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Wokó³ galerii Edwarda Aleksander Raczyñskiego

Gmach Galerii Rogaliñskiej

Ewa
Leszczyñska
W dniu 12 marca 1910 r. warszawskie
czasopismo „Ziemia” zamieœci³o nastêpuj¹c¹ wiadomoœæ: „Jak donosi «Dziennik Poznañski», hr. E. Raczyñski przyst¹pi³ do bu-

talogu Zabytków przez Z. Bia³³owicz-Krygierow¹ datowanie gmachu galerii na lata
1909–1910 jest jak najbardziej s³uszne5.
Odrzuciæ natomiast nale¿y sugestie M. Pa-

dowy w Rogalinie pod Poznaniem gmachu
dla pomieszczenia cennych swych zbiorów,
zawieraj¹cych m.in. Galeriê obrazów, jedn¹
z najpiêkniejszych w Polsce. Budynek sk³ada siê z czterech wielkich sal z górnym

wlaczyka o zaprojektowaniu „pawilonu galerii” w 1910 r. i wzniesieniu jej w latach
1911–19146. Dok³adniejsza analiza dwóch
rysunków M. Powidzkiego z tzw. teki rogaliñskiej7, bêd¹cych podstaw¹ tej hipotezy,

oœwietleniem, razem oko³o 600 m2, atelier
malarskiego z bocznym œwiat³em, oraz
ze wspania³ego westibulu. Budynek bêdzie
zupe³nie ogniotrwa³y, gdy¿ do budowy za-

wskazuje, i¿ powsta³y one po wybudowaniu
galerii, kiedy zarysowa³a siê potrzeba uporz¹dkowania jej najbli¿szego otoczenia oraz
wprowadzenia dodatkowego Ÿród³a ciep³a

stosowano tylko materia³y niepalne z zupe³nym wykluczeniem drzewa; ogrzewany
bêdzie centralnie za pomoc¹ ciep³ej wody.
Plany, kosztorysy i obliczenia wykona³ architekt M. Powidzki z Poznania, któremu

w po³o¿onym bezpoœrednio na gruncie westybulu.
Pierwszy projekt z 4 X 1910 r., przewidywa³ dostosowanie do architektury galerii s¹siaduj¹cego z ni¹ wysokiego muru oporowe-

równie¿ powierzono nadzór budowli. Prace murarskie wykonywa budowniczy M. Panieñski z Buku, wszelkie zaœ konstrukcje
¿elazne fabryka H. Cegielskiego z Pozna-

go i tarasu z pierwotn¹ figarni¹ (il. 1).
Wed³ug M. Pawlaczyka projekt ten zrealizowano tylko czêœciowo, wykonuj¹c balustradê tarasu i elewacjê muru oporowego8. Nie

nia. Budowê ju¿ rozpoczêto, a ukoñczona
bêdzie w koñcu roku bie¿¹cego”1.
W sierpniu 1910 r. po³o¿one by³y ju¿
najprawdopodobniej posadzki ze ska³odrzewu wykonane przez berliñsk¹ fabrykê Le-

mo¿na jednak wykluczyæ, i¿ funkcjonuj¹cej
tutaj od XVIII w. figarni tak¿e nadano nowy
kostium stylowy. Niestety, brak zdjêæ sprzed
jej rozbiórki w latach 1939–1948 nie pozwala na razie jednoznacznie rozwi¹zaæ tej

opolda Friesera2. Œwiadczy o tym fabryczny
przepis utrzymania pod³ogi, opatrzony
rêczn¹ adnotacj¹: „Rogalin dnia 18 Sierpnia 1910. Przepis posadzki w galerii do
czyszczenia. Koniecznie trzeba siê wed³ug

kwestii9.
Drugi rysunek, ze stycznia 1911 r., jest
œwiat³okopi¹ pierwotnego projektu westybulu, na którym dorysowano kominek kryj¹cy
kaloryfer na œcianie po³udniowej10 (il. 2).

spisu zastosowaæ”3. Zapewne tak¿e w tym
czasie ukoñczony by³ dêbowy parkiet w najwiêkszej sali oraz lastrikowa posadzka korytarza oraz schodów ³¹cz¹cych galeriê

Przypuszczalnie wiêc w czasie pierwszej zimy
pojawi³y siê problemy z dogrzaniem tego wysokiego pomieszczenia. Niestety, nie wiadomo, czy dosz³o do realizacji tego pomys³u11.

z pa³acem4.
Przytoczony powy¿ej tekst z „Ziemi” pozwala s¹dziæ, i¿ M. Powidzki wykona³ plany
galerii jeszcze w 1909 r. Podane wiêc w Ka-

O tym, i¿ datowanie Pawlaczyka, przyjête póŸniej powszechnie w literaturze, jest
b³êdne, œwiadczy te¿ relacja M. Or³owicza,
który ju¿ w 1913 r. zwiedza³ urz¹dzon¹
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w paŸdzierniku 1910 r.
MNP Gr 1483 XLV

galeriê, uznaj¹c j¹ za „osobliwoœæ pierwszego rzêdu, najpiêkniejszy zbiór obrazów nowoczesnych na ziemiach polskich”. On te¿
bodaj jako pierwszy opublikowa³ szczegó-

³¹b, uznaj¹c, i¿ nieprzypadkowo w 1881 r.
korespondent „Bluszczu” w odniesieniu do
rodz¹cego siê dopiero zbioru Edwarda
A. Raczyñskiego u¿y³, zapewne z jego inspi-

³owy spis obrazów z podaniem ich rozmieszczenia w poszczególnych salach12 .

racji, sformu³owania „o osobnej galerii dzisiejszych mistrzów polskich”14.
Na skrystalizowanie siê tych zamierzeñ
przysz³o jednak kolekcjonerowi d³ugo poczekaæ. Z³o¿y³y siê na to nie tylko proble-

• • •
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Edward Bernard Raczyñski, syn fundatora galerii, zauwa¿y³, i¿ ojciec zd¹¿y³ j¹ zbudowaæ jeszcze przed wybuchem pierwszej
wojny œwiatowej13. Jednak¿e myœl stworze-

my natury osobistej, wynikaj¹ce z nieudanego pierwszego ma³¿eñstwa, ale przede
wszystkim ogromne problemy finansowe, z
jakimi boryka³ siê po przejêciu rodowego

nia publicznie dostêpnej galerii, ró¿ni¹cej
siê od prywatnej, niedostêpnej dla ogó³u
kolekcji, towarzyszy³a mu prawdopodobnie
od samego pocz¹tku jego poczynañ kolekcjonerskich. Zwróci³a na to uwagê M. Go-

maj¹tku. Ten ostatni bowiem, po przedwczesnej œmierci ojca Edwarda, by³ przez
wiele lat pozbawiony w³aœciwego nadzoru.
Zaowocowa³o to brakiem dochodów, a z
drugiej strony znacznym zdegradowaniem
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w styczniu 1911 r.
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g³ównej, rogaliñskiej siedziby. Do poprawy
sytuacji dosz³o dopiero w latach 90. XIX w.,
kiedy z finansow¹ pomoc¹ dalszej rodziny i
obdarzonej wyj¹tkowymi talentami gospodarczymi drugiej ¿ony, Ró¿y z Potockich,

Dwie pierwsze wersje projektowe przewidywa³y zaadaptowanie na ten cel dawnej szorowni w zachodnim ryzalicie stajni, usytuowanej przy dziedziñcu pa³acowym. Pierwsza
z nich z dnia 6 IX 1896 (il. 3) zak³ada³a prze-

uda³o siê Edwardowi A. Raczyñskiemu za¿egnaæ groŸbê bankructwa. Koniecznoœæ
zreformowania maj¹tku ziemskiego oraz
wyremontowania nie nadaj¹cego siê prak-

kszta³cenie znajduj¹cych siê tam pomieszczeñ, o powierzchni 98 m2, w jednoprzestrzenne wnêtrze o podwy¿szonych œcianach
obwodowych i pozornym, zdwojonym skle-

tycznie do zamieszkania pa³acu opóŸni³a
jednak zamiar budowy galerii o kolejne lata.
Wkrótce jednak po zakoñczeniu w 1895 r.
remontu pa³acu dosz³o do zamówienia u poznañskiego architekta Stanis³awa Boreckie-

pieniu zwierciadlanym ze znacznych rozmiarów œwietlikiem. Tê podwieszon¹ do wiêŸby
dachowej konstrukcjê przykrywaæ mia³ czterospadowy dach, zwieñczony bry³¹ kolejnego œwietlika o kszta³cie przypominaj¹cym

go (1851–1924) projektów galerii obrazów.

szczytow¹ partiê dachu korpusu g³ównego

9

Ewa Leszczyñska

3. Projekt przebudowania masztarni
na galeriê obrazów
w Rogalinie. I wersja.
Arch. S. Borecki.
6 IX 1896.
MNP Gr 1483 XLI
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pa³acu15. W tej wersji projektowej wejœcie do
galerii usytuowane zosta³o na osi œciany
po³udniowej. Z zewn¹trz podkreœlone by³o

pozwala³o podzieliæ wnêtrze na dwie kondygnacje. W ni¿szej partii coko³owej, doœwietlonej niewielkimi otworami okiennymi,

pozornym zryzalitowaniem, zamkniêtym
rodzajem pe³nej, wypiêtrzonej pó³koliœcie
i wystêpuj¹cej ponad dach attyki. Artykulacjê pionow¹ tworzyæ mia³y tak¿e pasy bonio-

przewidziana by³a galeria rzeŸby. Piêtro natomiast, ze œwietlikiem w œrodkowej czêœci
sufitu, przeznaczone by³o dla prezentacji
obrazów. Obie kondygnacje po³¹czone zo-

wania ujmuj¹ce naro¿niki i œrodkowe partie
œcian. Zastosowany przez architekta kostium
stylowy odwo³ywa³ siê do architektury czasów Ludwika XVI.
Dla uzyskania dodatkowej powierzchni

sta³y okaza³ymi schodami usytuowanymi na
osi budynku. W odró¿nieniu jednak od poprzedniego projektu przebiegaæ ona mia³a
na linii wschód-zachód. Wyznacza³o j¹
g³ówne wejœcie, znajduj¹ce siê w tej wersji

ekspozycyjnej architekt zaproponowa³
wprowadzenie do wnêtrza ekranu dziel¹cego salê na dwie czêœci. Rozwi¹zanie to okaza³o siê niewystarczaj¹ce, nastêpna bowiem
wersja projektowa z 8 IX 1896 (il. 4) prze-

w œcianie zachodniej. Tak jak i w poprzednim projekcie, zaakcentowano je poprzez
umieszczenie w œrodkowym pseudoryzalicie, zwieñczonym jednak tym razem prost¹,
uskokow¹ attyk¹, stanowi¹c¹ optyczne pod-

widywa³a jeszcze znaczniejsze podwy¿szenie œcian obwodowych ryzalitu, co

parcie dla kopulastego œwietlika. Rozwi¹zanie elewacji budynku nawi¹zywaæ mia³o

Gmach Galerii Rogaliñskiej

4. Projekt przebudowania masztarni
na galeriê obrazów
w Rogalinie. II wersja.
Arch. S. Borecki.
8 IX 1896.
MNP Gr 1483 XLII

do dojrza³ego klasycyzmu, z pozostawieniem jednak œwietlika o barokowej proweniencji. Po odliczeniu klatki schodowej, powierzchnia galerii w tej wersji wynosi³aby

Tak pomyœlana galeria posiada³aby zatem powierzchniê ok. 65 lub 84 m2. W odró¿nieniu od planu, zewnêtrzny wygl¹d tej galerii
nie mia³ przypominaæ chrzeœcijañskiej œwi¹-

oko³o 156 m2, przy czym na piêtrze wprowadzone mia³y byæ dodatkowo dwa ekrany.
Trzeci projekt S. Boreckiego z 10 IX
1896 r. (il. 5) przewidywa³ wzniesienie wol-

tyni. Elewacja frontowa, z potê¿nym portalem zwieñczonym przerwanym naczó³kiem,
ujmowa³a wejœcie zamkniête mauretañskim
w wykroju ³ukiem, nad którym usytuowany

nostoj¹cego budynku, przypominaj¹cego
w rzucie jednonawow¹ œwi¹tyniê z w¹sk¹
krucht¹ i mniejszym prezbiterium, do którego na osi przylega³ niewielki aneks mieszcz¹cy kaloryfer. Sala g³ówna o powierzchni

zosta³ ozdobny medalion. Ponad bogatym
gzymsem wznosi³ siê kopulasty dach ze œwietlikiem. Natomiast elewacje boczne pozbawione odniesieñ orientalnych, mia³y byæ bardziej jednolite w wyrazie. Nie zmienia to

oko³o 51 m2 (autor zak³ada³ mo¿liwoœæ wyd³u¿enia sali do prostok¹ta o powierzchni
70 m2), z górnym oœwietleniem w szklanym
dachu, ³¹czy³a siê poprzez rodzaj pó³koliœcie
zamkniêtej „têczy” z pomieszczeniem „pre-

faktu, i¿ zarówno one, jak i eklektyczna fasada zaprojektowana zosta³a w formie przypominaj¹cej kostium dziewiêtnastowiecznych
budynków teatralnych i muzealnych.
Przedstawione projekty zak³ada³y na-

zbiterium” o powierzchni oko³o 13,5 m2. Obrazy eksponowane mia³y byæ w obu salach,
a w ma³ej salce dodatkowo kolekcja rzeŸby.

danie tym, w gruncie rzeczy niewielkim,
budynkom wyj¹tkowo monumentalnego
charakteru. Wi¹za³o siê to oczywiœcie z ich
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funkcj¹, a w przypadku dwóch pierwszych
projektów z wyraŸnym nawi¹zaniem do formy i detalu œrodkowej, najbardziej okaza³ej
czêœci rogaliñskiego pa³acu. Inaczej natomiast
sprawa siê mia³a z trzecim projektem, gdzie

ków do wielkoœci zbiorów. Ze stwierdzeniem
tym niezupe³nie mo¿na siê zgodziæ, bowiem
pod koniec 1896 r. kolekcja Edwarda A. Raczyñskiego liczy³a 44 obrazy polskie (w tym
piêæ portretów rodzinnych przeznaczonych

architekt nie bêd¹c uwarunkowany starsz¹
struktur¹, ani te¿ koniecznoœci¹ liczenia siê
z istniej¹cym architektonicznym otoczeniem,
stworzy³ typowy przyk³ad dziewiêtnasto-

do pa³acu), maksymalnie 28 obrazów obcych16 i dwie rzeŸby. Wiêkszoœæ z nich stanowi³y prace o niedu¿ych rozmiarach17. Dla
pomieszczenia takiego zbioru, w którym

wiecznej budowli muzealnej, odbieranej jako
„œwi¹tynia sztuki” czy „koœció³ estetyczny”.
Do realizacji projektów S. Boreckiego nie
dosz³o. M. Pawlaczyk uwa¿a³, i¿ spowodowane to by³o niedostosowaniem skali budyn-

z wiêkszych prac znajdowa³ siê w tym czasie
tylko projekt witra¿a J. Mehoffera, Melancholia J. Malczewskiego, Konie k¹sane przez muchy A. Besnarda i zapewne dwie prace L. Simona Muzyka i Malarstwo, zaproponowane
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wnêtrza, w tym szczególnie druga ich wersja, by³yby wystarczaj¹ce.
Powstaje jednak pytanie, czy zamówione
projekty w pe³ni zadowoli³y Edwarda A. Ra-

rodników przy PTPN. Jak bardzo obawiano
siê architekta, œwiadczy fakt, i¿ latem 1897
przeniesiono go ponownie na równorzêdne stanowisko do Zgorzelca22. Ostatecznie

czyñskiego. Pamiêtaæ bowiem trzeba, i¿ jako
cz³owiek doskonale zorientowany w sprawach sztuki, pe³ni¹cy od roku funkcjê Prezesa TPSP, da³ siê ju¿ wtedy poznaæ nie tyl-

po wielu spêdzonych tam latach architekt
podj¹³ decyzjê o przeniesieniu siê w 1911 r.
na teren zaboru austriackiego, gdzie zosta³
g³ównym urbanist¹ miasta Krakowa23.

ko jako znawca malarstwa, ale i architektury.
Wprawdzie w gronie jury konkursowego na
elewacjê krakowskiego gmachu TPSP znalaz³ siê dopiero w roku nastêpnym18, ale zakres prac przeprowadzonych za jego spraw¹

Niewielka iloœæ prac, zleconych mu w Rogalinie, polegaj¹cych na wykonaniu projektu przeszklenia lewego galeriowego skrzyd³a pa³acu (niewykonany) oraz projektu
zabezpieczenia przed wilgoci¹ elewacji ogro-

w Rogalinie w latach 1891–1895 oraz dobór
dzia³aj¹cych tam projektantów obrazuje
wyj¹tkowo dobre rozeznanie kolekcjonera
i w tej materii. Daje te¿ pojêcie o motywach
i kryteriach, jakimi kierowa³ siê podczas re-

dowej (wykonany) wi¹za³ siê wiêc bez w¹tpienia ze wspomnianym przeniesieniem do
Magdeburga24.
W takiej sytuacji przeprowadzenie remontu pa³acu oraz przekszta³cenie dawnej

montu pa³acu i prawdopodobnie tak¿e przy
wyborze projektu galerii. Warto siê wiêc
temu przyjrzeæ.
I tak, pierwszym zatrudnionym w 1891 r.

reprezentacyjnej jadalni na „bibliotekê nowo¿ytnych wydawnictw luksusowych i odnosz¹cych siê do sztuki” Edward A. Raczyñski powierzy³ w 1892 r. Zygmuntowi

architektem by³ wybijaj¹cy siê w poznañskim œrodowisku Jan Rakowicz (1851–
1926). Pe³ni³ on wówczas funkcjê budowniczego rz¹dowego i diecezjalnego19, ale przede
wszystkim promotora i najbardziej czynne-

Hendlowi 25. Wspó³pracowa³ z nim Jan
£akiñski, budowniczy z Koœciana, który
wykonywa³ potrzebne inwentaryzacje i sprawowa³ na miejscu bezpoœredni nadzór nad
prowadzonymi pracami.

go cz³onka poznañskiego Towarzystwa Technicznego, zrzeszaj¹cego od 1886 r. architektów i budowniczych polskich w zaborze
pruskim. Dziêki jego staraniom nie tylko

Dla wykszta³conego w Wiedniu krakowskiego architekta zlecenie Raczyñskiego
by³o bodaj pierwszym tak powa¿nym zadaniem. Wczeœniej bowiem, poza praktyk¹

wzajemnie siê wspierano oraz podtrzymywano kontakty z tego rodzaju towarzystwami w pozosta³ych zaborach20, ale te¿ œledzono nowoœci techniczne, zapoznawano siê
z dawn¹ architektur¹, czy poddawano oce-

w biurze T. Stryjeñskiego „Pod Stañczykiem”
(od 1 III 1887 do 1 X 1888), Hendel nie
podejmowa³ siê jeszcze prac budowlanych,
kontynuuj¹c w latach 1889–1891 naukê
w paryskiej Ecole des Beaux-Arts i Ecole des

nie wykonane w œrodowisku projekty21. Ta
w du¿ej mierze patriotyczna dzia³alnoœæ nie
usz³a uwagi w³adz pruskich, które w 1891 r.
przenios³y Rakowicza na cztery lata do Magdeburga, a po powrocie zabroni³y mu, jako

Arts Décoratifs 26 i odbywaj¹c kilkumiesiêczn¹ podró¿ zawodow¹ po Europie 27.
Mo¿na wiêc uznaæ, i¿ Edward A. Raczyñski
„zaryzykowa³” zlecenie tak powa¿nej pracy,
jak¹ by³ remont siedziby rodowej, wpraw-

profesorowi pruskiej szko³y budowniczej,
udzia³u w pracach Towarzystwa, funkcjonuj¹cego wówczas wspólnie z Wydzia³em Przy-

dzie wszechstronnie wykszta³conemu, lecz
jeszcze m³odemu i niedoœwiadczonemu
architektowi. Zadecydowa³a o tym bez w¹t-
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pienia charakterystyczna dla fundatora galerii „nadzwyczajna intuicja w odgadywaniu
talentów”28, poza malarzami, obejmuj¹ca jak
siê wydaje, równie¿ architektów. W grê jed-

z T. Stryjeñskim35. Wydaje siê jednak ma³o
prawdopodobne, aby Hendel odmówi³ Raczyñskiemu, gdyby ten planowa³ zlecenie
mu i tej pracy. Przyczyny zmiany architekta

nak wchodzi³a jeszcze prawdopodobnie
chêæ wspó³pracy z m³odym i elastycznym
architektem, któremu ³atwiej mo¿na by³o
narzucaæ pewne rozwi¹zania. Jak bowiem

doszukiwaæ siê te¿ chyba nale¿y w znamiennej dla Edwarda A. Raczyñskiego programowej chêci wspomagania ró¿nych
artystów36, a co za tym idzie – sztuki we

wynika z relacji Hendla, program prac by³
przez w³aœcicieli bardzo precyzyjnie okreœlony29 i ograniczy³ siê do wykonania tych projektów, które mia³y charakter konserwatorski. W³¹czyæ w to trzeba równie¿ now¹

wszelkich jej przejawach. W Wielkopolsce
nabiera³o to dodatkowo wyraŸnie patriotycznego charakteru. Wiêkszoœæ bowiem
tutejszych architektów, do których nale¿a³
równie¿ S. Borecki, pomimo ukoñczenia

bibliotekê, któr¹ przewidziano w pomieszczeniu praktycznie nie posiadaj¹cym starszej dekoracji30. Nie zrealizowano natomiast
najbardziej chyba samodzielnego projektu
Hendla, jakim by³a propozycja przywróce-

Politechniki charlottenburskiej, pozbawiona by³a zamówieñ rz¹dowych. W tej sytuacji liczyæ mogli g³ównie na polskie, prywatne lub spo³eczne zlecenia. Tych jednak
przed 1900 r. by³o stosunkowo ma³o, co

nia elewacji ogrodowej pa³acu jej pierwotnej formy. Wydaje siê, i¿ zadecydowaæ o tym
mog³y nie tyle wzglêdy finansowe, co raczej negatywny stosunek w³aœcicieli do tak

powodowa³o odp³yw architektów z tego
terenu37.
Dla Raczyñskiego sprawa ta nie by³a obojêtna. Œwiadczy o tym fragment wypowiedzi

pojêtej restauracji. Wp³yw na to mog³a
mieæ zarówno tradycja rodzinna31, jak i sta³e kontakty z Karolem Lanckoroñskim 32,
konsekwentnie opowiadaj¹cym siê za zasad¹ konserwacji, a nie restauracji zabyt-

Z. Hendla, który opisuj¹c wykonan¹ przez
siebie rogaliñsk¹ bibliotekê stwierdza:
„Wszystko wykonane zosta³o polskimi si³ami i tak roboty stolarskie wykona³a fabryka J. Zeylanda w Poznaniu, modele rzeŸb

ków 33. Pogl¹dy te sta³y w sprzecznoœci
z póŸniejsz¹, architektoniczno-konserwatorsk¹ dzia³alnoœci¹ Hendla, która w przypadku projektów restauracji Wawelu zmie-

W. Wakulski w Krakowie. Bogate kraty galerii wykona³ J. Górecki w Krakowie. Jedynie rzeŸby sufitu wykona³ W³och M. Biagini w Poznaniu, bo rzeŸbiarza dekoracyjnego

rza³a do rekonstrukcji stanu z pocz¹tku
XVII w., czy te¿ wyburzenia kuchni królewskich w celu wprowadzenia tam nowej
czêœci z Pochodem na Wawel W. Szymanowskiego 34.

