszystkim jako „ucieszną zabawę literacką”, „dowcip 
i żywiołową kpinę”47 czy wręcz opacznie interpretowano jako tekst dadaistyczny48.

W postawie estetycznej i filozoficznej Witkacego oraz skupionych wokół niego 
Zakopiańczyków odnajdujemy elementy zbliżone do współczesnej im teorii komi-
zmu Henriego Bergsona. Istotnym elementem systemu filozoficzno-estetycznego 
Bergsona jest rozdźwięk świata jaźni i świata rzeczy, przekładający się na konflikt 
między spontanicznością i  indywidualnością a mechanicznością, seryjnością, ano-
nimowością. Bergsonowski świat jaźni charakteryzuje wolność, świat rzeczy – uty-
litaryzm i determinizm. Świadomość ludzka jest z konieczności ucieleśniona, a in-
strumentem jej odkrywania i  poznania, zdaniem Bergsona, jest sztuka. Artysta 
sięga po samą sekretność istnienia, trafia w sedno rzeczywistości duchowej, jest na 
swój sposób metafizykiem49. Na polu interesującej z naszego punktu widzenia teorii 

45 Manifest (fest-mani). Tamże, s. 2.
46 Manifest (fest-mani). Tamże.
47 Komentarz Stanisława Pietraszko w: S. I. Witkiewicz, Najnowsza artystyczna nowalia! Piurblagizm, 

„Nowe Sygnały” 1957, nr 38 (50), s. 4-5.
48 A. Kostołowski, Firma Portretowa „S. I. Witkiewicz”. Próba interpretacji, „Studia Muzealne” 
1969, t. 7, s. 77-98; P. Piotrowski, Witkacy a  paradygmat awangardy, w: Sztuka dwudziestolecia 
międzywojennego. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1980, 
Warszawa 1982, s. 118.
49 S. Morawski, Przedmowa, w: H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie, tłum. S. Cichowicz, Kraków 
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komizmu, Bergson jako śmieszne wskazuje przede wszystkim zakłócenie powyż-
szych dwu porządków: Mechanizm wcielony w przyrodę i przepisami uwarunkowany 
automatyzm społeczeństwa – oto dwa typy efektów komicznych50. Stefan Morawski, 
analizując wykłady Bergsona, zwrócił jednak uwagę na nierozwinięte przez filozofa 
antynomie, zarysowane w końcowych partiach Eseju o komizmie. Wśród nich, obok 
rozważań o  komizmie usytuowanym między sztuką a  życiem społecznym, obec-
ne są myśli „o komizmie absurdalnym”, nie przestrzegającym – jak pisze Moraw-
ski – praktyczno-społecznych zasad współżycia i reguł logicznych; odcinającym się 
całkowicie od materii, bezinteresownym. Kluczowym fenomenem tak rozumianego 
komizmu jest czysta zabawa. Zdaniem Morawskiego w  owych mimochodem przy 
końcu [tekstu, K. Ch-U.] snutych refleksjach Bergson dostrzegł całkowicie inny ko-
mizm – bliski jego wywodom o sztuce, zakotwiczony w świecie jaźni, w czystej pamięci, 
będący swoistą realizacją wolności51. Taki kontekst śmieszności i absurdalności wy-
daje się najpełniej tłumaczyć działania naszych zakopiańczyków z pokolenia synów, 
poszukujących istoty, wolności i samoistności.

W  tym dążeniu mieściły się ich niekonwencjonalne zachowania. Własną od-
mienność podkreślali też nietuzinkowymi strojami. Do historii i  legendy Zako-
panego przeszły opowieści o Witkacym paradującym po Krupówkach w pasiastej 
piżamie; czy o łowickich portkach, w których Zamoyski zwykł jeździć na nartach; 
słynne mitologizowane „orgie”, podczas których podchmielonym gościom zda-
rzało się rzucać do siebie, jak piłką, Krzysiem – maleńkim synkiem Rafała Mal-
czewskiego; czy kipiący obyczajowymi skandalami związek małżeński Karola 
Stryjeńskiego. Bez wątpienia częściowo u genezy tych zachowań możemy dostrzec 
elementy bloomowskiego procesu synowskiej emancypacji, procesu oczyszczania 
własnego pola wyobraźni, freudowskiego dążenia do uwolnienia się spod edypalnej, 
synowskiej zależności. ◗

1977, s. 12-14.
50 H. Bergson, Śmiech, Lwów 1902, s. 37. Cyt. za: B. Dziemidok, O komizmie, Warszawa 1967, s. 38.
51 S. Morawski, dz. cyt., s. 24.
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Pieta z Powroźnika czyli osobliwej historii  
koncept osobliwy

 

Temat artykułu przeznaczony do tomu Curiosità, wiąże się z obrazem cerkiewnym 
Piety znajdującym się w cerkwi w Powroźniku. Wizerunek namalowany techniką olej-
ną na płótnie został ufundowany w 1646 r. przez miejscowego unickiego proboszcza 
Andrzeja Powroźnickiego, i zachował się do dziś in situ (il. 1). Ikonę zdobi drewniana 
rama z malowanym ornamentem. Na jej temat istnieje w literaturze kilka wzmianek, 
jednak nie była ona dotychczas przedmiotem szczegółowych analiz1.  

Wizerunek odznacza się na tle licznych redakcji Piety, znanych w  postbizan-
tyńskim malarstwie ikonowym, kilkoma elementami niezwykłymi. Są nimi: na-
malowana na ramionach Maryi stuła kapłańska używana w  obrządku rzymsko-
katolickim, wetknięty za ramię Jezusa krucyfiks oraz ustawiona w ranie Jego nogi 
płonąca świeca. Równie niezwykłe są okoliczności sporządzenia obrazu, a  raczej 
powstania jego pierwowzoru, o czym informuje inskrypcja fundacyjna (il. 2). Jest 
ona zapisana cyrylicą w  języku będącym odmianą dialektu łemkowskiego z dużą 
domieszką polonizmów: Сицевый образ Болесный Пресвятой Богородицы неякій 
Клеменц в Прешпорку за живота своего обецал был до костела выставити / за 

1 Wspominają o niej: R. Biskupski, Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku 
na Łemkowszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa” 1985, t. 39, nr 3-4, il. 14; Z. Szanter, XVII-wieczne 
ikony w  kluczu muszyńskim, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1986, t. 40, nr 3-4, s. 188;  
J. Giemza, Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi w XVII wieku, w: Sztuka 
cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej 25-26 marca 1995 
roku Muzeum-Zamek w  Łańcucie, red. J. Giemza, A. Stepan, Łańcut 1999, s. 109, przyp. 135; 
B. Zawiślak, Przewodnik po cerkwi św. Jakuba Mł. Ap. w Powroźniku i dziejach tutejszych ludzi, 
Powroźnik 2007; M. Janocha, Ikony w  Polsce. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 
2008, nr 157, s. 196, il. s. 199. Pragnę w  tym miejscu wyrazić moją wdzięczność osobom, bez 
których pomocy niniejszy artykuł by nie powstał: pani prof. Annie Tüskés z Instytutu Studiów 
Literaturoznawczych w Budapeszcie, pani prof. Krystynie Moisan-Jabłońskiej z Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz mgr Jarosławowi Giemzie z Muzeum-
Zamku w Łańcucie.
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отпущенїе грехов своих: А иже того за живота 
не выконал з допущения Божьего по смерти ука-
зовался до рока неякїй / Регїне Фисхерин девице: 
И иным многим, так духовным, якo и свецским: 
жадаючи абы з его позосталых речiй образ был 
зроблен: / И до костела оддан: Зе двухcот зло-
тых которїе были креве заплатою, защо был в 
муках чисцовых, а по выставлению образу / и 
отданю таковой сумы его власной  през девку 
вышїй мeнованною: теpaз  зрит на лице Божее: 
З таковoго визерунку образу честный отец 
/ Андрей Поврозницкїй: дал таковый образ замалевати своим коштом за 
отпущенїе грехов своих до церкви поврозницкой ку храму святого / Aпостола 
Иякова Брата Господня: На честь и на хвалу Богу в Троицы Единому: На веки 
вечный амин: Року Божего АХМΣ месяца декебря дня Θ.22 

Omawiany obraz do tematu poświęconego curiositatibus in arte pasuje i nie pa-
suje zarazem. Pasuje – bowiem osobliwa jest jego forma, a jeszcze bardziej osobliwa 
jego geneza. Nie pasuje zaś – bowiem owa osobliwość formy jest niezamierzona ani 
przez twórcę pierwowzoru, ani przez fundatora obrazu, ani przez malarza. Jeśli nawet 
fundator i twórca byli owej osobliwości świadomi, to nie ona była główną przyczyną 
powstania tego wizerunku. Możemy w  tym wypadku mówić nie tyle o osobliwym 
koncepcie, ile raczej o osobliwym efekcie. W niniejszym artykule spróbujemy opowie-
dzieć w jaki sposób do niego doszło. 

Wspomniany w inskrypcji pierwowzór – obraz z Preszporku, to rzeźba Piety o ce-
chach późnogotyckich, znajdująca się do dziś w kościele (ob. archikatedrze) pw. św. 
Marcina w Bratysławie, dawnym węgierskim Pożoniu (Pozsony). Użyta w inskrypcji 
staropolska nazwa Preszpork, używana także przez Łemków, wywodzi się od nie-
mieckiej nazwy Presburg. Kult Piety z Presburga rozpoczął się od prywatnych obja-

2 Takowy obraz Bolesny Przeświętej Bogurodzicy niejaki Klemens w Preszporku za życia swojego 
obiecał był do kościoła wystawić za odpuszczenie grzechów swoich. A że tego za życia nie wykonał, 
z dopuszczenia Bożego po śmierci ukazywał się przez rok niejakiej Reginie Fiszerin dziewicy i innym 
wielu, tak duchownym jako i świeckim, żądając, aby z jego pozostałych rzeczy obraz był zrobiony i do 
kościoła oddany. Za dwieście złotych, które były za krew zapłatą, za co był w mękach czyśćcowych, 
a  po wystawieniu obrazu i  oddaniu takiej sumy jego własnej, przez dziewczynę wyżej nazwaną, 
teraz spogląda na oblicze Boże. Z tak wyglądającego obrazu dostojny ojciec Andrzej Powroźnicki dał 
taki obraz namalować swoim kosztem za odpuszczenie grzechów swoich do cerkwi powroźnickiej 
do chramu świętego Apostoła Jakuba Brata Pańskiego. Na cześć i chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu. 
Na wieki wieków. Amen. Roku Bożego 1646 miesiąca grudnia dnia 9. Napis odczytał i przełożył 
Jarosław Giemza. Nieco inną wersję tłumaczenia, nie różniącą się co do istoty, proponuje Ewa 
Nogieć Czepirlowa w publikacji B. Zawiślak, dz. cyt., s. 91.  

1
Pieta 
z Powroźnika, 
1646 r.,  
cerkiew (ob. 
kościół) 
w Powroźniku.
Fot. Z. Dubiel



270

Ks. Michał Janocha

wień3. W dniu 24 lipca 1641 r. dziewiętnastoletniej Reginie Fischerin ukazał się duch 
zmarłego mężczyzny w osobie starca w odzieniu białym. Był to Jan Klemens (Hans 
Klement) poczciwy mieszczanin, sędzia i wójt, siedem lat przed śmiercią nawrócony 
z luteranizmu na katolicyzm. Duch nakazał dziewczynie spełnienie swego niezreali-
zowanego ślubu, jakim było wykonanie do kościoła pw. św. Marcina figury Matki Bo-
skiej Bolesnej4. Prosił także o  przeznaczenie 200 forintów ze swego spadku na dzieła 
miłosierdzia. Dla tej właśnie sumy niegdyś dopuścił się zabójstwa. Podczas jednego 
z objawień duch Jana Klemensa wskazał snycerzowi ściętą lipę, która miała być prze-
znaczona na wyrzeźbienie figury. Kiedy rzeźba Piety była już wykonana, w czwartek 
26 czerwca 1642 r., Jan Klemens ukazał się z klasztornym krucyfiksem, który trzykrot-
nie pocałował i onże krucyfix zaniósł do onego obrazu rytego i za ręką prawą P. Jezu-
sa, na łonie Najświętszej Panny leżącego prosto i przystojnie postawił [...] po tym stułę, 
którą kapłan przeciwko omamieniu, jakiego Pannie nie widzącej pod głowę był włożył, 
natychmiast wyrwał, i onę na szyi Bogarodzice rzezanej nadobnie rozwiesił. Na ostatek 
wziąwszy gromniczkę w ranę prawej nogi P. Jezusowej wetknął5.  Po dwóch dniach Re-
gina Fischerin ujrzała wybawioną z czyśćca duszę Jana Klemensa w postaci gołębicy. 

3 Genezę oraz dzieje kultu Piety z Presburga zaprezentowałem w czerwcu 2011 r. na konferencji Fides 
ex visu. Okiem mistyka, zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki KUL. M. Janocha, Mistyka czy 
mistyfikacja? Kilka uwag o genezie i dziejach kultu „Piety z Preszporku”, w: Fides ex visu. II. Okiem 
mistyka, red. A. Kramiszewska [tekst złożony do druku]. O objawieniach w Presburgu zob. także K. 
Moisan-Jabłońska, Obraz czyśćca w sztuce polskiego baroku. Studium ikonograficzno-ikonologiczne, 
Warszawa 1995, s. 74-75, il. 21-25; P. Mat’a, Arme-Seelen-Rettung in Pressburg, 1646/47. Mikrohistorie 
einer Massenhistorie, w: Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in 
der Habsburgermonarchie, Hrsg. R. Leeb, S. C. Pils, T. Winkelbauer, München 2007, s. 89-92.
4 Określenie Matki Boskiej Bolesnej (Mater Dolorosa) miało w epoce baroku szersze znaczenie niż 
wyznacza mu współczesna ikonografia. W tym przypadku wykonawcy woli zmarłego Jana Klemensa 
zinterpretowali je jako Pietę.
5 J. Bodanowicz, Historia o Janie Klemensie Sędzim Zamku Possońskiego. Po wielu dziwnych widzeniach 
Roku 1642 z czysca wyzwolonym. Wzięta z ksiąg Przewielebnej Kapituły Possońskiej, i za roskazaniem 
Jaśnie Wielmożnego Arcybiskupa Strygońskiego Primasa Węgierskiego w druk podana,  Wilno 1643, 
k. B v.
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Jeszcze w tym samym miesiącu Pieta ze swymi atry-
butami – krzyżem, stułą i świecą, została uroczyście 
przeniesiona do kościoła farnego i ustawiona w oł-
tarzu.    

Prymas Węgier György Lippay, zgodnie z  po-
trydencką procedurą stosowaną w  przypadku ob-
jawień prywatnych oraz domniemanych cudów, 
powołał kościelną komisję, która po przesłuchaniu 
świadków orzekła prawdziwość objawień, a  wize-
runek uznała za cudowny6. Tak rozpoczął się kult 
publiczny presburskiej Piety. W jego propagowanie 
zaangażowała się kapituła kolegiaty oraz prymas 
Lippay, który udzielił aprobaty na druk jej historii. 
Wydaje się, ze pierwsza szczegółowa relacja dru-
kowana, pióra prepozyta kapituły presburskiej Mi-
chály’a Kopcsányi’a (zm. 1646) ukazała się w wersji 
polskiej w Kaliszu w 1642 r., zaraz po zakończeniu 
objawień7. Musiała ona zyskać duże powodzenie, 
skoro rok później została opublikowana ponownie. 
W  książce, wśród drzeworytów dokumentujących 
czyśćcowe objawienia, znalazła się rycina z  wize-
runkiem Piety z charakterystyczną stułą, krzyżem 
i świecą, podpisana: Piąty Znak. Obraz ryty od teyże dusze i przyozdobiony i na koniec 
do kościoła z uroczystością zaniesiony. Drzeworyt odbiega od pierwowzoru w pewnych 
szczegółach: głowa Chrystusa jest na nim odwrócona od Matki, lewa ręka wyprosto-
wana równolegle do prawej, nogi układają się niemal pośrodku kompozycji, a  nie 
z prawej strony, zupełnie inne są draperie płaszcza Maryi.

W marcu 1643 r. ukazała się druga książka pióra Michály’a Kopcsányi’a, tym ra-
zem aż w pięciu równoległych wersjach językowych: łacińskiej, węgierskiej, niemiec-
kiej, słowackiej i polskiej8. Wersja słowacka podawała jako autora nazwisko kanonika 

6 Oświadczenie prymasa Lippay’a  oraz listę 32 przesłuchiwanych świadków wraz ze skrótowym 
opisem działań komisji podaje E. Jordánszky, Magyar Országban, s az ahoz tartozó részekben lévő 
bóldogságosz Szűz Mária kegyelem’ képeinek  rövid leírása, Pozsony 1836, s. 4-7.
7 M. Kopchani, Powieść bardzo dziwna o duszy jednej która w Preszburgu [...] z czysca pokazowała się 
jednej Pannie..., Kalisz 1642. Wydania książkowe relacji o objawieniach nie zostały do dziś krytycznie 
opracowane.
8  Wersja polska: M. Kopchani, Relacja albo powieść cudowna o  niektórym duchu w  Królestwie 
Węgierskim, [b. m. w.] 1643; wersja niemiecka: Beschreibung einer Wunderlichen That, die sich zue 
Preßburg hat zuegetragen. Von einem Geist, welcher von dem 24. Tag an deß Monats Julii deß 1641. 

3
Matka Boska 
Bolesna 
z kolegiaty 
w Preszburgu. 
Drzeworyt  
w J. Bodanowicz, 
Historia o Janie 
Klemensie ..., 
Wilno 1643.
Fot. wg M. 
Pielas, Matka 
Boska Bolesna, 
Kraków 2000, 
il. 70

4
Pieta, XV/XVI w. 
lub 1642 r. (?), 
w ołtarzu XIX/
XX w., 
Bratysława, 
katedra  
św. Marcina. 
fot. wg J. Žáry, 
A. Bagin,  
I. Rusina,  
E. Tornarová, 
Der 
Martinsdom… 
Bratislava 1990,
il. 14



272

Ks. Michał Janocha

kolegiaty św. Marcina, Thomasa Bielaviusa (Tomáš 
Bielavý, zm. 1645)9. Zamieszczony w wydaniu pol-
skim wizerunek Piety różni się od wersji z wyda-
nia z 1642 r. wieloma szczegółami i  jest znacznie 
bliższy pierwowzorowi.

Niezwykła historia Piety zyskała popularność 
w  Górnych Węgrzech i  w  całej Monarchii Habs-
burskiej. Znamienne, że jeszcze w  tym samym 
roku 1643 w  Wilnie opublikowano polską redak-
cję opowieści o  Janie Klemensie w  opracowaniu 
Józefa Bodanowicza z drzeworytem Matki Boskiej 
Bolesnej, powtórzonym z wydania presburskiego10 
(il. 3). Podpis został przytoczony w  tym samym 
brzmieniu, co w wydaniu kaliskim z poprzednie-
go roku. Po lewej stronie wizerunku znajduje się 

pionowa kreska opatrzona komentarzem: linia ta poboczna jest ósma część wysokości 
tego to obrazu P. Maryjey Bolesnej11.  Drzeworyt ten służył za bezpośredni wzór dla 
obrazu do powroźnickiej cerkwi.

Kult presburskiej Piety, propagowany przez prymasa Węgier, kapitułę preszbur-
ską i jezuitów, popierany przez samego cesarza, rozwijał się w epoce baroku na terenie 
całego Cesarstwa Habsburskiego i przetrwał czasy józefińskie12. W historii objawień, 
i późniejszego kultu Matris Dolorosae, niejasną rolę odgrywał spowiednik Reginy Fi-
scherin, jezuita Hieronim Gladich, uchodzący za cudotwórcę i pośrednika w kontak-
tach z duszami czyśćcowymi13. W 1647 r. na skutek dochodzenia przeprowadzonego 

Jahrs, biß auff den 29.Tag Junii deß 1642. Jahrß, auß dem Fegfewer einer Jungfraw erschinen, mit Ihr 
geredt, hilff von Ihr begehrt, und letzlich erlöset worden, Pressburg 1643.
9  T. Bielavý, Spis předivné věry, která se stala s jednou duší v Prešpurku..., Prešpurk 1643. 
10  J.  Bodanowicz, dz. cyt. M. Pielas, Matka Boska Bolesna, Kraków 2000 (seria Polska sztuka kościelna 
renesansu i baroku. Tematy i symbole, red. K. Moisan-Jabłońska, t. 1), s. 166-167, il. 70.
11 Waga przywiązywana do wymiarów obiektów kultowych związanych z objawieniami łączy się z ich 
symbolicznym znaczeniem. Zob. M. Janocha, Uczyń wszystko według wzoru otrzymanego na górze, 
w: Autorytety i normy. Materiały z konferencji 13-15 maja 2002 r., red. D. Kowalska, Łódź 2003, s. 
167-184. 
12 Historia tego kultu nie jest do dziś przebadana. Jedynym opracowaniem jest pozbawiona 
krytycyzmu publikacja A. M. Gaibl, Narratio rei admirabilis oder Beschreibung einer wunderlichen 
Tat, die sich vom 24. Juli 1641 bis 29. Juni 1642 in Preßburg zugetragen hat, Pressburg 1910.
13 Badacz problemu Petr Mat’a  uważa całą działalność Hieronima Gladicha za mistyfikację.  
P. Mat’a, Zwischen Heiligkeit und Betrügerei. Arme-Seelen-Retter, Exorzisten, Visionäre und 
Propheten im Jesuiten- und Karmelitenorden, w: Jesuite Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle 
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przez władze zakonne jezuitów, autentyzm jego 
objawień został zakwestionowany, a  on sam usu-
nięty z zakonu14. Nie przeszkodziło to w dalszym 
rozwoju kultu, który  będzie się odtąd rozwijał 
z pominięciem osoby jego głównego promotora15.

Poszczególne etapy tego kultu można prze-
śledzić analizując kolejne ryciny przedstawiające 
presburską Pietę16. Zmierzają one do stopniowej 
eliminacji ikonograficznych curiositates, związa-
nych z wizją Jana Klemensa – świecy, krucyfiksu 
i  stuły. W  końcu XIX w., podczas modernizacji 
kolegiaty, w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej ufun-
dowano nowy neogotycki ołtarz, w którym rzeźba 
pozostaje do dziś (il. 4), oraz witraże nawiązujące 
do jej pierwotnego kultu, ale pomijające genezę 
objawień17. Obecnie Pieta pozbawiona jest wszelkich dodatków, za wyjątkiem korony 
na głowie Maryi. Skromne ślady dawnego kultu pozostały po dziś, choć wydaje się, że 
jego osobliwa geneza poszła w zapomnienie.

Interaktion in Ostmitteleuropa 1570-1700, hrsg. A. Ohlidal, S. Samerski, Stuttgart 2006, s. 186-
188, nota biograficzna s. 203-205; Tenże, Die Renaissance des Fegefeuers im barocken Böhmen, 
w: Menschen – Handlungen – Strukturen. Historisch-antropologische Zugangsweisen in den 
Geschichtswissenschaften, hrsg. V. Bužek, D. Štefanová, České Budĕjovice 2001, s. 139-160. 
14 Nie położyło to wszakże kresu aktywności Hieronima Gladicha w tej dziedzinie, którą prowadził, 
ze zmiennym powodzeniem, aż do swojej śmierci w 1680 r. Zob. wyżej.
15  Pal Esteras [Pál Eszterházy], Az egesz vilagon levö csudalatos Boldogsagos Szüz kepeinek 
rövideden föl tet eredeti, Nagyszombat [Trnava] 1690, s. 76-77. Autor poświęca osobny opis 
figurze Matki Boskiej Bolesnej z  kolegiaty św. Marcina.  Nie ma tu mowy o  Reginie Fischerin, 
głównej adresatce objawień, znika również krucyfiks wetknięty za ramię Chrystusa. W  relacji 
Eszterházy’ego najbardziej zastanawia fakt, że autor nie wspomina o  wykonaniu nowej figury, 
ale wyraźnie pisze o starym wizerunku Najświętszej Maryi Panny, który umieszczono w ołtarzu 
kolegiaty. Zachowana rzeźba istotnie posiada cechy gotyckie, dość typowe na tym obszarze dla 
przełomu XV i XVI stulecia. Czy mamy zatem do czynienia z późnogotycką rzeźbą, do której 
w  1642 roku „dorobiono” cudowną historię, czyniąc ją w  oczach wiernych nową (na przykład 
w wyniku konserwacji), czy też jest to przykład archaizującego nurtu w rzeźbie wczesnobarokowej? 
Pozostawmy to pytanie otwarte. Szczegółowe badania presburskiej Piety będą mogły w przyszłości 
rozstrzygnąć tę zagadkową kwestię.
16 Niektóre ryciny znalazły się w  publikacji poświęconej węgierskim kolekcjom barokowych 
rycin: Z. Szilárdfy, G. Tüskés, É. Knapp, Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi 
búcsújáróhelyekről, Budapest 1987, s. 128-129, nr 259-261.
17 J. Žáry, A. Bagin, I. Rusina, E. Tornarová, Der Martinsdom in Bratislava, Bratislava 1990.
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Powyższa historia, która leży u początków wi-
zerunku, wpisuje się w  klimat cudów i  objawień  
charakterystycznych dla katolickiej duchowości 
potrydenckiej, a szczególnie w nurt związany z wi-
zją dusz czyśćcowych18. Miała ona  swoje przełoże-
nie na barokową ikonografię19.

Wróćmy jednak na Sądecczyznę. Powroźnik 
w XVII w. znajdował się na terenie dóbr biskupów 
krakowskich, tzw. Państwa Muszyńskiego. Zasie-
dlająca w  XV i  XVI w. podkarpackie wioski lud-
ność ruska stanowiła najdalej na zachód wysuniętą 
enklawę prawosławia związanego z  tzw. osadnic-
twem wołoskim20. Był to teren potrójnego pogra-
nicza. Po pierwsze pogranicza etnicznego rusko-

-polsko-słowackiego, po drugie wyznaniowego 
katolicko-prawosławnego, a  po trzecie politycznego polsko-węgierskiego. Czynniki 
geopolityczne sprawiły, że tutejsza ludność ruska łatwiej ulegała wpływom zachod-
nim w  zakresie kultury (okcydentalizacja), języka (polonizacja) czy liturgii (latyni-
zacja), zachowując swoją regionalną odrębność. Szybkie przyjęcie unii brzeskiej było 
czynnikiem integrującym mieszkających tu Rusinów z Polską i z Kościołem katolic-
kim. Z punktu widzenia geografii historycznej cerkiewna sztuka Sądecczyzny stanowi 
mikroregion, będący częścią Łemkowszczyzny, rozciągającej się po obu stronach Kar-
pat od Bieszczadów aż po Pieniny i Magurę Spiską na Słowacji. Polsko-węgierska gra-
nica nie stanowiła przeszkody w przenikaniu wzorców artystycznych wewnątrz jednej 
grupy etnicznej, zwanej po stronie polskiej Łemkami a po węgierskiej – Rusnakami. 

 Fakt ten tłumaczy częściowo, dlaczego unicki paroch i poddany polskiego kró-
la sięgnął po wzór dla fundowanej przez siebie ikony do węgierskiego Pożonia i jego 
rzymskokatolickiej kolegiaty. Duchowieństwo unickie na tym terenie miało kontakty 
nie tylko z księżmi obu obrządków po stronie polskiej, ale także po węgierskiej. Li-

18 Ch. Göttler, Die Kunst des Fegefeuers nach der Reformation. Kirchliche Schenkungen, Ablass und 
Almosen in Antwerpen und Bologna um 1600, Mainz 1996; P. Burschel, „Imitatio sanctorum” oder: 
Wie modern war der nachtridentinische Heiligenhimmel?, w: Das Konzil von Trient und die Moderne, 
hrsg. P. Prodi, W. Reinhard, Berlin 2001, s. 240-259.
19 Na temat ikonografii czyśćca w  sztuce polskiej zob. K. Moisan-Jabłońska, dz. cyt. Zob. też  
M. Janocha, Missa in arte polona. Ikonografia mszy świętej w  średniowiecznej i  nowożytnej sztuce 
polskiej, Warszawa 1998, s. 124-137.
20 Łemkowie w  historii i  kulturze Karpat. Muzeum Budownictwa Ludowego w  Sanoku, red.  
J. Czajkowski, Sanok 1992, 1994, t. 1-2.
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teratura religijna docierała tu z różnych stron, nie 
tylko w wersji cyrylickiej, ale także polskiej, łaciń-
skiej, węgierskiej i niemieckiej. 

Ksiądz Andrzej Powroźnicki został pro-
boszczem w  cerkwi posiadającej bogaty wystrój 
artystyczny, w  znacznym stopniu zachowany do 
dziś. Jej najstarszym elementem jest polichromia 
w zakrystii z 1604 r. o złożonym programie ikono-
graficznym21. Wyposażenie cerkwi w ikony miało 
miejsce w 1623 r. z  fundacji Tomasza Powroźnic-
kiego, wójta Kresu Muszyńskiego. Z  tego okresu 
pochodzi ikona Sądu Ostatecznego pędzla Pawła 
Radymskiego22 oraz ikona chramowa patrona cer-
kwi, św. Jakuba Brata Pańskiego23. Kolejne uposa-
żenie zostało dokonane w roku 1642, być może już 
za czasów proboszczowskich ks. Andrzeja Powroźnickiego, kiedy biskup przemyski 
Atanazy Krupecki nadał świątyni przywilej dorocznego odpustu. Z tym aktem łączy 
się, w opinii Jarosława Giemzy, budowa górnej cerkwi nad babińcem i fundacja ikony 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Słabo czytelny napis na tej ikonie może wskazywać na 
ks. Andrzeja Powroźnickiego, choć przeczy temu świecki strój klęczącego fundatora24. 
Cztery lata później, a zarazem w cztery lata po zakończeniu objawień Reginy Fischerin 
i w trzy lata po ukazaniu się książkowej publikacji Józefa Bodanowicza, w okresie naj-
większego nasilenia kultu presburskiej Piety, 9 grudnia 1646 r. proboszcz Powroźnicki 
funduje dla tutejszej cerkwi jej malarską replikę i opatruje ją historycznym komenta-
rzem. Można przypuszczać, że za czasów ks. Powroźnickiego wykonana została rów-
nież, lub uzupełniona, przegroda ołtarzowa, z której zachowały się do dziś ikony Ho-
degetrii i Pantokratora, dwa kartusze z Mandylionem i Trójcą Świętą oraz diakońskie 
wrota z wizerunkiem Aarona25. Wszystko to może wskazywać, że zamówiony przez ks. 
Powroźnickiego obraz Piety był elementem szerszej działalności fundacyjnej. 

21 W opinii Jarosława Giemzy cerkiew konsekrowano 5 X 1600 r. Na temat polichromii zob. J. Giemza, 
dz. cyt., s. 105-106, rys. 4, s. 134.
22 M. Janocha, Ikony w Polsce..., dz. cyt., nr 311, s. 404, il. s. 412-415.
23 Tamże, nr 251, s. 310, il. s. 311.
24 Inskrypcja w  kartuszu po lewej stronie jest częściowo zniszczona, można odczytać jedynie 
fragment: На честь и на хвалу Б[о]гу Втр[ой]ци Єдиному сій образъ постави[л] ра[б] б[о]жій 
Андр[є]й Пово[розницкий]. Klęczący obok fundator ma jednak strój świecki. Może nim być wójt 
Tomasz Powroźnicki. Tamże, nr 167, s. 212, il. s. 213.
25 Tamże, nr 216, s. 268, il. s. 269; J. Giemza, dz. cyt., s. 109.

8
Pieta z cerkwi 
w Mikulašovej, 
1680-1720, 
Bardejów, 
Šarišské 
múzeum. 
Fot. Z. Dubiel
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Motyw Piety, pokrewny tematom 
Zdjęcia z  Krzyża i  Opłakiwania, pojawił 
się w sztuce późnogotyckiej pod wpływem 
modlitewnych medytacji nad Męką Pań-
ską26. Na terenie Podkarpacia w XVII w. ist-
niało kilka rzeźb Piety otaczanych kultem. 
Najstarsza była gotycka Pieta z Biecza (ok. 
1340 r., ob. w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie) oraz, otaczana kultem do dziś, Pieta 
z kapliczki we wsi Mordarka (2 poł. XIV w.,  
przywieziona z Węgier w 1545 r., od 1753 r.  
w kościele w Limanowej), a  także baroko-
wa Pieta w kolegiacie tarnowskiej (ob. ka-

tedra). Z zachodu temat Piety przeniknął do ikonografii późnobizantyńskiej, pojawia-
jąc się w malarstwie monumentalnym w ramach cykli pasyjnych, bądź samodzielnie. 
Na podstawie zachowanych zabytków cerkiewnych z  terenów Sądecczyzny i  całego 
Podkarpacia można wnioskować, że temat Piety, popularny w  miejscowej rzeźbie 
i malarstwie kościelnym, na terenie sztuki cerkiewnej przed pojawieniem się ikony 
w Powroźniku występował sporadycznie. Upowszechnia się on w malarstwie ikono-
wym na terenie Sądecczyzny w drugiej połowie XVII i w XVIII w., głównie jako deko-
racja nastawy żertwiennika27 lub nastawy ołtarza bocznego. W tym kontekście scena 
Piety, oznaczająca przyjęcie ciała Chrystusa przez Matkę, interpretuje to, co dokonuje 
się w sakramentalnych znakach podczas sprawowanej przy ołtarzu ofiary, a zwłaszcza 
w przyjmowaniu przez kapłana i wiernych Ciała Chrystusa w Komunii Świętej. 

Zachowane przykłady Piety w malarstwie cerkiewnym zarówno po stronie pol-
skiej – ikony z  Muzeum Historycznego w  Sanoku z  Równi, Dobrej Szlacheckiej28, 
Wańkowej29, Bóbrki (il. 5), z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z Rakowej 
i Poździacza (il. 6), z cerkwi w Muszynce (il. 7), jak i po stronie słowackiej – ikony w Ke-
čkovcach, Habkovcach oraz z cerkwi w Mikulašovej (ob. w Muzeum w Bardejowie, il. 
8)30, pochodzą z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII w., i nie wykazują żad-

26 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, „Prace Komisji Historii Sztuki” 1952, t. 10;  
T. Dobrzeniecki, Średniowieczne źródła Piety, w: Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Gdańsk, grudzień 1966, Warszawa 1969, s. 11-31.
27 Temat Piety w kontekście żertwiennika stanowił nawiązanie do obrzędu proskomidii, akcentującego 
charakter ofiarny przygotowywanej uczty eucharystycznej.
28 R. Biskupski, Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Warszawa 1991, nr 80, s. 132-133.
29 Tenże, Ikony w zbiorach polskich, Warszawa 1991, nr 148, s. 43. 
30 V. Grešlík, Ikony Šarišského múzea w Bardejove, Bratislava 1994, kat. 44, s. 51, 78-79. 

9
Cerkiew 

w Powroźniku (?),  
fragm. Piety 

z Powroźnika. 
Fot. Z. Dubiel
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nych związków z  oma-
wianym obrazem z  Po-
wroźnika ani z  jego 
presburskim pierwo-
wzorem. Występujący 
w  nich motyw krzyża 
w  tle nad głową Maryi, 
obecny w  późniejszych 
rycinach presburskiej 
Piety, jest częstym 
składnikiem tego tema-
tu, przejętym z  ikono-
grafii zachodniej. 

Autor obrazu z Powroźnika wiernie oddał na podstawie ryciny wizerunek z Pres-
burga, dobierając jedynie kolory sukni i płaszcza Maryi, dodając obu postaciom złote 
aureole i  zdobiąc kapłańską stułę bogatym ornamentem kwiatowo-roślinnym, na-
śladującym wzory barokowych haftów. Ponieważ pierwowzór drzeworytniczy miał 
charakter konturowy, pozbawiony tła, przeto całą resztę malarz potraktował indywi-
dualnie. Presburską Pietę osadził w rodzimym sądeckim krajobrazie, w którego ujęciu 
pobrzmiewa echo malarskiej tradycji „ikonowych górek”. Pośród szkicowo zaznaczo-
nych budowli wyróżnia się sylwetka cerkwi (il. 9), w której wolno dopatrywać się po-
wroźnickiej świątyni, gdzie obraz miał się znaleźć (il. 10). Arkada z dwoma uskrzydlo-
nymi główkami, która ujmuje całą scenę na kształt portalu, nosi dalekie wspomnienie 
renesansu. Napis fundacyjny, niezwykle rozbudowany, jest dla językoznawców i etno-
logów cennym świadectwem dialektu zachodniołemkowskiego.   

Na obecnym etapie badań można postawić tezę, że fundowany przez ks. Andrze-
ja Powroźnickiego obraz Piety pozostaje zjawiskiem odosobnionym nie tylko w skali 
regionu i nie tylko w  skali Polski, ale także w  skali całej sztuki cerkiewnej. Z  racji 
swojego usytuowania na obszarze kulturowego pogranicza przynależy zapewne do 
kategorii curiosità ungarico-polona atque latino-ruthenica. ◗

10
Cerkiew  
św. Jakuba 
w Powroźniku,  
1 poł. XVII w. 
Fot. Z. Dubiel
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Instytut Sztuki PAN

 
Wizerunek Virgen del Cerro jako symbol 
andyjskiego baroku hybrydycznego

 

Obraz Virgen del Cerro, czyli w dość swobodnym tłumaczeniu Matki Bożej ze Wzgó-
rza, można zapewne traktować jako ikonograficzne kuriozum, powstałe na geogra-
ficznych i mentalnych peryferiach katolickiego świata. Możemy w nim także zoba-
czyć wytwór ważnych procesów kulturowych o  przeciwnych wektorach: z  jednej 
strony dokonywanej przez konkwistadorów kolonizacji wyobraźni mieszkańców 
Nowego Świata, z  drugiej oporu – nie zawsze biernego – tej autochtonicznej wy-
obraźni, przenikającej i przemieniającej obrazy wyprowadzane przez kolonizatorów 
na wojnę – by nawiązać tu do metafory zawartej w tytule książki francuskiego hi-
storyka-iberoamerykanisty Serge’a Gruzinskiego1. Warto przez chwilę przyjrzeć się 
owym polimorficznym procesom i  próbom interpretacji dzieła będącego ich wy-
tworem, szczególnie, że wizerunek Virgen del Cerro funkcjonuje od pewnego czasu 
w różnych kontekstach jako wizualny symbol synkretycznej kultury andyjskiej, sztu-
ki mestizo, czy jak chcą inni, „andyjskiego baroku hybrydycznego”2. Obraz ten nie-

1 S. Gruzinski, La guerre des images de Christophe Colomb à Blade Runner (1492-2019), Paris 1990. 
2 Termin „andyjski barok hybrydyczny” zaproponował niedawno w  odniesieniu do architektury, 
rzeźby architektonicznej i  ornamentyki Alexander Gauvin Bayley, The Andean Hybrid Baroque. 
Convergent Cultures in the Churches of Colonial Peru, Indiana, 2010. W  zamierzeniu badacza 
termin ten został wprowadzony w miejsce dotychczas używanego określenia „styl mestizo” (hiszp. 
estilo mestizo), ze względu na obciążenie tego ostatniego tradycją myślenia kategoriami rasowymi 
i  towarzyszące mu ryzyko utożsamiania zjawiska stylistycznego z etnicznym. Zakres znaczeniowy 
terminu „andyjski barok hybrydyczny” pokrywa się w  znacznej mierze z  pojęciem „kolonialnej 
kultury andyjskiej”, którego twórcą jest Pablo Macera, a opisującym zjawiska na obszarze centralnych 
Andów w  okresie kolonialnym w  warunkach dominacji Europejczyków nad społecznościami 
lokalnymi, prowadzące do transformacji kulturowych komponentów pochodzenia europejskiego 
i  lokalnego. Zgodnie z  intencją Bayleya zaproponowana przez niego zmiana terminologiczna, 
odwołująca się do międzynarodowego ruchu myślowo-artystycznego i ujmująca zjawiska z Nowego 
Świata w jego kontekście, ma być także bardziej użyteczna dla historyków sztuki. Decydując się na 
przywołanie w tytule niniejszego tekstu terminu „andyjski barok hybrydyczny”, odnoszę go nie tylko 
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wątpliwie przekroczył grani-
ce obiegu naukowego. Liczne 
jego reprodukcje pojawiają 
się na kartach przewodników, 
wskazujących miejsca i obiek-
ty niemal obowiązkowego za-
interesowania turysty, równie 
chętnie powielany jest także 
w  rzeczywistości wirtualnej. 
Wreszcie, w  2005 r., wyko-
rzystany został w  filmie Ma-
deinusa, opowieści o  Wielka-
nocy w peruwiańskiej wiosce 
Mananaycuna, gdzie chrze-
ścijańskie miesza się z  preko-
lumbijskim (il. 2).

 Dzięki Teresie Gisbert, 
koryfeuszce boliwijskiej hi-
storii sztuki, znamy kilka no-
wożytnych wersji wizerunku 
Virgen del Cerro, z  których 
najpopularniejsza znajduje się 
w Museo de la Casa de Mone-
da w Potosí (il. 1). Opisana przez badaczkę ikonografia osiemnastowiecznego dzieła 
anonimowego autora zwraca uwagę swą oryginalnością3. Rzuca się w oczy, że postać 
Matki Bożej, koronowanej przez Trójcę Świętą w asyście archaniołów Michała i Ga-
briela, stapia się tu w  jedno z masywem Cerro Rico (Bogate Wzgórze) w  leżącym 
u  stóp Andów boliwijskim Potosí. Twarz i  dłonie Marii stanowią element rzeźby 
wzniesienia, którego trójkątny zarys może z kolei przypominać suknię. U stóp Ma-
rii-Wzgórza klęczy papież Paweł III, identyfikowany na podstawie umieszczonego 
w polu obrazu napisu4. Oprócz niego są tu jeszcze kardynał i biskup, a po przeciwnej 
stronie – cesarz Karol V i mężczyzna ubrany w kapę z krzyżem zakonu Alcántara, 

do architektury czy ornamentyki, ale szeroko pojmowanej sztuki Wicekrólestwa Peru w ostatnim 
półtorawieczu funkcjonowania tego bytu politycznego, kładąc jednocześnie akcent na „hybrydyzację” 
kultur, której wizualnym symbolem jest w moim przekonaniu wizerunek Virgen del Cerro. 
3 Opis ikonograficzny podaję za: T. Gisbert, Iconografía y mitos indígenas en el arte, La Paz 2008, s. 17. 
4 S. CARLO QTO [?] REY XV DEL CATHOLICO Y. E. MAXIMO DEL AÑO / DE 1520 […] AL DE 
SU REYNADO EN ESPAÑA ENTRO CON[…]. 

1
La Virgen del 
Cerro,  
malarz nieznany,  
XVIII w.,  
Museo de la Casa 
de la Moneda,  
Potosí, Boliwia. 
Fot. E. Kubiak
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zapewne lokalny władca i, jak sugeruje Teresa Gisbert, fundator obrazu. Na dalszym 
planie, na jednej z  licznych ścieżek okalających wzniesienie, dostrzec można inka-
skiego władcę z przełomu XIII i XIV w., Maytę Cápaca, który, według kronikarza 
miasta Potosí, Bartolomé de Arzansa, dotarł niegdyś do wzgórza. W  poszukiwa-
niu elementów języka wizualnego, wykorzystywanych jednocześnie w  ikonografii 
chrześcijańskiej i  prekolumbijskiej, mogących oczywiście nieść różne znaczenia 
i przez to pozwalających na podwójną lekturę, warto zwrócić uwagę na widoczne 
po obu stronach Cerro Rico słońce i księżyc, sygnalizujące kulty solarne i lunarne. 
Motyw ten jest spotykany w  architekturze czasów Wicekrólestwa Peru5. Schemat 
przedstawiania bóstwa flankowanego przez wyżej wymienione ciała niebieskie był 
w ikonosferze inkaskiej dość rozpowszechniony. 

Inna wersja, przechowywana dziś w Muzeum Narodowym w La Paz, została 
przez nieznanego autora nieco uproszczona i zarazem zaktualizowana (il. 3). Na-
pis na obrazie wskazuje na osobę papieża Klemensa XI, którego pontyfikat przy-
padał na lata 1700-17216. Ta sama inskrypcja pozwala na datowanie dzieła na rok 
1720. Oznaczałoby to, że wyobrażono tu, obok papieża, króla Filipa V, panującego 
w latach 1700-1724. Zdaniem Teresy Gisbert aktualizacja wersji z La Paz sugeruje, 
że obraz z  Potosí był wykonany wcześniej – choć oczywiście nie za panowania 
Karola V7. 

Gdzie zatem należy szukać wspólnych źródeł dla tych obrazów, jak też dla 
dwóch innych znanych nowożytnych wersji, z których jedna, zredukowana o słońce, 
księżyc i inkaskiego władcę, znajduje się w La Paz (Museo Nacional de Arte), a dru-
ga, namalowana prawdopodobnie ok. 1658 r. przez Juana Francisca de la Puente, 
i przechowywana jest w parafii Copacabana w Potosí?

W wydanej po raz pierwszy w 1901 r. osobliwej książce brata Jesúsa Viscarry 
Favra Copacabana de Los Incas Aymaru Aymara odnaleźć można reprodukcję ry-
sunku wykonanego rzekomo przez Francisca Tita Yupanqui, katolika pochodzące-
go z  ludu Ajmara, rzeźbiarza aktywnego w  latach 1583-1608, autora powszechnie 
czczonej w Ameryce Południowej figury Matki Bożej z Copacabany. Rysunek ten 
miałby odwzorowywać obraz autorstwa tego samego zakonnika. Choć reproduko-
wany rysunek łączy także postać Marii z Cerro Rico, związek ten nie jest tak dosłow-
ny jak na obrazie z Museo de la Casa de Moneda. Widzimy na nim Matkę Bożą nad 
Cerro Rico, a nie wewnątrz wzgórza; podobnie zresztą jest na wspomnianej wersji 
z parafii Copacabana w Potosí. 

5 T. Gisbert, dz. cyt., s. 17.
6 SU SDAD. CLEMENTE. EL RX HISPANIA / MDCXX A MDCCXX. / DEVOCION DE LA FAMILIA 
QUIROS. 
7 T. Gisbert, dz. cyt., s. 18.
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Choć poszukiwanie źródeł ikonografii Virgen-Cerro w  rzekomym obrazie 
Francisca Tita Yupanqui wiąże się z licznymi wątpliwościami, to jednak nie bez racji 
wskazuje się na związek tego przedstawienia z kultem Virgen de Copacabana nad 
Jeziorem Titicaca. 

Kult Matki Bożej z  Copacabany czerpał swą siłę w  dużej mierze z  pokładów 
sacrum, nagromadzonych w tym rejonie w czasach prekolumbijskich. Okolice Jezio-
ra Titicaca uchodzą w oczach wielu badaczy za niemal paradygmatyczny przykład 
przestrzeni świętej, a indiańskie mity, zrelacjonowane przez siedemnastowiecznych 
kronikarzy, wskazują to miejsce jako scenę hierofanii8, a więc, jak ujmował to Mir-
cea Eliade, inwazji świętości powodującej, że określony obszar ulega wyłączeniu z ko-
smicznego otoczenia i jakościowej przemianie9. I tak na przykład augustianin Alonso 
Ramos Gavilán w  dziele Historia  del Célebre Santuario de Nuestra Señora  de  Co-
pacabana (wyd. 1621) pisze o  wyspie na Titicaca jako o  kluczowym miejscu dla 
autochtonicznych wierzeń religijnych i zdaje sobie jednocześnie sprawę, że destruk-
cja znajdującej się tam świątyni Słońca nie wystarczy do wykorzenienia dawnych 
wierzeń10. 

Kampania ewangelizacyjna z  jednej strony kierowała swe ostrze przeciw daw-
nym bóstwom, takim jak tzw. Idol z Copacabany, ich kapłanom i świątyniom, z dru-
giej zaś strony musiała akceptować symboliczny potencjał, nagromadzony w miej-
scach świętych. Podejmując próby chrystianizacji, ewangelizatorzy musieli zaprzę-
gać ten potencjał do realizacji swoich celów11. Mocą tego mechanizmu nieopodal 
świątyni Słońca, tradycyjnie uznawanej za miejsce święte świętych, umbilicus mun-
di, zbudowana została Bazylika Najświętszej Marii Panny z  Copacabany, obranej 

8 V. Salles-Reese, De Viracocha a la Virgen de Copacabana. Historia de la representación de lo sagrado 
en el lago Titicaca, Lima 2008, s. 20.
9 M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, tłum. B. Baran, Warszawa 2008, s. 23-24. 
10 V. Salles-Reese, dz. cyt., s. 22. Co interesujące, Veronica Salles-Reese przywołuje obok poglądów 
Ramosa Gavilána tezę Gerardusa van der Leeuwa, zgodnie z  którą świadomość sakralnego 
charakteru danego miejsca, raz wybranego na ten cel, utrzymuje się na zawsze (tamże, s. 26; por. 
G. van der Leeuw, Religion in Essence and Manifestation. A Study in Phenomenology, Londyn 1938, 
s. 393). Zestawienie prowadzi do wniosku, że augustianin intuicyjnie pozostaje w zgodzie z myślą 
sformułowaną trzy wieki później przez holenderskiego religioznawcę.
11 Tak o zasadzie ciągłości hierofanii, którą ewangelizatorzy, jak można odnieść wrażenie, mniej lub 
bardziej świadomie uwzględniali w swojej działalności, pisał Eliade: potrzeba zachowania kontaktu 
z  przestrzenią hierofaniczną jest potrzebą religijną; wynika ona tylko z  pragnienia zachowania 
bezpośredniego kontaktu z określonym „ośrodkiem”, który jest źródłem świętości. Dlatego owe ośrodki 
z trudem wyzbywają się swych przywilejów i przechodzą jakby w spadku z jednego plemienia na drugie 
i jednej religii na drugą. Skały, źródła, jaskinie, lasy czczone w czasach prehistorycznych w rozmaitych 
postaciach nadal uważane są za święte przez narody chrześcijańskie w czasach nowożytnych. M. Eliade, 
Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz Kowalski, Warszawa 2009, s. 383.
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później za patronkę Boliwii12. Od pierwszej połowy XVII w. rozprzestrzeniać się 
będą graficzne i malarskie wizerunki Matki Bożej z Copacabany w charakterystycz-
nym trójkątnym płaszczu, co zapewne nie jest bez znaczenia dla ukształtowania 
ikonografii Virgen del Cerro. Na niektórych z nich Maria będzie deptać postać sy-
reny, co jest śladem obecności dawnego kultu tzw. Idola z Copacabany, pokonanego 
przez nową wiarę. 

Zdaniem Veronici Salles-Reese z  uniwersytetu w  Georgetown, Matka Boża 
z Copacabany może być postrzegana jako nowa hierofania w świętej przestrzeni Ti-
ticaca. Co charakterystyczne, w dynamikę rozprzestrzeniania się tego kultu silnie 
wpisany był udział ludności autochtonicznej. Jak pamiętamy, adorowany w sanktu-
arium rzeźbiarski wizerunek wykonany został w typie Virgen de Candelaria przez 
Indianina, zresztą z królewskiego rodu, Francisca Tita Yupanqui. Rosnącą podmio-
towość Indian – przynajmniej w sferze religijnej – obrazuje też wiele relacji Ramosa 
Gavilána, dotyczących 132 cudów, jakie miały się dokonać za sprawą Matki Bożej 
z  Copacabany. O  ile we wczesnych relacjach przeważa obraz biernego Indianina, 
który staje się uczestnikiem cudu i korzysta z łaski niebios nawet bez swojej inicjaty-
wy, to na dalszym etapie ewangelizacji sami Indianie kierują w potrzebie swe kroki 
do kościoła, by prosić Marię o interwencję. W późnych przekazach przedstawiani 
są już jako prawdziwi wyznawcy, których pierwszą myślą w sytuacji zagrożenia jest 
powierzenie się opiece Najświętszej Panienki i pielgrzymka do sanktuarium13. Tak 

12 V. Salles-Reese, dz. cyt., s. 23.
13 Tamże, s. 151-152, 161. 

2 
Kadr z filmu 
Madeinusa,  

reż. Claudia Llosa,  
Peru, Hiszpania,  

2005
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przynajmniej rzecz widział Ramos Gavilán, szczery zwolennik ścisłej i pokojowej 
integracji ludności indiańskiej z Kościołem. 

Wybór Virgen de Candelaria na patronkę Copacabany odbył się także wewnątrz 
społeczności indiańskiej i związany był z wewnętrzną, dualną strukturą tej społecz-
ności, w której zwolennikami Candelarii byli dominujący Anansaya, a zdominowa-
ni Urinsaya optowali za św. Bartłomiejem14. W  tym kontekście warto przywołać 
słowa Serge’a Gruzinskiego, który pisał, że zdominowani przez Hiszpanów Indianie 
byli w stanie uzyskać pewną autonomię, przejawiającą się m.in. w tym, że nie zawsze 
pozostawiali kwestię wyboru świętego patrona swym ewangelizatorom15. Niektóre 
społeczności forsowały tu wybór takich postaci, których atrybuty były zgodne z pre-
hiszpańskimi tradycjami lub gdy dedykowane im święta odpowiadały określonym 
datom w lokalnym obrzędowym kalendarzu. Analizując szerzenie się kultu Copaca-
bany, które łatwo byłoby utożsamiać z postępami katolicyzmu, należy też pamiętać, 
że andyjski system religijny dopuszczał rozszerzenie panteonu swych bóstw, a krzy-
że i wizerunki Marii od początków konkwisty bywały umieszczane przez Indian 
pośród świętych przedmiotów dawnej wiary. 

Oficjalna strategia Kościoła zakładała likwidację ośrodków kultu pogańskiego 
i wznoszenie w  ich miejscu świątyń chrześcijańskich. Uwaga Kościoła skupiła się 
na identyfikacji i chrystianizacji inkaskich miejsc świętych, pośród których, obok 
jezior, bardzo ważną rolę odgrywały, podobnie jak w innych systemach religijnych16, 
góry – siedziby bóstw zesłanych przez naczelną postać inkaskiego panteonu, stwo-
rzyciela świata, Wirakoczę. W efekcie forsowanej przez Kościół substytucji pojawiły 
się nowe lokalne kulty maryjne, owocujące oryginalną ikonografią. Jak pisze Teresa 
Gisbert: o ile w pierwszej fazie Maria scala kulty wielu miejsc i bóstw prehiszpańskich, 
to raz wyniesiona na tron inicjuje proces dysocjacji17. Badaczka ma tu na myśli wie-
lość lokalnych odsłon kultu maryjnego. Mamy więc Matkę Bożą z Sabaya, wypie-
rającą kult wulkanu Sabaya w boliwijskim departamencie Oruro, której płaszcz na 
dwóch znanych obrazach ma formę trójkątną, czy Matkę Bożą z Pucarani, dla któ-
rej zapomniane już dziś nabożeństwo propagowali augustianie, wymazując pamięć 

14 Tamże, s. 158. 
15 S. Gruzinski, Images at War. Mexico from Columbus to Blade Runner (1492-2019), Durham-London 
2001, s. 192. Autor odnosi się tu co prawda do rzeczywistości meksykańskiej, niemniej stwierdzenie 
to da się zastosować także do sytuacji ludów andyjskich. 
16 O górach jako miejscach sakralnych zob. np. M. Eliade, Traktat..., dz. cyt., s. 388 i nn. 
17 Si en un principio María es síntesis que engloba el culto de muchos sitios y dioses prehispanos, una vez 
enronizada recomienzo el proceso de disociación. T. Gisbert, dz. cyt., s. 22.



284

Paweł Drabarczyk

o świętym wzgórzu Caacaca. Zdaniem Teresy Gisbert podobny proces objął również 
kult związany z Cerro Rico w Potosí18. 

Skojarzenie Marii z  górami wymagało teologicznego uzasadnienia. Kierunki, 
w  jakich biegła myśl przedstawicieli Kościoła możemy częściowo zrekonstruować 
dzięki pismom Ramosa Gavilána, który porównywał Marię do góry, z której pocho-
dzi ta skała bez nóg czy rąk, jaką jest Chrystus19. Od metafory Marii – góry z dro-
gocennego kruszcu i  metafory Chrystusa – bezbronnego, błyszczącego kamienia 
z niej się wywodzącego, już tylko krok do skojarzenia ze srebronośnym Cerro Rico. 
Można się jednak zastanawiać, na ile pojawiające się u Ramosa Gavilána porówna-
nie było w  tym przypadku refleksem zidentyfikowanej przez ewangelizatorów ko-
nieczności substytucji kultów „górskich”, a na ile po prostu próbą przeniesienia na 
poziom intelektualnych rozważań już funkcjonującego wśród ludu skojarzenia, któ-
rego dynamika mogła być w dużej mierze niezależna od polityki misjonarzy, choć 
w końcowym efekcie z nią zgodna. Jak wynika z relacji Indian, jeszcze w czasach 
prekolumbijskich Cerro Rico nazywane było coya, co w języku keczua oznacza kró-
lową20. Pamiętając, że obraz z Museo de la Casa de Moneda przedstawia de facto 
koronację Marii, trudno oprzeć się myśli, że to również otwierało ścieżkę skojarzeń 
z Królową Niebios, szczególnie że nie byłby to jedyny przypadek użycia tego termi-
nu w takim samym kontekście w świecie andyjskim. Znany jest na przykład zwyczaj 
ubierania figur Matki Bożej na procesje w święto Bożego Ciała w atrybuty inkaskich 
królowych21. 

Pokłady srebra we wnętrzu góry nazywanej „Królową” odkryto w latach 40. XVI w.  
Kilkadziesiąt lat później miasto Potosí , założone na wysokości ponad 4 tysięcy m. n. 
p. m., liczyło już mniej więcej 160 tysięcy mieszkańców, więcej niż ówczesny Paryż 
i Londyn, i  zalewało Europę cennym metalem, chwiejąc jej systemem ekonomicz-
nym. Bogactwo miasta było legendarne. W  Hiszpanii karierę zrobiło – pojawia-
jące się w Don Kichocie Cervantesa – powiedzenie: vale un Potosí, znaczące „wart 
fortunę”, używane zresztą do dziś. Hiszpańska i kreolska elita opływała w luksusy. 
Jednocześnie sytuacja ludności rdzennej, obowiązkowo świadczącej pracę w kopal-
niach srebra w ramach systemu mita, była bardzo zła. Oddelegowani przez indiań-

18 Szerzej: T. Gisbert, J. de Mesa, La virgen María en Bolivia. La dialéctica barroca en la representación 
de María, La Paz 2003, s. 27-29. 
19 María es el monte de donde salió aquella piedra sin pies ni manos que es Cristo. Cyt. za:  T. Gisbert, 
dz. cyt., s. 19.
20 Tamże, s. 20.
21 T. Gisbert, El elemento indígena en el arte colonial, w: El retorno de los Ángeles. Barroco de las 
cumbres en Bolivia, [katalog wystawy prezentowanej w 11 krajach Ameryki i Europy, m.in. Paryż 
(1996-1997), Madryt (1997), Buenos Aires (2000)], La Paz 1996, s. 124.
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skie wioski mitayos pracowali 
nawet po 16 godzin dziennie; 
ginęli w częstych wypadkach, 
umierali zatruci rtęcią, wy-
korzystywaną do ekstrakcji 
srebra. Kronikarze przekazu-
ją relacje o cudach dokonywa-
nych przez Matkę Bożą, inter-
weniującą, by ratować indiań-
skich górników. Ocalenia, 
którym towarzyszyła aura 
cudowności, z pewnością były 
impulsem dla tworzenia wo-
tywnych przedstawień Marii, 
opiekunki mitayos pracują-
cych w  sztolniach drążonych 
w Cerro Rico. 

Zdaniem Teresy Gisbert 
absorpcja kultów lokalnych 
przez kult maryjny dokonywała się dwutorowo, z jednej strony odbywała się kosz-
tem bóstw lokalnych, przeważnie męskich, z drugiej natomiast kosztem żeńskiego 
i powszechnie czczonego bóstwa, Matki Ziemi Pachamama, którego wykorzenienie 
stanowiło szczególnie trudne wyzwanie dla ewangelizatorów22. Zgodnie z tą hipote-
zą, góra – na zasadzie pars pro toto – reprezentowałaby Ziemię. Asocjacja Marii z Pa-
chamamą na pewno jest koncepcją atrakcyjną, działa bowiem silnie na wyobraźnię 
i uruchamia analogie znane z europejskiego podwórka z czasów formowania się kul-
tu maryjnego. Taka koncepcja odczytania wizerunku Virgen-Cerro, zaproponowana 
przez Teresę Gisbert przeszło 30 lat temu i podtrzymywana przez nią do dziś, znala-
zła wielu zwolenników nie tylko w środowisku naukowym. W popularnym obiegu 
odczytywanie wizerunku jako amalgamatu Maria/Pachamama funkcjonuje niemal 
jako pewnik. 

Niemniej poglądy badaczki doczekały się w  ostatnich latach krytyki. Przyta-
czana tu Veronica Salles-Reese dowodzi, że w wymiarze religijnym nie da się mówić 
o „substytucji” (tego pojęcia używa Gisbert) kultu bóstw lokalnych i Pachamamy na 
rzecz kultu Matki Bożej i  towarzyszącym temu procesowi synkretyzmie. Z jednej 
strony bowiem zaprowadzenie kultu Matki Bożej nie oznaczało w rzeczywistości 

22 T. Gisbert, El Cerro de Potosí y el dios Pachacámac, „Chungara Revista de Antropología Chilena” 
2010, vol. 42, nr 1, s. 177. 

3
La Virgen del 
Cerro,  
malarz nieznany, 
1720 r.,  
Museo Nacional 
de Arte,  
La Paz, Boliwia.  
Fot. E. Kubiak
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eliminacji kultu Pachamamy, który w  pewnych formach przetrwał na andyjskim 
płaskowyżu i  funkcjonuje do dziś równolegle z praktykami chrześcijańskimi. Nie 
jest tym samym spełniony konieczny warunek substytucji, to jest wykorzenienie 
kultu poprzedniego. Z drugiej strony religijny synkretyzm na gruncie chrześcijań-
stwa byłby niemożliwy ze względu na naturę samego chrześcijaństwa, wykluczają-
cego cześć dla innych bóstw, automatycznie spychanych w wyobraźni Europejczy-
ków do sfery demonicznej. Co więcej, asocjacja kultu bogini płodności Pachamamy 
i dziewiczej Marii nastręczałaby, zdaniem tej badaczki, dodatkowych, niemożliwych 
do ominięcia przeszkód. W andyjskim systemie wierzeń synkretyzm nie byłby zaś 
konieczny; panteon tamtejszych bóstw był bez przeszkód powiększany o świętych 
katolickich bez uciekania się do zabiegów tego typu. Jednocześnie Veronica Salles-

-Reese przyznaje, że ze względu na represje ze strony kolonizatorów, autochtoni do-
strzegali w  synkretycznych obrazach sposób na zachowanie niektórych aspektów 
swej wiary czy wybranych atrybutów dawnych bóstw23. Pozwala to uznać, przy ne-
gacji możliwości syntezy kultu Pachamamy i Marii, że pewne wizerunki Bogurodzi-
cy zawierać mogą elementy charakterystyczne dla tradycji prekolumbijskiej, w tym 
nawiązujące do Matki Ziemi. W takim ujęciu wizerunek Virgen del Cerro wpisywał-
by się w proces akulturacji prewencyjnej, umożliwiającej autochtonom zachowanie 
części własnej tradycji24. Ostatecznie więc stanowisko Veronici Salles-Reese nie oba-
la jednego z filarów interpretacji Teresy Gisbert, jakim jest uchwycenie na obrazach 
z  Potosí i  La Paz aluzji do kultu Pachamamy. W  zamian otwiera nowe kierunki 
dociekań, jeszcze mocniej przenosząc je na pole refleksji antropologicznej. 

Spotyka się też stanowiska, które upatrują źródeł skojarzenia Marii z górą na 
obrazie z Potosí wyłącznie w ikonografii europejskiej. Polemizując z Teresą Gisbert, 
francuska badaczka Thérèse Bouysse-Cassagne jest zdania, że fakt kreowania przez 
Kościół zaawansowanych metaforycznych uzasadnień na poparcie tych asocjacji 
wcale nie musiał skutkować ich szerokim społecznym przyjęciem. Wskazuje jed-
nocześnie, że w Hiszpanii istniały obrazy, na których Maria pojawia się obok góry, 
takie jak wizerunek Matki Bożej z Montserrat, znany w Peru zanim namalowano 
obraz z  Museo de la Casa de Moneda. Nawet jeśli tak było, to niezwykle istotne 
pytanie, czy pewne rysy religijności prekolumbijskiej faworyzowały taki typ przed-
stawień, Thérèse Bouysse-Cassagne pozostawia otwarte25. Kwestia ta ma tym więk-
sze znaczenie, że, jak to zostało wskazane powyżej, na cytowanym w książce Jesúsa 

23 V. Salles-Reese, dz. cyt., s. 37-41. 
24 T. Walendziak, Religijna akulturacja  w  społecznościach indiańskich  w  okresie kolonialnym,  
w: Dzieje kultury latynoamerykańskiej, red. M. F. Gawrycki, Warszawa 2009, s. 247. 
25 T. Bouysse-Cassagne, Las minas del centro-sur andino, los cultos prehispánicos y los cultos cristianos, 

„Bulletin de l’Institut Français d’Études andines” 2005, vol. 34, nr 3, s. 451. 
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Viscarry Favra rzekomym rysunku Francisca Tito Yupanqui także nie dokonano 
jeszcze syntezy sylwetki Marii i wzgórza. 

Niewątpliwie uchwycenie procesów hybrydyzacji nastręcza badaczom wie-
le trudności. Rekonstrukcja andyjskiego systemu wierzeń natrafia na przeszkody, 
związane ze zniszczeniem podczas konkwisty tradycji lokalnej i  zerwaniem cią-
głości przekazów. Wiedzę o dawnych kultach i  rządzących nimi prawach czerpie 
się w dużej mierze z relacji ewangelizatorów, co sprawia, że jest ona przefiltrowana 
przez chrześcijańskie formy myślenia. Relacje te niejednokrotnie wikłają się w próby 
wciągnięcia napotykanych zjawisk do wnętrza chrześcijańskiego świata, ulegają też 
często pokusie poszukiwania analogii, które każą widzieć w  Wirakoczy, stworzy-
cielu świata zsyłającym potop, zniekształcony obraz Boga Ojca. Podobne tendencje 
odnaleźć można zresztą po stronie indiańskiej. W powszechnej świadomości wize-
runek Virgen del Cerro funkcjonuje jako symbol wzajemnego przenikania się świa-
tów chrześcijańskiego i rdzennego amerykańskiego. Zauważając jednak u wielu ciąg 
prostych skojarzeń: Maria-Góra-Pachamama, trzeba być świadomym licznych pro-
blemów, jakie wiążą się ze zjawiskiem hybrydyzacji, z których wiele czeka dopiero na 
wyjaśnienie.  ◗
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Dziwy, gusła i upiory.  
Fantastyka w ilustracji polskiej drugiej połowy XIX w.

W sztuce polskiej XIX w. nurt fantastyczny był zjawiskiem marginesowym, a jego po-
czątki datuje się na lata 40. i 50.1 W malarstwie fantastyka pojawiła się w twórczości 
zaledwie kilku artystów, zdecydowanie więcej tego typu motywów można odnaleźć 
w ilustracji tego okresu. 

Charakterystyczną cechą tych przedstawień jest to, że w przeważającej mierze wy-
wodziły się z ludowych wierzeń. Ich źródłem były zarówno ludowe podania (zbierane 
i publikowane przez badaczy takich jak Kazimierz Władysław Wóycicki) oraz opraco-
wania o charakterze etnograficznym, jak i utwory literackie, które odwoływały się do 
ludowych klechd. To właśnie świat ludowych wierzeń i baśni stał się dla polskiej sztuki 
fantastycznej podstawowym źródłem motywów i wątków. Za jego sprawą znalazły się 
w plastyce nierzeczywiste postaci i nieprawdopodobne zdarzenia, obok zaś dominują-
cego w ilustracji nurtu realistycznego, pojawiły się dzieła odmienne, niekiedy dziwne, 
których autorzy podjęli próbę przedstawienia tematów niesamowitych i tajemniczych 

– fantastycznych.
Pojęcie fantastyczności nierozerwalnie łączy się z określeniami: niesamowity, oso-

bliwy, dziwaczny. Kategoria fantastyczności jest jednak jedną z najbardziej niejedno-
znacznych, a zakres terminu „fantastyczny” zmieniał się w kolejnych epokach, okre-
sach czy wreszcie prądach kultury, ulegając rozszerzaniu bądź zawężaniu. Podstawo-
we wyróżniki fantastyczności to niezwykłość i niesamowitość świata przedstawionego 
oraz ukazanie zjawisk i postaci budzących grozę i  tajemniczość, które nie mogłyby 
zaistnieć w świecie rzeczywistym. Zjawiska te, rozpatrywane w ramach realistycznego, 

1 J. Malinowski, Imitacje świata, Kraków 1987, s. 98.
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zdroworozsądkowego spojrzenia na świat, nie są możliwe do wytłumaczenia. Roger 
Caillois pisał, że fantastyka jest skandalicznym, nieznośnym wręcz wdzieraniem się nie-
zwykłości do życia codziennego, a jej główną zasadą jest Zjawisko: to, co nie może się 
zdarzyć, a jednak się zdarza2. Istotnym wyznacznikiem fantastyczności jest również 
niepewność odbiorcy wobec niezwykłego zjawiska. 

Tak pojmowana fantastyka pojawiła się w  kulturze europejskiej pod koniec  
XVIII w., by w pełni rozwinąć się w epoce romantyzmu. Dostrzegalna jest zwłaszcza 
w powieści gotyckiej czy romansie grozy3. Należą do niej w większości dzieła inspi-
rowane ludowymi baśniami i wierzeniami. W wieku XIX ukształtował się również 
nieco odmienny typ fantastyki o charakterze wizyjno-symbolicznym, który wpro-
wadzał do literatury i sztuki świat przeżyć psychicznych człowieka, jego sny i ma-
rzenia. W ramach tak rozumianej fantastyki mieszczą się zjawiska w sztuce XIX w., 
zaliczane do jej nurtu fantastycznego. 

W sztuce polskiej początki fantastyki związane były z literaturą późnego roman-
tyzmu, zwłaszcza z kręgu cyganerii warszawskiej oraz z badaniami folklorystycznymi 
prowadzonymi w  tym czasie. Ludowe bajki i  pieśni zbierali Zorian Dołęga-Choda-
kowski, Antoni Józef Gliński, Kazimierz Władysław Wóycicki, Roman Zmorski, Lu-
cjan Siemieński, Oskar Kolberg, Ryszard Berwiński i wielu innych. Ludowe wierzenia 
i  legendy stały się więc dla polskiej sztuki podstawowym źródłem motywów fanta-
stycznych. Tematyka zaczerpnięta bądź bezpośrednio z opracowań folklorystycznych, 
bądź z literatury inspirowanej kulturą ludową, stanowi o odrębności tej sztuki. 

Z początkami polskiej sztuki fantastycznej nierozerwalnie związane jest nazwi-
sko warszawskiego malarza Ignacego Gierdziejewskiego, w którego twórczości, po raz 
pierwszy w dziejach malarstwa polskiego, w takiej ilości pojawiły się fantastyczne po-
staci i tematyka. Zdecydowana większość z nich – diabły, czarownice, rusałki, duchy 
i inne widziadła – miała swój rodowód w ludowych podaniach. Drugim źródłem jego 
inspiracji była literatura. Gierdziejewski sięgał często do poezji romantycznej, zwłasz-
cza do ballad Adama Mickiewicza, m.in. Ucieczki i Lilii. Istotny wpływ na malarstwo 
Gierdziejewskiego miały także jego związki z grupą literatów warszawskiej cyganerii, 
do której należeli Włodzimierz Wolski, Seweryn Filleborn, Józef Bohdan Dziekoń-
ski, Aleksander Niewiarowski i Roman Zmorski. Jednym z programowych założeń tej 
późnoromantycznej grupy literackiej było sięganie do ludowych pieśni i legend, w któ-
rych poszukiwano wartości duchowych. Ważnym elementem ich utworów była fanta-
styka i cudowność4. Próby realizacji tych postulatów odnaleźć można w obrazach oraz 
ilustracjach Gierdziejewskiego. Jak pisał w monografii artysty Stefan Kozakiewicz: te 

2 R. Caillois, Definicja fantastyki, „Twórczość” 1958, nr 10, s. 91-92.
3 M. Kozanecki, Fantastyczność jako kategoria estetyczna, „Studia Estetyczne” 1976, t. 12, s. 63.
4 S. Kawyn, Cyganeria warszawska. Z dziejów obyczajowości literackiej, Warszawa 1938, s. 93-95.
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ponure halucynacje, mroczne obrazy nocne równin mazowieckich przy świetle księży-
cowym, gdzie panoszą się tajemnicze moce, cały pierwiastek szatański tych obrazów, 
pogarda dla techniki XIX wieku, boleść z powodu prześladowania sztuki idealnej – cała 
treść tych dzieł wyprowadzona została wyżej przede wszystkim z poezji i powieści litera-
tów cyganerii warszawskiej5.

Do nurtu fantastycznego należą także niektóre dzieła Artura Grottgera6, Witolda 
Pruszkowskiego7 i  Władysława Mottego. Sporadycznie tematyka fantastyczna poja-
wiała się również w  malarstwie Januarego Suchodolskiego, Kazimierza Mireckiego 
i Ludwika Kwiatkowskiego.

Przedmiotem rozważań podjętych w tym artykule są ilustracje – a więc zgodnie 
z definicją sformułowaną przez Janinę Wiercińską – dzieła rysunkowe, malarskie lub 
graficzne, umieszczone w  rękopisie, lub jakimkolwiek druku8. Zadaniem ilustracji 
jest objaśnienie, uzupełnienie, interpretowanie lub dopowiadanie tekstu. O ilustracji, 
w tym znaczeniu, można więc mówić tylko i wyłącznie wówczas, gdy występuje jedno-
cześnie z tekstem drukowanym lub pisanym i gdy temu tekstowi towarzyszy. Dlatego 
też ilustracjami nie są dzieła, które choć podejmują tematy literackie, istnieją niezależ-
nie, bez związku z tekstem, który stał się inspiracją dla ich powstania. Zasadnicza część 
analizowanych przedstawień to ryciny, które zamieszczane były w czasopismach oraz 
w  ilustrowanych edycjach dzieł literackich. W  mniejszym natomiast stopniu dzieła 
rysunkowe, które nie zostały opublikowane.

Postacią fantastyczną, która pojawiała się w ilustracji w rozpatrywanym okresie 
stosunkowo często, był diabeł, ukazywany w różnoraki sposób. Najbardziej popularne 
to tradycyjne wyobrażanie złego ducha – posiadające swój rodowód w sztuce wcze-
śniejszych epok – jako człekokształtnej istoty obdarzonej rogami, ogonem, ptasimi 
bądź kozimi nogami, a niekiedy też skrzydłami. Kolejne typy przedstawień pojawiają 
się dopiero w wieku XIX i  związane są z  ilustracją. Pierwszy z nich to, zaczerpnię-
ty z ludowych podań m.in. przez Kazimierza Władysława Wóycickiego oraz Adama 
Amilkara Kosińskiego, diabeł ubrany „po niemiecku”, czyli w stroju cudzoziemskim, 

5 S. Kozakiewicz, Ignacy Gierdziejewski, Wrocław 1958, s. 77.
6 Fantastyczne postaci pojawiły się m.in. w cyklach Lituania (1864) i Wojna (1866).
7 Źródłem wątków fantastycznych były dla malarza ludowe podania o rusałkach, kwiecie paproci, 
Madeju, smoku wawelskim, jak również dzieła romantyków, zwłaszcza Juliusza Słowackiego i jego 
poematu Anhelli. Tematyka zaczerpnięta z  podań pojawiła się w  następujących pracach artysty: 
Rusałki (1877), Nimfy (1880), Kwiat paproci (1875), Spowiedź Madeja (1879), Smok podwawelski 
(1884). Natomiast z  inspiracji poematem Słowackiego powstały obrazy: Śmierć Anhellego (1878), 
Spadająca gwiazda (1884), Eloe wśród grobów (1892). Witold Pruszkowski (1846-1896). Katalog 
wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w Poznaniu listopad 1992 – styczeń 1993, Muzeum 
Narodowe w Warszawie marzec-kwiecień 1993, oprac. D. Suchocka, Poznań 1992. 
8 J. Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986, s. 21.
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we fraku z  kamizelką, krót-
kich spodniach i  pończo-
chach, w butach ze sprzączka-
mi i  w  trójgraniastym kape-
luszu „a la Fryderyk Wielki”9. 
Taki wizerunek diabła wystę-
puje w ilustracjach do ballady 
Mickiewicza Pani Twardow-
ska i  podań o  Mistrzu Twar-
dowskim. Do najwcześniej-
szych spośród nich należą 
ryciny Antoniego Zaleskiego 
z  1856 r., które znalazły się 
w ozdobnym wydaniu Pani Twardowskiej, opublikowanym w 1863 r. przez Księgarnię 
J. K. Żupańskiego w Poznaniu. Wcześniej, w 1858 r. ukazało się w Warszawie zbiorowe 
wydanie Pism Adama Mickiewicza. Wśród ośmiu zamieszczonych tam ilustracji zna-
lazła się również rycina do Pani Twardowskiej według rysunku Franciszka Kostrzew-
skiego. Następna ilustracja do tej znanej ballady powstała dopiero w 1891 r. Jej autorem 
był Michał Elwiro Andriolli, a zamieszczona została w wydanym przez Wydawnictwo 
Altenberga zbiorku Ballady10. 