Polaka, czuj¹cego potrzebn¹ si³ê modelunku na pewne przestrzenie by³bym nie znalaz³”38. To usprawiedliwianie siê w ostatniej
czêœci wypowiedzi dobitnie charakteryzuje
patriotyczne nastawienie architekta, ale te¿

Ta rozbie¿noœæ pogl¹dów zadecydowa³a
byæ mo¿e o zleceniu projektów galerii ju¿
nie Z. Hendlowi, lecz poznañskiemu architektowi S. Boreckiemu. Oczywiœcie, mo¿na
by to t³umaczyæ faktem du¿ego zaanga¿o-

i samego Raczyñskiego. Sytuacja ta powtórzy siê bowiem w czasie wznoszenia galerii
w 1910 r., kiedy tylko wzglêdy ekonomiczne, w powi¹zaniu z problemem zapewnienia bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego

wania krakowskiego architekta w prace projektowe na terenie Ma³opolski zwi¹zane
z przyst¹pieniem w 1895 r. do spó³ki

zadecydowa³y najprawdopodobniej o koniecznoœci skorzystania z us³ug berliñskiej
firmy przy wykonywaniu pod³óg.
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Mo¿na wiêc przyj¹æ, i¿ wybór S. Boreckiego wynika³ z chêci zapewnienia mu pracy na
miejscu. Ale nie tylko. Dla zleceniodawcy
równie wa¿ny musia³ byæ fakt, i¿ S. Borecki

„Zrozumia³em, ¿e nie mnie narzucaæ malarzowi jak ma patrzeæ i oddawaæ, ale moim jest
obowi¹zkiem i powinnoœci¹ staraæ siê poj¹æ,
jak on patrzy i rozumie, a dopiero wtedy,

uznawany by³ w œrodowisku poznañskim za
prekursora, uto¿samianego ze s³owiañskoœci¹, tzw. stylu krajowego39. Jego stosowanie
mia³o na celu uchronienie z „powodzi teu-

i z tego stanowiska, pracê jego oceniaæ”44.
S¹dziæ wiêc wypada, i¿ odejœcie od realizacji galerii nale¿y odczytaæ jako negatywn¹
ocenê propozycji Boreckiego. Mog³y o tym

toñskiej próbki stylu krajowego w budownictwie, aby kiedy da Bóg, ¿e wody potopu
opadn¹, ziomkowie mieli sk¹d braæ wzory
do odbudowania kraju w stylu s³owiañskim”40. W pojêciu S. Boreckiego najlepiej

zadecydowaæ wzglêdy konserwatorskie i artystyczne. Wprawdzie projekty przebudowy
masztarni nawi¹zywa³y do stylu pa³acu, lecz
w zestawieniu z pozosta³¹ parti¹ stajni tworzy³y dysonans i ingerowa³y w architekto-

odpowiada³a temu architektura francuskiego klasycyzmu, w którym to stylu wzniesiona by³a du¿a liczba osiemnastowiecznych rezydencji wielkopolskich. Kolejne wiêc prace
architekta, w tym przebudowa pa³acu A. ¯ó³-

niczny kszta³t za³o¿enia rezydencjonalnego,
do którego, jak przekonuje charakter remontu hendlowskiego, Raczyñski podchodzi³
z wyj¹tkow¹ pieczo³owitoœci¹. Wydaje siê
równie¿, i¿ w czasie, kiedy nadal jeszcze ist-

towskiego w Jarogniewicach (1893 r.), czy
wykonana w latach 1904–1905 rozbudowa
rezydencji Stanis³awa Turno w Objezierzu
oraz budowa w 1905 r. dla jego brata Jana

nia³a silna potrzeba komunikowania przez
zewnêtrzn¹ dekoracjê funkcji pe³nionej przez
budynek muzealny45, propozycje te niedostatecznie spe³nia³y takie wymagania.

pa³acu w S³omowie, otrzymywa³y klasycystyczny kostium o proweniencji francuskiej41. Nawet we wzniesionym w 1910 r. dla
Henryka Mañkowskiego pa³acu w Winnej
Górze, wzorowanym na realizacjach Roge-

W odpowiedzi na to powsta³ zapewne
trzeci projekt. Posiada³ on jednak zbyt okaza³¹ i prze³adowan¹ szatê zewnêtrzn¹, nie
tylko niedostosowan¹ do otoczenia wiejskiej
siedziby, ale chyba nawet ju¿ nieznacznie

ra S³awskiego, Borecki we wnêtrzach pozosta³ wierny dekoracjom powielaj¹cym motywy klasycystyczne42.
Zwa¿ywszy, i¿ pa³ac rogaliñski uchodzi³

przebrzmia³¹ w swoim wyrazie stylistycznym. Czas wykonania projektów przypada³
bowiem na okres prze³omu w architekturze,
polegaj¹cego na odchodzeniu od dziewiêt-

wtedy za dzie³o wzniesione w tym samym
stylu43, nie dziwi zastosowanie go w dwóch
wersjach przebudowy masztarni na galeriê
obrazów.
Istnienie jednak trzeciej, zupe³nie innej

nastowiecznego historyzmu i eklektyzmu na
rzecz secesji i modernizmu. Sygna³y tych
zmian, dokonuj¹cych siê w œrodowisku krakowskim, pod wp³ywem ówczesnych realizacji wiedeñskich i monachijskich, mog³y

wersji projektowej wskazuje, i¿ E.A. Raczyñski okreœlaj¹c tylko ogólne wytyczne, pozostawi³ architektowi woln¹ rêkê w poszukiwaniu stosownej formu³y dla galerii
w prywatnym maj¹tku.

ju¿ byæ znane Raczyñskiemu. Bez w¹tpienia
jednak zetkn¹³ siê z nimi w 1897 r. w czasie
udzia³u we wspomnianym ju¿ s¹dzie konkursowym na elewacjê gmachu TPSP, w wyniku którego wy³oniony zosta³ projekt no-

O zmianie podejœcia do zlecanych prac
zdaje siê œwiadczyæ wypowiedŸ kolekcjonera
z 1895 r., zawarta w liœcie do K. Górskiego:

sz¹cy znamiona nowego stylu.
Gdy do tego do³o¿y siê jeszcze podnoszony przez M. Go³¹b fakt zakupu w 1897 r.
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Dziewicy Orleañskiej Jana Matejki46, oraz
oko³o 20 prac malarzy polskich i obcych, to
wydaje siê, i¿ w tym roku Raczyñski ostatecznie zrezygnowa³ z budowy galerii w kszta³-

panowanie pruskie na tych ziemiach oraz
wyra¿aæ d¹¿enia Niemców do uzyskania
przewagi nad »¿ywio³em polskim«”52.
Wydarzenie to nie mog³o ujœæ uwagi

cie przedstawionym przez Boreckiego. Nabycie w tym jednym roku wyj¹tkowo du¿ej
liczby obrazów mo¿e te¿ œwiadczyæ o zmianie strategii przez kolekcjonera, który zde-

Edwarda A. Raczyñskiego, szczególnie, i¿ od
samego pocz¹tku jego kolekcjonerskie poczynania sz³y najwyraŸniej w kierunku kontynuacji dzia³añ wystawienniczych PTPN

cydowa³ siê najpierw na zgromadzenie
wiêkszej czêœci zbioru, a nastêpnie dostosowanie do jego rozmiarów budynku galerii.
Do takiego rozwi¹zania sk³oniæ mog³a Raczyñskiego obserwacja k³opotów, z jakimi

w zakresie „galerii narodowej – galerii artystów polskich”53, „której g³ówna zaleta polega na tem, ¿e ... daje niejako obraz stopniowego historycznego rozwoju malarstwa
polskiego...”54. Nie wiadomo, czy Raczyñski

boryka³ siê PTPN przy wznoszeniu kolejnych siedzib dla pomieszczenia ci¹gle rozrastaj¹cych siê zbiorów47.
Sugestiê tak¹ zdaje siê potwierdzaæ fakt,
i¿ w momencie zlecenia M. Powidzkiemu

zna³ wypowiedŸ sekretarza Towarzystwa
W. Engeströma z 1882 r., który oceniaj¹c
znaczenie galerii stwierdzi³ miêdzy innymi,
i¿ jest to tylko „myœl rzucona i rozpoczête
zadanie, którego wzrost i rozwój nie od oso-

nowego projektu galerii w 1909 r. E.A. Raczyñski zgromadzi³ ju¿ wiêksz¹ czêœæ kolekcji, na któr¹ sk³ada³o siê 180 prac malarzy
polskich, oko³o 120 prac malarzy obcych 48

by, lecz od spo³eczeñstwa zale¿¹”55 . Bez w¹tpienia jednak, œwiadomy by³ starañ, jakie
opiekunowie galerii czynili, aby uzupe³niaæ
istniej¹cy zbiór o dzie³a artystów wspó³cze-

i 7 rzeŸb. Zamówienie tego projektu chyba
nieprzypadkowo zbieg³o siê w czasie z budow¹ nowego gmachu PTPN w latach 1907–
190849, który ostatecznie udostêpniono publicznoœci 1 stycznia 1910 r.50 W okresie

snych, w tym przede wszystkim Matejki
i Grottgera. Nie w pe³ni zadawalaj¹cy wynik tych zabiegów móg³ byæ mo¿e stanowiæ
rodzaj wyzwania dla rozpoczynaj¹cego dopiero dzia³alnoœæ kolekcjonersk¹ Raczyñ-

nasilonej germanizacji dla Polaków by³o to
wydarzenie niezwyk³ej wagi. Po wielu bowiem latach borykania siê z k³opotami finansowymi i prawnymi uda³o siê nie tylko

skiego.

powiêkszyæ powierzchnie ekspozycyjne, ale
tak¿e stworzyæ budynek, o którym pisano,
i¿ „z gmachów polskich mo¿e do najpiêkniejszych w mieœcie nale¿y”51. Bêd¹c prê¿nie dzia³aj¹cym oœrodkiem polskiego ¿ycia

W odró¿nieniu od neobarokowej formy,
zaprojektowanego przez Rogera S³awskiego
budynku PTPN, odwo³uj¹cej siê do przedrozbiorowej, „narodowej” architektury Poznania, zrealizowany gmach galerii rogaliñskiej

kulturalnego i naukowego, stanowi³ niemal
demonstracyjn¹ przeciwwagê dla wzniesionego w latach 1900–1903 Muzeum Cesarza Fryderyka w Poznaniu, które zarówno
charakterem zbiorów, jak i programem iko-

nie posiada tego rodzaju patriotycznych odniesieñ (il. 6). Jego bry³a bowiem, jak i zastosowane detale, takie jak wprowadzaj¹cy
portal, opinaj¹ce œciany szkarpy i wieñcz¹ce sterczyny to elementy maj¹ce wyraŸne

nograficznym architektury mia³o „unaoczniaæ fakt zdobycia Wielkopolski dla niemieckiej kultury, a ponadto legitymowaæ

konotacje sakralne. Galeria zosta³a wiêc
pomyœlana jako œwi¹tynia sztuki. Brak jej
jednak masywnoœci i „dos³ownoœci” tego

• • •
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6. Widok galerii
obrazów w Rogalinie
od strony pn.-wsch.
Fot. Z. Ratajczak;
ze zbiorów MNP.
Stan przed remontem
w 1988 r.

rodzaju budowli z poprzedniego stulecia.
Zadecydowa³o o tym operowanie du¿ymi
p³aszczyznami œcian i lekk¹ konstrukcj¹
dachu, oraz przetworzonymi w syntetyczny
sposób elementami architektonicznymi,
które zastosowano z niezwyk³¹ subtelnoœci¹. Cechy te pozwalaj¹ uznaæ galeriê za
typowy przyk³ad architektury modernistycznej, zwanej niekiedy secesj¹ prostolinijn¹. O przynale¿noœci do tego kierunku
œwiadczy te¿ zastosowanie nowoczesnej
konstrukcji dachu, z pe³nym wykorzystaniem nowych materia³ów, takich jak stal
i szk³o. Warto przy tym zaznaczyæ, i¿ szkarpy nie pe³ni¹ tutaj tylko funkcji dekoracyjnej, lecz tak¿e konstrukcyjn¹. Na nich bowiem wspieraj¹ siê stalowe kratownice
dachu56. Jest to tak¿e symptomatyczny wyraz odejœcia od aplikacyjnoœci dekoracji poprzedniego wieku na rzecz celowoœci, która
charakteryzowa³a modernizm.
Nadaj¹c galerii taki kostium stylowy, nie
starano siê wiêc w ¿aden sposób nawi¹zaæ do
architektury pa³acu. By³o to zgodne z zale-

ceniami I konferencji konserwatorskiej
w Warszawie, zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci
w³aœnie w 1909 r. W paragrafie II b, sformu³owanej wtedy pierwszej polskiej „carta del
restaurato”, czytamy: „Gdy zachodzi bowiem
potrzeba dobudowania do starego budynku
nowej czêœci, nie nale¿y wymagaæ, aby dobudowa by³a wykonana w stylu ca³oœci lub
czêœci dawnego zabytku. Charakter jej zale¿eæ bêdzie od talentu i pomys³owoœci artysty, którego projekt winien równie¿ zyskaæ
aprobatê specjalnej komisji konserwatorskiej”.
Postulaty te, zamieszczone jeszcze w tym
samym roku w „Architekcie”57, znane by³y
bez w¹tpienia Raczyñskiemu. Stanowi³y
wiêc byæ mo¿e bezpoœredni impuls do zlecenia nowych projektów galerii. Wybór pad³
na M. Powidzkiego (1875–?), który, podobnie jak Rakowicz i Borecki, kszta³ci³ siê
w Berlinie, a nastêpnie prowadzi³ w Poznaniu biuro architektoniczne58. Równoczeœnie
czynnie uczestniczy³ w pracach Wydzia³u
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Przyrodników i Techników PTPN, pe³ni¹c
w latach 1907–1933 funkcjê sekretarza59.
Niestety, ma³a liczba znanych realizacji Powidzkiego, do których nale¿y przebudowa

Wzorów do tego ostatniego rozwi¹zania
dostarczyæ mog³y dwie wczeœniejsze galerie
wielkopolskie wzniesione w prywatnych
maj¹tkach. Pierwsz¹ z nich by³a galeria

pa³acu w Buszewie ko³o Szamotu³ z 1900 r.
oraz budowa filialnego koœcio³a przy ul. Mariackiej w Poznaniu z 1912 r. (przebudowanego w 1924 r. przez Lucjana Micha³owskie-

w Mi³os³awiu, zaprojektowana przez Seweryna Miel¿yñskiego dla pomieszczenia jego
zbiorów dawnego malarstwa w³oskiego i niderlandzkiego. Zgodnie ze zrealizowanym

go)60, nie pozwala na scharakteryzowanie
twórczoœci tego architekta. Trudno wiêc oceniæ, na ile projekty galerii s¹ samodzieln¹
prac¹ Powidzkiego, a na ile wynikaj¹ z wytycznych sformu³owanych przez Edwarda

projektem z 1870 r., jak i z wczeœniejszym
zarzuconym projektem z lat 1843–1844
galeria pomyœlana zosta³a jako skrzyd³o pa³acu, posiadaj¹ce jednak niezale¿ne wejœcie
z zewn¹trz.

A. Raczyñskiego. Mo¿na jednak przypuszczaæ, i¿ dzie³em architekta by³ modny kostium stylistyczny i nowoczesne rozwi¹zania
techniczne. Dostosowanie siê natomiast do
najnowszej doktryny konserwatorskiej, a tak-

Podobnie by³o w przypadku galerii portretów rodzinnych w Gaju Ma³ym, któr¹
Atanazy Raczyñski, zapewne wed³ug w³asnych projektów, dobudowa³ w 1865 r. do
swojej starszej siedziby63. Mo¿na wiêc za³o-

¿e lokalnej tradycji w zakresie budowania
tego rodzaju obiektów, oraz zastosowanie
w galerii nowatorskich rozwi¹zañ ekspozycyjnych mog³o wynikaæ z wyraŸnych ¿yczeñ

¿yæ, i¿ obydwie budowane by³y z myœl¹ o ich
szerszym udostêpnianiu. O takich zamiarach zdaje siê te¿ œwiadczyæ uzupe³nienie
ekspozycji w Gaju Ma³ym szczegó³owym,

fundatora.
Wyrazem tej pierwszej by³o nie tylko
odejœcie od naœladowania zastanej architektury, ale te¿ usytuowanie galerii u podnó¿a
wysokiej skarpy, na której wznosi siê pa³ac

opracowanym przez Raczyñskiego katalogiem. Przypuszczalnie jednak galeria ta,
w odró¿nieniu od mi³os³awskiej, a szczególnie rogaliñskiej adresowana by³a do znacznie wê¿szego grona osób. Nie zmienia to

poprzedzony dziedziñcem61. Dziêki temu
nie naruszono czytelnoœci pierwotnego za³o¿enia, gdy¿ budynek galerii nie jest specjalnie widoczny ani od strony dziedziñca,

jednak faktu, ¿e poczynania stryjecznego
dziada mog³y stanowiæ dla Edwarda Aleksandra wa¿ne odniesienie. Trzeba bowiem
pamiêtaæ, i¿ za spraw¹ Atanazego powsta³y

ani ogrodu barokowego62 (il. 7). Takie po³o¿enie pozwala³o zarazem po³¹czyæ galeriê
z po³udniowym, goœcinnym skrzyd³em pa³acu, w którym czêsto podejmowani byli
licznie odwiedzaj¹cy Rogalin artyœci. Mieli

dwa inne budynki galeryjne, które projektowali najwybitniejsi architekci niemieccy XIX w. Projekt galerii poznañskiej
z 1828 r., bêd¹cej w istocie pierwszym budynkiem muzealnym w mieœcie wyszed³

oni zatem bezpoœredni dostêp do atelier
w galerii, które zast¹pi³o dwa pomieszczenia w po³udniowej oficynie, pe³ni¹ce tak¹
funkcjê od czasu modernizacji Hendla. Niemniej wa¿ne by³o to, ¿e takie usytuowanie

od K.F. Schinkla, który zaledwie parê lat
wczeœniej zaprojektowa³ Altes Museum
w Berlinie. Przynios³o mu to miano najlepszego, obok Leo von Klenze, specjalisty
w tym zakresie64. Szczery zachwyt budzi³a

galerii pozwala³o na stworzenie niezale¿nego wejœcia z zewn¹trz, które zapewnia³o jej
pe³n¹ publiczn¹ dostêpnoœæ.

te¿ po³¹czona z siedzib¹ fundatora berliñska galeria Atanazego, wzniesiona w latach
1842–1844 wed³ug projektu Johanna
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7. Widok galerii
obrazów od strony
pd.-zach.
Fot. E. Leszczyñska