Obok czarta przebranego w strój niemiecki pojawił się w dziewiętnastowiecz-
nych utworach także bies o całkowicie polskim rodowodzie i charakterze – diabeł 
Boruta. Borutę pilnującego skarbów w lochach łęczyckiego zamku, ubranego w kon-
tusz i  obdarzonego szlachecką naturą, po raz pierwszy opisał w  Klechdach Kazi-
mierz Władysław Wóycicki (wyd. 1837 i 1851). W roku 1862 „Tygodnik Ilustrowany” 
opublikował jego opowiadania wraz z sześcioma ilustracjami Juliusza Kossaka. Na 
jednej z  nich ilustrator przedstawił łęczyckiego czarta odmiennie niż na pozosta-
łych. Jest to postać na wpół człowiecza, na wpół ptasia. Na sowiej głowie, z wąsami 
i brodą, ma szlachecką rogatywkę, a zamiast rąk ptasie pazury, w których trzyma 
szablę. Dodatkowo w miejscu ramion wyrastają mu skrzydła (il. 1). Przez prawie 
surrealistyczne połączenie człowieka z ptakiem artysta stworzył dziwaczną postać 
nie mającą analogii w ówczesnej sztuce polskiej. Pozostałe drzeworyty mają charak-
ter scen rodzajowych i brak w nich elementów fantastycznych.

9 K. W. Wóycicki, Zarysy domowe, Warszawa 1842, t. 3, s. 179; A. A. Kosiński, Diabeł według 
wyobrażenia naszego ludu, w: Miasta, wsi i zamki polskie. Powieści i obrazki, Wilno 1851, t. 3, s. 252.
10 Informacje o  ilustrowanych wydaniach Pani Twardowskiej podaje M. Komza, Mickiewicz 
ilustrowany, Wrocław 1987, s. 92-108.
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Fot. autorka
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Wśród licznych legend upo-
wszechnionych w  XIX w. do naj-
bardziej popularnych należy hi-
storia o  Mistrzu Twardowskim. 
W  omawianym okresie powstała 
dość liczna grupa ilustracji poświę-
conych polskiemu czarnoksiężni-
kowi, którego dzieje stały się tema-
tem ballady Mickiewicza, dzieła Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego oraz 
klechd Wóycickiego. Za najwcze-
śniejszy uznać należy cykl dwu-
nastu ilustracji do powieści Józefa 
Ignacego Kraszewskiego Mistrz 
Twardowski autorstwa Kazimierza 
Jaksy Komornickiego, przyjaciela 
Kraszewskiego i  ilustratora jego 
dzieł. Komornicki wykonał swoje 

rysunki na podstawie pierwszego wydania powieści z 1840 r. Autor w podpisach pod 
poszczególnymi kompozycjami dokładnie określił, których scen z powieści dotyczą, 
opatrując je cytatami z ilustrowanego dzieła wraz z numerami stron, z których pocho-
dzą. Odnajdujemy wśród nich zarówno motywy pojawiające się w późniejszych ilu-
stracjach (Twardowski w pracowni, Twardowski wywołujący ducha Barbary), jak i takie, 
do których nie sięgnął już żaden z artystów w XIX w. (Ojciec Twardowskiego po podpi-
saniu umowy z diabłem, Maciek pilnuje domu Twardowskiego pod nieobecność mistrza, 
Dworzanin Zygmunta Augusta przybywa do Twardowskiego). Rysunki Komornickiego 
nie zostały opublikowane, zachowały się jednak w zbiorach pisarza11. 

Większe zainteresowanie postacią polskiego czarnoksiężnika przyniosły lata 
50. XIX w. Artystą, który wprowadził tę barwną postać do sztuki polskiej był Igna-
cy Gierdziejewski. Wśród wielu podejmowanych przez niego fantastycznych tematów 
postać Twardowskiego zajęła znaczące miejsce. Z ok. 1852 r. pochodzi zespół szkiców, 
w większości piórkiem, często lawowanych tuszem, odnoszących się do legendy o pol-
skim czarnoksiężniku12. Inspiracją dla tych przedstawień była zapewne powieść Kra-
szewskiego. Świadczyć o tym mogą rysunki przedstawiające wątki z legendy, których 
nie zawierała wersja zamieszczona w  Klechdach Wóycickiego: Twardowskiemu uka-

11 M. Suchodolska, I. Jakimowicz, J. Jaworska, Rysunki z  kolekcji J. I. Kraszewskiego w  Muzeum 
Narodowym w Warszawie, Warszawa 1961, s. 108-109, il. 34.
12 Katalog dzieł Gierdziejewskiego, w: S. Kozakiewicz, dz. cyt., kat. nr 141–158, s. 116–120.
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zują się duchy rodziców, Twardowski wskrzesza burmistrza Słomkę13. Sceny z podania 
o Twardowskim obecne były w dziełach malarza aż do jego śmierci. Były to głównie 
szkice, choć stworzył również kilka obrazów olejnych. Należą do nich Porwanie Twar-
dowskiego przez diabły w karczmie „Rzym” (1853-1860), Strachów się żadnych nie lękaj 
(1855 lub 1856) oraz Twardowski na Krzemionkach (ok. 1856). Według rysunków Gier-
dziejewskiego powstały dwie ilustracje, które zamieszczone zostały w warszawskich 
czasopismach. Obie opublikowano dopiero po śmierci artysty. Pierwsza z nich zaty-
tułowana Verbum nobile debet esse stabile pojawiła się w pierwszym roczniku „Kółka 
Domowego”. Rysunek, według szkicu Gierdziejewskiego z 1854 r., wykonał Franciszek 
Tegazzo14. Wydrukowano go wraz z wierszem Julii Janiszewskiej Mistrz Twardowski. 
Scena, zamknięta od góry półkoliście, przedstawia Twardowskiego w pracowni. Ar-
tysta ukazał na niej czarnoksiężnika siedzącego w fotelu, z otwartą księgą w dłoniach. 
Za nim, wsparty na oparciu fotela stoi diabeł w cudzoziemskim stroju z cyrografem 
w  ręku. Druga z  ilustracji według kompozycji Gierdziejewskiego, Strachów się żad-
nych nie lękaj, ukazała się dopiero w 1877 r., w „Tygodniku Ilustrowanym”15. Rycina 
ilustruje historię opisaną przez Joachima Possela, według której Twardowski poradził 
pewnemu szlachcicowi, który stracił majątek, aby w opuszczonej chacie przez całą noc 
liczył bez przerwy dziewięć pieniążków, by w ten sposób zdobyć bogactwa. 

Najliczniejszy zespół ilustracji ukazujących Twardowskiego stanowią drzewo-
ryty według rysunków Juliusza Kossaka z 1862 r. Składa się na niego dziewięć scen: 
Podpisanie cyrografu, Twardowski na kogucie, Twardowski wywołujący ducha Barba-
ry Radziwiłłówny, Twardowski wychodzący z grobu, Tłuczenie garnków, Kareta przed 
karczmą „Rzym”, Twardowski z dzieckiem karczmarki na ręku, Twardowski unoszony 
przez diabła w powietrzu oraz Twardowski siedzący na obłoku16. Ostatnia z ilustracji 
przedstawia czarnoksiężnika zawieszonego pomiędzy niebem a ziemią (il. 2). Towa-
rzyszy mu wierny sługa Maciek, zamieniony w pająka, po to by nie zdradził tajemnic 
mistrza. Ukazując pomocnika Twardowskiego nie jako zwykłego pająka przycze-
pionego do jego szaty, lecz w postaci ludzkiej głowy, z której wyrastają pajęcze nogi, 
Kossak stworzył jedną z ciekawszych fantastycznych kreacji w dziewiętnastowiecznej 
ilustracji polskiej. 

Następne ryciny nawiązujące do legendy o Twardowskim powstały dopiero w dru-
giej połowie lat 70. XIX w. Wykorzystywały one motywy przedstawiane już wcześniej, 

13 Tamże, kat. nr 143, 144, 151, 152, s. 117, 119.
14 „Kółko Domowe” 1861-1862, r. 1, s. 129. Szkic Gierdziejewskiego, drzeworyt Edwarda 
Drążkiewicza. Zob. S. Kozakiewicz, dz. cyt., s. 126, kat. nr 184 (tu – błędny rok 1860 jako rocznik 

„Kółka Domowego”, w którym ukazała się ilustracja).
15 „Tygodnik Ilustrowany” 1877, nr 94, s. 226.
16 „Tygodnik Ilustrowany” 1862, nr 168, s. 236; nr 169, s. 245, 248; nr 170, s. 256, 257.
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różniące się jedynie nieco odmiennym ujęciem. Twardowskiego porywanego przez 
diabła przedstawił w 1876 r. Wojciech Grabowski17, a Władysław Szymanowski w 1878 r.  

– wzorując się na Kossaku – ukazał Twardowskiego siedzącego na kogucie oraz in-
nym razem na księżycu18. Kolejna z rycin, Mistrz Twardowski Stanisława Witkiewicza, 
przedstawia czarnoksiężnika w pracowni czytającego magiczną księgę19. Towarzyszy 
mu siedzący na oparciu fotela diabeł.

Postacią demoniczną, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem w XIX w., 
była rusałka. Dowodem na to są liczne dzieła literackie i plastyczne, w których od-
najdujemy przedstawienia tych fantastycznych istot, określanych również mianem 
wodnic, świtezianek, dziwożon czy ondyn. Postać rusałki pojawiła się najwcześniej 
w Balladach i romansach Adama Mickiewicza, m.in. w Świteziance (1822), ale także 
w twórczości innych literatów: Jana Bohdana Zaleskiego (Rusałki, 1829), Aleksandra 
Grozy (Rusałki, 1839) i Romana Zmorskiego (Lesław, 1847). Tematykę tę odnajdujemy 
nie tylko w twórczości Polaków, lecz także Rosjan: Puszkina, Żukowskiego, Gogola. 
Rusałki, należące do grupy demonów przyrodniczych, zaludniających – zgodnie ze 
słowiańskimi wierzeniami – pola i lasy, rzeki i jeziora, zostały opisane także w dzie-
łach folklorystów początku tego stulecia.

Po raz pierwszy rusałki pojawiły się w  malarstwie Gierdziejewskiego. Zarów-
no postaci rusałek, jak groźny i tajemniczy nastrój tych przedstawień, wywodzą się 
z utworów Adama Mickiewicza oraz Romana Zmorskiego. Do najbardziej reprezenta-
tywnych przedstawień należą Rusałki wabiące flisaka (1853-1854 i 1859), Rusałki wa-
biące chłopca (1858) czy Rusałki mamiące wieśniaka (1859), na których artysta ukazał 
półnagie postaci kobiece unoszące się nad wodą, a  także Dziwożony mamiące wie-
śniaczkę (1858) – scena przedstawiająca tańczące wokół drzewa rusałki, które przyzy-
wają ku sobie przechodzącą kobietę20. Wodne lub leśne boginki pojawiły się również 
w kompozycji Henryka Pillatiego Dziwożona (1864)21, ilustracjach Wojciecha Gerso-
na Rusałki leśne i Rusałki wodne (1865)22 oraz Ludwika Kurelli Świtezianki (1871)23.  
Do grupy tych przedstawień należą też Wodnice Kazimierza Mireckiego z 1880 r., uka-
zujące krąg wodnych boginek wyłaniających się ze śródleśnego jeziora (il. 3). Maleńka 
17 W. Grabowski, Twardowski śpiewający Godzinki, drzeworyt, ryt. M. K., „Tygodnik Ilustrowany” 
1876, nr 21, s. 325.
18 W. Szymanowski, Twardowski siedzący na kogucie, Twardowski na obłoku, litografia barwna 
Maksymilian Fajans, w: K. W. Wóycicki, Pan Twardowski, Warszawa 1878.
19 „Kłosy” 1877, nr 608, s. 121, drzeworyt, ryt. Jan Styfi, Andrzej Zajkowski.
20 S. Kozakiewicz, dz. cyt., kat. nr 187, 272, 273, 275, s.127 i 146.
21 „Tygodnik Ilustrowany” 1864, nr 265, s. 389, drzeworyt, ryt. J. Styfi.
22 „Kłosy” 1865, nr 5, s. 53, drzeworyt, ryt. J. Styfi.
23 „Kłosy” 1871, nr 288, s. 5, drzeworyt, ryt. Józef Holewiński.
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postać ludzka w głębi obrazu, zagubiona w  leśnych ostępach, bezbronna i  samotna, 
podkreśla potęgę i tajemniczość natury, wobec której człowiek jest bezradny. Podobny 
charakter ma także kompozycja Jana Konopackiego z 1884 r. Błędne ogniki24. Więk-
szość wizerunków rusałek w omawianych ilustracjach łączy sposób przedstawiania 
tych demonicznych istot, wyobrażanych zawsze jako piękne dziewczęta o długich wło-
sach. Ich fantastyczność podkreślona jest niekiedy poprzez zawieszenie w powietrzu. 
Tańczące nad wodą rusałki stają się symbolem niezbadanych zjawisk natury. Niekiedy 
także – ideałem kobiety, którego osiągnięcie oznacza śmierć.

Niewielkie znaczenie miały przedstawienia innych postaci wywodzących się 
z demonologii ludowej – wilkołaka, strzygi, latawca25 i morowego powietrza. Świad-
czą one przede wszystkim o istniejącym wówczas nurcie zainteresowania ludowymi 
wierzeniami. Nie wpłynęły natomiast na ukształtowanie czy rozpowszechnienie się 
tych motywów ikonograficznych. Stanowią przykład tematów, które zaistniały wy-
łącznie w ilustracji. Wśród nich liczniejszy zespół tworzą grafiki, których tematem 
są postaci demoniczne wyobrażające choroby zakaźne, takie jak cholera i dżuma.  
Choroby te miały być rezultatem pojawiania się w okolicach, gdzie wybuchały epi-
demie, pewnych istot demonicznych, nazywanych najczęściej „Morowymi Dziewi-

24 „Tygodnik Ilustrowany” 1884, nr 81, s. 40-41, drzeworyt, ryt. Julia Krajewska, Andrzej Zajkowski.
25 W. Gerson, Latawiec, drzeworyt, „Kłosy” 1865, nr 16, s. 181.
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cami” lub „Morowym Powie-
trzem”. W  opowieściach ludu 
przybierały najczęściej postać 
wysokich kobiet odzianych 
w białe szaty. Wędrowały przez 
miasta i  wsie, roznosząc śmier-
telną zarazę, którą rozsiewały, 
powiewając skrwawioną chustą.

Motyw „Dziewicy Moru” 
został spopularyzowany dzięki 
poezji Mickiewicza, który opi-
sał ją w Konradzie Wallenrodzie, 
w  Pieśni Wajdeloty. W  1851 r. 
zilustrował ją Jan Tysiewicz26, 
a  w  1868 r. – Juliusz Kossak27, 
który jest także autorem cyklu 
ośmiu przedstawień do Podań 
o  morowej zarazie Kazimierza 
Władysława Wóycickiego, za-

mieszczonych w 1868 r. w „Tygodniku Ilustrowanym”. Za Wóycickim Kossak przed-
stawił tę demoniczną istotę w różnorodny sposób. Rycina otwierająca cykl ukazuje 

„Morową Zarazę” siedzącą na dwukołowym wozie zaprzężonym w  wychudzoną 
szkapę. Mara powiewając chustą, którą trzyma w uniesionej ręce, rozsiewa chorobę 
w widocznej na drugim planie wsi28. Wątek, zgodnie z którym „Dziewica Moru” roz-
nosząc śmiertelną chorobę, jeździ na dwukołowym wózku, ukazał artysta również na 
innej rycinie. Jadąca na wozie niewiasta symbolizująca dżumę, ukazana w białej szacie 
i kapturze na głowie, otoczona jest przez homen – orszak różnych mar. Dziwaczne 
widma, zwierzęta i gałęzie, które upodabniają się do istot ludzkich, tańczą wokół wozu: 
drzewa, krzaki, suche gałęzie, zarówno jak sowy i puchacze, wysokich niewiast przy-
bierając postać, zwiększały ten orszak, straszny zwiastun niechybnej śmierci dla ludu29. 

W  ludowych podaniach „Dziewica Moru” nie zawsze jeździła na wozie. Mógł 
przynieść ją podróżny na kapeluszu lub dziewczyna na włosach. Czasami „Morowa 

26 J. Tysiewicz, Morowa Dziewica, drzeworyt, w: A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Grażyna, Paryż 
1851.
27 J. Kossak, Morowa Dziewica, drzeworyt, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 9, s. 110. 
28 J. Kossak, Morowa zaraza, drzeworyt, ryt. Alfred Karmański, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 9, 
s. 110.
29 K. W. Wóycicki, Podania o morowej zarazie, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 11, s. 135.
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Niewiasta” kazała się nosić na plecach napotkanemu człowiekowi. Ten właśnie mo-
tyw stał się inspiracją do powstania kolejnej ilustracji. Zgodnie z legendą „Mór” kazał 
napotkanemu wieśniakowi obnosić się po Rusi. Chłop wędrował więc od wsi do wsi, 
niosąc na plecach straszliwą zjawę. Doszedł na koniec do rodzinnej wioski, a chcąc 
ocalić swoją rodzinę, skoczył do rzeki, aby utopić widmo. Ten właśnie moment widzi-
my na rycinie Kossaka. Inną wersję tego podania zilustrował w 1856 r. Gierdziejewski 
w obrazie Dżuma i topielec30. Przedstawił na nim płynącego na wznak topielca, który 
w wyciągniętych rękach trzyma brzegi szaty unoszącej się w powietrzu Dżumy, uka-
zanej jako półnaga kobieta. Jako wyjaśnienie namalowanej sceny, na odwrocie obrazu 
przytoczył Gierdziejewski treść ludowej legendy. Nie było to jedyne przedstawienie 

„Morowego Powietrza” w twórczości Gierdziejewskiego. W powstałym w latach 1854-
-1855 obrazie Od powietrza, ognia, wojny, głodu i nagłej śmierci zachowaj nas Panie, 
odwołującym się do słów pieśni religijnej, „Morowe Powietrze” ukazał jako kobietę 
z czerwoną chustą, a obok niej personifikacje innych nieszczęść spadających na ludz-
kość: Ognia, Głodu, Wojny i Nagłej Śmierci.

Stosunkowo nieliczne były ilustracje do baśni i bajek. Tematyka, która stanowiła 
istotny rozdział w twórczości niemieckich bajkomalarzy31, w plastyce polskiej była zja-
wiskiem o niewielkim znaczeniu. Tematy baśniowe ukazują m.in. ryciny ilustrujące 
Klechdy Kazimierza Władysława Wóycickiego wydane w 1876 r. Pojawiły się w nich 
przedstawienia smoka, Waligóry i Wyrwidęba, legendy o kwiecie paproci i Madeju32. 
Prawdziwie baśniowa jest ilustracja autorstwa Stanisława Witkiewicza do klechdy Za-
klęty w wronę, w której nastrój grozy i niesamowitości budują ruiny zamku, kobieca 
postać w czarnym welonie i uskrzydlone diabły.

W dziewiętnastowiecznej ilustracji fantastycznej pojawiły się także sceny przywo-
ływania duchów. Duch zmarłego, dzięki specjalnym zabiegom, był wywoływany na 
życzenie osoby żyjącej. Przedstawienia takie pojawiły się w odniesieniu do podania 
o Mistrzu Twardowskim. Należą do nich trzy drzeworyty ukazujące wywołanie du-
cha Barbary Radziwiłłówny przez Twardowskiego, wątek pojawiający się we wszyst-
kich wersjach legendy, zaczerpnięty z dzieła Joachima Possela, lekarza i nadwornego  
historiografa Zygmunta III, który opisał to wydarzenie33. Na rycinie z 1868 r. zdarze-

30 S. Kozakiewicz, dz. cyt., kat. nr 19, s. 87, il. 27.
31 Zob. K. Łepkowski, Baśń i legenda w sztuce niemieckiego romantyzmu, w: Tematy, tradycje i teorie 
w sztuce doby romantyzmu, wstęp J. Białostocki, Warszawa 1981, s. 179-252.
32 W. Gerson, Klechdy – strona tytułowa, drzeworyt, ryt. J. Styfi; W. Gerson, Szklana Góra, drzeworyt, 
ryt. Ignacy Chełmicki; M. E. Andriolli, Waligóra i Wyrwidąb, drzeworyt, ryt. Edward Gorazdowski; 
M. E. Andriolli, Madej, drzeworyt, ryt. A. Zajkowski; S. Witkiewicz, Zaklęty w wronę, drzeworyt, ryt. 
J. Styfi.
33 J. Possel, Historia rerum polonicarum et pruthenicarum ab anno 1388 ad annum 1623, rkps. Zob. H. 
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nie to przedstawione zostało przez Juliusza Kossaka we wnętrzu pałacowej komnaty34. 
Twardowski, zaopatrzony w magiczne przybory, gestem uniesionej ręki przywołuje 
ducha Barbary. W głębi, z obłoków dymu wyłania się jasna, kobieca postać, unosząca 
się nad ziemią. Twardowski jest tu wyłącznie „mistrzem ceremonii” sprowadzającym 
ducha zmarłej. Króla Zygmunta Augusta przed zbliżeniem się do zjawy powstrzymu-
ją dworzanie. Twardowskiego zajętego magicznymi praktykami ukazują jeszcze dwie 
inne ilustracje: zamieszczona w  1879 r. w  „Kłosach” reprodukcja obrazu Leonarda 
Straszyńskiego35 oraz, o dwa lata późniejsza, kompozycja Władysława Mottego (il. 4). 
Ukazana przez Mottego scena zdaje się rozgrywać nie w komnacie zamkowej, lecz 
prawdopodobnie w  kaplicy grobowej. Fantastyczny charakter przedstawienia jest 
podkreślony w znacznie większym stopniu niż w poprzednich rycinach. Twardowski, 
w  zakreślonym na posadzce magicznym kręgu, wznosi ręce, przyzywając z  zaświa-
tów duszę Barbary. Przed nim leży rozłożona księga z  czarnoksięskimi formułami. 
W głębi przedstawił artysta szkielet w strzępach bogatego płaszcza na ramionach, któ-
ry podnosi płytę nagrobną. Ponad nim unosi się w powietrzu postać młodej kobiety 

– duch królowej, wyciągający ręce w kierunku króla. 
W literaturze przedstawienia duchów upowszechniły się od drugiej połowy XVIII w., 

jednak wspomnieć tu również należy o utworach Szekspira, u którego duchy pojawiły 
się m.in. w Makbecie (duch Banka) oraz w Hamlecie (duch ojca). Za sprawą utworów 
Szekspira wyobrażenia duchów pojawiły się w  ilustracji, jak  również w malarstwie. 
Dziełem, które odegrało istotną rolę w upowszechnianiu się tego rodzaju przedstawień 
były również Pieśni Osjana Jamesa Macphersona (1760). W piśmiennictwie polskim 
rozważania dotyczące duchów i upiorów przyniósł koniec XVII, a zwłaszcza XVIII w.  
Były to jednak dzieła poświęcone głównie zagadnieniom dotyczącym możliwości ist-
nienia oraz działania upiorów i  duchów. Wśród najważniejszych opracowań podej-
mujących ten temat wymienić należy Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego (wyd. 
1754) oraz rozprawę Jana Bohomolca Diabeł w swojej postaci z okazyi i pytania, jeśli 
są upiory (wyd. 1772). Bohomolec tak opisywał upiora, który był dla niego jednym 
z przejawów zabobonnych wierzeń ludu: Upiory są to, według powszechnego mniema-
nia, ciała umarłych, niejakim iż tak rzekę, sposobem ożywione. Te, nie czekając po-
wszechnego zmartwychwstania, powstają z trun czasem, z grobów wychodzą, na domy 
nachodzą, ludzi, których mogą duszą, których nie mogą pokonać pasowaniem się z nimi 
mordują, krew wysysają, na ołtarze łażą, one krwawią, świece łamią i inne sprośności 

H-J. Bömelburg, Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa, das polnische Geschichtsdenken und 
die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500-1700), Wiesbaden 2006, s. 199.
34 J. Kossak, Twardowski wywołujący ducha Barbary Radziwiłłówny, drzeworyt, ryt. Henryk Kübler, 

„Tygodnik Ilustrowany” 1862, nr 170, s. 257.
35 „Kłosy” 1879, nr 727, s. 353, drzeworyt, ryt. Edward Nicz.
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i morderstwa czynią36. W literaturze 
pięknej duchy zmarłych i pokrewne 
im istoty pojawiły się dopiero pod 
koniec XVIII stulecia. Przestały być 
wówczas przedmiotem rozważań 
religijnych i  obyczajowych, a  stały 
się motywem literackim. Wpływ 
na dzieła podejmujące tę tematykę 
miały, podobnie jak w  literaturze 
zachodniej, Pieśni Osjana. Jednak 
dopiero literatura romantyczna 
uczyniła obecność i  działanie du-
chów zmarłych istotnym tematem37. 

W malarstwie polskim XIX stu-
lecia przedstawienia duchów zmar-
łych w białych szatach, unoszących 
się w powietrzu pojawiły się po raz 
pierwszy na  obrazie Januarego Su-
chodolskiego z 1843 r., ukazującego 
scenę z poematu Słowackiego Mindowe38. W latach 50. XIX w. duchy malował Gier-
dziejewski, m.in. na obrazach: Twardowskiemu ukazują się duchy rodziców39, Uciecz-
ka40 i Pani zabiła pana41. Wśród dziewiętnastowiecznych ilustracji ukazujących zmar-
łych powracających do świata żyjących można wyróżnić kilka grup w zależności od 
charakteru tych postaci, sposobu ich działania oraz wyglądu. Najliczniejszą grupę 
stanowią zjawy zmarłych ukazujące się jako istoty niematerialne, bezcielesne. Czę-
sto ukazywane były jako widma w powłóczystych szatach, o niezupełnie określonych 
kształtach, unoszące się w powietrzu. Kolejne, to przedstawienia upiorów pojmowa-
nych jako ożywione trupy zmarłych, powstające z grobów i mające postać konkretnej, 
zmarłej osoby, której wygląd zachowują. Ostatnia grupa to przedstawienia ożywio-

36 Cyt. za: M. Szyjkowski, Dzieje polskiego upiora przed wystąpieniem Mickiewicza, Kraków 1917,  
s. 15-16.
37 Zob. M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002.
38 J. Malinowski, dz. cyt., s. 99.
39 S. Kozakiewicz, dz. cyt., kat. nr 143, 144, s. 117; kat. nr 234, s. 137.
40 Tamże, kat. nr 18, s. 87; kat. nr 242, s. 139.
41 Tamże, kat. nr 17, s. 86; kat. nr: 241, s. 139.
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nych szkieletów, istniejących zarówno materialnie, jak i niematerialnie – w postaci 
widziadeł przybierających kształt szkieletów. 

Zgodnie z  potocznymi wierzeniami najczęstsze, najistotniejsze przyczyny, dla 
których zmarły powraca do świata żywych, to wierność wobec ukochanego, uczucie 
łączące kochanków nawet po śmierci lub też zdrada osoby żyjącej, która powoduje 
zemstę zmarłego. Duch pojawia się wówczas, aby wymierzyć karę lub ukazywać się 
swojemu mordercy, stanowiąc wcielenie wyrzutów sumienia. Niekiedy powraca też, 
aby odkupić swoje winy, bądź jest przywoływany przez ludzi, zwłaszcza czarowników 
lub nekromantów. Zgodnie z ludowymi wierzeniami raz w roku, w Zaduszki dusze 
zmarłych mogły powracać na ziemię, aby odwiedzić swoich bliskich lub jeśli pokuto-
wały za jakieś winy, aby prosić o pomoc. 

Podobnie jak u wielu innych postaci fantastycznych, tak i w przypadku duchów 
i upiorów, najczęściej ilustrowanymi utworami były dzieła Mickiewicza – Ballady i ro-
manse oraz Dziady. W 1867 r. „Tygodnik Ilustrowany” opublikował fragment ballady 
To lubię z ilustracją Maksymiliana Gierymskiego42. Ilustrator dość wiernie przedsta-
wił moment, kiedy z fal jeziora wyłania się postać kobieca w jasnej szacie, w wieńcu 
z płomieni na głowie, zwracając się w kierunku stojącego na moście zaprzęgu. To duch 
młodej dziewczyny, która pokutować miała, strasząc w toni jeziora, aż do momentu 
kiedy usłyszy od człowieka słowo „lubię”. Następna kompozycja odwołująca się do tej 

42 M. Gierymski, To lubię, drzeworyt, ryt. Edward Gorazdowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 
391, s. 133.
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ballady powstała w 1890 r. Sięgnął do niej Piotr Stachiewicz, który namalował cykl ob-
razów zainspirowanych poezją Mickiewicza. Straszące w ruinach i pokutujące duchy 
pojawiły się także w dwóch rycinach ilustrujących legendy o nawiedzonych zamkach: 
Duch pokutujący w zamku spiskim z 1868 r. – ilustracja do legendy opisanej przez Au-
relego Urbańskiego oraz Legenda o zamku w Sarnowie z 1870 r. autorstwa Wojciecha 
Gersona43.

Odrębny zespół przedstawień ukazujących duchy zmarłych stanowią ilustracje do 
Dziadów Mickiewicza. Należy do nich litografia Maksymiliana Fajansa zamieszczona 
w edycji Dziadów wydanej w Wilnie w 1859 r. w języku francuskim44. Na frontispisie 
artysta ukazał upiora – postać ludzką w śmiertelnym całunie, stojącą nad otwartym 
grobem na wiejskim cmentarzu. Niesamowitość postaci jest dodatkowo podkreślona 
poprzez intensywne, nienaturalne światło. Kolejne dwie ilustracje do Dziadów po-
wstały dopiero w 1880 r. Ich autorem był Michał Elwiro Andriolli, a drzeworyty w 
jego wykonaniu pochodzą z cyklu Bohaterki poezji polskiej i ilustrują sceny z II części 
Dziadów. Pierwsza z ilustracji przedstawia ostatnią zjawę, która ukazuje się podczas 
obrzędu Dziadów – widmo Gustawa. Drzeworyt wyobraża moment pojawienia się 
upiora, który wyłania się spośród wyłamanych desek podłogi, i okryty białym cału-
nem, staje przed pasterką (il. 5). Druga scena ukazuje ducha młodej dziewczyny Zosi, 
przywołanego przez Guślarza. Kolejne ilustracje do dzieła Mickiewicza, autorstwa 
Czesława Borysa Jankowskiego, powstały dopiero w 1896 r. i  zamieszczone zostały 
w ilustrowanej edycji dzieł wieszcza wydanej przez Wydawnictwo Alternberga. Zna-
lazły się wśród nich także przedstawienia duchów dzieci i widma złego pana. 

Przywoływanie duchów zmarłych w Dzień Zaduszny spełniało szczególna rolę. 
Miało na celu pomoc duszom pokutującym za popełnione grzechy. Z  Zaduszkami 
wiążą się także ludowe wierzenia, iż jest to jedyny dzień w roku, kiedy dusze zmarłych 
powracają na ziemię i mogą odwiedzić swoich bliskich. Do tego właśnie wątku sięgnął 
Witold Pruszkowski, tworząc tryptyk Zaduszki (Z tamtego świata, 1888), ukazujący 
ducha młodej dziewczyny odwiedzającej rodzinny dom. Obraz Pruszkowskiego stał się 
inspiracją dla Marii Konopnickiej, która napisała wiersz Z tamtego świata, a w 1889 r.  

„Tygodnik Ilustrowany” zamieścił drzeworyt według obrazu malarza wraz z opowia-
daniem Wincentego Kosiakiewicza, które również powstało jako komentarz do dzieła 
Pruszkowskiego45. 

43 W. Gerson, Legenda o zamku w Sarnowie, drzeworyt, ryt. E. Gorazdowski, „Tygodnik Ilustrowany” 
1870, nr 128, s. 284.
44 M. Komza, dz. cyt., s. 120-121.
45 W. Pruszkowski, Z tamtego świata, drzeworyt, ryt. M. Różański, „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 
357, s. 388-389.
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Wśród przedstawień upiorów znalazły się dwie kompozycje, które odnoszą się do 
wątku dość często pojawiającego się w literaturze – powrotu kochanka upiora, który 
porywa niewierną narzeczoną. Pierwsza to rycina do ballady Mickiewicza Ucieczka, 
autorstwa Feliksa Sypniewskiego z 1870 r.,46 druga –  Upiór Michała Elwiro Andriolle-
go z 1874 r. do Lenory Gottfrieda Bürgera47. Obie ukazują ducha zmarłego rycerza na 
koniu, porywającego dziewczynę, która złamała przysięgę daną ukochanemu.

Ostatnią grupę przedstawień stanowią wizerunki ożywionych szkieletów. Naj-
wcześniejszym z nich jest ilustracja Aleksandra Ryszczewskiego do Kirgiza Gustawa 
Zielińskiego, w lipskim wydaniu utworu z 1857 r.48 Rysownik przedstawił na niej jur-
ty, a wokół nich zjawy unoszące się w powietrzu, szkielety i nietoperze z czaszkami 
zamiast głów. Drzeworyt ilustruje fragment utworu, kiedy starzec zaczyna grać na 
gęśli, wywołując roje złych duchów. Cała ilustracja przesycona jest atmosferą niesa-
mowitości i grozy. Zupełnie odmienny charakter ma natomiast rycina do wiersza Sta-
nisława Bogusławskiego Kochanek upiorem. Fragment cmentarny, opublikowanego 
w „Kłosach” w 1865 r. W głównej scenie Ksawery Pillati przedstawił swoistą trawesta-
cję „ogrodu miłości”. Po cmentarzu, pośród krzyży i otwartych mogił, przechadzają 
się pary szkieletów, gestykulujące i prowadzące rozmowy. Ukazał je artysta zgodnie 
z żartobliwym charakterem utworu49.

Autorem dwóch ilustracji ukazujących duchy zmarłych pod postacią szkieletów 
jest także Władysław Podkowiński. W 1890 r., na zlecenie redakcji „Tygodnika Ilu-
strowanego”, wykonał grafikę do wiersza Mariana Gawalewicza Powiał z  szumem 
wiatr jesienny, zamieszczonego z okazji Dnia Zadusznego (il. 6). Rycina przedstawia 
cmentarz z kaplicą, na której wieży zawieszone są dzwony. Za sznury dzwonów cią-
gną unoszące się w powietrzu szkielety – duchy zmarłych, które całą chmarą, niczym 
obłok, unoszą się ponad nagrobkami50. Druga ilustracja to Noc upiorów, winieta do 
opowiadania Kazimierza Glińskiego, która ukazała się w 1893 r. w „Tygodniku Ilu-
strowanym”51. Przedstawił na niej Podkowiński świetliste widmo dziewczyny unoszą-
ce się wśród nagrobków oraz szkielety wychodzące z grobów.

46 F. Sypniewski, Ucieczka, drzeworyt, ryt. E. Gorazdowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1870, nr 122, s. 208.
47 M. E. Andriolli, Upiór, drzeworyt, ryt. J. Styfi, „Kłosy” 1874, nr 469, s. 404-405.
48 G. Zieliński, Kirgiz, Lipsk 1857, s. 40.
49 Noc – a cmentarz cichy, głuchy, / Po nim sobie chodzą duchy, / Pojedynczo, lub parami / Z małżonkami, 
kochankami, / W harmonijnej wspólnej zgodzie / Niby u nas po ogrodzie. S. Bogusławski, Kochanek 
upiorem. Fragment cmentarny, „Kłosy” 1865, nr 11, s. 125.
50 Nad grobami ciemny tuman / Szarpie, spycha się i kłębi. / I zmąconą ciżbą płynie / Napowietrznych 
mar gromada. M. Gawalewicz, Powiał z szumem wiatr jesienny, „Tygodnik Ilustrowany” 1890, nr 44, 
s. 280-281.
51 „Tygodnik Ilustrowany” 1893, nr 200, s. 272.
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Dziwy, gusła i upiory. 

Charakterystyczną cechą fantastycznych przedstawień powstałych w drugiej po-
łowie XIX w. jest to, że w przeważającej mierze odwoływały się do ludowych wierzeń 
upowszechnianych dzięki opracowaniom etnograficznym i utworom literackim. Wła-
śnie takie motywy i  tematy znajdowały aprobatę i uznanie zarówno odbiorców, jak 
i krytyków. Za ich istotę i wartość uznawano odwoływanie się do tematyki prawdzi-
wie polskiej, bo słowiańskiej, a w związku z tym – kultywowanie tradycji narodowych 
i podtrzymywanie „ducha” polskości. Tezę, jakoby to właśnie lud był jedynym spad-
kobiercą słowiańsko-piastowskiej przeszłości, sformułował w 1818 r. w pracy O Sło-
wiańszczyźnie przed chrześcijaństwem Zorian Dołęga-Chodakowski. Wyraził w niej 
przekonanie, że tylko w kulturze ludowej odnaleźć jeszcze można ślady kultury pra-
słowiańskiej, którą uważał za pierwotną polską kulturę narodową. Z takiej postawy 
wypływały postulaty zbierania i badania ludowych pieśni, podań i zwyczajów, których 
efektem były publikacje o charakterze etnograficznym wymienianych już wcześniej 
badaczy. 

W  porównaniu z  liczbą utworów literackich, w  których pojawiała się fantasty-
ka, przedstawienia o  charakterze fantastycznym były stosunkowo nieliczne. Nieste-
ty większość tych utworów nie została opatrzona ilustracjami. Tylko niewielka część 
książek wydawanych w XIX stuleciu zawierała ilustracje, częściej pojawiały się w nich 
winiety i przerywniki. Tak było m.in. z dwoma edycjami Klechd Kazimierza Włady-
sława Wóycickiego oraz Mistrzem Twardowskim Józefa Ignacego Kraszewskiego, które 
ukazały się bez ilustracji. Ryciny pojawiały się głównie w czasopismach, jednak tematy 
fantastyczne podejmowane były tu znacznie rzadziej. Przeważały ilustracje dotyczące 
bieżących wydarzeń, portrety znanych osób oraz krajobrazy i widoki miast. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że podobnie jak w  malarstwie tego czasu, 
fantastyka w ilustracji polskiej była zjawiskiem niezbyt częstym. Jednak to właśnie 
ilustracja odegrała główną rolę w popularyzacji większości omówionych motywów 
fantastycznych, natomiast w przypadku legend o Twardowskim i o Borucie ukształ-
towała ikonografię tych przedstawień. Ilustracja, ze swej natury związana ściśle 
z tekstem, odegrała istotną rolę, pośrednicząc w przenoszeniu fantastycznych treści 
pojawiających się w  literaturze, zwłaszcza romantycznej, do przedstawień malar-
skich końca XIX w. ◗
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Fajanse z Delft jako zjawisko osobliwe

Na pytanie, dlaczego w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII w. niewątpli-
wy prymat w europejskiej twórczości ceramicznej należał do ceramików z Delft, odpo-
wiedzi może być kilka. Po pierwsze, ze względu na liczbę działających w tym mieście 
warsztatów, a co za tym idzie – liczbę wytwarzanych w nich obiektów, które dzięki roz-
ległym kontaktom handlowym Holandii, stwarzającym doskonałe warunki eksportu, 
obecne były nie tylko w niemal całej Europie, ale docierały nawet do obu Ameryk. Po 
drugie – i może należałoby podkreślić, że przede wszystkim – z powodu niezwykłej 
inwencji ich twórców. Poszukiwanie nowości, otwartość na czerpane z wielu źródeł 
inspiracje, swoboda w adaptowaniu i przetwarzaniu wzorów i motywów zaowocowały 
powstaniem obiektów, które cechuje wielość i różnorodność, zarówno pod względem 
formy, jak i rodzaju dekoracji i  tematyki. Po trzecie zaś, ze względu na artystyczną 
i techniczną jakość tych wyrobów, a także, przy całej wspomnianej powyżej różnorod-
ności, stworzenie charakterystycznego, własnego, rozpoznawalnego stylu.

Jednak czy fajanse z  Delft, uważane przez wielu badaczy za jedno z  najciekaw-
szych zjawisk artystycznych w dziedzinie barokowej ceramiki, można również rozpa-
trywać jako zjawisko osobliwe? Jeśli przez „osobliwe” rozumiemy nie tylko to, co dzi-
waczne, ale także to, co wyjątkowe, wyróżniające się, interesujące i oryginalne – moim 
zdaniem tak. Albowiem, kiedy przyjrzymy się dokładnie działalności tamtejszych 
wytwórni i  ich produkcji, odnajdziemy wiele powodów, by uznać je za „ekstraordy-
naryjne”.

Nie jest moim celem ani przedstawienie pełnej historii działających w Delft warsz-
tatów, ani szczegółowa charakterystyka ich wyrobów. Chciałabym jedynie, omawiając 
tylko kilka wybranych zagadnień, zwrócić uwagę na te aspekty, które moim zdaniem 
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świadczyć mogą o wyjątkowości zjawiska, jakim są fajanse z Delft; zjawiska – co nale-
ży zaznaczyć – nie tylko w znaczeniu artystycznym, lecz także historycznym, ekono-
micznym i kulturowym; zjawiska wciąż trwającego, gdyż, paradoksalnie, fenomen tzw. 
delftów – mimo kresu działalności tamtejszych wytwórni i de facto upadku produkcji 
w końcu wieku XVIII1 – wcale nie minął wraz z epoką baroku, trwa – choć w innej 
formie – do dzisiaj, i ten fakt też uznać należy za osobliwy. 

Chociaż pierwsze warsztaty ceramiczne powstały w  Delft na przełomie XVI  
i  XVII w.2, to ani w ich powstaniu, ani w wyrobach nie było jeszcze nic nadzwyczaj-
nego. Narodziny tego, co sami Holendrzy nazwali delffs porceleijn, rozpoczęło się już 
w latach 20. XVII w., jednak wyjątkowe i niezwykłe było dopiero to, co nastąpiło po 
roku 1654, kiedy w wyniku wybuchu magazynów prochu, Delft zniszczył wielki pożar. 
W odbudowywanym mieście zaczęto zakładać kolejne wytwórnie ceramiczne. Nowe 
warsztaty, jak feniks z popiołów, powstawały na miejscu dawnych browarów, przyj-
mując ich nieco dziwaczne nazwy, np.: Metalowy Garnek, Greckie A, Głowa Starego 
Maura czy Trzy Pozłacane Beczułki Prochu. Na ten nigdzie niespotykany wcześniej 
w  Europie (a  i  później także) rozwój i  koncentrację produkcji ceramicznej wpływ 
miało wiele czynników. Z jednej strony była to stabilizacja polityczna kraju3, a co za 
tym idzie – ogólny rozwój ekonomiczny, spowodowany w znaczącym stopniu działal-
nością Kompanii Wschodnioindyjskiej, której jedna z „kamer” miała swoją siedzibę 
także w Delft. Z drugiej zaś strony, niemały wpływ miała moda na chińską porcelanę, 
masowo sprowadzaną przez Holendrów do Europy. Kiedy import z Chin po roku 1644 
zaczął maleć, a od 1657 całkowicie zamarł4, otworzył się rynek zbytu dla inspirowa-
nej porcelaną chińską produkcji ceramików z Delft, którzy doskonale wykorzystali 
swoją szansę. Ich działalności nie zakłócił ani import porcelany z  Japonii5, ani po-
wrót na europejski rynek porcelany chińskiej. W wyniku gwałtownego wzrostu liczby  

1 Z powodu sytuacji politycznej Zjednoczonych Prowincji, wojen z Hiszpanią, Anglią i Francją, utraty 
części zamorskich posiadłości i kryzysu ekonomicznego, a także konkurencji angielskiego fajansu 
delikatnego i europejskiej porcelany – pod koniec XVIII w. liczba działających w Delft wytwórni 
zmalała do 11, w roku 1810 było ich już tylko pięć, a po roku 1850 – jedna, istniejąca do dzisiaj  
De Porceleyne Fles.
2 W 1600 r. oficjalnie zarejestrowane były w Delft dwa warsztaty: De Vier Romeynse Helden (Czterej 
Rzymscy Herosi), działający od lat 80. XVI w. (prawdopodobnie od 1581 r.) i De Porceleyne Schotel 
(Porcelanowy Talerz), istniejący od roku 1598.
3 W  1648 r. podpisano pokój westfalski, na mocy którego uznano oficjalnie niepodległość 
Zjednoczonych Prowincji.
4 C. S. Woodward, Oriental Ceramics at the Cape of Good Hope 1625-1795, Rotterdam 1974, s. 5. 
Autorka podaje, że przerwa w dostawie porcelany chińskiej do Holandii nastąpiła w latach 1657-1681.
5 Tamże, s. 11. Pierwszy eksport porcelany japońskiej z wyspy Decima w okolicach Arita odprawiono 
w 1658 r., a największe nasilenie handlu z Japonią przypadło na lata 1663-1672.
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wytwórni w  latach 50. XVII w., przez sto lat, między rokiem 1660 a 1760, działało 
w Delft jednocześnie i nieprzerwanie 26 warsztatów, a w latach 1675-1725 pracowało 
ich aż 31, przy czym ogólna liczba zatrudnionych przy produkcji ceramicznej wahała 
się od 1200 do 4000 osób. Lata 1650-1750 są powszechnie uznawane za „złoty wiek” 
fajansów z Delft, a okres między rokiem 1680 a 1720 (czy, zdaniem innych badaczy, 
1730) to czas szczególnego rozkwitu – najlepszy pod względem jakości artystycznej 
i technicznej. 

 Jestem ciągle w  poszukiwaniu osobliwości, i  rzeczywiście co daje mi największą 
przyjemność, to odkrywanie czegoś nowego6 – napisał w liście z 22 czerwca 1703 r. ko-
lekcjoner naturaliów i burmistrz Delft Hendrick d’Acquet, i chociaż żaden z działają-
cych w tym mieście ceramików nie pozostawił po sobie podobnej pisemnej deklaracji, 
to tworzone przez nich obiekty zdają się potwierdzać te słowa. Fajanse z Delft były 
odpowiedzią na to, co ciekawiło i interesowało ówczesnego odbiorcę, ale też – a może 
przede wszystkim – wynikiem ciekawości i inwencji ich twórców. To nieustanne po-
szukiwanie nowości odcisnęło swoje piętno na tworzonych przez nich wyrobach, któ-
rych wyjątkową różnorodność prześledzić można choćby na przykładzie rodzajów 
i typów stosowanych w Delft dekoracji.

 Fajanse biało-niebieskie stanowią największą, najbardziej znaną i najbardziej roz-
poznawalną grupę produkowanych w Delft wyrobów. Kobaltowa dekoracja na białym 
tle była bowiem pierwszą cechą przejętą z porcelany chińskiej. Ten rodzaj zdobienia, 
w połączeniu z wyniesionym z tradycji włoskiej majoliki traktowaniem powierzchni 
naczyń jako tła dla przedstawienia „historii”, stał się na długie lata charakterystyczny 
dla wyrobów tamtejszych wytworni. Wczesne fajanse, zdobione kobaltem, z prostym 
geometrycznym lub geometryczno-roślinnym ornamentem, przedstawiają najczęściej 
skromne „martwe natury” ukazujące owoce, naczynia, wazy z kwiatami, a także po-
stacie żołnierzy, morskie bóstwa, zwierzęta, okręty i widoki portów. W miarę upły-
wu czasu i doskonalenia techniki, malowane wieloma odcieniami kobaltu dekoracje 
stawały się bogatsze, a  repertuar wykorzystywanych w  nich motywów stale się po-
większał. Już od lat 30. XVII w. pojawiały się dekoracje z motywami zaczerpniętymi 
z wyrobów chińskich7, ale dopiero od końca lat 50. zaczęto masowo wytwarzać fajanse 
naśladujące chiński system dekoracji lub nim inspirowane. W wyrobach biało-niebie-
skich, ze względu na użyte motywy, można wyróżnić trzy typy dekoracji: orientalną, 
europejską i mieszaną. 

6 Steeds ben ik op zoek naar Zeldzaahheden; het liefst wil ik nieuwe dingen vinden – fragment listu 
Hendricka d’Acquet do Jamesa Petivera (rpis. British Library, Sloane Manuscripts), cyt. za: A. Graaff, 
M. Roscam Abbing, N. Geobertus, Rembrandt voor dummies, Amsterdam 2006, s. 261.
7 Np. fragment wazy z  postacią Chińczyka w  pejzażu orientalnym, 1635-1650, Rijksmuseum, 
Amsterdam, nr inw. BK-1976-68.
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 Dekoracje orientalne inspirowane były eksportową porcelaną chińską późnej 
epoki Ming, z okresu panowania cesarza Wanli (1572-1619), zdobioną tradycyjnymi 
chińskimi wzorami i tak zwaną kraakporselein, przeważnie dekorowaną niedokładnie, 
z przedstawieniem centralnym otoczonym wzorem dzielonym na części (powtarzano 
w nich motywy roślin, zwierząt lub symboli); wyrobami z okresu przejściowego (1620-
1662) o wzorach nie zamkniętych w rezerwach, często o tematyce narracyjnej i bota-
nicznej oraz porcelaną epoki Qing, z okresu panowania cesarza Kangxi (1662-1722), 
np. ze wzorami dzielonymi na segmenty w kształcie płatków. 

 Bardzo często mieszano typy chińskiej dekoracji, łączono motywy i ornamenty 
z różnych okresów, traktując je przede wszystkim jako elementy dekoracyjne, a nie 
jako układy form o złożonej treści czy symbolice. Ich repertuar był wyjątkowo bogaty. 
Były to sceny rodzajowe i narracyjne (ilustrujące chińskie utwory literackie), a także 
orientalne pejzaże, dekoracje kwiatowe i roślinne, przedstawienia egzotycznych i mi-
tologicznych ptaków i zwierząt, symbole religijne oraz cała gama charakterystycznych 
ornamentów roślinnych i geometrycznych. 

 O  wiele mniejsze znaczenie jako źródło inspiracji miała biało-niebieska eks-
portowa porcelana japońska, z której w Delft przejęto ornament nazwany karakusa, 
a w stylu zdobienia – sposób malowania grubą, mocno nakładaną warstwą kobaltu, co 
dawało zdecydowanie ciemniejszy kolor malatury. 

 Popularnym typem dekoracji powstałym w Delft, w którym niektórzy histo-
rycy sztuki8 dopatrują się nawet wpływów ceramiki perskiej typu meched i kirman, 
jest tzw. wzór pietruszkowy (peterseliedekor) nazywany też motywem drobnego rzu-
tu kwiatowego, składający się z  niewielkich, swobodnie rozmieszczonych listków, 
gwiazdek i spiralek otaczających gęsto motywy kwiatowe (różyczki, peonie) lub eg-
zotyczne ptaki. 

 W dekoracji europejskiej, z  tematami czerpanymi z niderlandzkiego i włoskie-
go malarstwa i grafiki, motywami inspirowanymi włoską majoliką (dekoracje z mo-
tywem groteski à la Patanazzi) i francuskimi wzornikami ornamentalnymi, czy też 
wykonywanej według projektów Daniela Marota, odnajdujemy m.in. tematy biblijne, 
mitologiczne, historyczne, sceny rodzajowe, motywy heraldyczne, pejzaże i portrety 
oraz personifikacje i sceny alegoryczne. 

 W typie dekoracji mieszanej łączono swobodnie motywy chińskie i europejskie: 
rodzajowe sceny chińskie ze scenami europejskimi, orientalne i europejskie krajobra-
zy, tematy rodzajowe, religijne i alegoryczne z dalekowschodnią ornamentyką, sceny 
i motywy chińskie z ornamentami barokowymi i rokokowymi – liśćmi akantu, festo-
nami, maszkaronami i muszlami. 

8 J. Boyazoglu, L. Neuville, Les faïences de Delft, Paris 1980, s. 150.
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Od ostatniej ćwierci XVII w. produkowano w  Delft fajanse polichromowane. 
Były to początkowo dekoracje wykonywane w ograniczonej palecie kolorów, na którą 
składał się błękit kobaltowy, fiolet manganowy, zieleń i kolor żółty, a nieco później 
czerwień. Natomiast po roku 1680 zaczęły powstawać wyroby inspirowane daleko-
wschodnią porcelaną wielobarwną, do których należą: fajanse zdobione pod wpły-
wem chińskiej porcelany w palecie wucai i famille verte; delfty w stylu Imari (określane 
też jako Delft Doré) wzorowane na dekoracji japońskiej porcelany typu Imari, a przede 
wszystkim jej chińskich naśladownictwach, polichromowane głównie w kolorach nie-
bieskim, czerwonym i  złotym, z  dekorację kobaltową nakładaną podszkliwnie, na-
tomiast czerwienią i złotem – naszkliwnie; wyroby w stylu Kakiemon; fajanse z tzw. 
dekoracją kaszmirową9, zdobione gęsto wzorami składającymi się z bujnych motywów 
roślinno-kwiatowych, egzotycznych ptaków i  owadów oraz bogatych ornamentów 
(lambrekinów, bordiur i pasów), malowane najczęściej w kolorach niebieskim, czer-
wonym i zielonym oraz wyroby zdobione pod wpływem chińskiej porcelany famille 
rose, z okresu cesarzy Yongzheng (1723-1735) i Qianlong (1736-1795), produkowane 
po 1725 r. w technice małego ognia, a także wykonywane w tej samej technice wyroby 
inspirowane porcelaną europejską.

W Delft wytwarzano też fajanse pokryte kolorowymi szkliwami, wśród których 
za najbardziej cenne uważane są tzw. czarne delfty, wzorowane na japońskich i chiń-
skich wyrobach z laki oraz na porcelanie famille noir z okresu Kangxi. W zależności od 
źródła inspiracji wykonywano je przy użyciu dwóch technik. W pierwszej, naczynia  
całkowicie pokrywano czarnym szkliwem, na którym nanoszono dekorację. W dru-
giej, wypalano je wstępnie z warstwą białego szkliwa z naniesioną polichromowaną 
dekoracją, a  następnie pokrywano powierzchnię czarnym szkliwem, pozostawiając 
wokół wzoru wąskie białe pola. Oprócz czarnych, wykonywano też fajanse szkliwione 
w kolorze niebieskim, oliwkowym, czekoladowym, turkusowym i żółtym. 

Ceramicy z Delft wytwarzali (czy raczej tworzyli) zarówno wyroby przeznaczone 
do codziennego użytku, jak i obiekty typowo dekoracyjne, choć dzisiaj czasem trudno 
wyznaczyć między nimi zdecydowaną granicę. Były to różnego kształtu i rozmiarów 
misy, półmiski i talerze – tu warto przypomnieć, że to właśnie w warsztatach w Delft 

„wymyślono” i po raz pierwszy wyprodukowano tzw. pannekoek, czyli zwykły, i  tak 
oczywisty dla nas, płaski talerz. W Delft produkowano także wazy i wazony (często 
tworzące tzw. kaststelen – czyli kilkuelementowe garnitury przeznaczone do ozdoby 

9 Pod koniec XIX w. uważno, że ten typ dekoracji wzorowany był na indyjskich siedemnastowiecznych 
tkaninach kaszmirowych – stąd jego nazwa. Według współczesnych badaczy polichromia 
ograniczona do trzech kolorów: niebieskiego, zielonego i  czerwonego jest swoistą interpretacją 
japońskiej porcelany kakiemon i imari (np. Ch. Lahaussois, La Faïence de Delft, collections du musèe 
des Arts dècoratifs, Paris 1998, s. 85), lub wynikiem inspiracji chińską porcelaną famille verte z końca 
XVII w. (np. J. Boyazoglu, G. Blazy, Delft capital de la faïence, Saint-Omer 1983, s. 51).
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szaf i kominków), koszyczki i tace, dzbany, kufle i nalewki, kałamarze i spluwaczki, 
klatki dla ptaków, stojaki na peruki i obeliski, herbatnice i czajniczki, świeczniki, kon-
sole i ramy luster, wazy ogrodowe, misy balwierskie, skarbonki i figurki. 

Prócz wymienionych powyżej, do bogatego repertuaru tamtejszych wyrobów na-
leżały też takie, które z różnych powodów określić można jako wyjątkowe, ciekawe lub 
zabawne. Do tych pierwszych zaliczyć trzeba przede wszystkim bukietiery10 tworzone 
w formie waz, obelisków, inspirowanych chińskimi pagodami prawie dwumetrowych 
piramid, łuków tryumfalnych czy postaci ludzkich; ale też na przykład składający się ze 
155 elementów serwis stołowy wykonany w warsztacie De Matalen Pot ok. roku 1685 dla 
księcia Wenzela Ferdinanda Lobkowicza z Bilina11; ołtarze domowe, jak ten o wyjątko-
wo ciekawej ikonografii, ze zbiorów Gemeentemuseum w Hadze, powstały w warsztacie 
De Witte Ster w latach 1691-170712, a także ruchomy kalendarz znajdujący się w kolekcji 
Rijksmuseum w Amsterdamie, datowany na lata 1725-176013, na którym ustawić można 
było datę dzienną, dzień tygodnia, nazwę miesiąca i porę roku, czy tzw. mandbordjes 

– zestawy 12 talerzy z przedstawieniami znaków zodiaku i scenkami rodzajowymi zwią-
zanymi z zajęciami lub pracami odpowiadającymi kolejnym miesiącom, które pełniły 
w pewnym sensie także funkcję kalendarza14. Przykładem wyjątkowego obiektu, który 
świadczy o kunszcie i wirtuozerii swego anonimowego twórcy, są fajansowe skrzypce 
z lat 1705-1710 z malowanymi kobaltem scenami o tematyce muzycznej15.

Nieco dziwaczne i śmieszne mogą wydawać się nam dzisiaj miniaturowe ceramicz-
ne buty i bardzo popularne w Holandii figurki dekorowanych kwiatami krów, szcze-
gólnie wtedy, gdy wyrwiemy je z historyczno-kulturowego kontekstu, nie zastanawiając 
się nad ich pierwotną funkcją i znaczeniem. Miniatury butów wytwarzano w Delft od 
ok. połowy XVII w., a jednym z najwcześniejszych zachowanych przykładów tego typu 
obiektu jest fajansowy trzewik z kwadratowym noskiem, wysokim obcasem i kokardą, 
zdobiony kobaltową dekoracją z  motywami kwiatowymi zaczerpniętymi z  chińskiej 
porcelany, znajdujący się w kolekcji Rijksmuseum w Amsterdamie i datowany na lata 

10 Ten typ obiektów bardzo szczegółowo omawia M. S. van Aken-Fehmers, Delfts aardewerk. 
Geschiedenis van een nationaal product: Vazen met tuiten. 300 jaar pronkstukken. Dutch Delftware. 
History of a National Product: Vases with Spouts. Three Centuries of Splendour, Zwolle 2007.
11 Ze zdobionego dekoracją kobaltową serwisu zachowało się 125 elementów, które są własnością 
Kolekcji Lobkowiczów na Zamku Nelahozeves niedaleko Pragi. 
12 M. S. van Aken-Fehmers, Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, Zwolle 2001, s. 
248-249, kat. nr 68, il. s.176.
13 Rijksmuseum, Amsterdam nr inw. BK-NM-12400-98.
14 Komplet takich talerzy z  lat 1700-1725 ze zbiorów Gemeentemuseum w Hadze omawia bardzo 
dokładnie M. S. van Aken-Fehmers, Delfts aardewerk..., Zwolle 2001, s, 250-251.
15 Rijksmuseum, Amsterdam nr inw. BK-NM-12400-91, wym. 63 x 23 x 10 cm.
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1660-167016. Fajansowe buty produkowane w różnych rozmiarach i kształtach, zawsze 
zgodnych z  najnowszą, obowiązującą modą, zdobione dekoracją kobaltową lub poli-
chromiczną, były popularne w Holandii, a w wieku XVIII przede wszystkim we Francji. 
W siedemnastym stuleciu obdarowywano się nimi na szczęście i w dowód przyjaźni, 
a wypełniając je migdałami w cukrze lub wkładając do środka biżuterię, dawano je jako 
prezenty na specjalne okazje, np. z racji ślubu. W okresie rokoka natomiast podarunki 
w postaci miniaturowego obuwia nabrały zabarwienia erotycznego17. 

Wydaje się, że również figurki zdobionych kwiatowymi girlandami krów nie mia-
ły tylko i wyłącznie funkcji dekoracyjnej. Źródłem ikonograficznych inspiracji w ich 
przypadku mogła być zarówno twórczość Paulusa Pottera, któremu przypisuje się 
namalowany w 1646 r. portret białego byka z ukwieconymi rogami z siedziby cechu 
rzeźników w Delft, jak i tradycja, zgodnie z którą każdego roku, w dniu patrona cechu 
organizowano paradę, w  czasie której prowadzono ulicami miasta najlepszą krowę 
z hodowli, często z pozłoconymi rogami, przystrojoną wieńcem z kwiatów i wstążek. 
Fajansowe krowy, bardzo popularne szczególnie w drugiej połowie XVIII w., mogły 
być więc traktowane jako symbol dostatku i powodzenia. 

Natomiast śmieszne – w założeniu swych twórców – i produkowane po to, by ba-
wić, były takie obiekty jak fopkan. Te niewielkie dzbanki z jednym uchem, o pękatym, 
gruszkowatym korpusie i  nieco węższej, długiej szyi zakończonej kołnierzem z  kil-
koma dziobkami, od zwykłych tego rodzaju naczyń służących do podawania napo-
jów różniły się tym, że cała ich górna część była ażurowa. Fopkan znaczy dosłownie 

„dzbanek-sztuczka”, bo żeby się z niego napić, nie wylewając na siebie całej zawartości, 
należało użyć sztuczki. Ponieważ ucho naczynia i wąski kołnierz były wewnątrz pu-
ste, trzeba było odkryć, który z dziobków zatkać kciukiem, a przez który wysysać na-
pój. Jeszcze bardziej skomplikowany egzemplarz tego rodzaju obiektu, znajdujący się 
w Museum Het Prinsenhof w Delft, datowany na lata 1700-1750, ma formę czajniczka 
umieszczonego na wysokiej kielichowej stopie i sprytnie zamaskowane ażurowe dno18 

– w tym przypadku należało więc znaleźć sposób na jego napełnienie. Naczynia tego 
rodzaju, bardzo popularne w XVIII w., były jednym ze snaekerijen – żartów przygoto-
wywanych jako rozrywka dla gości, np. na przyjęciach weselnych. Wspólnej zabawie 
służyły też, produkowane w Delft i przeznaczone głównie na rynek francuski, „śpie-
wające talerze” dekorowane tekstami piosenek i popularnych kupletów.

Nie mniej ciekawe i osobliwe od wyrobów tworzonych w warsztatach w Delft, jest 
też to, co nastąpiło po zakończeniu ich działalności. Kiedy w drugiej połowie XIX w. 
kolekcjonowanie starych holenderskich fajansów stało się modne, zainteresowanie to 

16 J. D. van Dam, Delffse porceleyne. Delfts aardewerk 1620-1850, Zwolle-Amsterdam, 2004, s. 40.
17 P. Weber, Shoes. A Pictorial Commentary on the History of the Shoe, Aarau 1982, s. 65-66.
18 Gemeente Musea Delft, Collectie Museum Het Prinsenhof, nr inw. PDA 63.
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przyniosło zupełnie nieoczekiwane skutki. Pod koniec XIX w. w wielu europejskich 
wytwórniach zaczęto „delfty” produkować. Do starych siedemnastowiecznych wzo-
rów powrócono w  istniejącej ciągle w  Delft wytwórni De Porceleyne Fles, naślado-
wano je także we Francji (Desvres) i w Niemczech (Royal Bonn), a w belgijskim La 
Louviére, ok. roku 1874, kierujący wytwórnią Keramis Victor Boch stworzył specjalny 
oddział zwany la Chambre des peintres hollandais, w którym wytwarzano ręcznie ma-
lowane obiekty w stylu starych delftów.

Następny etap tego swoistego „życia po życiu” fajansów z Delft przypada na czasy 
nam współczesne, a jego przejawy widoczne są zarówno w szeroko rozumianej twór-
czości artystycznej, jak i w sferze kultury masowej. Fajanse z Delft fascynują i inspi-
rują wielu artystów, architektów i  projektantów, nie tylko, choć przede wszystkim, 
w Holandii. Takie twórcze odniesienia do tradycji widoczne są np. w projektach cerami-
ki Marcela Wandersa, autora cyklu One minute Delft (2001-2007), Delft Blue Collection 
(2008) i stworzonej dla sztokholmskiej grupy Front Designe wazy Blow Away (2009), 
znajdującej się w kolekcji londyńskiego Victoria and Albert Museum. „Delftów” jako 
materiału do swoich realizacji używa też projektantka biżuterii i designerka, Niemka 
Gesine Hackenberg, łącząc zdobione kobaltową dekoracją fajansowe elementy ze zło-
tem, jak np. w znajdującym się w zbiorach CODA Museum w Apeldoorn naszyjniku 
zatytułowanym Sieraad met verhall (Klejnot z historią). Z  fragmentów biało-niebie-
skich fajansów powstała również, zaprojektowana przez Franka Gehry’ego, fontan-
na w kształcie róży na terenie parku przy Walt Disney Concert Hall w Los Angeles 
(2004). Fajansami z Delft inspirowana była też część wiosennej kolekcji stworzonej 
przez Johna Galliano dla domu mody Diora w 2009 r.

Motywy zaczerpnięte z tradycyjnych fajansowych dekoracji chętnie wykorzystują 
również architekci. W zaprojektowanej przez pracownię architektoniczną Mocanoo 
nowej stacji kolejowej w Delft, której budowa zakończyć ma się w 2016 r., fajansową 
dekoracją będą pokryte okładziny całego nowoczesnego wnętrza. Natomiast w odda-
nej do użytku w 2011 r. elektrociepłowni w Enschede, projektu Ericka van Egeraata, 
biało-niebieskie dekoracje elewacji, będące reinterpretacją tradycyjnych motywów, 
wykonał jeden z pionierów sztuki ulicy, „król szablonu” – Hugo Kagman.

Równie chętnie z  tradycji fajansów z  Delft czerpie kultura masowa. Biało-
niebieskimi „fajansowymi” motywami pokryte są uliczne latarnie w  Delft i  meble 
w kawiarni na lotnisku w Amsterdamie, odnajdziemy je też na przykład na papierkach 
cukierków i obudowie komputera, kadłubie samolotu i puszce pepsi, kontenerze na 
śmieci i kaloszach, a nawet na misiu zabawce, który ma swoje imię – nazywa się Mister 
Blue Delft. ◗
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Dawne łoża i łóżka  
– typowe i nietypowe przykłady 

Przeciętnie każdy człowiek około jedną trzecią czasu w swoim życiu przesypia. Sen, 
czy też jedynie odpoczynek, stanowi niezmiernie ważny element w  naszym ziem-
skim bytowaniu – o zdrowiu, długości życia decyduje m.in. jego długość i  jakość. 
Na ten temat powstawały, i  powstają, liczne rozprawy z  zakresu medycyny i  psy-
chologii. Sprzęt czy mebel służący do spania powinien więc być starannie dobrany, 
pod względem konstrukcji jak i wyglądu. Ludzie od najdawniejszych czasów zdawali 
sobie z tego doskonale sprawę.

Celem, z konieczności krótkiego artykułu (bo na ten temat można bardzo długo 
się rozwodzić), jest zaprezentowanie w zarysie dziejów łóżka i wskazanie wybranych, 
dziś często zadziwiających przykładów mebli – łóż i  łóżek, głównie europejskich, 
których forma, stylistyka oraz dekoracja i zastosowany materiał nie należą do zwy-
czajnych. Przegląd rozpoczną sprzęty starożytne, jednak uwaga będzie skoncentro-
wana na najlepiej i najliczniej zachowanych meblach nowożytnych z terenu przede 
wszystkim Francji, Włoch, Niemiec i  Anglii. Obok obiektów będących dziełami 
anonimowych warsztatów i twórców, zaprezentowane zostaną projekty i prace zna-
nych artystów i rzemieślników.

Jak pisze Izydor Grzeluk, łóżko, loże, łożnica (przestarz.) to mebel o konstrukcji  
szkieletowej lub skrzyniowej, służący do spania, leżenia, pracy, itp.1 Pierwsze posłania 
były prymitywnymi legowiskami z trawy, łodyg i  liści. Najwcześniejsze takie lego-
wisko, bo sprzed 23. tysięcy lat, odnalezione zostało w czasie badań archeologicz-
nych w Izraelu, na paleolitycznym stanowisku nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego2. 
Później zaczęły powstawać proste sprzęty wykonywane głównie z drewna. Jak się 
wydaje, najstarszym, lub jednym z najstarszych, wyobrażeń łóżka jest terakotowa 

1 I. Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 1998, s. 74.
2 http://wiadomosci.wp.pl/drukuj.html?wid=5226631 [z dn. 14 XI 2011 r.].
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figurka zwana Sleeping Lady (ok. 3500 p.n.e.) Odnaleziona została w Hal Saflieni na 
Malcie i eksponowana jest w Muzeum Archeologii w La Valletta3 (il. 1).

Kultura  mieszkalna, a wraz z nią najwcześniejsze staranniej wykonane sprzęty 
pojawiły się w IV tysiącleciu p.n.e., a rozpowszechniły w następnym wraz z powsta-
niem pierwszych miejskich osiedli w Egipcie i Mezopotamii. Świadczą one o wyso-
kim poziomie wykonawstwa oraz o wyrafinowanym smaku ich właścicieli. Najdaw-
niejsze elementy łóżek, jeszcze z czasów przedhistorycznych, znaleziono w Tarchan 
k. Memfis. Nogi tych mebli, wykonane z kości słoniowej, są w kształcie nóg byka. 
Drewniane ramy łóżek wypełniały skórzane gurty lub maty z włókna palmowego4. 
Z III tysiąclecia, z czasów Starego Państwa, z okresu IV dynastii, pochodzi łoże kró-
lowej Hetepheres I, matki Cheopsa, znalezione w jej grobowcu w Gizie. Rama łoża 
wsparta jest na stojących na klockach lwich łapach, które są wyższe od strony głowy 
śpiącego. Dekoracyjnie opracowana deska, pokryta złotą blachą i  ozdobiona płyt-
kami fajansowymi, umieszczona od strony nóg, zapobiega zsunięciu się śpiącego ze 
skośnie zamocowanej – nie wiadomo dlaczego – ramy łóżka. Z czasów Nowego Pań-
stwa zachowało się znacznie więcej omawianych sprzętów. Pochodzą one zwłasz-
cza z grobowca Tutanchamona, a obecnie przechowywane są w Muzeum Egipskim 

3 V. Zammit, Malta. History and Tradition, [b. m. wyd.] 2007, s. 74, 77.
4 J. Setkowicz, Zarys historii mebla od czasów starożytnych do końca XIX wieku, Kraków 1969, s. 19; 
H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1983, s. 176.

1
Sleeping Lady,  
ok. 3500 p.n.e., 
Muzeum 
Archeologii  
w La Valletta. 
Fot. wg  
V. Zammit, 
Malta. History 
and Tradition,  
[b. m. wyd.] 
2007, s. 88
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w  Kairze. Ich konstrukcja jest 
podobna do łóżek wcześniej-
szych, ale mają one lepsze pro-
porcje i  ramy, których dłuższe 
boki cechuje piękna łukowata 
linia. We wspomnianym gro-
bowcu znajdowały się także trzy 
osobliwe łoża na wysokich no-
gach. Ich boki uformowane zo-
stały, w pierwszym – przez figury 
dwóch lwów, w drugim – byków, 
a w trzecim – hipopotamów, po-
między którymi zamocowano 
ramę do leżenia. Jak się przy-
puszcza, łoża te musiały mieć 
związek z  ceremoniałem dwor-
skim.  Ciekawostką bez wątpie-
nia jest także to, że w grobowcu 
wspomnianego faraona znajdo-

wało się także łóżko składane – chyba najdawniejszy znany tego typu sprzęt. Dla 
zabezpieczenia podczas snu kunsztownych fryzur, stosowano w Egipcie podpórki, 
o różnych prostych ale czasem bardziej wyszukanych formach, z sylwetkami ludzi 
lub zwierząt. Najwcześniejsze informacje o takich podpórkach pochodzą z początku 
III tysiąclecia p.n.e.5  

Meble greckie właściwie się nie zachowały, i znane są jedynie z ikonografii i opi-
sów. Greckie łoża (kline) przeznaczone dla jednej lub dwóch osób, cechowały się 
znaczną wysokością, co powodowało konieczność korzystania z  podnóżka, który 
można było wsunąć pod mebel. Pod łóżko wsuwano też, służący do spożywania po-
siłków, trójnożny stolik z prostokątnym blatem (trapeza), co zostało uwidocznione 
na wielu przedstawieniach. Zagadkowa forma tego mebla prowokowała do szukania 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego prostokątny stół posiadał tylko trzy nogi? Mimo 
wielu teorii, do dziś nie posiadamy jednoznacznego wyjaśnienia tej dziwnej kon-
strukcji.  Łoża zamożnych właścicieli były fornirowane i inkrustowane, okrywane 

5 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 19-22, il. 9-12; S. Hinz, Wnętrza mieszkalne i meble. Od starożytności po 
współczesność, tłum. B. Ostrowska, Warszawa 1980, s. 9-10; H. de Morant, dz. cyt., s. 176-177;  
J. Gostwicka, Dawne łóżka, Warszawa 1987, s. 6-7.

2
Fragment łoża 

rzymskiego 
z Amiternum, I w., 

Museo dei 
Conservatori 

w Rzymie.  
Fot. wg J. Morley, 

The History of 
Furniture…, 

Boston 1999, il. 31
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materacami i poduszkami oraz bogato zdobionymi  tkaninami. Nogi tych sprzętów 
były zdobione reliefem lub toczone6.

Podobne do greckich, o dosyć surowej stylizacji, ale niższe, były łoża etruskie, 
które są dobrze znane dzięki zachowanym terakotowym sarkofagom, jak np. ten 
z ok. 520 r. p.n.e., eksponowany w Villa Giulia w Rzymie. Trzeba wspomnieć także 
o tym, że Etruskowie zasłynęli jako mistrzowie odlewów w brązie, z którego wyko-
nywali również meble, czy ich elementy. Znane są etruskie łoża całkowicie skon-
struowane z brązu, np. to przechowywane w Muzeach Watykańskich, a pochodzące 
z Cerveteri z połowy VII w. p.n.e. Uważa się, że służyły one do obrzędów pogrzebo-
wych7. Nie mamy jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy tylko i wyłącz-
nie taką funkcję pełniły?

Łoża rzymskie (lecti) właściwie niewiele różniły się od greckich i etruskich. Za-
możni Rzymianie  posiadali sprzęty do leżenia bardzo bogato dekorowane, m.in. 
inkrustowane kością słoniową, szylkretem i barwnym szkłem, czy też dekorowane 
elementami z brązu, a nawet srebra. Zaopatrzone były one w  jedno lub dwa esowa-
to wygięte wezgłowia. Zachowane przykłady eksponowane są m.in. w Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku (łóżko z domu Publiusza Fanniusa Synistora z Bosco-
reale, 79 r.) czy w Museo dei Conservatori w Rzymie (łóżko z Amiternum, I w.) (il. 2).  
Lecti rzymskie występowały w kilku odmianach: do wypoczynku służyło lectus cu-
bicularius, do ucztowania lectus tricliniaris, a do pracy lectus lucubratorius. Jak po-
daje Henry de Morant, typ łoża do ucztowania rozpowszechnił się w Italii po 189 r.  
p.n.e., po kampanii azjatyckiej Gnejusza Manliusza Wulsona. Początkowo łoża usta-
wiano przy kwadratowym stole, później, u schyłku republiki, wprowadzono stoły 
o okrągłych blatach. W następstwie tej zmiany zaczęto także wykonywać łoża o łu-
kowatym kształcie, zwane sigma, które dopasowane były do okrągłego kształtu blatu 
stołu. Czasem stół przybierał formę półksiężyca, i zwany był wówczas mensa lunata. 
Słynący z bujnego życia towarzyskiego Rzymianie, w pokojach gościnnych posiadali 
jedno lub więcej tricliniów8.

Łoża bizantyjskie i  romańskie znamy jedynie z  ikonografii. Od antycznych 
różniły się przede wszystkim tym, że posiadały proste boczne ścianki wezgłowia, 
umieszczone po jednym lub obu krótszych bokach9. Łoża romańskie posiadały 
konstrukcję szkieletową. Charakterystyczne były dla nich toczone narożne słupki, 

6 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 37-41; J. Gostwicka, dz. cyt., s. 7-8; I. Grzeluk, dz. cyt., s. 75, 108.
7 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 42-43; J. Gostwicka, dz. cyt., s. 9-10.
8 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 50-54; H. de Morant, dz. cyt., s. 239;  J. Gostwicka, dz. cyt., s. 8-10; I. Grzeluk, 
dz. cyt., s. 78; J. Morley, The History of Furniture. Twenty-Five Centuries of Style and Design in the 
Western Tradition, Boston 1999, s. 18-27.
9 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 62.
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pomiędzy którymi zamocowano skrzynię, dekorowaną najczęściej motywem ar-
kadkowym. Takie łoże z XII w. widoczne jest m.in. na reliefie w portalu w katedrze 
w Chartres. W Polsce romańskie łoże słupowe zobrazowane zostało m.in. na poli-
chromii z ok. 1350 r. w kościele w Strzelcach pod Sobótką. Ciekawostką jest fakt, że 
w  latach 30. XX w., w czasie wykopalisk archeologicznych w Opolu, odnaleziono 
ściankę łoża z XI-XII w. Ten jedyny na świecie obiekt tego rodzaju zaginął podczas 
drugiej wojny światowej. Reasumując należy stwierdzić, że łoża bizantyjskie i  ro-
mańskie, z dzisiejszego punktu widzenia, ani swoją prostą konstrukcją, ani dosyć 
oszczędną dekoracją nas nie zadziwiają. Warto jednak w tym miejscu dodać, że to 
właśnie wtedy przy łóżkach pojawiły się zasłony, najczęściej mocowane przy suficie10. 
Zasłony te, i niezliczone sposoby ich zawieszania, w następnych wiekach, zwłaszcza 
w okresie baroku, będą odgrywały bardzo istotną rolę w różnych typach łóż balda-
chimowych. Z jednej strony pełniły one rolę dekoracyjną, z drugiej zaś praktyczną 

– chroniły bowiem od zimna i od insektów. 
Baldachim stał się popularnym elementem łoża w okresie gotyku. Początkowo 

zawieszany był na belkach sufitu, lub mocowany do ściany od strony wezgłowia (lit 
à plein ciel, później zw. lit à duchesse), co widać m.in. na obrazie Narodziny św. Jana 
Chrzciciela Loyseta Liedeta (ok. 1475 r.) i na witrażu (XVI w.) ze zbiorów Victoria 
and Albert Museum w Londynie. Później zwykle wykonywano go z drewna i osa-
dzano na wydłużonych czterech narożnych słupach, które przekształciły się w ko-
lumienki. We Francji ten typ mebla nazwano lit à colonnes. Tak właśnie wygląda 
jedyne zachowane gotyckie dębowe łoże (XV w.) z  zamku Villeneuve-Lembron 
w Owernii, obecnie pięknie eksponowane w paryskim Musée des Arts Décoratifs. 
Podobna budowa cechuje – zrekonstruowane w Bayleaf Farmhouse (West Sussex) 

– skromniejsze znacznie łoże z połowy XVI w., które dodatkowo posiada przezna-
czone dla dziecka małe, niskie łóżko na rolkach (truckle bed). W szwajcarskich i nie-
mieckich zbiorach zachowało się kilka mebli do spania, gdzie baldachim jest krótszy 
od skrzyni pościelowej łoża, i ma formę łukowato wygiętego daszka umocowanego 
od strony wezgłowia. W średniowieczu zwane było ono lit à demi-ciel courbe, póź-
niej stosowano nazwę lit d’ange. Przykład tego rodzaju rozwiązania widoczny jest 
w łożu z lat 1510-1512, eksponowanym w Historisches Museum w Bazylei11.

10 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 73-75, 278-279; J. Gostwicka, dz. cyt., s. 10-11; J. Bedel, Le grand guide des 
styles, Paris 1996, s. 19; J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000, s. 34;  
Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Gotyk, Warszawa 2010, (seria Sztuka polska, t. 2), s. 394-395.
11 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 87-90; H. de Morant, dz. cyt., s. 303;  J. Gostwicka, dz. cyt., s. 11-12; The 
Bayleaf Medieval Farmstead. The Research – A Road of Discovery, [b. m. wyd.] 1990, passim; N. de 
Reyniês, Le mobilier domestique. Vocabulaire typologique, Paris 1992, t. 1, s. 229, 247; The Historical 
Museum Basle. Guide to the collection, Basel 1994, s. 235; J. Bedel, dz. cyt., s. 24; Antyki. Kompendium 
wiedzy dla kolekcjonerów i miłośników staroci, red. H. Mallalieu, Warszawa 1996, s. 32.
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Znacznie więcej mate-
riału ikonograficznego, jak 
i  samych obiektów, zacho-
wało się z  okresu renesan-
su. W  zakresie meblarstwa, 
podobnie zresztą i w innych 
dziedzinach sztuki deko-
racyjnej, ton w  tej epoce 
nadawały Włochy. Należy 
podkreślić, że w tym czasie 
łoże staje się meblem repre-
zentacyjnym, a  sypialnia 
pokojem przyjęć. Najogól-
niej trzeba powiedzieć, że 
nadal dominowały łoża 
z  praktycznym, prostym 
baldachimem (cielo). Sprzę-
ty te dekorowano jednak 
nowym typem ornamentu. 
Szczególnie widoczny jest 
on na toczonych smukłych 
lub rzeźbionych dość masywnych kolumnach. Przykłady takie eksponuje Palazzo 
Davanzati we Florencji, np. toskańskie łoże z XVI w. (Camera da letto della Castel-
lana di Vergi), czy też ukazuje obraz z ok. 1550 r. Daniela Arnaudet Narodziny św. 
Jana Chrzciciela, w zbiorach Luwru. Inny typ szesnastowiecznego toskańskiego łoża, 
ale bez baldachimu, jedynie z rzeźbionymi kolumnami (alla genovese), znajduje się 
we wspomnianym florenckim pałacu, w Sala dei Pavoni. Chyba najbardziej charak-
terystycznym typem łoża w Italii w okresie odrodzenia było letto a cassone – łoże 
otoczone skrzyniami. Na podstawie analizy dzieł malarskich należy stwierdzić, że 
pojawiło się ono na początku XV w., co potwierdza polichromia z Oratorio di S. Gio-
vanni w Urbino, pędzla Lorenza i Jacopa Salimbenich. Rozpowszechnia się ten typ 
łoża pod koniec wspomnianego stulecia oraz w wieku XVI, co obrazuje m.in. tem-
pera na desce z ok. 1480 r. Narodziny Najświętszej Marii Panny oraz łoże z Palazzo 
Davanzati. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w okresie renesansu dekorowaniem 
mebli zajmowali się nieraz także wybitni artyści. Przykładem może być wnętrze 
baldachimu florenckiego łoża z połowy XVI w. malowane w groteski przez Toskań-
czyka Bernardino Pocettiego12 (il. 3).   

12 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 99-102; J. Gostwicka, dz. cyt., s. 12-21; J. Morlay, dz. cyt., s. 100-101, 105-
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Fot. wg J. Morley, 
The History of 
Furniture…, 
Boston 1999,  
il. 172
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W innych krajach Europy artyści również uczestniczyli w powstawaniu sprzę-
tów do spania. We Francji meble, w tym oczywiście i łoża, projektował słynny Jacqu-
es I Androuet du Cerceau. W licznych zamkach francuskich znaleźć można przede 
wszystkim przykłady obiektów, zaprojektowanych i  wyrzeźbionych przez niezna-
nych artystów, jak np. pełne nieco naiwnego wdzięku baldachimowe łoże w Château 
de Talcy13. Jeden z głównych mistrzów renesansu niemieckiego, norymberski rzeź-
biarz i  rysownik Peter Flötner, także pozostawił w  swoim oeuvre projekty łóżek. 
W Niderlandach wzornikiem mebli, w tym sprzętów do spania, zasłynął Hans Vre-
deman de Vries14 (il. 4).

Łoża z krajów północnej Europy są na ogół cięższe w proporcjach i posiadają 
obfitszą dekorację rzeźbiarską. Największe rozmiary, i  najbardziej masywne rzeź-
bione kolumny, nie związane ze skrzynią pościelową, cechują natomiast renesanso-
we łoża angielskie (four posted bed). Wśród nich najsłynniejszym, najciekawszym 
pod wieloma względami, jest dębowe, intarsjowane i  polichromowane tzw. Great 
Bed (ok. 1590 r.) z oberży królewskiej w Ware w Hertfordshire (ob. w Victoria and 
Albert Museum, Londyn). To szerokie na 3, 5 m łoże, mieściło według podań i sze-

112; Antyki..., dz. cyt., s. 27.
13 Merveilleux meubles de France, Paris 1987, s. 24-25.
14 Grammaire des Arts Decoratifs. De la Renaissance au Postmodernisme, red. N. Riley, Paris 2004, s. 17.
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ściu podróżników (il. 
5). Ciekawostką jest 
to, że wzmiankę na 
jego temat zamieścił 
sam Wiliam Szekspir 
w  dramacie Wieczór 
Trzech Króli15.

W  okresie baro-
ku nowością stało się 
niemal całkowite za-
krycie kosztownymi 
tkaninami elementów 
konstrukcyjnych łoża, 
co jest już widoczne 
w  lit dit du Maréchal 
d’Effiat z czasów Ludwika XIII (ob. w zbiorach Luwru). Obiekt ten jest przykładem 
lit en housse16. Za czasów panowania Ludwika XIV ceremoniał dworski i etykieta 
osiągnęły apogeum. Sypialnia Króla-Słońce, umieszczona na osi pałacu wersal-
skiego, stanowiła centrum kompozycyjne i ideowe. Odbywały się w niej ceremonie 
Grand Lever i Grand Coucher, w których brali udział wybrani dworzanie, tam też 
król udzielał audiencji dostojnikom. Najważniejszym meblem było oddzielone ba-
lustradą lit d’apparat, usytuowane we wnętrzu systemem „katafalkowym” – wezgło-
wiem przy ścianie. Nie znamy wyglądu tkanin z sypialni króla (były dwa zestawy, 
letni i zimowy – jeden dekorowany haftem, drugi z brokatu), gdyż się nie zachowa-
ły17. 

Autorem licznych, bardzo ekspresyjnych projektów, jak przystało na oficjalnie 
mianowanego w 1674 r. projektanta de la Chambre et du Cabinet du Roy, był Jean 
Bérain st.18 Do twórców stylu Ludwika XIV zalicza się także Jeana Le Pautre, stolarza 
i rytownika, autora wielu projektów elementów wyposażenia, w tym i lit à la Roma-

15 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 138; H. de Morant, dz. cyt., s. 334; J. Gostwicka, dz. cyt., s. 19-20;  G. Beard, 
The National Trust Book of Furniture, [b. m. wyd.] 1986, s. 81; Antyki..., dz. cyt., s. 33.
16 R. Heutte, Les étoffes d’ameublement, Dourdan 1980, s. 32.
17 Do rekonstrukcji tkanin w wystroju wnętrza, jak i do obicia łoża wykorzystano wykonywane przez 
Etablissements Prelle et Tassinari & Chatel w  Lionie w  ciągu 29 lat (sic!), a  ukończone w  1980 r. 
tkaniny brokatowe, będące rekonstrukcją materii pochodzącej z sypialni królowej. Zob. niżej oraz J. 
Gostwicka, dz. cyt., s. 21-25; Merveilleux..., dz. cyt., 49-50.
18 J. Setkowicz, dz. cyt., s. 162; R. Heutte, dz. cyt., s. 47; Grammaire..., dz. cyt., s. 61.
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ine19 (il. 6). W stylu Ludwika XIV, 
ale dla Wilhelma III Orańskiego, 
tworzył utalentowany architekt 
i  rytownik Daniel Marot, który 
jako pierwszy wykonał projek-
ty wnętrz obitych tymi samymi 
tkaninami co i  łoża. On też za-
inicjował modę na obfite naszy-
wanie różnych taśm, galonów, 
pasmanterii i  frędzli, które two-
rzyły skomplikowane kompozy-
cje szczególnie na wezgłowiach 
łóż20. Inspirowane jego wzorni-
kami łoża wykonywał z  niezwy-
kłą precyzją na terenie Anglii, 
francuski tapicer Francis Lapier-
re. Jedno z nich eksponuje Victo-
ria and Albert Museum, drugie 
zaś znajduje się w zbiorach Har-
dwick Hall w Derbyshire21. Auto-
rem niewątpliwie zadziwiających 
łóż był pracujący w  Rzymie Au-

striak, uczeń Gianlorenza Berniniego – Johan Paul Schor, we Włoszech znany jako 
Giovanni Paolo Tedesco. Ten architekt, malarz i scenograf stworzył najbardziej te-
atralny w formie projekt łoża dla Marii Mancini księżnej Colonna, pierwszej wielkiej 
miłości Ludwika XIV. To nieistniejące łoże znane jest z dwóch rysunków z 1663 r.,  
z których jeden znajduje się w kolekcji prywatnej, a drugi w zbiorach The J. Paul 
Getty Museum w Los Angeles (il. 7). O tym, że taka przedziwna konstrukcja rzeczy-
wiście istniała,  świadczą m.in. opisy zawarte w pamiętnikach księżnej Colonna22. 

19 H. de Morant, dz. cyt., s. 530-531; J. Morlay, dz. cyt., s. 144.
20 A. Dulewicz, Słownik sztuki francuskiej, Warszawa 1977, s. 267; G. Janneau, Encyklopedia sztuki 
dekoracyjnej, tłum. J. Arnold, E. Kiełczewska, Warszawa 1978, s. 177; R. Heutte, dz. cyt., s. 43,46; 
Meble XVIII wieku, red. A. Disertori, Warszawa 1996, s. 158; J. Chruszczyńska, E. Orlińska-
Mianowska, Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2009, s. 104-105, 301.
21 G. Beard, dz. cyt., s. 60, 249; Grammaire..., dz. cyt., s. 61.
22 Grammaire..., dz. cyt., s. 44-45; J. Morlay, dz. cyt., s. 146; Taking shape. Finding sculpture in 
Decorative Arts, exhibition catalogue, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, March 31 – July 5 
2009, ed. M. Droth, Los Angeles 2009, s. 130-131.
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W  końcu XVII i  na 
początku XVIII stulecia, 
pojawiało się coraz wię-
cej rzeźbionych sprzętów 
do spania, o  ekspresyj-
nych, czasem ciężkawych 
formach, i  co ciekawe, 
zwłaszcza w  Niemczech 
i  Austrii. Jednym z  naj-
oryginalniejszych, zacho-
wanych przykładów jest 
łoże wykonane dla księcia 
Eugeniusza Sabaudzkiego 
w 1711 r. (ob. w opactwie 
St. Florian k. Linzu), czy-
li po wiktorii wiedeńskiej, 
do którego to wydarzenia 
nawiązuje cała dekora-
cja wyrzeźbiona z  wielką 
fantazją przez Leonarda 
Sattlera. Trudno jest dziś 
powiedzieć, czy łoże to 
posiadało wcześniej baldachim, czy też nie23 (il. 8).

Kolejne lata wieku XVIII przyniosły wiele nowych, najczęściej lżejszych w for-
mie, w materiale i kolorystyce rozwiązań. Unikalnym było, zamówione przez Augu-
sta II Mocnego do Pałacu Japońskiego w Dreźnie, łoże wykonane w 1723 r. w Lon-
dynie z ponad miliona barwionych piórek ptasich. Od 1830 r. mebel ten znajduje 
się w  specjalnie przysposobionej Federzimmer w  zamku w  Moritzburgu. Typowa 
dla epoki, jasna kolorystyka cechuje natomiast tkaniny łoża w typie lit à la duchesse, 
eksponowanego w  Wersalu w  Chambre du Dauphin. Mebel wykonany został dla 
markizy de Créquy ok. 1740 r. Tkaniny, które zwane są tapiserią ściegową, powstały 
przy zastosowaniu techniki haftu krzyżykowego, a dokładniej jego rodzaju au point 
de Saint-Cyr.24. 

W okresie panowania Ludwika XV pojawiło się kilka nowych typów łóż balda-
chimowych, o pięknych liniach i lekkiej konstrukcji. Są to m.in.: nazwane na cześć 
Mari Leszczyńskiej lit à la polonaise, z okazałym baldachimem i z zasłonami wiąza-

23 S. Hinz, dz. cyt., il. 272; J. Morlay, dz. cyt., s. 143-145.
24 R. Heutte, dz. cyt., s. 51.
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nymi przy ukrytych metalowych 
słupach. W  Chambre du Dau-
phin w Wersalu znajduje się ten 
typ łoża, do wykonania które-
go wykorzystano wiele metrów 
wzorzystego, biało-malinowego 
adamaszku25. Niepowtarzalny 
urok posiada z  kolei łoże z  ok. 
1792 r. (ob. w  Musée de la Toile 
de Jouy en Josas) obite słynnym 
drukowanym płótnem projektu 
Jeana-Baptisty Hueta. Późniejszą 
nieco wersję klasycystyczną lit à 
la polonaise prezentuje łoże, wy-
konane zapewne przez słynnego 
mistrza meblarskiego Georgesa 
Jacoba, należące do zbiorów Mu-
sée Cognac-Jay w Paryżu. Wspo-

mnieć w tym miejscu należy związane z modą na orient lit à la turque – łóżko-ka-
napę, z wychylonymi na zewnątrz przyczółkami, które ukazuje ilustracja z Encyclo-
pédie z 1771 r. 26 i niemal ażurowe lit en chinoise, widoczne m.in. na rycinie autorstwa 
Françoisa Bouchera27. Uczniem tego słynnego malarza był, pracujący w Lionie, uta-
lentowany projektant tkanin – Philippe de la Salle. Wykonał on m.in. projekt wspa-
niałej jedwabnej wielkoraportowej tkaniny, którą w  1787 r. obito sypialnię i  łoże 
królowej Marii Antoniny w Fontainebleau (nota bene nigdy na nim nie spała)28. Jego 
uczniem był z kolei Jean François Bony, któremu przypisuje się projekt równie nie-
zwykle dekoracyjnej wzorzystej tkaniny jedwabnej, z motywami bukietów kwiatów 
i  pawich piór, zastosowaną do obicia sypialni i  łoża Marii Antoniny w  Wersalu29. 
Należy dodać, że królowa zasłynęła m.in. z tego, iż niemal codziennie brała kąpiel, 

25 Tamże, s. 50; J. Gostwicka, dz. cyt., s. 27; I. Grzeluk, dz. cyt., s. 78.
26 N. de Reyniês, dz. cyt., s. 326-237.
27 G. Janneau, dz. cyt., s. 170.
28 Tamże, s. 158-159; R. Heutte, dz. cyt., s. 54-57.
29 Swój obecny, wspaniały wygląd obie sypialnie królowej, ta z Fontainebleau i wersalska, zawdzięczają 
znakomitym rekonstrukcjom tkanin wykonanym przez Etablissements Prelle et Tassinari & Chatel 
w Lionie. G. Janneau, dz. cyt., s. 38; R. Heutte, dz. cyt., s. 52-55; L’Art de la soie Prelle. 1752-2002 des 
ateliers lyonnais aux palais parisiens, catalogue de l’exposition, Musée Carnavalet Histoirie de Paris, 
20 novembre 2002-23 février 2003, Paris 2002, s. 78.

8
Leonard Sattler, 

łoże księcia 
Eugeniusza 

Sabaudzkiego, 
1711 r.,  

opactwo  
St. Florian  

k. Linzu.  
Fot. wg J. Morley, 

The History of 
Furniture…., 

Boston 1999,  
il. 258
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co wówczas we Francji nie było często praktykowane. Świeżo odrestaurowane po-
mieszczania łazienkowe, w październiku 2011 r. zostały udostępnione do zwiedza-
nia. Znalazło się tu, co dziś może nieco dziwić, łóżko z baldachimem przeznaczone 
do odpoczynku (w typie lit à la polonaise, ale bez podpór baldachimu, które zagi-
nęły) wykonane w 1785 r. przez Jeana-Baptiste’a Boularda. Powodem umieszczenia 
w  łazience łóżka było przekonanie, że ciepła woda jest bardzo niebezpieczna dla 
organizmu i powoduje otwieranie się porów, które mogły zostać zamknięte dopiero 
podczas długiego odpoczynku30.

W XVIII w. także w innych krajach artyści wykazywali dużą wyobraźnię w pro-
jektowaniu sprzętów do spania. Wpływ na nowe formy miały coraz częstsze eg-
zotyczne podróże. W  stylu chińskim Thomas Chippendale zaprojektował wielkie 
baldachimowe łoże, pokryte barwną tapetą, wykonane ok. 1754 r. przez Williama 
Linnella dla księcia Beauforta do Badminton House w Gloucestershire31. Inspiracje 
południową przyrodą widać z kolei w state bed z kolumnami w formie palm z pozła-
canego mahoniu, zapewne projekt Johna Linnella (syn Williama), wykonany w 1762 r.  
przez Jamesa Gravenora do Kedleston Hall w  Derbyshire32. Okres klasycyzmu 
i w Anglii zaowocował projektami łóż o spokojniejszych formach. Redukcja fanta-
zyjnych rozwiązań odbywała się stopniowo, o czym może świadczyć porównanie 
projektu z 1773 r. Thomasa Chippendale’a, według którego wykonano jeszcze bar-
dzo majestatyczne łoże, z projektem nieco późniejszym, autorstwa George’a Hepple-
white, odznaczającym się przejrzystymi proporcjami i oszczędną dekoracją33.

Reasumując należy stwierdzić, że na przestrzeni dziejów łoża jako element wy-
posażenia wnętrza wyraźnie ewoluowały w  zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, 
jak też gdy chodzi o sposoby dekoracji. W XVIII w. szczególną rolę zaczęły odgry-
wać kosztowne, najczęściej wzorzyste jedwabne tkaniny, chętnie stosowane do ich 
wykonania. To wówczas powstały najbardziej okazałe i zadziwiające przykłady, czę-
sto będące dziełami uznanych artystów, architektów, stolarzy i dekoratorów. Dziś, 
w epoce mody na minimalizm w wystroju wnętrz, dawne łoża zadziwiają fantazją 
ich twórców, mnogością rozwiązań formalnych oraz bogactwem i różnorodnością 
stosowanych materiałów. ◗

30 http://versaillesblog.blogspot.com [z dn.31 X 2011].
31 Wielka encyklopedia antyków, red. P. Atterbury, L. Tharp, Warszawa 1995, s. 232; Meble XVIII 
wieku..., dz. cyt., s. 180-181.
32 J. Morlay, dz. cyt., s. 147; Kedleston Hall. Derbyshire. The National Trust, [b. m. wyd] 1993, s. 40-41.
33 G. Janneau, dz. cyt., s. 119; H. de Morant, dz. cyt., s. 544; Grammaire des arts..., s. 143.
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 
Osobliwości insygniów władzy kościelnej  
– przykład pastorału opata Jana Ponętowskiego
 

Insygnia władzy Kościoła katolickiego to klasa przedmiotów, której główną cechą 
charakterystyczną wydaje się konserwatyzm formy, a w zakresie dekoracji – wier-
ność tradycyjnej ikonografii chrześcijańskiej. Teza ta wydaje się być naturalna 
z  racji elitarności tych przedmiotów, używanych przez dostojników kościelnych:  
biskupów i opatów1. 

Samo określenie „insygnia” oznacza w ścisłym sensie pierścień i pastorał, któ-
re najwcześniej zaczęły pełnić rolę oznak władzy biskupiej. Infułę, formalnie insy-
gnium, materiał i  sposób wykonania łączy się z szatami biskupimi2. Wymienione 
oznaki władzy biskupiej, wraz z  sandałami pontyfikalnymi i  pończochami, ręka-
wiczkami, pasem, tuniką, dalmatyką, pektorałem, bugią, lavabo z tacką, należą do 
pontyfikaliów3.

Przez cały czas funkcjonowania insygniów w  Kościele ich forma ewoluowała, 
a zmiany te odpowiadają tendencjom w rozwoju sztuki sakralnej, zwłaszcza rzemio-
sła artystycznego. Reguły odnośnie do formy i dekoracji, a także materiału, z które-
go wykonywane były insygnia, dyktowały względy praktyczne, symbolika i tradycja. 
Te ogólne rozważania pragnę ograniczyć do jednego rodzaju insygnium – pastorału. 

1 Insygnia – z  pewnymi ograniczeniami – przysługują także opatom, ksieniom oraz duchownym 
uprawnionym na mocy przywileju papieskiego. Wypada, aby noszenie oznak pontyfikalnych było 
zastrzeżone dla tych duchownych, którzy otrzymali święcenia biskupie lub posiadają jakieś szczególne 
jurysdykcje. Konstytucja o liturgii 130 – wyd. internetowe Komisja d.s. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów Episkopatu Polski [z dn. 21 VI 2012 r.].
2 Honorius Augustodunensis, Gemma animae, Lib. I, De septem vestibus episcopi, Patrologia Latina 
172, 607, Cap. CCIX.
3 C. Zieliński, Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć o  budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie 
Domu Bożego. Podręcznik opracowany na podstawie przepisów kościelnych, Poznań-Warszawa-Lublin 
1960, s. 239.
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Pastorał, laska liturgicz-
na, oznaczająca władzę pa-
sterską biskupa nad diecezją 
i  opata nad wspólnotą za-
konną, wywodzi swój kształt 
z  laski pasterskiej, a  sym-
bolikę z  lasek Mojżesza 
i  Aarona oraz z  ikonografii 
Chrystusa Dobrego Pasterza. 
W  jego formie występują 
zawsze cztery części: u góry 
krzywaśń (curvatura), którą 
pasterz przyciąga do siebie 
wiernych, nodus (na któ-
rym można wesprzeć dłoń) 

– symolizujący utwierdzenie 
w wierze, drzewce wraz z kolcem (stimulus) na końcu – do stymulowania opornych 
i obrony przed wrogami. Do XVI w. górna część pastorału – krzywaśń i nodus – wy-
konywane były z metalu, najczęściej srebra, niekiedy złoconego i ozdobionego (pół)
szlachetnymi kamieniami, podczas gdy drzewce stanowił kij drewniany zakończony 
żelaznym kolcem. Późniejsze pastorały miały już wszystkie części metalowe. Do rzad-
kich wyjątków należą pastorały opackie wykonane w całości z drewna – wyrażające 
ubóstwo i pokorę właściciela.

Pastorał, podobnie zresztą jak infuła, ze względu na duże wymiary może być 
szczególnie obficie dekorowany. Znaczne nagromadzenie elementów zdobniczych 
jest stosunkowo łatwo dostępne percepcji odbiorcy. Z tych spektakularnych możli-
wości korzystano wielokrotnie, tworząc insygnia szczególnie ozdobne i/lub o boga-
tym programie ikonograficznym. Niekiedy były to dzieła unikalne – czasem, przez 
eskalację cech typowych, klasycznie doskonałe, innym razem zaś, przez niespoty-
kane w tego rodzaju przedmiotach jednorazowe rozwiązania, zadziwiające i nieco-
dzienne. 

Oryginalne insygnia znane są przede wszystkim z okresu baroku, kiedy zama-
wiający i twórcy chętnie odwoływali się do form zadziwiających, czy też niosących 
przekaz o wyspekulowanej treści. Insygnia takie powstawały wówczas, gdy nad tra-
dycją i  „przepisami liturgii” przeważyła myśl autora programu ikonograficznego, 
artysty czy fundatora-kolekcjonera, znawcy rzeczy niezwykłych. W kontekście tych 
rozważań warto zastanowić się nad kwestią „kuriozalności” w odniesieniu do pasto-
rału opata Jana Ponętowskiego.

1
Pastorał 
z krzywaśnią 
z kryształu 
górskiego,  
XIII w.,  
Walters Art 
Museum.  
Fot. http://art.
thewalters.org/
detail/16988/
head-of-a-crosier  
[z dn. 3 XI 2011 r.]
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Curiosum a insygnia
Przeznaczenie insygniów władzy 
kościelnej wiąże się nieuchron-
nie z pewnym konserwatyzmem 
ich formy i  dekoracji. Pomimo 
to, wskazać można przykłady 
pontyfikaliów, które zdecydo-
wanie nie przystają do ogólnie 
przyjętych wzorców ze wzglę-
du na wykonanie z  materiałów 
niezwykłych dla danego typu 
przedmiotów, oryginalności roz-
wiązań formalnych (nie zawsze 
jednak polegającym na zaburze-
niu harmonii formy), w tym eks-
tremalnej wielkości, przerostu 
ornamentu, czy niespotykane-
go programu ikonograficznego. 

Uznanie takich przedmiotów za curiosum wśród insygniów jest przeważnie decyzją 
arbitralną i zależy od przyjętych założeń co do typowych dla danego czasu i środo-
wiska desygnatów pojęcia „insygnia”. Te założenia opierają się zaś na aktualnym 
stanie wiedzy na temat zachowanych zabytków i nieistniejących już przedmiotów 

– znanych z ikonografii i przekazów źródłowych.
Nietypowe rozwiązania występują od czasów gotyku. Do pierwszej z wymienio-

nych wyżej kategorii zaliczyć można dwa francuskie pastorały: pierwszy – z drzew-
cem z rogu „jednorożca morskiego”, czyli z około dwumetrowego, skręconego spi-
ralnie kła narwala (monodon monoceros), drugi – z krzywaśnią z kryształu górskie-
go4 (il. 1). W Polsce zaś znajduje się szesnastowieczny pastorał opata Jana Ponętow-
skiego, w całości obciągnięty jedwabiem i haftowany. 

Dwa lub więcej spośród wymienionych wyżej kryteriów (łącznie) spełniają nie-
które pektorały wykonane po połowie XV w., gdy krzyż napierśny ostatecznie stał 
się insygnium biskupim. Niezwykle ozdobną formą i wykonaniem z kosztownych 
materiałów wyróżnia się tzw. Pektorał św. Ulricha, wspaniała kasetka z 1494 r. (wys. 
12,5 cm) w formie krzyża na tzw. Krzyż Zwycięski (il. 2), pochodzący z XII w. Awers 
4 Oba pastorały wykonano we Francji w XIII w., a użycie w nich oryginlanych materiałów tłumaczy 
przede wszystkim ich symbolika. Pierwszy z  wymienionych przechowywany jest w  muzeum 
wersalskim, a  drugi – w  Walters Art Museum. http://art.thewalters.org/detail/16988/head-of-a-
crosier [z dn. 3 XI 2011 r.]. 

2
Przerys tzw. 

Pektorału 
bpa Ulricha 

Nikolausa Selda,  
1494 r.,  
Fot. wg  

J. von Falke,  
Geschichte des 

deutschen 
Kunstgewerbes…, 

Berlin 1888, il. 26.
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równoramiennego złotego krzyża o  trójlistnych zakończeniach zdobią: centralna 
diamentowa rozeta oraz suche gotyckie gałązki i kwiaty – wykonane z użyciem szla-
chetnych kamieni, pereł i emalii. Na rewersie wygrawerowano przedstawienie bitwy 
na Lechowym Polu5. Z ok. 1600 r. pochodzi zaś hiszpański krzyż biskupi ze szkła 
kryształowego z zatopionymi miniaturowymi Arma Christi (verre eglomisé)6. 

Na marginesie insygniów liturgicznych wymienić można monstrualne pierście-
nie z herbami papieskimi. Pierwsze powstały za pontyfikatu Klemensa VI, jednak 
znaczna większość, spośród znanych obecnie ok. 40 różnych kolekcji europejskich, 
pochodzi z XV w. Ich wielkość podyktowana była ich hipotetyczną funkcją – okazy-
wane były zapewne przez kolektorów papieskich podczas administrowania kolekto-
rii7 (il. 3). W okresie renesansu wykonywano wyjątkowo wiele pierścieni w licznych 
odmianach, często obficie dekorowanych. Najbardziej spektakularnych rozwiązań, 
jak ozdabianie pełnoplastycznymi figurkami czy zamontowanie mechanizmu zega-
ra, nie stosowano jednak w pierścieniach biskupich.

Spośród niezachowanych pontyfikaliów warto wymienić dwie infuły typu mitra 
pretiosa ze względu na kosztowność materiału, maestrię wykonania i unikalną w Pol-
sce rozbudowaną dekorację figuralną. Późnogotycka mitra pretiosa kardynała Fryde-
ryka Jagiellończyka została wymieniona w inwentarzu katedry krakowskiej z 1563 r. 
(istniała do 1780 r.). Przez większość XVI w. uchodziła za nie mającą sobie równych. 
Od śmierci kardynała do chwili spisania inwentarza upłynęło lat równo 60, a żaden z bi-
skupów nie sprawił wspanialszej infuły niż on. „Prima et precipua [...] tota ex gemmis 
preciosis” (pierwsza i najważniejsza [...] cała z drogich kamieni) wymieniona też była 
przed innymi, na pierwszym miejscu. Osobliwością infuły Fryderyka było kilka postaci 
aniołków i kilkunastu świętych ze złota, częściowo emaliowanych i wysadzanych drogi-
mi kamieniami. Na tylnych wstęgach wyszyty był orzeł polski i herb habsburski, na za-
kończeniach zaś wstęg umieszczono […] srebrne złocone dzwoneczki8. Późniejszą, ma-
nierystyczną mitra pretiosa przedstawiono na portrecie biskupa krakowskiego Bernar-

5 Znajduje się na nim inskrypcja Fabricatum est per Nîcol. Seld de Aug. Złoto cyzelowane, 
grawerowane, emaliowane i  kameryzowane diamentem i  innymi szlachetnymi kamieniami oraz 
perłami. Pektorał znajduje się obenie w St. Ulrich und Afra w Augsburgu. J. von Falke, Geschichte 
des deutschen Kunstgewerbes (Geschichte des deutschen Kunst), Berlin 1888, s. 88, il. 26; J. M. Fritz, 
Goldschmiedekunst der Gotik in Mitteleuropa, München 1982, s. 184, il. XIV. 
6 Pektorał znajduje się w  The Metropolitan Museum of Art w  Nowym Jorku. Y. Hackenbroch, 
Renaissance Jewellery, London 1979, tabl. XXXVIII, il. 879 C. 
7 K. Bogacka, Rzecz o  XV-wiecznych pierścieniach z  herbami papieskimi, w: Homo creator et 
receptor artium. Księga Pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red.  
M. Wrześniak, Warszawa 2010, s. 123-124.
8 Cyt. za: T. Kruszyński, Działalność artystyczno-kulturalna kardynała Fryderyka Jagiellończyka i jego 
dary dla katedry wawelskiej, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU” 1947, nr 5, s. 157-160.
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da Maciejowskiego z  ok. 
1605 r. w  Sali Włoskiej 
krakowskiego klaszto-
ru Franciszkanów9 (il. 
4). Cały wątek tej infuły 
pokryty jest drobnymi 
perłami. Circulus, titulus 
oraz oblamowania kra-
wędzi zostały zaś wydzie-
lone sznurami dużych 
pereł, a na polach sznura-

mi średniej wielkości pereł zaznaczono siatkę rombów. Jej circulus, titulus i pola zdobią 
trzy duże klejnoty ciemnoczerwone i ciemnozielone oraz sześć postaci aniołów (uję-
tych do wysokości bioder) o białych, emaliowanych obliczach i ramionach, z długimi 
złotymi skrzydłami,  odzianych w złote szaty. 

Podobnie bogate infuły, w  dodatku z  dekoracją figuralną, nie zachowały się 
w Polsce. Dlatego tym większą uwagę zwraca jedyna nowożytna infuła z wyhafto-
wanymi postaciami i emblematami, ilustrującymi (częściowo nieodczytany jeszcze) 
program ikonograficzny, wykonana dla biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego 
(skarbiec katedry wawelskiej). 

Pastorał opata Jana Ponętowskiego 
Jan Ponętowski herbu Leszczyc (ok. 1540-1598) był znanym bibliofilem i kolekcjo-
nerem, a także opatem klasztoru Norbertanów pw. św. Stefana w Hradišté na Mora-
wach. Studiował na uniwersytecie w Krakowie (ok. 1569-1571/73), i chociaż nie ma 
pewności, czy osiągnął tytuł bakałarza, zachował wdzięczność dla swej Alma Mater, 
uzewnętrznioną pod koniec życia wspaniałym legatem10.

Jan Ponętowski w młodości pozostawał w cieniu swego brata Jakuba, zajmujące-
go się piśmiennictwem politycznym i wspierającego starania cesarza Maksymiliana 
o koronę polską po śmierci Zygmunta Augusta i ucieczce Henryka Walezego. Zasłu-
gom brata dla Habsburgów zawdzięczał też opactwo w Hradišté, które objął w 1577 r.,  
mimo sprzeciwów Norbertanów. Dla zakonników protegowany Habsburgów był 

9 Krzysztof J. Czyżewski uznał tę infułę za tożsamą z infułą Fryderyka Jagiellończyka. Jednakże opis 
inwentarzowy tej ostatniej nie jest adekwatny do infuły z portretu bpa Maciejowskiego. K. J. Czyżewski, 
Przyczynek do działalności fundatorskiej kardynała Fryderyka Jagiellończyka, w: Między gotykiem 
a barokiem. Sztuka Krakowa w XVI i XVII wieku, red. E. Fiałek, Kraków 1997, s. 123, 126-130.
10 A. Lewicka-Kamińska, Ponętowski Jan (zm. 1598) opat premonstratensów w Hradisku na Morawach. 
Pisarz, polityk, ofiarodawca biblioteki, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, 
Warszawa-Łódź 1972, s. 700-701.

3
Pierścień Pawła II 

i pierścień 
Innocentego III, 

Muzeum 
Narodowe 

w Krakowie, 
Fundacja XX 

Czartoryskich. 
Fot. autorki
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człowiekiem świeckim i cudzoziemcem, poza tym sami wybrali już nowego opata. 
Święcenia kapłańskie Jan Ponętowski przyjął dopiero w 1578 r. w Krakowie, z rąk bi-
skupa Piotra Myszkowskiego. Kolekcjonerska pasja opata, mecenasowanie polskim 
studentom w Ołomuńcu, goszczenie Polaków podróżujących do Włoch połączone 
z  brakiem gospodarności doprowadziły klasztor w  Hradišté do ruiny. W  1587 r.  
Jan Ponętowski uległ niechęci swych współbraci, zrzekł się opactwa i powrócił do 
Krakowa (w 1588 r. lub 1589 r.). W 1592 r. przekazał bibliotece uniwersyteckiej swój 
księgozbiór złożony z artystycznie oprawionych ksiąg oraz kolekcję gobelinów fla-
mandzkich, obrazów, sztychów, ekslibrisów, a także haftowane szaty liturgiczne i in-
sygnia opackie – pastorał, mitrę i rękawiczki11.

Pastorał eksponowany w  Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (il. 5), wy-
konany zapewne na Morawach w  latach 1577-1580, zwraca uwagę oryginalnością 
materiałów, z  których został wykonany. Wszystkie jego części: krzywaśń, nodus 
i drzewce ukształtowano z drewna, a następnie obciągnięto kremowym jedwabiem 
i udekorowano haftem jedwabną i złotą nicią, złoconymi blaszkami oraz koralikami. 

O ile drewniana laska opacka występuje stosunkowo często, o tyle obleczenie jej 
w całości haftowanym jedwabiem jest unikalne. Ten bodaj jedyny tak wykonany pa-
storał w Europie wskazuje na pewną grę z symboliką ubóstwa i pokory. Do takiego 
wniosku prowadzi także analiza dekoracji12.

Formę pastorału należy uznać za stosunkowo nowoczesną – krzywaśń w kształ-
cie sierpa wykształciła się pod koniec gotyku, a  w  okresie renesansu wydłużony, 
czworokątny trzon zastąpił gotycki kapliczkowy nodus. Krzywaśń zdobi ornament 
składający się z motywów roślinnych, a środek woluty wypełnia dwustronna, wypu-
kło haftowana rozeta. Najważniejsza pod względem znaczenia jest jednak dekoracja 
trzonu krzywaśni – cztery herby, wskazujące na szlacheckie pochodzenie opata po 
mieczu i kądzieli: rodowe godło Ponętowskich Leszczyc (Bróg), herb Lis, którym 
pieczętowali się Rudniccy, z których wywodziła się babka Jana ze strony ojca, żona 
Wincentego Ponętowskiego, oraz Poraj i Ogończyk – należące prawdopodobnie do 
matki Jana i jego babki ze strony matki. Tu pojawia się niejasność, gdyż ojciec Jana, 
Stanisław, był żonaty z  Dorotą Borzysławską herbu Jastrzębiec. Leszek Hajdukie-

11 L. Hajdukiewicz, Jan Ponętowski – opat hradyski bibliofil i miłośnik sztuki (Materiały do życiorysu), 
„Roczniki Biblioteczne” 1970, t. 14, s. 510-527; J. Samek, Pastorał i  mitra z  daru opata Jana 
Ponętowskiego w  zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego” 1991, t. 122, z. 5 „Opuscula Muzealia”, s. 87-92; K. Bogacka, Pastorały w Polsce. XI-
XVIII w., Marki 2004, s. 235-240, kat. nr 23, il. XXV, XXVI.
12 Zob. niżej.
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wicz uważa, że opat Ponętowski mógł pochodzić od innej matki, być może od do-
mniemanej pierwszej żony Stanisława Ponętowskiego13.

Niezwykłość tego programu heraldycznego polega przede wszystkim na pozba-
wieniu go jakiegokolwiek kontekstu religijnego. Żadnych treści religijnych nie niosą 
też ornamentalne dekoracje infuły Jana Ponętowskiego. Za wyborem takiego pro-
gramu stała duma z przynależności do stanu szlacheckiego, a może też chęć podkre-
ślenia, na jeszcze jeden sposób, szlacheckiej niechęci do plebejów połączonej z odrazą 
do różnowierstwa 14, której Jan Ponętowski dawał wyraz w swych pismach. 

Treść dekoracji pastorału wpisuje się w artystyczny i ideowy kontekst, jaki two-
rzy imponująca kolekcja opata. Oto jak charakteryzuje ją Anna Lewicka-Kamińska: 
W czasie pobytu w Hradisku i Ołomuńcu zgromadził cenną bibliotekę. Pięknie ilumi-
nowane rękopisy, ze znawstwem dobierane druki w ozdobnych oprawach, świadczą 
o  zamiłowaniach bibliofilskich i  artystycznym smaku właściciela. Były wśród nich 
oprawy morawskie, ręcznie haftowane złotem, srebrem, koralami i perłami na jedwa-
biu lub w karmazynowym wytłaczanym aksamicie genueńskim, zdobne w wyklejki 
drzewo- i miedziorytowe, a także malowane na jedwabiu lub papierze. Książki mają 
nadto cyzelowane złocone obcięcia kart pokryte ornamentem z malowanymi scenami 
rodzajowymi. Z Moraw pochodziły też skromniejsze oprawy z brunatnej i białej skóry 
ze ślepymi i  złoconymi tłoczeniami. Książki opatrzone były pięcioma superekslibri-
sami i trzema ekslibrisami właściciela. W środowisku krakowskim powstały oprawy 
z wyciśniętą dedykacją Ponętowskiego dla Akademii; na jednej z książek skreślił Po-
nętowski odręcznie dedykację pełną przywiązania dla swej Alma Mater, której ofiaro-
wał […] swój księgozbiór15. W skład zbiorów, oprócz artystycznie oprawnych ksiąg, 
wchodziło blisko tysiąc grafik oraz naturalia, co do których wiadomo, że były wśród 
nich „skeletony i monstra”. Oznaka godności opackiej, jeżeli nawet obiektywnie sto-
sunkowo skromna, to poprzez sposób wykonania i program heraldyczny, łączyła się 
ściśle z kolekcją.

Dla interpretacji pastorału Ponętowskiego jako „osobliwości” znaczące jest jego 
własne piśmiennictwo. W  dziełku Krótki rzeczy polskich sejmowych komentarz…, 
opat zamieszcza pochwałę indywidualności, jednak ściśle w  ramach porządku 
Bożego: Bo jako rzeczpospolita non constat medico et medico, sed medico, figulo et 
agricola, et sic ad alios, – tak też w tej społeczności każdych i wszelakich potrzeba; 
bo chce Pan Bóg mieć coetus hominum, quibus societas conservari possit, w którym 
chce być chwalon i znan. A tak powinien każdy wedle swego powołania i stanu, non 
solum jure scripto aut divino, verum naturae ipsius, servire et subijci, patriae ejusque 

13 L. Hajdukiewicz, dz. cyt., s. 491, przyp. 30. 
14 Cyt. za: Tamże, s. 497.
15 A. Lewicka-Kamińska, dz. cyt., s. 700-701.
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legibus et earum potestati; albowiem kto 
się temu sprzeciwia, ordinationi pańskiej 
się sprzeciwia; et hoc est dare, quae sunt 
Dei, Deo, – et quae sunt caesaris, caesari16. 
Jednocześnie zaraz odcina się od dobrze 
sobie znanej kuriozalności, w obawie, by 
nie zapanowała w porządku społecznym: 
Dobrze i  mądrze się ten na to rozmyślał, 
który to i  takie ludzkie zebranie, co rze-
cząpospolitą zowiemy, przyrównał ciału 
ludzkiemu, którego species cum praestet 
omnibus allis creaturis, sive animantibus, 
tak też rozumem, dowcipem, zmysłem, etc. 
mimo inne ozdobion jest: które to szlachet-
ne dary, co zmysły zowiemy, widzimy że 
w głowie, członkowi napierwszemu, które-
mi ona rządzi wszystko ciało i każdy czło-
nek jego. […] Któremu ciału tak zacnemu 
jednę głowę mieć chcieli, to jest jednego 
króla i tegoż jednego pana. Et quoniam mala et periculosa pluralitas principium, quae 
cariam perdidit, ut est in proverbio; […] Przeto gdyż corpus et non monstrum mieć 
chcieli, tedy też jednakie sprawy. Azaż człowiek żywy może być rozdzielon? A cóż to za 
chłop z półgłową, albo ze dwiema głowami, albo z kilkiem rąk, nóg et similia? azali się 
każdy monstris et portentis sprawnie nie brzydzi i od nich nie chroni?17.

Treści heraldyczne, przywołane w dekoracjach pastorału, z powodzeniem tra-
fiały do mentalności odbiorców. Świadczą o  tym odpowiedzi innych autorów za-
mieszczone w aneksie do cytowanej wyżej rozprawy Andrzeja Witowskiego i Jana 
Łoskiego Na tenże herb pana Jana Ponętowskiego: Jan Łoski z Woli chynowskiej. / 
Herby gdy przodkom naszym pierwej rozdawano, / Na zasługi uczciwie każdego pa-
trzano. / Jako Bróg Leszczycowi dano bogatemu / W rycerskich sprawach, niemniej 
w Prusiech sławnemu. / Wiski biskup krakowski herb ten dawno zdobił, / Który na 
koncyliach i wszędzie w wadze był. / Ten kościół ów w Krakowie na zamku założył, / 
I Iłżę miasto; sławy tem swojej przymnożył. / Włocławski wojewoda pan Krotowski 
znaczny, / I dość inszych którzy są tego herbu zacni. / Jako i Ponętowscy nie lżą herbu 
tego, / Bo im cnota dała przyjść do kresu prawego. / Ci w niczem sławnych przodków 

16 Krótki rzeczy polskich sejmowych, pamięci godnych, komentarz przez Jana Ponętowskiego z łęczyckiej 
ziemie, roku 1569 uczyniony, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 12-13.
17 Tamże, s. 13-14.

4
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swych nie odstępują, / Jako oni poczciwie 
zawżdy się sprawują18.

Działania opata Ponętowskiego jako 
fundatora i kolekcjonera są egzemplifika-
cją poglądu współczesnego mu Samuela 
Quiccheberga, że rozległość i  wszech-
stronność kolekcji powinna być wprost 
proporcjonalna do pozycji społecznej19. 
W  stosunku do tego postulatu Jan Po-
nętowski, jako przedstawiciel średniej 
szlachty i  osoba duchowna, plasuje się 
w pół drogi. Posiadał księgozbiór, zbiory 
sztuki (grafiki) i naturaliów („skeletonów 
i  monstrów”). Jako duchowny nie kolek-
cjonował jednak militariów. Nie wiemy 
dziś, czy jego szlacheccy antenaci nie 
zostali upamiętnieni portretami z  racji 
niewielkich zasług, niewysokich rodów, 
które reprezentowali, czy wręcz wątpli-
wej genealogii. Na podstawie zapisu po-

zostawionego przez Jana Ponętowskiego widzimy wyraźnie, że głównym działem swej 
kolekcji uczynił księgozbiór. Staranność, z jaką go stworzył, wystarczyła na zapewnie-
nie mu pozycji pierwszorzędnego kolekcjonera jego epoki. 

W  świetle opinii Manfreda Sommera, to przykładanie wagi do artystycznie 
wykonanych i  oprawnych ksiąg biblioteki, opatrzonych ekslibrisami i  supereksli-
brisami właściciela, miało na celu zapewnienie splendoru wyłącznie sobie – jako 
najwybitniejszemu przedstawicielowi rodu. Pod  tym względem Jan Ponętowski 
prześcignął swego brata Jakuba, nie wiemy jednak czy była to istotna motywacja 
poczynań opata.

 Insygnia, ale nade wszystko zbiory ksiąg, świadczą o tym, że Jan Ponętowski 
nie tylko w  sposób typowy dla swej epoki przywiązywał wagę do materialnego 
splendoru i szlachetnego urodzenia (do którego bardziej aspirował, niż się nim legi-
tymował), ale kierował się dobrym smakiem własnym, lub podpowiedzianym, nie 
wahając się zastosować niekiedy śmiałe rozwiązania, czyniące z danego przedmiotu 
curiosum. 

18 Tamże, s. 13-14.
19 Zob. M. Mencfel, Skarbce natury i sztuki. Prywante gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturliów 
na Śląsku w wiekach XVII i XVIII, Warszawa 2010, s. 187.
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Według Tadeusza Chrzanowskiego, który za Mieczysławem Gębarowiczem 
wprowadza termin „intelektualista”, ukształtowany w  drugiej połowie ubiegłego 
wieku i  oznaczający „opiniotwórczych profesjonalistów”, określając tym mianem 
wybitne osobowości czasów wcześniejszych – XVI stulecia, a nawet średniowiecza, 
ranga intelektualna Jana Ponętowskiego może budzić pewne wątpliwości20. Nie-
mniej opat, ofiarowując swą kolekcję światu nauki, reprezentowanemu przez Aka-
demię Krakowską, dokonał swoistego aktu ekspiacji w tym zakresie.

W konkluzji rozważań dotyczących pastorału opata Ponętowskiego jako curio-
sum można stwierdzić, że istotnie stanowi on desygnat tego pojęcia jako przedmiot 
wykonany kunsztem rzemieślniczym, zadziwiający tak, jak wydawałoby się może to 
uczynić wyłącznie natura. Zadziwia on nie tyle wirtuozerią wykonania, ile wyborem 
niezwykłej techniki. „Koncept osobliwy”, stojący u źródeł realizacji tego dzieła, po-
legał na upodobnieniu go ze względów formalnych (sposób wykonania) i ideowych 
(program ikonograficzny) do artystycznych opraw księgozbioru – najważniejszej 
części kolekcji, a  więc na wpisaniu go w  jej całość. Wydobył też kontrast między 
liturgicznym przeznaczeniem przedmiotu a jego cechami formalnymi i niesionym 
przesłaniem o opacie-kolekcjonerze jako najwybitniejszym przedstawicielu swego 
rodu. Zdystansował też potencjalnych naśladowców, uświadamiając im, że ich wy-
siłki pozostaną zawsze czymś wtórnym. To, co niezwykłe jest bowiem jednorazowe. 
Insygnium to, w subiektywnej percepcji ówczesnych odbiorców, spełniało zapewne 
kryteria konieczne dla osiągnięcia satysfakcji estetycznej i intelektualnej. Jak pisał 
bowiem o XVI stuleciu Tadeusz Chrzanowski: Jest to wiek nieustannych peregryna-
cji, wielkiego napływu obcych ksiąg i drukarzy do naszego kraju, wielkiego fermentu 
myślowego. Jedno musi wszelako uderzać nas, historyków sztuki: a mianowicie zupeł-
nie nikłe zainteresowanie dziełami architektury i sztuki. […] W przypadku zaś dzieł 
sztuki ozdobność lub szczególna właściwość obiektu decyduje o zainteresowaniu, nie 
zaś walory artystyczne. Można powiedzieć śmiele, że zwiedzano wówczas nie zabytki, 
lecz miejsca święte, a zachwycano nie malarstwem i rzeźbą, lecz relikwiami21. ◗

20 T. Chrzanowski, Uwagi o intelektualiście-kolekcjonerze w Polsce na przełomie renesansu i baroku, 
w: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały XXXI Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Katowice, 
listopad 1981, Warszawa 1984, s. 121-124.
21 Tamże, s. 123.
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Muzeum Narodowe w Warszawie

 
Dzieje Polski zaklęte w kameach

 

W 1870 r., z inicjatywy hrabiego Władysława Broel-Platera, powołane zostało do ży-
cia Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii. Dzięki licznym darom, 
depozytom i legatom ekspozycja muzealna szybko się rozrastała. W sprawozdaniu 
z działalności muzeum za rok 1879 Władysław Broel-Plater zamieścił dłuższy opis 
jednego z  nabytków: Zbiór kamei (271) na których wyryto po mistrzowsku obrazy 
z dziejów polskich, od Piasta, któremu się aniołowie zjawili, aż do smutnej sceny po-
chodu na Sybir, przedstawionej według obrazu Grottgera. Inne kamee przedstawiają 
portrety wszystkich królów polskich, księżniczek z domu Jagiellońskiego, hetmanów 
polskich i mężów którzy odznaczyli się podczas powstania 1831 i 1863, jako też por-
trety mężów natchnienia lub nauki. Jest to historja polska ryta na kamieniu, zbiór 
jakiego żadne inne Muzeum nie posiada, dar prawdziwie królewski pani Henryki z hr. 
Dzieduszyckich Capelli z Florencji1. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zbio-
ry muzeum przywieziono w 1927 r. do Warszawy i  złożono tymczasowo w Towa-
rzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości, a w 1929 r. przeniesiono do Muzeum 
Narodowego w Warszawie2.

Tę niewątpliwie unikatową kolekcję kamei, stanowiącą swego rodzaju curiosità, 
stworzyła Henryka Amalia Marianna z  hrabiów Dzieduszyckich Capelli (1832-
1903), córka Henryka i Teodozji z Mielżyńskich. Henryk Dzieduszycki, ziemianin 

1 Roczne zdanie sprawy Zarządu Muzeum Narodowego w Rapperswylu z dnia 29 listopada 1879 roku, 
Zurych 1879, s. 8-9; [W. Karczewski], Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu, Kraków 1906, s. 38, 
il. s. 39-48.
2 Zbiory Polskiego Muzeum Narodowego w  Rapperswilu. Katalog XXV wystawy Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w  kamienicy Baryczków, Warszawa 1928, s. 14, poz. 101, 102. 
Zbiory Muzeum Narodowego Polskiego w  Rapperswilu przejęte zostały na własność Państwa 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 1923 r., przywieziono je do Polski w 1927 r. i włączono 
do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, kamee zdeponowano w Muzeum Narodowym w Warszawie 
w  1929 r. Muzeum Narodowe w  Warszawie (dalej jako MNW), nr inw. 34161/1-52; 34162/1-11; 
34163/1-40; 34164/1-35; 34165/1-7; 34166/1-31; 34167/1-95.
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i przemysłowiec, był pionierem przemysłu cukrowniczego w Polsce. Po jego śmierci 
w 1845 r., Teodozja wraz z czwórką dzieci osiedliła się we Włoszech, co dało począ-
tek włoskiej linii rodziny Dzieduszyckich, tzw. florentczyków3.

W  1858 r. Henryka wyszła za mąż za Maurycego Capellego, właściciela dóbr 
Signa pod Florencją. Jego ojciec, prawnik Ludwik Alojzy Capelli (zm. 1838), przez 
ponad 30 lat związany był z Wilnem. Sprowadzony do Polski przez władze Uniwer-
sytetu Wileńskiego, od 1804 r. był tam profesorem prawa, wykładał również język 
włoski oraz literaturę włoską, a  w  1833 r. został profesorem prawa kanonicznego 
i historii kościelnej Akademii Duchownej. W Wilnie ożenił się i miał pod miastem 
mały majątek – Petesza. Bardzo możliwe, że jego syn, Maurycy, nie tylko spędził 
w Polsce dzieciństwo i wczesną młodość, ale również się tu urodził w 1823 r.4

Państwo Capelli utrzymywali kontakty z  wieloma Polakami. Wśród nich był 
mieszkający od 1860 r. we Florencji poeta i  rzeźbiarz – Teofil Lenartowicz, autor 
rzeźbiarskich portretów Teodozji Dzieduszyckiej i Henryki Capelli5. W domu Ca-
pellich bywała również arystokracja włoska, a przyjęcia świąteczne organizowane 
były corocznie na zwykły sposób polski, [...] godnie reprezentując nad Arnem staropol-
ską tradycyjną gościnność i serdeczność6. 

Pierwszą część gemm wykonanych w muszli Henryka Capelli zamówiła na po-
czątku lat 60. XIX w. Prawie każdego roku składała kolejne zamówienia. W ciągu 
blisko 18 lat powstała gliptoteka zawierająca wydarzenia z historii Polski (40 szt.), 
podobizny władców polskich (52 szt.), podobizny żon królów z dynastii Jagiellonów 
i  księżniczek z  tego rodu (11 szt.), wizerunki wodzów polskich (35 szt.), portrety 
powstańców listopadowych (95 szt.) i uczestników powstania styczniowego (31 szt.) 
oraz wybitnych postaci od XVI do XIX w. (7 szt.). Obecnie w  zbiorze w  wyniku 
wojny brak trzech kamei7.

3 T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 101; K. Karolczak, 
Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000, s. 221.
4 C. Falkowski, Cappelli (Capelli, Kapplli) Ludwik Alojzy, w: Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1937, 
t. 3, s. 200-202; J. I. Kraszewski, Rachunki z roku 1868. Rok trzeci przez B. Bolesławitę, Poznań 1869, 
s. 1005-1008. W  zakładzie litograficznym Antoniego Klukowskiego w  Wilnie po 1833 r. powstał 
litografowany portret Ludwika Alojzego Capellego według rysunku Karola Rypińskiego (MNW, nr 
inw. Gr.Pol.16424).
5 A. Król, Teofil Lenartowicz – rzeźbiarz. Katalog wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, listopad 1993-styczeń 1994, Kraków 1993, s. 51 poz. 45, il. I/18 (medalion, marmur 
biały, 21,5 x 18,5 x 3 cm; 1870 r., napis na odwrocie: Je crois faire plaisir au Comte Plater / en ajoutant 
la Collection, le don / de la tete de ma mere execute / par Theophile Lenartowicz en 1870 / Henriette 
Cappelli. MNW, nr inw. 34439), s. 64 poz. 70 (Portret pani Capelli, zaginiony); Głosy o Lenartowiczu 
1852-1940, wybrał i oprac. P. Hertz, Kraków 1976, s. 397. 
6 Głosy o Lenartowiczu…, dz. cyt., s. 398.
7 Żółkiewski prezentuje carów Szujskich przed Zygmuntem III oraz wizerunki Zygmunta Starego 
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Sprawą dyskusyjną jest autorstwo zbioru kamei. Według zachowanych przeka-
zów twórcą był nieznany z imienia Bianchini z Neapolu. Jednak w spisie kilkudzie-
sięciu działających tam w drugiej połowie XIX w. gliptyków nie figuruje jego nazwi-
sko. Jest bardzo prawdopodobne, że był on tylko pośrednikiem handlowym, który 
zlecił wykonanie kamei nieznanemu gliptykowi, przypuszczalnie z Torre del Greco, 
leżącego u stóp Wezuwiusza nad Zatoką Neapolitańską największego we Włoszech 
ośrodka wytwórczości gemm.

Gliptyka
Jedną z  najstarszych sztuk rzeźbiarskich, polegającą na wykonywaniu za pomocą 
odpowiednich narzędzi (rylca, pilnika, kółeczek obrotowych) miniaturowych relie-
fów w kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i muszlach, jest gliptyka. Opraco-
wane w ten sposób kamienie nazywa się gemmami. W zależności od rodzaju reliefu 
dzielą się na: wykonywane w kamieniu wielowarstwowym kamee, w których deko-
racja jest wycinana wypukło, i cięte wklęsło w kamieniu jednowarstwowym intaglio.

 Najstarsze gemmy pochodzą z Mezopotamii, wykonywano je również w Egip-
cie. Liczne wzmianki o nich znajdujemy także w Biblii. Popularność i zasłużoną po-
zycję zdobyły w  starożytnej Grecji, głównie dzięki kunsztowi artystów gliptyków, 
którzy potrafili stworzyć prawdziwe arcydzieła rzeźbiarskie w  miniaturze. Czasy 
świetności i szczyt rozwoju przeżywały w okresie Cesarstwa Rzymskiego. Rzymia-
nie cenili gemmy portretowe, zamawiając u gliptyków własne wizerunki i portrety 
panujących, ale popularnością cieszyły się też sceny mitologiczne i przedstawienia 
bogów. Gemmy stosowano w biżuterii, jako akcesoria ubioru i ozdobę naczyń. Bo-
gaci rzymscy patrycjusze tworzyli pierwsze daktylioteki (gliptoteki). Do wyrobu 
kamei używano przede wszystkim twardego, wielowarstwowego kamienia, np. sar-
donyksu, agatu, karneolu8. 

We wczesnym średniowieczu wykorzystywano gemmy antyczne i wyrosłe z tra-
dycji rzymskiej gemmy bizantyjskie głównie do ozdabiania przedmiotów kultu, ta-
kich jak kielichy mszalne, oprawy ksiąg liturgicznych, krzyże9.

i Zofii Jagiellonki.
8 Najsłynniejszymi kameami starożytności, które przetrwały do naszych czasów, są: Tazza 
Farnese z  czterowarstwowego sardonyksu, która prawdopodobnie należała do Kleopatry (Museo 
Archeologico Nazionale, Neapol), Gemma Augustae z dwuwarstwowego sardonyksu, przedstawiająca 
apoteozę cesarza Augusta (Kunsthistorisches Museum, Wiedeń), tzw. Grand Camée de France 
z  pięciowarstwowego sardonyksu, grawerowana prawdopodobnie przez Dioskuridesa w  I  w. 
w Rzymie (Bibliothèque nationale de France, Paryż).
9 Krzyż procesyjny Lotara II z ok. 1000 r. dekorują gemmy starożytne, m.in. kamea z sardonyksu 
z portretem Oktawiana. Przedstawienia antyczne otrzymywały nową interpretację, np. głowa Jowisza 
stała się wizerunkiem Chrystusa, a głowa Junony – Madonny. Grand Camée de France miała jakoby 
przedstawiać triumf patriarchy Józefa w Egipcie. 



337

Dzieje Polski zaklęte w kameach

W okresie renesansu, wraz z inspiracją antykiem, powróciła moda na gemmy. 
Powstawały wspaniałe zbiory gemm antycznych i współczesnych, nawiązujących do 
tradycji starożytnej. Jedną z  najznakomitszych kolekcji stworzył cesarz Rudolf II. 
Prawdziwym kolekcjonerem i koneserem kamei był również Lorenzo de Medici10. 
Królowa Elżbieta I wprowadziła zwyczaj obdarowywania swoich lojalnych podda-
nych oraz płacenia za wyświadczone usługi kameami w formie brosz lub medalio-
nów z własną podobizną.

Największy rozkwit gliptyki nastąpił w XVIII w. Europę ogarnęła wręcz gem-
momania, która zrodziła się na fali zainteresowania starożytnością po odkryciach 
archeologicznych, szczególnie w  Herkulanum i  Pompei. We Włoszech powstawa-
ły szkoły gliptyki, gdzie m.in. artyści z różnych zakątków Europy zgłębiali wiedzę 
o gemmach antycznych i uczyli się robienia kopii. Posiadanie wyrobów z kameami 
lub samych kamei świadczyło zarówno o guście, jak i statusie majątkowym właści-
ciela11. 

Zainteresowanie gemmami wzmogło się po kampanii włoskiej Napoleona. Sam 
cesarz, którego koronę również zdobiły kamee, był wielkim miłośnikiem i  pro-
pagatorem tej sztuki, fundatorem m.in. szkoły w  Paryżu kształcącej rytowników 
gemm. Zatrudnienie własnego gliptyka, pobieranie lekcji, czy też zamawianie te-
matycznych kolekcji (zazwyczaj portrety lub przedstawienia mitologiczne) stało się 
prestiżowe. Katarzyna II zatrudniła braci Brownów, którzy w ciągu 10 lat stworzyli 
dla niej wspaniałą gliptotekę liczącą 400 gemm, wśród których wyjątkowa jest seria 
ilustrująca rosyjskie zwycięstwa podczas wojny z Turkami w latach 1787-1791. Jedną 
z najcenniejszych kolekcji gemm starożytnych, liczącą 154 sztuki, posiadał król Sta-
nisław August Poniatowski12. 

W XIX w. niezwykle popularne stały się kamee z muszli. Do ich wyrobu wyko-
rzystywano przede wszystkim pochodzące ze wschodnich wybrzeży Afryki muszle 
przyłbicy czerwonej (Cassis rufa), o  pięknej barwie – od jasnopomarańczowej do 
ciemnobrązowopomarańczowej, przypominającej karneol, lub przyłbicy cesarskiej 
(Cassis madagascariensis), zwanej też muszlą sardonyksową lub agatową. Większość 
muszli kameowych ma trzy warstwy kolorystyczne. Pierwsza – zewnętrzna, na któ-
rej widoczne są na ogół zgrubienia, jest zwykle ścierana; środkowa ma zazwyczaj 
biały kolor i  jej powierzchnia jest płaskorzeźbiona, natomiast trzecia warstwa do-
starcza tła dla kontrastującej z  nią warstwy środkowej. Jedynie wstępna obróbka 

10 Gemmy z jego kolekcji zwykle opatrzone są sygnaturą LOR MED (np. przechowywana w British 
Museum Arka Noego). Nabył on również wspaniały zbiór gemm kardynała Pietra Barba. 
11 Zapotrzebowanie było tak duże, że produkcja kamei stała się niezwykle lukratywnym interesem. 
Turystom przyjeżdżającym do Pompei i Herkulanum oferowano gemmy z lawy i muszli. 
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została częściowo zmechanizowana, a właściwy proces rzeźbienia był pracą ręczną 
z wykorzystaniem coraz cieńszych dłut i rylców. 

 U gliptyków ze wspomnianego Torre del Greco kupowano nie tylko biżuterię, 
ale również wyroby kolekcjonerskie, czasami całe serie tematyczne: portrety, sce-
ny mitologiczne lub rodzajowe oraz kopie gemm starożytnych. Bywały lata, że wy-
twórczością kamei zajmowało się tam nawet ponad tysiąc osób12. Z  tego ośrodka 
pochodzi zespół 258 kamei z pocztem papieży, od św. Piotra do Piusa IX, ze skarbca 
katedry Notre-Dame w Paryżu, ofiarowany w 1887 r. przez nieznanego darczyńcę. 

Tematy kamei z kolekcji Henryki Capelli i ich pierwowzory
Wydarzenia z historii Polski 
Pierwsza część gemm zamówionych przez Henrykę Capelli obejmowała epizody 
z dziejów polskich, m.in. według ilustracji do Śpiewów historycznych Juliana Ursyna 
Niemcewicza, wydanych po raz pierwszy w Warszawie w 1816 r. Reliefowe przed-
stawienia zostały wyryte na prostokątnych płytkach z muszli o wymiarach 7 x 8 cm 
i ponumerowane (od 1 do 40) oraz starannie opisane w języku polskim. 

Do wykorzystania Śpiewów historycznych jako wzornika najprawdopodobniej 
namówił Henrykę Capelli Teofil Lenartowicz, który sam pisał utwory w duchu śpie-
wów historycznych oraz przedstawiał zdarzenia z dziejów narodowych w swych pra-
cach rzeźbiarskich13. Śpiewy historyczne Niemcewicza, zbiór 33 utworów poetyckich, 
zostały pomyślane jako podręcznik historii dla młodzieży14. Wśród współpracują-
cych z poetą ilustratorów i kompozytorów większość stanowiły panie. Do wykona-
nia kamei wykorzystano 9 ilustracji z pierwszego wydania Śpiewów historycznych15. 

12 Olbrzymie zapotrzebowanie na dość tanie i  niezbyt wyrafinowane kamee spowodowało, że 
pracownie zaczęły powielać popularne tematy (np. główki kobiet), a artystę zamieniły w anonimowego, 
wykwalifikowanego robotnika. Mimo to starano się utrzymać wysoki poziom artystyczny wyrobów. 
13 W  liście do Józefa Ignacego Kraszewskiego z  3 III 1876 r. tak pisał o  swej pracy nad reliefem 
o tematyce historycznej: zrobiłem też „Leszka i Goworka”, drobiazg jak dłoń, ale wykończone aż miło, 
zobaczycie to kiedyś, mam bowiem zamiar, jeśli pożyję, złożyć z takich sławnych obrazów złotą księgę 
pamiątek narodowych. A. Król, dz. cyt., s. 65 poz. 78 (relief zaginiony).
14 J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, wyciśnięto w Warszawie, w Drukarni 
Nro 646 przy Nowolipiu, 1816. Autorami ilustracji byli: Ewa Sułkowska (8), Laura Potocka (4), 
Cecylia Dembowska (1), Jan Zachariasz Frey (9), Józef Łęski (1), Moryłło lub Zoryłło (chodzi 
prawdopodobnie o  Henryka Zabiełłę) (1), pozostałych 9 ilustracji nie ma sygnatury rysownika. 
Płyty wykonali drezdeńscy rytownicy: Johann Gottfried Abraham Frenzel, Ephraim Gottlieb Krüger, 
Christian Friedrich Stoelzel oraz berliński miedziorytnik Eberhard Siegfried Henne i  warszawski 
artysta Jan Ligber.
15 Aniołowie objawiają się Piastowi; Posłowie polscy przynoszą Kazimierzowi koronę; Władysław 
Herman pasuje na rycerza młodego Bolesława Krzywoustego; Kazimierz Wielki dający prawa Polakom; 
Spór książąt o  rękę królowej Jadwigi; Posłowie węgierscy ofiarowują koronę Władysławowi, synowi 
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Autorką większości 
wybranych przedsta-
wień była Ewa z  Kic-
kich, księżna Sułkow-
ska16. Narysowała ona 
scenę Aniołowie obja-
wiają się Piastowi, któ-
ra Polakom w  XIX w.,  
wykształconym na 
utworze Niemcewicza, 
kojarzyła się nie tylko 
z  legendą o  Piaście-

-Kołodzieju, ale stresz-
czała w  sobie całą hi-
storię Ojczyzny i prze-
kazywała nadzieję 
na odzyskanie nie-
podległości, zgodnie 
z  ostatnimi słowami 
wysłanników Boga17. 
Ciekawą kompozycją 
Sułkowskiej jest ry-
cina przedstawiająca 
spór pretendentów do 
ręki Jadwigi. Istotny 
moment połączenia 
Polski i Litwy poprzez 
królewskie małżeń-

Kazimierza Jagiellończyka; Książę pruski oddaje hołd Zygmuntowi Augustowi (kamea zatytułowana 
jako Zygmunt I - hołd pruski 10 IV 1525); Jan Kazimierz składa koronę; Spotkanie Jana III z cesarzem 
Leopoldem pod Wiedniem. 
16 A. Grochala, Ewa Sułkowska, w: Artystki polskie, red. nauk. A. Morawińska, katalog wystawy, 
Muzeum Narodowe w  Warszawie, Warszawa 1991, s. 330-331; Sułkowscy. Życie i  dzieło, red. A. 
Kulińska, G. Michalak,   katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Lesznie, wrzesień–grudzień 1998, 
Leszno 1998, s. 53-59 poz. 43a-e, il. s. 91-94 (hasło oprac. A. Grochala). 
17 Dnia ostatniego głos trąby straszliwy / Zagrzmi już dla was wpośród gromów bicia, / Gdy Bóg 
wszechmocny, zawsze litościwy, / W oziębłych zwłokach wskrzesi iskrę życia. J. U. Niemcewicz, Śpiewy 
historyczne…, dz. cyt., s. 28-29. 

1 
Jadwiga bierze 
Jagiełłę za męża, 
Muzeum 
Narodowe  
w Warszawie.  
Fot. S. 
Mieleszkiewicz

2 
Spór książąt o rękę 
królowej Jadwigi,  
w: J. U. 
Niemcewicz, 
Śpiewy historyczne 
z muzyką 
i rycinami..., 
Warszawa 1816. 
Fot. Archiwum 
Fotograficzne 
MNW



340

Anna Grochala, Ewa Martyna

stwo został potraktowany w sposób rodzajowy i anegdotyczny, zaaranżowany jak 
scena teatralna (il. 1-2). 

 Śpiewy historyczne były wielokrotnie wydawane przez całe XIX stulecie i  ilu-
strowane przez wielu artystów. Jednym z nich był pracujący na emigracji w Paryżu 
wybitny rytownik Antoni Oleszczyński. Do wykonania kamei jako wzór posłużyły 
jego cztery staloryty. Większość z  nich umieścił on w  swej książce Wspomnienia 
o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach, wydanej w Paryżu w 1843 r., w któ-
rej zawarł krytyczną ocenę pierwszego wydania Śpiewów historycznych18. W scenie 
z Bolesławem Śmiałym, chwytającym za szczerbiec Chrobrego i przysięgającym po-
moc w odzyskaniu tronu skrzywdzonym książętom: czeskiemu, węgierskiemu i ru-
skiemu, umieścił na pierwszym planie, nawiązując do oryginalnego rysunku Ewy 
Sułkowskiej, rycerza naciągającego cięciwę (pominiętego na rycinie z 1816 r.).

Jak się wydaje, kolejnym dziełem wskazanym przez Henrykę Capelli jako wzór 
kamei był obraz Józefa Simmlera Katarzyna Jagiellonka w więzieniu w Gripsholmie, 
przedstawiający epizod z życia siostry Zygmunta Augusta, żony księcia finlandzkie-
go Jana III Wazy, która po przyjeździe do Szwecji została wraz z mężem uwięziona 
na rozkaz króla Eryka XIV. W zamku w Gripsholmie, gdzie żyli pod strażą, przy-
szedł na świat ich syn, przyszły król Polski, Zygmunt III. Obraz, powstały w 1858 r.  
(zaginiony), miał wiele replik. Był również reprodukowany w  technikach graficz-
nych, m.in. jako premia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie za rok 
1859. To właśnie rycina autorstwa Gustawa Lüderitza, sądząc po szczegółach odda-
nych na kamei, posłużyła gliptykowi jako bezpośredni wzór (il. 3-4) 19.

Ważną część wśród kamei przedstawiających epizody z dziejów ojczystych zaj-
mują sceny związane z powstaniem styczniowym. Do ich wykonania wykorzystano 
współczesne dzieła malarskie, fotografie oraz ilustracje z czasopism.

Kamea Obchody rocznicy unii lubelskiej w  Kownie 12 sierpnia 1861 roku po-
wstała na podstawie obrazu namalowanego przez Polikarpa Gumińskiego w  Pa-
ryżu w 1861 r., a spopularyzowanego dzięki fotografiom20. W rocznicę podpisania 

18 Bolesław Wielki uderza Szczerbcem w Złotą Bramę Kijowa; Bolesław Śmiały przyrzeka książętom 
powrócić wydarte im berła; Posłowie tatarscy zaprzysięgają sojusz za panowania Jana Albrechta i Sehin 
z całym wojskiem zdaje się na łaskę Władysława IV (staloryt nie zamieszczony w książce).
19 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.10033.
20 Zob. fotografię ze zbiorów Józefa Ignacego Kraszewskiego, następnie Branickich, Tarnowskich 
w  Suchej (MNW, nr inw. Gr.Pol.9751). O  znaczeniu tych fotografii świadczy donos szpiega 
rosyjskiego Alberta Potockiego: 2 stycznia 1862, Wiadomości: […] Załączam: […] 5. Fotografię 
obrazu wystawionego w Paryżu, przedstawiającego unię Polski z Litwą w Kownie 12 sierpnia (Polikarp 
Gumiński, 107, rue de L’Ecole de Medicine, Paris). Wiele takich zdjęć wysłano do Polski. W Belgii zostanie 
sporządzony z nich album z tekstem francuskim i belgijskim. J. A. Bałaszewicz, Raporty szpiega, oprac. 
R. Gerber, tłum. W. Śliwowska, Warszawa 1973, t. 1, s. 164 (za wskazanie cytatu autorki dziękują 
panu Wojciechowi Przybyszewskiemu). Według fotografii z  obrazu wykonana została również 
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unii polsko-litewskiej 
w  Kownie na moście 
niemeńskim miały się 
połączyć procesje pol-
ska i litewska. Władze, 
chcąc przeszkodzić 
manifestacjom, kaza-
ły rozebrać środkową 
część mostu. Przybyli 
z  jednej strony Li-
twini śpiewali pieśń 
O Matko Boska, coś na 
Ostrej Bramie. Po dru-
giej stronie procesja 
z  Królestwa śpiewała 
Boże coś Polskę. Mo-
dlono się i rzucano do 
Niemna bukiety oraz 
wieńce. 

Duże znacze-
nie opiniotwórcze 
i  informacyjne miał 
francuski tygodnik 

„L’Illustration”, który 
w  latach 1861-1864 
zamieszczał obszerne 
korespondencje z  Pol-
ski, artykuły, notki re-
dakcyjne i  komenta-
rze oraz ilustracje (ok. 
100 drzeworytów wy-
konanych na podstawie materiałów dostarczanych przez obserwatorów z kraju). Cztery 
drzeworyty z „L’Illustration” z 1863 r. (które były też rozpowszechniane w formie foto-
grafii) stały się wzorem dla kamei. Były to: Bitwa pod Miechowem 17 lutego 1863 roku21, 

gemma Masakra w dniu 8 kwietnia 1861 roku przed Zamkiem przy kolumnie Zygmunta w Warszawie 
(zob. Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego 
m. st. Warszawy. Cz. 1 Powstanie styczniowe, oprac. K. Lejko, Warszawy 2004, s. 317, poz. 636).
21 „L’Illustration” nr 1047, 21 marca 1863, s. 181.

3 
Katarzyna 
Jagiellonka 
w więzieniu 
w Gripsholmie, 
Muzeum 
Narodowe  
w Warszawie.  
Fot. S. 
Mieleszkiewicz

4 
G. K. Lüderitz wg 
J. Simmlera, 
Katarzyna 
Jagiellonka 
w więzieniu 
w Gripsholmie, 
akwaforta, 
akwatinta, 1859 r., 
Muzeum 
Narodowe  
w Warszawie.  
Fot. Z. Doliński
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Błogosławieństwo przed 
bitwą22, Bitwa pod Olszan-
ką 10 kwietnia 1863 roku23 

i  Wymarsz powstańców 
z Grodna 14 marca 186324.

W 1891 r. Maria Ko-
nopnicka pisała z  Zury-
chu w  liście do swego 
stryja o  wrażeniach 
z  wizyty w  Muzeum 
w  Rapperswilu: Ważny 
i piękny jest dział kamei, 
niezmiernie subtelnie 
rzniętych, a  przedsta-
wiających główne mo-

menty dziejów naszych. 
Niektóre z  nich podług 
obrazów Matejki: jak 

„Unia”, „Hołd Pruski” 
i  inne. Kończy serię ka-
mea przedziwnej pięk-
ności, przedstawiająca 

„Pochód na Sybir” Grott-
gera25.