Heinricha Stracka, jednego z najzdolniejszych uczniów Schinkla65.
Dla fundatora galerii rogaliñskiej szczególnie du¿e znaczenie musia³a mieæ ta ostatnia realizacja. Nie tylko bowiem by³a publicznie dostêpna i zawiera³a przeznaczone
dla artystów atelier, lecz tak¿e otrzyma³a
formê nawi¹zuj¹c¹ do architektury œwi¹tynnej 66 . Na tym jednak podobieñstwa siê
koñcz¹. Galeria berliñska bowiem, wype³niona wspania³¹ kolekcj¹ dawnego malarstwa europejskiego i niemieckiego póŸnego
romantyzmu, ukszta³towana zosta³a jako
antyczna œwi¹tynia-pomnik, gloryfikuj¹cy
ponadczasow¹ wartoœæ sztuki67.
Natomiast galeria rogaliñska oraz wnêtrze galerii w Gaju Ma³ym przybrane zosta³y w kostium kojarz¹cy siê z architektur¹
póŸnoœredniowiecznych koœcio³ów. Wi¹za³o siê to oczywiœcie z innym charakterem
zgromadzonych w tych budynkach zbiorów
i sygnalizowanych przez nie nadrzêdnych

treœci, które odzwierciedlono równie¿ w architekturze, stanowi¹cej tzw. pole semantyczne dla ich prezentacji68.
W galerii portretów w Gaju Ma³ym mia³a ona wskazywaæ na starodawnoœæ rodu,
korzeniami siêgaj¹cego heroicznych czasów
rycerstwa polskiego i g³êbokiej wiary przodków. By³o to wiêc swego rodzaju „sanktuarium rodowe”69.
Okreœlenia sanktuarium mo¿na te¿ chyba u¿yæ w przypadku kreacji Edwarda A. Raczyñskiego. Nie odnosi³o siê ono jednak do
spraw rodowych, lecz do sztuki, i to przede
wszystkim sztuki polskiej, reprezentowanej
przez znakomity zbiór malarstwa z prze³omu XIX i XX w., w którym kluczow¹ rolê odgrywa Dziewica Orleañska Jana Matejki.
Jak bowiem zauwa¿y³a M. Go³¹b, jest to jedno z monumentalnych dzie³ mistrza, których
„artyzm oraz ideowa zawartoœæ (...) predestynowa³y (...) do bycia w³asnoœci¹ ogó³u,
do eksponowania ich b¹dŸ w narodowych
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galeriach, b¹dŸ w miejscach o symbolicznym
dla narodu znaczeniu, jak Wawel czy Zamek
Królewski w Warszawie”70.
Dla Raczyñskiego, ale co wa¿niejsze tak-

L.C. Tiffaniego 72, wype³niaj¹cego jedno
z okien, dzie³a artystów zajmuj¹cych siê projektowaniem witra¿y i malarstwa œciennego. Architektura tej czêœci w pe³ni wiêc od-

¿e dla polskiego spo³eczeñstwa, Rogalin by³
ju¿ w tym czasie takim miejscem o szczególnym znaczeniu. Tutaj bowiem nie tylko urodzi³ siê Krzysztof Arciszewski i rozegra³y siê

powiada³a charakterowi najwczeœniejszych
nabytków kolekcjonera, które stanowi³y
swego rodzaju zapowiedŸ i wprowadzenie do
tendencji prezentowanych w najwiêkszych

pamiêtne wydarzenia 1848 r., lecz tak¿e
znajdowa³a siê jedna z wa¿niejszych wielkopolskich rezydencji. Razem z zespo³em
otaczaj¹cych j¹ starych dêbów stanowi³a ona
pomnik czasów przedrozbiorowych. By³a

salach galerii. Ze wzglêdów artystycznych
i funkcjonalnych ta recepcyjna partia stanowi³a wiêc ³¹cznik pomiêdzy pa³acem
a g³ówn¹, najnowoczeœniejsz¹ czêœci¹ galerii.
W pierwszym, ni¿szym jej cz³onie, wy-

te¿ miejscem, w którym mieœci³a siê jedna
z pierwszych izb muzealnych w Wielkopolsce, za jak¹ uchodzi³a owiana niemal legend¹ Zbrojownia Edwarda Raczyñskiego,
dziada kolekcjonera.

odrêbniono trzy sale wype³nione przyk³adami europejskiego post- i neoimpresjonizmu, a tak¿e symbolizmu, naturalizmu,
secesji, czy malarstwa salonowego. W drugim, najwy¿szym, zajmowanym ca³kowicie

Nie dziwi wiêc, ¿e kolekcjoner w³aœnie
tutaj, a nie w Poznaniu, postanowi³ stworzyæ stosown¹ oprawê dla tego dzie³a, maj¹c nadziejê, „...¿e Rogalin wesprze galeriê,

przez salê malarstwa polskiego, na œcianie
wschodniej, czyli w tradycji chrzeœcijañskiej o³tarzowej, umieszczono historycznoreligijn¹ w wyrazie Dziewicê Orleañsk¹

a galeria Rogalin, i ¿e oba mu drogie oœrodki kulturalne pozostan¹ nienaruszone na
d³ugo, mo¿e na wieki”71.
Nie by³o to ³atwe zadanie, gdy¿ forma
galerii musia³a równoczeœnie wspó³graæ

(il. 10). Obok niej prezentowano najwybitniejsze prace Malczewskiego z Melancholi¹, B³êdnym Ko³em, cyklem Zatrutych
studni i portretem fundatora galerii na
czele. Nie zabrak³o tu równie¿ malarstwa

z pozosta³¹ czêœci¹ kolekcji, bêd¹cej przegl¹dem ró¿norodnych tendencji w malarstwie
polskim i europejskim prze³omu wieków.
Ju¿ pobie¿na analiza wskazuje, i¿ do uzyska-

innych twórców M³odej Polski, czy przyk³adów polskiego impresjonizmu i ekspresjonizmu.
Wszystkie te sale, poza wyodrêbnieniem

nia harmonijnego efektu koñcowego przyczyni³o siê umiejêtne operowanie kompozycj¹ bry³, dekoracj¹ architektoniczn¹,
kostiumem stylistycznym oraz uk³adem
ekspozycyjnym.

prost¹ listw¹ partii coko³owej i niewielkiej
fasety, ujmuj¹cej lustro szklanego sufitu, nie
posiada³y ¿adnej dekoracji. Ich neutralna
forma podporz¹dkowana wiêc zosta³a ca³kowicie funkcji wystawienniczej, której

W najni¿szej wiêc i najbardziej tradycyjnej w formie partii galerii, jak¹ jest przepruty oknami i nakryty sklepieniem westybul
i korytarz prowadz¹cy do pa³acu (il. 8, 9),
umieszczono najstarsze w kolekcji prace

sprzyja³o tak¿e górne oœwietlenie i nowatorski w tamtych czasach pomys³ utrzymania
œcian w jasnej kolorystyce73. Na zewn¹trz
jednak, te dwa nakryte osobnymi dachami
cz³ony nacechowano elementami sakralny-

polskich malarzy spod znaku realizmu,
pleneryzmu i luminizmu. Tu te¿ pokazano,
bez w¹tpienia w nawi¹zaniu do witra¿a

mi w modernistycznej redakcji, mówi¹cymi
o charakterze artystycznym i idei przewodniej zgromadzonych wewn¹trz dzie³.
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8. Rzut galerii obrazów
w Rogalinie wraz
z korytarzem
³¹cz¹cym j¹ z po³udniowym skrzyd³em
pa³acu

W efekcie stworzono budynek, który
mo¿na by po prostu okreœliæ jako „œwi¹tyniê sztuki”. Ze wzglêdu jednak na patriotyczne w¹tki kolekcji, do której dostosowana zosta³a architektura, bardziej adekwatne
wydaje siê okreœlenie galerii jako „narodowego sanktuarium sztuki wspó³czesnej”.
• • •
Zrealizowana forma galerii œwiadczy
o znajomoœci podejmowanych w budynkach

muzealnych, co najmniej od epoki renesansu, prób stopniowania odczuæ publicznoœci
– od wejœcia w strefê muzealn¹, „przez kolejne nasilanie wra¿eñ, a¿ do wra¿enia najsilniejszego i wreszcie faz koñcowych sprzyjaj¹cych odprê¿eniu” 74. Z tak¹ w³aœnie
sytuacj¹ mamy do czynienia w Rogalinie.
Wejœcie w strefê muzealn¹ rozpoczyna siê
w westybulu, wprowadzaj¹cym widza w podnios³y nastrój, wywo³ywany jego kszta³tem
architektonicznym. Nasilanie wra¿eñ w kolejnych trzech salach znajduje swoj¹ kulmi-
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W Rogalinie zadecydowa³ o tym Edward
Aleksander Raczyñski, który wykazywa³ siê
doskona³¹ znajomoœci¹ problematyki wystawienniczej. Wp³yw na to mia³ zarówno
udzia³ w pracach krakowskiego TPSP, jak
i œledzenie tocz¹cej siê od lat 70. XIX w.
dyskusji nad treœci¹ i funkcj¹ Muzeum Narodowego w Krakowie. Niemniej wa¿ne by³y
obserwacje czynione przez kolekcjonera
w czasie jego corocznych zagranicznych podró¿y, maj¹cych na celu pozyskiwanie kolejnych dzie³ malarzy obcych, a tak¿e gromadzenie najnowszej literatury z tego zakresu.
W momencie powstania galeria Edwarda
A. Raczyñskiego spe³nia³a wszelkie warunki pozwalaj¹ce uznaæ j¹ za muzeum w pe³ni
nowoczesne76. Nie tylko bowiem ³¹czy³a zespó³ architektury i zbiór malarstwa o jasno
wyznaczonej idei przewodniej77, ale co mo¿e
najwa¿niejsze, od samego pocz¹tku by³a publicznie dostêpna. Kolekcjoner dba³ równie¿
o odpowiedni odbiór dzie³ sztuki, czy to
przez osobiste oprowadzanie, czy te¿ przez
drukowanie przewodników po galerii. Bez
w¹tpienia to szczególne wyczulenie na potrzeby publicznoœci wynika³o z wieloletniej
pracy w krakowskim TPSP78.
9. Widok westybulu
galerii obrazów
w Rogalinie.
Fot. E. Leszczyñska

nacjê w sali najwiêkszej, gdzie na najwa¿niejszej œcianie wyeksponowano Dziewicê
Orleañsk¹. Odprê¿enie przychodzi nato-

Gdy do tego dodamy fakt utworzenia
przez Raczyñskiego, w dawnej jadalni pa³acu, biblioteki wype³nionej wydawnictwami
o sztuce, kolekcjoner rysuje siê nam jako

miast w czasie powrotu do westybulu, ewentualnie do ma³ej salki, gdzie w skupieniu
kontemplowaæ mo¿na kameralne prace
olejne oraz grafiki i rysunki.
Jak zauwa¿a Z. ¯ygulski jun., „Budowa

fundator niezwykle dojrza³y, traktuj¹cy na
równi zadania artystyczne, polityczno-patriotyczne, jak i naukowe.
Powstanie galerii w prywatnym maj¹tku
odzwierciedla³o sytuacjê kraju pod zabora-

zespo³u architektonicznego o uk³adzie ekspozycyjnym daj¹cym pe³ny wyraz takiej gradacji wymaga odpowiedniej ideowej œwiadomoœci projektanta i dyrektora muzeum oraz

mi, pozbawionego mecenatu pañstwowego,
odpowiedzialnego za tworzenie tego rodzaju instytucji. Poœrednio wskazywa³o tak¿e na
Ÿród³a finansowania stworzonej galerii. By³a
to obok Muzeum Miel¿yñskich druga gale-

istnienia gotowego zespo³u zabytków wysokiej klasy. Tylko w nielicznych najnowszych
muzeach program ten zosta³ w pe³ni urzeczywistniony”75.
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ria w zaborze pruskim, w której mo¿na by³o
ogl¹daæ wspó³czesne malarstwo polskie, bêd¹ce niejako kontynuacj¹ zbiorów Poznañ-
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10. Wnêtrze najwiêkszej sali galerii
obrazów z Dziewic¹
Orleañsk¹ Jana
Matejki na œcianie
wschodniej.
Fot. E. Leszczyñska

skiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W za-

Wydaje siê bowiem, i¿ programowe posi³-

mierzeniu Raczyñskiego galeria rogaliñska
mia³a bez w¹tpienia stanowiæ tak¿e przeciwwagê dla wzniesionego w latach 1900–1903
Muzeum Cesarza Fryderyka w Poznaniu.

kowanie siê polskimi architektami i rzemieœlnikami oraz zgromadzenie zbioru malarstwa polskiego i europejskiego wynika³o
nie tylko z patriotycznego nastawienia

O jej narodowym charakterze stanowi³a
zgromadzona kolekcja, szczególnie od momentu pozyskania Dziewicy Orleañskiej
J. Matejki.
Edward A. Raczyñski widzia³ wiêc siebie

Edwarda A. Raczyñskiego, ale te¿ z osobistej
dyskusji z dzia³alnoœci¹ stryjecznego dziada. Edward A. Raczyñski stara³ siê prawdopodobnie udowodniæ, i¿ gromadzona w warunkach utraconej niepodleg³oœci kolekcja,

bez w¹tpienia jako kontynuatora patriotycznej misji rozpoczêtej przez fundatora Biblioteki Raczyñskich. Dzia³ania kolekcjonera
sta³y w wyraŸnej opozycji do poczynañ Atanazego Raczyñskiego, którego kolekcja, co

nie trac¹c nic ze swojej artystycznej wartoœci, mo¿e równoczeœnie komunikowaæ pewne treœci narodowe, zaspokajaj¹c tym samym
potrzeby patriotyczne i edukacyjne. W przypadku architektury motyw tej osobistej dys-

znamienne, znalaz³a siê w tym czasie w³aœnie w muzeum prowincjonalnym Cesarza
Fryderyka.

kusji przejawi³ siê nie tylko w formie galerii, ale te¿ w programie ikonograficznym
biblioteki hedlowskiej79.
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• • •
Edward A. Raczyñski stworzy³ autorsk¹
galeriê poœwiêcon¹ sztuce wspó³czesnej,
uznawan¹ „z powodu braku jasnych kryteriów w wyborze obiektów za jedno z najtrudniejszych przedsiêwziêæ muzealnych”80.
Wed³ug typologii Z. ¯ygulskiego jun. jest
to artystyczne muzeum autorskie, „k t ó r e
stanowi¹c wyraz indywidualnych
upodobañ kolekcjonera, a zarazem
odbicie smaku epoki, samo wiêc
w sobie bywa dzie³em sztuki i powinno byæ w swej integralnoœci
chronione. Na tê integralnoœæ
sk³adaj¹ siê zarówno elementy treœciowe jak i formalne, a wiêc odpowiednie budynki i wnêtrza wype³nione harmonijnie dobranymi
z e s p o ³ a m i z a b y t k ó w”, których ekspozycja dostosowana jest do mo¿liwoœci ludzkiej
percepcji. Z regu³y muzea te dostarczaj¹ najwiêkszej iloœci przyjemnych wra¿eñ i nie
powoduj¹ tzw. zmêczenia muzealnego, jakie jest czêstym udzia³em zwiedzaj¹cych
muzea-giganty lub wielkie rezydencje królewskie”81.
Dla takiego pojmowania galerii rogaliñskiej ci¹gle jeszcze nie ma pe³nego zrozumienia. Wynika to bez w¹tpienia z pokutuj¹cego wœród historyków sztuki wartoœciuj¹cego
podejœcia do sztuki. To ono decydowa³o jeszcze do niedawna o niskiej ocenie zbioru Raczyñskiego jako ca³oœci, uprawniaj¹c zarazem
specjalistów do prezentacji tylko najwybitniejszych ich zdaniem dzie³ z kolekcji. Wynika³ z tego równie¿ brak zrozumienia dla
wartoœci architektury galerii i ewokowanych
przez ni¹ treœci82, co zaowocowa³o bezprzyk³adnym zniszczeniem w 1988 r. jej wschodniej elewacji83.
Pokory w tej mierze uczyæ powinniœmy
siê chyba od samego Edwarda A. Raczyñskiego, który okreœlaj¹c w 1901 r. politykê wy-
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stawow¹ Towarzystwa Przyjació³ Sztuk
Piêknych stwierdzi³: „Przekonani, ¿e sztuka jest jednym z najwa¿niejszych czynników
cywilizacji, s³u¿ymy jej gorliwie. ... Jesteœmy
[zarz¹d] jedynie poœrednikami pomiêdzy
artystami a publicznoœci¹”84. To w³aœnie taka
postawa zadecydowa³a o wybitnej jakoœci
poczynañ Edwarda A. Raczyñskiego na polu
sztuki.

Poznañ, 2002 r.
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E.A.Raczyñski toyed with the idea of creating a
gallery accessible to the general public from the very

exterior and furnishings matched the character of the
painting collection it housed. The collection has a me-

start of his activity as a collector. However, the first

ticulously designed exhibition layout.

architectural designs were commissioned from
S. Borecki only in 1896. These designs provided for a

Following Z. ¯ygulski, Jr.’s typology, the gallery is
a uniquely conceived art museum which, being an

conversion of a part of a stable into a gallery or sug-

expression of the collector’s personal likes and the

gested the erection of a detached, eclectic building.
Neither idea was implemented, however, and the

reflection of the tastes of the time, is a work of art in
itself and its integrity should be protected. This integ-

gallery was erected only in 1910 according to

rity is contingent on both content and formal elements,

M. Powidzki’s design. The Poznañ architect gave it
the shape of a temple of the arts, whose Modernist

i.e. the buildings proper and the interiors filled with
coherently selected sets of objects of heritage.

The Building
of the Rogalin
Gallery in Light
of Edward
Aleksander
Raczyñski’s Art
Patronage and
Collection
SUMMARY
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MR\dOľMSTKĩ]USOT
>a¹\MdYľí7K_\SMOoK-RKLK]KYL]dO\XK
S aSOVY\KUK ZYdY]^KTO Z\KaSO XSOdXKXK
AXSXSOT]dcWK\^cU_VOdOadQVÿN_XKac
WYQS acNKaXSMdO NYUYXKVSľWc ZOaXOQY
acLY\_AZSO\a]dOTMdÿľMSZ\dON]^KaSKWc
XKTaKŞXSOT]dO acNK\dOXSK d ŞcMSK K\^c]^c%
a N\_QSOT YZS]_TOWc SNOKVSdW S aSYNëMë
\YVÿ WS]^cMcdW_ a ^a¹\MdYľMS 7K_\SMOoK
-RKLK]K

,SYQ\KÔKK\^c]^c
A^OTMdÿľMSZ\YZYX_TOWcU\¹^UëLSYQ\K
Ôÿ K\^c]^c U^¹\K ZYdaYVS VOZSOT d\Yd_WSOí
UYX^OU]^\YNdSXXcS]ZYħOMdXcWKTëMcaZħca
XKZ\YMO]^aY\dOXSKNdSOħK7K_\SMO-RKLK]
acaYNdSħ]Sÿd\YNdSXcV_NdS]ħKaXcMRSK\
^c]^¹a]ZYľ\¹NU^¹\cMR]dMdOQ¹VXSOdXKXc
TO]^ TOQY L\K^ :K_V -RKLK] :\dOľVONŜWc
QOXOKVYQSÿ \YNdSXc 7K_\SMOoK -RKLK]K YN
ZYMdë^U_B3Ba
5KZS^KX-RKLK]a]ħ_ŞLSO8KZYVOYXK3
WSKħ ^\dOMR ]cX¹a$ 0\KX®YS] 0\°N°\SMK
S9]MK\K0\KX®YS]dY]^Kħ]ħKaXcWOQSZ^YVY
QSOW0\°N°\SMN\_QS]cXZYNYLXSOTKU0\KX
®YS]ZK]TYXYaKħ]SÿLKNKXSKWSXK_UYacWS
SdY]^KħXKMdOVXcWSXŞcXSO\OWa:Kĩ]^aYaOT
=dUYVO 7Y]^¹a .\¹Q S :Y]SKNħYľMS DSOW
]USMR9]MK\^\dOMS]cXWSWYNdSONdSMdXOQY
dKWSħYaKXSK NY ^OQY MY acU\KMdK ZYdK

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

7K_\SMO-RKLK]%
aħZ\caK^XK

\_^cXÿ]Z\KaŞcMSKMYNdSOXXOQYdW_]dYXc
LcħZ\dOTëíZYYTM_NYWRKXNVYaca8KX^O]
7K_\SMO -RKLK] ]cX 9]MK\K TO]^ Y]^K^XSW
Z\dON]^KaSMSOVOWdXKWSOXS^OQY\YN__MdY
XcMRWcľVSMSOVSSK\^c]^¹aAcUYXKħZSÿUXO
ZY\^\O^c ]aYSMR Na¹MR a_T¹a U^¹\O KU^_
KVXSOZ\dOMRYacaKXO]ëaW_dO_W@S`KX^
.OXYXNO-RKVYX]_\=KºXO
0\KX®YS] -RKLK] "!p"" OQSZ^Y
VYQdY]^KħZ\dON]^KaSYXcaZYdcMTSOXPKMO
]SONdëMdKLS_\USOWdVOaë\ÿUëdħYŞYXëXK
ZKZS\_]SO SV:\dONXSWSaYU¹ħXSOQY
dXKTN_Të ]Sÿ Z\dONWSY^c OQSZ]USO K aSÿM
]RKRY_KL^SVOŞëMcXKLS_\U_SWKħc]ÔXU]
]ħ_ŞëMcTKUYZ\dcMS]UNYNYU_WOX^¹a]ZY
MdcaKTëMcXKNa¹MRU]SëŞUKMRDK_MdYXcW
ZYVOaOT]^\YXSOXKWKħcWZY]^_WOXMSO]^YS
OQSZ]UK]^K^_O^UK8KNUYWSXUSOWaS]SV_
]^\Ya\dOŜLSYXOT\KWSOaU^¹\cWYNLSTKTë]Sÿ
SXXOZ\dONWSY^c]^K\YŞc^XO-KħYľí_Tÿ^KTO]^
Z\dOdWKVK\dKTKUPY^YQ\KÔKDTONXOT]^\YXc