W  przypadku tema-
tów zaczerpniętych z  ob-

razów Jana Matejki inspiracja Teofila Lenartowicza jest raczej wykluczona. Artysta 
nie darzył sympatią krakowskiego malarza, nie zachwycał się też jego płótnami. 
Niejednokrotnie dawał temu wyraz w listach do przyjaciół26, zwłaszcza wtedy, gdy 
sława Matejki była już ugruntowana, a jego dzieła zyskały popularność dzięki wysta-
wom w kraju i za granicą, reprodukcjom graficznym i fotografiom. Henryka Capelli  

22  „L’Illustration” nr 1047, 21 marca 1863, s. 184-185. Zob. także fotografię z drzeworytu w zbiorach 
MNW, nr inw. DI 118995. 
23 „L’Illustration” nr 1052, 25 kwietnia 1863, s. 260.
24  „L’Illustration” nr 1053, 2 maja 1863, s. 280-281.
25  M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Warszawa 2005, s. 323.
26 Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861-1893, wstęp i  oprac. J. Rudnicka, posłowie  
S. Szwalbe, Warszawa 1978, s. 137, 191, 246-247, 262.
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wybrała jako wzory takie właśnie, pokazywane i nagradzane w Paryżu, cztery ob-
razy mistrza: Kazanie Skargi (1864 r.), Rejtan – upadek Polski (1866 r.), Unia lubel-
ska (ukończony 1869 r.) oraz Batory pod Pskowem (ukończony 1872 r.)27. Niestety, 
trudno w  przypadku kompozycji Jana Matejki stwierdzić jednoznacznie, co było 
ogniwem pośrednim między obrazem a kameą, czy fotografie, czy reprodukcje gra-
ficzne. Warto jednak zauważyć, że na niektórych kameach są dodane takie szczegóły, 
których nie ma na obrazach malarza28.

Maria Konopnicka, tak jak i  Władysław Broel-Plater, zwróciła uwagę na koń-
czącą historię Polski kameę według kartonu Artura Grottgera Pochód na Sybir, po-
wstałego w 1867 r., nabytego przez Jana Działyńskiego do zbiorów w Gołuchowie 
i spopularyzowanego m.in. w postaci litografii wydanej jako premia Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie za rok 186929 (il. 5-6).

Różnorodność źródeł, z jakich korzystała Henryka Capelli przy wyborze wzo-
rów do kamei, powoduje, że ich poszukiwanie musi iść w różnych kierunkach i jest 
nieco utrudnione brakiem określonego kryterium (np. wybór dzieł jednego artysty), 
którym kierowałaby się zleceniodawczyni. W związku z tym jeszcze nie udało się 
wskazać bezpośrednich pierwowzorów do 14 scen, chociaż przedstawione epizody 
były interpretowane przez wielu artystów30.

Wizerunki władców polskich
Po tematach z  historii Polski następne zlecenie Henryki Capelli dotyczyło grupy 
gemm z wizerunkami władców polskich31. W ciągu kilku lat powstały 52 podobi-
zny na płytkach o wymiarach 4 x 5 cm. Podobnie jak poprzednie gemmy tak i te  

27 Kazanie Skargi – w  1865 r. nagrodzone złotym medalem w  Paryżu; Rejtan – upadek Polski – 
wystawiony w Krakowie w 1866 r., w 1867 r. wyróżniony złotym medalem na Wystawie Powszechnej 
w Paryżu; Unia lubelska (w 1870 r. Matejko odznaczony za nią w Paryżu krzyżem Legii Honorowej) 
w 1878 r. wystawiona w Paryżu wraz z Wacławem Wilczkiem i Dzwonem Zygmunta, za które malarz 
otrzymał wielki honorowy medal złoty; Batory pod Pskowem – w 1874 r. wystawiony w Paryżu.
28 Zob. np. fotografię wg obrazu Kazanie Skargi, lata 60. i 70. XIX w. (MNW, nr inw. DI 41230/11) 
oraz drzeworyt Jana Styfiego z 1874 r. (MNW, nr inw. Gr.Pol.4390).
29 A. Grottger Pochód na Sybir, 1867 r., kredka czarna i biała, karton (Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
nr inw. GR 42). Zob. także Franz Seraph Hanfstaengl, litografia, 1869 r. (MNW, nr inw. Gr.Pol.15806).
30 Są to: Chrzest Mieszka I w Gnieźnie; Skarbek Habdank na dworze cesarza Henryka IV; Leszek Biały 
odrzuca koronę; Kazimierz Wielki bierze włościan pod opiekę; Śmierć Władysława Warneńczyka 1444; 
Trepka palony przez Moskali za zdradę cara 1514; Śmierć Barbary Radziwiłłówny 1551; Stefan Batory 
oblega Wielkie Łuki 1580; Zamoyski pod Byczyną bierze do niewoli arcyksięcia Maksymiliana; Kordecki 
broni Częstochowy, wrzesień 1655; Chrzanowska w obronie Trembowli; Posłowie cesarscy w Wilanowie 
1683; Marcin Kątski w Kamieńcu Podolskim 26 I 1699; Śmierć Sowińskiego.
31 E. Martyna, A. Grochala, Kamee z pocztem polskich władców, „Spotkania z Zabytkami” 2011, nr 
1-2, s. 18-25. 
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zostały również opisa-
ne przez matkę Henryki  

– Teodozję, i ponumerowa-
ne z  zachowaniem nume-
racji ciągłej (od 41 do 93). 
Opisy, tym razem w  języ-
ku francuskim, zawierały 
imię władcy z  przydom-
kiem oraz datę jego pano-
wania. Karteczki nakle-
jone zostały na odwrocie 
kamei. Niestety większość 
z  nich uległa zniszczeniu. 
Na poczet złożyły się wi-
zerunki władców legen-
darnych i  historycznych 

– od Lecha I do Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. 

Za wzór dla gliptyka 
do wykonania wizerun-
ków władców od Lecha I   

do Stefana Batorego posłużyły ilustracje z Principum et Regum Polonorum Imagines 
Arnolda Myliusa, wydanego w Kolonii w 1594 r., będące pierwszym powtórzeniem 
– najważniejszym dla recepcji icones – dzieła Tomasza Tretera z 1591 r., zatytułowa-
nego Regum Poloniae Icones32. Natomiast kamee z portretami królów od Zygmun-
ta III Wazy do Stanisława Augusta Poniatowskiego powstały przede wszystkim na 
podstawie rycin z epoki, rozbudowanych graficznych kompozycji, których szczegóły 
gliptyk pomijał (zwłaszcza bogate tło i obramienie). Pierwowzorem dla kamei z por-
tretem Zygmunta III był miedzioryt Abrahama Hogenberga z ok. 1620 r.33, wizerun-
ki Władysława IV i Jana Kazimierza zrealizowane zostały na podstawie miedziory-
tów nieznanych artystów, wydanych przez Pietera van der Aa w Lejdzie (ok. 1710?). 
W przypadku wizerunku Michała Korybuta Wiśniowieckiego najprawdopodobniej 
sięgnięto do wzoru dziewiętnastowiecznego – litografii wykonanej według rysun-

32 Dzieło Arnolda Myliusa zawiera 43 miedzioryty (ok. 11,8 x 8,2 cm). A. Grochala, Wstęp, w: Poczty 
władców polskich. Tradycja państwowości, katalog wystawy, Pałac Prezydencki Galeria, czerwiec-
wrzesień 2005, Warszawa 2005, s. 7-19; s. 75-76 poz. 51, il. s. 47 (hasło oprac. E. Martyna). 
33 Zob. MNW, nr inw. 62993.
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ku Aleksandra Lessera34. 
Popiersie króla Jana III 
Sobieskiego zostało przy-
puszczalnie skopiowane 
z  miedziorytu Johanna 
Hainzelmana z 1684 r. (ale 
być może posłużono się 
jego powtórzeniem – sta-
lorytem Jamesa Hopwo-
oda mł. według rysunku 
Franciszka Smuglewicza 
z  trzeciego tomu La Po-
logne Leonarda Chodźki, 
Paris 1839-1842)35. Dla ka-
mei z Augustem II pierwo-
wzorem była mezzotinta 
Nicolaasa Verkolje według 
obrazu Ottmara Elligera 
II z  1706 r.36 Wizerunek 
króla Stanisława Lesz-
czyńskiego powstał według ryciny z ok. 1734 r. Nicolasa IV de Larmessina z obrazu 
Jeana-Baptiste’a Van Loo37, a Augusta III – na podstawie miedziorytu C. H. Müllera 
według rysunku J. M. Diehla z ok. 1743 r.38 Wykonawca (lub wykonawcy) kamei, ko-
rzystając z różnych wzorów portretowych, wiernie oddawał kompozycję i szczegóły 
rycin, a w przypadku grafiki o wysokim poziomie artystycznym niejednokrotnie 
udało mu się przekazać jej piękno. Dobrym przykładem jest tu wizerunek Stanisła-
wa Augusta, wykonany na podstawie znakomitego miedziorytu Ignaza Sebastiana 
Klaubera z 1798 r. według portretu namalowanego przez Elisabeth Vigée-Lebrun 
34 Zob. MNW, nr inw. 145073/488. Stworzony przez Aleksandra Lessera poczet opublikowany został 
dwukrotnie w  postaci albumów: 1857-1860 w  formacie dużym jako Królowie polscy, wizerunki 
zebrane i  rysowane przez Aleksandra Lessera, objaśnione tekstem historycznym przez Juliana 
Bartoszewicza (44 litografie wykonali Władysław Walkiewicz i Henryk Aschenbrenner w zakładzie 
litograficznym Adolfa Pecqa w Warszawie) oraz w 1861 r. w formacie zmniejszonym pt. Życiorysy 
królów i książąt panujących w Polsce od Mieczysława Igo do Stanisława Augusta (40 litografii Henryka 
Aschenbrennera wykonanych w zakładzie litograficznym Adama Dzwonkowskiego).
35 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.15380 i 62753.
36 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.23301.
37 Zob. MNW, nr inw. 62193.
38 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.23532.

8
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w  Petersburgu w  1797 r., już 
po abdykacji króla39. Majestat 
monarchy, podkreślony przez 
artystkę dzięki odpowiednie-
mu upozowaniu modela, nie 
został zagubiony w  małej for-
mie gemmy.

 
Powstańcy listopadowi 
W  latach 1892-1896 bibliote-
karzem w  Muzeum w  Rap-
perswilu był Stefan Żeromski, 
który porządkował i  opraco-
wywał zbiory. O  swoich dzia-
łaniach na tym polu systema-
tycznie informował w  listach 
Henryka Bukowskiego, an-
tykwariusza ze Sztokholmu, 
wspierającego i nadzorującego 
działalność placówki. W liście 

z 5 października 1895 r. pisał do Bukowskiego o planach urządzenia kolejnych sal 
w  muzeum i  zamiarze umieszczenia kamei w  sali „portretowej” naprzeciw drzwi, 
tam gdzie obecnie wisi obraz „Błogosławienie kosynierów”; pod zbiorem kamei można 
by umieścić stolik elegancki, a na nim księgę z portretami tych bohaterów, z których 
wykonano kamee jako ze wzorów, tj. Straszewicza „Les Polonais et les Polonaises”. Jest 
to wydawnictwo wspaniałe i tłomaczyłoby zarazem kamee40.

95 kamei z  wizerunkami powstańców listopadowych jest wiernym powtórze-
niem rysowanych i litografowanych przez polskich i francuskich artystów portretów 
ze wspomnianego albumu, ukazującego się w latach 1832-1834 w dużym formacie 
w kolejnych dwudziestu zeszytach41 (il. 7-8). Jego pomysłodawca i wydawca, Józef 

39 Zob. MNW, nr inw. 62277.
40 S. Żeromski, Listy do Henryka Bukowskiego, oprac. W. Wasilewska, Warszawa 1975, s. 254. 
41 Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 1830, ou portraits des personnes qui 
ont figuré dans la dernière guerre de l’indépendance polonais, avec les fac-simile de leurs signatures, 
litographiés sur dessins originaux..., Paris 1832-1834 (zakład litograficzny François Villaina, 95 tablic 
z portretami oraz drukowane biografie, wyd. w formatach: wielkiego folio i małego octavo; ukazały 
się też wersje niemiecka i włoska). Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.15988/1-95.
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Straszewicz – uczestnik i  historyk 
powstania listopadowego, mieszkają-
cy od 1832 r. w  Paryżu, przedstawił 
w nim bohaterki i bohaterów narodo-
wego zrywu42. 

Wizerunki wodzów polskich
Pewną zagadkę stanowi seria 35 kamei 
przedstawiających hetmanów i  wo-
dzów polskich. Okazuje się bowiem, 
że żadne popularne dziewiętnasto-
wieczne wydawnictwo książkowe 
i  albumowe nie stanowiło podstawy 
do wyrzeźbienia wizerunków. Naj-
bardziej prawdopodobne wydaje się 
wykorzystanie do tego celu litografii 
Józefa Swobody zatytułowanej Gale-
rya wodzów polskich, odbitej w 1863 r.  
we Lwowie43, przedstawiającej 35 wy-
bitnych mężów44 stojących na tle trój-
arkadowego łuku, za którym ukazano bitwy pod Grunwaldem, Wiedniem i Macie-
jowicami. U  dołu litografii znajduje się legenda z  objaśnieniem przedstawionych 

42 S. Kalembka, Straszewicz Józef (Joseph), w: Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków 2006, t. 
44, s. 223-225.
43 Katalog portretów zbiorowych osobistości polskich i obcych w Polsce działających, oprac. H. Widacka, 
Warszawa 1997, t. 8, s. 56-57 poz. 97, il. s. 234.
44 Przedstawieni zostali: 1. Żelisław, w r. 1106; 2. Spytek z Melsztyna, † 1399; 3. Zawisza Czarny, † 1428; 
4. Kamienicki [!] Mikołaj, hetm. w. Kor. †1515; 5. Ostrogski Konstanty, hetm. w. lit. † 1533; 6. Radziwiłł 
Jerzy, hetm. w. lit. † 1541; 7. Tarnowski Jan, hetm. w. Kor. † 1561; 8. Sanguszko Roman, hetm. polny 
lit. † 1571; 9. Radziwiłł Mikołaj, hetm. w. lit. † 1588; 10. Zamoiski Jan, w. Kor. † 1605; 11. Radziwiłł 
Krzysztof, hetm w. lit. † 1603; 12. Sapieha Jan Piotr, hetm. w. lit. † 1611; 13. Żółkiewski Stanisław 
hetm. w. Kor. † 1620; 14. Chodkiewicz Jan Karol, hetm. w. lit. † 1621; 15. Koniecpolski Stanisław, hetm. 
w. Kor. † 1627; 16. Sapieha Lew, hetm. w. lit. † 1633; 17. Potocki Mikołaj, hetm. w. Kor. † 1651; 17. 
Wiśniowiecki Jeremi, hetm. w. Kor. † 1651; 19. Lanckoroński Stanisław, hetm. pol. Kor. † 1657; 20. 
Gosiewski Wincenty, hetm. polny lit. † 1662; 21. Potocki Stanisław Rewera, hetm. w. Kor. † 1667; 22. 
Lubomirski Jerzy, hetm. w. Kor. † 1667; 23. Sapieha Paweł, hetm. w. lit. † 1667; 24. Czarniecki Stefan, 
hetm. poln. Kor. † 1665; 25. Sobieski Jan, hetm. w. Kor. potem Król p. † 1696; 26. Jabłonowski Stanisław, 
hetm. w. Kor. † 1702; 27. Lubomirski Hieronim, hetm. w. Kor. † 1706; 28. Ogiński Grzegorz, hetm. w. 
lit. † 1709, 29. Rzewuski Stanisław, hetm. w. Kor. † 1728; 30. Potocki Józef, hetm. w. Kor. † 1752; 31. 
Branicki Jan, hetm. w. Kor. † 1773; 32. Rzewuski Wacław, hetm. pol. Kor. †1779; 33. Poniatowski Józef, 
wódz pol. marszałek fran † 1813; 34. Kościuszko Tadeusz, 1817 [!] naczelnik wojsk pol. † 1817; 35. 
Dąbrowski Henryk, wódz leg. pol. † 1818. 

10
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postaci, dokładnie odpowiadająca zestawowi wizerunków na kameach, począwszy 
od Żelisława, komesa Bolesława Krzywoustego, na Henryku Dąbrowskim – wo-
dzu legionów polskich – skończywszy. Zważywszy na fakt, iż wielu hetmanów na 
kameach ma niezgodny z epoką strój lub nieodpowiednie atrybuty (np. Krzysztof 
Mikołaj Radziwiłł trzyma insygnia królewskie: berło i jabłko), należy przypuszczać, 
że postaciom umieszczonym na litografii w drugim rzędzie, którym widać jedynie 
głowy, przygotowując materiał dla gliptyka, dorysowano tułowia, kopiując je bez 
zrozumienia z różnych portretów, aby na kameach znalazły się popiersia. Widocz-
ne podobieństwo niektórych wizerunków do znanej ikonografii (np. Konstantego 
Ostrogskiego do litografii Antoine’a  Maurina, wydanej przez Franciszka Daziara 
w  1859 r.45, czy Stanisława Koniecpolskiego do miedziorytu Antoniego Tepplara 
z ok. 1842 r.46) pozwala raczej zadać pytanie, z jakich wzorów korzystał Józef Swo-
boda, komponując galerię wodzów polskich.

Portrety uczestników powstania styczniowego 
Z powodu zaginięcia z odwroci wielu kamei karteczek z ich opisem identyfikacja przed-
stawionych na nich postaci była niekiedy utrudniona. Dotyczyło to przede wszystkim 
uczestników powstania styczniowego. Nazwiska powstańców udało się ustalić dzięki 
fotografiom z epoki. Zidentyfikowano m.in. Pawła Suzina, Dionizego Czachowskiego, 
Teodora Cieszkowskiego, Marcina Borelowskiego, ks. Benvenuto i ks. Szulca47.

Ciekawym przykładem w  tym zespole wizerunków jest portret Józefa Hauke-
-Bosaka, wykonany na podstawie medalionu Teofila Lenartowicza ofiarowanego bo-
haterskiemu powstańcowi w 1865 r. przez grupę polskich emigrantów z Florencji na 
uroczystym spotkaniu w domu Teodozji Dzieduszyckiej, co opisała uczestniczka tej 
uroczystości, Maria z Przezdzieckich Walewska48. 

Jagiellonki polskie
Dla 11 kamei, przedstawiających księżniczki i żony polskich władców z rodu Jagiello-
nów, za wzór posłużyły ilustracje wklejone w książce Aleksandra Przeździeckiego Ja-
giellonki polskie w XVI wieku, wydanej w czterech tomach w Krakowie w 1868 r. (il. 8-9)  
Są to fotografie portretów pochodzących z różnych zbiorów w kraju i za granicą49. 

45 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.15436/5.
46 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.25030.
47 Zob. dwa tableaux z  Biblioteki Narodowej: Za Wiarę i  Ojczyznę polegli 1863 (nr inw. F. 6697) 
i Ofiary z r. 1863 (nr inw. F. 3100).
48 A. Król, dz. cyt., s. 38 poz. 7, il. I/3; Głosy o Lenartowiczu…, dz. cyt., s. 642. 
49 T. 1, s. przedtytułowa – Zofia Jagiellonka, margrabina brandenburska z  miniatury spółczesnej 
w Muzeum Xiążęcem w Gotha; przed s. 53 – królowa Bona Sforza z miniatury spółczesnej ze zbiorów 
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Portrety wybitnych postaci z XVI-XIX w.
Siedem kamei przedstawia portrety mężów natchnienia i nauki: Karola Bołoz Anto-
niewicza (według litografii Maksymiliana Fajansa lub Franciszka Szczerbowskiego)50, 
Ignacego Krasickiego (z  ryciny Jana Ligbera)51, Adama Mickiewicza (na podstawie 
litografii Antoine’a Maurina wykonanej w zakładzie litograficznym Josepha Rose Le-
merciera w Paryżu, wydanej w Warszawie u Daziara w 1856 r.)52, Adama Naruszewi-
cza (z ryciny Carla Mayera według rysunku Ludwika Courtina)53, Gustawa Olizara, 
Teofila Wiśniowskiego i Jana Zamoyskiego (z ryciny Carla Mayera według rysunku 
Ludwika Courtina)54.

* * *
Wybrana przez Henrykę Capelli forma plastyczna wywodząca się z  antyku pod-
kreślała zarówno „starożytność” Polski, jak i stanowiła świadome lub nieświadome 
przywołanie idei dawnych gabinetów osobliwości i  gabinetów kolekcjonerów. Za-
skakujący koncept przedstawienia narodowych dziejów w nietypowym dla polskiej 
tradycji materiale, z  wykorzystaniem wzorów ikonograficznych znanych Polakom 
(odbijających m.in. wszystkie tendencje w polskim malarstwie historycznym XIX w.,  
począwszy od skromnych ilustracji do Śpiewów historycznych, poprzez modne malar-
stwo anegdotyczne w salonowo-akademickiej konwencji juste milieu Simmlera i wątek 
martyrologiczny dzieł Grottgera, aż do wielkich kompozycji historiozoficznych Ma-
tejki), spopularyzowanych przez grafikę dawną i współczesną oraz fotografie, spotykał 
się z żywym odbiorem oglądających i zapadał w pamięć. Dzisiaj zbiór kamei, nieznany 
szerszej publiczności, pozostaje ciekawym i frapującym materiałem badawczym. ◗ 

Puławskich; przed s. 101 – królowa Elżbieta Rakuska z  miniatury olejnej Łukasza Cranacha mł.; 
przed s. 181 – królowa Barbara Radziwiłłówna z portretu spółczesnego w zamku Nieświżskim. T. 2, 
s. przedtytułowa – królowa Katarzyna Rakuska z  miniatury olejnej Łukasza Cranacha mł.; przed 
s. 37 – Izabella Jagiellonka, królowa węgierska z  miniatury olejnej Łukasza Cranacha mł.; przed 
s. 215 – Zofia Jagiellonka, księżna brunszwicka z  miniatury olejnej Łukasza Cranacha mł. T. 3,  
s. przedtytułowa – Jadwiga Jagiellonka z miniatury olejnej spółczesnej ze zbiorów Puławskich; przed  
s. 137 – Katarzyna Jagiellonka, królowa szwedzka z  portretu spółczesnego w  zamku Skokloster 
w Szwecyi. T. 4, s. przedtytułowa – Anna Jagiellonka, królowa polska z miniatury olejnej Łukasza 
Cranacha mł.; przed s. 79 – posąg grobowy Zofii Jagiellonki, księżnej brunświckiej w  kościele 
w Wolfenbüttel. 
50 Zob. MNW, nr inw. 82344 i Gr.Pol.14400.
51 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.13154.
52 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.22690.
53 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.25167.
54 Zob. MNW, nr inw. Gr.Pol.25507.
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Kilka słów o niezwykłości innego  
– konstruowanie czarnego ciała  
w Popiersiu Murzynki Jeana-Baptiste’a Carpeaux 

Przedmiotem artykułu jest próba odczytania Popiersia Murzynki1 autorstwa Jeana-
Baptiste’a Carpeaux (1827-1875) poprzez dyskurs cielesności, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnienia płci i rasy. Reprezentacja postaci Murzynki w sztuce 
europejskiej, zwłaszcza powstającej w  XIX w., świadczy o  całkowicie kreacyjnym 
charakterze jej przedstawiania. Odcięta od pierwotnego kontekstu geograficznego 
i kulturowego, została stworzona z marzeń kultury Zachodu na swój temat. Odmó-
wiono jej prawa do tożsamości, tworząc substytut z wyobrażeń i oczekiwań artystów 
oraz widzów. Ustanowiono ją znakiem tego, co Gayatri Chakravorty Spivak nazywa 
uogólnieniem murzyńskiej geografii (vagueness of the negress’ geography) – sztucz-
nie skonstruowanym podmiotem, połączonym z wizją wspaniałej Afryki (la superbe 
Afrique)2. Griselda Pollock dopełnia to, pisząc, że w sztuce Zachodu czarna kobieta 
zazwyczaj reprezentuje przestrzeń w tekście maskulinistycznej kultury nowoczesności, 
w której rozwija się orientalizująca, afrykanistyczna fantazja krążąca pomiędzy arty-
stami, ich modelami i historykami współczesnej sztuki w dwudziestym wieku3. Chcia-
łabym się przyjrzeć: jak ciekawość wobec Innego w czasach kolonialnych wpłynęła 
na stworzenie jego reprezentacji w kulturze dominującej, i co może ona powiedzieć 
o patrzącym. 

Tworząc Popiersie Murzynki w 1868 r., Jean-Baptiste Carpeaux zdecydował się na 
werystyczne ukazanie postaci kobiecej o negroidalnych rysach twarzy i gęstych, wręcz 

1 Popiersie Murzynki, 1868 r., brąz, 63 x 43 x 34 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie.
2 G. Ch. Spivak, Imperialism and Sexual Difference, „Oxford Literary Review” 1986, vol. 8, nr 1-2,  
s. 229.
3 a space in the text of a masculinist modernist culture in which flourishes an Orientalizing, Africanist 
fantasy that circulates between artists, their models, and contemporary art historians in the twentieth 
century. G. Pollock, Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories, London-
New York 1999, s. 264.
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sztywnych włosach, uno-
szących się wokół głowy  
(il. 1). Jej ramiona są spęta-
ne sznurem, mocno wrzy-
nającym się w skórę, także 
na wysokości mostka. Biust 
fragmentarycznie zakrywa 
luźna tkanina, odsłaniając 
nagą pierś. Na podstawie 
znajduje się napis Pourquoi! 
naitre esclave? – Dlaczego 
urodzona niewolnicą? 

Przedstawienie odsło-
niętych włosów Murzyn-
ki było rzadko stosowane 
w  europejskiej sztuce. Tra-
dycyjnie postaci czarno-
skórych kobiet ukazywano 
w  turbanach lub zawojach 
szczelnie osłaniających ich 
głowy. Alternatywą było, 
zwłaszcza w  rzeźbie, za-
znaczenie ich w  schema-
tyczny sposób jako fal lub 
zwiniętych w  ornamen-
talne loki. Artyści nie próbowali oddać objętości czy gęstości afrykańskich wło-
sów. Przełom w  takim podejściu pojawił się za sprawą twórczości etnograficzne-
go rzeźbiarza Charlesa Cordiera (1827-1905). Dla niego prezentacja oryginalnych 
afrykańskich fryzur była elementem naukowego podejścia do przedstawienia. Gęste, 
przypominające wełnę, odstające włosy stanowiły znak „innego” – o wyglądzie od-
miennym od europejskiego, wzbudzały też poczucie obcości w oglądającym oraz 
wpisywały murzyńskie ciało w dyskurs o dzikości, prymitywizmie i konieczności 
niesienia cywilizacji. Po zniesieniu niewolnictwa w koloniach francuskich w 1848 r. 
polityka II Cesarstwa potrzebowała uzasadnienia do kontynuowania ekspansji ko-
lonialnej. W oficjalnej propagandzie dążenie do ekonomicznego rozwoju państwa 
poprzez zdobywanie taniej siły roboczej zostało zastąpione przez wizję poszerza-
nia wiedzy na polu historii naturalnej. Wyprawy do „egzotycznego” świata, w tym 
zdobytego w 1830 r. Algieru, miały przynieść istotne informacje o zamieszkujących 

1
Jean-Baptiste 
Carpeaux, 
Popiersie 
Murzynki,  
1868 r.  
Muzeum 
Narodowe  
w Warszawie
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je ludach. Projekt oświeceniowy znalazł tu swoją realizację w potrzebie uwiecznia-
nia i katalogowania różnorodności ras ludzkich. Istotnym aspektem tej działalności 
była propagowana potrzeba otaczania opieką ludów „prymitywnych” ze względu 
na ich brak dostępu do zdobyczy zachodniej cywilizacji. W Paryżu kontynuowano 
działalność założonego w 1839 r. Towarzystwa Etnologicznego oraz powołano do 
istnienia Paryskie Towarzystwo Antropologiczne (1859). Na polu sztuki znalazło to 
odzwierciedlenie w nurcie orientalistycznym, który dostrzegł i wyróżnił różne typy 
fizjonomii „egzotycznych” bohaterów, w tym czarnego Afrykanina4.

Jeszcze w XVIII w. osoby czarnoskóre funkcjonowały w kulturze europejskiej 
jako rodzaj curiositas, a  ich sprowadzanie stanowiło przejaw kultury ciekawości. 
Gubernator Senegalu, Stanislas Jean kawaler de Boufflers, w 1788 r. kupił senegalską 
dziewczynkę Ourikę jako prezent dla swej ciotki, Madame la Maréchale de Beau-
vau. Jak sam pisał: Wciąż mam papużkę dla królowej, konia dla marszałka de Ca-
stiers, małą niewolnicę dla Mme de Beauvau, kurę Sułtana dla księcia Laon i strusia 
dla pana de Nivernois5. Gest kawalera de Boufflers daje świadectwo uczestniczenia 
w  jeszcze żywej kulturze ciekawości, która dwa wieki wcześniej doprowadziła do 
powstawania kunstkamer. Jak pisze Krzysztof Pomian, zasada budowania kolekcji 
osobliwości polegała na gromadzeniu rzeczy rzadkich, lub za takie uznawanych, 
i  klasyfikowaniu ich według przyjętych kategorii, które mogły różnić się w  zależ-
ności od inwencji kolekcjonera6. Jednak za naczelną zasadę należy uznać unikanie 
wprowadzania ostrych podziałów do hierarchii bytów. Wyliczane przez markiza 
jednym tchem prezenty: papużka, koń, struś i mała Murzynka, należą do grona oso-
bliwości, curiositas, które są warte posiadania ze względu na swoją rzadkość, ale są 
sobie ontologicznie równe. W  kolekcji prywatnej zachował się portret Ouriki au-
torstwa Sophie de Tott (czynna 1801-1804). Dziewczynka, ubrana w  białą prążko-
waną sukienkę, dekoruje wieńcem laurowym marmurowe popiersie de Boufflersa. 
Czarne dziecko zostało „zaadoptowane” przez kulturę oświeceniowej Francji, która 
umożliwiła mu uczestniczenie w zdobyczach cywilizacji. Jedynym odniesieniem do 
jej pochodzenia, oprócz koloru skóry, są złote bransolety na ramionach i kostkach, 
przywołujące wspomnienie o niewolniczych kajdanach. 

4 A. L. Childs, The black exotic. Tradition and Ethnography in Nineteenth-Century Orientalist Art, 
University of Maryland 2005, s. 7 [dysertacja – dostęp przez ProQuest, 2011 r.].
5 I still have a parakeet for the queen, a horse for the Maréchal de Castries, a little captive for Mme de 
Beauvau, a sultan hen for the Duke of Laon, and an ostrich for M. de Nivernois. Cyt. za R. Mitchell, Les 
ombres noires de Saint Domingue. The Impact of Black Women on Gender and Racial Boundaries in 
Eighteenth- and Nineteenth-Century France, University of California, Berkeley 2010, s. 82 [dysertacja 

– dostęp przez ProQuest 2011 r.].
6 K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVII wiek, tłum. A. Pieńkos, Lublin 2001, 
s. 68-69.
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Wiek XIX wraz z  rozwojem nauk przyrodniczych i  antropologii wypracował 
„naukowe” podstawy do postrzegania „dzikości” czarnoskórych jako wynikającej 
z rasy, a nie uwarunkowań środowiskowych. Ważny udział w przemianie tych wy-
obrażeń miało pojawienie się w Europie w 1810 r. Saartje Baartman (znana także 
jako Sarah Baartmann/Sara Bartmann, przed 1790-1815), pochodzącej z południo-
woafrykańskiego ludu Khoikhoi (znanego ówcześnie jako Hottentoci). Cechą cha-
rakterystyczną jej fizjonomii były steatopygiczne pośladki, które w Europie budziły 
powszechną ciekawość. Saartje Baartman jako Hottentot Venus prezentowana była 
na pokazach w Anglii, Irlandii oraz Francji. Jej występy odbywały się w konwen-
cji freak-show, na którym prezentowane były niezwykłości natury, i przypominały 
prezentację dzikiego, egzotycznego zwierzęcia. Wystawiana przed publicznością, 
w obcisłym stroju eksponującym jej obfite pośladki, była dostępna dla każdego, kto 
chciał sprawdzić ich autentyczność. Oglądający mogli ją dotykać, niektórzy wyko-
rzystywali do tego laski lub szpikulce parasoli. Zabiegi te miały na celu wzmocnie-
nie efektu niezwykłości, zbudowania dystansu między Baartman a widzami. Jednak 
jej prawdziwa „kariera” zaczęła się po śmierci i przekazaniu jej ciała do celów na-
ukowych. Na podstawie sekcji jej zwłok powstało opracowanie Georges’a Cuviera 
(1769-1832) opublikowane w  Memoires du Museum d’Histoire Naturelle w  1817 r. 
Dokonuje on w  nim m.in. porównania budowy czaszki Saartje Baartman i  oran-
gutana oraz szczegółowo opisuje wygląd narządów płciowych i pośladków kobiety. 
Opierając się na zaobserwowanych cechach fizjonomii, tworzy wytyczne dla cha-
rakteryzowania rasy, w ramach której umieszcza Baartman. Praca Georges’a Cuvie-
ra przyczyniła się do powstania dziewiętnastowiecznej idei rasy. Zdaniem Barbary 
Jeanne Fields należałoby raczej mówić o  ideologii rasy, gdyż jej definiowanie jest 
właściwe dla konkretnego momentu historycznego, odpowiada na współczesne mu 
zapotrzebowanie i w związku z tym podlega zmianom7. Dla naukowca z pierwszej 
połowy XIX w. kolor skóry był kwestią drugorzędną, liczyły się obserwacje i pomia-
ry budowy anatomicznej, pozwalające na naukowe wyodrębnienie cech rasowych 
Hottentotów, a tym samym umieszczenie ich w hierarchii naturalnej poniżej rasy 
kaukaskiej (czyli białej). Georges Cuvier, opisując ciało Baartman, pozwala sobie na 
komplementy, jednak podkreśla, że negroidalne cechy twarzy sprawiają, że daleko 
mu do uroku ciała europejskiego. Jednak, jak zauważa Sadiah Qureshi, nie należy 
traktować postaci Saartje Baartman jako ikony przedstawiania Murzynek w  kul-
turze wizualnej dziewiętnastowiecznej Francji8. Jej sława nie wynikała z  faktu, że 

7 B. J. Fields, Slavery, Race and Ideology in American History, w: Region, Race and Reconstruction, ed. 
J. Morgan Kousser, J. M. McPherson, New York 1982, s. 824.
8 S. Qureshi, Displaying Sara Baartman – the Hottentot Venus, „History of Science” 2004, vol. 42,  
s. 241.
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była czarnoskóra, ale z nietypowej fizjonomii, która stawiała ją na równi z karłami, 
kobietami z brodą czy przesadnie otyłymi mężczyznami, którzy również gromadzi-
li pokaźną publiczność. Kolor jej skóry i pochodzenie jedynie dodawały pikanterii 
urokowi niezwykłości.

Zdaniem Jamesa Smallsa, u  progu II Cesarstwa określenie pojęcia przynależ-
ności do rasy kolorowej zajęło miejsce niewolnictwa9. Zniesiona przez abolicję pod-
ległość ekonomiczna czarnoskórych została zastąpiona podbudowanym naukowo 
przekonaniem o ich przynależności do rasy niższej, wymagającej nieustannej inter-
wencji cywilizowanego Zachodu. Funkcję popularyzacji tego przekonania przejęły 
sztuki plastyczne, zwłaszcza powstające w ramach nurtu orientalistycznego. Szcze-
gólnie widoczne jest to w twórczości Charlesa Cordiera. Jego debiut na Salonie 1848 r.  
gipsowym popiersiem Saïd Abdallah zbiegł się z  ogłoszeniem zniesienia niewol-
nictwa w koloniach francuskich, zyskując artyście przydomek rzeźbiarza etnogra-
ficznego. Sam artysta pisał we wspomnieniach, że praca ta była sprzeciwem wobec 
niewolnictwa, zalążkiem myśli antropologicznej i pozwalała na rozszerzenie pojęcia 
piękna10. 

Saïd Abdallah był postacią szeroko znaną w kręgach etnografów. Odlew jego 
głowy w gipsie z natury został wykonany w 1847 r. przez Towarzystwo Etnologiczne 
i znajdowała się w posiadaniu Victora Schoelchera, który odgrywał ważną rolę w ru-
chu abolicjonistycznym. Jako pendant do popiersia Charles Cordier wykonał w 1850 r.  
Afrykańską Wenus, wzorowaną na rysach wyzwolonej niewolnicy mieszkającej 
w Paryżu. Oba odlewy brązowe zostały zakupione przez królową Wiktorię i księcia 
Alberta w 1852 r. po Wielkiej Wystawie Światowej, gdzie Saïd Abdallah (wystawiany 
również jako Murzyn z Timbuktu) zdobył medal. 

W 1851 r. Charles Cordier został zatrudniony jako rzeźbiarz w paryskim Mu-
seum d’ Histoire Naturelle. Dzięki temu miał możliwość odbycia kilku podróży ba-
dawczych do Algierii, Grecji i Egiptu, finansowanych przez państwo. Podczas swoich 
wędrówek tworzył szkice reprezentantów różnych ras, które następnie uwieczniał 
w rzeźbie. Cordier tworzył popiersia w niewielkiej skali, łącząc marmur z drogocen-
nymi kolorowymi materiałami sprowadzanymi z kolonii. Ze względu na ich wysoce 
dekoracyjny charakter były one chętnie kolekcjonowane i eksponowane w kręgach 
paryskiej burżuazji. W  niebezpośredni sposób stawały się narzędziem propagan-
dy politycznej. Z jednej strony zaświadczały o kontynuacji ideałów rewolucyjnych: 
wolności, równości i  braterstwa niezależnie od rasy, ale jednocześnie promowały 
politykę ekspansji Napoleona III, prowadzoną pod auspicjami niesienia cywilizacji 

9 J. Smalls, Esclave, Negre, Noir. The Representation of Blacks in late 18th and 19th-Century French Art, 
Los Angeles 1991, s. 155 [dysertacja – dostęp przez ProQuest 2011 r.].
10 Tamże, s. 159.
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w najodleglejsze zakątki imperium. Wątek ekonomiczny tego rozwoju pobrzmiewał 
w kosztowności importowanych kruszców.

Jean-Baptiste Carpeaux, podobnie jak Charles Cordier, należał do kręgu arty-
stów wspieranych przez zamówienia publiczne (choć jego realizacje nie zawsze cie-
szyły się ogólnym uznaniem)11 i świadomie budujących swoją karierę. Zamówiona 
przez prefekturę paryską do Ogrodów Luksemburskich w 1867 r. Fontanna czterech 
części świata miała na celu uczczenie rządów Ludwika Napoleona, a zwłaszcza jego 
kolonialnych podbojów z lat 50. – Kambodży i południowej części Wietnamu (Ko-
chinchina)12. Utrzymane w typie etnograficznym Popiersie Murzynki służyło jako 
studium do pełnofiguralnej personifikacji Afryki, wchodzącej w skład grupy wień-
czącej fontannę. Artysta również w popiersiu zdecydował się na zachowanie alego-
rycznego charakteru przedstawienia, umieszczając na nim napis: Pourquoi! naitre 
esclave?, odwołujący się do niewolniczego kontekstu jako najbardziej charaktery-
stycznego symbolu Afryki. Pozostałymi „atrybutami” są negroidalne rysy twarzy 
i cechy fizjonomii przypisane do geograficznego miejsca pochodzenia kobiety oraz 
sznur krępujący jej ciało niczym zwierzęcia, odnoszący się do niewolniczego stanu. 
Zdaniem Lisy Salay Miller napis może również odsyłać do wciąż aktualnych wyda-
rzeń związanych z wojną secesyjną w Stanach Zjednoczonych, budząc sympatię dla 
ofiar niewolnictwa i  przypominając jednocześnie o  niedogodnościach, jakie wią-
zały się dla Francji z tą wojną – blokadzie importu bawełny i eksportu dóbr luksu-
sowych13. Niejako na poparcie tej tezy, w pełnopostaciowej realizacji na fontannie 
w Ogrodach Luksemburskich, personifikacja Ameryki stąpa pewnie po kajdanach, 
z których wyszła Afryka. 

Popiersie Murzynki Carpeaux daje interesujący wgląd w  konstruowanie wize-
runku Murzynek jako „innych” kultury zachodniej, zwłaszcza w kontekście ich od-
miennego od europejskiego wyglądu oraz roli płci w ich postrzeganiu. Jak zauważa 
Adrienne L. Childs, przed XIX w. postaci Murzynek obecne w sztuce europejskiej 
pełniły rolę bohaterek drugiego planu, towarzysząc głównym, białym „przedmio-
tom pożądania”14. Były służącymi, mieszkankami haremu lub egzotycznymi dzi-
kuskami. W burzliwym okresie po ogłoszeniu zniesienia niewolnictwa w koloniach 

11 Wystarczy przypomnieć skandal, jaki towarzyszył umieszczonej na fasadzie Opery Paryskiej 
grupie Taniec. Więcej na temat artysty: A. Middleton Wagner, Jean-Baptiste Carpeaux. Sculptor of 
the Second Empire, Yale 1990. 
12 D. Kocks, La fontaine de l’Observatoire von Jean-Baptiste Carpeaux. Zur Ikonographie der Kosmos-
Vorstellung im 19. Jahrhundert, „Wallraf-Richarz Jahrbuch“ 1976, Bd. 38, s.143-144.
13 L. S. Miller, Carpeaux America. Art and Sculptural Politics, w: Art and the Native American. 
Perceptions, Reality and Influences, ed. M. L. E. Krumrine, S. C. Scott, Penn State Press 2001, s. 201.
14 A. L. Childs, dz. cyt., s. 168.
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francuskich w 1794 r., a ponownym jego przywróceniem przez Napoleona w 1802 r.,  
wykształcił się nowy typ prezentacji Murzynki. Z  powabnej niewolnicy zamiesz-
kującej wnętrza haremu staje się ona symbolem wolności i równości. W takiej roli 
przedstawiła ją Marie-Guillemine Benoist (1768-1826) na słynnym Portrecie Mu-
rzynki z 1800 r. (Luwr, Paryż). Jednak, jak zauważa James Smalls, nagie, czarne ko-
biece ciało nigdy nie uwolniło się od aury seksualności i egzotyki15. Powstała w 1850 r.  
Wenus afrykańska Charlesa Cordiera wyznacza sposób pokazywania czarnoskórego 
kobiecego ciała w rzeźbie drugiej połowy XIX w., oparty na wrażeniu zmysłowości, 
dzięki zróżnicowaniu powierzchni nieomal nakłaniającym do dotknięcia. Adrien-
ne L. Childs określa tę rzeźbę jako manifestację specyficznej, afrykańskiej, kobiecej, 
cielesnej indywidualności, która była widoczną zmianą w traktowaniu czarnego cia-
ła. Dzięki balansowaniu pomiędzy nauką a sztuką Charles Cordier mógł pozwolić 
sobie na pewną dowolność, wyjście poza akademickie ograniczenia, i wpisać postać 
Wenus w jawną seksualność Murzynki, bez naruszania decorum mitologicznego te-
rytorium zarezerwowanego dla białych ciał16. 

Zastosowany przez Jeana-Baptiste’a Carpeaux w popiersiu motyw odsłonięcia 
piersi odwołuje się zarówno do powyższej tradycji odsłaniania czarnoskórego ciała, 
jak i  długiej historii tego motywu w  sztuce europejskiej. Z  jednej strony ustawia 
postać Murzynki w  jednym szeregu z  licznymi przestawieniami alegorycznymi 
i personifikacjami, wojowniczkami (Amazonki) oraz bohaterkami walki o wolność 
(rewolucyjna Marianna). Jednak w odniesieniu do czarnoskórego ciała odsłonięta 
pierś nieustannie emanuje aurą erotyki i egzotyki, wpisując je w czysto zmysłowy 
odbiór. Marie-Guillemine Benoist, we wspomnianym Portrecie Murzynki, jako 
pierwsza połączyła problemem niewolnictwa i emancypacji z motywem odsłoniętej 
piersi. Bohaterka jej obrazu – wyzwolona niewolnica – śmiało spogląda w kierunku 
widza, prezentując obnażoną pierś. Zawój na jej głowie przypomina czapkę frygijską, 
jeden z  symboli rewolucji francuskiej. Odczytanie jej ciała następuje poprzez pry-
zmat alegorii. Jej tożsamość ulega zatraceniu, ważne pozostają jedynie treści, które 
symbolizuje. Odsłonięta pierś przywodzi analogię do postaci Marianny i ustawia 
postrzeganie portretowanej Murzynki w kontekście zwycięstwa rewolucyjnych ide-
ałów17. Analogicznie należałoby czytać motyw odsłoniętej piersi w pracy Jeana-Bap-
tiste’a Carpeaux, jako odwołanie do idei walki o wolność.

Artysta, tworząc Popiersie Murzynki, połączył alegoryczną tradycję wykorzystu-
jącą kobiece ciało do kodowania abstrakcyjnych znaczeń z orientalistycznym spoj-

15 J. Smalls, Slavery is a Woman. Race, Gender and Visuality in Marie Benoist’s Portrait d’une négresse 
(1800), „Nineteenth-Century Art Worldwide” – wyd. interentowe [z dn. 5 IV 2012 r.].
16 A. L. Childs, dz. cyt., s.171-176.
17 J. Smalls, Slavery…, dz. cyt.
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rzeniem na egzotykę. Wpisał się tym samym w potrzebę polityki Napoleona III do 
propagowania słuszności dalszych podbojów kolonizacyjnych. Wcześniejszy motyw 
w postaci poszukiwania źródeł bezpłatnej siły roboczej został zastąpiony w oficjal-
nej propagandzie przez ideę rozpowszechniania zdobyczy cywilizacji. Przedstawie-
nia postaci o  negroidalnych rysach wzmagają u  europejskiego odbiorcy poczucie 
odmienności i  wyższości. Na płaszczyźnie niewerbalnej następuje legitymizacja 
potrzeby dominacji nad tymi „dzikimi”, „pierwotnymi” ludami, które należy ucy-
wilizować. Odwołanie do niewolnictwa przypomina, że naród francuski ma wręcz 
obowiązek stania na straży wolności i  ingerowania w razie jej zagrożenia. Zasada 
równości przedstawicieli wszystkich ras znalazła swoją materializację m.in. w fon-
tannie Czterech części świata – przedstawiciele czterech ras (kontynentów) wspólnie 
dźwigają glob i wprowadzają go w ruch. Wizerunek zniewolonej Murzynki nie tylko 
legitymizuje imperialistyczne dążenia II Cesarstwa, lecz także daje wyraz patriar-
chalnemu stosunkowi do kobiecego ciała. Półnagie i  skrępowane, a  jednocześnie 
sensualnie ukazane w szczegółach anatomicznych, budzi potrzebę opieki – wyswo-
bodzenia z więzów, a także wyzwolenia od stanu „dzikości”, „prymitywizmu”. Jak 
pisze Zine Magubane, czarne ciało jest wciąż konstruowane w  zależności od po-
trzeb wytwarzającego je twórcy18. Pomimo, że popiersie Jeana-Baptiste’a Carpeaux 
ma cechy portretowe (rysy należą do modelki, która pozowała Cordierowi do Ca-
presse des colonie), to tożsamość portretowanej nie została uwzględniona. Artysta 
zdecydował się na jej ukrycie pod alegorią Afryki. Jej wizerunek został dostosowany 
do potrzeb i wyobrażeń domyślnego odbiorcy twórczości Carpeaux – należącego 
do co najmniej mieszczańskiej klasy, raczej zamożnego i wyedukowanego mężczy-
zny. W jego oczach Popiersie Murzynki uzasadnia ekonomiczne kolonialne dążenia 
i materializuje fantazje na temat odległych, egzotycznych krajów wraz z dostępnymi 
tam kobiecymi ciałami, czekającymi na opiekę. Jednak w zależności od kontekstu,  
w jakim znajduje się rzeczywisty, aktualny odbiorca, może on dostrzec w rzeźbie 
całkiem odmienne treści. ◗

18 Z. Magubane, Which Bodies Matter? Feminism, Poststructuralism, Race, and the Curious Theoretical 
Odyssey of the Hottentot Venus, „Gender and Society” 2001, vol. 15, nr 6, 816-834.
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Nègres-pies, różnorodność ras ludzkich  
i imaginacja matki.  
O portretach czarnoskórych chorych na piebaldyzm

W 1910 r., w tygodniku „British Medical Journal”, Jonathan Hutchinson, angielski 
chirurg, dermatolog i patolog, opublikował artykuł poświęcony jednemu z licznych 
zaburzeń pigmentacji skóry, któremu dwudziestowieczna refleksja medyczna, od-
wołująca się skądinąd do osiemnastowiecznej nomenklatury i opisów osób dotknię-
tych tą chorobą, nadała miano piebaldyzmu1. Jest to rzadka, genetycznie warun-
kowana dysfunkcja melanocytów, objawiająca się odbarwieniami w postaci białych, 
różowych lub bladych plam, zarówno na białej, jak i na ciemnej skórze, z  charak-
terystyczną białą plamą na czole i odbarwionym kosmykiem włosów. W krótkim 
artykule Hutchinson dokładnie zrelacjonował obserwowane przez siebie przypadki 
występowania osobników o  de facto łaciatej skórze, zarówno wśród zwierząt, jak 
i wśród ludzi. Towarzyszące tekstowi ilustracje, wśród których, jako istotny element 
porównawczy, znalazła się rycina ilustrująca czwarty tom suplementów do Histoire 
naturelle, générale et particulière Georgesa-Louisa Leclerca, Comte de Buffon (il. 1), 
zostały dobrane tak, by nie tyle przykuć uwagę czytelnika do indywiduum, opisy-
wanego jako osobliwość, co uwypuklić nietypowość konkretnego stanu fizycznego. 
W medycznej refleksji Hutchinsona znaczenie ma już nie tyle jednostka, zadziwiają-
ca ludzka osobliwość, ile fakt, iż można włączyć ją w obręb szerszego zjawiska. Nie 
jest to czysty przypadek, ale jakaś reguła – pisał angielski medyk2.  

Hutchinson opublikował swój artykuł w momencie, gdy zainteresowanie albi-
nizmem, leukodermą, częściowym albinizmem oraz innymi schorzeniami, zwią-
zanymi z zaburzeniami pigmentacji, przeżywało swoisty renesans. Dwie pierwsze 
dekady ubiegłego stulecia przyniosły opisy kolejnych przypadków, bazujące zwykle 

1 J. Hutchinson, On Palaeogenetic Face-Pattern in Acroteric Piebalds, „British Medical Journal” 1910, 
vol. 1, nr 2581, s. 1479-1481.
2 We must refer them to the action of law and not to mere chance coincidence. Tamże, s. 1480.
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na materiałach i  zdjęciach nad-
syłanych z europejskich kolonii3, 
a  także ich pierwsze naukowe 
klasyfikacje. W  toku medycz-
nych dywagacji powstał też 
użyteczny z  punktu widzenia 
ówczesnych nauk o  człowieku 
kanon ikonograficzny, doku-
mentujący odstępstwo od normy. 
Wówczas też lekarze, tacy jak 
Raphael Blanchard4, Jonathan 
Hutchinson, a  przede wszyst-
kim Karl Pearson, Edward 
Nettleship oraz Charles Usher, 
autorzy monumentalnej publi-
kacji A Monograph on Albinism 
in Man5, sięgnęli po osiemnasto- 
i  dziewiętnastowieczne obrazy 
i ryciny, umieszczając je na rów-
nych prawach z dziewiętnasto- i dwudziestowiecznymi kolonialnymi fotografiami. 
Sztuka po raz kolejny służyła więc medycynie, a obydwie brały udział w imperial-
nym projekcie swoich czasów.

Medyczna monografia nadała przy tym nowe życie i nowe znaczenia rzadkiej 
w nowożytnej ikonografii mieszkańców krajów pozaeuropejskich grupie przedsta-
wień, które niegdyś spełniały swą funkcję w gabinetach naturalistów, arystokratycz-
nych kolekcjach osobliwości czy też na jarmarkach, sprzedawane jako suweniry. Co 
jednak z naszego punktu widzenia ważniejsze, stanowiły dokument istnienia oso-
bliwości, swoistej pomyłki natury, która zmierzona, opisana i namalowana, oddana 
została europejskiej wyobraźni i naukowej interpretacji, współkształtując zarówno 
obraz poszerzającego się świata, jak też kolonialną tożsamość ówczesnych potęg 

3 Np. K. Pearson, Note on the Honduras Piebald, „Biometrika” 1913, vol. 9, nr 1-2, s. 330-331;  
C. D. Maynard, Note on a Negro Piebald, „Biometrika” 1914, vol. 10, nr 1, s. 193. 
4 R. Blanchard, Sur un cas inédit de nègresse-pie au XVIIIe siècle, „Zoologische Annalen” 1904, vol. 1, 
s. 41-46; Tenże, Encore sur les nègres-pies. Un cas inédit du début du XIXe siècle, „Bulletin de la Societé 
française d’histoire de la médecine” 1906, vol. 4, s. 209-219; Tenże, Nouvelles observations sur les 
nègres pies. Geoffroy Saint Hilaire à Lisbon, „Bulletin de la Societé française d’histoire de la médecine” 
1907, vol. 5, s. 114-135.
5 K. Pearson, E. Nettleship, Ch. H. Usher, A Monograph on Albinism in Man, Cambridge 1911-1913, 
vol. 1-2. 
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(Mary Sabina), 
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servant de suite à 
l’histoire naturelle 
de l’homme. 
Supplemént, tome 
quatrième...,  
Paris 1777, 
tabl. II
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morskich. Te frapujące ówczesnych na-
turalistów portrety ludzi stojących po-
między kategoriami porządkującymi 
świat są też dokumentem oświecenio-
wego zauroczenia tożsamością o  nie-
pewnym statusie, spektaklem cudow-
ności i odstępstwem od normy, którą to 
fascynację Barbara Stafford uznała za 
jeden z  przejawów nowoczesności dłu-
giego XVIII w.6

Nowożytne opisy albinosów, i o wie-
le rzadsze relacje na temat nègres-pies, 
sporządzane przez podróżników, mi-
sjonarzy, pamiętnikarzy i  naturalistów7, 
zdecydowanie dominują – co pokazu-
je także dokumentacja zebrana przez 
Pearsona, Nettleshipa i Ushera – nad nie-

licznymi materiałami ikonograficznymi. Najbardziej znanym osiemnastowiecznym 
przedstawieniem piebaldyzmu jest portret Mary Sabiny (ok. 1744), dziewczynki, która 
urodziła się czarnoskórym niewolnikom na należącej do jezuitów plantacji Mantua, 
niedaleko miasta Cartagena de Indias (tereny dzisiejszej Kolumbii). Już na początku 
ubiegłego stulecia zwrócono uwagę na bardzo bliskie podobieństwo portretu łacia-
tej dziewczynki, ukazanej na wspomnianej wyżej rycinie ilustrującej dzieło Buffona, 
i wizerunku Mary Sabiny (il. 2). Sugerowano, iż do Europy trafiły przynajmniej dwa 
jej portrety, z których jeden, za pośrednictwem niejakiego Monsieur Taverne, natu-
ralisty i burmistrza Dunkierki, dostał się w ręce francuskiego autora Histoire natu-
relle8. Portret Mary Sabiny wykonano najpewniej na plantacji Mantua, a ona sama 

6 B. Stafford, Body Criticism. Imagining the Unseen in Enlightenment Art and Medicine, Cambridge 
1991, s. 319.
7 Nowożytną literaturę podróżniczą, pamiętnikarską oraz pisma philosophes i (w niewielkim zakresie) 
naturalistów omawiają: R. Little, Nègres Blancs. Représentations de l’autre, Paris 1995, s. 23-46;  
N. Chelala, L’ albinos en Afrique. La blancheur noire énigmatique, Paris 2007, s. 19-32.
8 Portret opatrzony inskrypcją umieszczoną w prawym dolnym rogu: The true / Picture of Mary - / 
Sabina, who was born / Oct 12 1736 at Mantua, a / Plantation belonging to / ye Iesuits in ye City of 
Car- / tagena in America of / two Negroe Slaves Named / Martiniano & Patrona. Obraz znajduje się 
w kolekcji The Royal College of Surgeons of England w Londynie. Zob. A. Keith, Buffon’s engraving 
of a pieblad Negress, „British Medical Journal” 1910, vol. 2, nr 2592, s. 658-659; J. Dobson, Mary 
Sabina, the Variegated Damsel, „Annals of The Royal College of Surgeons of England” 1958, vol. 
22, nr 4, s. 273-278. Drugi ze znanych portretów Mary Sabiny znajduje się w kolekcji The Colonial 

2
[artysta 

nieznany],  
Mary Sabina,  

olej na płótnie, 
ok. 1744 r.  

The Hunterian 
Museum at The 
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of Surgeons  
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Londyn,  
nr inw.: 
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nigdy nie dotarła na Stary Kontynent. 
Nieco inaczej, wedle skąpych infor-
macji i  przypuszczeń, potoczyły się 
losy Siriaco, nègre-pie pochodzącego 
z Brazylii. Podarowany najpierw portu-
galskiemu gubernatorowi stanu Bahia, 
a  następnie, wraz z  grupą karłów wy-
słany do Portugalii jako dar guberna-
torów prowincji brazylijskich dla pary 
królewskiej Marii I  i  Piotra III, poja-
wia się na trzech osiemnastowiecznych 
przedstawieniach: dwóch identycznych 
portretach pędzla Joaquima Leonarda 
de Rochy, namalowanych najpewniej 
w  Portugalii9 (1786, il. 3), oraz na ob-
razie José Conrado Rozy, przedstawia-
jącym maskaradę ślubną10. Kolonialny 
kontekst ma też portret Madeleine, 
wykonany, jak mówi inskrypcja za-
mieszczona na obrazie, w  1782 r. na 
Martynice przez francuskiego artystę Le Masuriera, pracującego we francuskich 
Antylach i  dokumentującego życie czarnoskórych niewolników11. Sportretowana 
przez Le Masuriera dziewczynka uważana jest za tożsamą z postacią dziecka, które-
go woskowa figurka, wykonana zapewne także na Martynice, przechowywana jest 

Williamsburg Fundation w Williamsburgu.
9 Portrety w kolekcji Musée d’histoire de la médecine w Paryżu oraz w kolekcji Museo Nacional de 
Cencias Naturales w Madrycie. Zob. R. Blanchard, Sur un cas inédit du début..., dz. cyt., s. 41-46; 
Tenże, Encore sur les nègres-pies..., dz. cyt., s. 209-217; Tenże, Nouvelles observations..., dz. cyt., s. 114-
123; M. Monestier, Les Poils. Histoires et bizarreries, Paris 2002, s. 195; Beautés monstres: curiosités, 
prodiges et phénomènes, catalogue de l’exposition présentée au Musée des Beaux-Arts de Nancy,  
24 octobre 2009 – 25 janvier 2010, dir. S. Harent, M. Guédron, Paris 2009, s. 158.
10 W zbiorach Musée du Nouveau Monde w La Rochelle. Zob. I. Katzew, Casta Painting. Identity 
and Social Stratification in Colonial Mexico, w: New World Orders. Casta Painting and Colonial Latin 
America, exhibition catalogue, Americas Society Art Gallery, New York, September 26–December 22, 
1996, New York 1996, s. 16; Beautés monstres…, dz. cyt., s. 158.
11 Dwa obrazy w kolekcji Musée de l’Homme w Paryżu. Zob. R. Blanchard, Nouvelles observations..., 
dz. cyt., s. 124-130; K. Pearson, E. Nettleship, Ch. H. Usher, dz. cyt., s. 236; M. Monestier, dz. cyt.,  
s. 194 (il. nlb).

3
Joaquim de la 
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Siriaco,  
olej na płótnie, 
1786 r.  
Musée 
d’Histoire de la 
médecine,  
Paryż,  
nr inw.: 
89.01.0110.  
© Musée 
d’Histoire de la 
médecine
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w Warren Anatomical Museum (Harvard University)12. Galerię interesujących nas 
wczesnych przedstawień dopełnia portret Georgea Alxandra Grattona (il. 4), chłop-
ca urodzonego na wyspie Saint Vincent na Morzu Karaibskim, wysłanego do Europy 
i pokazywanego publiczności w Bristolu i Londynie, oraz graficzny wizerunek Johna 
Bobeya, „cętkowanego Indianina” z Jamajki – których losy są nieco lepiej (ale ciągle 
niewystarczająco) znane dzięki informacjom prasowym13 – a także graficzne przed-
stawienie nieznanej z imienia dziewczynki z wyspy St. Lucia14. 

Portrety Mary Sabiny, George’a Alexandra Grattona i Siriaco usytuować moż-
na między konwencją portretu etnograficznego i portretu poddanego egzotyzacji15. 
Dokładne przedstawienie postaci, z  położeniem nacisku na oddanie cech fizjono-
micznych i  charakteru pigmentacji skóry (a  więc specyfiki rasy rozumianej jako 
przejaw różnorodności ludzkiej), przemawia za przedstawieniem etnograficznym. 
Z  drugiej zaś strony pejzaż, którego elementy, takie jak bujna roślinność, palmy, 
czy katolicka kaplica w  oddali, uznać należy raczej za elementy pejzażu typowe-
go, stanowi odpowiednie, w ówczesnym pojęciu, tło dla portretowanej osobliwości. 
Egzotyczność portretów jeszcze bardziej podkreślają stereotypowe rekwizyty, takie 
jak papuga, kolorowa biżuteria czy łuk, będące atrybutami niemal wszystkich przed-
stawicieli świata pozaeuropejskiego, od mieszkańców dawnych Indii Zachodnich po 
reprezentantów Indii Wschodnich. Na marginesie można tylko zaznaczyć, że na ry-

12 R. Blanchard, Nouvelles observations..., dz. cyt., s. 124-130; K. Pearson, E. Nettleship, Ch. H. Usher, 
dz. cyt., s. 236-239; G. E. Gifford, Magdeleine of Martinique, „International Journal of Dermatology” 
1980, vol. 19, nr 2, s. 107-110.
13 Portret George’a Alexandra Grattona znajduje się w kościele pw. Wszystkich Świętych w Marlow, 
Buckinghamshire (Anglia). Znane są także kolorowe ryciny z jego wizerunkiem, sprzedawane w trakcie 
freak shows (m.in. w zbiorach The Wellcome Library w Londynie). Na temat Grattona zob. The Spotted 
Negro Boy, w: The Family Magazine or Weekly Abstract of General Knowledge, ed. O. Bacheler, New 
York 1833-1834, vol. 1, s. 127. Na temat Johna Bobey’a zob. John Bobey. The Wonderful Spotted Indian, 
w: The New Wonderful Museum, and Extraordinary Magazine: Being a Complete Repository of All the 
Wonders, Curiosities, and Rarities of Nature and Art, From the Beginning of the World to the Present Year, 
by W. Granger, London 1804, vol. 2, s. 711-715, il. na s. 710. Historia George’a Alexandra Grattona 
została ostatnio przypomniana na wystawie A  Visible Difference: Skin, Race & Identity 1720-1820 
w The Royal College of Surgeons of England (Hunterian Museum) w Londynie (2007 r.). Zob. artykuł 
kuratorki wystawy: T. T. Odumosu, Exhibiting Difference. A Curatorial Journey with George Alexander 
Gratton, the ‘Spotted Negro Boy’, w: Representing Enslavement and Abolition in Museums: Ambiguous 
Engagements, ed. L. Smith, G. Cubitt, K. Fouseki, R. Wilson, London 2011, s. 175-192.
14 Rycina w zbiorach m.in. The Royal College of Surgeons of England w Londynie.
15 Moje rozumienie portretu etnograficznego i egzotycznego bliskie jest ujęciu Petera Masona a także 
stanowisku reprezentowanemu przez Rebeccę Parker Brienen. Zob. P. Mason, Ethnographic Realism 
and the Exotic Portrait, w: Tegoż, Infelicities. Representations of the Exotic, Baltimore 1998, s. 42-63; 
R. Parker Brienen, Visions of Savage Paradise. Albert Eckhout, Court Painter in Colonial Dutch Brasil, 
Amsterdam 2006, s. 88-93.
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cinie ilustrującej Histoire naturelle jest 
ich o  wiele więcej – obok papugi ry-
townik dodał jeszcze parasol, toporki 
i wzorzystą tkaninę. Tym, co dodatko-
wo jest charakterystyczne dla tych por-
tretów to swoisty nacisk położony na 
podkreślenie indywidualizmu postaci, 
który sprawia, że portretowany odbie-
rany jest nie jako reprezentant więk-
szej grupy (co znamienne dla portretu 
etnograficznego), ale raczej jako wy-
jątek w  jej obrębie. Nieco inne w  cha-
rakterze są graficzne przedstawienia 
Johna Bobeya  i  dziewczynki z  wyspy 
St. Lucia, które – poprzez ukazanie po-
staci z przodu i z tyłu, tak, by możliwe 
było porównanie różnic w pigmentacji 
skóry – sytuują się w kręgu przedstawień bliskich ilustracji medycznej. 

Te portrety, w gruncie rzeczy nieskomplikowane z punktu widzenia ikonografii, 
a także skąpe informacje na temat kolei życia przedstawionych postaci, odsłaniają 
konteksty, w  jakich funkcjonowała owa ludzka osobliwość. Nègres-pies zadomo-
wili się przede wszystkim w dyskursie nauki oraz w obrębie popularnej, masowej 
rozrywki swoich czasów, którą były freak shows – pokazy dziwolągów. Pierwsze 
przekazy pisane, mówiące zarówno o albinosach, jak też o ludziach czarno-białych, 
sięgają starożytności, pism Pliniusza Starszego, Lukiana i Filostrata16. W osiemna-
stym stuleciu, dzięki narastającej od końca XVI w. liczbie wydawanych na Starym 
Kontynencie relacji z podróży i  listów z  jezuickich misji ewangelizacyjnych, feno-
men „białych” i  nègres-pies, mieszkających wśród czarnoskórych, był już dobrze 
znany. Do europejskiego imaginarium wkroczyli oni jako postaci przynależące 
do świata legend i  niezwykłości. Ich magiczny wizerunek współbudowały obo-
wiązkowe w każdym niemal opisie bezpośredniego spotkania z Innymi informacje 
o miejscu, jakie zajmują we właściwej im społeczności. Zwykle przedstawiano ich 
jako postaci cudowne i przeklęte zarazem, jako kapłanów i magików na dworach 
lokalnych władców, a  jednocześnie jako znienawidzonych przez miejscową lud-
ność odszczepieńców17. Niezwykłość skóry, usianej charakterystycznymi, jasnymi 
plamami, ujawniającymi się także w  partii włosów, nie tylko nadawała im status 

16 N. Chelala, dz. cyt., s. 20-21. 
17 R. Little, dz. cyt., s. 27-29. 
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osobliwości, tak w Europie, jak i poza nią, ale przede wszystkim nie pozwalała na 
ich precyzyjne zakwalifikowanie w  obrębie żadnej z  wyróżnianych wówczas ras 
ludzkich. Przywoływany już tutaj Buffon, do którego przyjdzie nam jeszcze po-
wrócić, znane mu przypadki albinizmu omawia osobno, umieszczając stosowne 
spostrzeżenia między uwagami o kolorze skóry czarnych, karłach z Madagaskaru, 
Patagończykach, mieszkańcach wysp Morza Południowego i Indianach a rozważa-
niami na temat Monstrów. Funkcjonujące w ówczesnym dyskursie klasyfikacje do-
brze ilustruje cykl rycin przedstawiających mieszkańców różnych części świata, któ-
re wykonał, zapewne jako ilustrację większego dzieła z zakresu historii naturalnej, 
niemiecki ilustrator Johann August Rossmässler. Albinosów i  nègres-pies włączył 
do wyodrębnionej grupy ludzi, których określił mianem nadzwyczajnych18 (il. 5). 
Czarnoskórą dziewczynkę pokrytą białymi plamami oraz albinoskę – której portret 
jest skądinąd wzorowany na zamieszczonym w czwartym tomie suplementów do 
Histoire naturelle Buffona wizerunku albinoski Geneviève (il. 6) – umieścił obok 
karła, giganta, a  także powszechnie znanej w  Europie Anne-Marie Hérig, dziew-
czynki urodzonej w Lotaryngii w 1770 r. Jej niezwykłe ciało usiane było brodawka-
mi i naroślami porośniętymi szczeciną przypominającą tę, którą dostrzec można na 
skórze cieląt i kozłów19.

18 Rycina reprodukowana w: My i Oni. Zawiła historia odmienności, katalog wystawy, Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Krakowie, 15 marca – 5 czerwca 2011, red. B. Górska, J. Taylor-Kucia, Kraków 
2011, s. 115; komentarz s. 110 (A. Olszewska).
19 G. L. Leclerc, Comte de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière servant de suite à l’histoire 
naturelle de l’homme. Supplément, tome quatrième, Paris 1777, s. 571-573.
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Naukowa – w  osiemnastowiecz-
nym pojęciu – refleksja nad chorymi 
na piebaldyzm zaliczała ich do grupy 
blafard (bladawych), których, jak pi-
sał w swej monumentalnej publikacji 
Buffon, spotkać można we wszystkich 
częściach świata. Na Cejlonie znani 
są pod imieniem Bedas, na Jawie jako 
Chacrelas lub Kacrelas, w  Przesmyku 
Panamskim jako Albinosi, w  innych 
miejscach świata jako Dondo, nazywa 
się ich także Nègres-blancs20. W  dys-
kursie ówczesnej historii naturalnej 
nègres-pies nie stanowili więc odręb-
nej kategorii. Z  uwagi na podobień-
stwo występujących u  nich anomalii 
opisywani i  analizowani byli wraz 
z  występującymi wśród czarnoskó-
rych albinosami. Czarni, ale biali, albo też biali i czarni jednocześnie, przypomina-
jący ludzi, ale jednak znacznie odstający od normy, wymusili na osiemnastowiecz-
nych naturalistach konieczność przemyślenia wielu kwestii związanych z etiologią 
niezwykłości, dotykających problematyki ówczesnej teratologii oraz embriologii, 
a także kształtującego się dyskursu na temat ras ludzkich.

W obręb refleksji naturalistów problem albinosa wkroczył dopiero w 1744 r., kie-
dy to oczom paryskiej elity intelektualnej ukazała się niezwykła, kolonialna osobli-
wość: dziecko cztero- lub pięcioletnie, które odznacza się wszelkimi cechami czarnych, 
a którego skóra, bardzo biała i blada, podkreśla jedynie jego brzydotę. Jego głowę po-
krywa wełna, której biel miejscami wpada w ryży odcień. Jasnoniebieskie oczy zdają 
się być oślepione blaskiem dnia. Jego wielkie i niezgrabne ręce bardziej przypominają 
łapy zwierzęcia, niż dłonie człowieka21. Podobne spostrzeżenia poczynić musieli też 
członkowie brytyjskiej Royal Society w Londynie, którzy mieli sposobność oglądać 

20 On les connoît à Ceylan sous le nom de Bedas, à Java sous celui de Chacrelas ou Kacrelas, à l’Isthme 
d’Amerique sous le nom de l’Albinos, dans d’autres endroits sous celui de Dondos; on les appelés Nègres-
blancs. Tamże, s. 556.
21 C’est un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits de Negres, & dont une peau très blanche & blafarde 
ne fait qu’augmenter la laideur. Sa tête est couverte d’une laine blanche tirant sur les roux. Ses yeux 
d’un bleau clair paroissent blessés de l’éclat du jour. Ses mains grosses & mal faites ressemblent plutôt 
aux pattes d’un animal qu’aux mains d’un homme, P. L. Moreau de Maupertuis, Venus physique, [b. m. 
wyd.] 1746, s. 175-176.
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albinosa w  roku 1761 i  1765, oraz ich niemieccy koledzy z  berlińskiej Königlich-
Preussische Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften, którzy po-
dobny przypadek widzieli w  1764 r.22 Fizyczna obecność anomalii, znanej dotąd 
jedynie z pism podróżników, pozwoliła pracującym w Paryżu naturalistom na jej 
dokładne oględziny: zmierzenie i opisanie, które wymogły też usytuowanie jej w ra-
mach funkcjonującego wówczas porządku nauki o człowieku. Pod wpływem tego 
spotkania francuski matematyk i filozof, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis opisał 
przypadek nègre blanc w dwóch pracach: Dissertation physique à l’occasion du nègre-
blanc (1744) i w nieco późniejszej Vénus physique (1746). W jego pismach obecne są 
już te podstawowe wątki, które roztrząsać będą kolejni naturaliści pochylający się 
nad problemem nègre blanc. Bardziej niż sam wygląd dziecka frapował filozofa fakt, 
iż zarówno jego ojciec, jak i matka, byli całkowicie czarni. Pytanie o to, jak to możli-
we, że czarnoskórzy rodzice dali życie dziecku o skórze białej, bądź też jednocześnie 
białej i czarnej, które przy tym odznacza się wszelkimi cechami fizjonomicznymi 
właściwymi czarnoskórym, stało się jednym z częściej zadawanych. Drugie pytanie, 
oscylujące wokół kwestii, jak to możliwe, że w tych zakątkach ziemi rozpoznanego 
świata, których klimat sprzyja narodzinom czarnych, rodzą się ludzie biali i czarno-

-biali, dotyczyło w istocie ówczesnych rozważań na temat rasy. Wyjaśniając fenomen 
nègre blanc, Maupertuis był niezwykle awangardowy jak na swoje czasy i panujące 
wówczas przekonania, a wysunięte przez niego tezy były brzemienne w skutki dla 
późniejszej historii naturalnej. Występowanie białych wśród czarnych postrzegał 
w istocie jako zjawisko warunkowane genetycznie. Wystarczyłoby, by to dziecko mia-
ło jakiegoś nègre blanc wśród swoich przodków23 – pisał. Przyglądając się etiologii 
osobliwości, którą dane mu było oglądać w Paryżu, zaznaczał, że sytuacja odwrotna 
do obserwowanej, a więc narodziny czarnoskórego z białych rodziców, nie została 
dotąd odnotowana. Spostrzeżenie to doprowadziło go do konkluzji, że pierwotną 
rasą ludzką była rasa biała, z której wywodzili się czarni, i do której niekiedy wra-
cali poprzez kuriozalne narodziny nègre blanc. Wysunięta przez Maupertuisa teoria 
epigenezy, stojąca w opozycji do popularnej wówczas teorii preformacji, skłoniła go 
do poczynienia jeszcze jednej, brzemiennej w skutki uwagi. Czarni i biali to według 
niego za mało, by oddać różnorodność rodzaju ludzkiego24. Jak wskazuje Andrew 
Curran, ów binarny, nie tylko biologiczny, lecz także etyczny w charakterze podział 
na białych i czarnych, burzyły też notowane przypadki narodzin mulatów, będących 
owocem kontaktów seksualnych między białymi kolonizatorami a  ich czarnymi  

22 N. Chelala, dz. cyt., s. 24.
23 il sufissoit que cet enfant eût quelque Negre blanc parmi ses ayeux. P. L. Moreau de Maupertuis, dz. 
cyt., s. 176.
24 Tamże, s. 165-166.
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niewolnicami, których co prawda zakazywało prawo, ale które były na porządku 
dziennym w europejskich koloniach25. Krzyżówka ras podważała tym samym po-
dział na cztery podstawowe, jasno wówczas rozgraniczane, rasy ludzkie. 

O  ile teza o pierwotności rasy białej, postrzeganej jako matka wszystkich ras 
ludzkich, cieszyła się zainteresowaniem, to postrzeganie narodzin albinosów jako 
swoistego ujawnienia się podobnej cechy, istniejącej we wcześniejszych pokoleniach, 
nie znalazło szerszego oddźwięku. Wytłumaczeniu narodzin tych ostatnich dłu-
go służyły inne, bardziej magiczne koncepcje. Mniej więcej w  tym samym czasie 
gdy Maupertuis wydał obydwie swoje książki, w Madrycie ukazała się drukiem El 
Orinoco Ilustrado, y Defendido, Historia Natural, Civil, y Geographica de Este Gran 
Rio26, spisana przez o. Jose Gumilla – jezuitę stojącego na czele kolegium w Cartagena 
de Indias w Kolumbii. Jej francuskojęzyczne wydanie z 1758 r. wprowadziło opisaną 
przez misjonarza osobliwość w obręb rozważań francuskich naturalistów27. Gumilla 
zrelacjonował swą wizytę w  przykolegialnym szpitalu, gdzie zamężna, czarnoskó-
ra kobieta pokazała mu dziecko, na które patrzył z  niewyrażalnym zdziwieniem. 
Dziewczynka ta, która mogła mieć wówczas około sześciu miesięcy, a która wchodzi 
teraz w piąty rok swojego życia, od stóp do czubka głowy pokryta jest białymi i czarny-
mi plamami28 – pisał, sporządzając tym samym pierwszy znany opis czarnoskórego 
dziecka cierpiącego na piebaldyzm. Opisaną przez misjonarza dziewczynkę badacze 
zgodnie łączą z osobą przywołanej już wyżej Mary Sabiny, której – jak już zauważy-
liśmy – przynajmniej dwa portrety dotarły do Europy29. Zresztą sam Gumilla wspo-
mina, że urzędnicy brytyjscy, zadziwieni niezwykłością dziecka, wysłali jej portret 
na dwór w  Londynie. Jezuita bardzo dokładnie zrelacjonował wygląd dziewczyn-
ki, precyzyjnie opisując skórę pokrytą symetrycznymi, białymi plamami. Pewnego 
dnia, jak pisał, na kolanach matki zauważył też psicę, która, podobnie jak dziecko jej 

25 A. Curran, Rethinking Race History: the Role of Albino in the French Enlightenment Life Sciences, 
„History and Theory: Studies in the Philosophy” 2009, vol. 48, nr 3, s. 158. 
26 El Orinoco Ilustrado, y Defendido, Historia Natural, Civil, y Geographica de Este Gran Rio, y de Ssus 
Candalosas Vertientes [...] escrita par El Padre Joseph Gumilla, Mardid 1745, t. 1-2. Opis nègre-pie  
t. 1, s. 109-115.
27 Histoire naturelle, civile et geographique de l’Orenoque et des principales riviéres qui s’y jettent [...] 
Par le P. Joseph Gumilla, t. 1-3, Avignon 1758. Opis nègre-pie t. 1, s. 149-157. Za tym wydaniem 
opisany przez misjonarza przypadek przywołuje w swoich rozważaniach m.in. N. Le Cat, Traité de la 
couleur de la peau humaine en général, de celle de Negres en particulier, et de la métamorphose d’une 
de ces couleurs en l’autre, soit de naissance, soit accidentallement, Paris 1765, s. 19-20. 
28 Cette fille, qui pouvoit alors avoir environ six mois, & qui est entrée aujourd’hui dans sa cinquiéme 
année, est tâchetée de blanc & de noir depuis le sommet de la tête jusqu’aux pieds. Histoire naturelle, 
civile et geographique..., dz. cyt., t. 1, s. 150.
29 J. Dobson, dz. cyt., passim.
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pani, była łaciata. W ułożeniu plam na sierści psa i skórze dziewczynki dostrzegł za-
dziwiające podobieństwo, co doprowadziło go do przekonania, iż narodziny czarno-

-białego dziecka w rodzinie czarnoskórych można wytłumaczyć szczególną więzią 
między matką a towarzyszącą jej na co dzień w trakcie ciąży psicą. Narodziny łacia-
tego dziecka były więc efektem zapatrzenia się matki w łaciate zwierzę. Gumilla dla 
wyjaśnienia niezwykłych narodzin przywołał starą i popularną koncepcję imagina-
cji matki, której korzenie sięgają czasów starożytnych, a w tradycji pozaeuropejskiej 

– hinduskich tekstów medycznych, wyprzedzających śródziemnomorską tradycję hi-
pokratejską30. Wyobraźnia ciężarnej kobiety, na której wrażenie wywrzeć miał nie-
zwykły bądź też przerażający widok, materializowała się w kształcie płodu. Strach, 
lęk, bądź też kontakt matki z nieznanym, stanowiły idealne wytłumaczenie narodzin 
dwugłowych bliźniąt syjamskich, karłów bądź gigantów. W ten sposób Malebranche 
tłumaczył narodziny dziecka o twarzy starca, niskim czole i oczach skierowanych 
ku niebu, w którym widziano podobieństwo do św. Piusa. Matka dziecka miała ja-
koby zapatrzeć się w  portret kanonizowanego świętego31. Przekazy mówią nawet 
o  praktyce pokazywania ciężarnym kobietom portretów Apolla po to, by powiły 
piękne i sprawne fizyczne dzieci32. W momencie, gdy monstrualne narodziny prze-
stano postrzegać w kontekście grzechu, cała wina za powicie monstrum spadała na 
matkę, a  sam problem powstania potwora ulegał swoistej feminizacji. Żywot idei 
imaginacji matki był skądinąd bardzo długi, nie tylko w zbiorowej wyobraźni. Kolor 
skóry Lisbeya (il. 7), chłopca urodzonego w 1904 r. w brytyjskim Hondurasie, tłu-
maczono tym, że w dniu, w którym się urodził, miało miejsce zaćmienie księżyca, 
którego obraz odcisnął się na jego głowie i  rozprzestrzenił po całym ciele33. Z ko-
lei Juan Battista de Santos, mężczyzna o trzech nogach i dodatkowych genitaliach, 
którego przypadek zrelacjonowano w 1865 r. w piśmie „Lancet”, pytany o rodzinę 
zaznaczał, że w czasie ciąży jego matki, ani nie ogarnęło przerażenie, ani też nic nie 
wywarło na niej brzemiennego w skutki wrażenia34. 

30 Na temat tej koncepcji zob. B. Stafford, dz. cyt., s. 306-318; J. Epstein, The Pregnant Imagination, 
Women’s Bodies, and Fetal Rights, w: Inventing Maternity: Politics, Science, and Literature, ed. S. C. 
Greenfield, C. Barash, Lexington 1999, s. 115-120. Na temat funkcjonowania koncepcji wyobraźni 
matki w  literaturze medycznej i popularnej zob. P. K. Wilson, Eighteenth-Century „Monsters” and 
Nineteenth-Century „Freaks”: Reading the Maternally Marked Child, „Literature and Medicine” 2002, 
vol. 21, nr 1, s. 1-25.
31 Zob. A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009, s. 5.
32 B. Stafford, dz. cyt., s. 312.
33 K. Pearson, dz. cyt., s. 331.
34 Pisze o tym L. A. Kochanek, Reframing the Freak: From Sideshow to Science, „Victorian Periodicals 
Review” 1997, vol. 30, nr 3, s. 240.
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Rozważania na temat pochodzenia nègres blancs i  nègres-pies włączone były 
w obręb szerszego procesu kategoryzacji świata, którego jednym z zadań było wy-
tłumaczenie powodów, przyczyn i racji istnienia tego, co nie mieściło się w istnieją-
cym porządku. Koncepcja imaginacji matki zaczęła tracić na znaczeniu w obliczu 
desakralizacji monstrum i  racjonalnych, odnoszących się do fizjologii człowieka 
pytań o faktyczne zależności między organizmem matki a organizmem płodu, sta-
wianych choćby przez pochodzącego z  Paryża, a  wykształconego w  Lejdzie leka-
rza Jamesa Augustusa Blondela35. Dla wyjaśnienia obecności białych, rodzących 
się wśród czarnoskórych w słonecznym klimacie Afryki, której czarni mieszkańcy 
mieli pochodzić przecież od Chama, przeklętego syna Noego, przestała wystarczać 
też teoria klimatyczna, współbrzmiąca z opartą na Biblii eksplikacją różnic między 
mieszkańcami Ziemi. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon studiował przypadki 
albinizmu opierając się na dostępnych mu relacjach z podróży, informujących o wy-
stępowaniu takich fenomenów na całej kuli ziemskiej. Początkowo, w końcu lat 40. 
XVIII w., gdy światło dzienne ujrzał 3. tom Histoire naturelle, zawierający obszerny 
rozdział o zróżnicowaniu rodzaju ludzkiego, Buffon skłonny był postrzegać białych 
występujących wśród czarnoskórych jako potomków Europejczyków, których statki 
rozbiły się u wybrzeży Cejlonu, Jawy, Afryki i innych zakątków ziemi, gdzie klimat 
warunkował występowanie ras czarnych36. W oparciu jednak o napływające z ko-
lonii dane – zwłaszcza informacje o białych będących potomkami czarnych rodzi-
ców – uznał globalnie występujący albinizm za aberrację, chorobę będącą swoistą 
odmianą trądu.

Możliwość bezpośredniego zbadania i opisania Geneviève, albinoski przebywa-
jącej w Paryżu w latach 70. XVIII w., pozwoliła mu tylko potwierdzić te przypusz-
czenia. W 4. tomie suplementów do monumentalnego wydawnictwa Buffon zamie-
ścił jej portret i sporządził dokładny opis, podając wymiary i wszelkie własności jej 
ciała: głowę uznał za niezbyt proporcjonalną, uszy za zbyt wysoko osadzone, usta za 
pozbawione czerwieni. Zgodnie z doniesieniami podróżników, mówiących o obni-
żonej ostrości wzroku albinosów i ich nadwrażliwości na światło dzienne, naturali-
sta przyjrzał się także tej kwestii, konstatując, że badana kobieta jest krótkowidzem. 
Buffon opisywał Geneviève w  sposób negatywny, upatrując we wszystkich człon-
kach jej ciała defektu. Konstruował więc nie tyle obraz oglądanej postaci, ile ra-
czej antyobraz tego, co stanowiło normę, ów punkt odniesienia, który pozwolił mu 
uznać uszy za zbyt wysoko osadzone. W podobnym tonie, nie tylko przez Buffona, 

35 Blondel zdecydowanie sprzeciwiał się tej teorii. Szereg swoich argumentów przedstawił m.in. w: 
The Power of the Mother’s Imagination over the Fœtus Examin’d. In answer to Dr. Daniel Turner’s Book, 
Intitled A Defence of the XIIth Chapter of the First Part of a Treatise, De morbis cutaneis, London 1729.
36 A. Curran, dz. cyt., s. 163.



370

Izabela Kopania

opisywana była karnacja albinosów. Kolor ich skóry określano zwykle przy użyciu 
terminów kojarzonych ze stanem chorobowym: siny, trupi, odcień białego inny niż 
u białych ludzi, przezroczysty. Nègre blanc był więc anomalią, wykwitem wśród ro-
dzaju ludzkiego, którego przyczyną było chorobowe zaburzenie. Ta ostateczna kon-
kluzja, płynąca z analiz Buffona, nie pozwalała mu na stworzenie osobnej kategorii 
obejmującej ludzi o  skórze białej i  cechach fizjonomicznych właściwych czarnym. 
Współbrzmiała też ze stanowiskiem naturalisty, który był zwolennikiem teorii 
mówiącej o wspólnych korzeniach rodzaju ludzkiego. Przez to też uznawał za nie-
możliwe sprowadzenie ludzi do gatunków czy typów etnograficznych37. Dywagacje 
Buffona, poświęcone rodzajowi ludzkiemu, opatrzone są niewieloma ilustracjami. 
Wśród tych nielicznych znalazły się właśnie portrety Geneviève, Anne-Marie Hérig, 
bliźniąt syjamskich i  graficzny, poddany dalece posuniętej egzotyzacji, portret 
przedstawiający Mary Sabinę. Tak więc zilustrowano nie to, co stanowi jakąś ge-
neralną regułę, ale to, co jest od niej odstępstwem. O ile Europejczyka, mieszkańca 
Azji czy czarnoskórego mieszkańca Afryki wystarczyło opisać, to monstrum i jego 
wszystkie defekty – w tym wypadku m.in. nègre blanc i nègre-pie – należało zobra-
zować. Obraz jest więc cały czas warunkiem niezbędnym dla ukazania odmienno-
ści38, kluczowym nie tylko w procesie tworzenia monstrum, lecz także uwiarygod-
niania jego istnienia.

Przywołana postawa Buffona wprowadza w obręb jego rozważań kwestię rasy, 
którym to terminem nota bene posługiwał się on jako pierwszy. Dla autora Histoire 
naturelle warunkiem niezbędnym dla uznania grupy odznaczającej się wspólnymi 
cechami jako osobnej kategorii była zdolność do prokreacji. Bazując na informa-
cjach z pól eksperymentalnych, jakimi były dla niego kolonie, twierdził, że para albi-
nosów nie jest w stanie wydać na świat potomstwa, a związek albinoski z czarnoskó-
rym zaowocuje nègre-pie, takim samym jak osobliwość, którą miał okazję studiować 
w  oparciu o  portret przesłany mu przez Monsieur Taverne. Skądinąd Buffon stał 
w opozycji do swego korespondenta Taverne’a, który twierdził, że narodziny takiej 
osobliwości, to efekt kontaktów seksualnych białych z czarnymi39. 

O ile rozmieszczenie ludzi na Ziemi warunkowało kolor ich skóry, o tyle w mo-
mencie, gdy Buffon tworzył swe monumentalne dzieło, kolor skóry nie implikował 
jeszcze przyjmowanych a priori walorów moralnych poszczególnych grup ludzkich. 
Autor Histoire naturelle, dzielący ludzkość na sześć typów, nie tworzył jednoznacz-
nych charakterologicznych i  moralnych klasyfikacji. W  zasadzie do czasów eseju  

37 Tamże, s. 168, przyp. 66 i 67. 
38 Na ten temat zob. J. J. Courtine, Ciało nieludzkie, w: Historia ciała, Gdańsk 2011, t. 1. Od renesansu 
do oświecenia, red. G. Vigarello, tłum. T. Stróżyński, s. 349.
39 G. L. Leclerc, Comte de Buffon, dz. cyt., s. 566. 
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Of National Characters Davida Hume’a  (1748) oraz klasyfikacji ludzi dokonanej 
przez Linneusza w  jego Systemie Natury (1758) nie łączono bezpośrednio koloru 
skóry z inteligencją oraz walorami moralnymi człowieka40. Zresztą samym pojęciem 
rasy posługiwano się w XVIII stuleciu niekonsekwentnie, często w odniesieniu do 
koncepcji „różnorodności wśród ludzi” (jako jedną z jej kategorii), używano go też 
naprzemiennie z pojęciem narodu, a także dla określenia grupy osób powiązanych 
zależnościami rodzinnymi lub dynastycznymi41. Na kartach licznych w epoce no-
wożytnej relacji z  podróży często jednak wyczytać można, wyrażane zresztą bar-
dzo bezpośrednio, poczucie wyższości Europejczyków wobec spotykanych przez 
nich mieszkańców innych kontynentów. Większość badaczy tę europocentryczną 
tendencję w odmalowywaniu wizji świata interpretuje nie tyle jako skłonność wa-
runkowaną hierarchią ras i budowaną w oparciu o zależność między morale a ko-
lorem skóry, ile jako budowaną na przekonaniu o wyższości cywilizacyjnej miesz-
kańców Europy42. David Hume w sposób jednoznaczny stwierdził, że czarnoskórzy 
są z natury gorsi od białych, których uznał przy tym za jedyną grupę odznaczającą 
się wysoko rozwiniętą cywilizacją43. Uważał też, że w  naturze ludzkiej obecne są 
zasadnicze, warunkowane przez naturę cechy, które stanowią o  esencjalnych róż-
nicach między ludźmi44. Linneusz każdej z czterech wyróżnionych przez siebie ras 
ludzkich przypisał konkretne cechy fizjonomii i charakteru, opisując mieszkańców 
Afryki jako flegmatycznych, leniwych i chytrych45. W cieniu prowadzonych przez 
osiemnastowiecznych naturalistów rozważań o przypadkach albinizmu zawsze stoi 
jednak przekonanie o nadrzędnej roli białych. To biali byli rasą pierwotną, by przy-
pomnieć choćby Maupertuisa, twierdzącego, że czarni pochodzą od białych, a po-
przez narodziny nègre blanc czasami powracają do dawnej kondycji. Podobnie do-
konywana, choćby przez podróżników, charakterystyka morale albinosów bliższa 
była temu, co pisano o czarnoskórych. Dobrze podsumowuje to anonimowy autor 
artykułu Nègres Blancs w 11. tomie Encyclopédie, pisząc o Portugalczykach, którzy 
przewieźli grupę nègres blancs do swych amerykańskich kolonii, by ci pracowali 

40 R. H. Popkin, The Philosophical Basis of Eighteenth-Century Racism, w: Studies in Eighteenth 
Century, ed. by H. E. Pagliaro, Cleveland 1973, vol. 3 Racism in Eighteenth Century, s. 245-262.
41 Na temat rozumienia pojęcia rasy w XVIII w. zob. N. Hudson, From “Nation” to “Race”: The Origin 
of Racial Classification in Eighteenth-Century Thought, „Eighteenth-Century Studies” 1996, vol. 29, 
nr 3, s. 247-264.
42 Np. D. Bindman, Ape to Apollo. Aesthetics and the Idea of Race in the 18th Century, New York 2002, 
s. 24-25.
43 Na temat antropologii Hume’a zob. tamże, s. 67-70.
44 N. Hudson, dz. cyt., s. 256.
45 Na temat linneańskiego podziału ludzkości na rasy zob. D. Bindman, dz. cyt. s. 61-62.
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w tamtejszych kopalniach. Eksperyment 
nie powiódł się, gdyż biali czarni woleli 
umrzeć z głodu, niż pracować, co dosko-
nale współbrzmiało z  rozpowszechnio-
nym w epoce postrzeganiem czarnoskó-
rych jako ludzi leniwych46. Przypadki 
albinizmu i piebaldyzmu, postaci takie, 
jak Geneviève czy Mary Sabina, burzyły 
opartą na teorii klimatu klasyfikację ras 
ludzkich, nie dając jednak asumptu do 
rozważań na temat walorów czarnoskó-
rych, których pierwotna przynależność 
do białych mogła zmienić europejską 
optykę widzenia Innych. Przed takimi 
dywagacjami dobrze chroniło postrze-
ganie ich w kategoriach osobliwości czy 
też chorobowej aberracji. W  linneań-
skim podziale ludzkości albinosi mie-

ścili się w  kategorii homo monstrosus. Subwersywny charakter białych czarnych 
i nègres-pies oraz ich tożsamościowa niestabilność wprzęgnięte zostały ostatecznie 
nie w proces przewartościowania zastanego porządku, ale jego potwierdzenia.

Przekonanie o stałości, trwałości i zasadniczości różnic rasowych w sposób bar-
dziej zdecydowany podawały w wątpliwość inne przypadki zaburzenia pigmentacji. 
George-Louis Leclerc, Comte de Buffon, obok casusu Mary Sabiny, która urodziła 
się jako nègresse-pie, wspomniał historię Françoise, czarnoskórej kucharki jednego 
z  zarządców Wirginii, której skóra stopniowo bladła47. Powszechnie była też zna-
na, dobrze udokumentowana historia Henry’ego Mossa, który urodził się w 1757 r. 
w stanie Wirginia jako czarne dziecko czarnoskórych rodziców, a którego skóra po 
czterdziestu latach zaczęła stopniowo bieleć, zapewne na skutek vitiligo – bielactwa 
nabytego48. Jego przypadek skłonił Benjamina Rusha, lekarza i jednego z sygnatariu-
szy Deklaracji Niepodległości, do wysunięcia tezy, wedle której czarna skóra i inne 
cechy fizjonomii właściwe czarnoskórym nie są ich własnością naturalną, a sympto-

46 Nègres Blancs, w: Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris 
1765, vol. 11, s. 79.
47 G. L. Leclerc, Comte de Buffon, dz. cyt., s. 575-576.
48 Ch. D. Martin, The White African American Body: a  Cultural and Literary Exploration, New 
Brunswicck 2002, s. 34-38; J. Wood Sweet, Bodies Politic. Negotiating Race in the American 
North,1730-1830, Philadelphia 2006, s. 274-286.
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mem chorobowym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. W realiach niewol-
niczej Wirginii końca XVIII w. teza ta niosła jednak odmienne konsekwencje: po-
zwalała Rushowi na metaforyczne postrzeganie zmian koloru skóry jako możliwej 
zmiany barbarzyńskiego czarnego w cywilizowanego białego49.

Wizerunek Mary Sabiny oraz liczne inne przypadki piebaldyzmu i  albinizmu, 
wymieniane przez naturalistów na kartach ich prac, poddawane były dyscyplinują-
cemu spojrzeniu i opisowi ówczesnej nauki, prowadzącemu do swoistej demistyfikacji 
osobliwości. W pismach Maupertuisa i Buffona nie pojawiają się drobne epizody z ich 
życia, świadczące o  ich niezwykłości. Powracają one w  innym kontekście – ludzka 
osobliwość była w nowożytnej Europie nie tylko przedsięwzięciem naukowym, lecz 
także handlowym. Była badana, ale i wystawiana na pokaz. Kolejnym poza kartami 
historii naturalnych kontekstem funkcjonowania osobliwości były pokazy dziwolągów 
urządzane w europejskich, a w XIX stuleciu także w amerykańskich, metropoliach50. 
Naukowe teorie dotyczące pochodzenia owych kuriozów nie odbijały się tu szerszym 
echem, jednakże autorytet lekarza i uczonego, przywoływanego na drukowanych za-
proszeniach i prospektach, uwierzytelniał na swój sposób „dziwność” odmieńca. 

Nie posiadamy wielu informacji, które mówiłyby o szczegółach i kulisach poka-
zów w Bristolu, Londynie i innych miastach Anglii, na których wystawiany był George 
Alexander Gratton. Swoistą oś dziwności, wokół której konstruowany był pokaz, ujaw-
nia rycina, sprzedawana jako suwenir przez Richardsona, impresaria Grattona. Tuż 
obok siedzącego na żółwiu cętkowanego dziecka siedzi podobny łaciaty pies. Wraz 
z  tym zestawieniem w  obręb rozważań i  zachwytów nad cudownym, cętkowanym 
chłopcem powraca zaniedbana koncepcja matczynej wyobraźni, która niezwykłość 
chłopca tłumaczyłaby wrażeniem, jakie cętkowany pies wywarł na jego matce. Na myśl 
przychodzi automatycznie inna znana w  Anglii osobliwość: Mary Sabina i  sporzą-
dzony przez jezuitę Gumilla opis dziewczynki, którą widział na plantacji w Ameryce 
Południowej, a  którego to opisu zapewne nie znał ani impresario Richardson, ani 
większość klientów urządzanych przez niego pokazów. Autor relacji mówiącej o życiu 
Johna Bobeya wspomina o przypadkach, kiedy to podczas wystaw do „cudownego, 
cętkowanego Indianina” podchodzili ludzie i pocierali jego skórę by sprawdzić, czy 
przypadkiem nie została pomalowana51. Niezwykłość, mimo że mierzona, opisywana 
i klasyfikowana, była cały czas tak zadziwiająca, że aż niewiarygodna. ◗

49 J. Wood Sweet, dz. cyt., s. 276; Ch. D. Martin, dz. cyt., s. 41-43.
50 Zagadnienie freak shows ma bardzo bogatą literaturę, zob. np. R. Bogdan, Freak Show. Presenting 
Human Oddities for Amusement and Profit, Chicago 1988; Freakery. Cultural Spectacles of the 
Extraordinary Body, ed. R. Garland Thompson, New York 1996; A. Wieczorkiewicz, dz. cyt., 
zwłaszcza rozdz. VIII i X.
51 John Bobey…, dz. cyt., s. 714.
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Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

 
Fajka frywolna a nawet nieprzyzwoita... 
Z historii fajki faktów kuriozalnych kilka

Fajka na przestrzeni wieków była przedmiotem służącym zaspokajaniu nało-
gu przede wszystkim tytoniowego, któremu w  początkach używania w  Europie – 
i w Polsce – przypisywano znaczenie lecznicze. Z czasem, poza przyjemnością pale-
nia, wokół którego wśród warstw wyższych wytworzyła się odpowiednia celebra, co-
raz większą uwagą zaczęto obdarzać sam przedmiot temu służący. W zależności od 
potrzeb estetycznych, środowiska, przeznaczenia, a także możliwości finansowych, 
fajczarze zamawiali fajki z różnego materiału, o odpowiednim kształcie i dekoracji. 
Pewne wyobrażenie o potrzebach palaczy, a także możliwościach wytwórców, dają 
fajki zgromadzone w polskich zbiorach muzealnych oraz prywatnych.

Fajki, które określimy tutaj mianem „frywolnych”, mają dość swobodne formy, 
są zazwyczaj pełnoplastyczne; jest duża grupa główek przedstawiających zwierzęta 
i różnego rodzaju przedmioty – studenci palili zazwyczaj w „czaszkach”. Niekiedy 
fantazja rzeźbiarza podsuwa całe sceny, jak obnażone nogi tancerki kankana czy 
przyłapanego na załatwianiu „naturalnej potrzeby” myśliwego; najwięcej do zaofe-
rowania w  tej dziedzinie mają porcelanowe, malowane fajki wojskowe, zwłaszcza 
tzw. rezerwistki, pełne romansowych i towarzyskich wspomnień. 

Stąd już blisko do fajki „nieprzyzwoitej”, pełnej erotyki a nawet „świntuszenia”. 
Panowie bardzo lubili trzymać w ręku fajki dekorowane skąpo odzianymi lub zupeł-
nie pozbawionymi odzienia paniami i sycić wzrok widokiem golizny; ofiarą takiej 
fascynacji, poza antycznymi boginiami, padła – niestety – św. Maria Magdalena. 
Unoszący się z kominka dym nasuwał także skojarzenia z aktem seksualnym, który 

– zdarzało się – przedstawiano dosłownie bądź skojarzeniowo, jak np. na tzw. ulmeń-
skiej fajce ze sceną przedstawiającą garbusa trzymającego kiesę i „zabierającego się” 
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za służącą. Obrazu dopełniają fajki z sentencjami typu Memento mori, które w ta-
kim kontekście można uznać za co najmniej przewrotne. 

Już same początki fajki w Europie mają charakter kuriozalny1. Palenie tytoniu 
poznali marynarze Kolumba podczas pierwszej wyprawy w 1492 r.2 Natomiast samo 

„zejście” na stały ląd substytutu późniejszej fajki odnotował Antoni Schneeberger 
w 1579 r.: Niemal wszyscy marynarze powracający z Indii Zachodnich trzymają w gę-
bach małe lejki z liścia palmowego lub słomy, zawinięte z suchymi liśćmi tytoniu. Palą 
to i wdychają tyle dymu ile potrafią3. Palenie tytoniu stało się największym nałogiem 
marynarskim. Przyczynił się do tego brak zakazu palenia tytoniu na statkach (jeżeli 
już obowiązywał, to po zachodzie słońca) ze względu na przekonanie o jego zdro-
wotnym działaniu, zwłaszcza na szkorbut. Obok żeglarzy drugą grupą zawodową, 
która przyczyniła się do ekspansji fajki i tytoniu, byli żołnierze, zwłaszcza uczestni-
cy wojny trzydziestoletniej4. 

Fajka jednak, poza zwolennikami, miała też zdecydowanych przeciwników. 
I  tak, jej miłośnicy byli prześladowani przez Świętą Inkwizycję; uważano, iż za-
warli oni pakt z  diabłem. Znamy pierwszą ofiarę zakazu – był to ukarany dzie-
sięcioletnim więzieniem Rodrigo de Jerez, marynarz Kolumba, który nałogowi 
palenia uległ na Kubie5. 

Wiek XVI to wielka ekspansja tytoniu palonego w  fajce jednorodnej, wylan-
sowanej przez faworyta królowej Elżbiety, sir Waltera Raleigha – z racji diagnozy 
medycznej uznającej tytoń za ziele lecznicze. Jednak nowy król, Jakub I, wypowie-
dział i  fajce, i  tytoniowi zdecydowaną wojnę. W  ślad za królem poszedł kler, dla 
którego dym fajkowy stał się analogią do dymu piekielnego. Rozfajczenie wiernych, 
a także duchownych, było tak powszechne, że nie zachowywano szacunku nawet dla 
świątyń i palono podczas mszy, przypalając fajki od świec. Na ten stan rzeczy zare-
agował wreszcie groźbami o wiecznym potępieniu papież Urban VII, Innocenty X  
zaś, bullą z 8 stycznia 1650 r., zabronił pod groźbą ekskomuniki używania tytoniu 

1 Krótka charakterystyka percepcji fajki w  Europie zostanie przedstawiona pod kątem wydarzeń 
niekonwencjonalnych, a  nawet kuriozalnych. Zagadnienie zostało omówione przez autorkę 
w rozdziale VIII O fajkach i tytoniu „rozmaitości” kilka, w: U. Olbromska, M. Trojanowska, Muzyka 
dzwonów, magia fajki..., Przemyśl 2010, s. 77-80. 
2 E. Zimmermann, Pierwsze informacje o  tytoniu zanotowane przez Kolumba, „Kalumet” styczeń 
1996, s. 8-11. W  artykule tym autor podaje wnikliwej analizie zachowane uwagi z  zaginionego 
Dziennika wyprawy Kolumba. Za najbardziej wierne uważa przytoczone w dziele Bartolomeo de la 
Casas, Historia general de las Indias z 1561 r. notatki pod datą 15 X oraz 2 XI tego roku. 
3 Cyt. za: E. Zimmermann, Fajczarskie zwyczaje dawnych żeglarzy, „Kalumet” luty/marzec 1995, s. 2. 
4 E. Zimmermann, „Tytuniarze” spod Marsowego Znaku, „Kalumet” wrzesień/październik 1996,  
s. 145. 
5 Z. Turek, Fajka mniej szkodzi, Bydgoszcz 1993, s. 23.
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w bazylice św. Piotra6. Za przykładem papieży poszła większość duchownych. Zna-
ny jest sprzeciw wobec palenia fajki wyrażony w Postylli przez Adama Gdacjusza, 
fararza ewangelickiego w Kluczborku w połowie XVII w.: Wy, tabaczkowie, którzy 
ono tabaki używacie, gdy widzicie z  pipy dym wychodzić, wspominajcież sobie na 
on dym piekielny [...]. A jeśli zbytniego tabaki używania nie poniechacie, tego dymu 
piekielnego czasu swego pewnie skosztujecie, który wam nie bardzo smakować będzie7. 
Inny przeciwnik palenia tytoniu, pewien ksiądz z Pomorskiej Wsi, kazał wymalować 
miłośników fajki wśród potępionych na Sądzie Ostatecznym8. Nic dziwnego, skoro 
Dykcjonarz piekielny z 1818 r. zamieszcza rycinę, na której fajka służy jako środek 
lokomocji siłom nieczystym9.

Kondycja fajki, tytoniu i  jej miłośników ulegała, i nadal ulega, ciągłym waha-
niom. By zrównoważyć powyższe negatywne opinie o fajce, przytoczmy argumen-
ty na pozytywne jej działanie. A argumenty to nie byle jakie, bo medyczne. I  tak, 
w  Oekonomice ziemiańskiej generalnej Jakuba Kazimierza Haura z  1675 r., w  roz-
dziale Kathar czytamy wiele o zaletach tytoniu do żucia i tytoniu do zażywania, któ-
rych działanie jest raz bardziej, raz mniej skuteczne, natomiast działanie zdrowotne 
tytoń ma tylko dla tych, którzy kurzą, y wiele pluią, przez co pozbywaią wiele flagmy, 
y zbytniey wilgotności10. Inny poradnik lekarski – Medyk domowy Samuela Beimlera, 
przetłumaczony na język polski w 1794 r., wśród wielu przepisów na sporządzanie 
mikstur z użyciem tytoniu, w rozdziale XXX O Charchaniu Krwi. Po łacinie Hemo-
phyfis, zaleca wykorzystanie sepiolitu, którego używano do wyrobu fajek. Recepta 
brzmi: Możesz też zioła (świeży Krwawnik, Psi Języczek, Miętę Saraceńską) ususzyw-
szy, y starszy w Proszku dawać. Weźmi tego Proszku Połłota, Proszku z Lulek nowych 
z piany morskiey (iak mowią) robionych Lot ieden, zmięszany, y daway choremu po 2 
lub 3 razy na dzień, po dwa końce noża11.

6 E. Zimmermann, Tytoń – „Diabelskie ziele”, „Kalumet” czerwiec/lipiec 1994, s. 84-85.
7 Cyt. za: J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w  dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 1994, t. 2,  
s. 510. W tym miejscu można przytoczyć przykładowe formy walki Kościoła z nałogiem tytoniowym: 
w Szwajcarii, w kantonie berneńskim dodano do Dekalogu 11. przykazanie: Nie będziesz palił tytoniu; 
w Hiszpanii przykazanie to umieszczono pod numerem 6. a w Rosji za palenie tytoniu zsyłano na 
Sybir, w Turcji zaś karano śmiercią. J. Różański, Tytoń. Uprawa, hodowla, fermentacja, Warszawa 
1981, s. 9.
8 E. Zimmermann, Tytoń ...,dz. cyt., s. 85. 
9 J. Collin de Plancy, Dictionairre fernal, Paryż 1863, tłumaczony na j. polski jako Słownik wiedzy 
tajemnej, Warszawa – Kraków 1993; hasło: Środki lokomocji duchów, s. 181.
10 J. K. Haur, Oeconomika ziemiańska generalna, [b. m. w.] 1744, s. 154. 
11 S. Baimler, Medyk domowy…, Rydzyna 1794, s. 532-533. 
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Na teren obecnej Polski fajka dotarła od północy przez Bałtyk. Była to fajka 
gliniana, jednorodna, proweniencji angielskiej i holenderskiej. Ciągle znajdowane 
na Wybrzeżu w ilościach hurtowych egzemplarze, na ogół destrukty, wskazują na 
znaczną skalę importu. Na wschodzie dawnej Rzeczypospolitej szczególnymi miło-
śnikami fajki byli Kozacy12 – Tabakę duszą zwali kozacką13. Dla nich to palenie tyto-
niu było równie ważne, a może nawet ważniejsze, niż jedzenie. Już Turcy czynność 
palenia fajki określali mianem „picia tytoniu”14. Natomiast w Siczy Zaporoskiej, za 
Augusta III Kucharz miał w dozorze swoim tytuń, który także, jak strawę, ze skarbu 
na kurenie rozdawano. [...] kiedy który Kozak nie chciał ekspensować swego tytoniu, 
siadał do generalnej lulki [...] ciągnął, dopóki mu się podobało; kucharz zaś dawał 
baczenie na lulki i nakładał raz za razem tytuniem, skoro były wypróżnione [...]. Jeżeli 
kucharz był ospały i nie pilnował swojej powinności, każdy Kozak, nie znajdujący dla 

12 Na ten temat artykuł autorki Kilka refleksji na temat fajki palonej na Ukrainie, w: M. J. Olbromski, 
U. Olbromska, A. Sarkady, Najcenniejsze kolekcje fajek. Fajki ze zbiorów Muzeum Etnografii 
i Przemysłu Artystycznego we Lwowie w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu, Przemyśl 2006, 
s. 20-22.
13 J. B. i Sz. Zimorowiczowie, Sielanki, Przemyśl 1857, s. 87. 
14 Po turecku palić tytoń to: tütün içmek – „pić tytoń”.
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siebie jadła lub tytuniu, miał prawo wykropić mu skórę batogiem, a oprócz tej kary 
częste skargi, na niego zachodzące, sprawiały mu degradację15. 

Fajka jest bohaterką jednej z  najchętniej śpiewanych do tej pory na Ukrainie 
dum Tam na górze żną żniwiarze, znanej też pod tytułem O Sahajdacznym i Doro-
szence. Otóż hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny pozostał w  pamięci potom-
nych przede wszystkim jako ten, który zamienił żonę na... fajkę. W dodatku potrafił 
ten fakt przekonująco uzasadnić zgodnie z realiami kozackiego życia. Na wezwanie: 
Hej, powróć, Sahajdaczny / Weź swą żonę / Oddaj tytoń i fajkę / Nierozważny, odpo-
wiada: Mam z żoną kłopot / a tytoń i fajka / Kozakowi w drodze / Przyda się. Kończy 
swą wypowiedź zawołaniem: Hej, kto w lesie niech się odezwie! / A wskrzesimy ogień 
/ I zapalimy fajkę / Nie martw się! 16.

Fajka często stanowiła przedmiot sporów, ale też okrutne narzędzie w  dłoni 
awanturników. Jej użycie podczas wesela, nie tylko jako przyrządu do palenia, od-
notowali etnografowie: Na weselach zdarzały się często awantury, a czasem docho-
dziło i do bitek. Podczas bójek weselnych nie znano jednak innego oręża prócz kija, 
pięści lub fajki17.

15 J. Kitowicz, Opis zwyczajów i obyczajów za panowania Augusta III, Kraków 1925, s. 192. 
16 Ой на горі женці жнуть, w: Український народний пісенник, Київ 1957, s. 14. Tłumaczenia 
dumy dokonał B. Ładyżyński. 
17 Wesele Łąckie, opisał i zil. J. Ryś, wstęp i objaśn. F. Kotula, Rzeszów 1972, s. 106. 
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Pełniła też fajka w  pewnych niecodziennych okolicznościach funkcje dydak-
tyczne, a nawet nakłaniała do pobożności; przykład takiego jej zastosowania przyta-
cza Franciszek Karpiński w odniesieniu do znanego hulaki i ekscentryka, fundatora 
Poczajowskiej Ławry, hrabiego Mikołaja Bazylego Potockiego. Rano i  wieczór na 
pacierze zakonne do cerkwi chodził, mnichów niedbalszych przestrzegał, a mimo tego 
we dworku dziewek kilka dla rozpusty trzymał, rano je budząc do różańca, który wraz 
z nimi odmawiał, a jeżeliby która w czasie tej modlitwy rozśmiała się, cybuchem po 
plecach karał, ażeby (jak mówił) Boga nie obrażała18.

Jak wspomniano powyżej, fajka jako przedmiot służący do zaspokajania nałogu 
służyła wszystkim stanom i grupom zawodowym. W Polsce, zanim zyskała stałe 
miejsce w szlacheckich, magnackich a nawet królewskich komnatach, była przede 
wszystkim ulubienicą mieszczan i  chłopów19. Wielkim miłośnikiem fajki wśród 
władców był Jan III Sobieski20, a  także August III21, wreszcie – ostatni nasz król 
przedrozbiorowy. W pewnych okresach jej popularność była tak duża, że stała się 
bohaterką imprez na dworach. Były to tzw. Tabakskollegien, organizowane przez 
Fryderyka I  Pruskiego w  Królewcu. Z  początkowo oficjalnych, z  czasem stały się 
mniej oficjalne. Ich miłośnikiem był król Stanisław Leszczyński, który zawdzięczał 
swemu nałogowi przydomek „skórzana gęba”, oddający zabarwienie poddawanej 
ciągłemu procesowi „odymiania” twarzy. Podczas jednego posiedzenia król potrafił 
wypalić 30-32 fajki22. Z tych czasów pochodzi wierszyk: Przy królu palić trza, psia 
mać / Każdy swą fajkę musi ssać. / Pan doktor, radca i oficer, / Bo taki dworski jest 
obyczaj23.

W wieku XVIII rozwinął się rytuał palenia fajki. Delektowanie się nią wymaga-
ło pewnych luksusów – czasu, umiejętności oporządzania i przeznaczonego na ten 
cel pomieszczenia. Dzięki temu stała się ona przedmiotem bardzo osobistym.

18 F. Karpiński, Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem, oprac. R. Sobol, Warszawa 1987, s. 98.
19 A. Dzierożyński-Hamerliński, Farfałki staropolskie, Warszawa 1982, s. 98.
20 Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, Warszawa 1958-1972, t. 2, s. 141. Na temat fajki 
i obyczaju palenia: U. Olbromska, Jak to panowie szlachtafajczyli. Uwagi do badań nad obyczajem 
palenia fajki w Polsce, w: Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VI seminarium 
zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i  Dom Środowisk 
Twórczych w Kielcach, red. nauk. A. Sieradzka, Kielce 2002, s. 535-548. 
21 Tytuń palił mocno, a najwięcej po obiedzie, po którym przy tytuniu popijał saskie piwo tęgie, osobliwie 
dla niego robione. A. Dzierożyński-Hamerliński, dz. cyt., s. 103.
22 J. Maliniak, Tytoń w dawnej Polsce, Warszawa 1923, s. 35. Flemming, zwolennik Augusta II,  
próbował otruć króla, podając mu zatruty tytoń, zamysł ten jednak udaremniono. Zob. J. I. 
Kraszewski, Wizerunki książąt i królów polskich, Warszawa 1895, s. 409. 
23 Cyt. za: Z. Turek, dz. cyt., s. 63.
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Można powiedzieć, że dzięki początkowej niechęci kobiet do fajki24, a  raczej 
zgodnie z  zasadami etyki towarzyskiej, w  dworach i  dworkach, a  także pałacach, 
powstał nowy rodzaj pomieszczeń przeznaczonych do swobodnego korzystania 
z przyjemności, jakie niesie palenie tytoniu. Były to pokoje określane mianem „faj-
czarni”, „palarni”, bądź z francuska fumoirów. W zależności od stopnia zamożności 
właścicieli różniły się one miejscem usytuowania oraz wyposażeniem. W bogatych 
rezydencjach fajczarnie pełniły zazwyczaj funkcję reprezentacyjną. Były przezna-
czone bardziej do użytku „gościnnego” niż „domowego”. Wówczas to sytuowano je 
w bezpośrednim sąsiedztwie salonu lub sali balowej. Takie położenie umożliwiało 
mężczyznom swobodne odłączenie się od towarzystwa i miłe spędzenie czasu na 
dyskusji przy kieliszku dobrego trunku i fajeczce. Niekiedy pomieszczenia takie łą-
czyły więcej funkcji – palono w sali bilardowej (Zarzecze)25, w gabinecie pana domu 
czy też w pokoju, w którym znajdowały się stoliki do gier, biblioteka i fortepian (Za-
dwórze)26. Bardzo rzadko fumoiry pełniły tylko funkcje prywatne, wtedy wiązało się 
to z faktem, iż miłośniczką tytoniu bywała również pani domu.

Wiek XVIII przyniósł modę na egzotykę. W wielu dworach i pałacach, także 
w  XIX stuleciu, urządzano pokoje tureckie, chińskie, japońskie itd. Pomieszcze-
nia te pełniły funkcję użytkową, by następnie przekształcić się w  muzea. Wiado-
mo, iż prezentowano w nich kolekcje fajek – tak na przykład było w Nowomalinie  
Dowgiałłów, którzy w  oficynie urządzili wnętrza w  różnych stylach, w  budynku 
głównym zaś, w pokoju przylegającym do sieni, pokój „turecki”, w którym urządze-
nie ruchome składało się ze sprzętów utrzymanych w stylu „tureckim”. Składały się na 
nie m.in. niskie stoliki z leżącymi na nich fajkami 27.

Pokoje do palenia urządzano również w pałacach miejskich, także tych nowo 
budowanych28. Pomieszczenia takie były meblowane elegancko, stylowo i wygodnie. 

24 W XVIII w. nie uchodziło szlachcie palić w obecności dam. Kobiety, np. w Holandii, fajczące na 
równi z mężczyznami, wprawdzie zdarzały się, ale rzadko. Na terenie Rzeczypospolitej tolerowano 
fajczące kurtyzany. Wiek później fajki, papierosy, a nawet cygara, paliły również panie z towarzystwa. 
Wśród palących kobiet były takie postacie, jak: Maryla Wereszczakówna, późniejsza Puttkamerowa, 
która podobno „zaraziła” miłością do fajki samego Adama Mickiewicza (fajki Wieszcza znajdują się 
w zbiorach kilku muzeów), Maria Kalergis czy Delfina Potocka. Panie palące, w: A. Hamerliński-
Dzierożyński, Farfałki sarmackie i romantyczne, Warszawa 1988, s. 166-168. 
25 Pomieszczenie to mieściło się w suterenach i w stosunku do pozostałej części pałacu było skromnie 
urządzone. R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, red. A. J. Baranowski, Warszawa 1992, t. 9 
Dawne województwo podolskie, s. 269. 
26 Tamże, t. 8 Dawne województwo ruskie – Ziemia Przemyska i Sanocka, Warszawa 1991, s. 550.
27 Tamże, t. 5 Dawne województwo wołyńskie, Warszawa 1988, s. 348. 
28 Podobnie jak w  rezydencjach ziemiańskich, służyły one najpierw do palenia fajek, następnie 
cygar i  papierosów. Informacje o  palarniach w  architekturze pałacowej miejskiej zob. m.in. T. S. 
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Poza standardowym wyposażeniem w stoły, stoliki, kanapy i fotele znajdowały się 
w nich meble przeznaczone właśnie do fumoirów: stelaże na fajki, szafki i szafy na 
fajki zwane fajkarniami (fajczarniami), specjalne stoły z szufladkami na tytoń, fajki 
i oprzyrządowanie, a także krzesła z szufladkami i skrytkami29.

W  tak urządzonych palarniach – fumoirach, gospodarze i  ich goście palili 
wykwintne tureckie tytonie w  fajkach na dekoracyjnych, długich cybuchach. Ze 
względu na długość cybuchów oraz konieczność oporządzania fajek do ich obsługi 
konieczne było zatrudnienie odpowiednio przeszkolonej służby30. W zbiorach Mu-
zeum w Jarosławiu zachował się rękopis Włodzimierza Dzieduszyckiego, w którym 
autor opisuje czynności związane z przygotowywaniem fajek w pałacu w Zarzeczu. 
Przytoczmy fragmenty: Za onych [1. ćw. XIX w., U. O.] palenie tytoniu w obecności 
pań było bezwzględnie nieobyczajną rzeczą. Toteż kto chciał zapalić fajkę na długim 
cybuchu czy cygaro (papierosów wówczas nie znano) szedł do tego pokoju. Do nakła-

Jaroszewski, Pałac Szlenkierów, Warszawa 1975; Tenże, Orient w architekturze polskiej XIX wieku, w: 
Orient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 
1983, Warszawa 1986, s. 161-193.
29 Niewiele zachowało się w Polsce historycznego sprzętu fajczarskiego. W Muzeum w Jarosławiu 
znajduje się fajczarnia (typ szafiasty) z  1. ćw. XIX w. pochodząca z  pałacu Magdaleny Morskiej 
w Zarzeczu; w Muzeum w Rzeszowie (fajczarnia trzonowa) z ok. 1900 r., w Brzozowie zaś, z tego 
samego okresu, pięknie rzeźbiona, będąca miejscowym wytworem stolarskim. Jedyne w  Polsce 
krzesło fajczarskie z ok. 1840 r. na kółkach, kryjące w oparciu dwie szufladki na fajki i akcesoria, 
posiada Muzeum Okręgowe w Tarnowie. 
30 A. Dzierożyński-Hamerliński, dz. cyt., s. 107.
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dania i  zapalania fajek był zatrudniony specjalny kozaczek, który ten sprzęt utrzy-
mywał w porządku, długie (niektóre do 180 cm) cybuchy czyścił szczoteczką na drucie, 
maczaną w spirytusie, fajki nabijał i zapalał. Sam sobie bowiem takiej fajki nikt za-
palić nie mógł, gdyż trzymając zaopatrzony w bursztyn koniec cybucha w ustach, nie 
mógł, ręką do fajki na drugim końcu dostać. Do zapalenia takich fajek służył tzw. czyr. 
Było to suche próchno bukowe, specjalnie saletrą zaprawiane, nieraz z dodatkiem ja-
kiegoś środka aromatycznego. Czyr ten zapalano iskrą od krzesiwka, a rozdmuchany 
do złapania silnego żarzenia, kładziono na tytoń we fajce. Fajki takie stały zawsze 
przygotowane po kilka sztuk na osobnych do tego umyślnie przyozdobionych stela-
rzach 31.

Jak już wspomniano, fajki palili wszyscy, bez względu na płeć, wiek, status spo-
łeczny, zawód. Z czasem, gdy fajka zyskała na popularności, zaczęto dbać o jej szatę 
artystyczną. Wykształciły się pewne upodobania, a nawet mody. Fajki gliniane były 
wykonywane w manufakturach, a także, jako dodatkowa produkcja, w mniejszych 
zakładach ceramicznych. Fajki porcelanowe powstawały w  tak słynnych wytwór-
niach, jak Miśnia czy Korzec; sepiolitowe – w małych i dużych warsztatach turec-
kich, ale też w europejskich; drewniane – w  tak ważnym ośrodku produkcyjnym 
31 Zarzecze Magdaleny z  Dzieduszyckich-Morskiej. Dzieje i  opis pałacu zabytkowego w  Zarzeczu, 
w powiecie jarosławskim położonego, dokonane na podstawie odczytu wygłoszonego na posiedzeniu 
Towarzystwa Miłośników Jarosławia w jesieni 1945 r. przez Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego, edycja 
tekstu U. Olbromska, red. A. Sarkady, Przemyśl 2002, s. 35. 
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jak Saint Claude. Kwitła też twórczość domorosła. Zdobnictwem fajek zajmowali się 
wykwalifikowani dekoratorzy, którzy posługując się wzorami miniatur wykonanych 
przez słynnych malarzy, okuwali je srebrem i złotem, dzięki czemu przybierały one 
najróżniejsze kształty. Obecnie trudno czasem jednoznacznie określić proweniencję 
i datowanie poszczególnych egzemplarzy. Wynika to z faktu, że w odniesieniu do 
fajek nie istniało pojęcie plagiatu, i w jednym czasie, w różnych wytwórniach produ-
kowano te same typy. Rzadko były one znakowane nazwiskiem wytwórcy, a okucia 
z metali szlachetnych wykonywano często zupełnie gdzie indziej niż samą fajkę. 

Istniały wytwórnie specjalizujące się w produkcji fajek z fałszywą datą wykona-
nia, aby w ten sposób nadać im większą wartość historyczną. Zjawisko to odnosi się 
szczególnie do kategorii fajek, które wyrabiano w drugiej połowie XIX w. Paradok-
salnie jest to najliczniejsza jednorodna ikonograficznie grupa fajek zachowanych 
w  kolekcjach, również w  Polsce32. Wykonywano je głównie z  „piany wiedeńskiej” 
(sepiolitu, inaczej pianki morskiej, częściej z masy sepiolitowej); charakteryzują się 
one ujednoliconą budową: mają prosty, dość głęboki kominek i podgiętą, wydłużoną 
szyjkę. Zazwyczaj kominek jest zdobiony motywem biegnącego konia, rzadziej psa, 
wilka, jelenia, sporadycznie innymi przedstawieniami; w tle nieodmiennie znajduje 
się mur, drzewo i chatka; spód szyjki zdobi niewyszukany akant. Zasadą jest opa-
trzenie takiej główki datą, zupełnie wyimaginowaną, nawet z początków XVIII w.33 
Prototyp takiej fajki powstał w Niemczech, w Lemgo, stąd – dzięki prostocie moty-
wu niewymagającego od rytownika zbytnich umiejętności – szybko rozprzestrzenił 
się w Europie. Głównym centrum fajek z fałszywą datą była Ruhla, następnie Lemgo, 
Wiedeń, ale również Węgry, Praga i Norymberga34. Istnieje przypuszczenie, że fajki 
takie wytarzano także w Polsce35. Fajki z poszczególnych wytwórni nieco różniły 
się od siebie, przede wszystkim technologią, co wpływało głównie na ich koloryt. 
Z czasem jednak odrębności lokalne ulegały zatarciu i  fajki przybierały charakter 
dość jednolity. Niekiedy można je zidentyfikować po znakach na okuciach. 

Fajki całkiem nierzadko przyjmują bardzo „niefajkowe” kształty. Niekiedy 
tylko wytrawny fajczarz lub znawca przedmiotu może właściwie zidentyfikować  

32 U. Olbromska, O ekspozycji historycznej fajki przemyskiej, w: U. Olbromska, M. Trojanowska, dz. 
cyt., s. 64. 
33 Ferenc Levárdy podaje, iż daty te były pewnego rodzaju symbolem stylu swego czasu. Początkowo 
fajki postarzano o  10-20 lat, lecz masowa produkcja oraz konkurencja doprowadziły do tego, iż 
antydatowano je nawet o dwa wieki. Jako przykład podaje fajki z datami 1680 i  1707, faktycznie 
wykonane przez Spiro, Nemetza oraz Takacsa w  latach 1880-1890. F. Levárdy, Our Pipe-Smoking 
Forebears, Budapest, Pesc-Velburg 1994, s. 131.
34 The History of Hungarian Pipemaker’s Craft. Hungarian History through the Pipemaker’s Art, 
Budapest 2000, s. 70. 
35 F. Levárdy, dz. cyt., s. 131.



384

Urszula Olbromska

przeznaczenie dziwacznego „bibelotu”. Przykładów takich dostarczają nam i kolek-
cje, i katalogi, chociażby katalog Jeana Rebeyrollesa36. Wśród fotografii ilustrujących 
kolekcję znajdują się też fajki figuralne z XIX w., o  interesujących, niekiedy nieco 
dziwnych jak na przyrząd do palenia, formach. Ze słynnej wytwórni Gambiera po-
chodzi pełnoplastyczna główka, bardzo kolorowa, przedstawiająca studenta Fran-
cuskiej Akademii Wojskowej Saint-Cyr siedzącego na skrzyni37. Wykonana w tym 
samym stylu fajka belgijska z Andenne to wizerunek Bachusa w stroju dworskim38. 
Kolejna, niemiecka oddaje upodobania Niemców do degustacji piwa; przedstawia 
leżącego na łące mężczyznę w cylindrze, z lubością obejmującego beczkę z piwem 
i pijącego trunek bezpośrednio z kranika39. Osobną grupę stanowią fajki w kształ-
cie zwierząt z początku XIX w. produkowane w Czechach, jak np. fajka w kształcie 
kota40. 

W połowie XIX w. Barbizon koło Fontainebleau, niewielka miejscowość, która 
zasłynęła jako kolonia malarzy określonych mianem „barbizończyków”, była chęt-
nie uczęszczanym punktem turystycznym. Miejscowi, ale podobno też przebywają-
cy w Barbizon artyści, wyrabiali i sprzedawali, obok innych pamiątek, małe rzeźby 
w kształcie ludzkiej postaci, które dopiero po dokładnym obejrzeniu okazywały się 
fajkami. Sprzedawano więc miniaturki filozofa, George Sand, kolejarza i wreszcie 
kloszarda. Miniaturę kloszarda posiada polski kolekcjoner41. Jest to jedyna znana 
mi na terenie naszego kraju fajka z Barbizon. Została pozyskana dzięki wymianie 
za pamiątki przywiezione z Litwy. Jest wykonana z drewna leszczynowego i ma wy-
sokość ok. 18 cm. Jej części składowe tworzą komplet: fajkę ze stelażem osadzonym 
na kolistym postumencie. Głowa i  ręce figurki są ruchome. Na głowie kloszarda 

36 J. Rebeyrolles, Collectible Pipes, Paris 2001, s. 300, 301 (lokomotywa), s. 302, 303 (samolot), s. 304 
(armatka), s. 306 (rewolwer), s. 310 (patefon).
37 Tamże, s. 338.
38 Tamże, s. 360-361.
39 Tamże, s. 362.
40 Tamże, s. 237. Taką fajkę posiada w swej kolekcji Tadeusz Wojtuszkiewicz. Była ona prezentowana 
na wystawie w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. U. Olbromska, A. Sarkady, Fajki z kolekcji 
Tadeusza Wojtuszkiewicza w  Muzeum Dzwonów i  Fajek Oddziale Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej, katalog wystawy, lipiec 2005 – czerwiec 2006, Przemyśl 2005, kat. 8, s. 36, fot. s. 30-31.
41 Znanych jest zaledwie kilka figurek-fajek z Barbizon. Fajka w kształcie postaci filozofa znajduje się 
w omawianej kolekcji ( J. Rebeyrolles, dz. cyt., s. 354-355), przedstawiająca George Sand – w Musée-
Galerie de la Seita, kolejarza  – w  kolekcji F. Blaise. Fajka w  kształcie kloszarda jest własnością 
Tadeusza Wojtuszkiewicza z Bydgoszczy. Figurkę tę rozpoznała autorka i opisała ją w: U. Olbromska, 
A. Sarkady, Fajki z  kolekcji Tadeusza Wojtuszkiewicza...,dz. cyt. kat. 1, s. 35, fot. s. 27. Właściciel 
opublikował we własnym zakresie broszurkę na jej temat, zob. T. Wojtuszkiewicz, Fajka z Barbizon, 
Bydgoszcz 2004. 
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znajduje się duża czapka z daszkiem, rysy twarzy – ze względu na dość pobieżny 
sposób opracowania – nabierają znamion karykatury. Głowa postaci wraz z szyją 
stanowi równocześnie główkę fajki, która po wyjęciu ze stelaża i osadzeniu na cy-
buchu tworzy kompletną fajkę; otwarty kominek znajduje się w czapce. Wydrążony 
korpus pełni funkcję stelaża; specjalnie zaprojektowane dłonie służą za uchwyty 
do zamocowania małych cybuchów z ustnikiem. Tyle o konstrukcji fajki. Kloszard 
ubrany jest w podarty fraczek, spod którego wystaje kamizelka, w połatane spodnie 
i toporne buty. Fajki te nie posiadają szczególnej wartości artystycznej – cięte grubo, 
powierzchownie opracowane nożem, są niezwykle charakterystyczne. Jednak ich 
oryginalność i rzadkość na rynku kolekcjonerskim sprawia, że należą do najbardziej 
poszukiwanych (il. 1). 

 Swoisty humor towarzyszył wojskowym. Oni też byli wielkimi miłośnikami ty-
toniu. W marszu palili fajki na krótkich cybuchach, w koszarach nieco ozdobniejsze, 
często z porcelanowymi główkami, dekorowanymi różnymi malunkami. Chętnie 
też obdarowywali się nimi z różnych okazji, a w latach 1870-1914 przedmiot ten zy-
skał rangę pamiątki z wojska42. „Fajka rezerwisty”, bo tak się ją określa w literaturze 
przedmiotu, posiadała porcelanową główkę osadzoną na bardzo długim i  ozdob-
42 Więcej na ten temat H. Czachowski, Pamiątka z wojska. Opowieść o życiu prawdziwego mężczyzny. 
Katalog wystawy pamiątek żołnierskich z  XIX i  XX wieku w  Muzeum Etnograficznym, Toruń-
Warszawa 1997. Zob. też artykuł autorki O  fajce „wojskowej”, w: U. Olbromska, M. Trojanowska,  
dz. cyt., s. 65-71.
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nym cybuchu. Główkę malowano motywami wojskowymi (i nie tylko!) i zaopatry-
wano w napis: Na pamiątkę mojej służby wojskowej w języku ojczystym żołnierza, 
do którego należała. Poza tym opisywano ją tradycyjnie imieniem i  nazwiskiem 
rezerwisty, nazwą jednostki i miejscem jej stacjonowania, datami pełnienia służby, 
a na plakietce cybucha – wykazem kompanów. Główki przykrywały kapturki, czę-
sto o  motywach militarnych (np. hełm). Cybuch przetykany był pełnoplastyczny-
mi miniaturkami armatek, koni, pierścieniami i dodatkowo zdobiony flagami, ko-
kardkami, frędzlami. Na osadnikach umieszczano, zazwyczaj wierszowane, napisy 
chwalące uroki służby wojskowej. 

Ale najważniejsze na fajkach wojskowych były sceny, malowane ręcznie bądź 
naniesione przy zastosowaniu kalkomanii. Poza dość oficjalnymi, na których przed-
stawiano żołnierza przy koniu, przy armacie czy na warcie, częstokroć chwalono 
uroki służby wojskowej podczas przepustek, kiedy można było spotkać się z dziew-
czyną, wybrać się z nią do lasu, przyjąć lub podarować kwiaty, ba... przytulić. Przy-
kładem takiej dekoracji jest fajka ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemy-
skiej, przedstawiająca siedzącą pod drzewem w czułym uścisku parę43. Właściciel, 
jak wskazują napisy, to JĘDRZEJ TABICZ / NADDĚLOSTŘELEC 6 SETNINA; na 
nosku znajduje się data: 1895, która oznacza termin przejścia właściciela do rezer-
wy. O treści napisów, jakie nanoszono na „pamiątkę z wojska”, świadczy zachowany 
czterowiersz: UPOMINKA / NA MOJU SŁ. VOJEN. V. VIDEŇSKEM [...] CILĔSTĔ. 
Po przeciwnej stronie: DÝMČIČKOMÁ MILENÁ / V TOBĔ MÁM CHUT’ ZULÁST-
NI / PAKLI SPOLU VYSLOUŽIME / BUDEM OBA STASTNI. 

Inni jednak woleli wolny czas spędzać w piwiarni, jak na przykład pionier (żoł-
nierz wojsk kolejowych) o nazwisku Goga, który służył w Berlinie w  latach 1894-
1896. Na ściance frontalnej główki przedstawiona została scena w  karczmie: czte-
rej żołnierze w mundurach wojsk kolejowych, zapewne reprezentanci 44 kolegów 
umieszczonych w spisie, siedzą przy stoliku z beczką piwa i wznoszą toast; malunek 
opisano: BRÜDER STOßT DIE GLÄSER AN, ES LEBE DER RESERVEMANN. 

O przyjemnym ucztowaniu, ale też zhumorem potraktowanych tego skutkach, 
opowiada ręcznie wykonana dekoracja na fajce rezerwisty Karla Jurasch[e]cka z ko-
lekcji Michała Morawskiego44. Na ściance frontalnej znajduje się scena przedstawia-
jąca trzech żołnierzy w mundurach niemieckich przy stoliku z beczką piwa: dwóch 
stoi z  fajką i kuflem, jeden siedzi; usługuje im karczmarka. Pod obrzeżem komin-
kowym skrzyżowane flagi Niemiec i Prus pod koroną, nad którymi napis: BRÜDER 

43 U. Olbromska, N. Sarkady, Najnowsze nabytki fajek i akcesoriów fajczarskich w Muzeum Dzwonów 
i Fajek w Przemyślu, Przemyśl 2011, s. 9, fot. 18.
44 Nota i  fotografia opublikowana w: U. Olbromska, A. Sarkady, Fajki z  kolekcji Tadeusza 
Wojtuszkiewicza..., dz. cyt. s. 37, kat. 10 s. 37, fot. s. 32. 
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STOST DIE GLÄSER AN, ES LIEBE DIR RESERVIT MANN45. Na ścianie czołowej46 
satyryczna scena przedstawiająca skutki przedawkowania trunku – miłośnik piwa 
znajduje się w celi więziennej wspólnie z myszami: HIER HAB ICH OFTENS GE-
GESSEN UND MIT DEN MAUSEN MEIN BROD GEGESSEN! Pod scenką typowa 
dla fajek rezerwisty informacja: AND. A. M. DIENSTAG. B. D. 10. COMPAG. INST. 
REGT. N. 132. IN STRASSBURG I  / (?) 1889/91. U nasady szyjki częściowo starty 
napis: P. KASTELL STRASSBURG.

Wojskowych cechował swoisty, niekiedy rubaszny humor. Podobnie dowcipni 
byli myśliwi, co znalazło odzwierciedlenie w zdobnictwie fajek, których byli ama-
torami. Podczas polowań ćmili niewielkich rozmiarów „hubertówki” (można je 
było ukryć w dłoniach), ale już podczas spotkań i uroczystości wybierali fajki bar-
dziej ozdobne, na długich, dekorowanych kością, rogiem i emblematami cybuchach. 
Główki też były różne – przeważnie drewniane, rzeźbione, z  wizerunkami leśnej 
zwierzyny, zatknięte w  osadniki o  kształcie sarnich głów. Statystycznie, jeśli cho-
dzi o dekorację główek porcelanowych, najczęściej występują motywy myśliwskie, 
w przeważającej części wykonane w technice kalkomanii, typu „jeleń na rykowisku”. 

Do rzadkich pod względem zdobiącego ją motywu ikonograficznego, należy 
drewniana główka ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (MPS-
1697). Została ona wykonana najprawdopodobniej w  warsztacie Arnošta Botha, 
w miejscowości Kelč na Morawach47 w początkach XX w. Jest to główka dużych roz-
miarów (wys. 20 cm), typu „holenderskiego”, płaskorzeźbiona, nakryta mosiężnym 
kapturkiem. Kominek, ze względu na przepalanie podczas fajczenia, został zabez-
pieczony wewnątrz blachą. Na stronie frontalnej przedstawiono scenę rodzajową: 
mężczyzna w stroju myśliwskim załatwia „potrzebę”; w pobliżu znajdują się dwaj 
mężczyźni, którzy wyśmiewają się z niego. Myśliwy został ujęty w pełnej postaci 
w przysiadzie, zwrócony w lewo, z wspartymi o kolana łokciami; dłońmi podpiera 
twarz. Spodnie zdjęte, widoczne są elementy ciała męskiego oraz fekalia, wokół któ-
rych krzątają się ptaki48 (il. 2). 

45 Nota i fotografia opublikowana w: U. Olbromska, N. Sarkady, Fajki z kolekcji Michała Morawskiego, 
katalog wystawy z cyklu Najcenniejsze kolekcje fajek, czerwiec 2009 – czerwiec 2010, Przemyśl 2009, 
s. 28, tabl. IX fot. 25. 
46 Należy zwrócić uwagę, iż obie fajki zawierają ten sam, okazjonalny napis. Pisownia tekstu różni 
się, co świadczy o tym, że zdobienie fajek odbywało się często w malarniach, w których pracownicy 
niekoniecznie znali język, w którym pisali.
47 Ściana czołowa na fajce to płaszczyzna od strony twarzy palącego, przeciwległą określam mianem 
frontalnej, po lewej ręce jest ścianka lewa, po prawej – prawa. Nazewnictwo to jest zgodne z przyjętą 
na tę okoliczność nomenklaturą fajczarską. Dodam jeszcze, że fajkarz to wytwórca fajek, fajczarz zaś 
to palacz. 
48 Fajka nie zawiera żadnych sygnatur. Identyfikacja warsztatu została dokonana na podstawie 
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W  niedawno wydanej, niezwykle cennej publikacji Fajki gliniane49, na il. 118 
oraz zamieszczonej na tej samej stronie grafice można rozpoznać motyw ikonogra-
ficzny z  fajki ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Jest to glinia-
na główka fajki jednorodnej z manufaktury w Goudzie pochodząca z XVIII w., ze 
zbiorów Edwarda Zimmermanna z  Gdyni. Postać przedstawiona na fajce to zała-
twiający „potrzebę” wieśniak, przed którym stoi koszyk. Tutaj należy zadać pytanie, 
czy inspiracją dekoracji na opisanej wyżej fajce morawskiej były egzemplarze fajek 
holenderskich, które z pewnością docierały i do tej części Europy, czy raczej będące 
w stałym obiegu grafiki, według których powstała także dekoracja holenderskiego 
pierwowzoru? W wydanym w XIX w. zbiorze grafik odnajdujemy aż dwie nawiązu-
jące do omawianego motywu ikonograficznego. Pierwsza, zatytułowana Le perfu-
meur50, przedstawia eleganckiego mężczyznę w kapeluszu, z fajką w ustach; w głębi 
pejzaż z  młynem i  wieśniakiem orzącym pole. Druga, angielska z  XVII w.51, jest 

analizy porównawczej dzięki materiałowi zawartemu w publikacji J. Ország-Vranecký, Dýmkařství 
na Východní Moravě, Rožnov 1972. 
49 U. Olbromska, M. Trojanowska, dz. cyt., s. 62.
50 J. Zając, E. Zimmermann, Fajki gliniane. Clay Pipes, Gdynia 2011, s. 116.
51 Grafika jest podpisana: Der Parfumeur. Französischer volkstümlicher Kupferstich. Natomiast 
tekst pod nią w tłumaczeniu brzmi: Z obawy, aby twój [wasz] nos mojej dupy [zapachem] nie został 
zraniony perfumuję (tu chodzi o  dym z  fajki) powietrze w  Clerac. Zbliż się więc, ponieważ [to] ci 

6
Fajka w kształcie 
pełnoplastycznej 

figurki 
młodzieńca, 

Konstantynopol 
(?),  

2. poł. XIX w. 
Fot. i projekt 

graficzny 
ilustracji  

M. Horwat
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jeszcze bardziej frywolna: rzecz odbywa się na podwórku wśród drewnianej zabu-
dowy, kur i świnek; mama świnka z wielkim zainteresowaniem oczekuje na efekt 
wypróżnienia się wieśniaka, który nawet podczas tej czynności nie odkłada fajeczki. 

Motyw wypróżniającego się mężczyzny był jednak wcześniejszy niż na wzmian-
kowanych grafikach. Z  1546 r. pochodzi przedstawienie emblematyczne Andreae 
Alciatiego Adversus naturae peccantes52. Tutaj scena rozgrywa się na tle miasta. Pod 
murem, na pierwszym planie przykuca nad kloaką (?) mężczyzna, załatwiając się do 
niej – rzecz ukazana jest ze szczegółami. Czterowiersz po łacinie w sposób przewrot-
ny nawiązuje do spraw, które nie do końca wiążą się z przedstawioną czynnością53. 

Jak wynika z zaprezentowanego materiału, słynący ze swoistego humoru Czesi 
dowcipnie zmodyfikowali tenże motyw, czego przykładem jest fajka z przemyskie-
go muzeum. W kategorii fajek opisywanych w niniejszym artykule określiłabym ją 
jako „niesmaczną”. 

Przejdźmy wreszcie do fajek, które wywołują zazwyczaj pozytywne odczucia 
– są ciekawe ikonograficznie, dekorowane rzeźbiarsko i malarsko na dobrym pozio-
mie artystycznym. To fajki o tematyce mitologicznej, dające możliwość pokazania 
nagich ciał, przede wszystkim kobiecych. Rzeźbiarze, zwłaszcza trudniący się wyro-
bem fajek z sepiolitu, dekorowali je nieraz rozbudowanymi scenami wielopostacio-
wymi. Do zachowanych, najpiękniej rzeźbionych należy fajka ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Budapeszcie przedstawiająca bachanalia54 czy też Apolla wśród muz 

– z Osskó Collection55. W Polsce jedyna znana mi fajka o  tak rozbudowanej tema-
tycznie dekoracji zachowała się w zbiorach Muzeum w Łowiczu; rozpoznano na niej 
Posejdona i Amfitrytę w łodzi z muszli ciągniętej przez trzy hippokampy56. Scenerii 
dopełniają dwa putta i tryton dmący w konchę. Szyjka dekorowana jest motywami 
roślinnymi przybierającymi formy ornamentalne o przewadze zwijanych liści akan-
tu, a także przypominającymi rocaille i grzebienie. Jest to najprawdopodobniej wy-
rób węgierski z końca XVIII – pierwszej ćwierci XIX w. (il. 3). Podobną fajkę z końca 

obiecuję (tłum. M. Kaczor). 
52 Grafika podpisana Englisches Spielkartenbild 17. Jahrhundert i opatrzona krótkim tekstem w języku 
angielskim, który w tłumaczeniu brzmi Kupa jest tak dobra dla maciory jak ciastko (tłum. A. Sarkady). 
53 A. Alciati, Emblemata, Venezia 1546. Za zwrócenie mojej uwagi na to przedstawienie 
i udostępnienie grafiki składam serdeczne podziękowanie dr Magdalenie Górskiej z Instytutu Badań 
Literackich PAN. 
54 Czterowiersz pod emblematem Grzesznicy przeciwko naturze, oprócz podziwu dla objętości 
wydalanych przez mężczyznę fekaliów, zawiera dywagacje na temat ewentualnych możliwości 
zyskania porównywalnej ilości wydzielin w innej, bardzo intymnej sytuacji. 
55 The History of Hungarian ...,dz. cyt., kat. 30/5 s. 230-231, tabl. LXII .
56 F. Levárdy, dz. cyt., tabl. I .
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XVIII w., zdobioną sceną porwania Persefony, posiada w swych zbiorach Muzeum 
Narodowe w Budapeszcie57.

Fajki mitologiczne, przez swoją frywolność w ukazywaniu nagich ciał, dostar-
czają ich właścicielom nie tylko doznań estetycznych, lecz także innego rodzaju. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyroby zdobione wizerunkami aż trzech na-
gich kobiet, czyli Trzech Gracji58, a także, traktowaną z przymrużeniem oka, sceną 
z udziałem Wenus i Kupidyna59. Jednak najwięcej fajek, a  także cygarniczek, zdo-
bi nadzwyczaj frywolna, opracowywana z dużym urozmaiceniem scena umizgów 
Ledy z łabędziem60. 

Bardzo wdzięczną postacią „na fajkę” była – traktowana z dużą przewrotnością 
– bogini łowów, Diana. Jak wiadomo, była to akurat bardzo nobliwa bogini, która 
okrutnie ukarała Akteona za naruszenie jej prywatności. Nie oszczędzili jej jednak 
nowożytni malarze, rzeźbiarze i fajkarze – powoli krótki chiton ulegał redukcji, spa-
dał z  ramion, aby stać się szalikiem czy wstążką61. Jeden z  najpiękniejszych wize-
runków Diany znajduje się w  Muzeum Etnografii i  Przemysłu Artystycznego we 
Lwowie62. Na hebanowej fajce, przypuszczalnie rosyjskiej z ok. połowy XIX w., bogi-
ni została przedstawiona pod drzewem, na polowaniu, w pozycji stojącej, z obnażo-
nym biustem, w długiej, przylegającej sukni. Diana, już bez żadnej skromności, bo 

„ubrana” tylko w kołczan i łuk, była motywem zdobniczym cygarniczek, chociażby 
francuskich63. 

Nic dziwnego, że nie oszczędziwszy pogańskiej bogini Artemidy-Diany, perwer-
syjni fajczarze zwrócili się ku świętym biblijnym. Wybór padł na Marię Magdalenę, 
która z racji swej „nieświętej przeszłości” zawsze wzbudzała uczucia kontrowersyj-
ne. Była wdzięcznym modelem zarówno dla malarzy, jak i dla rzeźbiarzy. Jej postać, 

57 Fajki i tabakierki z Muzeum w Łowiczu w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu, katalog wystawy 
lipiec 2004-lipiec 2005, red. A. Sarkady, Przemyśl 2004, s. 43, fot. 2.
58 The History of Hungarian..., dz. cyt., kat. 13/4 s. 181, tabl. LII. 
59 Do takich należy chociażby fajka z końca XIX w. autorstwa E. Donáth-Spiró. Tamże, kat. 31/6 
s. 237, tabl. LX; czy cygarniczka reprodukowana w: B. Rapaport, A  Complete Guide to Collecting 
Antique Pipes, Atglen 1998, s. 75.
60 Fajkę zdobioną takim motywem reprodukuje: F. Levárdy, dz. cyt., tabl. II. 
61 Do tak zdobionych fajek należy chociażby fajka autorstwa J. N. Geigera z 2. poł. XIX w. (zbiory 
Muzeum Narodowego w Budapeszcie) oraz z ok. 1815 r. (zbiory Blaskovich Múzeum). The History of 
Hungarian ...,dz. cyt., kat. 13/11, s. 182; kat. 13/17, s. 183, tabl. LXII. 
62 Fajki z wizerunkiem Diany z Rösch Collection reprodukuje F. Levardy, dz. cyt., tabl. III.
63 Na ten temat nota katalogowa autorki w: M. J. Olbromski, U. Olbromska, A. Sarkady, Najcenniejsze 
kolekcje fajek. Fajki ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie w Muzeum 
Dzwonów i Fajek w Przemyślu, Przemyśl 2006, tabl. IV, kat. 7. 
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podobnie jak Diany, z czasem traciła coraz bardziej garderobę, aż zamiast ubrania 
pozostały jedynie długie, spadające na plecy włosy. Tak jest w przypadku sepiolito-
wej fajki z Muzeum w Łowiczu, wykonanej na terenie Austro-Węgier (w Wiedniu 
lub Budapeszcie w roku 1835 lub 1838)64. Postać świętej, wyrzeźbiona w reliefie wy-
pukłym, zajmuje ściankę frontową kominka. Maria Magdalena klęczy, nobliwie po-
chyla głowę, na ramiona opadają długie falujące włosy; w prawej ręce trzyma krzyż; 
przy jej kolanach znajduje się kolejny atrybut – ludzka czaszka; całość sceny została 
usytuowana na tle rytowanych ostrołukowych arkad. 

Bardzo interesującą fajkę z wizerunkiem św. Marii Magdaleny posiada w swej 
wysmakowanej kolekcji Michał Morawski65. Zakupił ją w  antykwariacie Connais-
seur w  Warszawie. Jest to tym razem ręczne malowidło wykonane na porcelanie. 
Fajka jest produktem Königliche Porzellan-Manufaktur w  Miśni (posiada sygna-
turę) z  lat 1815-1830. Właściciel uzyskał dla niej certyfikat. Dekoracja została wy-
konana według miniatury Pompeo Batoniego, który motyw pokutującej Marii 
Magdaleny opracowywał malarsko wielokrotnie; jego obrazy były w późniejszym 
okresie stale kopiowane, dzięki czemu motyw ten cieszył się dużą popularnością. 
Maria Magdalena została tutaj przedstawiona w pozycji leżącej przed grotą, wsparta 
na łokciach; przed świętą znajduje się otwarta książka, pod książką czaszka. Świętą 
ukazano jako młodą, urodziwą kobietę z rozpuszczonymi blond włosami. Jej ubra-
nie stanowi biała suknia z krótkimi rękawami i niebieski płaszcz. Kobieta jest tutaj 
umiarkowanie nieskromna, suknia zsunęła się lekko odsłaniając prawe ramię i pierś. 
Scena ukazana jest w plenerze, z tyłu znajduje się pokutnicza siedziba świętej – grota 
z brunatnych głazów, wokół niej rachityczne roślinki. Motyw ten jest też określany 
jako Maria Magdalena w grocie z Biblią i czaszką (il. 4).

Ponieważ, jak wyżej wspomniano, miłośnikami tabaki były wszystkie stany 
społeczne, nałogowi ulegli również duchowni. Zachowało się kilka fajek z motywa-
mi religijnymi, ale nie wiadomo czy takie znajdowały się w Polsce. Bardziej znane są 
jednak tabakierki zdobione motywami religijnymi, choć zdarzają się i takie, które 
przedstawiają sceny frywolne z udziałem duchownych, jak na przykład przedstawia-
jąca mnicha wnoszącego do klasztoru dziewczynę w snopku. Motyw ikonograficzny 
posiada wczesny, z początku XVII w. emblematyczny rodowód66. 

Od niekonwencjonalnych, bulwersujących niekiedy wizerunków świętych,  
blisko już do scen nieobyczajnych. Jedną z ciekawszych fajek, zdobionych rubaszną 

64 J. Rebeyrolles, dz. cyt., s. 322-323.
65 Fajki i tabakierki z Muzeum w Łowiczu..., dz. cyt., s. 40, fot. 6. 
66 Zob. U. Olbromska, N. Sarkady, Fajki z kolekcji Michała Morawskiego..., dz. cyt., kat. nr 1, fot. na 
1 stronie okładki.
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sceną zalotów dwóch panów do jednej kobiety, całkiem sprzyjającej takiej sytuacji, 
jest sepiolitowy egzemplarz z wiedeńskiego warsztatu Nolzego z 1836 r.67

Fajkę o porównywalnej dekoracji posiada przemyski wytwórca fajek i kolekcjo-
ner – Zbigniew Bednarczyk68. Drewniana, przypuszczalnie ulmeńska fajka z drugiej 
połowy XIX w., przedstawia obsceniczną, pozbawioną frywolności sytuację, która 
poprzez brak dystansu, staje się nieco odrażająca. Tematem są też zaloty, ale za pie-
niądze: garbus z kiesą w ręce stoi za służącą, która ochoczo – więc nie pierwszy raz 

– podnosi spódnicę. Główka, poza sceną rodzajową, jest pokryta ornamentem o mo-
tywach rokokowych, wykonanym bardzo starannie i ze znajomością rzemiosła (il. 5).

Ale takie przedstawienie nieprzyzwoitości to jeszcze nie szczyt możliwości 
zdobniczych na fajkach. Bywają bardziej dosadne i szokujące. Posługując się okre-
śleniem zawartym w  podpisie pod jedną z  reprodukcji fajek z  końca XVIII w. ze 
zbiorów Blaskovich Múzeum, reprezentujących obecnie omawiany typ „Piquant 
Meerschaum Pipe”69, nazwijmy właśnie w ten sposób fajkę z Muzeum Diecezjalnego 
w Sandomierzu. 