_MRacMYXKdY]^KħKK^WY]PO\KZY\^\O^_dac
]^_NSYaKXëZYdëZY]^KMSKVOU\¹^UY^\aKħë
Z\dcZYWSXKTëMëZSO\a]dONKQO\Y^cZcZ\dON
]^KaSKTëMO Y]YLc% d N\_QSOT dKľ dK ZYWYMë
_Şc^OT ^OMRXSUS K\^c]^K XKWKVYaKħ ]a¹T
YL\Kd OX Q\S]KSVVO Y]dMdÿNXë ZKVO^ë LSOVS
SMdO\XSWXSOTV_LLK\NdSOT]^YXYaKXcMR
8K N\_QSW YL\KdSO SXŞcXSO\ 0\°N°\SM
-RKLK] Z\dON]^KaSYXc a XK^_\KVXOT aSOV
UYľMSTO]^T_Ş]^K\]dcWWÿŞMdcdXëY]SaSO
TëMcMRaħY]KMR_Tÿ^cdZ\YÔV_]SONdëMcXK
U\dOľVO VOUUY ZYMRcVYXc <ÿMO ^\dcWK dħë
MdYXOYNdSKXcTO]^aMdK\Xc]^\¹TYdNYLSYXc
YÔMO\]UëLK\O^Uë6OQSS2YXY\YaOTSV
9]MK\-RKLK]dY]^KħaħKľMSMSOVOWTONXOQY
dXKTaSÿU]dcMR]UVOZ¹aa8KX^O]ZYNXKdaë
i<K^ QY_^^O_bn :YľV_LSħ WħYN]dë YN ]SOLSO
YTONOXKľMSOVK^7K\Q_O\S^O0O\\_]7SKħTONXë
M¹\Uÿ S ^\dOMR ]cX¹a A ^OT acU]d^KħMYXOT
\YNdSXSO a\dOľXSK" a8KX^O]_\YNdSħ
]Sÿ7K_\SMO-RKLK]4KU^YLcħYadacMdKT_
XKT]^K\]dc]cXZ\dOTëħZYYTM_NYWRKXNVYac
8K^YWSK]^NaKTZYdY]^KVS]cXYaSO7K_\SMO
S:K_VdKMRÿMOXSZ\dOdYTMK_aSOVLSKTëMOQY
WKVK\]^aY K ^KUŞO WKV_TëMOQY a aYVXcMR
MRaSVKMRLK\NdYaMdOľXSOacTOMRKVSNY:K
\cŞKAaSOU_VK^7K_\SMO-RKLK]a]^ëZSħ
NY+MKN°WSO4_VSKXNYZ\KMYaXS,Y_Q_O\OK_
S >YXcoOQY <YLO\^0VO_\c WKVK\dc ^cZYaY
UVK]cMdXcMRU^¹\dcXK_MdcVSQYWKVK\]USOQY
\dOWSY]ħK:YdY]^Kħ^KWKŞNY\YU_"""
9LKT L\KMSK dKdXKVS ]ħKac 4ONXKU Y SVO
7K_\SMOZ\dOdMKħOŞcMSONëŞcħU_SNOKħYaS
U^¹\cXSOZ\dO]^KħLcíTOQYXK^MRXSOXSOWKŞ
NYľWSO\MS^Y:K_VdY]^KħWKVK\dOW_dXKXcW
aľaSOMSOK\^c]^cMdXcWi:YľV_LSa]dcUYLSO
^ÿ LYQK^ë V_LSëMë Z\dcTÿMSK da\¹MSħ ]Sÿ U_
WKVYaKXS_ ZY\^\O^¹a dXKXcMR Y]YLS]^YľMS
¹aMdO]XOTOZYUSU^¹\OQYacVKX]YaKħcK^KU
ŞOXSO]^O^cdLc^Mdÿ]^YNdSOaMdë^UëZSëMcMR
]SÿaTOdSY\dO+XXOMcn
7K_\SMO a Z\dOMSaSOĩ]^aSO NY L\K^K
Lcħ WKVK\dOW ZY]d_U_TëMcW ZYNëŞKTëMcW
dKa]dO dK QħY]OW aOaXÿ^\dXcW +XN\°

#

7c\SKW<OS]]NO:KVWK

:Y\^\O^0\KX®YS]
-RKLK]K%aħZ\caK^XK
:Y\^\O^0\°N°\SMK
-RKLK]K%aħZ\caK^XK



-K]^OVY^ U^¹\c Z\dOd NdSO]Sÿí VK^ ]ZÿNdKħ
aKUKMTOd7K_\SMOW-RKLK]OWK\Kda^Y
aK\dc]^aSOYL_L\KMSXK,OVVO3]VOOX7O\
^KUYZS]_TOa]aYSMRXY^K^UKMRLSYQ\KÔMd
XcMR SMR Ŝ\¹NħK SX]ZS\KMTS$ i:YNMdK] QNc
:K_V UKŞNOQY \KXUK ^\_NdSħ ]Sÿ ZSÿUXcW
a^KZSKXSOW NdSOMSÿMOQY aNdSÿU_ WħYNOQY
WYNOVKadKMS]dXOdK^YMdUSac]Zc7K_\SMO
Z\dONZ\dc]^ëZSOXSOWNYWKVYaKXSK}UYX
^OWZVYaKħDKa]dOLÿNÿQYZKWSÿ^KħdUK
ZOV_]dOW]Z_]dMdYXcWXKYMdcd_XSO]SYXë
QħYaëdL\YNëXKaSO^\dO]cMëMOQY]SÿN_]dë
U\KTYL\Kd_ ^OT dSOWS ^OT aYNc ^OQY XSOLK
U^¹\O YŞcaSKħ XK YL\KdKMR ]acWS ZKVMKWS
MdK\YNdSOTKn3NYNKTOTO]dMdO^YdNKXSO^KU
LK\NdY Z\KaNdSaO$ i,cħK WSÿNdc L\KíWS
Z\dOZKľíYNNdSOVKTëMKWKVK\dKYNK\^c]^c n
8KTZSÿUXSOT]dO aKUKMTO WħYNc 7K_\SMO
]ZÿNdKħ XKN aYNë$ XKN /\N\O XSOYZYNKV
WY\dKa\YNdSXXOTZY]SKNħYľMS._ŞYMdK]_
ZYľaSÿMKħ YL]O\aKMTS Z\dc\YNc PK]McXKMTS
a]dOMRľaSK^OWTOQYMSëQħcWYN\KNdKXSOW
]SÿSXSO_]^KXXcW\_MROW:¹ŜXSOTTOQYYTMSOM
XKLcħZY]SKNħYľíZYN\_QSOT]^\YXSO.Y_K\
XO\XOdXSONKVOUYZVKŞc<S]7K_\SMO-RKLK]
dKNdSaSKTëMY YNNKħ ZSÿUXY ^OQY WSOT]MK

aYL\KdSO=_\VKZVKQON_<S]SV:YNK
\YaKħ^YNdSOħY]aYTOW_Z\dcTKMSOVYaS@SM
^Y\YaS-RK\O^^YXdU^¹\cWZ\dOLcaKħSZ\K
MYaKħa,\O^KXSS=aYLYNXKPKU^_\K^\Y]UK
Y_MRacMOXSO_VY^XcMRXS_KX]¹aZY\cNXSK
STKUYľMSK^WY]PO\cľaSKNMdcYTOQYZ\dcXK
VOŞXYľMSNYSWZ\O]TYXS]^¹aXK^YWSK]^ZKVO^K
SUYWZYdcMTKZħ¹^XKdLVSŞKTëQYNYXKLS]^¹a
D:VYWK\MoR]ZYT\dOXSO7K_\SMOoK-RKLK]K
LSOQXSOU_Z\dOľVSMdXOTdK^YMdMOXKNU^¹\ë
adXY]S]SÿVK]OU]Y]XYac=ħYĩMOa]MRYNdSXK
]U\KT_WY\dK\¹ŞYaOaYKVO]ZYaSTKTëTO]dMdO
XSOLYQ\dLSO^cUVSP¹aWSOXSë]SÿZK]^OVYacWS
^YXKWSWKVaYacMRÔYVO^¹adSOVOXSSYMR\
+aYXXO]Y]XcYQ\dKXOħKQYNXcWMSOZħOW
a]MRYNdëMOQY ]ħYĩMK \Yd^KMdKTë ŞcaSMdXc
SYN_\dKTëMcdKZKMRSQVSaSK
A""\7K_\SMO-RKLK]YNLcħ]ħ_ŞLÿ
aYT]UYaë a Z_ħU_ Ş_Ka¹a a -RKVYX]_\
=KºXO
:YMdëa]dcYN\YU_""7K_\SMO-RKLK]
LÿNdSO \OQ_VK\XSO ac]^KaSKí ]aYTO NdSOħK
XK =KVYX] NO] +\^S]^O] 0\KX®KS] QNdSO aSO
VYU\Y^XSO Y^\dcWcaKħ XKQ\YNc K YN \YU_
"# p XK =KVYX] NO VK =YMS°^° 8K^SYXKVO
NO],OK_b+\^]

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

A \YU_ """ acQ\Kħ UYXU_\] XK NO
UY\KMTÿ aXÿ^\dK ]KVS ľV_L¹a a WO\Y]^aSO
B3@ NdSOVXSMc :K\cŞK MY Z\dcMdcXSħY ]Sÿ
aXK]^ÿZXcMRVK^KMRNY\YdaYT_a]ZKXSKħOT
UK\SO\c d VSMdXcWS LOXOPSMTKWS KVO ^KUŞO
ZOħXOT\YdMdK\YaKĩ
A "# \ WKVK\d ]cWLYVS]^K 4OKX .O
V`SVVO_^aY\dcħa,\_U]OVSUYħYi:Y_\VoK\^n
Y ZYaYħKXS_ SNOKVS]^cMdXcW -RYMSKŞ XSO
_]^KVKTKUK^a¹\MdYľíTO]^Z\dOdi:Y_\VoK\^n
O]^O^cMdXSO dKL\YXSYXK ^Y YU\OľVK TOT ZYN
]^KaYaëdK]KNÿTKUY]d^_UÿiadXSY]ħëSSX
^OVOU^_KVXën=U_ZSħaYU¹ħ]SOLSOiWKVK\dc
SNOS S _Md_MSKn :SO\a]dc ]KVYX UYħK i:Y_\
VoK\^nY^aK\^cNVKZ_LVSMdXYľMSVS]^YZKNK
"#Q\YWKNdSħYLYU,OVQ¹ap,\KOMUOQY
-SKWLO\VKXSOQY .OV`SVVOoK 0KL\coOQY Mdc
<Y_]]OK_ K\^c]^¹a U^¹\dc dKZ\OdOX^YaKVS
]SÿUSVUKWSO]SÿMcaMdOľXSOTa:K\cŞ__:°VK
NKXK ^KUSMR TKU 7K_\SMO -RKLK] -RKVYX
0SVSQO\8SONO\RKÂ]O\X<YNY=MRaKLO=°YX
Mdc>\KMR]OV/WSV@O\RKO\OXaNdSOXXSU_
i6K 8K^SYXn d # VS]^YZKNK "# a ]Z\K

aYdNKXS_ d ac]^Kac XKZS]Kħ$ i7KVK\dO MS
^Y SNOSľMS <OZ\OdOX^_Të VSMdXSO UYħY }:Y_\
VoK\^ .OV`SVVO -SKWLO\VKXS 0KL\c =°YX
-RKLK] 0SVSQO\ 4KM[_O >\KMR]OV @O\UKNO
^YXKTaKŞXSOT]SdXSMRA]dc]^USMRMOMR_TO
ľWSKħYľíSXaOXMTS_Z¹\a_Z\KaSKXS_]d^_US
Z¹USMYXSOd\Yd_WSKħOTYLYTÿ^XYľíXKQO]^
ad\_]dOXSK \KWSYX Z_LVSMdXYľMS -RKLK]
\d_MK]Sÿ]U\YľQaSKdNcSMRW_\caaSOMdXë
ZYN\¹ŞMdħYaSOMdëU^¹\ë>R°YZRSVO1K_^SO\
a6K-K\K`KXOLħëNdSħľ\¹NZ_]^cĩn
AO0\KXMTSaVK^KMR"""p""#=^KXS]VK]
NO1_K¶^KZYaYħKħiVo9\N\OUKLLKVS]^S[_ONOVK
<Y]O-\YSbn:KZ_]4Y]°ZRSX:°VKNKX:K_V
+NKW ]^KTë ZYN ]d^KXNK\OW <¹ŞYU\dcŞYa
M¹a:YaYħ_Të]SÿXKdKUYX_]^KXYaSYXcTK
UYLcaB@aZ\dOd-R\S]^SKXK<Y]OXU\O_^dK
U^¹\cTONXKUa\dOMdcaS]^YľMSZYTKaSħ]Sÿa
8SOWMdOMR NYZSO\Y a B@33 a Lc Z¹ŜXSOT
\YdZ\dO]^\dOXSí ]Sÿ a MKħOT /_\YZSO DKUYX
XKNKaKħ]^YZXSO_XSaO\]c^OMUSO:\dONWSY
^OW LKNKĩ LcħK RS]^Y\SK <¹ŞYU\dcŞYaM¹a
S5KLKħcTKU\¹aXSOŞTÿdcUROL\KT]US

=_\VKZVKQON_<S]%
aħ7_]°O@SM^Y\
-RK\\O^YX,Y_\QYSX
4KVVSO_



7c\SKW<OS]]NO:KVWK

A "# \ :°VKNKX YNħëMdK ]Sÿ YN
NO1_K¶^cSYN5KLKVS]^cMdXOT<¹ŞcS5\dcŞK
KLcdKħYŞcíaħK]XcdKUYXA"#\dKUħKNK
i6K <Y]O-\YSb N_ >OWZVO O^ N_ 1\KKVn
DKUYX<¹Şc5\dcŞKĽaSë^cXSS1\KKVKMdc
^OŞi<Y]O-\YSbMK^RYVS[_OnaOa]Z¹ħZ\KMc
]dMdOQ¹VXSO d =KSX^:YV<Y_b A "# \
ZS]dO 6o+\^ SN°KVS]^O O^ Wc]^S[_O a U^¹\OT
acUħKNK ]aYTO ^OY\SO O]^O^cMdXO A ^cW
]KWcW\YU_dY]^KTOY^aK\^cZSO\a]dc=KVYX
NOVK<Y]O-\YSb4OQYSXK_Q_\KMTKYNLcħK
]Sÿ Z\dc NŜaSÿUKMR W_dcUS /\SMK =K^SOoOQY
Ac]^Kac^O^\aKħcKŞNY\YU_"#!K7K_
\SMO-RKLK]L\Kħ_NdSKħaOa]dc]^USMR
4Y]°ZRSX :°VKNKX ""p#" Lcħ
MdħYaSOUSOWacTë^UYacWSOU]MOX^\cMdXcW
YaSOVUSOTMRK\cdWSO.VK-RKLK]K]ZY^UKXSO
dXSWLcħYNOMcN_TëMOSdK]KNXSMdO:°VKNKX
XSO LÿNdSO acaSO\Kħ aZħca_ XK ]^cV TOQY
]d^_USVOMdXK]ZY]¹LWcľVOXSKU^¹\cK\^c]^K
Z\dOTWSO:°VKNKX]KW]SOLSOXKWK]dMdKWSK
X_TëM]Sÿ=©\WKQaTÿdcU_ZO\]USW7O\Y
NKU4O]^^YUYX]OU\KMTKU^¹\KNYUYXKħK]Sÿ
TKUYLca]ZY]¹LK]^\KVXcdKZYľ\ONXSM^aOW
WKQ¹a MRKVNOT]USMR  +XYXSWYac K\^c]^K
acUYXKħ ZVKUK^ Z\dON]^KaSKTëMc :°VKNKXK
TKUYWKQKYaSdTYXO\]USW]ZYT\dOXS_5KŞNO
TOQYZYTKaSOXSO]Sÿaľ\¹NZ_LVSMdXYľMSLcħY
dKa]dO Z\YaYU_TëMO S RKħKľVSaO dK\¹aXY
dO adQVÿN_ XK ]ZY]¹L _LSO\KXSK ]Sÿ TKU
SXKZ\dO]KNXëWKXSO\ÿaac]ħKaSKXS_]Sÿ
5ÿNdSO\dKaO aħY]c L\YNK TKU _ ZK^\SK\MRc
SNħ_QK^YQKNYZOħXSKħcTOQYYL\Kd_A]ZY]¹L
NYľídKLKaXcZ\¹LYaKħ_^YŞ]KWSí]SÿdZ\Ka
NdSacW+]c\cTMdcUSOWZYXYí8KL_MRYNY
XYdY\OW :\dOWUXëħ TONXKU TKU WO^OY\c^
S dY]^Kħ ]dcLUY dKZYWXSKXc <OX° .YcOX
XKU\OľVSħTOQYŞcMSOa6KNY_VY_\O_]OK`OX^_\O
NO:°VKNKXE,YVO]XKZ\dcQYNK:°VKNKXKG:K
Z_]XK^YWSK]^^aY\dcTOQYZY\^\O^XKTLK\NdSOT
\OKVS]^cMdXcS]dMdO\c$i>OXQYNXcZYNdSa_
K\^c]^KU^¹\OW_Z\dc]dħOZYUYVOXSKYNNKNdë
]Z\KaSONVSaYľíZYWSTKTëMaYMOXSOTOQYLcí
WYŞO dLc^ Y\cQSXKVXO ľ\YNUS ]KWY\OKVSdK



MTS ]^KXSO XK MdOVO \_MR_ ?N_MRYaSOXSK
O]^O^cUS U^¹\OQY YaYMO NYZSO\Y dKMdcXKTë
]SÿZYTKaSKíKU^¹\OLÿNëWSKħc]SVXcaZħca
XK]d^_UÿT_^\Kn
<dOMdcaSľMSO:°VKNKXacUKdKħ]SÿZ\Ka
NdSacWS ^KVOX^KWS ASOV_ dXKMdëMcMR
K\^c]^¹aac]^KaSKħY]aYTOZ\KMOXK=KVYX]
<Y]O-\YSb 8K ZSO\a]dcW ]KVYXSO dY\
QKXSdYaKXcW Z\dOd :°VKNKXK a QKVO\SS
._\KXN<_OVK dKXY^YaKXY   daSO
NdKTëMcMR VSMdLÿ TKU NY^ëN XSO]ZY^cUKXë
ZYNMdK]WKXSPO]^KMTSK\^c]^cMdXOT?]^KVYXY
NVKXSOTLK\NdYZ\OMcdcTXO\OQ_ħc:Y\_]dKXO
^OWK^cWSKħcac]ħKaSKíWK\dOXSOKXSO^YMY
\dOMdcaS]^OSNOKħKXSOL\dcNY^ÿ7KVK\]^aY
RS]^Y\cMdXO WSVS^K\XO ZOTdKŞ Z\dON]^K
aSKXSOŞcMSKa]Z¹ħMdO]XOQYV_LaSOT]USOQY
WKVK\]^aYWK\cXS]^cMdXOWK\^aKXK^_\K
Lcħc acUV_MdYXO +\^c]^K YNQ\caKħ _ľaSÿ
MYXë \YVÿ K =©\ NOUVKWYaKħ$ i=d^_UK TO]^
ASOVUSW7S]^O\S_WSUSONcac]SħUSOW]aYSW
Y]SëQK]dK\McNdSOħYpZ\YWSOĩLY]US]ZħcaK
XKĩTKUXKYħ^K\d9\dOMdcaS]^KYLOMXYľMS
L¹]^aKMYTKľXSOTOa^cMRXKTadXSYľVOT]dcMR
XKdaS]UKMR$ @SXMS <KPKOV 7SMRKħ +XSYħ
,OO^RY`OXSAKQXO\n
4KU7K_\SMO-RKLK]W¹QħLcXSOSX^O\O]Y
aKí]Sÿ^KUSWMdħYaSOUSOWTKU:°VKNKXU^¹\c
acU\dcUSaKħ$i+\^c]^YTO]^OľUKZħKXOW
+\^c]^Y TO]^Oľ U\¹VOW  +\^c]^Y TO]^Oľ
WKQSOW n)
Ac]^KaK LcħK aSOVUSW acNK\dOXSOW
-Kħc :K\cŞ Z\dcLcħ Lc _MdO]^XSMdcí a ^OT
Z\dONdSaXOTK^WY]PO\dOdYZK\KWSUKNdSNħK
W_dcUëY\QKXYaëaKQXO\Ya]USWSPKXPK\K
WS S WX¹]^aOW UaSK^¹a -KħYľí ]Z\KaSKħK
a\KŞOXSOTKULc]SÿZ\dOXSUKħYNY_ľaSÿMY
XOQYZ\dcLc^U_6°YXMONO6K\WKNSOaŞcac
]ZY]¹L YZS]Kħ ^OX ZSO\a]dc ]KVYX a NdSOVO
iVo/X^\KM^O SN°KVn 9ZYaSKNK TKU ZSÿUXY
S ZYaKQK ^OWK^¹a ac]^KaSYXcMR Z\KM ac
W_]SħcZYNdSaZ_LVSMdXYľMSU^¹\KZ\dcLcħK
LcN\aSíSLKaSí]Sÿ,K\NdYZSÿUXcZVKUK^
Y Mdc]^OT Q\KPSMO Z\dON]^KaSKTëMc NaSO