Jest to pełnoplastyczna główka sepiolitowa. Przedstawia siedzącego w  kucki 
młodzieńca o karykaturalnie potraktowanych proporcjach ciała oraz twarzy; postać 
trzyma dłonie na nadnaturalnej wielkości fallusie (il. 6). Ubranie stanowi krótka 
marynarka, obcisłe spodnie i wysokie buty; na głowie beret. Funkcję kapturka fajki 
pełni ruchoma głowa, oprowadzona w partii szyi mosiężną opaską; oczy oraz eks-
tatycznie otwarte usta służą jako otwory dymowe; do beretu przymocowany łańcu-
szek łączący kapturek z obrzeżem szyjki. Szyjka dość krótka, wysoko podniesiona, 
przez co główka fajki nabiera kształtu zbliżonego do litery „V”. Postać studenta (?) 
jest mocno zdeformowana, zwłaszcza twarz nasuwa skojarzenia z  głową zwierzę-
cia. Dlatego też nie należy się dziwić, że została wpisana do najstarszego inwentarza 
jako: Fajka z fajansu w kształcie fantast. zwierzęcia, Konstantynopol. Ofiarodawcą 
był ks. Józef Urbański. Trudno wskazać w sposób niepodważalny na jej prowenien-
cję, zwłaszcza że w zbiorach europejskich, a także w literaturze, nie znajdujemy po-
dobnej. Jedynie jako bardzo odległy ikonograficzny materiał porównawczy może 

67 Rycina Gratulamur adventum jest zawarta w: A. Brettschneider, Pratum emblematicum, Lipsk 1617, 
nr 36. Jej znajomość zawdzięczam, jak w przypadku emblematu Alciatiego, dr Magdalenie Górskiej. 
Współczesne tłumaczenie literackie dwuwiersza brzmi: Od mniszek klasztornych przywiodły mnie 
nogi / Przynoszę wam Klaczkę zakonniku drogi (tłum. R. Ślusarz). 
68 The History of Hungarian..., dz. cyt., kat. 19/11, s. 195, tabl. XXXIX. 
69 U. Olbromska, A. Sarkady, Fajki z kolekcji Zbyszka Bednarczyka. Wystawa z cyklu Najcenniejsze 
kolekcje fajek, Przemyśl 2007, s. 26-27, fot. 5. Sposób zdobienia fajki wskazuje na 3. ćw. XVIII w., 
jednak cechą dekoracji fajek ulmeńskich jest przywiązanie do wzorów ikonograficznych, które 
powtarzane były cyklicznie w wieku XIX.
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służyć fotografia fajki studenckiej zawarta w  publikacji Die Pfeife70. Niekiedy nie 
trzeba aż takiej dosłowności, by zawrzeć zmysłowość, a równocześnie pozostawić 
pewne niedomówienie; udało się to autorowi pełnoplastycznej fajki przedstawiającej 
porwanie Europy71.

Na koniec tego nieskromnego artykułu jego autorka chciałaby dodać, że począt-
ki jej badań nad fajkami w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej też były, może 
nie kuriozalne, ale co najmniej obfitujące w  niespodzianki. Wówczas w  zbiorach 
magazynowych (obecnie w  ekspozycji w  Muzeum Dzwonów i  Fajek) znajdowała 
się piękna, unikatowa fajka z orzecha kaukaskiego, wyrzeźbiona w kształcie głowy 
zwierzęcia przypominającej głowę konia, ale z malowniczo uformowanymi rogami, 
opleciona siateczką z drutu mosiężnego. W kominku tej fajki znajduje się do dzisiaj 
karteczka z informacją od ofiarodawcy: Fajka z roku 1648 za panowania Króla Wła-
dysława IV wyrobu ruskiego znaleziona w namiocie Kozackiem Bohdana Chmielnic-
kiego. Nic dziwnego, że przedmiot ten stał się inspiracją do badań nad fajkami, które 
wówczas w Polsce dopiero się rozpoczynały. W efekcie tych dociekań fajka wpraw-
dzie obroniła się, jeśli chodzi o proweniencję, natomiast cechy stylistyczne, a także 
lwowskie punce na okuciu, wskazują na drugą połowę XIX w.72 ◗

70 The History of Hungarian ...,dz. cyt., kat. 14/14, s. 186, tabl. XLIII. 
71 A. Pellisone, V. Emanuel, Die Pfeife. Kulturgeschichte und Typologie für Pfeifenraucher und 
Pfeifensammler. München 1988, s. 84. 
72 The History of Hungarian..., dz. cyt., kat. 12/33, s. 179, tabl. XXIII.
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Kraszuarka  
– niezwykły przedmiot z łazienki i salonu

Spluwaczka, nosząca dawniej nazwę kraszuarka (franc. cracher – pluć), kaszlarka, 
kaszelniczka, spluwka, piasecznica1, plwaczka, plwalnik, z łaciny zwana była saliva-
rium2, występowała bądź w postaci naczynia wielkości małego pojemniczka, bądź 
w postaci „meblowej” małej skrzynki wypełnionej piaskiem lub płynem odkażają-
cym. 

Spluwaczki wykonywane były z ceramiki, szkła, metalu lub drewna. Przybierały 
przeróżne ozdobne i wyszukane formy plastyczne. Ich forma ewoluowała na prze-
strzeni ponad dwóch wieków od ceramicznego bądź metalowego naczynia do mebla 
będącego obowiązkowym wręcz wyposażeniem garnituru salonowego. Tworzone 
w formie naczynia, wchodziły również w skład zestawów toaletowych czy podróż-
nych, w obudowie meblowej czasami łączone były z innymi meblami (smoker chair3). 
Niżej pragnę przedstawić w  układzie chronologicznym kilka przykładów spluwa-
czek szczególnie godnych uwagi. 

Wiadomo, że spluwaczki używane były w Polsce w XVIII w., a rozpowszechniły 
się szczególnie w XIX w., kiedy nastała moda na żucie tytoniu. W XVIII w. ustawia-
ne były w takich pomieszczeniach, jak: sienie, pomieszczenia mieszkalne, kantory, 
sale, a  także w sypialniach i bocznych izbach4. Występowały wówczas spluwaczki 

1 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1976, s. 360. Pod hasłem 
Piasecznica zdefiniowano małe naczynie z metalu, drewna lub ceramiczne z piaskiem do osuszania 
napisanego atramentem tekstu. Piasecznica należała często do kompletu przyborów do pisania, 
bywała bogato zdobiona, w dokumentach wymieniana jest od końca XVI w.
2 I. Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 2000, s. 243.
3 Angielski fotel typu windsorskiego, dostosowany dla palaczy dzięki dodaniu wydłużonego siedzenia 
i szufladki pod nim, przeznaczonej do spluwania lub na akcesoria do palenia.
4 E. Barylewska-Szymańska, Czystość i higiena w Gdańskich domach mieszczańskich drugiej połowy 
XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2005, nr 3-4, s. 421.
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mosiężne, miedziane, drew-
niane, rzadziej ceramiczne 
bądź z  innych metali koloro-
wych5. W  późniejszym czasie 
w  domach prywatnych usta-
wiano je w  salonach, palar-
niach i  gabinetach, a  w  miej-
scach publicznych – w  tawer-
nach i  szpitalach. W  Stanach 
Zjednoczonych spluwaczki 
były powszechnie stosowane 
i  uważane za niezbędne. Od 
czasów pierwszych osadni-
ków w  XVII w. w  Wirginii 
uprawiano i  sprzedawano 
tytoń. Szczytową popular-
ność osiągnęły tam spluwacz-
ki w  XIX w., produkowane 
m.in. w  fabryce porcelany 
w  Rockingham. Ustawiano je 
w  barach, bankach, restaura-
cjach, hotelach. Wykonywane 
były również z  ciężkiego mo-
siądzu, dokładnie wyważane, 
aby się nie przewracały. Były one nie tylko powszechne w  przestrzeni publicznej 

– ich obecność była dyskutowana na dorocznych konferencjach Służby Zdrowia 
Publicznego. Po epidemii gruźlicy w 1918 r. korzystanie ze spluwaczek odradzano 
i ostatecznie wyszły z użycia. W Europie popularne były jeszcze w okresie między-
wojennym, a nawet po drugiej wojnie światowej6. Szybki postęp techniczny, zmiany 
kulturowe i obyczajowe spowodowały, że część popularnych niegdyś przedmiotów, 
takich właśnie jak spluwaczki, wyszła z czasem z użytku7. 

Przykładem nietypowej dekoracji i  formy spluwaczki jest para żabek-splu-
waczek. Te kamionkowe, pokryte emalią naszkliwną stworki pochodzą z  Chin,  

5 Tamże. 
6 Przedmioty osobliwe, niecodzienne, ciekawe, katalog wystawy, Muzeum Pałac w  Wilanowie, red.  
B. Szelegejd, Warszawa 2010, s. 46.
7 Dziś spluwaczki stosuje się jeszcze w stomatologii, wchodzą w skład sprzętu stomatologicznego 
i służą do opróżniania ust z nadmiaru śliny.

1
Spluwaczka,  
4. ćw. XVIII w. 
Muzeum Historii 
Miasta Gdańsk 
oddział Dom 
Uphagena.  
Fot. autorka

2
Spluwaczka,  
4. ćw. XVIII w. 
Muzeum Historii 
Miasta Gdańsk 
oddział Dom 
Uphagena.  
Fot. autorka



396

Anna Maj

z  okresu Kangxi (1662-
1722), a w połowie XIX w.  
trafiły do Wilanowa 
wraz z  wyprawą ślubną 
Aleksandry Potockiej8. 
Zabawny kształt może 
wskazywać na to, że 
nie koniecznie były one 
skrywane, mogły peł-
nić funkcję spluwaczek 
salonowych, mogły być 
ustawiane w  gabinecie 
bądź buduarze. O  tym, 
iż traktowano takie 

przedmioty również z  humorem, świadczy spluwaczka w  postaci figurki żółwia 
naturalnych rozmiarów, w którego skorupie ukryto pojemnik do spluwania. Taki 
rodzaj plwaczki omawia Anna Ekielska-Mardal w katalogu wystawy Przedmioty 
osobliwe, niecodzienne, ciekawe9. 

Spluwka (il. 1 i 2) ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Oddział 
Dom Uphagena jest mała (9,5 cm wys., 12,5 cm średnica kołnierza), poręczna, wyko-
nana z miśnieńskiej porcelany w czwartej ćwierci XVIII w. Nie wydaje się, aby była 
wystawiana na widok ogółu, raczej była przechowywana w toaletce w sypialni bądź 
w  szufladzie kredensu. Korpus naczynia jest pękaty, z  uchem, dekorowany moty-
wami roślinnymi, a kołnierz wewnątrz dekoruje pas z motywem geometrycznym10. 

Generalny inwentarz mebli i  innych ruchomości znajdujących się w  Zamku 
Warszawskim, sporządzony w marcu 1795 roku wspomina o ośmiu spluwaczkach11. 
Jedna miała znajdować się w  Gabinecie do pisania Jego Królewskiej Mości – okre-
ślona po prostu jako spluwaczka miedziana, kolejna – spluwaczka z  mosiądzu – 
w Antresoli nad łożem. Sześć drewnianych spluwaczek znajdowało się w przejściu 
z Kaplicy do biblioteki JKMCI12. 

8 Przedmioty osobliwe…, dz. cyt., s. 46.
9 Tamże, 46 .
1 0 Przedmiot trafił do muzeum drogą zakupu od pana Marka Knoblauch’a  z  Sopotu. Karta 
inwentaryzacyjna Muzeum Dom Uphagena w Gdańsku, założona przez E. Szymańską w czerwcu 
2000 r., nr Księgi Wpływów 6884.
11 Generalny inwentarz mebli innych ruchomości znajdujących się w Zamku Warszawskim, sporządzony 
w marcu 1795 Roku, oprac. N. Ładyka, Warszawa 1997, s. 37. 
12 Tamże, s. 46.

3
Komplet 

toaletowy, 
Serreguemines, 

Francja,  
koniec XIX w., 

Muzeum 
Zamoyskich  

w Kozłówce. 
Fot. autorka
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Inwentarz, datowany przez 
Archiwum Główne Akt Dawnych 
w  Warszawie na lata po 1865 r., 
odnotowuje wyposażenie czę-
ści mieszkalnych partii pałacu 
wilanowskiego, zamieszkałych 
przez Augusta Potockiego, syna 
wspomnianej wyżej Aleksandry 
z Potockich. W gabinecie księcia, 
w odróżnieniu od gabinetu księż-
nej, ustawiona była powszechna 
wówczas spluwaczka: Kraszuarka 
Orzechowa, z filarkiem toczonym, 
i  sprężyną do otwierania klapy; 
i tacą mosiężną13. 

Dyskretnie, i w odosobnieniu 
zapewne, używane były spluwacz-
ki, które produkowano w  kom-
pletach toaletowych. Jednym z ta-
kich przykładów jest kraszuarka 
znajdująca się obecnie w  Muze-
um Zamoyskich w  Kozłówce, 
a  pochodząca z  Francji, wypro-
dukowana w  Serreguemines 
pod koniec XIX w.14 (il. 3).  
Jest fajansowa, malowana ciemnym szafirem, przy podstawie barwy intensywnego 
granatu, w połowie wysokości przechodzącego w barwę morskiej wody. Przy krawędzi 
forma powierzchni imituje marszczoną tkaninę z przeplecioną złotą taśmą. Wewnątrz 
zamontowany został półkolisty, promieniście żłobkowany wkład z  okrągłym otwo-
rem po środku.

 Inny charakter, bo chyba bardziej „legalny”, może obowiązkowy, miały spluwacz-
ki biedermeierowskie. Pojawiły się w latach 20. XIX w. wraz z modą na żucie tytoniu15. 
Popularne wówczas w Polsce meble biedermeierowskie, które tak się rozprzestrzeni-
ły w dworach, że przywykliśmy uważać je za niemal polski produkt, przywędrowały 

13 Przedmioty osobliwe..., dz. cyt., s. 32.
14 T. Marciszuk, Komplet toaletowy – spluwaczka, MPK/CS/11,V, 1985, karta katalogu muzealiów 
artystycznych i artystyczno-historycznych, Muzeum Pałac w Kozłówce.
15 J. Woch, Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2006, s. 104.

4
Spluwaczki z lat 
1800-1850. 
Fragment 
ekspozycji 
w Muzeum Mebli 
w Wiedniu.  
Fot. autorka

5
Spluwaczki z lat 
1800-1850. 
Fragment 
ekspozycji 
w Muzeum Mebli 
w Wiedniu.  
Fot. autorka
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z Niemiec, gdzie uważane 
były za styl mieszczański. 
Do umeblowania salonu 
nieodzowny stał się tzw. 
garnitur, w  skład którego 
wchodziły: wygodna ka-
napa, 4 lub 6 foteli z  nie-
zbędnym podnóżkiem, 
obitych tkaniną w  pasy, 
ornamenty geometrycz-
ne, drobne kwiaty oraz 
bukiety w  układzie paso-
wym, owalny lub okrągły 

stół „przed kanapę”, wsparty na jednej toczonej nodze ubranej w elegancką formę, lub 
prostokątny, regulowany, z podnoszonymi bocznymi klapkami, oparty na lirach. Stół 
otaczały proste krzesła. Na półkach w koszykach i wazonach ustawiano kwiaty, w ser-
wantkach przechowywano różnego rodzaju pamiątki. Gdzieś w  kątach pokoju roz-
mieszczano drewniane postumenty pod popiersia i wazy oraz spluwaczki napełnione 
piaskiem. Choć może się to dziś wydawać dziwne, był to sprzęt nieodzowny w każdym 
salonie, który chciano utrzymać w czystości. W chwilach odpoczynku panowie zwy-
kli żuć tytoń, który następnie wypluwali do kraszuarek, zastępujących im chusteczki. 

Muzeum Mebli w  Wiedniu posiada liczną kolekcję spluwaczek (il. 4 i  5). 
Eksponowane są swobodnie, w grupie datowanej na lata od 1800 do 1850, jak rów-
nież przedstawione w aranżacji pokoju bilardowego, palarni, salonu czy pokoju mu-
zycznego (il. 6 i 7). Wnętrza te datowane są na lata 1825-1830. W latach 30. XIX w.  
w Wiedniu pojawiło się w meblarstwie wiele nowych form i rozwiązań, które wy-
korzystywano w produkcji pomniejszych mebli, jak stolik do robótek i gier, toalet-
ki czy spluwaczki. Były więc spluwaczki wiedeńskie wykonywane z giętego, lekko 
modelowanego drewna, skrajnie upraszczane i surowe lub bogate w dekorację. Jak 
wszystkie meble tego kręgu artystycznego cechowało je niepowtarzalne, awangar-
dowe wzornictwo, balansujące między światem form geometrycznych a  organicz-
nych, formy architektoniczne i  w  kształcie rozwiniętego kwiatu. Zdarzało się, że 
miały analogiczną budowę jak pojemnik na lód czy kosze na wełnę, z tą różnicą, że 
w metalowym wkładzie znajdował się piasek. 

Elżbieta Kowecka pisze, że również w  Polsce w  XIX w. obowiązywała moda 
na urządzanie sali bilardowej, w  której umieszczano stoliki karciane, przed du-
żym kominkiem ustawiano wygodne fotele, obok których stały mosiężne przybo-
ry i  oczywiście spluwaczki. Właśnie z  lat 1820-1835 pochodzi spluwaczka znajdu-

6
Aranżacja salonu 
z lat 1825-1830. 
Muzeum Mebli  

w Wiedniu.  
Fot. autorka
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jąca się obecnie w  Muzeum 
Wnętrz w Otwocku Wielkim 
(oddz. Muzeum Narodowego 
w  Warszawie). Jej wysokość 
to ok. 72 cm, konstruk-
cja sosnowa, fornirowa-
na drewnem brzozowym, 
otwierana za pomocą sprę-
żyny. Umieszczano takie 
spluwaczki w  typowo mę-
skich pomieszczeniach jak:  
palarnia, fajczarnia czy gabi-
net pana domu. Jednak gdy 
w 1846 r. wydawca warszawski Jan Glücksberg zwrócił się do zakładu stolarskiego 
z prośbą o wykonanie garnituru do sypialni, zaproponowano mu taki skład: dwa 
łóżka, toaletka, myjnik, dwa nocne stoliczki, szezlong, parawan o pięciu skrzydłach, 
dwa fotele, dwie spluwaczki i dwa podnóżki16. Wymieniono więc po spluwaczce na 
osobę, traktując je w bardziej osobisty, intymny sposób.

 Jeszcze do połowy XX w. spluwaczki ustawiane były w miejscach publicznych, 
takich jak: palarnie, tawerny, szpitale. Były najczęściej metalowe, miały prostą funk-
cjonalną budowę. Wydaje się wręcz, iż pod koniec swojego funkcjonowania w świa-
domości społeczeństwa odebrano im „prawo” do dekoracji, sygnalizując jedynie po-
trzebę ich istnienia ze względu na higienę, już nie modę czy wygodę, by ostatecznie 
zrezygnować ze spluwaczek właśnie z higienicznych względów. ◗

16 E. Kowecka, W  salonie i  w  kuchni. Opowieść o  kulturze materialnej pałaców i  dworów polskich 
w XIX wieku, Warszawa 1984, s. 99.

7
Spluwaczka 
w salonie z lat 
1825-1830. 
Muzeum Mebli 
w Wiedniu.  
Fot. autorka
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Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

 
Dziedzictwo Kunstkamery.  
Przedmioty osobliwe w zbiorach  
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Kolekcjonerstwo w  ciągu wieków przybierało różne formy. Jedną z  bardziej spek-
takularnych, o naukowych – przynajmniej w zamyśle twórców – podstawach była 
szesnasto- i  siedemnastowieczna Kunstkammer, a  także, pokrewne z  nią, Natur- 
i Wunderkammer. Ich znaczenie dla współczesnych i oddziaływanie, także w wie-
kach późniejszych, było tak silne, iż daje się zauważyć w sposobach konstruowania 
i funkcjonowania nie tylko większości różnych kolekcji, ale też przedsięwzięć o cha-
rakterze muzealnym, również w czasach prawie nam współczesnych, choć w wielu 
wypadkach nieuświadomionych w pełni przez ich twórców. Nie miejsce to jednak 
na tego typu szerokie rozważania. Niewątpliwa jednak jest wielka różnorodność 
przedmiotów gromadzonych w  Kunstkammerach, a  także wpływ ich twórców na 
szczegółowy „profil” danej kolekcji. To ostatnie jest charakterystyczne zresztą dla 
każdego zbioru (nawet muzealnego). 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej jest muzeum wielodziałowym, czy-
li już z  samej definicji charakteryzuje się szerokim zakresem gromadzonych 
eksponatów. W  okresie powojennym zabytki, poza niektórymi darami, były 
gromadzone w  sposób planowy, uwzględniający potrzeby i  profil zbiorów po-
szczególnych działów, stąd pozyskiwane przedmioty, aczkolwiek na ogół cen-
ne i  interesujące, poza kilkoma wyjątkami, nie wyróżniały się niczym szcze-
gólnym. Zupełnie inaczej rzecz się miała w  latach wcześniejszych, a  zwłaszcza 
w  początkach istnienia przemyskiego muzeum. U  podstaw takiego stanu rzeczy 
legł fakt, iż trzon zbiorów stanowiła kolekcja Kazimierza i  Tadeusza Osińskich, 
uzupełniona darami przeróżnych osób. Muzeum zostało powołane w  1909 r.,  
przy jednocześnie utworzonym Towarzystwie Przyjaciół Nauk1. Pierwsza  
1 Na temat historii i początków działalności przemyskiego muzeum: A. Kunysz, W służbie kultury 
i regionu. Rzecz o Muzeum w Przemyślu, Przemyśl 1989; J. Kostek, Przeszłość przyszłości. Dzieje 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i jego zbiorów, Przemyśl 2000; Taż, Dziedzictwo wieków. 
Zarys dziejów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl 2007. 
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ekspozycja została udostęp-
niona zwiedzającym rok póź-
niej, a w 1911 r., w pierwszym  
tomie „Rocznika Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk” (później 

„Rocznika Przemyskiego”), 
w  sprawozdaniu dyrekcji, opu-
blikowano pierwszą część wy-
kazu zbiorów, bardziej w  celu 
uhonorowania ofiarodawców, 
niż pochwalenia się dotychcza-
sowym „dorobkiem”. Druga 
część ukazała się w następnym 
tomie, ale potem zaniechano 
umieszczania szczegółowych wykazów, poprzestając na liście nazwisk. Powodem 
tego były zapewne krytyczne opinie o eksponatach ukazujące się w ówczesnej prasie2. 

Innym źródłem do poznania zbiorów muzeum w  okresie międzywojennym 
i w latach wojny jest pierwszy tom (następne tylko częściowo, gdyż wpisywano do 
nich przede wszystkim aktualne nabytki) inwentarza prowadzonego w latach 1946-
1949, gdzie zarejestrowano eksponaty z lat wcześniejszych.

 Można tu wspomnieć, iż oba inwentarze, ten z początków istnienia muzeum 
i  ten powojenny, w kategorii inwentarzy muzealnych stanowią pewną osobliwość. 
Pierwszy, założony przez Kazimierza Osińskiego, najpierw kustosza, a  potem dy-
rektora muzeum, jest właściwie czymś w rodzaju katalogu kartkowego. Zachowało 
się jedno introligatorskie pudełko (il. 1), najprawdopodobniej zrobione specjalnie 
na karty, i same karty – nie wiadomo, czy wszystkie, ale na pewno tych eksponatów, 
które zostały wymienione w „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Same karty, 
po złożeniu na pół zbliżone formatem do A5, mają nadruk „Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu”, a niżej rubryki, w które zostały wpisane różne dane przedmiotu, 
m.in. numer, sposób i data pozyskania, a czasem krótki opis. Inwentarz powojenny 
został wpisany do kilku zeszytów większego formatu. Niektóre wpisy w obu inwen-
tarzach cechują się dużą oryginalnością, a w inwentarzu powojennym napotykamy 
kilka niezwykłych identyfikacji przedmiotów. Inwentarz muzeum (szczególnie dru-
kowany w „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, czyli przedstawiony en masse) 
zawiera wpisy niekiedy wręcz zadziwiające, nie tyle ze względu na przedmiot, ile 
na jego zakwalifikowanie jako muzealium. Jak już wyżej wspomniałam, wynika to 

2 Zob. m.in. A. Kunysz,  dz. cyt., s. 37; J. Kostek, Przeszłość..., dz. cyt., s. 31-32; Taż, Dziedzictwo...,  
dz. cyt., s. 15.

1
Inwentarz 
Muzeum 
Towarzystwa 
Przyjaciół Nauki 
w Przemyślu 
z lat  
1909 -1913.  
Fot. M. Horwat
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niewątpliwie z  „gustu” ofiarodaw-
ców i swoistego braku krytycyzmu 
ze strony kolekcjonerów, przyjmu-
jących wdzięcznym sercem każdą 
rzecz wzbogacającą zbiory, szcze-
gólnie jeśli miała pamiątkowo-pa-
triotyczną wymowę. 

Pierwsze zbiory muzeum zo-
stały podzielone na szereg grup, 
od malarstwa i  rzeźby po okazy 
przyrodnicze i  antropologiczne 

– w  sumie na ok. trzydzieści kate-
gorii. W  wykazie zamieszczonym 
w  pierwszym numerze „Rocznika 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 
były to np.: Dary. I. Obrazy olej-
ne II. Malowidła miniaturowe III. 
Akwarele IV. Rysunki V. Rysunki 
miniaturowe VI. Rzeźby VII. 

Odlewy gipsowe VIII. Sztychy, staloryty, miedzioryty IX. Akwaforty X. Drzeworyty 
i tłoki drzeworytowe XI. Tapety XII. Litografie i litodruki olejne XIII. Fototypie, cyn-
kotypie, miedziotypie, heliograwiury, neografie i  klisze XIV. Exlibrisy i  klisze XV. 
Porcelana XVI. Szkło XVII. Fajanse XVIII. Keramika (terracota) XIX. Przemysł ar-
tystyczny XX. Tkaniny i  hafty XXI. Przemysł XXII. Instrumenta muzyczne XXIII. 
Wojskowość XXIV. Broń myśliwska i  inna XXV. Fotografie i  klisze fotograf. XXVI. 
Numizmatyka a) Monety b) Monety papierowe c) Medale d) Medale dewocyjne e) 
Sfragistyka f) Krzyże, dewizy, amulety g) Emblematy, odznaki XXVII. Wykopaliska 
archeologiczne XXVIII. Etnografia XXIX. Pamiątki XXX. Varia XXXI. Starożytności 
Wschodu XXXII. Lapidaryum. Rzeźba XXXIII. Przyrodnicze a) Antropologia. Wśród 
nich pojawiły się m.in. dziś już niezachowane lub trudne do identyfikacji: – Kwiaton 
gipsowy gotycki z  organów kościoła OO. Domin. w  Podkamieniu koło Brodów, – 
Młotek znalez. na rynku przy kop. fund. pod ratusz; – Podkówka kobieca, wykopana 
w Łoniowie (Król. polskie); – Pięć kamyczków z mozaiki z Pompei; – Liście i kwia-
ty z  pogrzebu Teofila Lenartowicza: – Liście i  kwiaty z  pogrzebu A. Mickiewicza 
w Krakowie; – Pióro gęsie, którem wpisał się ks. kardynał Dunajewski, biskup kra-
kowski, do księgi gości, w  czasie otwarcia Czytelni kolejowej w  Krakowie; – Grzyb 
drzewny wielkich rozmiarów; – Fotografia „Karoliny” obłąkanej córki Dyrektora 
gimn. w Przemyślu; –  Fotogr. słonia i nosorożca z ogrodu zool. w Dreźnie; – Zamek 

2
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magiczny 
(awers), 
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ze chrzcielnicy z kościoła w Nienadówce koło Rzeszowa (Sokołów); – Nici szklane ko-
lorowe; – Osad krystal. wapienia w rurze wodociąg.; – Szczęka dolna ryby morskiej 
z około 300 zębami. Już te przykładowe wpisy pokazują, że wiele z pierwszych eks-
ponatów w  przemyskim muzeum, oprócz pamiątek o  patriotycznym wydźwięku, 
było różnego rodzaju ciekawostkami. Znaczna część tych pierwszych zbiorów za-
chowała się do dzisiaj. Jednak w większości wypadków dokładna identyfikacja nie 
jest możliwa, gdyż na przeważającej ilości eksponatów nie zachowały się pierwotne 
numery, pisane na przywieszanych lub naklejanych karteczkach. Należy zaznaczyć, 
iż przedmioty osobliwe trafiały do muzeum także w późniejszym czasie, niestety, ze 
względu na brak ksiąg katalogowych z okresu międzywojennego, nie można usta-
lić pochodzenia większości z nich, podobnie jak przedmiotów, które zasiliły zbiory 
w pierwszych latach powojennych (lub w czasie wojny), gdyż autorzy wspomnianego 
wyżej inwentarza w większości przypadków nie podawali takich danych. Natomiast 
bardzo interesująco i zupełnie błędnie określili kilka przedmiotów, o czym później. 
Zabytki, które z różnych względów można zaliczyć do kuriozów, zasilały zbiory mu-
zeum również w okresie powojennym, choć już w mniejszej ilości. 

Ogólnie można stwierdzić, iż osobliwość przedmiotów w zbiorach przemyskie-
go muzeum wynika głównie albo z ich rzeczywistej rzadkości i oryginalności, ory-
ginalności zastosowania, albo z faktu zakwalifikowania ich do zbiorów muzealnych. 
Oczywiście trudno jest dokładnie przedstawić cały ich zasób, tym niemniej kilka-
naście z nich zasługuje na szersze omówienie.

Najcenniejszym i  najstarszym z  tych zabytków jest gemma bizantyjska z  he-
liotropu, datowana na XI-XII w. (il. 2). Owalny, płasko-wypukły kamień pokryty 
jest wgłębnym rytowaniem (intaglio) z przedstawieniem na rewersie głowy Meduzy, 
uosabiającej w tym przypadku macicę (hystera), a na awersie Matki Boskiej Orantki, 
otoczonymi napisami o religijno-magicznej treści3. Jest to amulet o właściwościach 
leczniczych (przynajmniej takie miał przeznaczenie) mający za zadanie łagodzenie 
dolegliwości macicy – hystera4. Według wierzeń wywodzących się jeszcze ze staro-
żytności macica wędrująca po ludzkim ciele była odpowiedzialna za szereg schorzeń, 
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, zróżnicowanych w zależności od płci. Jeden z na-
pisów jest zaklęciem mającym na celu uspokojenie macicy, drugi – prośbą o bożą 
opiekę dla noszącego amulet. Jest to więc swoiste pomieszanie pogańskich trady-
cji i  chrześcijaństwa. Amulety typu hystera niewątpliwie musiały w swoim czasie 

3 Amulet-gemma, Bizancjum, XI-XII w., heliotrop rytowany, 5,4 cm x 4,7 cm x 1,4 cm, osadzony 
w metalowej podstawie, wys. z podst. 8,3 cm, nr inw. MPH-1865.
4 Na temat amuletów bizantyńskich, łącznie z przemyskim, zob. V. Laurent, Amulettes Byzantines 
et  formulaires magiques, „Byzantinische Zeitschrift” 1936, vol. 26, s. 300-315; J. Spier, Medieval 
Byzantine Magical Amulets and Their Tradition, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 
1993, vol. 56, s. 25-62.
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cieszyć się dużą popularnością, ale obecnie badaczom znanych jest zaledwie kil-
kadziesiąt egzemplarzy na całym świecie, w tym pięć wykonanych ze szlachetnych 
i półszlachetnych kamieni, łącznie z przemyską gemmą. Zapis w pierwszym inwen-
tarzu brzmi następująco: Amulet z X. w. z kamienia heliotropu zielonego, znaleziony 
w szutrze ze Sanu na Władyczu w Przemyślu w r. 1897 przez dziewczynkę Szumańską. 
Według relacji Kazimierza Osińskiego nabył on gemmę od Alojzego Szumańskiego, 
brata ośmioletniej znalazczyni, za dziesięć halerzy. 

Bizantyjski amulet, aczkolwiek zasługujący na miano osobliwości, jak zresztą 
większość amuletów i przedmiotów „magicznych”, jest rzeczą cenną i rzadko spo-
tykaną. Natomiast pozostałe osobliwe przedmioty z przemyskich zbiorów, chociaż 
rzadko spotykane, szczególnie w muzeach, na ogół cenne nie są. W większości, jak 
już było wyżej wspomniane, zasługują na miano ciekawostek i – prawdopodobnie 

– dlatego wzbudziły zainteresowanie swoich pierwszych posiadaczy i  ofiarodaw-
ców. Wśród okazów przyrodniczych wymienionych w pierwszym tomie „Rocznika 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” znalazły się także: 3 okazy skamien. bukietów 
z  Karlsbadu, z  których obecnie można na pewno zidentyfikować jeden5. Bukiety 
takie, popularne szczególnie w XIX w., są połączeniem działań człowieka i  sił na-
tury. Uzyskiwano je przez zanurzenie gotowej kompozycji, zwykle z suchych roślin, 
ułożonej w koszyczku lub innym pojemniku, w gorących źródłach mineralnych, co 
powodowało pokrycie ich warstwą tzw. martwicy wapiennej. Nadawało im to pozór 
niezwykle realistycznej, ceramicznej (glinianej) rzeźby. Bukiet przemyski składa się 
z owocni kilku gatunków roślin, a dodatkowo udekorowany jest małym ślimakiem 
w muszli (il. 3). 

Wśród pierwszych eksponatów dość dużą grupę stanowiły różnego typu pa-
miątki, przede wszystkim o  patriotycznej wymowie. Poza wymienionymi wyżej 
liśćmi i  kwiatami z  pogrzebu Lenartowicza i  Mickiewicza, można tu wspomnieć 
igielnik z Syberii (?), koraliki z różańca z grobowca Tarłów i klucz od trumny infu-
łata Józefa Hoppego. 

Igielnik wykonany z  dwóch rodzajów drewna, jasnego i  ciemnego, wyróżnia 
się oryginalną formą i techniką wykonania6. Do pierwszego inwentarza („Rocznika 
Przemyskiego”) został wpisany jako igielnik drzewny roboty syberyjskiej. Igielnik 
kształtem zbliżony jest do tralki, czy kolumienki, z nałożonymi płaskimi szerokimi 
talerzykami i dekorowanym trzonem, wspartej na szerokiej podstawie i zakończo-
nej identycznym, trochę mniejszym, „kapitelem” z kwadratową nakładką z listewek. 

5 Skamieniały bukiet, Czechy (?), Karlowe Wary (?), ok. poł. XIX w. (?), suszone rośliny i żyjątka 
w pojemniku, pokryte warstwą martwicy wapiennej, wys. ok. 20 cm, śr. ok. 20 cm, nr inw. MP-P-278.
6 Igielnik, Rosja (?), Syberia (?), ok. poł. XIX w., drewno liściaste dwóch gatunków, toczenie, snycerka, 
klejenie, wys. 8 cm, śr. stopy 3,4 cm, nr inw. ZNr 2268.



405

Dziedzictwo Kunstkamery.

Na nakładce była zamoco-
wana dodatkowa ozdoba, 
na co wskazują zacho-
wane ślady kleju. Trzon 
igielnika, pusty w środku, 
wykonany jest z  ciemne-
go drewna, ażurowe wzo-
ry na jego powierzchni 

– z  jasnego, co daje intere-
sujący kontrast. Nota bene 
warto wspomnieć, iż jego 
forma na tyle odbiega od 
ogólnie przyjętego wzoru, 
czy raczej wyobrażenia 
o wyglądzie igielników, że 
w pierwszym powojennym 
inwentarzu został okre-
ślony jako Rączka drew- 
niana ozdobna, do pieczęci, rzeźbiona precyzyjnie z dwu kawałków drzewa, częścio-
wo toczona. 

Dziewięć szlifowanych w drobne fasetki, owalnych, lekko spłaszczonych kora-
li, określonych jako granaty7 (stan zachowania – zarysowania i  ubytki na krawę-
dziach – sugeruje, że może to też być barwione szkło), w drugim tomie „Rocznika 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, zostało określonych następująco: 9 granacików 
(paciorków z różańca) z grobowca Tarłów w klasztorze OO. Kapucynów w Zbrzysiu. 
W pobliżu ruiny zamku Tarłów. Ponieważ zachowane paciorki są dość duże i trud-
no określić je jako granaciki, mogła nastąpić pomyłka w identyfikacji zabytków, co 
jednak nie zmienia faktu, że tak określone przedmioty znalazły się w pierwszych 
zbiorach muzealnych. 

Klucz identyfikowany jako: od trumny infułata Józefa Heppego, zm. 1 kwietnia 
1887 w Przemyślu, nie wyróżnia się niczym szczególnym8. Wykonany ze stali lub że-
laza, kształtem przypomina klucze używane w tym czasie do różnych mebli, np. szaf, 
z uchwytem w formie wazy, ujętej po bokach wolutami z liści. O jego wartości dla 
ówczesnych decyduje pochodzenie. Niestety, obecnie trudno stwierdzić, czym wy-
różnił się ksiądz infułat – prepozyt kościoła katedralnego przemyskiego obrządku 

7 Paciorki owalne (z różańca?), Czechy (?), XVII w. (?), granaty (piropy) lub szkło barwione w masie, 
szlifowane, wys. 1,7-1,2 x 1,2 -1 cm, nr inw. ZNr 2059.
8 Klucz, Polska (?), XIX w., stal lub żelazo, odlew, 8,7 x 3 cm, nr inw. MPS-3934.
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łacińskiego, że tak uhonorowano klucz od jego trumny. Być może dla ofiarodawcy 
wartość miał sam fakt, że klucz służył do otwierania i zamykania tak szczególnego 
przedmiotu jak trumna.

Trudno dociec, czym kierowali się ofiarodawcy innej grupy ciekawostek, wśród 
których można wymienić: okucie taśmy od dzwonka, zapięcie do kapy lub felonionu, 
uszko z filiżanki, szyldy do szuflad w stylu empire, liście dębu i lauru z żelaza. 

Okucie taśmy9, tłoczone w blasze mosiężnej, ma formę korony cesarskiej, leżą-
cej na poduszce, z geniuszami dmącymi w trąby, opartymi o nią po obu stronach. 
Całość spoczywa na płaskiej podstawie z napisem: FERDINAND. V. KÖNIG VON 
UNGARN. Na poduszce data MDCCCXXXI. W „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk” widnieje wpis: Klamra od pasa do dzwonka z napisem „Ferdin. V. König von 
Ungarn r. 1831.

Zapięcie, prawdopodobnie felonionu lub kapy10, składa się z dwóch części w for-
mie trójkątnych kartuszy, z ceownikami na krawędziach, z przylutowaną od spodu 
na jednej części pętelką, na drugiej – haczykiem, wykonanych z  miedzianej, sre-
brzonej blaszki. W „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk” widnieje wpis: Haftki 
z klamerkami do ornatu, więc możliwe, że było ich więcej. 

9 Okucie taśmy dzwonka, Austria (?), ok. 1831 r., blacha mosiężna, tłoczenie, 5,5 x 12,6 cm, nr inw. 
ZNr 11889.
10 Klamra-zapinka, Polska (?), XVIII/XIX w. (?),  miedź, tłoczenie, srebrzenie, wys. 5,3 cm, dł. całk. 
10,3 cm, nr inw. ZNr 11849.
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Uszko z  filiżanki11, złocone, zwinięte wolutowo, prawdopodobnie z  począt-
ku XIX w. zostało scharakteryzowane jako: Ucho z  filiż. wykop. w  Krakowie przy 
kopaniu wodociągu w  r. 1900, i  zapewne z  racji sposobu pozyskania, a  być może 
w związku z wyobrażeniem o jego starożytności, zostało ofiarowane Towarzystwu 
Przyjaciół Nauk.

Można też przypuszczać, że przekonanie o  dawności przedmiotu, a  prawdo-
podobnie dlatego i o jego wartości, było podstawą wzbogacenia zbiorów muzeum  
o 2 szyldziki i  5 śrub empirowych od zamku biurkowego. Dwie plakietki12 w  stylu 
empire, najprawdopodobniej rzeczywiście służące do dekoracji mebli, zachowały się 
w zbiorach muzeum do dzisiaj, natomiast nie wiadomo, co mogło się stać z owymi 
pięcioma śrubami. Obie plakietki mają kształt prostokąta ze ściętymi narożnikami. 
Na jednej widnieje pośrodku okrągły medalion z wypukłą rozetką, z dwoma gład-
kimi owalami po bokach, gałązkami dębu z żołędziami u góry i kwiatkami z ma-
łymi owalami u dołu, z rzędem sznureczka wokół krawędzi, na drugiej – okrągły 
medalion z popiersiami trzech cezarów ukazanych z profilu, z gałązkami dębowymi 
tworzącymi „girlandy” wokół, z podwójnym perełkowaniem wokół krawędzi.

Liście dębu i lauru13, a właściwie krótkie gałązki z liśćmi i owocami w „Roczniku 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” zostały wpisane jako liście dębu z żelaza bez dodat-
kowych objaśnień, za to z dwoma numerami, z których jeden zachował się na gałąz-
ce lauru. Obie gałązki wykute są z żelaza, zespawane (czy połączone w podobny spo-
sób) z kilku osobnych części i czernione. Nie wiadomo, z czym mogą być związane, 
czy jest to fragment dekoracji o charakterze pamiątkowym lub elementu architek-
tonicznego, np. balustrady,  ich forma nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie. 

Specyficznymi pamiątkami są dwa następne eksponaty, również pochodzące 
ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a mianowicie: Ręka szklana z trumny ze 
starego cmentarza w Przemyślu oraz Ornament cynow.[y] empirowy z trumny. Ręka14, 
a właściwie dłoń z nadgarstkiem, wykonana jest z bezbarwnego, lekko matowego 
szkła (il. 4). Pomimo braku trzech palców, odznacza się elegancją i  delikatnością 
gestu, nie całkiem czytelnego z powodu wspomnianego ubytku. Trudno jest powie-
dzieć, czy rzeczywiście pochodzi ona z trumny. Faktem jest, iż pod koniec XIX w.  

11 Uszko z filiżanki, Europa, 1 poł. XIX w., porcelana, złocenie, 4 x 3 cm, nr inw. ZNr 2150.
12 Plakietka z  szuflady (?), Polska (?), 1 ćw. XIX w. (?), blacha mosiężna, tłoczenie, 5,5 x 7,9 cm,  
nr inw. ZNr 1166; plakietka z szuflady (?), Polska (?), 1 ćw. XIX w. (?), blacha miedziana, tłoczenie, 
5,8 x 7,9 cm, nr inw. IPS-783.
13 Liście lauru, Polska, XIX w.,  żelazo, kucie, rytowanie, czernienie, 12,8 x 10 x 2,5 cm, nr inw. MPS-
1552; liście dębu, Polska, XIX w., żelazo, kucie, czernienie, 13,8 x 11,2 x 3 cm, nr inw. IPS-682.
14 Dłoń – miniatura, przyp. Polska, ok. poł. XIX w., szkło bezbarwne, odlewane w formie, 11,5 x 5,5 
x 3,5 cm, nr inw. ZNr 2064.
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tzw. Cmentarz Stary w Przemyślu uległ likwidacji, a część nagrobków, prawdopo-
dobnie też i  trumien, została przeniesiona na Cmentarz Główny15. Czy rzeczywi-
ście jakaś postać mogła je zdobić – trudno powiedzieć. Do tej pory nie udało się 
znaleźć żadnych danych na ten temat. Wiadomo jednak, że istniały – a część nawet 
przetrwała do tej pory – szklane rzeźby nagrobkowe16. Być może więc owa rączka 
pochodzi z nagrobka, a nie z trumny. O pochodzeniu z trumny wspomnianego or-
namentu17 trudno wątpić. Odlany z jasnego stopu cynowego, zachowany w dwóch 
fragmentach, ma kształt akantowej wici, prawie w całości pokrytej dużymi, mięsi-
stymi liśćmi, zakończonej sześciopłatkowym kwiatem, z kielicha którego „wycho-
dzi” drobna, ulistniona gałązka, prawdopodobnie jakiegoś krzewu. 

Osobną grupę kuriozów w  muzealnych zbiorach, kuriozów w  dość specyficz-
nym rozumieniu, i tylko w oczach dzisiejszego odbiorcy, tworzą przedmioty, które 
w  swoim czasie mogły być nawet stosunkowo popularne, czy nawet powszechnie 
używane, obecnie zaś nie tylko nie znajdują zastosowania, ale często wręcz budzą 
zdumienie. Z wielu przedmiotów w zbiorach przemyskiego muzeum można tu wy-
mienić korkociąg do wód kolońskich, uchwyt na szczotkę, zawieszkę-dewizę, po-
jemnik na pot-pourri, pas pokutny i bibelot w kształcie orzecha włoskiego. 

Korkociąg18, przedmiot zawsze przydatny odkąd zastosowano korki do butelek, 
jako taki nie budzi powszechnego zdziwienia. Jednak zdarzają się wyjątki, a do ta-
kich należy omawiany zabytek (il. 6). Ma on ok. 2 cm długości i składa się z krótkiej 
spirali – korkociągu i uchwytu w formie okrągłej pętli z drutu, z kolistym wzmoc-
nieniem u nasady. Choć wygląda jak zabawka, znajdował praktyczne zastosowanie 
przy otwieraniu butelek z wodami kolońskimi, które przez długie lata były zamyka-
ne przy pomocy korków, a nie gwintowanych nakrętek. Jeszcze w latach 60., a nawet 
70. XX w. podobnie zamykane były niektóre męskie wody kolońskie (po goleniu), 
aczkolwiek posiadały również nakrętkę. 

Uchwyt na szczotkę, np. do ubrania, przeznaczony do powieszenia na ścianie, 
nie jest obecnie często spotykanym przedmiotem, ale jeśli gdzieś się pojawia, to naj-
częściej przybiera formę zbliżoną do kieszeni, ewentualnie siatki rozpiętej na odpo-
wiedniego kształtu szkielecie. Większość egzemplarzy pochodzących z  wcześniej-

15 O  historii przemyskich cmentarzy zob. Cmentarze  przemyskie.  Przewodnik  PTH  Oddział 
w Przemyślu, Przemyśl 1981; I. Zając, Aleje pamięci. Przemyskie cmentarze, Przemyśl 2004.
16 Informację o  takich rzeźbach, aczkolwiek bez bliższych danych, uzyskałam od p. Małgorzaty 
Kowalskiej z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
17 Dwa fragmenty ornamentu akantowego, Polska (?), XIX w. (?), stop cynowy, odlew, 7,3 x 6,8 cm, 
nr inw. ZNr 11890.
18 Korkociąg do wód kolońskich, Europa, XIX w., drut stalowy, gięty, wys. 3,5 cm, śr. 1,7 cm, nr inw. 
MPS-2611.
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szych okresów historycznych na ogół wygląda podobnie. Uchwyt19 z przemyskich 
zbiorów, wpisany do pierwszego powojennego inwentarza jako Wieszadełko ścienne 
na szczotkę, do toalety, koralikowe, ażurowe, formy pantofelka, rzeczywiście wyko-
nany jest z barwnych szklanych koralików i kształtem nawiązuje do wschodniego 
sandałka. Koraliki nawleczone na nici umocowane są na odpowiednio wygiętym 
szkielecie z grubego mosiężnego drutu. 

Wśród eksponatów z pierwszych zbiorów znalazła się też Dewiza z r. 1875, wyrób 
słowiański z nad Adryatyku, której przeznaczenie nie jest do końca jasno określone. 
Prawdopodobnie była używana jako przywieszka do łańcuszka od zegarka. Dewiza20, 
wycięta z  blaszki z  nieokreślonego metalu, prawdopodobnie stopu, ma kształt 
soczewkowatego medalionu, z  krawędzią ukształtowaną w  łuki, laserowaną (?)  
na złoto, z polem centralnym w srebrnym kolorze, z jednej strony wypełnionym mo-
tywem zdobniczym o ludowym w charakterze, z drugiej – niezbyt czytelnym napi-
sem z datą 1875 w czarnym kolorze – prawdopodobnie namalowanych. Wokół mo-
tywu dodatkowo biegnie otok wykonany chwiejakiem (w formie gęstego zygzaka). 

Pot-pourris, czyli mieszanki pachnących suchych kwiatów, ziół i przypraw, zno-
wu zyskują na popularności, ale zupełnie zmieniły się naczynia do ich przechowy-
wania. Typowe jeszcze w  XIX w. wazy, zwykle porcelanowe, z  ażurowymi pokry-
wami, a nierzadko i ażurami na całej powierzchni, wyszły zupełnie z użycia i mało 
kto umie obecnie określić ich przeznaczenie. Tym bardziej w  przypadku naczyń 

19 Uchwyt na szczotkę, Polska (?), 1 ćw. XX w. (?), koraliki szklane, drut mosiężny, nici, 23 x 8 x 5 cm,  
nr inw. ZNr 2344.
20 Zawieszka-dewizka, Bałkany, 1875 r. (?), biały metal, laserunek (?), rytowanie, niello,  4,6 x 3 cm, 
nr inw. ZNr 11888.

5
Bibelot 
w kształcie 
orzecha 
włoskiego, 
otwarty,  
Polska (?),  
1. poł. XIX w., 
gips kolorowany, 
masa plastyczna. 
Fot. M. Horwat
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nietypowych, a do takich należy prezentowany pojemniczek21. Bania ażurowa na 
podstawce, wyrób jap. jak chce pierwszy inwentarz, czy ozdoba kulista, ażurowa, 
z marmuru kremowego, na podstawie z 3ma nóżkami, z uchwytem – według inwen-
tarza powojennego, jest chińskim lub japońskim naczynkiem, prawdopodobnie 
na wonności (czyli odpowiednikiem pot-pourri), wykonanym ze steatytu. Kuliste 
ścianki w całości są ażurowe, wyrzeźbione w motywy rozet (trochę podobnych do 
stylizowanych chryzantem) i  trójliści, w  kolorze kremowoszarym, nakrywka peł-
na, z  różowoszarego kamienia, z  uchwytem w  kształcie pąka piwonii. Trójnożna, 
masywna podstawa, wycięta z innego kawałka steatytu, w podobnym odcieniu jak 
naczynie, jest do niego na stałe przymocowana.

Do zupełnie innego typu przedmiotów należy pas pokutny22, złożony z dużych, 
łukowatych, metalowych ogniw z haczykami od spodniej strony, tworzących kilka 
zachodzących na siebie rzędów. Narzędzia służące – w ramach pokuty – do umar-
twiania ciała znane były co najmniej od średniowiecza. Różnego rodzaju „ćwiczenia” 
polegające na zadawaniu sobie bólu długo nie traciły na popularności w  różnych 
kręgach społeczeństwa, a  w  XVII w., na fali kontrreformacyjnej pobożności, ule-
gły nawet nasileniu. Jednak stopniowo były zastępowane innymi formami poku-
ty. Osobliwością pasa z  przemyskich zbiorów jest przede wszystkim jego „wiek”. 
Zastosowany do jego produkcji stop metalowy w  typie alpaki (lub wręcz alpaka) 
wszedł w powszechne użycie dopiero w XIX w., i na ten okres dopiero można go 
datować.

Następny omawiany przedmiot to bibelot w  kształcie orzecha włoskiego23. 
Wykonany z gipsu, malowany, składa się z dwóch części – „połówek”, z umieszczo-
nymi wewnątrz plastycznymi scenkami myśliwskimi (il. 5). Można go zaliczyć do 
szerokiej i  zróżnicowanej grupy przeróżnych drobiazgów pamiątkowych i  deko-
racyjnych, jakie były popularne w  XIX w., a  szczególnie w  okresie biedermeieru. 
Wnętrza obu części są barwione na ciemnoniebiesko, a na tym tle rozmieszczone na 
kilku planach scenki: w jednej części pies myśliwski idący wśród drzew a w drugiej 

– jeleń leżący na tle drzew. Wszystkie figurki zostały wykonane z nieokreślonej masy 
plastycznej w białym kolorze. Podłoże jest pokryte granulkami tej samej masy, bar-
wionymi na jasnozielono, które mają naśladować trawę. Na przodzie obu przesta-
wień ustawiono „płotki” z takiej samej białej masy. O popularności wykonanych po-
dobnie i z podobnych materiałów różnego rodzaju bibelotów może świadczyć Grupa 

21 Pout-pourri (naczyńko), Japonia lub Chiny, steatyt, rzeźbienie, XIX/XX w. (?), wys. 7 cm, śr. 5 cm, 
nr inw. ZNr 2140.
22 Pas pokutny, Polska, XIX w., stop metalowy, 98 x 6,7 cm, MPS-10581.
23 Bibelot – imitacja łupki orzecha włoskiego z kompozycją wewnątrz, Polska (?), 1 poł. XIX w., gips 
kolorowany, masa plastyczna kolorowana, odlew, wyrób ręczny, 6 x 4,8 cm, nr inw. ZNr 2085.
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Ukrzyżowania wykonana z takiej masy, zamknięta w szklanym kloszu, na drewnia-
nej podstawce, również znajdująca się w przemyskim muzeum, a także umieszczo-
ne pod kloszami woskowe figurki Jezusa i Matki Boskiej w roślinnym sztafażu. Ze 
względu na kruchość i delikatność materiałów, z jakich zostały wykonane, trudno 
powiedzieć, ile takich bibelotów mogło dotrwać do czasów współczesnych. 

Dwa następne przedmioty trafiły do muzealnych zbiorów w  nieznanych oko-
licznościach. Zapewne na tyle przyciągnęły czyjąś uwagę, że postanowił o nie w ten 
sposób zadbać. Są to główka putta wykonana z papier-maché i luksfer z bezbarwne-
go szkła. 

Główka24, tłoczona negatywowo, barwiona na brązowo i  lakierowana, stano-
wi niezłe naśladownictwo rzeźbionego drewna, i najprawdopodobniej służyła jako 
ozdobna nakładka – być może w meblu, okładce czy płycinie. Ze względu na mate-
riał i technikę wykonania, główka na pewno nie była cennym przedmiotem,  moż-
na założyć, że należała do wyrobów masowych i zapewne bardzo popularnych, ale 
z  tych samych względów niezbyt cenionych, więc szybko ulegających zniszczeniu 
i niewartych (wg ówczesnych kryteriów) zachowania. 

Luksfer25 długo pozostawał na marginesie muzealnych zbiorów, nierozpoznany 
i pomijany podczas opracowywania szklanych eksponatów. Szklana sześcioboczna 
bryła, przypominająca wydłużony romb ze ściętymi dwoma narożnikami, dmucha-
na w formie, z profilowanymi ściankami, długo pozostawała zagadką dla pracowni-
ków muzeum, do tego stopnia, że w jednym z roboczych protokołów magazynowych 
została nazwana „coś dziwnego”. Być może byłoby tak do dzisiaj, gdyby nie skoja-
rzenie owej bryły ze szklaną ścianą klatki schodowej jednej z przemyskich kamie-
nic, w całości wykonanej z takich samych i prawie identycznych brył. Do tej pory 
w Przemyślu udało się znaleźć podobnie wykonaną ścianę tylko w jednej kamienicy, 
a  przy braku możliwości porównań z  innymi miastami, trudno stwierdzić na ile 
luksfery cieszyły się powodzeniem na przełomie XIX i XX w. 

Przedmiotem niewątpliwie rzadkim, i do niedawna osobliwym w muzealnych 
zasobach (obecnie wiele muzeów zbiera wszelkie przedmioty związane z  kulturą 
materialną: butelki, pudełka, reklamy wszelkiego rodzaju, itp.), jest żeliwna, ema-
liowana miniaturka wanny kąpielowej. Wanna ta26, umieszczona na prostopadło-
ściennej podstawie, jest niczym innym jak pomysłową reklamą producenta, o czym 

24 Główka putta, Europa, 2 poł. XIX w. (?), papier-maché, tłoczenie, lakierowanie, złocenie,  
13 x 8,2 x 3 cm, nr inw. IPS-686.
25 Luksfer, Austro-Węgry (?), XIX/XX w., szkło bezbarwne, dmuchane w formie, 20 x 13 x 11,5 cm, 
nr inw. IPS-760.
26 Miniatura wanny – reklamówka, Polska, Lwów (?), żeliwo, odlew, emalia, 6,8 x 9,7 x 18,8 cm,  
nr inw. MPS-4181.
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świadczy napis: Maurycy Mann / Lwów 
– Gródecka 26 – umieszczony na wierz-
chu podstawy. Reklamówka ta trafiła do 
zbiorów stosunkowo późno, bo w 1983 r. 

Na zakończenie warto wspomnieć 
o  kilku kuriozalnych identyfikacjach 
eksponatów, jakie znalazły się w  po-
wojennym inwentarzu, wynikających 
z  nadmiaru wyobraźni i  pewnego bra-
ku wiedzy osób dokonujących wpisów. 
Pierwszy z  tych eksponatów został 
określony jako Tubka do kredki skła-
dana, wytłaczany ornament, z  blachy 
srebrnej. W zapisie tym właściwie okre-
ślono materiał i  technikę, natomiast 
owa tubka w  rzeczywistości jest igiel-
nikiem27 z drugiej połowy XIX w., naj-
prawdopodobniej pierwotnie wchodzą-

cym w skład przybornika do robótek ręcznych, obecnie niezachowanego. Drugim 
jest torebka damska28, właściwie woreczek, ażurowy, wykonany na szydełku ze 
srebrnych nici, ze wstawką ze srebrnej kanwy, haftowanej jedwabiem w kolorowe 
kwiaty, powstała około połowy XIX w. W inwentarzu została jednak zapisana jako 
Czapeczka dziecinna, ażurowa, przędzona z łańcuszka srebrnego, z frędzelkiem, po-
nadto haft na siatce z nici jedwabnych kolorowy „róże”. Trzeci przedmiot dość długo 
pozostawał źle rozpoznany, co wyraźnie świadczy o potędze sugestii inwentarzowe-
go zapisu, który brzmi następująco: Rączka z parasolki z masy przeźroczystej, z orna-
mentem kwiecistym, wycinanym, kształtu grzybka. W rzeczywistości jest to niewiel-
kich rozmiarów flakonik na kwiaty29 w delikatnym różowym kolorze, z brązowozie-
lonkawymi motywami kwiatowymi, ze szkła trawionego i szlifowanego, opatrzony 
szlifowaną sygnaturą Gallé. 

Przedmioty osobliwe znajdują się w  zbiorach każdego muzeum. Niekiedy są 
traktowane chłodno, z  dystansem, właśnie jako kurioza, które nie powinny zna-

27 Igielnik, Europa, 2 poł. XIX w., srebro, tłoczenie, wym. 7,2 x 1,1 x 0,5 cm, nr inw. ZNr 2267.
28 Torebka-woreczek , Polska, poł. XIX w., srebrne i jedwabne nici, haft, 13,5 x 15 x 18 cm, nr inw. 
MPH-1296.
29 Wazonik na kwiaty, Emil Gallé, Nancy, Francja, pocz. XX w., szkło bezbarwne, powlekane, 
matowane, barwione proszkowo, trawione, szlifowane, wys. 9,5 cm, śr. przy dnie 5, 5 cm, nr inw. 
ZNr 1931.

6
Korkociąg do 

wód kolońskich, 
Europa, XIX w., 

drut stalowy, 
gięty.  

Fot. M. Horwat
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leźć się w muzealnych zbiorach. W wielu wypadkach jednak są traktowane z  sza-
cunkiem ze względu na ich wartość historyczną i materialną, a przede wszystkim 
jako świadectwa dawnych obyczajów30. Tak właśnie, jako pamiątki po minionych 
pokoleniach, dla których miały znaczenie, kolekcjonerach i muzealnikach, którzy 
przyczynili się do ich zachowania, traktowane są przedmioty osobliwe w zbiorach 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. ◗ 

30 Np. tzw. smocze języki, mające wykrywać trucizny w potrawach. 
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 
Elementy łowieckie kunstkamer  
– Cabinet de la Licorne w Musée de la Chasse et de la Nature  
w Paryżu 

Niezwykłość, niepowtarzalność, nietypowość od wieków frapowały i  pociągały 
człowieka. Budziły jego ciekawość, a tym samym pchały go w różne zakątki świa-
ta – pełne nieodkrytych i  egzotycznych zjawisk. Nieważne, prawdziwych czy tyl-
ko wyimaginowanych, przede wszystkim jedynych w swoim rodzaju, trudnych do 
zdobycia i niepowtarzalnych. Aspekt poznawczy, połączony z chęcią gromadzenia 
oraz wyróżnienia się, zaowocował tworzeniem zbiorów o niezwykłym, osobliwym 
charakterze; przez Włochów nazywanym studiolo, przez Francuzów cabinet de cu-
riosités, przez Anglików cabinet of curiosites, a  przez Niemców Kunst- und Wun-
derkammer1. Pierwociny takich osobliwych kolekcji odnajdziemy już w  wiekach 
średnich, ale dopiero nowożytność nadała im wyrazistego kształtu. Zbiory kosztow-
ności i kuriozów stały się synonimem bogactwa, prestiżu i władzy – znamionowały 
wyjątkowość danej osoby-kolekcjonera oraz unaoczniały jego pozycję społeczną2. 
Ponadto, posiadanie niezwykłych przedmiotów, uważanych za magiczne, łączono 
z transcendentną protekcją3.

Choć kunstkamery – niczym rogi obfitości – wypełnione były po brzegi bardzo 
różnorodnymi skarbami, nie były zbiorami przypadkowymi – tezauryzacja prze-
biegała w  sposób ściśle sprecyzowany. Koegzystowały w  nich sztuka, nauka, reli-
gia, magia. Jak zauważa Tomasz F. de Rosset, były światem jednorodnym w całym 

1 A. Rottermund, Wprowadzenie, w: Skarby Rzeczypospolitej. Z  dziejów kolekcjonerstwa sztuki 
w  Polsce od XIII do końca XVIII wieku, red. D. Folga-Januszewska, A. Rottermund, Olszanica 
2003, s. 9; T. F. de Rosset, Świat Kunstkamery, w: Kwiaty naszego życia, red. J. Zielińska, katalog 
wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej w  Toruniu „Znaki Czasu“, 2008, Toruń 2008, s. 17;  
E. Schleicher, Kunstkammer, w: The Dictionary of Art, London-New York 2008, t. 18, s. 520-523.
2 P. Mrozowski, Magnackie splendory, w: Skarby Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 151.
3 Tenże, Skarbiec królewski i kolekcjonerstwo władców Polski, w: Skarby Rzeczypospolitej…, dz. cyt., 
s. 109.
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swoim zróżnicowaniu4. W  tym miejscu należy zauważyć, że gabinety osobliwości 
miały wiele wspólnego z polowaniami. Kolekcjonerzy niczym myśliwi tropili swe 
zdobycze, co wymagało różnorodnych umiejętności. Nie wystarczyła tylko pokaźna 
skarbona, ale poważanie w środowisku, spryt, umiejętność inwestowania, gdyż naj-
jaśniej błyszczące perełki zarezerwowane były tylko dla wybranych. To jednak nie 
jedyne powiązania z łowiecką kulturą. Analizując zawartość tych jakże osobliwych 
gabinetów, wśród różnorodnych skarbów, takich jak: obrazy, grafiki, naturalia, klej-
noty, znajdowała się także myśliwska broń oraz trofea łowieckie5. Takie eksponaty 
w sposób naturalny znajdowały swoje miejsce w świecie kunstkamery, a niektóre 
z nich, jak wspomniane trofea łowieckie, były dosłownie owocem leśnych wypraw 
zbieraczy. Oczywiście największą wartość miały pamiątki z  polowań trudnych 
oraz wypraw na safari, a także trofea zwierząt rzadko spotykanych lub szczególnie 
trudnych do schwytania6. Świadectwem łowieckich podbojów były trwałe elementy 
zwierząt, uważanych za charakterystyczne i cenne dla danego gatunku, jak skóry, 

4 T. F. de Rosset, dz. cyt., s. 18-19.
5 S. Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Waszawa 1982, s. 12; K. Pomian, Zbieracze 
i  osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVII w., tłum. A. Pieńkos, Lublin 2001, s. 70-71; J. Białostocki, 
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca, w: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały XXXI Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981, Warszawa 1984, s. 12; M. Sommer, Zbieranie. Próba 
filozoficznego ujęcia, Warszawa 2003, s. 8.
6 B. Jasiewicz, Trofea łowieckie, Warszawa 2003, s. 125. 

1
Cabinet de  
la Licorne  
w  Musée de la 
Chasse et de la 
Nature 
w Paryżu.  
Fot. E. 
Lemarchand
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futra, pióra, urożenie (poroże lub rogi), czaszki, zęby i pazury. Na ścianach gabine-
tów osobliwości znajdowały się jednak nie tylko okazy o wyjątkowej urodzie, lecz 
także łowieckie kurioza – trofea zdeformowane w wyniku czynników dziedzicznych, 
zdrowotnych oraz środowiskowych7. Trofeum przybierało różne formy: prócz poro-
ża, osadzonego na podstawce, tworzono medaliony, czyli wypchane łby lub przed-
nie części tułowia zwierząt. W przypadku mniejszych gatunków wyprawiano całą 
sylwetę. Technika preparacji była bardzo trudną sztuką, gdyż nie znano wówczas 
odpowiednich środków konserwujących (formaliny)8. Utrwalano więc preparaty za 
pomocą spirytusu, miodu i suszono je w słońcu. Godnymi półek cabinet of curiosi-
tes były również bezoary, czyli kuliste twory powstające w systemie pokarmowym 
ssaków oraz gastrolity – kamyczki połknięte przez kuraki9. Tego typu przedmiotom 
przypisywano właściwości nadprzyrodzone10.

Wypchane zwierzęta (najróżniejsze okazy ssaków i  ptactwa) oraz ich sprepa-
rowane części rozmieszczano pomiędzy obrazami, rzeźbami, grafikami, czasem  

7 S. Hoppe, Słownik języka łowieckiego, Warszawa 1981, s. 87.
8 G. Brzęk, Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie i jego twórca, Lublin 1994, s. 10. W 1893 r. 
chemik przemysłowy Ferdynand Blumow (1865-1959) przypdakowo odkrył utrwalające właściwości 
formaliny. S. Woskie, Formaldehyde Use Reduction in Mortuaries, Massachusett 1994, s. 11.
9 Tamże, s. 10.
10 G. F. Kunz, Magic of Jewels and Charms, Whitefish 2003, s. 203.
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stanowiły nawet główny trzon kolekcji11. Przykładem takiej jest szczególnie znany 
zbiór Olafa Worma (1588-1654), uważanego za jednego z  najważniejszych zbiera-
czy Europy. Museum Wormianum stanowiły przede wszystkim zwierzęce prepa-
raty, o czym świadczy rycina ukazująca kolekcję Duńczyka. Wypchane ptaki oraz 
ssaki (w tym mały niedźwiedź polarny), a także skóry, poroża, kopyta wypełniały 
większość przestrzeni gabinetu. Wśród eksponatów znalazła się też myśliwska broń: 
włócznie oraz łuki12.

Liczące się gabinety osobliwości w XVI i XVII w. znajdowały się przede wszyst-
kim w pałacach królewskich i magnackich, gdyż kolekcjonerstwo łączyło się z posia-
daniem ogromnego kapitału. Z czasem moda ta rozprzestrzeniła się również wśród 
przedstawicieli niższych warstw społecznych i zawodowych. Moda na kolekcje ło-
wieckich kuriozów wyraźnie zaznaczyła się m.in. na Śląsku. Z analizy zachowanych 
inwentarzy wynika, że śląscy zbieracze, jak Carl Heinrich Börner (zm. 1745) czy 
Conrad Ernst Maximilian Graf von Hochberg (1682-1742), posiadali kilkutysięcz-
ne kolekcje zwierzęcych preparatów oraz broni. Zbiory przedstawicieli szlachty, pa-
trycjatu czy naukowców czasem nie ustępowały poziomem kolekcji królewskim czy 
magnackim13. Wspomniany wyżej medyk Olaf Worm stworzył na tyle intrygujący, 
a co za tym idzie, cenny zbiór, że po jego śmierci został on zakupiony przez króla 
Prus Fryderyka II i włączony do monarszej kolekcji14. 

Kolekcjonerzy tworzący zbiory osobliwości posiadanie niektórych ekspona-
tów stawiali sobie za punkt honoru. Do tzw. honorowych przedmiotów należał róg 
jednorożca – tajemniczego stworzenia o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu15. 
Historia tego fantastycznego zwierzęcia była bardzo popularnym motywem w śre-
dniowieczu i renesansie16. Zanim jednak magiczne trofeum trafiało do kunstkamer 

11 M. Mencfel, Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na 
Śląsku w wiekach XVII i XVIII, Warszawa 2010, s. 26; A. Łącki, Preparowanie trofeów myśliwskich, 
Warszawa 1970, s. 5.
12 T. F. de Rosset, dz. cyt., s. 17. Zob. także artykuł Jolanty Czerzniewskiej Cabinet, kammera, studiolo. 
Konstrukcja wiedzy o niezwykłych przedmiotach i sztuce w niniejszym tomie.
13 M. Mencfel, dz. cyt., s. 26.
14 E. Schleicher, dz. cyt., s. 520; D. Murray, Museums, their History and their Use, London 1997, vol. 1, 
s. 194; G. Von Habsburg, Princely Treasures, New York 1997, s. 112.
15 T. F. de Rosset, dz. cyt., s. 17.
16 Jednorożec jest niewielkim zwierzęciem, spokojnym i łagodnym, podobnie jak koźlę. Jeden tylko róg 
ma pośrodku głowy, a  róg ten jest długi i  mocny. Myśliwy nie może złowić tego zwierzęcia, bo jest 
ono silne i potrafi się bronić. Posłuchaj jednak, jak się na nie poluje. Przyprowadzają [łowcy] do jego 
legowiska dziewicę, zupełnie nagą, porzucają ją tam i  odchodzą. Nadchodzi jednorożec i  znajduje 
dziewczynę; wskazuje na jej łono i  ssie jej piersi jak dziecko. A  wtedy ona odziewa się, podnosi 
stworzenie, owija je chustą i  tuli do swego łona, tak że trzyma ono wargi przy jej piersiach i  ssie je. 
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myśliwi musieli pochwycić jednorożca, co zgodnie z  przekazywanymi legendami 
nie było łatwe. Dziki zwierz charakteryzował się nieziemską siłą, która tkwiła w jego 
rogu. Jak napisał Kosmas Indikopleustes w Christian Topography: niemożliwe jest 
wziąć te okrutne zwierzę żywcem17. Wymyślono jednak sposób, aby przechytrzyć 
jednorożca – w polowaniu musiała brać udział dziewica, przy której zwierzę, znane 
z siły i porywczości, stawało się łagodne i posłuszne. Dokładny sposób postępowa-
nia podczas takich łowów prezentuje seria siedmiu tapiserii Polowanie na jednoroż-
ca, utkanych w Niderlandach w latach 1495-1505 (kolekcja tkanin inspirowana była 
łowami na jelenie), a obecnie prezentowanych w oddziale nowojorskiego Metropoli-
tan Museum of Art – The Cloisters18.

Postać jednorożca budziła zainteresowanie także polskich monarchów, czego 
dowodem są wawelskie werdiury utkane we Flandrii na zamówienie Zygmunta Au-
gusta19. Mowa tu oczywiście o tapiseriach Jeleń i jednorożec20 oraz Żbik i żyrafa-jed-
norożec21 przedstawiających leśne zwierzęta na tle przesadnie strojnych pejzaży22. 
Królewskie tapiserie posiadają też kontekst myśliwski – tytuły zapisane w inwenta-
rzach: Pugnae ferrarum – Walki zwierząt oraz Ad venationem spectantia peristro-

W ten sposób dziewczyna niesie je gdzie chce (Physiologus 1873, XLV 990-101). Cyt. za: D. Forstner, 
Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, 
Warszawa 2001, s. 266; Zob. także: Z. Żygulski jun., Myślistwo i jeździectwo w sztuce, Kraków 1965, 
s. 11; S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w  symbolice i  interpretacji. Starożytność 
i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 124-130.
17 C. Indicopleustes, Christian Topography, London 1897, vol. 11, s. 358-373. 
18 Na cykl składają się sceny: Początek polowania (nr kat. 37.80.1), Jednorożec przy fontannie (nr 
kat. 37.80.2), Jednorożec przechodzący przez strumień (nr kat. 37.80.3), Jednorożec broniący się (nr 
kat. 37.80.4), Upolowany jednorożec (nr kat. 37.80.51.1, 2), Zabicie jednorożca i sprowadzenie go do 
zamku (nr kat. 37.80.5), Jednorożec w rajskim ogrodzie (nr kat. 37.80.6). P. de Montebello, The Hunt 
of the Unicorn [nagranie video], New York 2011; P. Barnet, N. Wu, The Cloisters. Medieval Art and 
Architecture, New York 2007, s. 160-169; B. D. Boehm, The Unicorn Leaps across a Stream, w: Textiles 
in The Metropolitan Museum of Art, New York 1995, s. 42-43; T. Campbell, Introduction, w: Tamże,  
s. 12. Inna seria tapiserii z  jednorożcem zatytułowana Dama z  jednorożcem eksponowana jest 
w  Musée de Cluny w  Paryżu, R. A. Weigert, La tapisserie et le tapis en France, Paris 1964, pl. X,  
s. 74; D. G. Wingfield, French Tapestries from the Fourteenth to the Eighteenth Centuries, London-
New York-Toronto-Sydney 1951, il. 12-13, s. 7.
19 M. Taszycka, Tapiserie, w: Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, 
red. J. Kamińska, I. Turnau, Wrocław-Warszawa- Kraków 1966, s. 182-187.
20 Według kartonu artysty z kręgu Pietera Coecke van Aelst, Bruksela 1550-1560, nr inw. 34.
21 Jw., nr inw. 39.
22 M. Hennel-Bernasikowa, Arrasy krajobrazowo-zwierzęce, w: Arrasy wawelskie, oprac. J. Szablowski, 
A. Misiąg-Bocheńska, M. Hennel-Benasikowa, M. Piwocka, Warszawa 1994, s. 185.
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mata – Tapiserie do podziwiania polowań, 
wskazują, iż złożone przez króla zamówie-
nia nawiązywały do jego łowieckiej pasji23. 

Legendarny bohater – jednorożec, oka-
zał się postacią niezwykle uniwersalną 

– obsadzano go w  rozlicznych  mitach 
i opowieściach, i tym samym obrastał w ko-
lejne wątki24. Nowo powstałe historie uka-
zywały różnorodne oblicze jednorożca: raz 
podobny był do konia, innym razem do je-
lenia, łosia, dzika, żyrafy czy nosorożca, ale 
elementem każdej kreacji był wyrastający 
pośrodku głowy potężny róg. Późniejsze 
spostrzeżenia dowiodły, iż legendarne orę-
że jednorożca nie należało do zwierzęcia 
kopytnego. Najprawdopodobniej jego wła-
ścicielem był narwal – gatunek ssaka mor-
skiego z  rodziny delfinów, u  którego sam-
ców rozwijają się dwa śrubowato skręcone 
siekacze: lewy, po pewnym czasie marnieje, 
a prawy uzyskuje długość ok. 3 m25. Inna teoria wskazywała na to, że róg jednorożca 
mógł pochodzić od rogaczy z zaburzeniami genetycznymi, tzw. jednotykowców26. 

Według dawnych wierzeń siła rogu jednorożca była ogromna. Posiadanie choć-
by kawałka cennego oręża budowało prestiż  kolekcjonera, służyło jako amulet, 
a w postaci sproszkowanej było panaceum na wszelkie dolegliwości (niepłodność, 
brak potencji, zatrucia)27. Sylweta jednorożca była też znamienitym odznaczeniem, 
stąd pojawiała się na kartuszach herbów wielu grodów i rodów (pieczętowali się nim 

23 M. Piwocka, Arrasy Zygmunta Augusta, Kraków 2007, s. 38. Zachowały się 44 tkaniny 
krajobrazowo-zwierzęce, jednak nie jest to cały zbiór zamówiony przez króla, o  czym świadczą 
inwentarze sporządzone w XVII i XVIII w. M. Piwocka, Arrasy Zygmunta Augusta, Kraków 2009, 
cz. 1 Zwierzęta, s. 3.
24 A. S. Cavallo, The Unicorn Tapestries at The Metropolitan Museum of Art, New York 2007, s. 29-30; 
D. Forstner, dz. cyt., s. 267-272.
25 Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, red. S. F. Michalski, Warszawa 1935, t. 7, s. 565-566.
26 S. Hoppe, Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych, Warszawa 1980, s. 43; Tenże, Słownik…, 
dz. cyt., s. 87.
27 Jeśli chodzi o łowieckie zdobycze, to w tym charakterze stosowano również kopyta łosia. T. F. de 
Rosset, dz. cyt., s. 18; Encyklopedia..., dz. cyt., s. 565-566; S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna 
z ilustracjami i mapami..., Warszawa 1900, t. 7, s. 474; S. Kobielus, dz. cyt., s. 129.
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m.in. Firlejowie, Sulikowscy, Żółkiewscy)28. Jak odnotował Benedykt Chmielow-
ski, wiele rogów jednorożców znajdowało się w Pańskich skarbach29,  takie należały 
do zbiorów Medyceuszy, królowej Elżbiety I Tudor oraz polskich królów30. Wśród 
kosztowności przekazanych w 1494 r. przez księcia Janusza II Mazowieckiego bra-
tu, Konradowi III Rudemu, wymieniono trzy porciones unicorni – zapewne kawałki 
rogu jednorożca31.

Szerokie zainteresowanie rogiem jednorożca przekładało się oczywiście na jego 
cenę. Łowcy, którzy pozyskiwali zęby narwala, kazali sobie za nie płacić szczerym 
złotem. Jak podaje Tomasz F. de Rosset za inwentarzem studiolo Lorenza Medyce-
usza z 1492 r., rogi jednorożca osiągały wartość 6 tysięcy florenów32; róg na złotym 
łańcuchu znajdujący się w zbiorach drezdeńskich ceniono na 100 tysięcy talarów33.