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

WħYNOOVOQKXMUSOUYLSO^cacUYXKħNVK]KVY
X_-K\VY]=MRaKLO:Y]^KíZYľ\YNU_ZVKUK^_
^YASK\KU^¹\KdO\aKħKYUYacZ\dcU_aKTëMO
TëNYdSOWS:YacŞOT-dc]^YľíTO]dMdOLVSŞ]dK
8SOL_ANYVXOTLY\NS_\dOXS]UK7K^O\SKV
XYľíYLVOZSYXKLħY^OWUSO\_TëMK]ZYT\dOXSO
U_3NOKħYaS
8K=KVYXSOac]^KaSYXcMRdY]^KħYNaSOľMSO
NaKNdSOľMSKZSÿíZ\KM]dOľíNdSO]SÿMS_NdSO
aSÿMS_K\^c]^¹ad\¹ŞXcMRU\KT¹a/_\YZc
7K_\SMO-RKLK]_MdO]^XSMdcħaXSW^KU
ŞOac]^KaSKTëM/\\K^SMS^°pZ\KMÿU^¹\KLcħK
iTONXcWdXKTLK\NdSOT]_QO]^caXcMRZħ¹MSOX
=KVYX_,OdWSO\Xc^ħ_WZMRKXcXKZ\d¹NXS
MdcW]^KNYTKULcaZ\KaSYXca\_MRaS\Yac
WSY^K]SÿXSOaħKNXc]SÿMYPXëíASOV_Z\¹
L_TO_^\dcWKí]SÿYZ\dOí]ZSÿ^\dOXS_Z\dc
Zħca_VOMdXKZ\¹ŞXYZYNNKTë]SÿdVÿU_
>\dOLKLħëNdSí 7YMXK]cWLYVSUKaSOMdXcMR
dWKQKĩ S XSOUYĩMdëMcMR ]Sÿ MSO\ZSOĩ S]^
XSOXSKQNdSOUKŞNcMdħYaSOUXSOľaSKNYWSO
ZYNNKXc LSOQYaS acNK\dOĩ XSOYNZK\MSO
aMSëQXSÿ^c Z\dOd WYM \dOMdc dLVSŞK ]Sÿ NY
U\O]_XSOWKTëMMdK]_XKZYdXKXSO]KWOQY
]SOLSOnDKMc^_TWcSXXOTO]dMdOZYMRaKVXO
UYWOX^K\dOdKMdO\ZXSÿ^Od¹aMdO]XOTZ\K]c$
i}/\\K^SMS^° :KXK 7K_\SMOoK -RKLK]K ^Y
ZSÿUXO NdSOħY 8K]dO Nħ_QY ZSO]dMdYXO XK
NdSOTOU^¹\O_VK^_TëXSOYNa\KMKVXSOV_NdSO
U^¹\cMR ZY\caK dO ]YLë aSOMdXc ZYa\¹^
XSOUYĩMdëMO ]Sÿ MSO\ZSOXSK SMR ]O\M dħKWK
XcMRZ\dOdŞcMSOpY^YLħëNdOXSO 7-RKLK]
ZYMRħYXSÿ^c ^cW ^OWK^OW d\Yd_WSKħ TOQY
\YdVOQħYľí YQK\Xëħ QY ]aYSW ]ZYT\dOXSOW
TK]XcW S XSOdWëMYXcW S ]aë \dOMdcaS]^ë
aSONdë 4OQY ZÿNdOV d\ÿMdXSO ZY]ħ_Q_TO ]Sÿ
^\dOWK ^KU XSOMRÿ^XcWS ]YLSO UYVY\KWS$
XSOLSO]USW Ş¹ħ^cW S dSOVYXcW% KXKVSd_TO
TO S ħëMdc a MKħYľí a KL]YV_^XOT RK\WYXSS
ZYZ\dOd]^K\KXXSOZ\dO]^_NSYaKXëQ\KNKMTÿn
3TO]dMdO$i-RKLK]a]aYSWYL\KdSOYLħëNdO
XS_Z\dOXY]SXK]aMOX^\_WľaSK^KK]^\KVXO
QY d aSOVUë UKaKVUKNë N_]d a O^O\cMdXcW
LOdWSK\dO4O]^TONXcWdZSO\a]dcMRU^¹\dc

dK ZYWYMë ZÿNdVK Y^aK\MSO da\¹MSVS ]Sÿ U_
YU_V^cdWYaSn
4ONOXdK\^cU_ħ¹ai6K:\O]]OndUaSO^
XSK"#\YdXKTWSK\YdMdK\YaKXSON\_QSW
=KVYXOWTONXKUiXK]dMdÿľMSOTO]^^KWUSVU_
SXXcMRU^¹\dcYMKVKTë=KVYXZ\dONL\KUSOW
dKSX^O\O]YaKXSK >Y }-RKLK]c }:YSX^c
}2KaUSX]c }=°YXcn A ^cW ]KWcW
\YU_ 7K_\SMO -RKLK] ac]^KaSK XK =KVYXSO
:°VKNKXKKZ\dONOa]dc]^USWNdSOħY8°W°K
3XMO]]_ZK^_S^NOK 
:°VKNKX ZOħOX OX^_dTKdW_ ZS]dO Nħ_QS
K\^cU_ħ Y 7K_\SMOo_ -RKLK]SO$ i8°W°K ^Y
NKWKN_WXKS_\YMdK_MSOVOľXSKTëMKZOaSOX
MRK\KU^O\c]^cMdXc ^cZ ÔdcMdXc S WY\KVXc$
Z\dOd\YMdc]^K dK]ħYXK U^¹\K Të Z\dcU\caK
XSO dK]ħKXSKTëM TOT TONXKU adWKQK TO]dMdO
TOT\dOMdcaS]^OZSÿUXYTOTacdcaKTëMO]ZYT
\dOXSO +VO NVKMdOQY -RKLK] _UaSOMSħ XK
XSOLSO]UYN\KZO\SÿSYZK]KħTKULcZ\dOMSXKTëM
TOTZY]^KíQS\VKXNë 8SOS]^Y^XOWX¹]^aYTO]^
UYLSO^ XK =KVYXSO$ ^K ^_^KT ^Y \dOMdcaSľMSO
ZSÿUXKNKWKZSÿUXKa]aYTOTXSO_QSÿ^YľMSn
3 TO]dMdO MYľ XK ^OWK^ i7S]^\dKn aONħ_Q
:°VKNKXK$ i-RKLK] Y]SëQXSO XSOLKaOW
]dMdc^K\^cdW_daKŞca]dcXK_Wc]ħZOħOX
OU]Z\O]TS S acQVëN ZK^\cMT_]dK% dWc]ħ ZVK
]^cMdXcZYħëMdYXcdSX^OVOU^OW]ZYaYN_Të
ŞOTOQYNdSOħYLÿNdSO]^KXYaSħY^OY\SÿYU]SÿŞ
XSMdUKMRdKUYMRKXcMRadKľaSK^KMRYMdK
\YNdSOTUKMRSUYLSO^KMRWKQKMR:\dcT\dcTMSO
]SÿWSOT]M_a]d^_MOTKUSOdKTW_TO^cMRNdSO
aSÿMS_WKVK\dcd-RKWZ]NO7K\]-RKLK]
:YSX^ 2KaUSX] =°YX 7K\M_] =SWWYX]
+WKX4OKX2YNVO\9]LO\^.O]1KMRYX]
DYLKMdcMSO ŞO a]dc]^UY MY ZYdK XSWS WK
TKUëUYVaSOUaK\^Yľí_ZYNKLXSK]SÿNYXSMR
ŞOacL\KXKZ\dOdXSMRN\YQKTO]^]ħ_]dXKSTO]^
Z\dc]dħYľMSëZYXSOaKŞTO]^Z\KaNën
:°VKNKXZYNdSaSKħSMOXSħNdSOħK7K_\SMOoK
-RKLK]K NY ^OQY ]^YZXSK ŞO Na_U\Y^XSO
aZ_LVSUKMTKMRZ\K]YacMRZS]KħZYS\c^YaKXc
YXSONYMOXSOXS_ac]^KaSYXOQYXK-RKWZ]
NO 7K\] a "# \ Zħ¹^XK -RKLK]K$ :_`S]



7c\SKW<OS]]NO:KVWK

6KZYO^O°`Y[_KX^
VO]PY\WO]%
aħZ\caK^XK

KNT_`KX^OVOZY¯^O°`Y[_KX^VO]PY\WO]SV
9^Y P\KQWOX^$ i3XXë ZYŞKħYaKXSK QYNXë
XSO]Z\KaSONVSaYľMSëTO]^_WSO]dMdOXSONdSOħK
6OZY¯^O°`YMKX^VO]PY\WO]a]ZKXSKħOTUYX
MOZMTS -RKLK]K QNdSO Z\dcLSO\KTëMc ZY]^Kí
ZSÿUXOQY OPOLK ZSOľXSK\d XK]ħ_MR_TO QħY]_
KXSYħKMdc^OŞQOXS_]dKXKMRcVYXOQYNYTOQY
_MRKKZ\dONXSWZYTKaSKTë]SÿacX_\dKTëMO
]SÿdQħÿLSXTOdSY\KTO]dMdOYMSOUKTëMOaYNë
U]d^Kħ^cUYLSOMORK\WYXSTXOS\¹ŞXY\YNXOn!
+\WKXN:YSX^\¹aXSOŞaSO\XSOac]^KaSK
TëMc]aYTOZ\KMOXK=KVYX]NOVK<Y]O-\YSb
a "# \ acUYXKħ ZVKUK^ Z\dON]^KaSKTëMc
]dVKMRO^XOQY\cMO\dKSZY]^KíU^¹\KacNKTO
]SÿLcíWKQSOWK]c\cT]USW:Së^cZVKUK^SV_
]^\YaKħ^OY\SO:°VKNKXKdaKVMdKTëMOQYXK^_
\KVSdW\OKVSdWSSWZ\O]TYXSdWASNdSWc^_
LYRK^O\KUYQYľa\YNdKT_ĽaSÿ^OQY4O\dOQY
ľMSXKTëMOQYQħYaÿQY\QYXSOZ\dON]^KaSYXOT
d\c]KWS^aK\dcDYVSKZY]^YħKXK^_\KVSdW_ 
:YaYNdOXSO 7K_\SMOoK -RKLK]K Y]Së
QXSÿ^O XK =KVYXKMR <Y]O-\YSb NdSÿUS
a]ZKXSKħcW NdSOħYW WS]^cMdXcW \Y]ħY
S_^\aKVKħY]Sÿ
ALK\NdYWħYNcWaSOU_-RKLK]]dMdcMSħ
]SÿZ\dcTKŜXSëOVS^¹aMdO]XOTOZYUSZYNdSa
YUKdcaKħKW_U\¹VYaKLOVQST]UK/VS]KLO^R



XKWSO]^XSMc\_W_ĩ]Mc]ħKaXSZS]K\dOdXK
WSOXSMS_MdOXSSZ\KħKMS
:¹ŜXSOT XK]^ëZSħc ^\KQSMdXO acNK\dOXSK
3 aYTXc ľaSK^YaOT YQħY]dYXY ZYa]dOMRXë
WYLSVSdKMTÿ-d_ħcS]O\NOMdXc7K_\SMOU^¹\c
aNdSOMSĩ]^aSOLcħaë^ħcSNOVSUK^XcLK\NdY
ŜVOdXY]SħaK\_XUSŞYħXSO\]USOS^\KÔħa]^K
XSOLOdXKNdSOTXcWNY]dZS^KVKa<OXXO]
-_NYaXSO _VOMdYXc d dKZKħOW \d_MSħ
]Sÿ a aS\ Z\KMc dWKQKTëM ]Sÿ d aSOMdXcW
Z\YMO]OW ^a¹\MdcW 9N^ëN ľaSKNYWc
LOd]SVXYľMSa]^KaSKXS_MdYħKSZ\dOdacMSÿ
ŞKXS_XSO]dMdÿľíZ_]^Y]dëMcMRľaSK^XKL\Kħ
Z\dOUYXKXSKŞOYaOXSO]dMdÿľMSKLcħcUYX
]OUaOXMTë ^OQY ŞO V_NdUYľí NKVOUK TO]^ YN
SNOKħ_ŝcTëMXSOWKVTKUZ_]^OVXSUZYľaSÿMSħ
]SÿZ\KaSOacħëMdXSOWKVK\]^a_Y^OWK^cMO
\OVSQSTXOTSN_MRYaOT
6oOX`YV°OM°VO]^O^Y]dUSMaÿQVOWZYNU\O
ľVYXcLSKħëU\ONëZ\dOMRYacaKXca7_]°O
NO],OK_b+\^]a,\OľMSOSV A]ZY]¹L
RK\WYXSTXc \YdaSTK ^OWK^ N_]d _aYVXSY
XcMRdOľWSO\^OVXOTZYaħYUSMSOVO]XOTU^¹\O
Z\dOWSO\dKTëMZ\dO]^aY\dKNYMSO\KTëNY\Yd
ľaSO^VYXOQYMOX^\_W=ZYľ\¹N]UħÿLSYXcMR
MRW_\N_]dOadXY]dë]SÿU_OWKX_TëMOW_
ľaSK^ħOW/NOXYaSU_]PO\YWWSħYľMSN_MRY

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

6oOX`YV°OM°VO]^O%
aħ7_]°ONO],OK_b
+\^]a,\OľMSO

aOT7KVK\dTKU]SOaMK\d_MKa]U\YľMRW_\
N_]dOYaOWS]^cMdXOZYN\¹ŞXSMdUSU^¹\cW
WSħYľíLY]UKNYNKTO]U\dcNOħSU^¹\OXSMdcW
TK]U¹ħUS Z\dON dLVSŞKTëMë ]Sÿ dSWë YNVK^_Të
U_]ħYXOMdXOTU\KSXSOA##\P\KXM_]US
U\c^cU:SO\\O6KNY_°_dXKTOŞO7K_\SMOoYaS
-RKLK]YaS ZYaSYNħK ]Sÿ ^\KX]U\cZMTK XSO
WK^O\SKVXYľMS Y^aK\MSO XKWKMKVXOT dK ZY
WYMë]ZSÿ^\dYXcMRMRW_\_N_MRYaSYXcMR
ZY]^KMSSľaSO^VS]^cMRaSL\KMTSSNYNKTO$i>OX
ZYO^KW_]SKħLcí_ZYTYXc]KWY^XYľMSëSMS]dë
aUYX^OWZVKMTSSWSħYľMS,YQK%^OXWKVK\d
U^¹\c SX^_SMcTXë aSK\ÿ dOMRMSKħ Z\dcaYħKí
XK ZYWYM \OKVS]^cMdXOW_ aSNdOXS_ PY\W
S UYVY\¹a dWSO\dK NY ]^aY\dOXSK XYaOT
S aSOVUSOT ]d^_US N_MRYaOT 8SO XKľVKN_TO
XSUYQY4O]^dNYVXcNYZYWc]ħ¹aXKTLK\NdSOT
adXSY]ħcMR 7K\dOXSOW LcħYLc _T\dOí QY
Z\dON]^KaSKTëMOQYXKTKUSWľaSOVUSWW_\dO
UYĩMYaë]MOXÿ<KT_.KX^OQY$}9^YaQħÿLS
XKMRWK^O\SSZ\dOT\dc]^OTĽaSK^ħKdTKaSħ]Sÿ
\c]>\YTQK9L\ÿMdc<¹aXcMRaYLaYNdSO
6OMdLK\ac^\YS]^OT4ONOXdN\_QSOQY5\ëQ
j"3X]ZS\KMTKU^¹\KZYL_NdKNYNdSKħKXSK

7K_\SMOoK-RKLK]KXSO\¹ŞXS]SÿYN^OTU^¹\ë
ZYNTëħXSOQNcľXKTaSÿU]dcdZYO^¹an
9aYŞcMdOXSONY^cMdëMONYUYXKXSKSX^O\
Z\O^KMTSWKVK\]USOTZYOdTSaSOVUSOQYaħY]USOQY
WS]^\dK UYXU\O^cd_TO ]Sÿ a Y]^K^XSOT PKdSO
^a¹\MdYľMS WKVK\dK LVS]USOT KL]^\KUMTS MY
_aSNKMdXSK]SÿaNdSOVO6O]©WO]KVVKX^`O\]
VO_\MOX^\ONoKWY_\SV!6ONaYdK\c]YaKXO
aSTëMO ]Sÿ N_]dO LOdMSOVO]XO U^¹\O dY]^KXë
XSOMRcLXSOaO]]KXOZ\dOdaS\_TëMc\_MRU\ÿ
Q¹aZ\dON]^KaSKTë^KTOWXSMdcSZYO^cMUSYL\Kd
dKľaSK^¹aMYacWYaXSOľaSKNMdcYXSOZYUY
TKMR \OVSQSTXcMR 7K_\SMOoK -RKLK]K :ħ¹^XY
YN^aK\dKľaSK^LK\acSľaSK^ħKdXKTN_TëMc]Sÿ
ZYdKľaSK^OWaSNdSKVXcWZYNU\OľVKTëMa^OX
]ZY]¹LK\^c]^cMdXOZ\dOTľMSOYN]cWLYVSdW_
NYKL]^\KUMTS:YNYLXSOOaYV_YaKħK^a¹\MdYľí
WKVK\]UK0\KX^SńUK5_ZUS:SO^K7YXN\SKXK
SAK]]SVSTK5KXNSX]USOQYU^¹\cMRNdSOħKWKTë
Z\dONO a]dc]^USW acWSK\ N_MRYac K OVO
WOX^cKL]^\KUMcTXOaXSMRac]^ÿZ_TëMOYZK\^O
]ëXK]c]^OWKMRS]cWLYVKMRÔVYdYÔMdXcMR
i7_]dÿYa]dc]^USWdKZYWXSOíKLcXK
_Mdcí]Sÿa]dc]^USOQYYNXYaKXK_Mdcí]Sÿ



7c\SKW<OS]]NO:KVWK

!6O]KWO]KVVKX^`O\]
VO_\MOX^\ONoKWY_\%
aħZ\caK^XK

a]dc]^USOQY YN ZYMdë^U_ XSO YQ\KXSMdKTëM
ZY]d_USaKĩNYK]ZOU^¹aPY\WKVXcMRn7K
VK\ddKZYWSXKYNKaXcMR]_UMO]KMRSXSOdK
VOŞcW_T_ŞXKdKTÿMS_dXKWSOXS^OQYWSOT]MK
a ľaSOMSO ]d^_US :\KQXSOXSO ZYZ_VK\XYľMS
ZYdY]^KaSK]aYTOW_L\K^_:K_VYaS=KWY^Xc
S]U\YWXcZYdY]^KXSOaMSOXS_
8KWSOT]MOYNY]YLXSOXSKacLSO\KAO\]KV%
LK\NdYY]ħKLSYXcÔdcMdXSOZ\KaSOZYQ\ëŞYXc
aXÿNdcWK^O\SKVXOTiKUMOZ^_TOTONXKUTKU
a]dc]McYaSOVUSW]O\M_dN_ŞëNYdëÔVY
dYÔS]a¹TZO\WKXOX^Xc]^KXTK]XYaSNd^aK
acWSO]dKXcdZSOUSOVXcWSaSdTKWSn#
A ]aYSW ]U\YWXcW ]KVYXSO Z\dc _VSMc
VK:K\YS]]OaAO\]KV_T_ŞZ\KaSOaMKVOXSO
Z\dcTWYaKħZ\dcTKMS¹ħ-dK]KWS^cVUYZYUK
dcaKħ]aYTOXYaOYL\KdcUSVU__Z\dcaSVOTY
aKXcWTKU$+XK^YVONO7YXdSOOb-O]K\d
+XXKW_ U]SëŞÿ 4_]_ZYa S +VZRYX]O NO
-R©^OK_L\SKXN
4OKX 7K\MRKXN UY\O]ZYXNOX^ a 3X]^c
^_MSO S LSLVSY^OUK\d a DQ\YWKNdOXS_ 8K