Postać jednorożca stała się także inspiracją do stworzenia Cabinet de la Licorne 
w paryskim Musée de la Chasse et de la Nature  (Muzeum Łowiectwa i Przyrody, 
il. 1). Placówka została utworzona w 1964 r. przez François Sommera (1904-1973), 
syna Rogera Sommera (1877-1965), konstruktora i  pilota samolotów34. François 
szybko stał się wpływowym przemysłowcem35 i dużą część uzyskanych dochodów 
przeznaczał na swoją pasję – myślistwo36. Łowca, poza wyprawami w bory, był rów-

28 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1985 [reprint], t. 2, s. 295. Znano 
sposoby jak odróżnić prawdziwy róg od fałszywego – oryginał wydawał delikatny zapach w czasie 
palenia, natomiast nieprawdziwe rogi bardzo śmierdziały. Ponadto wrzucenie kawałka rogu do wody 
sprawiało, że wypuszczał on pęcherzyki powietrza. Pocił się w obecności trucizny, a przy dłuższym 
z nim kontakcie skorpiony padały martwe. T. F. de Rosset, dz. cyt., s. 18.
29 Benedykt Chmielowski, autor Nowych Aten, pierwszej polskiej encyklopedii, będącej zapisem 
stanu wiedzy i  umysłów osiemnastowiecznej szlachty, pod hasłem Jednorożec zapisał: Wiele jest 
po innych Pańskich skarbach i  Aptekach tych rogów jednorożcowych, z  których oczywista zdaje się 
wynikać prawda o jednorożcach, że są na świecie, ale ich bardzo mało, i w odległych, bo w Indyjskich 
i Etiopskich Krajach. B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademie wszelkiej sciencyi pełna..., oprac.  
M. i J. J. Lipscy, Kraków 1968, s. 209-210. 
30 W  Katalogu dzieł w  Skarbcu Koronnym na Wawelu, w  dziale Militaria i  akcesoria myśliwskie, 
wśród myśliwskiej broń i akcesoriów, takich jak: obroże psów, kapturki sokole i  trąby myśliwskie 
znalazł się również róg krzywy wielki.  Informacja ta znajduje się w inwentarzach z 1690 r. i z 1730 r.  
P. Mrozowski, Skarbiec..., dz. cyt., s. 109.
31 Tamże.
32 T. F. de Rosset, dz. cyt., s. 18.
33 Encyklopedia..., dz. cyt., s. 565-566.
34 Quand femmes construcisent l‘historie […] François‘a Sommer 1904-1973, Paris 2010, nlb. 
35 Posiadał fabrykę produkującą dywany i chodniki z włókien syntetycznych w Ardenach. A. Pedroni, 
Sommer François – 1904-1973, Charleville-Mezieres [b. r. w.], nlb.
36 Tamże. 
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nież kolekcjorem sztuki związanej ze swoim hobby. Zgromadzone eksponaty umie-
ścił w Hôtel de Guénégaud, znajdującym się w paryskiej dzielnicy Marias, niegdyś 
należącym do królewskiego skarbnika Jeana-François Guénégauda. Przeważającą 
część  ekspozycji w  Hôtel de Guénégaud urządzono (w  apartamentach w  stylu re-
gencji) meblami, ceramiką, tkaninami oraz wieloma innymi przedmiotami inspi-
rowanymi łowiectwem37. W 2002 r. łowiecką instytucję poszerzono o część badaw-
czo-edukacyjną (L’image de l’animal), którą umieszczono w sąsiadującym z willą 
Hôtel de Mongelas. Zbiory eksponowane w nowym segmencie miały ukazywać re-
lacje między człowiekiem a środowiskiem naturalnym; znalazły się tu liczne trofea 
łowieckie, zwierzęce tropy, nagrania odgłosów zwierząt, a także zrekonstruowany 
myśliwski pokój François Sommera, wraz z jego prywatnymi przedmiotami, jak 
buty, książki, broń38.

Zamiarem François Sommera oraz działającej po jego śmierci fundacji było 
zebranie eksponatów, których przewodnimi parametrami było ukazanie tradycji 
i transformacji polowań oraz cele edukacyjno-badawcze. Zgromadzono tu ogromną 
ilość obiektów, koncentrujących się  na jednym temacie – łowiectwie, poczynając od 
przedmiotów codziennego użytku, takich jak: łyżka, szklanka, talerz, dywan, krze-
sło, stół, poprzez elementy wystroju wnętrz: obraz, grafika, rzeźba, a kończąc na bro-
ni i akcesoriach oraz trofeach. Nie zabrakło również eksponatów dziwacznych, ze-
stawionych z typowymi. Taka mnogość, przekrojowość i nietypowość wielu muze-
alnych eksponatów zaskakuje. Placówka często określana jest jako kuriozum XX w.39  
Współcześni artyści dostrzegli w niej olbrzymi potencjał; cofając się, jeszcze przed 
czasy François Sommera, wzorując się na szesnasto- i siedemnastowiecznych gabi-
netach osobliwości, w starej części muzeum Hôtel de Guénégaud, stworzyli własną 
kunstkamerę – Cabinet de la Licorne. 

Na marginesie należy zauważyć, że paryskie Musée de la Chasse et de la Nature  
jest placówką utworzoną w  duchu osiemnastowiecznych kolekcji, które podlegały 
specjalizacji – wybierając określoną kategorię sztuk plastycznych formowały osob-
ny obszar nauki i  kolekcjonerstwa. Zwyczaj ten wpłynął na utworzoną  w  Musée  

37 C. Raynaud, Chasses gardées!, „La Parisienne“ 2010, nr 9, s. 45.
38 C. d’Anthenaise, L’art contemporain au Musée de la Chasse et de la Nature par Claude d‘Anthenaise, 

„Le Salon. Revue du Centre de recherche I. D. E. de l‘ESAL“ http://revuelesalon.posterous.com/lart-
contemporain-au-musee-de-la-chasse-et-de [z  dn. 19 I  2011 r.]. Ponadto w  Hôtel de Guénégaud 
w  prezentowane są obrazy dawnych mistrzów. Musée de la Chasse et de la Nature [broszura 
informacyjna], Paris 2010, nlb. 
39 A. Pedroni, dz. cyt.
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de la Chasse et de la Nature  kunst-
kamerę, która również jest gabi-
netem specjalistycznym łączącym 
eksponaty związane z  kulturą ło-
wiecką40.

W  projekcie Cabinet de la Li-
corne, integrującym różne techni-
ki oraz epoki, wzięli udział twórcy 
z  wielu krajów. Międzynarodowa 
grupa artystów postawiła sobie za 
cel udowodnienie, że jednorożec 
istniał naprawdę i nie jest on tylko 
wyimaginowaną postacią. Jednym 
z kierunków działań było ukazanie 
oblicza tego legendarnego zwie-
rzęcia. W  dawnych czasach postać 
jednorożca wyobrażano za pomo-
cą pędzla, dłuta, pisanego i  ustnie 

przekazywanego słowa, natomiast Maïder Fortuné (ur. 1973) użył w tym celu prze-
kazów XX w. Francuz zrealizował film, w którym zwierzę o jednym rogu – niczym 
biała dama – pojawia się i znika pod deszczem popiołu. Fotografikowi za pomocą 
światła, monochromatycznych barw (czerni i bieli) oraz innych zabiegów artystycz-
nych udało się pokazać nieziemskość i  magiczność stworzenia41. Nieco inną, bar-
dziej naukową strategię przyjął Joan Fontcuberta (ur. 1955) – artysta pochodzący 
z Hiszpanii, zajmujący się sztuką konceptualną. Zebrał on serię artykułów praso-
wych pochodzących z  lat 50. XX w., świadczących o  istnieniu i  magicznej mocy 
jednorożców, czym podważył pochodzącą z 1555 r. ilustrację (mapę Carta Marina) 
Olausa Magnusza dowodzącą, że właścicielem legendarnego rogu nie jest zwierzę 
kopytne, lecz ssak z rodziny delfinowatych42. 

W  Cabinet de la Licorne znalazły się także dowody rzeczowe potwierdzające 
istnienie jednorożca, a mianowicie jego odchody. Fumées de Licorne (il. 2) zostały 
wykonane przez Sophie Lecomte, specjalizującą się w tworzeniu rzeźb przy użyciu 
organicznych materiałów: muszli, kolców, roślin, mchów, grzybów43. Artystka stwo-

40 Oficjalna strona Musée de la Chasse et de la Nature – http://www.chassenature.org/site_musee/
musee-home.html [z dn. 2 XI 2011 r.].
41 Cabinet de la Licorne, „Musée de la Chasse et de la Natur” 2006, nr 10, s. 15.
42 Tamże. 
43 D. Brisson, Le végétal son épine dorsale, „Ateliers d’art” 2010, nr 5-6, s. 32-35.

4 
Jean-Michel 

Othoniel, 
Bezoar.  

Fot. dzięki 
uprzejmości 
Musée de la 

Chasse et de la 
Nature w Paryżu



423

Elementy łowieckie kunstkamer

rzyła jeszcze jedną niezwykłą pracę Capillaire IV. Rzeźba przedstawia rękawiczkę-
-dłoń utkaną z  kapilarów, czyli włosów dziewicy. Wierzono niegdyś, że takie pu-
kle posiadają właściwości magiczne i lecznicze, a palone roznoszą przepiękną woń, 
przypominającą zapach kwiatów pomarańczy44. Prace Sophie Lecomte doskonale 
korespondują z rzeźbą autorstwa Janet Janine (1913-2000), którą artystka wykonała 
przy użyciu naturalnych budulców. Antropomorficzna figura zatytułowana Le fau-
ne została usytuowana tuż przy wejściu do gabinetu i jest łącznikiem między świa-
tem magicznym a rzeczywistością45. 

Paryski gabinet osobliwości prezentuje wiele innych eksponatów, niezwiąza-
nych bezpośrednio z  postacią jednorożca, takich jak: kamień bezoar, strusie jajo, 
róg nosorożca. Oprawą tych obiektów zajął się Francuz, Jean-Michel Othoniel (ur. 
1964). Zastosowane przez artystę formy oraz materiały (kolorowe szkło) miały na-
wiązywać do naczyń liturgicznych, a tym samym podkreślić wartość ulokowanych 
w nich przedmiotów46 (il. 4). 

Odwołując się do gabinetów naukowych, austriacka grupa artystyczna Gelatin 
(Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither, Tobias Urban) wykonała w 2005 r. 
szokujący i przyciągający uwagę preparat zwierzęcy. W wielkiej szklanej butli w ole-
ju syntetycznym „zakonserwowała” pluszowego słonia, a następnie eksponat umie-
ściła na lightboxie (il. 3). Nie jest to jedyna tego typu instalacja artystów. W swojej 
kolekcji posiadają oni serię podobnych zwierzaków zamkniętych w  słojach, m.in. 
zająca i niedźwiedzia47.

Omówione obiekty to tylko część eksponatów mieszczących się w Cabinet de la 
Licorne. Paryska kunstkamera łączy prace współczesnych artystów z osobliwościa-
mi, jakie można było spotkać w  tradycyjnych gabinetach osobliwości, czyli gene-
tycznie zniekształconymi porożami jeleni oraz wypchanymi ptakami. Łączy także 
sztukę współczesną z dawną – w górnej partii ścian znalazły się trofea namalowane 
techniką trompe-l’oeil przez Jeana-Jacques’a Bacheliera (1724-1806). W Cabinet de 
la Licorne zgromadzono także przedmioty związane ze sztuką polowań, jak cenne 
akcesoria myśliwskie, rogi, prochownice, broń. W całej przestrzeni gabinetu prze-
nikają się zatem elementy prawdziwe i fantastyczne, dawne i współczesne, co wska-
zuje, że takie kolekcje właściwie nie posiadają końca, zawsze je można rozszerzać 
i coś dokładać. ◗

44 Oficjalna strona Sophie Lecomte – http://www.lecomtesophie.org/sculpture06-11.html [z  dn.  
2 XI 2011 r.].
45 Cabinet de la Licorne…, dz. cyt., s. 15.
46 Dossier de presse Jean-Michel Othoniel, Strasbourg 2009, s. 3-8.
47 Oficjana strona grupy Gelatin – Tim Van Laere Gallery http://www.timvanlaeregallery.com/artists/
detail/13/%20Gelitin  [z dn. 2 XI 2011 r.].
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Zamek Królewski w Warszawie

 
Wyobrażenia delfina i wieloryba w sztuce 
na ziemiach polskich od XVI do początku XIX w. 

Delfin (łac. delphinus, gr. δελφίν) to ssak morski z  rzędu waleni, którego wizeru-
nek należy do najpopularniejszych wizerunków animalistycznych w sztuce rejonu 
Morza Śródziemnego i Europy Zachodniej. Artyści kreujący obrazy sympatycznego 
zwierzęcia wydobywali, a niejednokrotnie również – o czym się przekonamy – uwy-
datniali najbardziej charakterystyczne cechy jego fizjonomii, takie jak wysklepiona, 
półkulista głowa czy wydłużony nos, dzięki któremu już przed wiekami otrzymało 
przydomek simone (od łac. simare zadzierać)1.

Nie sposób wymienić wszystkich zabytków antycznych z  motywem delfina, 
w których pojawia się on, czy to jako przedstawienie konkretnego gatunku, czy to 
jako symbol. Przede wszystkim mamy do czynienia z  obiektami i  scenami odno-
szącymi się do tematyki marynistycznej oraz związanej z wodą. Dla starożytnych 
delfin był jednym z ogólnych symboli morskich głębin. Na dziełach sztuki można 
zaobserwować albo same tylko delfiny, albo w towarzystwie fantazyjnych stworów 
morskich: hipokampa i ketosa2. Liczne zabytki egejskie, greckie, etruskie, rzymskie 
wyobrażają walenie towarzyszące Posejdonowi (Neptunowi) oraz innym bóstwom 
i stworom morskim, a  także np. Minerwie oraz Wenus i Amorowi3. W Grecji już 
w  pierwszej połowie V w. p.n.e. popularne były przedstawienia jadących na delfi-
nach Nereid4. Delfiny widoczne w wielu dziełach sztuki starożytnej przewożą przez 
otchłanie morskie mitycznego śpiewaka Ariona, mogą też towarzyszyć człowiekowi 

1 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, 
Warszawa 1990, s. 256. 
2 Zob. np. W. Dobrowolski, Mity morskie antyku, Warszawa 1987, s. 274, il. 52. 
3 Przyjmuje się, że najstarsze wyobrażenia plastyczne delfinów powstały na Krecie ok. 3500 r. p.n.e.  
A. Montagu, J. C. Lilly, The Dolphin in History, Los Angeles 1963, s. 6. 
4 W. Dobrowolski, dz. cyt., s. 294-296. 
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zarówno w  wędrówkach przez 
dalekie morza, jak i  w  codzien-
nych rozrywkach i zabawach.

W  antyku zwierzę cieszyło 
się popularnością i  sympatią. 
Pisarze antyczni, m.in. Plutarch 
i  Pliniusz St., określali delfiny 
jako odznaczające się bezintere-
sowną miłością w  stosunku do 
człowieka5. Być może na tę wła-
śnie cechę zwierzęcia chciano 
zwrócić uwagę, przedstawiając 
delfiny na nagrobkach małżeń-
skich6.

Od czasów narodzin legen-
dy o  poecie-śpiewaku Arionie 
(synu Posejdona i nimfy Oneai), 
który, napadnięty przez piratów, 
ratował się skokiem w  morze, 
gdzie został zabrany na grzbiet 
delfina, który dowiózł go aż do 
Koryntu7, zwierzę to określa-
no mianem Delphinus Salvator 
(Delfin Ratownik/Wybawca)8. 

5 S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w  symbolice i  interpretacji. Starożytność 
i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 85; Ch. Avery, A School of Dolphins, London 2009, s. 211.
6 Hasło Delfin, w: Encyklopedja kościelna, wyd. M. Nowodworski, Warszawa 1874, t. 4, s. 137. 
7 S. Kobielus, dz. cyt., s. 85. Odnotować należy, że niezależnie od mitu o Arionie, w czasach antycznych 
popularnością cieszyła się także inna legenda – o chłopcu, który zaprzyjaźnił się z delfinem do tego 
stopnia, że ssak zabierał go na przejażdżki po morzu na własnym grzbiecie. Delfiny miały ratować 
również inne osoby, w  tym rozbitków. Wśród nich wymienia się np. Ikadiusa, który po tym jak 
został uratowany przez delfina z otchłani morskiej, ufundował ku czci Apollina świątynię, w miejscu 
nazwanym przez siebie Delfami. A. Montagu, C. Lilly, dz. cyt., s. 9. W Odysei Homera pojawia się 
natomiast opis przygody Telemacha, który wypadł za burtę okrętu i został przed delfina uratowany 
przed utonięciem. W końcu XVI w. legendę przytoczył Cesare Ripa, określając zachowanie delfina 
jako alegorię usposobienia przyjaznego, łatwego i  przyjaznego. C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, 
Kraków 1998, s. 195-197. Powstałe w antyku wyobrażenia chłopca bawiącego się z delfinem odnaleźć 
można, co ciekawe, nie tylko w kręgu środziemnomorskim, ale także na północy Europy. Ch. Avery, 
dz. cyt., s. 20 i nn. 
8 D. Forstner, dz. cyt., s. 256. 

1
Boczna partia 
nagrobka 
Fryderyka 
Jagiellończyka 
w katedrze  
na Wawelu. 
Fot. wg 
M. i S. Cercha, 
F. Kopera, 
Pomniki 
Krakowa..., 
Kraków 1904, 
t. 2, tabl. 97
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To z kolei, już w czasach chrześcijańskich, doprowadziło do utożsamienia go z Chry-
stusem Salvatorem – Zbawicielem, który ocala ludzkość9.

Pierwsze zabytki o takiej właśnie wymowie, jakie udało się zidentyfikować, da-
towane są na III w.10 Utożsamienie delfina z Chrystusem jest jeszcze bardziej czytelne, 
gdy widzimy sylwetkę delfina obok przedstawienia krzyża, jak np. na kamiennym 
reliefie (V–VI w.) ze zbiorów Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie11, względnie 
obok kotwicy lub trójzębu, które to przedmioty, ze względu na swój kształt, były 
identyfikowane z krzyżem12.

W ikonografii wczesnochrześcijańskiej pojawiają się też wyobrażenia, w których 
delfin płynie obok statku albo unosi go na grzbiecie – w takim wypadku zwierzę jest 
również figurą Chrystusa, dźwigającego na własnych barkach i chroniącego Kościół. 
Na wczesnochrześcijańskich płytach nagrobnych zidentyfikowano z kolei przedsta-
wienia delfinów niosących na grzbietach łódki – symbole żywota pojedynczych osób. 
Takie sceny powstały jako odzwierciedlenie przekonania, że Chrystus unosi duszę 
wiernego zmarłego do wieczności. Delfiny radośnie pływające pośród fal mogą też 
ogólnie symbolizować chrześcijan śpieszących w kierunku życia wiecznego13.

Taka, jak zaprezentowano powyżej, interpretacja delfina sprawiła, że pierwsi 
wyznawcy Chrystusa bez oporów przejmowali i  adaptowali dla potrzeb pochów-
ku swoich bliskich np. gotowe sarkofagi antyczne (pogańskie). Widniejące na wielu 
z nich delfiny, w okresie wzrostu popularności nowej religii, stawały się symbolem 
wędrówki ku wieczności i zbawieniu14. Identyfikowanie przez starożytnych delfina 
z  szybkością, przyczyniło się z kolei do tego, że dla chrześcijan stał się on emble-
matem usilności, z  jaką spełniać należy dzieła zbawienia i dążyć do naznaczonego 
celu15. W dziełach sztuki powstałych w okresie wczesnego chrześcijaństwa myśl tę 
odzwierciedlały np. przedstawienia delfinów płynących w  kierunku monogramu 
Chrystusa.

9 Inna antyczna legdenda przedstawia delfina jako symbol nawrócenia – według niej zwierzęta te 
miały być w przeszłości piratami, którzy po przemianie w delfiny otrzymali szansę odkupienia złych 
czynów poprzez pomoc żeglarzom i ratowanie rozbitków. J. Chevalier, A. Gheerbrandt, Dictionnaire 
des Symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris 1982, s. 342. 
10 D. Forstner, dz. cyt., s. 257. 
11 Zabytek publikowany m.in. w: Muzeum Czartoryskich. Historia i  zbiory, red. Z. Żygulski jun., 
Kraków 1998, s. 248. 
12 D. Forstner, dz. cyt., s. 257. S. Kobielus, dz. cyt., s. 85 oraz B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, 
Lublin 1986, s. 146, il. 47 podają przykłady takich wyobrażeń z IV i V w. 
13 D. Forstner, dz. cyt., s. 257.
14 Tamże, s. 257. 
15 Hasło Delfin…, dz. cyt., s. 137.
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Zwrócenie się ku antykowi w dobie renesansu przyniosło efekt m.in. w postaci 
ponownego przedstawiania delfinów na pomnikach i innych obiektach związanych 
z pochówkiem, a w sferze ideowej – odnoszących się do życia wiecznego i nieśmier-
telności duszy.

Mówiąc o wykorzystaniu w tym właśnie okresie motywu antycznych delfinów-
-przewoźników (gr. psychopompoi), Stanisław Mossakowski stawia tezę, że Ich wy-
mowa [...] była – jak wypada sądzić – rozpoznawalna również w Polsce16. Owa, jak 
interpretuję, pewna powściągliwość badacza wynika najpewniej z  faktu, że obiek-
tów o interesującej nas tematyce nie spotkamy na naszych ziemiach zbyt wiele, i stąd 
należy uznać je za wyjątkowe, oryginalne i niezwykłe. Ich ranga nie pozostawia wąt-
pliwości co do tego, że antyczna, rzymska, symbolika delfina przypadała do gustu 
najbardziej utytułowanym.

W początkach XVI w. sylwetki delfinów uwiecznione zostały m.in. na brązowym 
nagrobku kardynała Fryderyka Jagiellończyka (il. 1) w prezbiterium katedry wawel-
skiej, dziele warsztatu norymberskiego, ufundowanym ok. 1510 r.17 Mając na 
myśli eschatologiczną wymowę symbolu delfina, przede wszystkim należy jednak 
przypomnieć o wyobrażeniach delfinów – przewoźników dusz – w wystroju kaplicy 
Zygmuntowskiej, jednej z głównych u nas fundacji królewskich pierwszej połowy 
XVI w. Pojawią się one tutaj w wielu miejscach, m.in. w scenach wielofigurowych  
– w narożach ścian tarczowych, gdzie widzimy je towarzyszące bóstwom morskim, 
na pilastrach, a także w glifach wszystkich ośmiu okrągłych okien w tamburze kapli-
cy; ta ostatnia lokalizacja symbolicznie nawiązuje, być może, do granicy pomiędzy 
dwoma światami, jaką po śmierci przekroczyć musi dusza ludzka.

Niedługo po ukończeniu kaplicy Zygmuntowskiej (w latach 1533 – ok. 1540), 
w kolegiacie w Opatowie wystawiono nagrobek jednej z najbardziej wpływowych 
osób w państwie – kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, gdzie znalazły się aż dwie 
pary delfinów18. Na grzbietach dwóch delfinów, widniejących w zwieńczeniu części 
środkowej, umieszczono nagie putta, które dzierżą kartusze herbowe z herbem Od-
rowąż. W ten sposób następuje symboliczne przenoszenie do chwały wiecznej nie 
tylko zmarłego kanclerza, ale i całego jego znamienitego rodu.

Omawiając zabytki renesansowe, pamiętać warto o dekoracji malarskiej w Mo-
dlitewniku króla Zygmunta I Starego (ob. w British Museum), ozdobionym przez Sta-
nisława Samostrzelnika w latach 1520-1528, gdzie sylwetki delfinów mają za zadanie 

16 P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994, s. 185-187, gdzie podana wcześniejsza 
literatura, S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa 
mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007, s. 247. 
17 S. Mossakowski, dz. cyt., s. 247.
18 Zob. m.in. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1984, s. 74. 
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przypominanie o  czekającym 
ludzkość zbawieniu19. Ten sam 
motyw kilkukrotnie pojawił 
się również w  Modlitewniku 
królowej Bony, także dekoro-
wanym przez Samostrzelnika 
(ob. w  Bodleian Library, Oks-
ford). Pary delfinów asystują 
tu m.in. tarczom herbowym 
z  herbem Sforzów. Kwestią in-
teresującą, i  zapewne zasługu-
jącą na odrębną analizę, jest 
zróżnicowanie tych przedsta-
wień pod względem wierno-
ści z  rzeczywistym wyglądem 
delfinów. Podczas gdy na jed-
nej z kart ssaki morskie przed-
stawione zostały realistycznie, 
na innej na głowach delfinów 
pojawiają się kapryśne woluty, 
a  ich ciała płynnie „przecho-
dzą” w wić roślinną20.

W  mniejszym stopniu, 
motyw ten, jak się wydaje, był 

stosowany poza kręgiem dworskim, chociaż udało się zidentyfikować kilka zabyt-
ków świadczących o  znajomości jego przesłania. Przykładami tego są: epitafium 
Jana Horlemusa (zm. 1567) na elewacji krakowskiego kościoła św. Barbary (il. 2), 
epitafium siostry kanonika Marcina Glickiego (zm. 1572) w krużgankach tamtejsze-
go klasztoru franciszkanów, czy epitafium Dąbrowskich w Dąbrowie Zielonej, z ok. 
1600 r., dzieło powstałe zapewne w kręgu Santi Gucciego21. We wszystkich epitafiach 

19 Taką interpretację podaje S. Mossakowski, dz. cyt., s. 247. U. Borkowska, Królewskie modlitewniki. 
Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1999, s. 174, wymienia 
motyw delfina jako jeden z wielu mających antyczną genezę (obok kandelabrów, wieńców laurowych, 
puttów), jednak nie odnosi się szczegółowo do jego symboliki. 
20 Z. Ameisenowa, Cztery polskie rękopisy iluminowane z lat 1524-1528 w zbiorach obcych, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1967, t. 143 Prace z historii sztuki, z. 4, il. 22, 24 i 34. Autorka 
nie zamieszcza, niestety, interpretacji tych przedstawień. 
21 M. Zlat, Renesans i manieryzm, Warszawa 2008 (seria Sztuka polska, t. 3), s. 228. 

2
 Wizerunek 

epitafium Jana 
Horlemusa 
w kościele  

pw. św. Barbary, 
Kraków. Fot. wg 

M. i S. Cercha,  
F. Kopera, 

Pomniki 
Krakowa..., 

Kraków 1904,  
t. 2, tabl 148
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ciała delfinów zostały fantazyjnie wygięte – tak, że w większym stopniu kojarzą się 
z dekoracyjnymi wolutami, niż z realnym obrazem morskich zwierząt.

Kolejne zabytki, jakie udało się zidentyfikować, pozbawione są zupełnie sakral-
nych czy eschatologicznych kontekstów.

Przed zaplanowanym na rok 1637 ślubem Władysława Wazy i Cecylii Renaty 
Habsburżanki liczne dzieła sztuki udekorowały Villę Regię – prywatną stołeczną 
rezydencję Wazów, położoną przy dzisiejszym Krakowskim Przedmieściu. Znalazły 
się wśród nich, zarówno wolnostojące figury, jak i  fontanny z  dekoracją rzeźbiar-
ską22. Opisując jedną z nich Adam Jarzębski stwierdził, że jest ozdobiona wyobraże-
niem delfina, nad którym

stoi chłopiątko,
Z jakąś pałką niebożątko;
 Chcąc ią zabić, z góry zmierzył,  
A piędzią się swą nie zmierzył.
Wszystko to z marmuru rzeczy,
Kunsztownie zrobione, grzeczy23.

Była to zatem kompozycja z delfinem, na którego grzbiecie siedział malec, który 
poganiał, a może nawet bił swojego „wierzchowca” – temat jak najściślej wiążący się 
z  tematyką wody, wpisujący się w tradycyjną ikonografię zwierząt i  stworów mor-
skich. Wydaje się, że scenę przedstawioną na wazowskiej fontannie możemy inter-
pretować szerzej niż tylko jako ilustrację zabaw na morzu24.

Podstawę do tego daje m.in. płaskorzeźba (autorstwa Artusa Quellinusa mł.), 
która w drugiej połowie XVII w. znalazła się w Sali Rady ratusza w Amsterdamie 

– z delfinem poskramianym przez siedzącego na nim malca. Kompozycję tę inter-
pretuje się jako alegorię roztropności lub umiarkowania25. Wpływ na takie właśnie 
odczytanie symboliki morskiego zwierzęcia mogły mieć różnego rodzaju wydaw-
nictwa, w  tym, ciesząca się dużą popularnością wśród artystów, Ikonologia autor-

22 Szerzej zob. np. A. Badach, „Statuae cudowne, nie złoteć ale kosztowne”. Z  dziejów Villa Regia 
w Warszawie, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. 47, z. 4 (specjalny Prace dedykowane prof. Jerzemu 
Lileyce), s. 155-180; Tenże, Treści rzeźb z  wazowskiej rezydencji Villa Regia, w: Królewskie ogrody 
w Polsce. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 10-11 maja 2001 roku, red. M. Szafrańska, Warszawa 
2001, s. 171-182.
23 A. Jarzębski, Gościniec abo krotkie opisanie Warszawy, oprac. W. Tomkiewicz, Warszawa 1974,  
w. 2065-2070.
24 S. Kobielus, dz. cyt., s. 85. 
25 E. Panofsky, Titian’s Allegory of Prudence. A Postsricpt, w: Tegoż, Meaning in the Visual Art, New 
York 1955, s. 163, il. 41. 
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stwa Cesarego Ripy, gdzie delfina odnajdziemy kilkukrotnie. Na przykład na rycinie 
z personifikacją rady delfin, symbolizujący tutaj pośpiech oraz pochopność, deptany 
jest przez człowieka, który w swoim postępowaniu powinien kierować się roztrop-
nością26.

Gdyby taką samą interpretację zastosować do wyobrażenia z opisanej warszaw-
skiej fontanny, dobrze korespondowałaby z faktem, że w dekoracjach rezydencji kró-
lewskich bardzo często akcentowano treści odnoszące się m.in. do wymaganych od 
władców cnót i postaw. Fontanna z delfinem, sprawiona przed królewskimi zaręczy-
nami, bardzo krótko zdobiła wazowską rezydencję. Podczas „potopu” w latach 1655-

-1656 została zagrabiona przez Szwedów, którzy jednak równie szybko stracili swój 
łup w nurtach Wisły. Marmurowa figura delfina wydobyta z dna rzeki na początku 
XX w. znajduje się dzisiaj w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy27.

Na znanym portrecie Cecylii Renaty, autorstwa Petera Danckersa de Rij (1643 r.,  
ob. w  Gripsholm Nationalmuseum) widzimy monarchinię stojącą na tle ogrodu, 
który w literaturze jest na ogół identyfikowany właśnie z Villa Regia28. W głębi ogro-
du – po prawej stronie obrazu – widoczna jest fontanna, na której półleżące, puco-
łowate dziecko opiera się o dużą rybę albo o delfina. Gdyby przyjąć, że wyobrażony 
przez Petera Danckersa de Rij ogród to rzeczywiście fragment rezydencji Wazów, 
mielibyśmy do czynienia z kolejną fontanną z delfinem, ustawioną w tym samym 
miejscu. I nie byłoby w tym niczego dziwnego. Podczas gdy na ziemiach polskich nie 
udało się, jak dotychczas, odnaleźć tak zdobionych barokowych fontann, to np. na 
Śląsku fontanny z delfinami (przedstawionymi czy to jako motyw główny, czy jako 
atrybut postaci mitologicznej) z drugiej połowy XVII w. oraz z wieku XVIII można 
spotkać w wielu miastach, m.in. w: Złotoryi, Namysłowie, Jeleniej Górze, Nysie, Gli-
wicach, Skoczowie, co świadczy o znajomości i popularności tego motywu w naszej 
części Europy.

W końcu XVII stulecia kolejne w kręgu mecenatu królewskiego przedstawienia 
delfinów odnaleźć można w Wilanowie, podwarszawskiej rezydencji Sobieskich. Na 

26 Wg wydania C. Ripa, Iconologia…, wyd. 5, Siena 1613, cz. 1, s. 126-127.
27 Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668, katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 
9 września – 31 grudnia 1996, red. nauk. P. Mrozowski, M. Wrede, Warszawa 1996, poz. IX 23; 
H. Kowalski, Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego przy 
Krakowskim Przedmieściu, Warszawa 2008, s. 112-114.
28 Zob. np. Orzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-

-XVIII w.), katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 8 kwietnia – 7 lipca 2002, red. nauk. 
K. Połujan, Warszawa 2002, s. 163, nr II 52. Fontanna widniejąca na portrecie Cecylii Renaty jest 
niekiedy niesłusznie identyfikowana z tą opisaną przez Adama Jarzębskiego. Ze względu jednak na 
wyraźnie odmienne pozy postaci dziecięcych – na malowidle i  w  opisie – identyfikacja taka jest 
bezpodstawna. 
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pierwsze natkniemy się już na 
fasadzie pałacu, gdzie w tym-
panonie w  jednym z  tzw. łu-
ków triumfalnych (po płn. 
stronie korpusu głównego) 
wyobrażono Ariona płynące-
go na delfinie i  grającego na 
harfie (il. 3). Jego wizerunek 
w  tym miejscu interpretowa-
ny był tradycyjnie jako odno-
szący się do piękna i wdzięku, 
szczególnie wówczas, kiedy odczytuje się go w korespondencji z dwoma usytuowa-
nymi najbliżej scenami – z Orfeuszem oraz z Florą i Zefirem29. To prawda, ale nie 
sposób nie pamiętać, że mit o Arionie odnosi się do delfina jako wybawiciela – tego, 
który przypłynął na ratunek. W tym kontekście płaskorzeźba wydaje się pozostawać 
w relacji również z innymi reliefami umieszczonymi na fasadzie pałacowej, a przed-
stawiającymi walkę króla Jana III z  nieprzyjaciółmi chrześcijaństwa oraz triumf 
władcy. Niezależnie od tego, w  epoce nowożytnej włączano delfina do sfery sym-
bolicznej przynależącej władcom, uważając go za zwierzę, które obrazuje prawość 
i łagodność monarchów30.

Wewnątrz pałacu wilanowskiego przedstawienia ssaków morskich znalazły się 
m.in. w fasecie Sieni Wielkiej. Tutaj pełna dynamiki scena polowania na delfina jest 
alegorią żywiołu wody. Wchodząc do najważniejszego wnętrza pałacu – Pokoju Sy-
pialnego Króla, w każdym z czterech narożników fasety dostrzeżemy figury nagich 
chłopców, dźwigających na barkach ciężkie muszle i stojących na dwóch delfinach, 
o ciałach bardzo długich i splecionych ze sobą w taki sposób, że wpasowują się one 
w narożnik. Podczas gdy widniejące w innych miejscach w fasecie podobizny koni 
morskich – hipokampów, mówiły prawdopodobnie o  władcy jako o  mężu potra-
fiącym zachować spokój nawet w obliczu przeciwności fortuny, umieszczone w na-
rożach sylwetki delfinów wyrażały zapewne ideę, że jest to monarcha dobry, wy-
rozumiały, sprawiedliwy, łagodny i prowadzący cnotliwe życie. Podobnemu celowi 

– przypomnieniu o  dobroci i  sprawiedliwości króla – miały służyć sylwetki delfi-
nów widniejące pierwotnie w rzeźbiarskiej dekoracji łoża Jana III31. Uwzględniając 
sam tylko wygląd delfinów z  Pokoju Sypialnego Króla, zauważyć należy, że mają 

29 W. Fijałkowski, Rezydencja króla zwycięzcy, Warszawa 1983, s. 40; Tenże, Królewski Wilanów, 
Warszawa 1997, s. 38 i 63.
30 W. Fijałkowski, Królewski Wilanów..., dz. cyt., s. 63. 
31 Tenże, Rezydencja króla..., dz. cyt., s. 66. 

3
Arion, 
płaskorzeźba na 
fasadzie pałacu 
w Wilanowie. 
Fot. z archiwum 
autora 
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one, analogicznie jak te na re-
liefach z  Sieni Wielkiej, ciała 
pokryte drobną łuską, dekora-
cyjnie postrzępione płetwy po 
obu stronach głowy, a  także 
uzbrojone w  zębiska groźnie 
wyglądające paszcze. Świadczy 
to o  tym, że artystom, którzy 
wykonywali dekoracje do re-
zydencji królewskiej, nie było 
nigdy dane oglądać ssaków 
morskich w  naturze, wykre-
owane zaś przez nich wize-
runki albo powtarzały jakieś 
wcześniejsze przedstawienia, 
również błędnie przekazujące 
anatomię delfinów, albo były, 
przynajmniej w  części, owo-
cem fantazji i inwencji samych 
rzeźbiarzy.

Pozostając w  kręgu me-
cenatu artystycznego ro-
dziny Sobieskich, powin-
no się również przywołać 
wspaniały portret pędz-

la Jerzego Eleutera Szymonowicza Siemiginowskiego, powstały ok. 1684 r.,  
przedstawiający królową Marię Kazimierę z dziećmi (Muzeum Pałac w Wilanowie). 
Na obrazie tym każdemu z  królewskich potomków towarzyszy atrybut odnoszą-
cy się do jednego z  żywiołów: obok królewicza Jakuba Sobieskiego widzimy orła 
symbolizującego powietrze, Aleksandrowi i Konstantemu towarzysz lew – symbol 
ziemi, a królewna Teresa Kunegunda zasiada na niewielkim delfinie będącym sym-
bolem żywiołu wody. Królowej w tym programie przypisano natomiast rolę Gei-Rei 

– mitycznej matki dynastii bogów olimpijskich32. Zwierzęta widniejące na obrazie 
Szymonowicza Siemiginowskiego nie zostały wybrane przypadkowo, i to nie tylko 
jeżeli weźmiemy pod uwagę naturalne środowisko każdego z  nich (ziemię, wodę 

32 M. Karpowicz, Jerzy Eleuter Siemiginowski. Malarz polskiego baroku, Wrocław 1974, s. 123-135; 
Tenże, Mitologiczne kostiumy Marysieńki, w: Tegoż, Sekretne treści warszawskich zabytków, Warszawa 
1976, s. 88-99. 

4
Ambona 

w kościele pw. 
Bożego Ciała, 

Kraków.  
Fot. autor
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i powietrze), ale też fakt, że mamy do czynienia z konterfektem rodziny monarszej. 
Delfin, stając się atrybutem władcy mórz Posejdona, zyskał miano zwierzęcia kró-
lewskiego.

Plastyczne wyobrażenia delfina jako symbolu wody – jednego z żywiołów, ob-
serwować będzie można długo. W ostatniej ćwierci XVIII w. z takimi przedstawie-
niami spotkamy się np. w Sali Salomona w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królew-
skich w Warszawie. Umieszczony w supraporcie ponad drzwiami prowadzącymi do 
Galerii Obrazów malarski wizerunek delfina samotnie unoszącego się na falach jest 
dziełem Jana Bogumiła Plersza.

Wyjątkowo wdzięcznym terenem do badania interesującego nas motywu jest 
nowożytna sztuka Gdańska, gdzie – ze względu na usytuowanie miasta – tematyka 
marynistyczna cieszyła się wielką popularnością wśród artystów wszystkich spe-
cjalności, wykonujących dzieła o różnym przeznaczeniu i w różnej skali.

Jeżeli mówimy o  architekturze warto zwrócić uwagę na dekorację okazałych 
przedproży gdańskich kamienic, gdzie dostrzec można reliefy o tematyce morskiej 
albo, na przykład, kamienne rzygacze o kształtach przypominających głowy delfina 
(chociaż o jednoznaczną identyfikację w wielu wypadkach trudno, bo rzeźby te za-
wierają przeważnie spory pierwiastek fantazji). Dekoracje takie widać m.in. na przed-
prożach kamienic: przy Długim Targu 7 (ok. 1700 r., częściowa rekonstrukcja z 1954 
r.), Długim Targu 4 (ok. poł. XVIII w., rekonstrukcja 1954 r.) i przy ul. Piwnej 60  
(1660 r., rekonstrukcja z  1956 r.), ul. Św. Ducha (2. poł. XVIII w., rekonstrukcja 
z 1963-1964) czy ul. Ogarnej 65 (XVIII w.). Rycina powstała ok. połowy XIX w. po-
kazuje niezachowane przedproże domu przy ul. Mariackiej 13 ozdobione figurą del-
fina z wygiętym ogonem.

Motywy związane z morzem wykorzystywano nad Motławą również tworząc 
różnego rodzaju dekoracje okolicznościowe. Przykładami z  okresu dojrzałego ba-
roku mogą być dekoracje ustawiane w  różnych punktach miasta z  okazji wizyty 
w Gdańsku w 1698 r. niedawno obranego króla Augusta II Wettina. Na terenie tzw. 
Nowych Ogrodów stanęła wówczas fontanna, w której centrum umieszczono figu-
rę Herkulesa zamierzającego się maczugą na hydrę, bez wątpienia aluzję do osoby 
monarchy. Po obu stronach figury Herkulesa ustawiono rzeźby delfinów, plujących 
wodą, na których grzbietach siedzą malcy trzymający trójzęby i ujeżdżający delfiny, 
o czym świadczą lejce w dłoniach. Wygląd dekoracji utrwalono na współczesnym 
miedziorycie nieustalonego autorstwa33.

Jak silnie symbol delfina związał się miastem nad Motławą świadczy też wy-
obrażenie na karcie z planem miasta zamieszczonym w dziele Reinholda Curickego 

33 Gdańsk dla Rzeczypospolitej. W służbie Króla i Kościoła, katalog wystawy, Muzeum Historyczne 
Miasta Gdańska, red. nauk. J. Talbierska, Warszawa 2004, s. 197, nr I. 97. 
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Der Stadt Danzig historische Beschreibung z 1687 r. Na winiecie przedstawiono Mi-
nerwę – mityczną protektorkę miasta34, a poniżej dwa delfiny z uniesionymi ogo-
nami, które są nie tylko efektownymi elementami zdobniczymi, ale stanowią także 
wyrazistą aluzję do położenia Gdańska i jego relacji z morzem.

Pozostając w  kręgu gdańskiej grafiki barokowej, można jeszcze przypomnieć 
o miedziorycie rytowanym przez Charlesa de la Haye według kompozycji Andreasa 
Stecha, opublikowanym jako jedna z ilustracji trzeciej części traktatu astronomicz-
nego Jana Heweliusza Prodromus astronomiae… z  roku 168735. Widniejący w gór-
nej części planszy gwiazdozbiór delfina udekorowany został zabawną sylwetką tego 
zwierzęcia – delfin ma ciało wygięte niemal dokładnie na kształt litery „S”, dużą 
głowę i szeroko otwarty pysk, a jedno z ciał niebieskich wchodzących w skład gwiaz-
dozbioru tworzy jego „oko”.

Sylwetki zwierząt morskich przez kilka stuleci były motywami niezwykle czę-
sto wykorzystywanymi przez gdańskich rzemieślników, m.in. przez zegarmistrzów 
i złotników. Najwcześniejszym zegarem gdańskim, o jakim należałoby wspomnieć 
w  tym kontekście, jest zegar ścienny z 1644 r., dawniej znajdujący się w zbiorach 
miejscowego Kunstgewerbemuseum, zaginiony podczas ostatniej wojny36. Przód ze-
gara ozdobiła scena Chrztu Chrystusa w Jordanie, nawiązująca do symboliki wody, 
podobnie jak sylwetki delfinów, widniejące w  zwieńczeniu. Wyobrażono je jako 
ustawione antytetycznie względem siebie, z długimi, dekoracyjnie zakręconymi no-
sami i takimi wyrostkami z tyłu głowy.

Jedną z najpopularniejszych odmian zegarów w okresie baroku były tzw. zega-
ry kaflowe, których nóżki otrzymywały niekiedy formy zoomorficzne. Często spo-
tkać można zegary spoczywające na figurkach lwów, dużą popularnością cieszyły 
się również przedstawienia orłów. Zegarmistrz gdański Abraham Kressing, przy-
puszczalnie w 1763 r., wykonał zegar kaflowy, w którym puszkę z mechanizmem 
ustawiono na sześciu figurkach delfinów, zwróconych pyskami na zewnątrz37. Nóż-
ki-delfiny nie są w tym zabytku jedynymi elementami nawiązującymi do tematyki 
morskiej. Po odsłonięciu mechanizmu zegara ukazują się m.in. młoteczki mające 
formę krępych ryb, o proporcjach ciała przypominających te charakterystyczne dla 

34 M. Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki, Gdańsk 2011,  
s. 235. 
35 Gdańsk dla Rzeczypospolitej..., dz. cyt., s. 142-143, nr I. 35. 
36 Zegary gdańskie, katalog wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, red. Z. Prószyńska, 
Gdańsk 2005, s. 409, nr IV. 145.
37 Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku, katalog wystawy, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj – sierpień 1997, red. nauk. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, t. 1 
Eseje, s. 279; Zegary gdańskie..., dz. cyt., s. 302-303, nr IV. 51. 
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delfinów. Wyrazisty grawerunek uwzględniający oczy, rysunek łusek i płetw, miał 
dodawać przedstawieniom realizmu.

Przechodząc do krótkiego omówienia zabytków złotniczych, wymienić należy 
także okazały kufel ze srebra i kości słoniowej, ozdobiony scenami z życia Mojżesza, 
powstały w gdańskim warsztacie Ernsta Kadaua II, względnie Johanna Ernsta Ka-
daua i Christopha Mauchera (po 1670 r., ob. w Kunsthistorisches Museum, Wiedeń), 
który zaopatrzony został w uchwyt w formie delfina38. Autor kufla wykazał się nie 
tylko opanowaniem techniki, ale i dużą pomysłowością. Delfin, którego ciało two-
rzy górną część uchwytu, został przedstawiony tak, jakby w pysku trzymał liny, na 
których „zawieszono” dolną część uchwytu.

Innym przykładem wykorzystania motywu delfina w  rzemiośle jest cynowa 
konew cechu gdańskich piekarzy z 1718 r. (ob. w Kunstgewerbemuseum der Stadt, 
Kolonia), dzieło warsztatu Benjamina Pewesa, gdzie w dolnej części zamontowano 
kranik z kurkiem mającym formę delfina z uniesionym ogonem39.

Około 1752 r. w gdańskiej pracowni Jana Gotfryda Schlaubitza powstał srebrny 
komplet złożony z dzbana na nodze w  formie delfina i  tacy40. Ten reprezentujący 
bardzo wysoką klasę artystyczną przedmiot zamówił biskup warmiński Adam Sta-
nisław Grabowski, który przekazał go do katedry we Fromborku, gdzie znajduje się 
do dzisiaj.

W  kolekcji Schloss Charlottenburg w  Berlinie przechowywany jest natomiast 
srebrny komplet chrzcielny, dzieło nieustalonego warsztatu gdańskiego z  drugiej 
połowy XVII w. 41 Szczególnie oryginalną formą odznacza się dzban, którego kor-
pus, przypominający muszlę, wspiera się na trzonie mającym formę delfina – z gło-
wą spoczywającą na podłożu i  wysoko uniesionym, zwiniętym w  okrąg ogonem. 
Sylwetka delfina także tutaj jest nośnikiem symbolicznych treści – analogicznie jak 
w sztuce wczesnochrześcijańskiej delfin staje się znakiem Chrystusa, który w sakra-
mencie chrztu otwiera przed człowiekiem perspektywę zbawienia.

Refleksem wyobrażeń naszych przodków o morskich głębinach i zamieszkujących 
je istotach jest dekoracja ambony w kościele pw. Bożego Ciała w Krakowie, powstałej 
ok. 1744 r. (il. 4). Ambona ma kształt okrętu z masztem, dryfującego na falach. Forma 
jest, rzecz jasna, nieprzypadkowa: okręt symbolizuje Kościół, który utrzymuje się na 
powierzchni morza, niezależnie od tego jak bardzo bywa ono wzburzone i  niespo-

38 Aurea Porta…, dz. cyt., s. 239-240. 
39 Tamże, s. 256. 
40 J. Samek, Dzieje złotnictwa w Polsce, Warszawa 1992, il. 151; Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby 
sztuki sakralnej wiek X-XVIII, katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 15 maja – 8 sierpnia 
1999, red. nauk. A. Badach, P. Mrozowski, Warszawa 1999, s. 166. 
41 Aurea Porta..., dz. cyt., t. 2 Katalog, s. 200, nr V. 92. 
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kojne. Forma łodzi była też aluzją do pierwszych apostołów-rybaków, a w dobie po-
trydenckiej mogła służyć potwierdzeniu sukcesji apostolskiej Kościoła oraz prymatu 
papieża.

Ambony w formie okrętu lub łodzi, określane jako Navis Ecclesiae, cieszyły się 
popularnością, co poświadcza, że uznano ten typ za szczególnie przemawiający do 
wyobraźni i odczuć wiernych. Na ziemiach polskich do dzisiaj zachowało się ok. 50 
takich zabytków, głównie z XVIII w.42 Ambona krakowska z kościoła Bożego Cia-
ła jest jednym z największych i najbardziej ozdobnych. Jej trzon, jak powiedziano, 
stanowi łódź-okręt z  masztem i  żaglem, wyobrażono tutaj również drabiny, wan-
ty, a nawet zwiniętą sieć rybacką i wiosła. W części dolnej, pod burtą, w wysokim 
reliefie przedstawiono „głębinę morską”, którą zamieszkują m.in. syreny oraz para 
zabawnych delfinów z wywiniętymi pyskami, ustawionych symetrycznie względem 
siebie.

Ambona w formie łodzi unoszącej się na falach, pośród których zauważamy tak-
że delfiny, zdobi również nawę kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Kłobucku. 
Niepowtarzalny kształt nadano również ambonie w  kościele parafialnym pw. św. 
Klemensa w Wągłczewie k. Sieradza – tutaj kosz ambony-łodzi przypomina rydwan, 
ciągniony przez delfina o ciele spiralnie owiniętym wokół kotwicy, który w pysku 
trzyma grubą linę43. W pierwszej ćwierci XIX w. ambona w formie łodzi ozdobiła 
wnętrze kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku w dawnym po-
wiecie piotrkowskim. W tym wypadku dwie pełnoplastyczne figury delfinów, spla-
tających się ogonami, posłużyły za podstawę dla kosza ambony44.

Barokowe ambony stwarzają okazję do krótkiego wspomnienia o tym, że obok 
delfinów, chociaż zdecydowanie rzadziej, artyści podejmowali próby wyobrażania 
największych mieszkańców mórz – wielorybów. Kształt tego walenia nadano jed-
nej z najbardziej znanych ambon powstałych w naszej części Europy w pierwszej 
połowie XVIII w. – tej, którą dla kościoła w  Dusznikach (Bad Reinerz) wykonał 
snycerz Michał Kösler. Sylweta wieloryba z otwartą paszczą jest bezpośrednim na-
wiązaniem do starotestamentowej historii proroka Jonasza, który miał spędzić trzy 
dni we wnętrzu wieloryba, po czym bezpiecznie dostać się na ląd, co interpretowa-
ne było jako obraz śmierci Chrystusa, Jego złożenia w grobie i Zmartwychwstania. 

42 Zabytki takie zestawił i  interesująco omówił J. Samek, Ambony naves et naviculae w  Polsce, w: 
Rokoko. Studia nad sztuką 1 połowy XVIII wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we Wrocławiu, Wrocław październik 1968, Warszawa 
1970, s. 219-246. Zob. także: Tenże, Res-Imagines. Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów 
nowożytnych w Polsce (lata 1600-1800), „Rocznik Historii Sztuki” 1970, t. 8, s. 224-230. 
43 J. Samek, Ambony..., dz. cyt., s. 226. 
44 Tamże, s. 235; Tenże, Res-Imagines..., dz. cyt., s. 219.
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Wygląd dusznickiej ambony 
(1718-1720) inspirował również 
artystów z  terenów sąsiednich. 
Za wzorowaną na ambonie 
dusznickiej uważa się m.in. tę 
z  kościoła w  śląskim Doroszo-
wie, która niestety daleko od-
biega od pierwowzoru pozio-
mem wykonania, a także kilka 
ambon w Czechach45.

Do dziejów Jonasza twór-
cy wystroju kościołów sta-
rali się nawiązać także na 
inne sposoby. W  kościele pa-
rafialnym pw. Trójcy Świę-
tej w  Lubiszewie k. Tczewa 
w  drugiej połowie XVII w.  
stanęła chrzcielnica, gdzie Jo-
nasz, dzierżący w dłoniach misę na wodę święconą, wyłania się z paszczy stworzenia, 
którego cechy – wielkie wargi i wypukła głowa, kazałyby właściwie identyfikować 
go jako delfina, i tylko znajomość starotestamentowej historii pozwala na stwierdze-
nie, że niezbyt wprawny rzeźbiarz chciał przedstawić tutaj wieloryba.

Podobnie na koszu późnobarokowej ambony w  kościele parafialnym pw. Bo-
żej Opatrzności w Bielsku-Białej, reprezentującej typ Navis Ecclesiae, na tle „głębi 
morskiej” dostrzec można zwierzę budową i proporcjami przypominające delfina. 
Jednak malutka figurka Jonasza wystająca mu z pyska nie pozostawia wątpliwości, 
że mamy do czynienia z wielorybem.

W wielu kościołach w Wielkopolsce, Małopolsce, a także na Śląsku i w Prusach 
Królewskich zachowały się, sprawione w dobie baroku, lawaterze, w których kształt 
delfina nadano pojemnikom na wodę46. Założyć można, że powodem, dla którego 
ich twórcy sięgnęli do takiej formy była chęć nawiązania do tematyki związanej 
z wodą.

Motyw delfina był też wykorzystywany do dekoracji innych sprzętów kościel-
nych. W kościele pw. św. Barbary w Krakowie natknąć się można na okazały świecz-
nik z brązu, z trzonem wspartym na figurach delfinów, będący dziełem Melchiora 

45 Tenże, Res-Imagines..., dz. cyt., s. 194. 
46 Tamże, s. 217-218, il. 43 – autor publikuje tego typu zabytki zachowane w kościołach w Obrzycku, 
Potulicach, Tyńcu, Brzezinach, Kiełpiu i Krzepicach. 

5
Wizerunek 
kartusza 
z kaplicy 
Kampianów  
we Lwowie.  
Fot. wg  
W. Łoziński, 
Sztuka 
lwowska..., 
Lwów 1891, s. 73
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Nurmbergera z Norymbergi z 1598 r. Niedawno, w archiwum klasztoru kamedułów 
na Bielanach w Krakowie, odnaleziono z kolei rysunkowy projekt (1. poł. XVII w.) 
innego świecznika, z bardzo podobnie rozwiązaną podstawą „z delfinami”47. Tym, 
co zwraca uwagę w obu dziełach – w świeczniku i w rysunku, jest nadanie ciałom 
delfinów esowatych kształtów oraz wywinięcie ich pysków w dekoracyjne wolutki, 
co należy interpretować jako przejaw stylizacji manierystycznej. Fantazja anonimo-
wych mistrzów kazała ozdobić delfinie korpusy łuską, a ich paszcze uzbroić w ostre 
zakrzywione zęby, nieprzypominające rzeczywistych.

Właściwy to moment, aby zadać pytanie o źródła inspiracji dla artystów, którzy 
w rodzimych realiach tworzyli wizerunki delfinów i wielorybów. Oba są przecież 
gatunkami egzotycznymi, które w naturze można było obejrzeć jedynie odbywając 
dalekie podróże.

Artyści tworzący w  kręgu śródziemnomorskim, a  dobrymi tego przykładami 
były bardzo krótko przypomniane na wstępie zabytki sztuki antycznej, mieli możli-
wość obserwowania zwierząt w ich środowisku naturalnym oraz w hodowli. A skąd 
czerpali inspiracje artyści pracujący na ziemiach polskich?

Pewne wyobrażenie o  wyglądzie ssaków morskich mogły dawać spreparowa-
ne kości, np. takie jak potężne żebro wieloryba zawieszone, zapewne jeszcze w śre-
dniowieczu, przed wejściem głównym katedry na Wawelu. Nie dostarczały one zbyt 
wielu informacji dotyczących szczegółowej budowy zwierząt, a tylko dawały pojęcie 
o ich niecodziennych rozmiarach. Przede wszystkim jednak, jak można przypusz-
czać, wpływały nadzwyczaj stymulująco na wyobraźnię artystów.

Znacznie więcej wiedzy na ten temat dostarczyć mogły rożnego rodzaju pre-
paraty i pomoce naukowe. W Polsce nie powstały jednak chyba nigdy tak słynne 
kolekcje, jak zbiór naturaliów doktora Worma w  Kopenhadze, florencki gabinet 
osobliwości Francesca Calzolariego48, czy kolekcja Manfreda Settali w Mediolanie, 
włączona do Ambrosiany, gdzie przechowano spreparowane wielkie ryby i  ssaki 
morskie albo ich szkielety. Na przedstawieniach graficznych, na których utrwalono 
wygląd poszczególnych „gabinetów”, takie preparaty widoczne są jako zawieszone 
pod sklepieniami. Pewną pomocą dla artystów, ale w  większej skali zapewne nie 
wcześniej niż w XVIII w., mogły być plansze anatomiczne z wizerunkami waleni, 
sprowadzane m.in. z Niemiec i Francji, jak i drukowane w Gdańsku.

47 Oba zabytki – świecznik z  brązu oraz projekt opublikowali i  omówili A. Betlej, M. Walczak, 
Nieznane projekty świeczników z 1. połowy XVII w. w zbiorach klasztoru Kamedułów na Bielanach 
w Krakowie, w: Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, Kraków 2010, t. 1, s. 319 i nn. 
48 K. Pomian, Zbieracze i  osobliwości. Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek, tłum. A. Pieńkos, Lublin 
2001, s. 142-143. 
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Przyjąć należy, iż najważniejszym źródłem, z którego czerpali artyści, były róż-
nego rodzaju wzorniki graficzne, które tak szeroko rozpowszechniały się w Europie 
od XVI w. Zawierały one gotowe formy i rozwiązania kompozycyjne różnorakich 
sprzętów: ołtarzy, epitafiów, mebli, a  także niezliczoną ilość samych ornamentów, 
które można było wykorzystać zarówno przy komponowaniu dekoracji monumen-
talnej, np. na fasadzie budynku, jak i przy tworzeniu niewielkiego dzieła złotnicze-
go49. Przykład dekoracji, której forma została skopiowana ze współczesnego impor-
towanego wzornika, odnajdziemy m.in. w gdańskim Dworze Artusa. Wiszący tam 
obraz wyobrażający Ofiarę Jefty, dzieło Lorenza Lauensteina z 1534 r., oprawiono 
w  półkolistą ramę z  sylwetkami skrzydlatych bóstw morskich (syren?), baranimi 
głowami oraz parami delfinów ustawionych antytetycznie – u dołu. Jak ustalił nie-
dawno Marcin Kaleciński, motyw ten zaczerpnięty został z zaledwie o pięć lat star-
szego miedziorytu autorstwa Heinricha Aldegrevera50.

W  roku 1570, w  sieni kamienicy przy ul. Chlebnickiej 11 w  Gdańsku, wznie-
siono klatkę schodową, zdobioną czterema płaskorzeźbami z  alegoriami czterech 
żywiołów. Relief z alegorią wody wyobraża jadącego w rydwanie Neptuna, któremu 
towarzyszą żółw morski, ryba oraz delfin. Relief został w dużej mierze oparty na 
miedziorycie Philipsa Galle’a z 1564 r.51 Wykonując płaskorzeźbę, artysta gdański 
przekształcił wprawdzie wyobrażenie samego Neptuna, nadając władcy mórz pozę 
odmienną od tej, jaką ma na miedziorycie, jednak delfin został powtórzony w zgo-
dzie z grafiką. Potwierdzają to proporcje ciała ssaka i jego długi pysk wyróżniający 
się na tle rozpowszechnionych przedstawień delfinów ze spłaszczonymi lub wywi-
niętymi pyskami. Na terenie Gdańska stosunkowo bliska opisanemu wyobrażeniu 
z  kamienicy przy ul. Chlebnickiej 11 wydaje się też dekoracja jednej z  płycin na 
balustradzie prospektu organowego wzniesionego w latach 1625-1629 w kościele pw. 
św. Jana (w latach 80. XX w. prospekt zestawiono na nowo w Bazylice Mariackiej) 

– przedstawiająca Neptuna jadącego na delfinie i trzymającego w ręku trójząb52. Nie-
wykluczone, że tworząc tę właśnie scenę, artyści również sięgnęli do wcześniejszych 
o kilkadziesiąt lat źródeł graficznych.

Gdańsk w okresie późnego renesansu i baroku nie był jedynym ośrodkiem, do-
kąd docierały i gdzie chętnie wykorzystywano rozwiązania widoczne w importowa-
nych z Europy Zachodniej wydawnictwach graficznych. Do dzieł raczej na pewno 

49 Liczne przykłady kompozycji graficznych, w  których odnaleźć można sylwetki delfinów, 
reprodukują m.in. R. Berliner, G. Egger, Ornamentale Vorlagerblätter des 15. bis 19. Jahrhunderts, 
München 1981, np. Bd. 1, il. 217, 219, 220, 764; Bd. 3, il. 1013. 
50 M. Kaleciński, dz. cyt. s. 83, il. 43. 
51 Tamże, s. 331 i nn. 
52 S. Bogdanowicz, Kościól św. Jana w Gdańsku, Gdańsk 1993, s. 67 i nn, il. 38. 
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opartych na wzornikach należą: kartusze z  delfinami, zdobiące partię cokołową 
ścian we wnętrzu kaplicy Kampianów (1. tercja XVII w.) w katedrze łacińskiej we 
Lwowie53 (il. 5), dekoracja grzebienia attyki lwowskiej kamienicy Korniaktowskiej 
(późniejszej Królewskiej, 4. ćw. XVI w.)54, gdzie widzimy delfiny umieszczone sy-
metrycznie po bokach pionowej tralki, zwrócone do siebie ogonami, czy attyki na 
kamienicy Pod św. Mikołajem w Kazimierzu Dolnym (1615 r.), gdzie ssaki morskie, 
chociaż potraktowane, w  stosunku do tych z  poprzedniego zabytku, w  znacznie 
bardziej schematyczny sposób, rozmieszczone zostały podobnie. W  tej samej ka-
tegorii wymieniłbym także grupę srebrnych plakiet wotywnych z katedry pw. św. 
Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, w których „obramienia” partii 
centralnych mieszczących okolicznościowe inskrypcje, utworzone zostały z  fanta-
zyjnie poskręcanych ciał dwóch delfinów (?)55. Plakiety, powstałe w drugiej połowie 
XVII w., uważa się za wyroby lokalnych złotników. Chociaż każda z nich różni się 
w  niewielkim stopniu opracowaniem szczegółów, możliwe, że w  zakresie ogólnej 
kompozycji, autorzy wszystkich korzystali z jakiegoś wspólnego pierwowzoru.

Do popularyzacji wyglądu delfinów daleko poza terenami, gdzie można je było 
obserwować w ich naturalnym środowisku, oprócz odbitek graficznych przyczyniać 
się mogły ponadto druki z ilustracjami o charakterze emblematycznym. W tej gru-
pie wymieńmy przynajmniej Emblemata Liber Andrei Alciatusa, gdzie znalazło się 
kilka przedstawień delfina, w  tym jako symbolu bezpieczeństwa i  symbolu prze-
zwyciężenia śmierci, a także książkę Paola Giovo Dialoques des devises d’armes et 
d’amours, wydaną w 1561 r.

Dobrymi przykładami kompozycji inspirowanych silnie wcześniejszymi dzie-
łami mogą być malowane dekoracje groteskowe, którymi chętnie posługiwano się 
w dekoracji wnętrz pałacowych w drugiej połowie XVII w., także na ziemiach pol-
skich. Między innymi w Gabinecie Monarchów Zamku Królewskiego w Warszawie, 
Sali Balowej Pałacu Na Wyspie oraz w  Pokoju Stołowym Białego Domku w  war-
szawskich Łazienkach, a  ponadto np. w  Pokoju Żółtym w  pałacu w  Nieborowie 
(wszystkie to realizacje powstałe w końcu lat. 70. i w  latach 80. XVIII w.), pośród 
wielu innych scen i motywów zauważymy także sylwetki delfinów, będące – albo 
symbolami żywiołu wody (np. w Białym Domku i Pałacu Na Wyspie w Łazienkach), 
albo oznaką władzy monarszej (np. w Zamku Królewskim Warszawie). Jak wiado-
mo, wymienione wyżej osiemnastowieczne groteski inspirowane były w  znacznej 

53 Na wysoki poziom artystyczny tych kartuszy zwrócił już uwagę W. Łoziński, Sztuka lwowska w XVI 
i XVII wieku. Architektura i rzeźba, Lwów 1898, s. 162. 
54 Zob. T. Mańkowski, Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna, Londyn 1974, s. 91.
55 Publikowane w: Ars sacra. Dawna sztuka diecezji toruńskiej, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, 5 XI - 31 XII 1993 r., red. M. Woźniak, Toruń 1993, s. 99, nr 162 a-c. 
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mierze dekoracjami Rafaela Santiego w loggiach pałacu papieskiego w Watykanie 
(1518-1519). Jednym zaś z najpopularniejszych „przekaźników” form dekoracji Ra-
faelowskich w drugiej połowie XVIII w. stały się ryciny opublikowane przez Giovan-
niego Volpato w monumentalnej trzytomowej edycji Logge di Raffaello nel Vaticano, 
z lat 1772-177756.

Oprócz wizerunków graficznych, pierwowzorów dla mistrzów złotniczych czy 
zegarmistrzowskich dostarczały, jak się okazuje, także gotowe dzieła sztuki. I  tak 
np. w XVIII w. do Gdańska dociera sposób dekoracji tarcz zegarowych, prawdopo-
dobnie wymyślony w Londynie. Jego przykładem jest zegar stołowy roboty Benia-
mina Zolla z ok. 1735 r., gdzie ponad cyferblatem, na tle wici roślinnej, znalazły się 
sylwetki dwóch delfinów – o mocno, esowato, skręconych ciałach pokrytych łuską57. 
Taki sposób dekoracji zegarów najwyraźniej przypadł do gustu gdańszczanom, bo 
identycznie zdobione zegary powstawały jeszcze długo w  pracowniach lokalnych 
mistrzów. Tarcze tych zegarów otrzymały bliźniaczy motyw z dwoma delfinami58.

Wizerunki zwierząt widoczne w  graficznych wzornikach były bardzo często 
powielane dosyć swobodnie, co prowadziło do zniekształcenia kształtów, zmiany 
proporcji ciała, „pokrycia” ciała delfina łuską czy zaopatrzenia jego paszczy w ostre, 
zakrzywione zęby. W konsekwencji powstawały wizerunki daleko odbiegające od 
stanu rzeczywistego, a formy zwierząt w niektórych przypadkach przybierały wręcz 
karykaturalne i kuriozalne kształty. Przykłady takiego „twórczego” interpretowania 
wzorów graficznych zaobserwować można zresztą w wielu dziełach sztuki polskiej59. 
Dotyczy to zwłaszcza przedstawień zwierząt egzotycznych, których nasi rodzimi 
twórcy nie mieli możliwości oglądania na własne oczy60. ◗

56 O  wymienionych dekoracjach i  ich zależności od publikacji Giovanniego Volpato zob. 
A. Bernatowicz, Niepodobne do rzeczywistości. Malowana groteska w  rezydencjach Warszawy 
i Mazowsza 1770-1820, Warszawa 2006, np. s. 101, 113, 124-125. 
57 Zegary gdańskie..., dz. cyt., s. 388-389, nr IV. 129. 
58 Tamże, s. 414-415, nr IV.149, s. 418-425, nr 436.
59 Zob. np. K. Kalinowska, Malowane stropy w kamieniach Torunia XVI-XVIII w., Warszawa 1995, 
s. 60-61, il. 44-45 – gdzie autorka, na przykładzie dekoracji stropu jednej z  kamienic toruńskich 
z 1. poł. XVII w., pokazała jak lokalni artyści podczas wykorzystywania importowanych pierwowzorów 
graficznych zniekształcali wizerunki zwierząt egzotycznych, nieznanych sobie z autopsji. 
60 Tamże, il. 31-38, 169, 170, 194, 249, 254. Zob. także: L. Kalinowski, Treści artystyczne i  ideowe 
Kaplicy Zygmuntowskiej, w: Tegoż, Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i  renesansu, 
Warszawa 1989, s. 508-510. 
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Curiosidades mexicanas, czyli o osobliwościach  
w sztuce ludowej Meksyku

Dwight Conquergood pisał w 1985 roku, że można wyodrębnić pięć typów 
postaw wobec etnografii performansu; cztery z nich są moralnie wątpliwe.  

Do tych podejrzanych należą postawy: zbieracza, entuzjasty, sceptyka, kusto-
sza. Zbieracz gromadzi przykłady performansu, interesuje go tylko ich zdoby-
wanie i wykorzystywanie. Sceptyk, jak wielu tradycyjnych etnografów, patrzy 

na badany performans z daleka i z wysoka. Entuzjasta, przeciwnie, szuka 
łatwej identyfikacji w szybkich uogólnieniach. Kustosz przyjmuje postawę tury-
sty szukającego egzotyki czy widowiska. Tym czterem postawom Conquergood 

przeciwstawia performans „dialogiczny”, który ma „gromadzić różne głosy, 
światopoglądy, systemy wartości i przekonania, tak żeby mogły ze sobą nawią-

zać rozmowę”. Poszukiwanym efektem jest tu otwarty performans, który po-
wstrzymuje się od wniosków i pragnie podtrzymać nieustanne dociekania1.

Podstawą owych dociekań jest – w ujęciu Krzysztofa Pomiana – kultura ciekawości. 
Ciekawość ta, której efektem był rozkwit gabinetów osobliwości, przypada na drugą 
połowę XVI w. oraz wiek XVII. To zainteresowanie gaśnie ok. drugiej połowy XVIII w.,  
a ciekawość ustępuje miejsca dociekaniu i przekształca się w zamiłowanie do historii 
naturalnej. W  owych gabinetach, Kunstkamerach, gromadzono przede wszystkim 
kolekcje dzieł sztuki, numizmatów, zabytków starożytnych, przedmiotów egzotycz-
nych oraz innych osobliwości charakterystycznych dla czasów nowożytnych, okazy 
i dzieła niepowtarzalne, dziwne, ciekawe i wyszukane, przynależące do sfery rzeczy-
wistości i mitu, formy niezwykłe, rzadkie, kuriozalne, osobliwe – słowem budzące 
ciekawość. Kurioza owe ukazują wielkie kategorie istot i rzeczy, które łącznie wyczer-

1 M. Carlson, Performans, tłum. E. Kubikowska, red. nauk. T. Kubikowski, Warszawa 2007, s. 55-56. 
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pują zawartość wszech-
świata: sakralne i  świeckie, 
naturalne i  sztuczne, oży-
wione i nieożywione, bliskie 
i dalekie itd2.

Same już przymiot-
niki określające „osobli-
wości” zwracają uwagę na 
pewną ich odmienność, 
czy też inność, od rze-
czy pospolitych. W  pew-
nej mierze tyczy się to też 
słownictwa stosowanego 
wobec osób parających się zbieraniem i tworzeniem gabinetów osobliwości. Choćby 
słowo curieux, które – w odróżnieniu od amatora (miłośnika sztuki) – mówi o kimś, 
kto zbiera rzadkie przedmioty, najpiękniejsze i  najbardziej niezwykłe, jakie mógł 
znaleźć w sztuce, jak i w naturze3.

Wydaje się jednak, że to sama kategoria „osobliwości” nadała zbiorom określoną 
strukturę i określiła układ ewokowanych znaczeń4. Anna Wieczorkiewicz traktuje 
kategorię „osobliwości” jako zmienną historycznie, która nigdy nie zanika, a wręcz 
przeciwnie, ulega przekształceniu, rozbijaniu, przenikając w wiele obszarów kultury. 
W  dobie renesansu „osobliwość” umożliwiała wyszukiwanie rzeczy, zbieranie ich 
i porządkowanie, ale miała też specyficzny potencjał deskryptywny. Ten wątek jest 
ważny zwłaszcza w związku z eksploracją Nowego Świata. Kurioza mediowały obcość, 
dając wyobrażenie tego, co trudno wyrazić w ramach tradycyjnych pojęć. Określone 
kategorie ontologiczne, estetyczne i aksjologiczne zapośredniczały mentalne zawłasz-
czenie nieznanych lądów. Dla przedmiotów materialnych taką kategorią było kurio-
zum, dla istot ludzkich – pogaństwo5. 

Wiek XVII nieco zmienia rozumienie osobliwości. Nadając kuriozum cechy 
rzadkie, a odbierając element cudowności czy fantastyczności, staje się on materia-
łem dowodowym wystawianym na pokaz z uwagi właśnie na ową rzadkość czy też 

2 K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, tłum. A. Pieńkos, Warszawa 
1996, s. 68.
3 Tamże, s. 73-76. 
4 A. Wieczorkiewicz, Epoki osobliwości. „Osobliwość” jako kategoria organizująca i  mediująca 
w dyskursie muzealnym, w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Katowice 2006, 
s. 313.
5 Tamże, s. 313-314.
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inność. Unikatowość usuwa się na 
drugi plan, choć wciąż pozostaje 
w  tle6. W następstwie oświecenie 
przyniosło tendencje klasyfiko-
wania i  reprezentowania pozba-
wionego alegorycznej opalizacji 
znaczeń. Osobliwość coraz gorzej 
wpisywała się w  porządek kon-
ceptualny, którego wyraz stano-
wiły kolekcje, nie była efektywna 
w przekazywaniu wiodących ideo- 
logii. Przemieściła się wówczas 
w  obszar graniczny – tam, gdzie 
powstawało specyficzne łącze mię-
dzy oficjalnym dyskursem (którego 
ekspresji dokonywano w muzeach) 
a  życiem potocznym. W  sferze 
jarmarcznej rozrywki osobliwość 
zachowała coś ze swojej dawniej-
szej charakterystyki, wchłaniając 
jednocześnie nowe wątki. Tu nadal 

ekscytowano się tym, że natura potrafi tworzyć zadziwiające formy. Wynajdywano 
więc to, co odbiega od zwyczajności…7 

Epoka budzącej się nowoczesności – przełom XVIII i XIX w. aż po wiek XX – 
przynosi zainteresowanie „wszystkim, co wykracza poza racjonalność”. Pokazy oso-
bliwości – zwłaszcza ludzkich, cieszyły się zainteresowaniem nie tylko w  ramach 
zabaw ludycznych; stanowiły także materiał badawczy dla takich dziedzin, jak hi-
storia naturalna, antropologia czy medycyna. Zachodziła przy tym dwukierunkowa 
mediacja: nauka oddziaływała na narracje o cudownościach, a imaginacja zasilała 
podejście empiryczne. […] tworzył się swoisty obszar negocjowania wartości i krysta-
lizowania się postaw dotyczących wielu problemów społeczno-politycznych, takich jak 
na przykład kwestie rasowe czy ustalanie praw jednostki ludzkiej. Pokazując Innych 
zamyka się ich tożsamość w  ramach pewnej kategorii, co w  istotny sposób określa 
pewne umiejscowienie8. 

6 Tamże, s. 315.
7 Tamże.
8 Tamże, s. 318.
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Owo umiejscowienie w  obszarze granicznym – jak nazywa go Anna 
Wieczorkiewicz, pozwala na wymianę treści z  jednego kręgu kultury w  drugi. 
Umiejscawia przedmioty budzące ciekawość dwóch stron, o różnych „sensach gra-
nicznych” (niepasujących do ogólnie przyjętych kategorii), które w pewien sposób 
zaburzają sensy „oczywiste”. Według autorki jest to kategoria historycznie zmienna, 
pozwalająca wyłapywać pewne tendencje w kulturowym porządku świata. Kategoria 
ta, wpisana we współczesne narracje, nadal wydaje się być użyteczna i atrakcyjna 
w szeroko pojętym kolekcjonerstwie i muzealnictwie. Może bowiem zbierać różne 
dyskursy pomiędzy różnymi obszarami/warstwami kultury. Refleksja nad przemia-
nami kulturowej pozycji osobliwości pozwala zauważać ważne przesunięcia w sferze 
epistemologii, aksjologii i estetyki i w efekcie daje wgląd w przemiany reguł, zgodnie 
z którymi dokonuje się tworzenie muzealnych sensów. Wyczula też na istnienie obsza-
rów mediacji między różnymi aspektami kultury9.

„Kolekcjonując samych siebie”
James Clifford w tekście O kolekcjonowaniu sztuki i kultury czyni uwagi na temat 
wiersza Jamesa  Fentona Muzeum Pitta Riversa, opisując muzeum Fentona jako 
miejsce intymnych spotkań z  niewytłumaczalnie fascynującymi przedmiotami: oso-
bistymi fetyszami gdzie kolekcjonowanie jest nieuchronnie związane z  obsesją, ze 
wspomnieniami. Mówi: Nie zbliżaj się do tych przedmiotów inaczej jak do osobliwości 
wywołujących chichoty, sztuki budzącej podziw lub dowodu służącemu naukowemu 
poznaniu10. 

Pamiętam swoje pierwsze doświadczenia z „egzotycznego” terenu, jak ogarnięta 
curiosité biegałam po kolejnych targach, umawiałam się z artystami na rozmowy, oku-
powałam ich przestrzeń z wszędobylskim aparatem i połykałam z zachwytu wszystko. 
Z czasem przyszło opanowanie, patrzyłam z daleka i z wysoka, świadoma, że już to 
znam i  szukam „wysokości”. Następnie zaczęłam wybierać takie przedmioty, które 
mogłyby zasilić kolekcję muzealną, których instytucja jeszcze nie posiadała, a mogły-
by stać się jej uzupełnieniem. 

Podczas mojego drugiego pobytu w Meksyku żałowałam, że za pierwszym ra-
zem nie kupiłam tego wszystkiego, co mnie intrygowało, a co chciałam nabyć, nie-
które z tych rzeczy okazały się bowiem chwilowe – nie znalazły odbiorców wśród 
samych Meksykanów, a  i  zapewne na rynku turystycznym. Ale też i  zachwyt był 
inny: spokojny, opanowany, „znawczy”. Innego rodzaju przedmioty wybierałam 
dla siebie, a inne dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W obu 

9 Tamże, s. 320.
10 J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. E. Dżurak,  
J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa 2000, s. 234.
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wypadkach pragnienia były inne. W  obu – realizowałam pragnienia swoje. Dla 
Muzeum wybierałam rzeczy cenne, unikatowe, wpisujące się w zbiory tzw. klasycz-
nej etnografii, „pasujące” do zbiorów muzealnych bądź takie, które uzupełniałyby 
lub/i pokazywały zachodzące zmiany. A dla siebie – „osobliwe”, rzadko znajdujące 
się w zbiorach muzealnych.

Osobliwości meksykańskie
Malarz cudów 
Prace Alfreda Vilchisa Roque poznałam z książki Infinitas Gracias. Niedzielnego po-
ranka, myszkując w poszukiwaniu etnografii na pchlim targu La Lagunilla w mie-
ście Meksyk, wpadły mi w oko obrazki wotywne. W pewnym sensie zachowały trój-
dzielną kompozycję11 (scena, tekst i wizerunek świętego/Matki Boskiej), ale różniły 
się kolorystyką, a zwłaszcza przedstawioną tematyką. Pomyślałam: to don Alfredo, 
ale rzeczywiście – nie miałam pewności. Osobą sprzedającą okazał się Hugo Vilchis 
Roque, syn don Alfreda, który, jak i dwaj jego bracia, Daniel i Luis, w niedzielne po-
ranki sprzedają swoje obrazki i przyjmują zamówienia na Mercado de Lagunilla. Po 
kilkunastu minutach rozmowy z Hugo i telefonie do głowy rodziny, umówiłam się 
na wizytę w rodzinnym warsztacie w dzielnicy Minas de Cristo, w południowej czę-
ści miasta. Powitał mnie Hugo i dalej stało się dokładnie tak, jak w wyżej wspomnia-
nej książce: kiedy przyjechałam, przeszłam przez chyba wszystkie pokoje domu na 

11 Tradycyjnie przestrzeń plastyczna na obrazkach wotywnych dzieli się na trzy części. W pierwszej, 
w  wyodrębnionej części górnej obrazka, pojawia się wizerunek „sprawcy” cudu, czyli świętego, 
Matki Boskiej czy też Jezusa. Niebiańskość postaci podkreślona jest jej uniesieniem nad ziemią, 
umieszczeniem na niebieskim tle w  otoczeniu obłoków. Druga część obrazka – „ziemska”, 
usytuowana jest pośrodku. Ilustruje ofiarodawcę i sytuację, która stała się przyczyną ofiarowania ex 
voto. Trzecia część – dół obrazka, to wydzielona przestrzeń poświęcona opisowi cudownej sytuacji. 
Obrazki wotywne używają podwójnej narracji: malowanej i pisanej. Obie stanowią całość. Często 
pojawia się sam ofiarodawca, np. ozdrowiały – dziękujący za cud, lub proszący o  wyzdrowienie. 
Obok przedstawienia religijnej gorliwości i pokorności ofiarującego, część malarska ma za zadanie 
uwypuklić dramatyzm wydarzeń, który najczęściej zastosowany jest poprzez użycie jasnych, 
żywych i zdecydowanych kolorów. Ich zadanie polega na podkreśleniu emocjonalnego charakteru 
zaprezentowanej sceny. Natomiast tekst, będąc zazwyczaj spontanicznym komentarzem, często bez 
zachowanych reguł ortograficznych, wzmacnia część plastyczną przedstawionej sytuacji, nadając jej 
emocjonalny i osobisty charakter. Prawie zawsze wskazuje datę, miejsce i okoliczności cudownego 
wydarzenia, ale rzadko kiedy wspomina imię jego wykonawcy. Większość tekstów rozpoczyna 
się od słów podziękowania, tym samym wyrażając chęć uczynienia rezultatu boskiej interwencji 
powszechnie znanym. W chwili zagrożenia, w momencie kryzysu, ofiarodawca „powierza się opiece 
Najświętszej Panience” i  opowiada, w  jaki sposób „otrzymał” cud. Zob. J. Durand, D. S. Massey, 
Miracles on the Border. Retablos of Mexican Migrants to the United States, Tucson-London 1995,  
s. 23-27; Retablos y exvotos, Exposición El Favor de los Santos. Colección de retablos y exvotos de la 
Universidad Estatal de Nuevo México, Museo de América, 25 de marzo – 4 de mayo, Colección Uso  
y Estilo Museo Franz Mayer, Madrid-Nuevo Mexico 2003, s. 33-53.
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samą górę, gdzie znaj-
dował się warsztat, po 
drodze witając się obo-
wiązkowo z  całą rodziną. 
El Rincón de los Milagros 
(Zaułek cudów) – tak dom 
określany jest przez samą 
rodzinę i  sąsiadów. Dom, 
warsztat, biblioteka, ga-
binet osobliwości. Ściany 
korytarzy wypełnione 
niezwykłą kolekcją reta-
blos, obrazków wotyw-
nych dawnych i  współ-
czesnych, nieraz słyszały przejmujące opowieści. Katastrofy i nieszczęścia – niczym 
w fotoplastykonie – przesuwały się przed moimi oczami. Wypadki samochodowe, 
trzęsienia ziemi, przemoc, napady, rozboje, nieudane zbiory, choroby, operacje, emi-
gracja, upadki, pożary… Tyle historii do opowiedzenia, obietnic do dotrzymania 
i przede wszystkim cudów do ogłoszenia. Dobrze, że przynajmniej większość z nich 
miała swoje szczęśliwe zakończenie. 

Niezwykła ścienna galeria wzdłuż spiralnych schodów w korytarzu domu eks-
ponowała zawieszone wzdłuż i w poprzek retablos12 – małe dziewiętnasto- i dwu-
dziestowieczne obrazki meksykańskie o tematyce religijnej. W większości namalo-
wane są farbami olejnymi na blasze, tzw. „srebrze ubogich”, najczęściej przez rodzi-
mych, niewykwalifikowanych ludowych artystów. Dawniej tworzono je na specjalne 
zamówienie lub nabywano od artysty, który sprzedawał je, chodząc od drzwi do 
drzwi, w dzień powszedni lub podczas uroczystości i dni świątecznych. Obrazki te – 
często anonimowe – miały pomóc niemal w każdej sprawie: w różnego rodzaju dole-
gliwościach, bólach, problemach osobistych i sprawach pogodowych. Różnorodność 

12 Retablo, santos sobre hoja de lata, láminas, milagros – wszystkie te określenia opisują szczególny 
rodzaj malarstwa religijnego. Gloria Fraser Giffords w  swoich publikacjach identyfikuje dwa 
typy: retablos santos odnoszące się do wizerunków świętych osób, które przeznaczone były do 
osobistego, domowego kultu oraz ex-votos czyli obrazki wotywne, które upamiętniają lub składają 
podziękowanie za cudowne uzdrowienie, ratunek od pewnej śmierci, uszczerbku fizycznego. Te 
ostatnie umieszczano w  kościele lub sanktuarium, blisko wizerunku świętego, który zapewniał 
opiekę. G. F. Giffords, Mexican Folk Retablos (Revised Edition), Albuquerque 1992, s. XXII; Taż, The 
Art of Private Devotion. Retablo Painting of Mexico, Dallas 1991, s. 33; M. J. Egan, Milagros. Antiguos 
iconos de fe, „Artes de Mexico” 2000, nr 53, s. 25-45.
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tematów była nieograniczo-
na13. Tutaj też. Dzisiaj takie 
obrazki zamawia się u rodzi-
ny Vilchis Roque. 

Niestety dzień wcześniej 
don Alfredo został zabrany 
do szpitala z  powodu ataku 
wyrostka. Hugo i  Luis po-
kazywali mi prace rodzin-
ne, Daniel został w  szpitalu 
z don Alfredem.

Wśród wielu obraz-
ków o  klasycznej tematy-
ce wyszukiwałam te, które 
szczególnie wzbudzały moją 
ciekawość, słowem – nawią-
zywały do współczesnych 
realiów. Wśród milagros, 
tych traktujących o ważnych 
etapach w  życiu człowieka 
i  relacjach międzyludzkich 
(narodziny dzieci, wycho-

wanie, przemoc w  rodzinie, pomyślne związki), znalazłam tematy osobliwe, od-
ważne, kontrowersyjne, słowem inne – rzadko pojawiające się na milagros: zdrady 
małżeńskie, podziękowania za viagrę, dzięki której relacja dwojga partnerów prze-
trwała, związki homoseksualne i prostytucję. Łamały wszelkie reguły tematyczne 
prezentowane do tej pory w retablos. Mówiły głosem współczesności, rzeczywistości 
dziejącej się tu i teraz, ludzi borykających się z codziennym życiem. Anita Brenner, 
badaczka sztuki meksykańskiej, mówiła o nich, że są poruszającym zapisem głosu 
narodu, stetoskopiczną miarą jego serca14. 

W  trakcie mojej wizyty i  kontemplowania tego niezwykłego świadectwa reli-
gijności, Hugo bardzo cierpliwie opowiadał: tutaj znajduje się kobieta, która składa 
podziękowania św. Judzie Tadeuszowi, ponieważ jej mąż nie dowiedział się o jej zdra-
dzie – „Św. Judo Tadeuszu, składam Ci podziękowania, że uniknęłam wstydu, widząc 
mnie w tej trudnej sytuacji, polecam się Tobie, ponieważ mój mąż nie dowiedział się, 

13 G. T. Giffords, The Art… dz. cyt., s. 1.
14 It is a moving record of a nation, a stethoscopie measure of its heart. A. Brenner, Idols Behind Altars. 
Modern Mexican Art and Its Cultural Roots, New York 2002, s. 165.
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że zdradziłam go z  moim compadre. Lupe P. Coyoacan Mexico, Grudzień 2005”15. 
Hugo opowiada dalej – A tutaj mężczyzna składa podziękowania Świętej Panience 
z Juquila za viagrę, ponieważ uratowała jego małżeństwo.

Ludzie z sąsiedztwa przychodzą do pracowni don Alfreda, aby opowiedzieć hi-
storie o  swoich dzieciach beznadziejnie uzależnionych od narkotyków i  alkoholu, 
biorących udział w napadach, i o tych które są ich ofiarami. Zdałem sobie sprawę ze 
smutnej rzeczywistości, iż mimo, że dałam mu wszystko, nie znalazłam porozumienia 
z moim synem. Nie przykładałam uwagi kim byli jego przyjaciele, dopóki nie przyła-
pałam go na braniu narkotyków z kolegą ze szkoły, który wprowadził go w narkotyki. 
We łzach błagałam cię Matko z Guadalupe abyś pomogła i uratowała go; i dałaś mi 
to, a  teraz składam Ci podziękowania. Pani Angela del V-. San Pedro de los Pinos, 
México. Na obrazku widzę dwóch chłopców siedzących na dachu. Jeden z  nich 
wstrzykuje sobie narkotyk, drugi pali papierosa. Wokół leżą puste butelki, strzykaw-
ka. W prawym górnym rogu, na obłoku, unosi się Matka Boska z Guadalupe, w tle 
wieżowce miasta Meksyk. Matka chłopca, nieobecna w jego życiu, także nie pojawia 
się na obrazku. Ukrywa swoje nazwisko. To bardzo trudne i bolesne historie. Nie każ-
dy może ich wysłuchać, nie każdy może zostać retablero, malarzem retablos – mówi 
Hugo. Mimo, iż wraca zapotrzebowanie wśród ludzi na obecność retablero i  jego 
profesję, don Alfredo, jak i jego synowie, często słyszą wiele gorzkich słów, pełnych 
niezrozumienia i krytyki. Jak to jest możliwe, że obok Matki Boskiej z Guadalupe 
maluję nagą kobietę, prostytutkę czy homoseksualistę? Słyszałem to wiele razy – mówi 
Hugo. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi, hijos de Dios, dziećmi Boga, a my mówimy o pro-
blemach społecznych, o  problemach społeczeństwa. Wiedzą, że ludzie szukają nas 
coraz bardziej, a my tylko próbujemy spełnić ich życzenie z całym szacunkiem, jaki 
mamy dla każdego.

Osoby, które zamawiają czy proszą o namalowanie retablo, pochodzą z różnych 
środowisk o  odmiennym statusie społecznym i  ekonomicznym. Przychodzą arty-
ści, politycy. To są zwykli ludzie z sąsiedztwa, bogaci ludzie z Lomas czy Polanco16. 
W Polanco jest wielu homoseksualistów, ludzi, którzy prowadzą podwójne życie z żoną 
i  kochankiem. „Św. Sebastianie składam Ci podziękowanie, ponieważ mój ojciec 
w końcu zrozumiał i  zaakceptował moją homoseksualność, pozwalając mi żyć wła-
snym życiem i dając mi błogosławieństwo. Zrozumiałem go także, ponieważ jestem 
jego jedynym synem, ale to nie moja wina, że taki się urodziłem. To moje przeznacze-
nie i nic z tym nie mogę zrobić. Ricardo del V–. Polanco, Mexico D. F. June 7, 1980”. 

15 Niektóre z obrazków znajdują się także w książce Infínitas Gracias. Contemporary Mexican Votive 
Painting, Victoire i Herve di Rosa (wstęp), Pierre Schwartz (zdjęcia), [b.m.w.] 2003. 
16 Lomas, Polanco – bogate dzielnice w mieście Meksyk. 
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Politycy składają podziękowania za zwycięstwo partii w wyborach; artyści za 
sukcesy w pracy – udany spektakl teatralny; a pewien pisarz – za luchadores, ponie-
waż jest ich wielkim fanem lucha libre – Jest taki bardzo znany luchador, który nazy-
wa się El Místico. Ten pisarz zafascynowany jest ex-votos, na których namalowany jest 
ten luchador – mówi Hugo i pokazuje obrazek wotywny: Składam podziękowania 
Matce Boskiej z Guadalupe, że El Místico wygrał trzy razy Mistrzostwa i  trzy razy 
pokonał Atlantisa na Arenie w Meksyku (il. 1). 

Na innym obrazku widzę krzyże – symbol zaginionych kobiet, dziewczyn, które 
nigdy nie wróciły do domu, części ubrań, wysokie obcasy, torebki, nagrobki, mia-
sto Juarez, prostytutki: Składam podziękowania Virgin of Soledad za moje dobre 
zdrowie i opiekę w tej pracy na Merced17 i że nigdy mnie nie pozostawiłaś bez opieki. 
Paloma. 31-Dec-2007. Na ścianie napis: Niech będą błogosławione wszystkie kobiety. 
Alfredo Vilchis Roque. Malarz z sąsiedztwa. 

Don Alfredo
Z don Alfredem spotkałam się tuż przed moim wyjazdem. Szybko go rozpoznałam, 
jako że wiele razy widziałam go na obrazkach pod postacią Juana Diego18 pod stopa-
mi Matki Boskiej z Guadalupe, jako miejscowego borrachito – pijaka, jako św. Judę 
Tadeusza, lub też wychodzącego z kobietą z love-hotel. Składam Ci podziękowania 
Panie z Chalma za to, że Rocío zabrała mój strach i już dłużej nie obawiam się malo-
wać nagiej kobiety, dając mi pewność i inspirację na tej ścieżce sztuki. Zawsze ją będę 
pamiętał. Opiekuj się nią. A.V.R. Mexico D.F. 1991.

Don Alfredo wyjaśnia mi, że maluje siebie w tych wszystkich sytuacjach opo-
wiedzianych przez inne osoby, ponieważ sami często boją się pokazać swoje twarze 
lub też po prostu proszą go, aby się pojawił na obrazku. Jest ich aniołem, Juanem 
Diego, strażnikiem, posłańcem przekazującym opowieść. Maluje ich historie czę-
sto według precyzyjnych wskazówek samych zainteresowanych. Obie strony rzad-
ko dyskutują o  estetycznej stronie obrazka, ponieważ obopólnie zgadzają się na 
taki sposób przedstawienia, zamierzeniem jest bowiem przedstawienie samej idei. 
Przede wszystkim don Alfredo i  jego synowie są obserwatorami i komentatorami 
rzeczywistości. Dawne historie utrwalają, by nie uległy zapomnieniu, współczesne 

– by je zapamiętać. 
Podejmowana tematyka nierozerwalnie łączy się z miejscem zamieszkania, pra-

cą, czasem wolnym, codziennymi sytuacjami i zagrożeniami czyhającymi w danym 
miejscu. Dziękczynienia składane są za przywrócenie głosu, bez którego mariachi  

17 La Merced – dzielnica znana z największego targu oraz jako dzielnica czerwonych latarni. 
18 Juan Diego – zgodnie z katolicką tradycją Juanowi Diego objawiła się Matka Boska z Guadalupe. 
Zob. M. Samuel, La Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Guía Histórica Guadalupana, México 1973. 
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nie mógłby zarabiać na 
chleb, znalezienie pracy 
w  domu publicznym, za 
pomyślną emigrację, pracę 
w Stanach Zjednoczonych 
i  powrót19. Historie opo-
wiadają o  wyzwoleniu od 
alkoholu, coca-coli i  nar-
kotyków, o  zabójstwach 
kobiet w  mieście Juarez. 
W  imieniu każdej kobiety 
na tym świecie dedykuję 
to oto ex-voto do Świętego 
Krzyża, za kobiety tchórzliwie zamordowane w mieście Juarez, Chi. I weź ich dusze, aby 
mogły znaleźć chwałę a ich rodziny pocieszenie, błagam Cię moim bolącym sercem, abyś 
powstrzymał te potworne rzeczy. Proszę, chroń je od złego. Niech będą błogosławione 
wszystkie kobiety. Jeden Meksykanin o to prosi. Alfredo Vilchis R. Minas de Cristo. Mex 
2004 (il. 2). U góry obrazka, na tle błękitnego nieba wznosi się Święty Krzyż. Poniżej 
wiele małych czarnych krzyży, pomiędzy nimi para kaktusów i butów na wysokim ob-
casie. Każda historia dotyka głębi mego serca. Czasami jest mi bardzo ciężko malować 
cały ten smutek i nieszczęście. Modlę się razem z moimi fundatorami. Czasami modlę 
się sam. Potem maluję, to co widzę. Don Alfredo spogląda na obrazek i dodaje: Każdy 
obrazek wotywny jest jak krótki, dwuminutowy film. Tylko ujęcie, scena i historia. 

Część milagros poświęcona jest oczywiście chorobom i  ozdrowieniu, pomyśl-
nym operacjom, przywróceniu do życia z delirium tremens, wypadkom i  szczęśli-
wym zakończeniom przeróżnych życiowych historii; na innych przedstawia się gra-
bieże, przemoc, naturalne kataklizmy i  ocalenia podczas trzęsienia ziemi. Wśród 
nich są takie, które opowiadają o atakach na World Trade Center z 11 września 2001 r.  
i bezpośrednim uczestnictwie w wydarzeniu i ocaleniu. Są milagros „historyczne”, 
czyli takie, które opowiadają o ważnych wydarzeniach w historii Meksyku, jak np.: 
uratowanie się przed śmiercią podczas masakry studentów dokonanej przez siły rzą-
dowe na placu Trzech Kultur (w dzielnicy Tlateloco) w mieście Meksyk w 1968 r. czy 
zakwalifikowanie się do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej (2002).

Na zakończenie mojego pobytu don Alfredo pokazuje mi jeden z  jego ostat-
nich obrazków. Matka Boska z Guadalupe przedstawiona w zielonym płaszczu, ręce 
złożone w geście modlitewnym, współczująca i zatroskana twarz. Jej suknia w ko-

19 Zob. La Revolución Imaginada. Alfredo Vilchis: pintor del barrio, México 2005; J. Olędzki, Meksyk. 
Współczesna świadomość mirakularna, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2002, nr 1-2, s. 164-171.
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lorach flagi Meksyk – zielonym, białym i czerwonym – rozpościera się nad całym 
narodem. Twarze ludzi zakryte są maskami chirurgicznymi. W tle, po lewej stronie 
przedstawiona jest aztecka księżniczka Izztacíhuatl, która zakochała się w jednym 
z wojowników swojego ojca o  imieniu Popocatépetl (z prawej). Podstępnie powie-
dziano jej, że ukochany zginął w czasie bitwy. Z rozpaczy księżniczka umiera. Kiedy 
Popocatépetl znajduje martwe ciało Izztacíhuatl, klęczy nad grobem ukochanej 
w Tenochtitlan. Bogowie, widząc jego wielki smutek, przykrywają ich śniegiem i za-
mieniają w góry. Twarz don Alfredo jest gdzieś w tłumie. Matko Boska z Guadalupe, 
Nasza Królowo i Matko wszystkich Meksykanów, proszę Cię, abyś chroniła swój naród 
przed tą straszną epidemią grypy, okryj nas swoim płaszczem i uwolnij nas od złego, 
pozwól nam się nie zarazić ani nie rozprzestrzeniać tej choroby, nasze zdrowie jest 
w Twojej łasce. Zmartwiony Chilango20. Alfredo Vilchis R. Minas de Cristo. Mexico 
Tenochtitlan. May-2009 (il. 3). 

Bez względu na temat, dramatyzm przedstawiony na obrazkach wotywnych jest 
prawdziwy. Jest bowiem wyrazem wiary w  wydarzenie uznane za cudowne i  nie-
zwykłe. Cud jest zdarzeniem widzialnym samym w sobie, podążając za myślą Diego 
Rivery – prawdziwym portretem21.

Sztuka efemeryczna
Jest taka rodzina owadów uskrzydlonych Ephemeridae, która należy do rzędu jętek. 
Owady te, w postaci larw, mogą żyć nawet do jednego roku, natomiast długość życia 
imago zwykle nie przekracza jednego dnia. Prowadząc wodny tryb życia, bezskrzy-
dłe nimfy linieją do 30 razy w ciągu roku. Jako uskrzydlone przedimago opuszczają 
wodę, linieją w ciągu następnych 24 godzin, rozmnażają się i umierają. 

Przedmioty przynależące do gatunku sztuki efemerycznej w  Meksyku wyko-
nywane w tzw. technice cartonería, znanej na gruncie europejskim jako technika 
papier-mâché22, tworzone są w  związku z  określonym świętem, a  następnie nisz-
czone. Dawniej nawiązywały przede wszystkim do roku obrzędowego: tradycyjnego 
palenia Judasza na Wielkanoc, rozbijania bożonarodzeniowej piñaty, wykonywania 
masek obrzędowych, także para-teatralnych lalek mojigangas, które swą formą na-
wiązują do alegorycznych postaci prezentowanych podczas Fallas w Walencji. 

20 Chilango – popularna nazwa nadawana mieszkańcom urodzonym na przedmieściach miasta 
Meksyk, którzy następnie przeprowadzili się do miasta. Często nosi znamiona negatywne. Głównie 
używana na określenie ludzi z miasta Meksyk, a samo miasto zwane jest Chilangolandia. 
21 A. Brenner, dz. cyt., s. 170.
22 M. Elliot, Papier-mâché. Sztuka tworzenia z masy papierowej, tłum. K. Kocięcka, Warszawa 2007; 
De cartones. El cartón y el papel en el arte popular mexicano, red. E. Horz de Sotomayor, México 
D.F. 2003; V. Inzúa Canales, Artesanías en papel y cartón, México 1982; E. Martínez, Instructivo de 
cartonería, México 1979. 
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Cartonería, mimo że jest jedną z  technik najmniej docenianych przez współ-
czesnego odbiorcę, to ze względu na jej prostotę, a  jednocześnie plastyczność, jest 
bardzo lubiana przez twórców ludowych. Tworzą oni judaszy (judas) (il. 4), czaszki 
(calaveras)23, alebrijes, torritos (byczki), maski, mieczyki, lampiony, tradycyjne lalki 
zwane lupitas, różnego rodzaju zabawki. Nierozerwalne z niektórymi z nich cohe-
tes, czyli fajerwerki, zostały przywiezione wraz z konkwistą przez Hiszpanów. Kilka 
razy do roku stają się dekoracją ulic i domów, stanowią nieodłączny element zabaw 
i  świąt, które na ich zakończenie ulegają destrukcji poprzez spalenie, rozbicie czy 
nawet detonację. Fajerwerki, a właściwie proch, jak w przypadku judaszy czy torritos, 
są krwiobiegiem powołującym do życia, a jednocześnie przynoszącym śmierć. 

Alebrijes, według badaczy meksykańskiej sztuki ludowej – zmaterializowany 
wyraz stworzeń fantastycznych wykreowanych przez Pedra Linaresa24. Ten artysta-
-samouk działający w mieście Meksyk w dzielnicy Merced-Balbuena, jak większość 
twórców posługujących się techniką cartonería, wykonywał głównie tradycyjne 
obiekty. Historia, sięgająca lat 50. XX w., mówi, że Pedro Linares chorował na raka. 
W swych majakach widział fantastyczne stwory, które krzyczały do niego Alebrije! 
Alebrije! Sam Pedro Linares tak relacjonował to wydarzenie: Pewnego dnia dosta-
łem bardzo wysokiej gorączki, miałem sen i w nim widziałem te zwierzęta, naprawdę 
brzydkie. I wierzę, że to z ich powodu zostałem przywrócony do życia i powróciłem 
na tę stronę i uczyniłem to, co widziałem po tamtej stronie. I to udoskonalam. Taką 
rodzinną opowieść przekazał mi syn don Pedra – Felipe Linares. 

Alebrijes (il. 5) to rzeźby – stworzenia z pogranicza świata realnego i fantazji po-
wstające w  wyobraźni artysty, łączące cechy zoomorficzne, antropomorficzne, two-
rzone niezależnie od kalendarza świąt. Ich niezwykły kształt powstaje przy wykorzy-
staniu tradycyjnej techniki – szkieletu wykonanego z trzciny lub drutu, który następ-
nie zostaje pokryty papierem (namoczonym w klajstrze) i pomalowany. Są formami 
zastygniętymi w ruchu, ale – jak podkreślał jeden z twórców – nadal żywymi, poru-
szającymi się. Od tego słowa powstał także czasownik alebrijar, oznaczający czynno-
ści ozdabiania, dekorowania obiektu. Alebrijar oznacza dodać więcej detali, kolorów, 
tak, by wyglądały lepiej, by stały się innymi figurami25. Alebrije należy udekorować 

23 Calavera z hiszp. to czaszka. Czaszki z papieru czy cukru powszechnie wykonywane są na Święto 
Zmarłych. 
24 Pedro Linares (zm. 1992) uważany jest za twórcę alebrijes. Obecnie jego rodzina przejęła tradycję 
ich wykonywania. Jego syn, Felipe Linares, nadal pracuje w warsztacie ojca. S. Masuoka, En Calavera. 
The Papier-Mache Art of the Linares Family, Los Angeles 1994. Jego pracę przedstawia film pt. Pedro 
Linares z  cyklu Grandes Maestros del Arte Popular, wyprodukowany przez Instytut Conaculta 
(Consejo Nacional para la Cultura y las Artes). 
25 S. Masuoka, dz. cyt., s. 97; E. Bartra, En busca de las diablas. Sobre arte popular y genero, México 
D.F. 1994, s. 73-82.
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tak, by stały się bytami fan-
tastycznymi, a  jednocześnie 
realnymi. Zastygnięty skrzy-
pek w  geście przebiegania 
smyczkiem po strunach swe-
go instrumentu ma sprawiać 
wrażenie skrzypka grającego 
naprawdę, którego muzykę 
słyszymy26. O  ich niezwykło-
ści świadczy to, że często po-
równywane są do naguales, 
które według dawnych wie-
rzeń były duchami opiekuń-
czymi Indian. 

Historia Pedra Linaresa 
i jego alebrijes wiąże się tak-
że z  postaciami artystów 
profesjonalnych. W  latach 
porewolucyjnych nowy rząd 
meksykański starał się odse-
parować od starego reżimu 
i  zyskać nową tożsamość. 

Szczególną wagę kładziono na sztuki wizualne. Znany jest z  tego okresu projekt 
pokrywania muralami budynków użyteczności publicznej27. Jednocześnie wielu 
artystów akademickich poszukiwało inspiracji w kulturach indiańskich, zarówno 
okresu prekolumbijskiego, jak i współczesnego. Sztuką tradycyjną, nieprofesjonalną 
interesowali się tacy artyści, jak: Diego Rivera czy José Gómez Rosas, znany jako El 
Hotentote. Podczas gdy Rivera objął swoim patronatem i  współpracował z  artyst-
ką ludową – z  uznaną dziś nie tylko wśród cartoneros – Carmen Caballero, któ-
rej prace można oglądać w Casa-Estudio de Diego y Frida, José Gómez Rosas po-
wierzył wykonanie masek i dekoracji karnawałowych na coroczny bal odbywający 
się w Akademii San Carlos właśnie Pedro Linaresowi. Prace zostały wykonane na 

26 Z rozmowy z meksykańskim artystą-cartonero Sergio Otero, listopad 2007 r. 
27 Zob. A. Brenner, dz. cyt., s. 244-329; R. Tibol, Diego Rivera, luces y sombras, México D.F. 2007; H. 
MacKinley, Mexican Painters. Rivera, Orozco, Siqueiros and Other Artists of the Social Realist School, 
New York 1989. 
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podstawie rysunków malarza. W późniejszych pracach Linaresa można zauważyć 
widoczny wpływ Gómeza28. 

Pod względem formy i  kształtu pierwsze alebrijes – zupełnie niepodobne do 
dzisiejszych pięknie wypracowanych form pokrytych łuskami czy innymi detalami 
o  „maści zwierzęcej”, pracowicie namalowanymi na powierzchni w  żywych kolo-
rach – przypominały judas – ogromne satyryczne figury, wielkanocne kukły. Przede 
wszystkim „postaciowość” czy „postaciowatość” pierwszych alebrijes była bardziej 
ludzka. Element zwykłości podkreślało „ludzkie” ciało, dosyć toporne, o kołkowa-
tej anatomii, gruboskórne, natomiast element fantastyczności, pewnej nierealności, 
nadawała głowa zwierzęcia, umieszczona na posiadającym skrzydła ludzkim ciele29. 
Poza głową zwierzęcia i skrzydłami, przeobrażone figury miały formę judaszy.

W dalszej transformacji ewoluowała forma ciała, która stawała się mniej ludz-
ka, mniej wyprostowana, zaczęła nabierać charakterystycznych zwierzęcych gestów. 
Poszczególne części i dekoracje stawały się niezwykle wypracowane i te judas-alebri-
jes przestały przypominać figury palone w wielkanocną sobotę – Sábado de Gloria, 
nabierały własnej tożsamości. Używając słów Susan Masuoki – jawiły się jako ba-
rokowe zwierzęta fantastyczne30. Różowa głowa kozła albo konia na uskrzydlonym 
ludzkim ciele pokrytym wzorami roślinnymi to pierwsze alebrijes. Kolejnym doda-
nym motywem będą dekoracje kwiatowe, elementy jak na calaveras, czyli czaszkach 
bądź figurach-szkieletach pokrytych motywami roślinnymi i bluszczem. W końcu 
te nierealne byty nabywają ekspresji: otwarta szczęka, skrzydła, wrażenie ruchu, po-
zycja w chodzie. Z czasem pojawia się imitacja futra, maści zwierzęcia czy upierzenia, 
aż w końcu – na początku delikatnie i nieznacznie, a następnie już śmiało – maleńki, 
precyzyjnie wykonany, powtarzający się wzór łuskowy, pokrywający całe „ciało”31. 

Alebrijes o tyle różnią się od judaszy, calaveras, piñat, masek karnawałowych, że 
nie są tworzone z myślą o poszczególnych świętach. Uznawane za przykład surre-
alizmu w sztuce ludowej, stanowią formę indywidualną, tworzone są i sprzedawa-
ne poza świętami. To z myślą o nich prywatne Museo de Arte Popular w mieście 
Meksyk wykreowało Desfile de los Alebrijes Monumenatles (il. 6), które odbywają się 
w ostatnią sobotę października32. Na tę okazję tworzone są alebrijes o rozmiarach 
sięgających 2-3, a nawet 5 m wysokości.

28 S. Masuoka, dz. cyt., s. 128-137; Los Judas de Diego Rivera, México D.F. 1998, katalog wystawy 
w Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo w 1998 r. 
29 S. Masuoka, dz. cyt., s. 100
30 as baroque animals of fantasy. Tamże, s. 101.
31 Tamże, s. 100-103.
32 Pierwsza „Parada Gigantycznych Alebrijes” miała miejsce w 2007 r. w mieście Meksyk. Inicjatorem 
i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Museo de Arte Popular.
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To jest jego Judasz! 
Jedną z  najbardziej znanych i  opisywanych tradycji połączonych z  arte efímero 
w Meksyku jest palenie judasza – papierowej lalki, która zwykle przekracza wzrost 
przeciętnej osoby i osiąga nierzadko nawet 4 m wysokości. Pomalowana kukła, wy-
konana na bazie szkieletu ze słomy, ma doczepione lub schowane wewnątrz „ciała” 
fajerwerki, które – będąc krwioobiegiem dającym życie i jednocześnie śmierć – wy-
buchają wraz z podpaleniem figury. To gniew wioski przeciwko zdrajcy. Formy kla-
syczne judaszy przedstawiają diabły, chłopów, pajace, śmierć – catrinę, ale popularne 
są też figury przedstawiające polityków i osoby z pierwszych stron gazet, które znie-
sławione korupcją czy złym czynem, symbolicznie zostają „odsunięte” od władzy 
podczas corocznego palenia. Jeszcze nie tak dawno, podczas Wielkiego Tygodnia, 
zwyczajem było darowanie dzieciom malutkich judaszy wykonanych z papieru. 

Tradycja wykonywania i palenia judaszy, przywieziona wraz z konkwistą przez 
Hiszpanów, mimo że z każdym rokiem stopniowo zanika, nie tylko ze względu na 
wzmożone środki ostrożności i  rządowe zakazy, to jednak nadal istnieje w  miej-
scach, które starają się ją zachować, jak np. Celaya, San Miguel de Allende oraz sto-
lica kraju. Z drugiej strony, zakazy te spowodowały, że obecnie te groteskowe figury 
służą jako ozdoba domów handlowych, domów mieszkalnych i ulic, przekształcając 
się jednocześnie w swego rodzaju zabawkę dla dzieci i dorosłych. 

Kiedy mówimy o zwyczaju paleniu judasza w Meksyku, odnosimy się do zwy-
czaju, który odbywa się w Wielką Sobotę. Luis González Obregón (1865-1938), eru-
dyta meksykański, tak opisywał to święto: Pamiętam, jak będąc dzieckiem, pod-
czas Wielkiego Tygodnia, sprzedawano wśród lalek te, które przedstawiały Judasza 
Iskariotę, oraz takie, które reprezentowały heretyków, a które po zakończeniu auto-
-da-fé, były palone na stosie w wyniku orzeczenia Trybunału Świętej Inkwizycji. Lalki 
te, wykonane z papieru, miały wygląd ukaranych przez Święte Oficjum33. Zwyczaj ten, 
rodem z Estremadury i Andaluzji, zachował się także w innych krajach, które w cza-
sach kolonialnych należały do Wicekrólestwa Hiszpanii, m.in. na Kubie i w Peru, 
a także w Brazylii. 

Pierwsze opisy tego zwyczaju przekazują nam relacje z XIX i XX w., ich autora-
mi są m.in: Luis González Obregón, Genaro Estrada, Markiza Calderón de la Barca, 
Guillermo Prieto czy Marco Arróniz34. Opisują ogromne figury z  kartonu, które 

33 Yo recuerdo, que siendo niño, durante la Semana Santa, se vendían, entre otros muñecos que 
representaban a Judas Iscariote, unos que eran representación de los herejes, que al terminar los „Autos 
de fe”, se quemaban como consequencia de las sentencias por el Santo Tribunal de la Inquisición. 
Aquellos muñecos de cartón o de barro, tenían todo el aspecto de los penitenciados por el Santo Oficio. 
J. D. J. Nuñez y Domínguez, Los Judas en México, „Mexican Folkways” 1929, vol. 5, nr 2, s. 91-92.
34 A. L. Parra, Semana Santa en Iztapalapa, México 1992, s. 82-86; J. D. J. Nuñez y Domínguez, dz. 
cyt., s. 93-98.
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nazywa się judaszami, w  środku wypełnione prochem. Zawieszone są pomiędzy 
budynkami, na drzewie czy słupach. Wraz z dzwonami wybijającymi godzinę 10,  
przy aplauzie tłumu, palone na placu Santo Domingo lub Plaza Mayor w mieście 
Meksyk35.

Judasz oczywiście jest nawiązaniem do biblijnego zdrajcy, Judasza Iskarioty, 
który sprzedał swego Nauczyciela za 30 srebrników. W  Meksyku tradycyjny ju-
dasz przedstawia czerwonego diabła ze skrzydłami, którego konstrukcja wykonana 
jest z trzciny i pokryta kilkoma warstwami papieru połączonych klajstrem. Marco 
Arróniz, na stronach „Manual del viajero de México” z 1857 r. tak oto komentował 
wizerunek judasza: Jakże fantastycznie by było, gdyby zamiast tych lalek, karę by 
odbył Judasz-kochanek, Judasz-przyjaciel, Judasz-krewny, których świat jest pełen, 
a  którzy szczycą się swoimi fałszerstwami. Ale społeczeństwo zostaje usatysfakcjo-
nowane tymi oto przedstawieniami, głośnymi fajerwerkami i dymem, który rozwieje 
wiatr36.

Kilka lat wcześniej, 17 marca 1853 r., w czasach dyktatury prezydenta Santa 
Any, gubernator Dystryktu Federalnego, emerytowany pułkownik Miguel María 
de Azcárate wydał dekret wprowadzający zakaz palenia judasza, ponieważ ta nie-
winna zabawa palenia diabła, a często wizerunku osoby, do której żywiło się urazę, 
miała w rzeczywistości przynieść ulgę niezadowolonym obywatelom. Wydany de-
kret mówił o uniknięciu nadużyć, które popełniano tego dnia: zakazywano fajer-
werków, palenia i  sprzedawania lalek pospolicie zwanych judaszami, które noszą 
pewne cechy wyróżniające i wskazujące na daną klasę społeczną czy osobę, celem 
wyśmiewania się z  nich37. Dziesięć lat później judasze miały już tylko znaczenie 
symboliczne, natomiast inne wydarzenie stało się przedmiotem drwin w mieście za 
rządów Maksymiliana: w 1865 r. siły konserwatywne doznały znacznego uszczerb-
ku i  mieszkańcy, drwiąc z  Maksymiliana Habsburga, rozgłaszali, że w  najbliższą 
Wielką Sobotę odbędzie się wielkie palenie imperialistów. Pogłoski te dotarły do 
Prefektury, która wydała dekret zakazujący obchodzenia święta, co  stało się  tema-
tem żartów38. 

Także i druga dekada XX w. nie była łaskawa dla judasza. W 1915 r. Meksyk 
obiegła wiadomość, że lalki przedstawiające osobistości, które zasłużyły sobie na 

35 J. D. J. Nuñez y Domínguez, dz. cyt., s. 95.
36 Que buena sería esta costumbre, si en vez de esos muñecos, recibieran un castigo el Judas amante,  
el Judas amigo, el Judas pariente en que tanto abunda el mundo y que se gozan en sus falsedades! Pero 
la sociedad queda satisfecha con las apariencias, y le bastan esas representaciones, esos cohetes ruidosos 
y ese humo que se desvanece. Cyt. za: Tamże, s. 95.
37 Tamże, s. 97.
38 Tamże, s. 98. 
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nienawiść ludzi, nie zostaną spalone. Jeden z dzienników pisał, że w przeszłości pa-
lono Francisca Villę, Emiliana Zapatę i, bez względu na sytuację polityczną, przynaj-
mniej był to klasyczny żandarm, typowy „tecolote”39.

Jeszcze w połowie XX w. zwyczaj ten był na tyle obecny, że same władze stolicy 
zorganizowały pochód, aby uczcić zakończenie II wojny światowej, i  wówczas to 
dokonano spalenia judasza-Hitlera. Dziennik „El Universal” w 1945 r., oczekując 
ogłoszenia upadku Berlina i końca wojny w Europie, tak oto opisywał to wydarzenie: 
Ogromny Judasz z kartonu przedstawiający Führera, eksplodował za sprawą artystów 
pirotechników40. W 1949 r. reporter wyżej wspomnianej gazety relacjonuje, jakie to 
nowe postaci pojawiły się w miejsce tradycyjnej figury: politycy, biedacy, rewolwe-
rowcy. Z czasem można też zauważyć pierwsze wpływy telewizji, pojawia się podo-
bizna Cantinflasa41 i wielu innych osób goszczących na ekranach telewizorów. 

Wydaje się, że zwyczaj ten przetrwał do dziś. Jak pisze Adriana Luna Parra: 
Judasze oparły się śmierci, ale bez fajerwerków nie przetrwają42. Dziś zwyczaj ten 
obecny jest jeszcze w niektórych dzielnicach Meksyku, zwykle tych biedniejszych, 
jak Merced-Balbuena, Tepito czy Ex-Hipodromo Peralvillo na drodze do Bazyliki 
Matki Boskiej z Guadalupe. Z powodu pożaru w dzielnicy La Merced w grudniu 
1988 r., wprowadzono zakaz używania fajerwerków przez obywateli w jakiejkolwiek 
zabawie publicznej. Zakaz ten nie jest na tyle przestrzegany, aby mógł odstraszyć 
zwolenników palenia judasza od corocznej świątecznej zabawy. Twórcy nielegalnie 
kupują proch i instalują „krwioobieg” dający życie judaszowi. 

W  2007 r. grupa Los Olvidados wykonała dwie kukły judasza: prezydenta 
Felipe Calderona oraz Marcelo Ebrarda, szefa rządu meksykańskiego Dystryktu 
Federalnego. Prezydent Calderón został przedstawiony z  plackami tortillas w  rę-
kach. Są one nawiązaniem do podniesienia przez niego ceny tortilli, podstawowego 
pożywienia Meksykanów. Z  kolei Marcelo Ebrard został przedstawiony w  okula-
rach w kształcie roweru, które wiążą się z jego działaniami mającymi na celu upo-
wszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta, np. zamykanie 
w weekendy głównej ul. Paseo de la Reforma z wyłączeniem ruchu rowerów czy two-
rzenie sztucznej plaży dla mieszkańców miasta. Nie wszystkie jego działania spo-
tkały się z przychylnością mieszkańców. Zanim obie kukły spalono, przeniesiono je 
w pochodzie na plac dzielnicy w asyście mieszkańców i okrzyków: Zabijmy judasza! 
Kłamca! Zdrajca! Spalić go! To jest jego judasz! Nad kukłą odbywa się sąd w formie 

39 Tecolote – tzw. żandarm, tamże, s. 99. 
40 Tamże, s. 102.
41 Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes (1911-1993) – meksykański aktor komediowy, znany jako 
Cantinflas.
42 Los Judas se resisten a morir, pero sin cohetes no pueden sobrevivir A. L. Parra, dz. cyt., s. 83.
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swego rodzaju teatru ulicznego: osoba wybrana spośród uczestniczących wylicza złe 
uczynki oskarżonego, po czym tłum dopowiada, np.: Przewodniczący: podczas swojej 
kampanii określił się prezydentem ludu! Tłum: I pierwsze co zrobił, to podniósł ceny 
tortilli! Przewodniczący: Na ulicach widzimy wiele wojska, które jest przesłaniem ter-
roru! Tłum: Wszyscy wiemy, że ich rodziny to gangsterzy! Przewodniczący: Sprzedaje 
kraj osobie oferującej najlepszą cenę! Tłum: Bushowi!43.

Po przeprowadzeniu osądu, kukła oczywiście zostaje spalona na placu danej 
dzielnicy. W przypadku osądu przeprowadzonego przez grupę Los Olvidados są to: 
plac w dzielnicy Ex-Hipodromo Peralvillo oraz plac w dzielnicy Tepito. Nie należą 
one do głównych placów miasta, ale to na nich rozgrywa się życie publiczne w danej 
dzielnicy. 

Judasz może przedstawiać wiele postaci, w  przeszłości byli to głównie polity-
cy uznawani za zdrajców kraju (m.in. amerykański prezydent George Bush, Osama 
Bibn Laden, Hitler czy opisywany prezydent Meksyku Felipe Calderón), imperialiści 
(Maksymilian Habsburg), ale także Pancho Villa, Emiliano Zapata. Wraz z rozwo-
jem telewizji zaczęto w judaszach przedstawiać osoby nie tylko powszechnie nielu-
biane, ale także te uwielbiane przez tłumy: Cantinflas, El Santo44, Dolores del Rio45. 

Palenie judasza uchodzi za swego rodzaju teatr świąteczny, który usadawia się 
w miejscach, w których tradycyjnie rozgrywa się życie publiczne i społeczne rytuały. 
Nieoficjalna kultura przekrada się na teren publiczny, ulicę bądź plac, wystawiając 
nieoficjalne widowiska. W tym przypadku teatr świąteczny wystawia na publiczny 
pokaz – zabawnie, bluźnierczo i obscenicznie – podstawowe (a zatem cielesne) fak-
ty z ludzkiego życia i z ludzkiej śmierci, po to, by przyjąć je lub wyśmiać. Zabawa 
narusza roszczenia oficjalnej kultury do autorytetu, do stabilności, trzeźwości, nie-
odmienności i nieśmiertelności46. 

W przypadku „wysadzania” judasza, bo przecież podpala się proch, a dopiero 
w następstwie wybuchu ciało Judasza ulega spaleniu, fizyczna destrukcja prowadzi 
do duchowego oczyszczenia tłumu. Zdrajca odpowiada śmiercią za swoje czyny. 
Wszystko odbywa się jednak zgodnie „z prawem”, mimo z góry ustalonego wyroku 
– judasz bowiem zostaje osądzony i skazany na śmierć. Sam co prawda nie może się 
bronić, bo na postawione mu zarzuty odpowiada tłum. Święto to jest przygotowa-
niem do ofiary, która stanie się jego punktem szczytowym i rozwiązaniem47. Judasz 

43 Fragment filmu Judas de Tepito 2007, reż. Mauro Altschuler.
44 El Santo, pseudonim artystyczny Rudolfo Guzmana Huerty (1917-1984), słynny zapaśnik walk 
lucha-libre, aktor. Ikona meksykańskiej popkultury lat 50. i 60. XX w. 
45 Dolores del Rio (1905-1983), aktorka meksykańska.
46 R. Schechner, Przyszłość rytuału, tłum. T. Kulikowski, Warszawa 2000. 
47 Zob. R. Girard, Kozioł ofiarny, tłum. i posłowie M. Goszczyńska, Łódź 1987.
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zostaje „wysadzony”, tłum świętuje na placu. Całe wydarzenie ma swoją dramatur-
gię: są aktorzy, jest główny bohater, podział ról, odbywa się inscenizacja (pochód 
i osąd) oraz obecna jest uczestnicząca widownia. Obok rozrywki widoczna jest też 
krytyka społeczna. 

Ciekawym dla mnie był fakt, iż sztuka ta zatoczyła koło. Z pierwotnie pełnio-
nej roli – zabawy ulic, skryła się w  domach, z  funkcji ludycznej przejęła funkcję 
czysto dekoracyjną (małe judasze-zabawki w domach, wieszane na samochodach), 
by następnie ponownie wyjść na place, a  jednocześnie wejść do galerii i muzeów. 
W  okresie Wielkanocy palenie Judasza bez przyzwolenia odbywa się na placach 
dzielnic, głównie tych biedniejszych, podczas gdy za przyzwoleniem – wkracza do 
instytucji. Tak często dzieje się w  przypadku innych świąt czy zabaw w których 
wykorzystywane są obiekty z  gatunku arte efímero. Odbywają się instalacje, hap-
peningi, przedstawienia performatywne48, których inicjatorami są właśnie muzea 
i galerie. Przykładem jest opisywane Desfile de los Alebrijes Monumentales. Figura 
ma się poruszać za sprawą mechanizmów wprawiających ją w ruch za pomocą rąk 
ludzkich oraz być odpowiednich rozmiarów. Tutaj obiekt, oprócz funkcji dekoracyj-
nej, spełnia funkcję sztuki ulicznej, uczestnicząc w całym wydarzeniu. Zwycięskie 
alebrije trafia do muzeum, natomiast reszta – jak to w przypadku sztuki ulotnego 
świętowania – zwykle ulega zniszczeniu.

Przykłady owe, będące świadectwem współczesności, przemian zachodzących 
w sztuce, często odnajdywałam w szufladzie z nalepką mexican curious. Czy brak 
tej sztuce znaczenia „głębi”, reifikowanej czasowości, a  więc autentyzmu, piękna 
i wiedzy? Czy to poniekąd ludyczny charakter kłuje w naszą wrażliwość estetyczną? 
Obiekty z gatunku sztuki nieprofesjonalnej kiedyś wzbudzały zachwyt Diego Rivery 
czy Fridy Kahlo, dziś pewna ich część przybrała formę happeningów, kultura zaś 

– jako pamięć społeczna – nadal przechowywana jest w  widowiskach parateatral-
nych, instalacjach, strukturach dramatycznych oraz w przekazywanych w tradycji, 
wyuczonych i odtwarzanych zachowaniach. Te widowiska, kulturalne eventy w po-
łączeniu z  tradycją, sztuką są środkiem przeżywania i  uczestniczenia w  kulturze. 

48 Jest to bardzo ciekawe zagadnienie do szerszego opisania. Chciałabym przytoczyć jeden przykład. 
Artysta Gabriel de la Mora poprosił dwoje twórców ludowych cartoneros o zrobienie piñaty-rzeźby 
przedstawiającej samego artystę w rzeczywistym rozmiarze. Tradycyjna bożonarodzeniowa piñata 
jest okrągła, ma zwykle siedem rogów na oznaczenie siedem grzechów głównych. Rozbijając piñatę, 
walczymy z grzechami, a wysypujące się z jej środka słodycze, oznaczają łaskę i błogosławieństwo 
Boga. Gabriel de la Mora w kulminacyjnym punkcie wystawy rozbił swój wizerunek, ale zamiast 
słodyczy, ze  środka wysypało się czerwone niebieskie konfetti symbolizujące krew oraz organy 
wewnętrzne. Poprosił bowiem twórców, aby w środku umieścili serce, nerki, wątrobę, żyły. Widzimy 
tutaj nawiązanie do tradycyjnej sztuki nieprofesjonalnej (technika, piñata) i nadanie jej nowoczesnej 
formy stanowiącej clou performansu. Innym ciekawym przykładem do szerszego omówienia będą 
także instalacje organizowane w mieście Meksyk z okazji Święta Zmarłych.



461

Curiosidades mexicanas, czyli o osobliwościach w sztuce ludowej Meksyku

Wymykają się normom i nieustannie lawirują między ustalonymi porządkami uwi-
kłanymi w kulturę. Opisane przeze mnie zjawiska często widziane są jako kurioza, 
a przez to umieszczane w przestrzeni granicznej. 

Sztuka prekolumbijska długo nie mogła znaleźć odbiorców, uważana za grote-
skową i niedojrzałą, uznania doczekała dopiero w latach 20. XX w. Sztuką dla tury-
stów antropolodzy też zainteresowali się stosunkowo niedawno (lata 60./70. XX w.).  
Meksykańska sztuka efemeryczna sięga do korzeni technik tradycyjnych, jak rów-
nież tych przywiezionych przez kolonizatorów i  zaadaptowanych przez Indian. 
Odnajdziemy w  niej nie tylko przepiękne wzory wywodzące się z  wielkich cywi-
lizacji tego kraju, ale również motywy pochodzenia hiszpańskiego. Tak jak kultu-
ra, jest ona synkretyczna i wielobarwna. Zbiera w sobie różne głosy, światopoglądy, 
systemy wartości i przekonania. Nawiązuje dialog. Ja proponuję nań odpowiadać. 
Odpowiadać i – jak to czyni Fenton – przywrócić im status naszych własnych fety-
szy. Ta taktyka – podążając za myślą Clifforda – z konieczności osobista, nadałaby 
kolekcjonowanym przedmiotom raczej siłę przywiązywania niż tylko samą zdolność 
pouczania czy informowania49. Jeszcze raz mogłaby stać się źródłem fascynacji zdol-
nym wprawić w zakłopotanie.  ◗

49 J. Clifford, dz. cyt., s. 248. 
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    352, 415, 438, 442-443
Pommier Edouard 40
Pompadour Madame de – zob. Poisson  
    Jeanne Antoinette de 
Pomponazzi Pietro 15
Pona Francesco 130
Ponętowski Jakub 332
Ponętowski Jan 324-326, 328-333
Ponętowski Stanisław 330
Ponętowski Wincenty 329
Poniatowscy 172, 174
Poniatowska Izabela 250
Poniatowska Konstancja 250
Poniatowski Józef 347
Poniatowski Kazimierz 250, 251
Popczyk Maria 443
Popkin Richard H. 371
Poprzęcka Maria 50, 66, 74-75, 77, 125
Porta Giovanni Battista della 15
Porteman Karel 121
Possel Joachim 297
Pössenbacher Anton 186, 188
Potępa Sławomir 257
Potocka Aleksandra 396, 397
Potocka Delfina 380
Potocka Laura 338
Potocki Albert 340
Potocki August 397
Potocki Eustachy 250
Potocki Ignacy 162, 180
Potocki Józef 347
Potocki Mikołaj 250, 347
Potocki Mikołaj Bazyli 379
Potocki Stanisław Kostka 26
Potocki Stanisław Rewera 347
Potter Paulus 310
Poulot Dominique 26, 30-31, 40
Pourtalès, rodzina 135
Poussin Nicolas 74, 78, 223
Powalska Izabella 288
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Powroźnicki Andrzej 268, 275
Powroźnicki Tomasz 275
Praz Mario 67, 200, 204
Prejs Marek 73
Preti-Hamard Monica 36
Prevedari Bernardo 98
Primoli Giu seppe 206
Prix Dalibor 155
Prodi Paolo 274
Prószyńska Zuzanna 434
Pruszkowski Witold 290, 301
Prymlewicz Karolina 196
Przeździecki Aleksander 347-348
Przybyszewski Wojciech 340
Przywoźna-Leśniak Katarzyna 304
Pseudo-Longinos 75, 82
Ptolemeusz Philadelphos 58
Puente Junan Francisco de la 280
Puszkin Aleksander 294
Putkowska Jolanta 160-162, 165,  
   168, 173-175
Puy Du, bracia 31
Puy Du Pierre 32
Pyrron z Elidy 240
Qianlong 308
Quellinus Artus Mł. 429
Quiccheberg Samuel 322
Qureshi Sadiah 353
Rabel Daniel 93
Rabreau Daniel 36
Radenković Ljubinko 226
Radymski Paweł 275
Radziwiłł Jerzy 347
Radziwiłł Krzysztof Mikołaj 347, 348
Radziwiłł Mikołaj 347
Radziwiłłowie 8
Rafael – zob. Santi Rafael 
Raimondi Ezio 78
Raimondi Marcantonio 97
Raleigh Walter 375
Rand Benjamin 125
Rapaport Ben 390

Rassieur Thomas E. 101
Ray John 44
Raynaud C. 421
Reale Giovanni 230, 231
Rebeyrolles Jean 384
Redon Odilon 200, 204, 209
Reinhard Wolfgang 274
Reinzer Franciszek 130
Reither Florian 423
Rejtan Tadeusz 343
Rembrandt Rijn van 50, 88, 110-113, 115-117
Remps Domenico 37 
Rémy Pierre 42
Rèpaci-Courtois G. 122
Repnin Mikołaj 253
Reyniês Nicole de 316, 322
Ribera Jusepe de 204
Ricci Marco 94
Ricci Sebastiano 94
Richard Lionel 257
Richardson, impresario 373
Richardson John 222
Richter Johann Christoph 39
Riedel Eduard 185
Riether Achim 102-103
Riley Noël 318
Rio Dolores del 459
Ripa Cesare 87, 425, 430
Rivera Diego 452, 454-455, 460
Robbia Luca della 202
Robert Auguste Jules (zw. Auguste) 144
Robortello Francesco 80
Rocha Joaquim de la 361
Roche Daniel 44
Rochefort Henri 136, 141
Roćko Agata 132
Rogacjanus 236
Rogier Camille 144
Rok Bohdan 249
Rollenhagen Gabriel 124, 128
Rolska-Boruch Irena (Rolska Irena) 8, 255
Rome de l’Isle Je an-Baptiste de 45
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Ronsard Pierre de 77
Rosa Herve 449
Rosa Salvatore 92
Rosa Victoire 449
Rosas José Gómez 454-455
Roscam Abbing Michiel 306
Rosenberg Pierre 34
Rosselino Bernardo 157
Rosset Tomasz F. de 414-415, 417, 419-420
Rossmässler Johann August 364
Rossum-Guyon François van 136
Rottaler Lukas 149
Rottermund Andrzej 9, 160, 225, 414
Rouge Georges-Louis Le 167
Royalton-Kisch Martin 111
Roza José Conrado 361
Różanowski Ryszard 262
Różański J. 376
Różański M., drzeworytnik 301
Rubens Peter 38, 50
Rubinstein Ida 197, 201
Rudnicka Jadwiga 342
Rudolf II 87, 91, 127, 337
Rue de la, grafik 32, 35
Rüffer Michael 187, 193
Rugendas Georg Philipp 93
Rush Benjamin 372, 373
Rusina Ivan 273
Russell Daniel 120-121, 123
Russell Nicolas 121
Ruszczyc Marek 163
Rutherford Jessica 191
Ruysch Frederik 44
Rypiński Karol 335
Rypson Piotr 5
Ryś Józef 378
Rzewuski Henryk 85, 248
Rzewuski Stanisław 347
Rzewuski Wacław 347
Sacchetto Rita 260
Sage Belathasar-Georges 45
Sahagún (Ribeíra) Bernardino de 56-57

Saint Daniel 144
Salcamaygua Pachacuti Yamqui Joan de Santa 
Cruz 58
Salimbeni Jacopo  317
Salimbeni Lorenzo 317
Salle Philippe de la 322
Salles-Reese Veronica 281-282, 285-286
Salomon 14, 58, 176-177
Salomone Serena 75
Salvadori Andrea 92
Salvisberg André 61
Sambucus Joannes 130
Samek Jan 5-6, 126, 316, 329, 435-436
Samerski Stefan 273
Samostrzelnik Stanisław 427-428
Sand George 384
Sanguszko Roman 347
Santi Gucci 428
Santi Rafael 86, 200, 207, 441
Santos Juan Battista de 368
Sapieha Jan Piotr 347
Sapieha Kazimierz Nestor 162, 179-180, 252
Sapieha Lew 347
Sapieha Paweł 347
Sarbiewski Maciej Kazimierz 73, 78
Sarkady Antoni 377, 382, 384,  
    386-387, 390-392
Sarnowska-Temeriusz Elżbieta 68, 70, 75-77
Sattler Leonard 321
Saule Beatrix 27
Savery Salomon 85, 89
Sawicka Stanisława 160-161, 163,  
    165-166, 168-170, 174, 180
Saxl Fritz 97, 199-200
Schaffgotsch Johann Anton 65
Schapelhouman Marijn 111
Schatborn Peter 111
Schechner Richard 459
Scheld Alexandra 117-118
Schelwig Samuel 128
Schepelern H. D. 44
Scherbaum Anna 104-105, 109, 112
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Schick Afra 188, 190
Schiebel Johann Georg 128
Schieder Martin 36
Schiller Noël G. 121
Schilling Michael 120-121
Schimmelpfennig Adolf 65
Schinkel Karl Friedrich 178
Schlag Wilhelm 51, 53
Schlaubitz Jan Gotfryd 435
Schleicher Elisabeth 414, 417
Schlosser Julius von 21
Schmidt Kornelis 63 
Schnapper Antoine 26
Schneeberger Antoni 375
Schoch Rainer 104-105, 109, 112
Schoelcher Victor 354
Scholz Bernhard F. 122
Schön Doris 156
Schöne Albrecht 121
Schönfeld Heinrich 93
Schongauer Martin 96-97, 99-100, 104-105
Schöpfer Hans 52
Schor Johan Paul 320, 321
Schott Caspar 19
Schrader Stephanie 102
Schramm Helmar 28
Schroeiber Wilhelm Ludwig 118 
Schuchardt Günter 185
Schuerewegen Franc 136
Schumann Dirk 148
Schurr Marc Carel 154-155
Schwarte Ludger 28
Scott Jonathan 92
Sculard H. H. 176
Scultetus Friedrich 128
Scultori Adamo 97
Scultori Diana 97
Sebastian, św. 449
Secord James A. 30
Segrave Henry 203
Sehin 340
Seidlitz Woldemar von 99

Seitz Franz 189
Selassie Haile 224
Seld Urlich Nikolaus 326
Selerowicz Anna 7
Sell Stacey 116
Semler Liam E. 79-80
Sénéchal Philippe 36
Seneka Lucjusz Anneusz 73, 230, 233,  
    238, 241, 244-245
Seńko Władysław 16
Setkowicz Jan 313-317, 319
Settali Manfred 438
Sforza, rodzina 87
Sforza Pallavicino Pietro 80-81
Shaftesbury Anthony 125
Shearman John 67, 73, 80
Sheehan Jacquelyn L. 106
Sheriff Mary D. 88
Shestack Alan 102
Sibmacher Hans 128, 131
Sicca Cinzia Maria 45
Siemieński Lucjan 289
Siemiginowski Jerzy Eleuter 432
Sieradzan Jacek 5
Sieradzka Anna 379
Sikorska Joanna 96, 104
Silcox Mary V. 120 
Silvestre Paul-Armand 137
Simmler Józef 340, 341, 349
Simonneau Philippe 38
Sinko Tadeusz 75, 242
Siriaco 361, 362
Skarbek Habdank 343
Skarbski Józef 147
Skarga Piotr 343
Skibiński Szczęsny 316
Skimina Stanisław 73
Skorowski Henryk 4
Sktlrohschneider Peter 120
Skwara Marek 67
Skwirowska Marta 442
Sloan Kim 27, 42
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Sloane Hans 44
Słonimski Antoni 262
Słowacki Juliusz 290, 299
Słowiński Mirosław 7
Sluys Felix 87
Smalls James 354, 356
Smith Laurajane 362
Smith Pamela H. 110
Smuglewicz Franciszek 345
Sobieska Teresa Kunegunda 432
Sobieski Aleksander 432
Sobieski Jakub 432
Sobieski Konstanty 432
Sobieszczański Jakub 251
Sobol Roman 379
Soderini Giovanni Battista 85
Sokolski Jacek 5-6, 72, 74, 122, 129
Sokrates 231, 233, 236, 238-239, 241
Solkin David 40-41
Sommer François 420-421
Sommer Manfred 322, 415
Sommer Roger 420
Sonnabend Martin 103
Sottili Fabio 92
Sowiński Józef 343
Sozzi Giuseppe 201
Spanke Daniel 88
Spary Emma C. 30, 43, 48
Spencer John R. 67
Sperling Christine M. 100
Spier Jeffrey 403
Spiess August 186
Spike John 88, 92
Spira Freyda 102
Spivak Gayatri Chakravorty 350
Sprusiński Michał 258
Spytek z Melsztyna 347
Stafford Barbara 360, 368
Stalin Józef 218
Stanisław August Poniatowski 6, 160-161,  
    164, 253, 337, 344-345
Stanisław Leszczyński 64, 345, 379

Stattler Leonard 321, 322
Stech Andrzej 434
Steckner Cornelius 57
Stefan Batory 246, 343-344
Stegmann André 122
Stella Jacques 93
Sten Maria 55-57
Stengel Georg 130
Stepan Andrzej 268
Stępień Paweł 234
Stern Anatol 266
Stoezel Christian Friedrich 338
Strasser Gerhard F. 125
Straszewicz Józef 345-347
Straszyński Leonard 298
Strauss Walter L. 105
Strieder Peter 106
Strousberg Bethel Henry 192
Stryjeńska Zofia 261
Stryjeński Karol 256-257, 260-261, 267
Stryjeński Tadeusz 261
Styfi Jan 294, 343
Succi Dario 84
Suchocka Dorota 290
Suchodolska Maria 292
Suchodolski January 290, 299
Suchtelen Ariane van 38 
Sulerzyska Teresa 160-161, 163,  
    165-166, 168-170, 174, 180
Sułkowska Ewa 338, 339
Sulli van Edmund Joseph  197, 199
Summers David 77-78
Sutton Goeffrey V. 26
Suzin Paweł 348
Swann Marjorie 45
Swift Jonathan 23
Swoboda Józef 348
Synistor Publiusz Fannius 315
Sypniewski Feliks 302
Syson Luc 27
Szablowski Jerzy 418
Szachdżahan, władca mongolski 60
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Szacki Jerzy 15
Szafrańska Małgorzata 225, 227, 429
Szanter Zofia 268
Szczerbowski Franciszek 349
Szekspir William 18, 298, 319
Szelegejd Barbara 395
Szembek Jan 126-127
Szilárdfy Zoltan 273
Sznajderman Monika 7
Szulc Serafin, ks. 348
Szulerzycki Andrzej 251
Szumański Alojzy 404
Szwalbe Stanisław 342
Szydłowiecki Krzysztof 427
Szyjkowski Marian 299
Szymanowski Władysław 294
Szymańska Ewa – zob. Barylewska-Szymańska 
Ewa
Szymczak Mieczysław 120
Szyndler Bartłomiej 251
Ślęk Ludwika 5, 72, 74, 122, 132
Świderkówna Anna 240
Świtek Gabriela 179
Štefanová Dana 273
Tabicz Jędrzej 386
Talbierska Joanna 433
Tales z Miletu 231
Talman John 45
Tapplar Antoni 348
Tarło Adam 250, 251
Tarnow Ulrike125
Tarnowski Jan 347
Tarnowski Józef 262
Tasso Torquato 20
Taszycka Maria 418
Tatarkiewicz Władysław 66-67, 80,  
    83, 240, 243
Taton René 40, 47
Taverne, burmistrz Dunkierki 360, 370
Taylor Elizabeth 224
Taylor-Kucia Jassica 364
Tazbir Janusz 248

Tedesco Giovanni Paolo – zob. Schor  
    Johan Paul
Tega Walter 61-62
Tegazzo Franciszek 293
Ternes Jerzy 249
Terrasson Jean 177-178
Tesauro Emanuele 69, 71-73, 78-81, 123
Teyssot Georges 169
Tharp Lars 323
Thiers Louis Adolphe 141
Thiéry Luc-Vincent 162
Thomas Marcel 51, 53
Thorbecke Jan Peter 20
Thore Théophile 144
Thou Jacque-Auguste de 32-33
Thurn und Taxis Paul von 184
Tibol Raquel 454
Tiepolo Giambattista (Giovanni Battista)  
    84, 88, 94
Tiepolo Giandomenico (Giovanni Domenico) 
88, 93-94
Tillerot Isabelle 32, 36 
Timon z Flintu 240
Tomicka Joanna A. 108, 116
Tomicki Ryszard 54
Tomkiewicz Władysław 429
Tönnesmann Andreas 157
Topińska Marta 160, 169, 174, 180
Toranová Eva 273
Torlais Jean 40, 45, 47-48
Totaro Giunia 61
Tott Sopie de 352
Tourmentelles Tristan de 265
Tournefort Joseph Piston de 44
Treichel Irena 328
Trenklerówna Jadwiga 160-161, 163,  
    165-166, 168-170, 174, 180
Trepka Stanisław – zob. Nekanda Trepka 
Stanisław
Treter Tomasz 123, 344
Trissino Gian Giorgio 75
Trojanowska Marta 375, 383, 385, 388
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Turek Zbigniew 375, 379
Turnau Irena 418
Turner Daniel 369
Turowski Kazimierz Józef 331
Tüskés Anna 268
Tüskés Gabor 27
Tutanchamon 313
Tuwim Julian 262
Twardowski Samuel 254, 255
Tycjan 97, 115
Ty potius (Typoets) Jakob 127
Tysiewicz Jan 296
Tyszkiewicz Ewa
Tzara Tristan 91 
Ulpian 236
Ulrich, św. 326
Ulryka Eleonora Oldenburg, królowa 57
Urban Tobias 423
Urban VII 375
Urbański Aureli 301
Urbański Józef 392
Urošević Mirko 219-220
Usher Charles Howard 359-362
Uspienski Borys A. 217
Uzanne Joseph 136
Wagner Kirsten 131
Wagner Robert 184, 186, 189, 193
Walczak Marek 438
Walendziak Teresa 286
Walewska z Przeździeckich Maria 348
Walker Alison 44
Walkiewicz Władysław 345
Wallsee, rodzina 153
Waltenberger Michael 123
Wanders Marcel 311
Wang Edward Qingjia 27
Warchałowski Jerzy 261
Warncke Carsten-Peter 121
Warwijck Wybrand van 60
Wasilewska Władysława 346
Wasiłowski Ignacy 341
Wat Aleksander 266

Watelet Clau de-Henri 35-36, 45
Watt Ian 222
Watteau Antoine 93, 144, 188
Wazowie, ród 8-9
Weber Paul 310
Weidling Christian 128
Weigel Johann Christoph 128
Weigert Roger Armand 418
Weinberg Bernard 68, 76
Welu James A. 38
Welzel Barbara 98
Wereszczakówna Maryla 380
Wergiliusz 73
Wessel Andrea von (Vesalius Andreas)  
    114-115
Westerhoff Jan C. 127
Wetering  Ernst van de 111
Weyden Rogier van der 54
Whatley Thomas 171-172
Whiteley Linda 36
Whitney Geffrey 130 
Widacka Hanna 347
Wiebenson Dora 161-162, 169-172, 178
Wieczorkiewicz Anna 5, 7, 14, 214-215,  
    368, 373, 443, 445
Wiercińska Janina 290
Wierzyński Kazimierz 258
Wies Ernst W. 53
Wiktoria, królowa 354
Wilczek Wacław 343
Wilde Oscar 199, 205, 209
Wilhelm III Orański 320
Willaume Juliusz 248
Wilska Małgorzata 5, 7
Wilson David M. 44
Wilson Philip K. 368
Wilson Ross 362
Winckelmann Johann Joachim 47
Wingfield Digby Georges 418
Winkelbauer Thomas 270
Wirth Karl August 121
Wiśnicka Anna 182
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Wiśniowiecka z Leszczyńskich Teofila 126
Wiśniowiecki Jeremi 347
Wiśniowski Teofil 349
Wither George 128
Witkacy – zob. Witkiewicz Stanisław Ignacy
Witkiewicz Stanisław 258, 294
Witkiewicz Stanisław Ignacy 256-260,  
    262-267
Witkowski Wojciech 252
Witowski Andrzej 331
Witsen Nicolaes 44
Witusik Adam Andrzej 246
Władysław Herman 338
Władysław IV Waza 9, 121, 340,  
    344, 393, 429
Władysław Warneńczyk 343
Woch Joanna 397
Wojtkowska-Maksymik Marta 81
Wojtuszkiewicz Tadeusz 377, 384, 386
Wolański Filip 249
Wolbert Klaus 20
Wolfgang Georg Andreas 93
Wołodkowicz Michał 248
Wolski Włodzimierz 289
Wood Carolyn H. 96 
Wood Sweet John 372-373
Woodward Carolyn Seville 305
Woolf Daniel 27
Worm Olaf 44, 417, 438
Woskie Susann 416
Wóycicki Kazimierz Władysław 288,  
    290-292, 294, 296-297, 303
Woźniak Michał 440
Wrede Marek 430
Wright of Derby Joseph 40
Wróblewska-Trochimiuk Ewa 220
Wrześniak Małgorzata 327
Wu Nancy 418
Wulson Gnejusz Manliusz 315
Wysłouch Seweryna 67
Valentini Michael Bernhard 57
Vasari Giorgio 80, 85-86, 96-97

Veen Otto Van 128 
Vega Inka Garcia Lasso de la 59
Verkolje Nicolaas 345
Vermeulen Ingrid R. 37
Vesme Alessandro Baudi di 90, 92
Viatte Françoise 90-93
Vickers Brian 81
Vigarello Georges 370
Vigée-Lebrun Elisabeth 345
Vilchis Rogue Daniel 446, 448
Vilchis Roque Alfredo 443-444, 446-452
Vilchis Roque Hugo 446, 448-449
Vilchis Roue Luis 446, 448
Villa Francisco 458
Villa Pancho 459
Villain François 346
Vincent Levinus 44
Viollet-le-Duc Eugène Emmanuel 185
Visconti Luigi 184
Visentin Hélène 121
Visscher Cornelis 124
Visscher Roemer 121, 124
Visser Arnoud S. Q. 122, 124
Vitasovic Anton 220-221, 223-224, 227 
Vodret Rossella 95
Volpato Giovanni 441
Vries Hans Vredeman de 318
Yongzheng, cesarz chiński  308
Yupanqui Francisco Tito 280-282, 287
Zabiełło Henryk 338
Zahel Dorota 400
Zais Giuseppe 95
Zając Irena 408
Zając Jerzy 388
Zajkowski Andrzej 294, 295
Zaleski Antoni 291
Zaleski Jan Bohdan 294,
Załęski Krzysztof 174, 179
Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna 316
Zammit Vincent 313
Zamorska Tekla 341
Zamorski Roman 289, 294
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Zamoyski Andrzej 163
Zamoyski August 256-257, 260, 265, 267
Zamoyski Jan 343, 347, 349
Zapata Emiliano 458, 459
Zawiślak Bogusław 268, 269
Zawisza Czarny 347
Zenon z Elei 231
Zenon z Kition 240
Zgółkowa Halina 120
Zielińska Joanna 414
Zielińska Teresa 335
Zielińska Zofia 248
Zieliński Chwalisław 324
Zieliński Gustaw 302
Ziemba Antoni 50, 66, 74-75, 77, 98, 125 
Ziffer Alfred 188
Zijlma Robert 102
Zimmermann Edward 375, 376, 388
Zimorowicz Józef Bartłomiej 377
Zimorowicz Szymon 377
Zincgref Julius Wilhelm 130
Zlat Mieczysław 428
Zofia Charlotta Wittelsbach 184
Zofia Jagiellonka 336, 348, 349
Zoll Beniamin 441
Zopyros z Kalzomen 240
Zoryłło zob. Zabiełło Henryk
Zsámboky János (Sambucus Joannes) 127
Zuccarelli Francesco 95
Zuccarri Federico 85-86
Zucker Mark J. 101
Zug Szymon Bogumił 160-161,  
    163-165, 168-178, 180
Zygmunt August 298, 328, 339,  
    340, 346, 418
Zygmunt I Stary 335, 427
Zygmunt III Waza 6, 9, 121, 297, 335, 340, 344
Żeleński Boy Tadeusz 256

Żelisław 347-348
Żeromski Stefan 346
Żółkiewski Stanisław Krzysztof 347
Żukowski Wasilij 294
Żuławski Juliusz 199
Żupański Jan Konstanty 291
Żygulski Zdzisław 418
Żygulski Zdzisław jun. 426
Żywow Wiktor M. 217
Žáry Juraj 273
Žižović B. 224
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Wprowadzenie    /    5

Michał Mencfel  
Osobliwy czyli jaki? Kategoria niezwykłości w kulturze naukowej, artystycznej 
i kolekcjonerskiej epoki nowożytnej    /    10

Jolanta Czerzniewska  
Cabinet, kammera, studiolo. Konstrukcja wiedzy o niezwykłych  
przedmiotach i sztuce    /    26

Antoni  Romuald  Chodyński  
Człowiek  w  mikrokosmosie  rzeczy  rzadkich  i  dziwnych (XIII-XVIII w.)    /    50

Barbara Niebelska-Rajca  
Maraviglia, novità, difficoltà. Problemy wczesnonowożytnej  
estetyki niezwykłości    /    66

Justyna Guze  
Od ghiribizzo do capriccio – z dziejów pewnego pojęcia artystycznego od Lomazza do 
Encyklopedii Diderota i d’Alemberta. Próba podsumowania stanu badań    /    84

Joanna Sikorska  
Między Hanndzaichen i Curiosità – sygnatury rycin w XV i na początku XVI w.    /    96

Spis treści
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Joanna A. Tomicka  
Curiosité? – Rzecz o interpretacji, interpretacja rzeczy. 
 Z zagadnień ikonografii i techniki w grafice XVI-XVIII w.    /    108

Magdalena Górska  
Curiosa i curiositas w emblematyce XVI-XVIII w.    /    120

Kamila Kłudkiewicz 
Hôtel Drouot et la curiosité – o sprzedaży curiosité na paryskim rynku sztuki  
w latach 80. XIX w.    /    134

Jakub Adamski 
Dziwaczna hybryda czy twórcza innowacja?  
O problemie hal z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej    /    146

Jolanta Polanowska 
Projekt podziemnego ogrodu w pałacu Franciszka Ksawerego Branickiego w Warszawie  
– dzieło Szymona Bogumiła Zuga    /    160

Anna Wiśnicka 
Bajkowy mecenat szalonego króla.  
Bawarskie rezydencje królewskie pod rządami Ludwika II Wittelsbacha    /    182

Karolina Prymlewicz 
Smak „na wspak”. Dekadencka kolekcja sztuki Gabriela D’Annunzia i jej literackie analogie 
w tekstach pisarza oraz w powieści Jorisa-Karla Huysmansa    /    196

Magdalena Bogusławska 
Wyspy szczęśliwe Josipa Broza Tity. Kategoria osobliwości a społeczne  
praktyki władzy    /    214

Dominika Budzanowska 
Atopía greckich filozofów (na wybranych przykładach)    /    230

Krzysztof Gombin 
Co za widok osobliwy i gorszący..., czyli o kuriozach trybunalskich    /   246
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Katarzyna Chrudzimska-Uhera 
W oparach zakopianiny. Absurd jako koncept życia i twórczości „pokolenia synów”    /    256

Michał Janocha 
Pieta z Powroźnika czyli osobliwej historii koncept osobliwy    /    268

Paweł Drabarczyk 
Wizerunek Virgen del Cerro jako symbol andyjskiego baroku hybrydycznego     /    278

Izabella Powalska 
Dziwy, gusła i upiory. Fantastyka w ilustracji polskiej drugiej połowy XIX w.    /    288

Katarzyna Przywoźna-Leśniak 
Fajanse z Delft jako zjawisko osobliwe    /   304

Agnieszka Bender 
Dawne łoża i łóżka – typowe i nietypowe przykłady    /    312

Katarzyna Bogacka 
Osobliwości insygniów władzy kościelnej.  
Przykład pastorału opata Jana Ponętowskiego    /    324

Anna Grochala, Ewa Martyna 
Dzieje Polski zaklęte w kameach    /    334

Aleksandra Janiszewska 
Kilka słów o niezwykłości innego – konstruowanie czarnego ciała  
w Popiersiu Murzynki Jean-Baptiste Carpeaux    /    350

Izabela Kopania 
Nègres-pies, różnorodność ras ludzkich i imaginacja matki.  
O portretach czarnoskórych chorych na piebaldyzm    /    358

Urszula Olbromska 
Fajka frywolna a nawet nieprzyzwoita… Z historii fajki faktów kuriozalnych kilka    /    374

Anna Maj 
Kraszuarka – niezwykły przedmiot z łazienki i salonu    /    394
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