\YNYacW Lcħ LVS]UY daSëdKXc d 7K_\SMOW
-RKLK]OW Z\dOd NdSO]Sÿí Mdc NaKXKľMSO
Y]^K^XSMRVK^TOQYŞcMSKA]aYTOTUY\O]ZYX
NOXMTSYZYaSKNKYaSOVUSOTXSOZOaXYľMSLc^_
WKVK\dKK^KUŞOTOQYNY^UVSacWY]KWY^XSO
XS_ dKLK\aSYXcW TONXKU aSOVUë XKNdSOTë
MYNYZ\dc]dħYľMSaħK]XOTY]YLcS^a¹\MdYľMS
7K\MRKXNWSKħaSOVYU\Y^XSOYUKdTÿ\YdWK
aSKídK\^c]^ëMYLcħY\dKNUSW_]^ÿZ]^aOW
dO]^\YXc^KW^OQYdaKŞca]dcŞONVKaSOV_
Y]¹LLcħXSONY]^ÿZXcD\O]d^ëXSQNcXSOWSKħ
YUKdTS aSNdSOí K\^c]^c Z\KM_TëMOQY a]dKU
-RKLK]WKaSKħ$iZ\dO]dUKNdKWSXKaO^XKT
WXSOT]dc]dOVO]^Wc]dcn3MR\YdWYac\dKNUY
NY^cMdcħcWKVK\]^aKZY\_]dKVSaXSMR\KMdOT
^OWK^cLK\NdYadXSY]ħOXK^_\cOdY^O\cMdXOT
TKUYŞO7K_\SMO-RKLK]LcħZ\dONOa]dc]^USW
aSOVUSW]ZS\c^_KVS]^ëSWS]^cUSOW
-RYMSKŞTOQYY]^K^XSOWSO]SëMOLcħc^\_N
XO XSO Z\dOTWYaKħ ]Sÿ ^cW S XSO \Yd]^KaKħ
d WKVYaKXSOW LY XSO ZY^\KPSħ SXKMdOT
7SO]dUKħ ]KW S a dħcMR aK\_XUKMR ŞcaSħ

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

]Sÿ Qħ¹aXSO ^K\^ë WK\MROaUë  9^Y TKU TOQY
ZYaSO\XSUYZS]_TOTOQYY]^K^XSONXS$
i4OQY_PXYľíLcħKKL]YV_^XKSXSOad\_]dY
XKASOWW¹aSħdXK^MRXSYXcWad\YUSOW
ŞO_U\O]_ŞcMSKacNK\dc]SÿMYľ]dMdÿľVSaOQY
LOdWYTOTaSONdcSLÿNÿdLKaSYXc1NcLcW
YNaKŞcħ ]Sÿ YNMd_aKí ZOaSOX XSOZYU¹T MY
NYZ\dc]dħYľMSTOQY^a¹\MdYľMSa]UKdKħLcWS
ZKVMOW]d^KV_QSSaSOVUSaħKľXSOWKVYaKXc
YL\Kd-R\c]^_]KW¹aSëM$^YXSOWYTK\dOMd
^YaOŜWSOXK]SOLSO^OXU^¹\OQYWKV_Tÿn
.YL\YaYVXSOacMYPKħ]SÿdOľaSK^K_WK\ħ
a ]KWY^XYľMS dKZYWXSKXc Z\dOd ]aYSMR
LVS]USMRSXKTLVSŞ]dcMRZ\dcTKMS¹ħQ\_NXSK
#!\aAO\]KV_

3NOKVSdW S aSYNëMK \YVK WS]^cMcdW_
a^a¹\MdYľMS7K_\SMOoK-RKLK]K
AN\_QSOTZYħYaSOB3Ba:K\cŞ_dc]UKħ
acLS^XOdXKMdOXSOS]U_ZSKħUSVUKXSOdacUVO
dXKWSOXS^cMRU\ÿQ¹aK\^c]^¹aZS]K\dcW_
dcU¹aSWcľVSMSOVS
A^cWMdK]SO7K_\SMO-RKLK]YNQ\caKħ
aKŞXë \YVÿ a ZK\c]USW ŞcMS_ SX^OVOU^_KV
XcW +\^c]^K Şcħ XSO ]KWë ^cVUY UYX^OW
ZVKMTë TKU WYQħYLc ]_QO\YaKí TOQY WKVK\
]^aY Mdc TOQY ZS]WK KVO TKU ZS]Kħ a VSľMSO
i\¹aXSOŞ MdcXXSO \YdZ_]dMdKħ ]Sÿ a AYVS
S/XO\QSSMYLÿNdSO:KXW¹QħNY]^\dOMn
2K\WYXSTXSO a^YZSħ ]Sÿ a ]ZYħOMdOĩ]^aY
dK\¹aXYaNdSONdSXSO]d^_UZSK]^_TëMP_XU
MTÿ Z\dON]^KaSMSOVKdKħYŞcMSOVK >\SOXXKVO
a NdSONdSXSO SX^OVOU^_KVXOT TKUY Z\dOaYN
XSMdëMc =YMS°^° 7YNO\XO >YaK\dc]^aK
7YNO\XS]^¹aS]OU\O^K\dQOXO\KVXc=YMS°^°
3N°KVS]^O >YaK\dc]^aK 3NOKVS]^¹a TKU
\¹aXSOŞ a NdSONdSXSO XK_US TKUY MdħYXOU
=YMS°^° +]^\YXYWS[_O NO 0\KXMO 0\KX
M_]USOQY >YaK\dc]^aK +]^\YXYWSMdXOQY
K ^KUŞO ZYZ\dOd NdSKħKVXYľí NYL\YMdcXXë
TKUYdKħYŞcMSOV=YMS°^°NO]+WS]NO]+\^S]^O]
>YaK\dc]^aK:\dcTKMS¹ħ+\^c]^¹a

=d^_UKNVK-RKLK]K^YN_MR^YaK\dc]dëMc
TOQY ^a¹\MdYľMS a ]ZY]¹L XK^_\KVXc 6SXSK
PY\WKTKU\¹aXSOŞUYVY\ac\KŞKTëa]ZY]¹L
]cWLYVSMdXc WS]^cMdXO daSëdUS S]^XSOTëMO
WSÿNdcN_MROWSWK^O\Së
.VKSNOKVS]^¹a]d^_UKTO]^ZKWSÿMSëY^cW
MY LY]USO 8KNKTë YXS ľaSK^_ dSOW]USOW_
]OX] NKTë ^KUŞO XKNdSOTÿ _aYVXSOXSK ac
]aYLYNdOXSK
7K_\SMO -RKLK] Z\dOUYXKXc TO]^ Y ^cW
ŞO ]d^_UK aZħcaK XK \Yda¹T TONXY]^US
SdLSY\YaYľMSAcLSO\K]d^_UÿSNOKVS]^cMdXë
S WS]^cMdXë QħY]dëMë WK^O\SKVSdKMTÿ N_MRK
a ľaSOMSO PY\WKVXcW U^¹\OQY YLTKaSOXSK
acZOħXSKTëWS]TÿON_UKMcTXë_XY]dëMN_]dÿ
aSNdKadacŞSZ\dcMSëQKTëMU_\dOMdcaS]^YľMS
ľaSK^¹aLY]USMR
9N\d_MK dNOMcNYaKXSO i]d^_Uÿ WK^O
\SKVS]^cMdXë U^¹\K dKTW_TO ]Sÿ ^cVUY YN
^aK\dKXSOW ľaSK^K dOaXÿ^\dXOQY QWK^aK
]Sÿ ^K]_TO _\dOUK dKTW_TëM ]Sÿ acħëMdXSO
\dOWSY]ħOW^OMRXSUëSMSëQħcWSXYaYľMSKWS
KLcZ\dcMSëQXëí_aKQÿn
,_\dc]Sÿ Z\dOMSaUY]d^_MO iU^¹\K WK\
XSOTOa]ZY]¹LXSO_XSUXSYXc^KUTKU^YWK
WSOT]MONdS]SKTZ\dOľMSQKTëM]SÿaXKNWSO\
XcWZ\dON]^KaSKXS_L\dcNY^ca_VQK\XYľMS
SZO\aO\]cTXcMRYU\YZXYľMSXSONLKTëMYMOV
XKN\dÿNXcpZYNXSO]SOXSOXKacŞ]dcZYdSYW
N_MRYaOQY:SÿUXKn
-RYMSKŞ K\^c]^K Z\dOd MKħO ŞcMSO ZY]d_
U_TOSNOKVXOQY:SÿUXK^Y_dXKTOŞOXKVOŞc
Z\dON]SÿL\KíXYaOZY]d_USaKXSK\OKVSdYaKí
XYaOUYXMOZMTOSXKMdOTZY]^\dOQKíXK^_\ÿ
dQYNXSOdaħK]XcW^OWZO\KWOX^OWS]ZY]Y
LOW\Yd_WSOXSK
>Y^OŞ a Z\dOMSaSOĩ]^aSO NY aSÿU]dYľMS
a]Z¹ħMdO]XcMRW_SNOKVS]^¹aNYQWK^cMdXSO
YN\d_MKTëMcMR]dUYħcXYaK^Y\]USO^KUSOTKU
\OKVSdWXK^_\KVSdWMdcSWZ\O]TYXSdW-RK
LK]ZYdY]^KħVS\cUSOWU^¹\cZY]SKNħdNYVXYľí
aSNdOXSK ZYdK WK^O\SKVXcW ZYdY\OW YaOT
XKNXK^_\KVXOTS^KTOWXSMdOTZYľaSK^cZ\dO
Nħ_ŞKTëMOTZY]^\dOQKXSO\dOMdc

!
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-RKLK] p NVK U^¹\OQY ]d^_UK ^Y N_MR
K^\KNcMTKXSOZYVOQKXKPY\WKMRdWSOXSK
TëMcMR ]Sÿ a dKVOŞXYľMS YN OZYUS S U_X]d^_
K\^c]^¹aVOMdXKSX^OVSQOXMTSSd\Yd_WSOXS_
XK^_\c p ZYNXY]S ^Y a ]ħYaKMR ħëMdëMcMR
a]dc]^USO ^OXNOXMTO K\^c]^cMdXO a TONXë
N_MRYaëaSdTÿ$iA]dc]McK\^cľMSZYaSXXS]^_
NSYaKí8SOLYXSOLYQaSKdNXSOLYaSOVUSMR
\c^W¹aUY]WSMdXcMRXSOLYľaSO^VS]^Oni-dc
^cVOŞ XSO]UYĩMdYXYľMS XSO LcħYLc a TKLħU_
-°dKXXOoK)npZc^KQY+XN\°-K]^OVY^i>KU
KVO ZYN aK\_XUSOW ŞO ^ÿ XSO]UYĩMdYXYľí
\Yd_WSO ]Sÿ aħKľXSO TKUY ^a¹\MdO ľaSK^ħY
TOQYMSOXSOnpYNZYaSKNKK\^c]^K
9UY]KWYa]YLSOXSOTO]^MOVOW9L\KdXSO
TO]^]^aY\dYXcTONcXSOZY^YLcQYYQVëNKí
i9N NKaXK XSO]^O^c K\^c]^K YQ\KXSMdK ]Sÿ
NYZ\dON]^KaSKXSK NYdXKĩSa\KŞOĩľaSK^K
dOaXÿ^\dXOQY4KUXSOQNcľTO]^YUSOWS\ÿUë
KVOZYXSOMRKħ_UKdcaKXSKZ\dOTKa¹aŞcMSK
aOaXÿ^\dXOQYU^¹\OXKNKaKħYLcY]^K^OMdXc
MRK\KU^O\TOQYNdSOħYWni9XS]d_UKVSaY
U¹ħYUKdKWSK]^aYU¹ħ^KTOWXOQYYľ\YNUK
WcľVSnpa^¹\_TO1K_Q_SXYNXY]dëM]SÿNY
SWZ\O]TYXS]^¹a4OľVS7K_\SMO-RKLK]K^KU_TO
MdK]OWQaKħ^YaXSOSdTKNVSaSOK_^Y\¹aiWK
^O\SKVSdW_WKVK\]USOQYn^YXSOLOdZYaYN_
dMdc]^OTXSO^YVO\KXMTSMdcdħYľVSaYľMSVOMddO
]dMdO\OQYZ\dOUYXKXSKŞO]d^_UKdWSO\dKU_
NOQOXO\KMTS
-YaSÿMOT]dMdO\dOaSO\dcħSŞNdSOħKac
aSO\KTë]SVXcaZħcaXKTONXY]^USZYdc^caXc
V_LXOQK^caXcadKVOŞXYľMSYNMRK\KU^O\_
^\OľMSi5KŞNKPY\WKZY]^\dOQKXKaacWSK
\dOÔdcMdXcWTO]^ZOaXcW]^KXOWľaSKNY
WYľMSSWcL_N_TOWcXK]dëZ\dc]dħëPY\Wÿ
d UKŞNcW _NO\dOXSOW ]O\MK Z\dOd XK]dO
XKT]U\c^]dOWcľVS=UY\YaSÿMa]dc]^UYTO]^
N\QKXSOW^YNdSOħYK\^c]^cMdXOV_LVS^O\KMUSO
XSOacWUXSO]Sÿ^OW_Z\Ka_ŞcMSK:\dOMSa
XSOWK]^KħëXKNdacMdKTXëWYM]_QO]^SSj
WKZ\YWSOXSYaKXSOZ\dONU^¹\cWXSO]ZY
]¹L _Tľín -RKLK]K Z\KaNdSaSO XSOZYUYTë
iXSO]dMdÿ]XO Nc]RK\WYXSTXO S ZYXSŞKTëMOn

"

PKVOac]cħKXOZ\dOdNdSOħKZYdLKaSYXOMdc
]^YľMS ZSÿUXK S RK\WYXSS +\^c]^K U^¹\c
ŞcTOSWKV_TOiaKXK\MRSS\YdON\QKXcMRPKVn
ZYaSXSOXa\ÿMdYLKaSKí]SÿNOWYXSMdXOQY
aZħca_]aOQYNdSOħKXKaħK]XëY]YLYaYľí
LYTOľVSNdSOħYTO]^NO]^\_UMcTXONVKYNLSY\Mc
^YTO]^ľWSO\^OVXONVKK_^Y\KNYZ\YaKNdKTëM
QYNYXKTQY\]dcMRXSO]dMdÿľíNYXKTMSÿŞ]dcMR
MSO\ZSOĩ -RYíLcħ_Z\dONdYXc
7K_\SMO-RKLK]dO]ZYVSħa]aYSMRZ\dOUY
XKXSKMR]OX^OXMTONa¹MRaSOVUSMRWS]^\d¹a
WcľVS]cWLYVSdW_$i:SÿUXYNdSOħKLSO\dO]Sÿ
d _adXSYľVOXSK \dOMdcaS]^YľMSn 4Y]°ZRSXK
:°VKNKXK S i=d^_UK dKMdcXK ]Sÿ ^KW QNdSO
UYĩMdc]SÿŞcMSOn<SMRK\NKAKQXO\K
:OħOX aNdSÿU_ YL\Kd 3N°KV :Kc] _UKd_TO
ZOTdKŞ d TOdSY\OW Y Z\dOT\dc]^cMR aYNKMR
YL\dOŞYXcWYUKdKħcWS]UKħKWSSħKĩM_MROW
Q¹\]USWSV":\dc\YNKYŞcaSYXKTO]^Z\dOd
ZOħXO_\YU_ZY]^KMSUYLSOMO7ħYNOUYLSO^c
YNdSKXOXKWYNħÿ]^K\YŞc^XëdOL\Kħc]SÿXK
L\dOQ_ZYU\c^cW]YMdc]^ë_UaSOMYXë^\Kaë
.aSOdXSMR]ëdħëMdYXO%TONXKpdaħY]KWSY^Y
MdYXcWSaSKXUSOWdLSKħcMRUaSK^¹aN\_QK
p^\dcWKTëMKZYN\KWSOXSOWVS\ÿ3X]^\_WOX^
^OX ]cWLYVSd_TO RK\WYXSÿ a]dOMRľaSK^K
OaYU_TO MdcXXc _NdSKħ a LħYQY]ħKaSYXOT
TONXYľMS5YVOTXONaSOZY]^KMSUYLSOMOYZSO
\KTë]SÿYZSOĩN\dOaK^YaK\dc]dcSWMdKZVK
ANKaXcWYU_V^cdWSOZ^KU^OXLOdaë^ZSO
XSKdOadQVÿN_XKMSOXUSSZOXO^\_TëMcNdS¹L
_MRYNdSħdK]cWLYVLY]USOTXK_US-dKZVÿSNOX
^cÔU_TO]Sÿ\¹aXSOŞd-R\c]^_]OWZYXSOaKŞ
K^KU_TOaÿŞK]cWLYVSd_TëMOQYdħY
8Kac]OZMOdZY]dK\ZKXcMR]UKħ]ZYMdcaK
MdaK\^K ZY]^Kí 8K VOacW ]U\KT_ Y]^K^XSK
ZY]^Kí Y LK\NdY Nħ_QSMR L_TXcMR aħY]KMR
YZK\^K ħYUMSKWS Y MYU¹ħ ZYWXSUK TKUSOQYľ
L¹]^aK aZK^\_TO ]Sÿ a XSO SX^OX]caXSO
.dSÿUSZħcXëMOTdYL\Kd_RK\WYXSSNdSÿUS\Y
NdëMcW]SÿdXSOTSNOYWacaYħKXOdY]^KTO^Y
YMdcWWcľVëXSWPcW_dcMdXOXK^MRXSOXSO
_\YU W_dcUS dK\KdOW ZYNXSY]ħOT S Z\Y]^OT
:YNXSY]ħOT Z\dOd ^KTOWXSMdYľí U^¹\K XK]

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

"3NOKV:Kc]%
aħ7_]°ON_@SO_b
-RK^OK_a6K`KV

YQK\XSK$MdOW_Z\dcZK^\_Të]Sÿ^OW_dcU^¹\O
XSOMRMëda\¹MSí]SÿU_XKW)4KUSTO]^MOVSMR
acMdOUSaKXSK)4KUSdXKUZ\¹L_TOXKWZ\dO
UKdKíWħYNKNdSOaMdcXKaTK]XYMdO\aYXOT
YVľXSOaKTëMOT ^_XSMO U^¹\K Z\YWSOXSOTO
aKLSKdK\KdOWMYľYdXKMdKa^cWY^YMdO
XS_^YX¹aWSħcMRSħKQYNXcMR)-dcTO]^^Y
ŞcaKMdO\aSOĩ/\Y]KMdO\aSOĩXK\dOMdYXOT
YMdOU_TëMOT WSħYľMS) 7¹QħLc ^Y ]_QO\YaKí
YL\Kd?XOSNcVVOXKU^¹\cW7K_\SMO-RKLK]
aN\_QSOTYN]ħYXSONdSOħK3N°KV:Kc]XKWKVY
aKħ^ÿ]KWëZK\ÿWħYNcMRUYLSO^]^YTëMcMR
XKN L\dOQSOW aYNc aS^KTëMcMR d \KNYľMSë
Z\dcLcaKTëMcMRXKħYNdSWħYNcMRdKUYMRK
XcMRZYa\KMKTëMcMRdOľaSë^cXS
6OMd^KSX^\cQ_TëMKMdO\aSOĩWYQħKLcLcí
\¹aXSOŞ^cWMYXKTLK\NdSOTľaSÿ^OS]OU\O^XO
a^KTOWXSMcŞcMSK]U\c^OTaQħÿLSMSOWXYľMS
-dO\aSOĩUYVY\N_]dcaSONdcOdY^O\cMdXOT
^OQY MY TO]^ Y]^K^OMdXSO aSNYMdXO ^cVUY a
^\KUMSOa^KTOWXSMdKTëMOTľWSO\MS4O]^TO]dMdO
TONXY Zħ¹^XY -RKLK]K aMSëŞ YLTKaSKTëMO ^O
NdSaXOWħYNOUYLSO^cLOd^aK\dcaSNdSKXO
YN^cħ_dK^c^_ħYaKXO:OX]°O]NoK_NOVoK
A S]^YMSO WYŞXK NKí ]Sÿ _aSOľí WKQSS
^OQY a]ZKXSKħOQY YL\Kd_ U^¹\c K\^c]^K

aaSOVUYN_]dXcWQOľMSOZYNK\YaKħWSK]^_
6K`KVa#\
=ZYħOMdXK\YVK]d^_USSWS]TKK\^c]^c
A YaOT OZYMO ZYNOTľMSO SX^OVOU^_KVXO
WSO]dKħY ]Sÿ d a\KŞVSaYľMSë K\^c]^cMdXë
NëŞOXSK ]^KaKħc ]Sÿ WS]^cMdXO 9UKdcaKħc
]Sÿ iZOaXë XSOdacUħë WOX^KVXë ]Sħë ^a¹\
MdëdNYVXëaXSUKía^KTXSUSŞcMSKLcZYTëí
]OU\O^XOZYaSëdKXSKLcVOZSOTNYT\dOíNdSOħY
dħcMRW\YMdëMcMR._]dÿWYMcS]Z\KaSíŞO
Y^MRħKĩaU^¹\OTLħëNdS\YdLħcľXSOTK]XYľMSë
SZSÿUXYľMSën7K_\SMO-RKLK]_aKŞKħ\¹a
XSOŞO]^O^cUÿdKXK_UÿWS]^cMdXëYWYMKMR
\dOMdcaS]^cMRTKUUYVaSOUSMRS]^XSOXSKXSO
ZYNOT\dOaKWc
AONħ_Q WKVK\dK ]d^_UK ]^KXYaS a ]ZY
ħOMdOĩ]^aKMR ZSO\a]dY\dÿNXë ]Sħÿ U^¹\K
dKVOŞXSOYN_USO\_XUYaKXSKWYŞOacacŞ
]dcíV_LZYXSŞcíV_NdUë_Wc]ħYaYľíi.dSÿUS
]aYTOT ]SVO ]_QO]^SS E]d^_UKG ]ZOħXSK \YVÿ
]ZYħOMdXë^KUë]KWëTKUUKŞNc\dOWSOľVXSU
U^¹\c Z\dON ZYNZS]KXSOW NdSOħK ZYaSXSOX
]^KXëí aYLOM ]aYTOQY ]_WSOXSK S Nħ_QY ]Sÿ
dK]^KXYaSídKXSWacUYXK^OXQO]^dKU^¹\c
ZYXY]SYQ\YWXëYNZYaSONdSKVXYľín 

#
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i+\^c]^KZYaSXSOXMcdOVYaKí]aYTëN_]dÿ
TKU ]dVKMRO^Xc WO^KV S _MdcXSí Të WKQXO
^cMdXSO NëŞëMë U_ a]ZKXSKħYľMSYW LY]USMR
ľaSK^¹a U^¹\cMR acUħKNXSÿ ZYaSXSOX
YUKdKín!8SOWYŞO]SÿYQ\KXSMdKí^cVUYNY
Z\dON]^KaSOXSKNYdXKĩSa\KŞOĩľaSK^KdO
aXÿ^\dXOQYVOMdZYaSXSOXdKa\dOía]aYSW
NdSOVOZ\dOTKacŞcMSKaOaXÿ^\dXOQY
i>\KX]U\cZMTK ľaSK^K LY]USOQY TO]^ ^cW
MY acħëMdXSO ZYaSXXY dKTWYaKí K\^c]^ÿ
U^¹\OQYWS]TëTO]^WK^O\SKVSdYaKXSOaPY\
WKMR Z\dc]aKTKVXcMR NVK XK]dOT V_NdUSOT
ZYTÿ^XYľMS dOaXÿ^\dXcMR YdXKU ]^KX¹a
XSOLSO]USMRn"
7K_\SMO -RKLK] WSKħ ZYMd_MSO _NdSK
ħ_ a ZOaXOT WS]TS =aYTë N\YQÿ _dXKaKħ
dKZOaXO dK \YNdKT KZY]^YV]^aK ZOħXOQY
QaKħ^YaXYľMSSadXSY]ħYľMSKVO^OŞ]W_^U_
Sac\dOMdOĩ8SQNcXSO_VOQKħZYU_]SOħK^aY
ľMSWYNdSOXSMdOW_MYLKXKVXOSZ\dOMSÿ^XO
8KaO^ TOľVS d TOQY NdSOħ ZS]KXcMR acdSO\K
XSOUSONcZ\dO]KNK^YXSQNcXSOWKaXSMR
ZY]ZYVS^YľMS .\YQë ^ë ZYNëŞKħ YNaKŞXSO
d aYVë S ZYaKQë XSQNc XSO dKaYNdëM ,cħ
MdħYaSOUSOWY_WcľVOZOħXcWZK]TSSaKVOMd
XcWU^¹\c]a¹TSNOKħ]d^_USQħY]SħZÿNdVOW
KL\YXSħZS¹\OW
.Y UYĩMK TOQY ŞcMSK ^cMR XSOaSOV_ W_
aSO\XcMRWSKħY]ħc]dOí^Y]ħYaYXSO_]^KXXSO
ZYa\KMKTëMOXK_]^KWS]^\dK$3N°KV7K_\SMO
-RKLK]ZYľaSÿMSħ^OW_MKħO]aYTOŞcMSOMKħë
]aYTë^a¹\MdYľí4OQYŞcMSOacZOħXSYXOLcħY
dħ_NdOXSKWS]dVKMRO^XYľMSëVOMdSaSOVYWK
NYdXKXcWS U\dcaNKWS -Kħc ]a¹T dKZKħ
]aYTO_XSO]SOXSOdKKXQKŞYaKħa]aYTëWS]Tÿ%
Lħc]dMdc YXK TKU \dKNUS UVOTXY^ XK ^VO ZY
a]dONXSOT]dK\dcdXcSZħK]USOTWK^O\SKVXYľMS
QNcŞ NVK -RKLK]K NdSOħK ]d^_US ZYaSXXc
dKa]dO TKľXSOí a]ZKXSKħYľMSë 3NOKħ_ 8SO
ac]^K\Mdc WSOí ľaSK^ħY a ]YLSO ^\dOLK TO
ZYUKdKí SXXcW DKNKXSO XSO LcħY ħK^aO
XKTMdÿľMSOTLcħXSO\Yd_WSKXcMdK]OWa\ÿMd
acľWSOaKXc% Z\dOŞcaKħ \YdMdK\YaKXSO
Z\dOUYXKXc ŞO TO]^ XSOd\Yd_WSKXc a ^cW



MdOQY a S]^YMSO ZY]d_USaKħ i>OX ^ħ_W NVK
U^¹\OQY N_]dc Z\KM_Tÿ aSO\dëMc TONcXSO
a^YMdOQYNY]^K\MdKTëdWc]ħcLÿNdSOWXë
ZYQK\NdKħ K Z\dOMSOŞ QY UYMRKW  >\dOLK
WSOíASK\ÿa^YMdOQYXSO]ZY]¹LZY]^\dOM
a]KWcWYL]dK\dOYQ\KXSMdKTëMOTPY\Wc3]^
XSOTOdTKaS]UYZ\dcMdcXYaYľMSSNO^O\WSXSdW
dTKaS]UaOaXÿ^\dXcMR1NcLc_NKħYWS]Sÿ
_adXSYľVSíN_]dÿTONXOT^cVUYY]YLc^Ya^ONc
ZYWcľVÿ ŞO XSO Z\dOŞcħOW WOQY ŞcMSK XK
Z\¹ŞXYn#4OľVSS]^XSOTëMSU^¹\dcYNMRYNdë
dacMSÿŞOXS S MS U^¹\dc dKMRYa_Të YNaKQÿ
SXKNdSOTÿaYLVSMd_Z\dOMSaXYľMS^Y7K_\SMO
-RKLK]dZOaXYľMSëXKVOŞKħNY^cMRN\_QSMR
AKQK^OWK^_STOQYPY\Wca]d^_MO
AONħ_Q-RKLK]KYNdK\KXSKNdSOT¹aKŞZY
TOQYMdK]cWKVK\]^aY^YXSMSXXOQYTKUa]ZK
XSKħK SUYXYQ\KÔK SNOS >K dKľ TO]^ ZSO\aY^
XcWOVOWOX^OWUYWZYdcMTSZYWKQKTëMcW
_dOaXÿ^\dXSí]SÿdNYVXYľMS^a¹\MdOTK\^c]^c
+VLO\^ +_\SO\ aSOVUS ^OY\O^cU ]cWLY
VSdW_ Z_LVSU_TO a i7O\M_\O NO 0\KXMOn
a "# \ ZSÿí \OQ_ħ U_ U^¹\cW aONħ_Q
XSOQYZYaSXXS]Sÿ]UħYXSíK\^cľMSXYaYMdO
ľXSKU^¹\ONYUħKNXSOYNZYaSKNKTëdK]KNYW
-RKLK]K
i.dSOħY]d^_USjLÿNdSO$
 3 N O S ] ^ c M d XO ZYXSOaKŞ TOQY TONcXcW
SNOKħOWLÿNdSOac\Kd3NOS%
=cWLYVSMdXOZYXSOaKŞLÿNdSOac\KŞKħY
3NOÿZYZ\dOdPY\Wc%
 =cX^O^cMd XO ZYXSOaKŞ LÿNdSO U\OľVSħY
PY\Wc S dXKUS dQYNXSO d ZYa]dOMRXcW
]ZY]YLOW\Yd_WSOXSK%
 = _ L S O U ^ c a X O ZYXSOaKŞ Z\dONWSY^
XSQNcXSOLÿNdSOaXSW^\KU^YaKXcTKUY
Z\dONWSY^KVOTKUYdXKUSNOSZY]^\dOŞYXOT
Z\dOdZYNWSY^%
 . OUY \ K^ca XO TO]^ ^Y UYX]OUaOXMTK
ZYXSOaKŞWKVK\]^aYNOUY\K^caXOaľMS
]ħcW dXKMdOXS_ ^OQY ]ħYaK ^KU TKU TO
\Yd_WSOVS/QSZMTKXSOKZ\KaNYZYNYLXSO
1\OMcS:\cWS^caSTO]^XSMdcWSXXcWTKU
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Z\dOTKaOW]d^_USdK\KdOW]_LSOU^caXOT
]cX^O^cMdXOT ]cWLYVSMdXOT S SNOS]^cMd
XOTn
AONħ_Q7K_\SMOoK-RKLK]KS]^Y^KNdSOħK
ZYVOQK TONcXSO XK SNOS PY\WK XSO WK XKT
WXSOT]dOQYdXKMdOXSKWYŞOLcíZ\dOVY^XK
dWSOXXK\YdWKS^KKVOLOdadQVÿNXSOdKa]dO
ZSÿUXK AcdXKaKħ^ÿ^OY\SÿZS]dëM$
iĽaSK^ WK^O\SKVXc a KU^_KVXOT PY\WSO
U^¹\KXKW]SÿTKaSTO]^^cVUYaZOaXOTMRaSVS
]aYTOQYS]^XSOXSKDWSOXSK]SÿLOd_]^KXXSO
a]aYTOTL_NYaSOLYĽA3+>Ħ9:3/<A9>8/
U^¹\O=+79d=3/,3/^OXľaSK^d\YNdSħYZ\dOd
UYXNOX]KMTÿ OXO\QSS S K^YW¹a aMSëŞ Z\Y
WSOXS_TOSL_N_TOXYaO]^\_U^_\cdK\¹aXY
a]U\YľZ\dO]^\dOXSUY]WSMdXcMRTKUSaXKT
WXSOT]dcMRWSU\YUY]WY]KMR
A]dOVUSOPY\Wc^YXSMSXXOQYTKU+=:/5
>C-2A369A/
>\dOLK NëŞcí NY _UKdcaKXSK a XK]dcMR
NdSOħKMR }09<7C A <?-2? d TOT LOd
_]^KXXcWSZ\dOWSKXKWS
5KŞNO NdSOħY ZYMRacMYXO a 1<+83-/
09<7CTO]^ 0+Ħ=DCA/dOadQVÿN_XKZY
a]dOMRXOZ\KaYS^YXSONVK^OQYŞOZ\KaY
^Y SQ\KTëMO d WSVSK\NKWS VK^ TO]^ _ħYWXO
>KUŞOXK]dK]d^_UKTO]^Z\KaNdSaK^cVUYXK
5365+ ?./<D/Ĩ >þ>8+ V_NdUSOQY ŞcMSK
WYŞXK Lc a\ÿMd ZYaSONdSOí }XK MdK] ]ZYT
\dOXSKMdcXSëMXK]Y}aSOVMcK\^cľMSTKUŞO
ZYUY\XcWS n
A UYXUV_dTS dKMc^_TWc dNKXSK dKMdO\Z
XSÿ^OdOdXKUYWS^OQY]^_NS_W+XN\°-RO
`\SVVYXKY7cĿVS<_]USXKU^¹\OWYŞXK\¹a
XSO NYL\dO dK]^Y]YaKí NY ]d^_US -RKLK]K S
U^¹\OħëMdëQYTO]dMdOLK\NdSOTd]cWLYVS]^KWS$
iAħKľXSO ^K POO\SK WK\dOXSK _Md_MSK SNOS
acYL\KŜXS^OX^KTOWXSMdcN_MRYacY\]dKU
aYU¹ħKU^_ZSO\aY^XOTľaSKNYWYľMSY^YMY
TO]^XKTaKŞXSOT]dOLYaS]^YMSOXSOdKVOŞXSO
YNZ\dcQVëNKTëMOQY]SÿMdħYaSOUKYNXY]S]Sÿ
YXYNYZ\dONWSY^_TO]^XKZ\KaNÿdaSëdKXO
d TOQY acQVëNOW ^KU TKU dXKMdOXSO ]ħYaK
d PY\Wë VS^O\ QY ^aY\dëMcMR >Y dXKMdOXSO

aħKľXSO K XSO PY\WK Y^Y S]^Y^K \dOMdcaS
]^YľíQħÿLYUKZ\KaNKac\Kd_XK^_\cdKaSO\K
]SÿaSMRdXKMdOXSKMRn
:SÿUXYSNOKVXO
7K_\SMO -RKLK] S 3NOKVSľMS acdXKaKVS
Z\KaNdSac U_V^ ZSÿUXK DK ad¹\ L\KVS ]^K
\YŞc^Xë1\OMTÿ7SMRKħK+XSYħKj
 A # \ YNZYaSKNKTëM XK Z\YľLÿ
NdSOXXSUKi6O0SQK\YnLca]UKdKħNKaXcMR
WS]^\d¹aWKVK\dXKZS]KħŞO7SMRKħ+XSYħ
<KPKOVS6OYXK\NYNK@SXMSa]Z¹VXSO_\dO
MdcaS]^XSKVS ]cX^Odÿ ZSÿUXK a XKTLK\NdSOT
adXSY]ħcMRPY\WKMRWcľVSS_Md_MSK
i7SMRKħ +XSYħ TKUY ^a¹\MK Y XSOWKV
XKNZ\dc\YNdYXOTSX^OVSQOXMTS09<7C?Wc
]ħYaYľí a]ZKXSKħK S YVľXSOaKTëMK 1OXS_]d
YLNK\dYXcXKTacŞ]dëZY^ÿQë 9=9,9A9Ľì
+,=9<,?4ê-+
<KPKOVZSO\a]dcdWS]^\d¹a\OKVSd_TëMc]Sÿ
XKZħK]dMdcŜXSO_Md_MSYaOT>UVSacSSX^OVOU
^_KVXc 8SO ^KU ZY^ÿŞXc TKU 7SMRKħ +XSYħ
MRYMSKŞ QOXS_]d MY ]Sÿ dYaSO Q\_ZYaKXSK
]SÿQKTëMcXKTacŞ]dOQY]^YZXSKac\Kd_WcľVS
=^aY\dcħaSOMdXc^cZZSÿUXKSQ\KMTSa]aYSMR
WKNYXXKMRZ\dOaYNdëMA/8?=4+Ĩ=537
:<973/88C7?7C=Ħ97
6OYXK\NY NK @SXMS TKUY =59Ĩ-D98C
1/83?=D  U^¹\OQY _Wc]ħ :9=Ħ?=D8C
38=><?7/8>3:<D/5+ś835aSOVUSMR3./3
acŞ]dcMR ZY^\KPSħ a XSOXKQKXXOT PY\WSO
Z\dON]^KaSíZ\Y^Y^cZcY]YLYaYľMSYadXSY
]ħcMRWcľVKMRLÿNëMcMRYNLSMSOWdKľaSK^¹a
SYLTKaSOXSOW\dOMdcaSOMdXcMRn
-RKLK] ZYNdSaSKħ \¹aXSOŞ aS\^_YdO\Sÿ
PKU^_\c Mdc ^OŞ WKQSÿ UYVY\¹a _ K\^c]^¹a
^KUSMR TKU <OWL\KXN^ >cMTKX -Y\\OQSY
@O\YXO]OMdc<_LOX]
:SÿUXY TO]^ K\^c]^cMdXcW Õ_SNOW OWK
X_TëMcW d K\McNdSOħ _ľaSÿMK TO XKNKTO SW
MRK\KU^O\LY]US<_]USXW¹aSħY<OVSQSYXYP
,OK_^c$i:SÿUXYTO]^LVK]USOWZ\KaNcnKiZY
dXKXSO^OQYMdcWTO]^ZSÿUXYTO]^Z\KaNdSaë
N\YQë S ZSO\a]dcW ]^YZXSOW U_ ZYdXKXS_
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\dOMdcNYL\cMRSNYL\OQY]^Y]_XU_NYXSMR
Y\Kd ^OQY ŞO Z\KaK ŞcMSO S \KNYľí :SÿUXK
a WK^O\SKVXcW ľaSOMSO ,YQK ]ë MdÿľMSKWS
\¹aXSOaSOMdXcWS\¹aXSOľaSÿ^cWSaTOQY
NdSOVO ]^a¹\MdcW TKU ľaSK^ N_]d MXY^K
KaľaSOMSOKXSYħ¹apKNY\KMTKn
.dSOħY ]d^_US _UKd_TO ZOaSOX dO]^\¹T
U^¹\cYZSO\K]SÿXKWSO\dO\c^WSORK\WYXSS
WSÿNdcUYVY\KWSSPY\WKWS.VK7K_\SMOoK
-RKLK]K^KUTKUNVK<_]USXKS]^XSOTOZOaXK
N_MRYaK ^YŞ]KWYľí WSÿNdc ZSÿUXOW S NY
L\OWiDKWSVMdXSOMdcĩdQSOħU_aYU¹ħ^aY
TOTSX^OVSQOXMTSSdKX_\d]SÿaXSO]UYĩMdYXYľMS
ZSÿUXKQNdSON_MRYaYľíY^YMdcMSÿK_\OYVë
]aYTOQYLVK]U_n4O]^^YYNXSO]SOXSONY:VK
^YXKNVKU^¹\OQYNY]UYXKħYľíYZK\^KLcħKXK
^cMRNa¹MRXSO\YdħëMdXcMRZYTÿMSKMR3NOKħ
WY\KVXc TO]^ a ]ZY]¹L XSOZYTÿ^c daSëdKXc
d SNOKħOW O]^O^cMdXcW ]^ëN iYL\Kd P\O]U
ZY]ëQ dKLc^OU ]cWPYXSK dKaSO\KTë a ]YLSO
^KTOWXSMdë ]Sħÿ adXY]dëMë MdħYaSOUK U_
acŞ]dOW_ľaSK^_n
=d^_UKZOħXSacŞ]dëP_XUMTÿaľaSOMSOTOT
MOVOWTO]^\YdL_NdOXSO^OQYMYaMdħYaSOU_
XKTVOZ]dONdSÿUSZYa]dOMRXOW_Z\Ka_:SÿU
XK5_V^XSO]UYĩMdYXOQYZSÿUXKdKaħKNXëħ
N_]dë7K_\SMOoK-RKLK]K+\^c]^KTO]^aONħ_Q
XSOQYZY]ħKĩMOWWSÿNdcľaSK^OWLY]USWS
ľaSK^OW]^aY\dOĩV_NdUSMR4OQYdKNKXSOW
TKUY aSdTYXO\K ZY]^\dOQKTëMOQY ^Y MY XSO
aSNdSKVXO TO]^ ]dO\dOXSO ZSÿUXK :YaSXSOX
dK^OWdKZOaXSK-RKLK]i_MSOVOľXSKíZSÿUXO
PY\WcZ\YWSOXS_TëMOadXSY]ħYľMSëXK^cMR
U^¹\dcLÿNëYQVëNKíTOQYNdSOħK4OQYN_]dK
YVľXSYXK a]ZKXSKħYľMSKWS NY]^\dOŞYXcWS
a MdK\YaXcMR dKľaSK^KMR dNYħK NYUYXKí
NdSOħ a]ZSO\KTëMcMR V_NdUë OaYV_MTÿ 9^Y
TOQYZ\KaNdSaKWS]TKn
A]dOVUSOZSÿUXYTO]^YNLSMSOWZY\dëNU_
ZYa]dOMRXOQY A]dOVUK L\dcNY^K ac\KŞK
ŞcMSYacXSOZY\dëNOU
5SONcK\^c]^KZ\dO]^KTO]SÿdKTWYaKíZSÿU
XOWPY\WcTOQYNdSOħY]^KTO]SÿMRKY^cMdXO
SWÿ^XODKUKŞNcW\KdOWQNc]d^_UKYNNKVK



]SÿYN^OTUYXMOZMTSZY\dëNU_ZYa]dOMRXO
QY _VOQK NOQOXO\KMTS <dOMd TK]XK aONħ_Q
7K_\SMOoK -RKLK]K XSO MRYNdS Y ZYa^K
\dKXSO Y XKľVKNYaKXSO ]^K\cMR WS]^\d¹a
Z\dOZOħXSYXcMR LY]Uë aSdTë ľaSK^K ^KUSMR
TKUK\MRS^OUMSS\dOŜLSK\dOQ\OMMcVOMdY^YLc
iWSWYXKNWSK\_QOXS_]dcĦ+>A/4=D>?53
]^aY\dcí ]dUYħÿ U^¹\K aMSëŞ OaYV__TëM
LÿNdSO\OKVSdYaKħK:SÿUXYU^¹\OQYYMdOU_TO
Wcn:SÿUXYWYŞO]SÿTKaSí\YdWKSMSOTONXKU
LOdadQVÿNXSO ^OX SNOKħ ZYaSXSOX ZYdY]^Kí
aOaXÿ^\dXcWľaSK^ħOWMcaSVSdKMTS7K_\SMO
-RKLK]XSOMRMOa\KMKíNY]^K\cMRadY\¹a
KUKNOWSMUSMR NY ^cMR PY\W ^\KNcMcTXcMR
U^¹\O_aKŞKdKZ\dOacŞ]dYXOZ\dONKaXSY
XO 4ONXKU dNKTëM ]YLSO ]Z\Kaÿ d ZY^\dOLc
YNXYaSOXSKPY\W]d^_USMRMOLcdKMRYaKXc
dY]^Kħ ]dKM_XOU aYLOM :SÿUXK TKUY dK]KNc
ľaSÿ^OTSaSOMdXOTTKUYS]^Y^ca]dOVUSOT^a¹\
MdYľMSK\^c]^cMdXOTiA]dOVKUY^\dOLK^Y\YLSí
aZYMd_MS_ZSÿUXKKXSOL\dcNY^cn
8SOTO]^XSOZ\dOTONXKXcWSUYX]OUaOX^
XcWZ\dOMSaXSUSOWYNXYaSOXSK]d^_US8SO
PY\W_ħ_TO dKadSÿ^cMR Y]UK\ŞOĩ Z\dOMSaUY
]d^_MO XYaYMdO]XOT VOMd ^cVUY Z\dOMSa
^OW_MYNVKXSOQY]^KXYaSL\dcNY^ÿD\O]d
^ë NVK -RKLK]K i^Y a ]d^_MO NOUY\KMcTXOT
dKMRYaKXc dY]^Kħ SNOKħ ]d^_US d YU\O]_ TOT
acU]d^KħMKXSK]SÿUSONcYL\KdSNOYacdNK
aKħ]Sÿ^YXëíLcd\YLSíWSOT]MONVKZ\Y]^cMR
NYdXKĩ MdO\ZKXcMR Z\dOaKŞXSO d N\QXSOĩ
]PO\ SX]^cXU^_ XSŞ]dcMR ľaSK^¹an :YNdSO
VK ZYQVëN ŞO SNOKħ ]MR\YXSħ ]Sÿ daħK]dMdK
a]d^_MO_Şc^UYaOTY\KdŞOaSNKí\dOMdcaS]^c
ac]SħOUaOa]dc]^USWMYNY^cMdcdNYLSOXSK
^UKXSXLSŞ_^O\SSZVKUK^_SV_]^\KMTSNOUY\K
MTSaXÿ^\dMO\KWSUSSUYaKV]^aK?aKŞKŞO
ZSÿUXYZYaSXXYLcía]dOMRYLOMXOdK\¹aXY
aZ\Y]^cMRZ\dONWSY^KMR_Şc^UYacMRTKUSO
WYŞXKdXKVOŜíaMRKħ_ZSOZYU\c^OT]^\dOMRë
MdcaNYW_\YLY^XSUKTKUSaac]^\YT_dKW
U_MdcZKħKM_
+\WKXN :YSX^ ZY]d_U_TëM ZSÿUXK S TK
UYľMS Z\dONWSY^_ dKħYŞcħ a "#" \ aO
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#-YX^OWZVK^SYX%
aħ7_]°ONOVK@SVVO
a:K\cŞ_

0\KXMTSZ\dON]SÿLSY\]^aY2K_^OMVKS\O:YN
MdK] >\dOMSOQY =KVYX_ =d^_US 3NOKVS]^cMd
XOT YNLcaKTëMOQY ]Sÿ a ^cW ]KWcW \YU_
a,\_U]OVS^KUW¹aSY^cWZ\dON]SÿadSÿMS_$
i2K_^OMVKS\OTO]^XYacW]^YaK\dc]dOXSOW
K\^c]^¹aS\dOWSOľVXSU¹aZ\KQXëMcMR]^aY
\dcí^\KNcMTÿ]d^_USZ\dOWc]ħYaOTAc\YLc
dħY^XSMdOOWKVSO\dOŜLcSX^\YVSQK^Y\]^aY
WOLVO PKTKX] ^cW a]dc]^USW dKTWYaKí
]SÿLÿNdSO2K_^OMVKS\O]^_NS_TëMd]dKM_X
USOWNKaXcMRWS]^\d¹aSZY]d_U_TëMZ\Ka
ZSÿUXK \c^W_ RK\WYXSS dKaK\^cMR a
XK^_\dOnD\dO]dOXSO^YZ\dcMdcXSħY]SÿNY
YNXYaSOXSKXYaYMdO]XOT]d^_USdħY^XSMdOT
KZYa]^KħYXKad¹\+\^]KXN-\KP^]7Y`O
WOX^ dKħYŞYXOQY Z\dOd Z\O\KPKOVS^ÿ ASV
VSKWK7Y\\S]KA^KUSW]KWcWMOV_4Y]OP
2YPPWKX Y^aY\dcħ a ASONXS_ Z\KMYaXSO
ASOXO\AO\U]^«^^O

.dSOħY -YX^OWZVK^SYX YLTKaSK LYQKM^aY
aOaXÿ^\dXO WK\dOXSK S aSdTO 7K_\SMOoK
-RKLK]K SV # A YL\KdSO ^cW Z\KaSO
d_ZOħXSO ZYdLKaSYXcW LK\aXYľMS dLc^
ac\KŜXcMR VSXSS WKVK\d ]_QO\_TO ZYO^cUÿ
XSOTK]XYľMS:OTdKŞ^YXSOaWQVS]^cW]P_WK^Y
AcdaKVK]Sÿ\YNdKTacŞ]dOTXSO\dOMdcaS]^Y
ľMSXKdXKMdYXOT:SÿUXOWSNOKVXcWZYQYN
XcWSWS]^cMdXcW]ħKaSYXcWZ\dOdK\^c]^ÿ
9L\Kd OWKX_TO XK]^\YTOW XSOYU\OľVYXOT
WOVKXMRYVSS S ]dUSM_TO _\YTYXc ľaSK^ i=_
QO\YaKíY^YWK\dOXSOnWKaSKħ7KVVK\W°
1K]XëMO]ħYĩMOLVK]US]aOUħKNħY
8KVSVSOaYNXOSPKVdaSO\MSKNħY%
3LVKNOVSVSOaXKNL\dOŞXOT^\dMSXSO
4KľXSKħc]W_^XSOXKPKVQħÿLSXSO
,\dOQSOWdK\Y]ħcWL\dYdëZħKMdëMë
,ħëNdSħOWd\KXëa]O\M_U\aKaSëMë
+ZYXKN]^KaOWQNdSOWQħc]SÿUħÿLSë
:Ya]^KħYaSNWYXKNMSMRëQħÿLSë
7VOMdc]^YLSKħO\YdZKMdë^MRXëMO
5\dcUSOWdLħëUKXcMRUKMdOUTÿMdëMO
3MR]U\dcNOħLSMSOWN\ŞëMO]^YU\Y^XSO
7SÿNdcL\dYdKWSUÿNc]KWY^XSO
,ħëNdSħOWd\KXë%KdWSO\dMR_MSOXSO
1K]SħcdaYVXKLVKNOZ\YWSOXSO
3XYMT_ŞQÿ]^cMKħ_X]a¹TUħKNħK
8KVSVSOaYNXOSPKVdaSO\MSKNħK

>Y:K_V@O\VKSXOS:\dOMRKNdUK]OX^cWOX
^KVXKdTOQY:Kc]KQO]>\S]^O]
7K_\SMO -RKLK] XSO]^\_NdOXSO ZYa\K
MKí LÿNdSO NY ^OWK^_ WħYNOT dKWcľVYXOT
UYLSO^c LħëNdëMOT ad\YUSOW U_ RY\cdYX
^YaS^KUTKUXK^cWWSOXSëMcW]SÿYL\KdSO
,\O^YXXONO`KX^Vo+`OXSV:Y\d_MKTëM
daSOaXOWQħcSQħ_MRO^YXcZħ¹^XKZYacŞOT
T_Ş \YdaKŞKXOQY K\^c]^K _^aK\NdK U\O]Uÿ
-SOWXcW UYX^_\OW ZYNU\OľVK ŞcaO YN
MSOXSO Z_\Z_\YaOT ]_USOXUS ZħYWSOXXcMR
aħY]¹a]U\YWXcMRUaSK^¹aZ\dO]cMKTëMcMR
dKZKMROWWMRcS^\Kac?UKd_TOXKWWSO
XSëMO ]Sÿ ľaSK^ħY XSOLK L_\dYaO UħÿLSOXSO
]Sÿ MRW_\ U^¹\cW YNZYaSKNKTë aSTëMO ]Sÿ
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4KUYNNKVYXOOMRKaSëŞëMO]SÿaMR¹\c
>KU]YLSOa^KTOWXSMdOTQħÿLYUSOTTONXYľMS
pASOVUSOTTKUYY^MRħKXSOXYMcSľaSK^ħYľMSp
9NZYaSKNKTëNŜaSÿUSaYXSOSUYVY\c!

DKMc^_TWc,K_NOVKS\OoK\KdTO]dMdO$
=dMdÿľVSacMdcTOWcľVSdNYVXO]ëNYVY^¹a
5^Y d MRcŞYľMSë ]UYa\YXUK adXY]S ]Sÿ XKN
MRW_\c
8KŞcMSO]ZYQVëNKTëMdac]YUKSU^¹\c
<Yd_WSOWYaÿUaSK^¹aSXSOWcMRZ\dONWSY
^¹a "

>OX Md^O\YaSO\]d ZYOWK^_ AdVY^ dKZY
aSKNK SNOKVS]^cMdXO UYXMOZMTO -RKLK]K >Y
aħKľXSO d WSħYľMS N_MRYaOT MdO\ZSO ]aYTO
XKTMdc]^]dO SX]ZS\KMTO ^Y UYX^OWZVKMTK M_
NYaXYľMSľaSK^K]ZYU¹TSLħYQYľíNKTëW_^Y
MY_\dOMdcaS]^XSKa]aYSMRNdSOħKMR
>K XSOMY XKSaXK VOMd TKUŞO acWYaXK
]^\YXK 7K_\SMOoK -RKLK]K YNU\caK Z\dON
XKWS ^UVSaë VOMd ^KUŞO ŞK\VSaë UYW_XSÿ
ħëMdëMëQYdXK^_\ë
i=ZÿNdSħOW aħKľXSO NaSO QYNdSXc a d_ZOħXOT
2K\WYXSS d WYTë ]KWY^XYľMSë adWKQKTëM
,\O^YXXONO`KX^
Vo+`OX%aħZ\caK^XK

QKħÿdSON_ŞcMRN\dOa]UħKXSKTëMcMR]SÿaZY
]d_USaKXS_ YNLSMSK a ]ZYUYTXcW V_]^\dO
aYNc>OUYLSOMOPY\WcU^¹\cWS_]ħKXO]ë
_N_MRYaSYXOZOTdKŞOWKVK\dKZYO^cWYŞXK
YU\OľVSíTKUYiXKTNY]UYXKV]dOUaSK^cTKUSO
ac\K]^KTëd]YU¹adSOWSn 

a UYX^OWZVKMTS S WONc^KMTS UYX^KU^ d N_]dë
8K^_\c
>ON\dOaK\dOMdcaSľMSO_]ZYUKTKTë%
:YOdTKacNYLcaKTëMK]SÿdXSMRaWKQSMdXcW
_\YU_ SMR \c^W_ ŞcMSK U^¹\OW_ ^YaK\dc]dc
UYXMO\^ Z^KU¹a WOVYNcTXc ]dOVO]^ VS]^YaSK
a\YdUaS^KXS_aOQO^KMTSKŞZYaSL\KMTOdN\YaO

:O TdK Ş Z \dO S]^ Y MdYXc
7K_\SMO-RKLK]LcħZ\dOUYXKXcYS]^XSO
XS_ZOaXOT^KTOWXOTRK\WYXSSWSÿNdcXK^_\ë
SMdħYaSOUSOWAM_NYaXc]ZY]¹LSV_]^\_TO^ÿ
^OY\Sÿ,K_NOVKS\Oa]aYSWZYOWKMSOdK^c^_
ħYaKXcW9NNŝaSĀUSZYMRYNdëMcWdOdLSY\_
6O]0VO_\]N_7KV
9^YXKT]ħcXXSOT]dcP\KQWOX^$

SU\dOZSëMO

8K^_\KTO]^ľaSë^cXSëUÿNc]ħ_ZcŞcaO

ŞcMSO ^OQY dKMdK\YaKXOQY ľaSK^K S _ZKTKW ]Sÿ

8SOZYTÿ^OXKW]ħYaKacWKaSKTëMdK]OW
-dħYaSOUľ\¹NXSMRZ\dOMRYNdSTKU]cWLYV¹a
VK]OW
9XOW_dKľ]ZYT\dOXSK\d_MKTëŞcMdVSaO



-Kħc ^OX RK\WYXSTXc dO]Z¹ħ \YdaSTKTëMc ]Sÿ
a TONXYľMS acdaKVK ZYU¹T MS]dÿ S LħYQYľí
aU^¹\cMRXK]dKWONc^KMTKdXKTN_TOYN]UYMd
XSÿ ac\d_MKTëMë XK]dO N_]dO U_ ]^KXYW
LY]USW
=KWY^XcaUYW_XSSd_XSaO\]KVXcWSRK\WY
XSKWS ZOħXcWS Zħ_MKWS aNcMRKW PSdcMdXO
Z\YWSOXXëXSO]UYĩMdYXYľMSë n#

.dSÿUS^cW]ħYaYWd\Yd_WSOíWYŞXKMY
]UħKXSKħYK\^c]^ÿNYXSO]^\_NdYXOQYZ\dON
]^KaSKXSKZ\dc\YNca\YdWKS^cMRZOTdKŞKMR

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

dKZYWYMëaSOV_^OMRXSUaZY]d_USaKXS_
WS]^cMdXOTOU]^KdcS_]SħYaKXS_TOTZ\dOWc
MOXSKNYľaSK^KZYZ\dOdYL\Kdc
+Lc acU\dO]Kí LY]Uë S]U\ÿ dO ]aYSMR
Z\dOUħKN¹a8K^_\c7K_\SMO-RKLK]LÿNdSO
OU]ZO\cWOX^YaKħaMSëQ_MKħOT]aYTOTUK\SO\c
\¹ŞXSM_TëM]^cV]aYSMRNdSOħZ\dOMRYNdëMYN
KUKNOWSdW_NYSWZ\O]TYXSdW_SYN]cWLY
VSdW_NYKL]^\KUMTS
iASNdSKħOW QY p acTKľXSK XKW +XN\°
-K]^OVY^ p WKV_TëMOQY XK ]dMdc^KMR AY
QOd¹a XK L\dOQKMR =OUaKXc aľ\¹N VK]¹a
]Y]XYacMR aSOĩMdëMcMR adQ¹\dK dK^YUS
.Y_K\XOXOd UYħY ^cMR aSY]OU a 6Y^ ZY
U\c^cMR ]^K\cWS \_NKacWS NKMR¹aUKWS
QNdSOZ\dcaS¹NħQYTOQYZ\dcTKMSOV+XK^YVONO
7YXdSO.VKUKŞNOTd^cMRU\KSXZ\dcTWYaKħ
SXXëWKXSO\ÿLcħLYaSOW7K_\SMO-RKLK]
ZYO^ëaSOVUSWZYO^ëU^¹\cZ\dOŞcħMKħOŞcMSO
XK_MdKTëMZSÿUXKdSOWSn
8K^_\KTO]^aSOVUSWWS]^\dOWVOMd^\dOLK
LcídNYVXcWNYZYTÿMSKTOTS]^Y^caOT\dOXSK
aTOT^KTOWXSMdO_\dëNdOXSODMSO\ZVSaYľMSë
S ZYUY\ë 7K_\SMO -RKLK] a ]aYSMR XSOdVS
MdYXcMRZOTdKŞKMRYNU\caKħYLTKaSKħXKW
_a\KŞVSaSKħXK]dad\YUXK:SÿUXYdSOWS
.cZ^cU <YdWcĿVKXSO S =ZYU¹T a XK^_\dO
Z\dOMRYacaKXc a 7_dO_W 8K\YNYacW
a :YdXKXS_ dXKWSYX_TO ]U\c^O ac\KŞKXSO
]^KX¹aN_]dc4OQYWcľVacLS^XSO]cX^O^cMdXK
_VK^KSNOKVXSOadKľaSK^cSVKLAcNKTO
]SÿSŞNVK7K_\SMOoK-RKLK]KZY]dMdOQ¹VXc
PKU^ZYN\dÿNXcacZKNOUXSOWKdXKMdOXSK
9Q\KXSMdK]SÿdK^OWNYľaSK^KSNOS7YWOX^
U^¹\c Z\dON]^KaSK TO]^ aSOMdXc K MKħYľí
YNNcMRKKL]YV_^XëLħYQYľMSë.YWSX_TëMcW
UYVY\OW ZOTdKŞ_ a MKħYľMS WKVYaKXOQY
Z¹ħ^YXKWS TO]^ dSOVOĩ aYNc DKWcľVYXK
WħYNK UYLSO^K XSO TO]^ dSXNcaSN_KVSdYaK
XK% TO]^ XSOTKUY ZYXKNMdK]Yaë ]^\KŞXSMdUë
WONc^_TëMëXKNV_NdUYľMSë7K_\SMO-RKLK]
Z\dcaYħ_TO^_OVOQSTXëWOVKXMRYVSTXë+\UK
NSÿaU^¹\OTMdħYaSOUacdLc^cXKWSÿ^XYľMS
ŞcTOXKZYPKħNYaKXOTdSOWS_]SKXOT\dOUKWSS

VK]KWS>YľaSK^dU^¹\OQYZħcXSO]W_^OUKVO
aU^¹\cW]ZOħXSK]SÿadKTOWXOZ\dOXSUKXSO
MdħYaSOUKSZ\dc\YNc
3NdSO ^_ Y \YNdKT RYħN_ NVK ZOTdKŞ_ TKU
^OŞY^YŞOUVK]cMdXKWSK\KS]ZYUYTXKZOa
XYľí VSXSS NYNKTë ZSÿUX_ ľaSK^K aSÿMOT XSŞ
WKVYaXSMdO]dMdOQ¹ħc9L\KdTO]^Z\dO]cMYXc
K^WY]PO\ë_]X_^ëdYZK\¹aSWQSOħ
8SOYU\OľVYXK OWYMTK OWKX_TO d NdSOħK
U^¹\OQYac\KdS]^cK]MO^cdWWYŞOZ\dcaYNdSí
XK WcľV U\_MRYľí \KT]USOQY ľaSK^K Mdc ^OŞ
TOQY XSONY]^ÿZXYľí :\Y]^Y^K ľ\YNU¹a ZVK
]^cMdXcMRSXSOYWKVL\KU^OWK^_adWKMXSKTë
TO]dMdO]Sħÿ]_QO]^SS.dSOħY^YTO]^XSOdacUVO
OU]Z\O]cTXOac\KŞK]aYS]^cLYVO]XcKUMOX^
aOWQVOaXSMYľMSU^¹\KacaYħ_TONY^UVSaë
OWYMTÿ:Yľ\¹N^OQYYZ_]^Y]dKħOQYY^KMdKTë
MOQYTëU\KTYL\Kd_WħYNKUYLSO^KTO]^K\MRO
^cZOWacd_MSKXSOYNa\KMKVXOT]KWY^XYľMS
A N\_QSW ]U\dcNVO acħKXSK ]Sÿ NdS¹L
ħYNdSDħY^KaOUVSPcTKULcYľaSO^VYXO]ħYĩ
MOWZY\K]^KdKQKTXSU=dK\KaKZYaSO\dMRXSK
aYNc Z\dOMRYNdS a YNMSOĩ XSOLSO]UKac
LK\NdSOT Z\dOT\dc]^c 9L\Kd \YdTKľXSK ]Sÿ
\YdľaSO^VK ^KU TKULc Z\dO]_XSÿMSO ]^K^U_
XSLcZY]^ÿZ_TëMKV_NdUKNYVKZ\YaKNdSħYU_
ľaSK^ħ_U_Z\KaNdSOaSOMdc]^OT
>OX OWLVOWK^cMdXc NcZ^cU Y ^OWKMSO
^KU XSOYMdOUSaKXcW ^KU XSOľMS]ħcW ^KU
XSOYU\OľVYXcW TKaS ]Sÿ a\ÿMd dKQKNUYaY
7K_\SMO-RKLK]Y^aSO\KZ\dONXKWSN\daS
NY^KTOWXSMc
-RYMSKŞ-RKLK]_MRacMSħK^WY]PO\ÿYMSO
XSYXcMR dKUë^U¹a XKN ]^KaOW a 3VONO
0\KXMOY]ħYXOMdXSYXOdLYMdKSVK]US]Y]XYaO
:\YaKX]TS ^Y TOQY _ZYNYLKXSO XSOMRcLXSO
ZYa\¹MS U_ LħYQSOT ZVKŞc ,OVYX U^¹\OT PY\
Wc ħëMdë ]Sÿ a NcZ^cU_ a SNOKħ XKTMdc]^]dc
SU^¹\KacNKTO]SÿWSOT]MOW]ZKMO\_LK\NdSOT
Z\dcMRcVXcWWK\dOXSYWK\^c]^c9^YacL\Kħ
U\KTYL\Kd daSëdKXc SX^cWXSO dO ]aYSW WK
\dOXSOWSZ\dcNKħW_SX^OVOU^_KVXOQYľaSK^ħK
DKMS]dO L\O^Yĩ]USOT dK^YMdUS YUYVYXOT
]_\Yaë WK]ë ]UKħ _UKdKXO a NdSOVO Z\dO
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K<YdWcĿVKXSO
YU#%aħ0_XNKMTS
SW<KMdcĩ]USMRZ\dc
7_dO_W8K\YNYacW
a:YdXKXS_
L=ZYU¹TaXK^_\dO
YU#%aħ0_XNKMTS
SW<KMdcĩ]USMRZ\dc
7_dO_W8K\YNYacW
a:YdXKXS_

MRYacaKXcW a W_dO_W ZYdXKĩ]USW
dYL\KdYaKXO dY]^KħY a aSOV_ aO\]TKMR
d U^¹\cMR XKTLK\NdSOT WKVYaXSMdK XKT
LK\NdSOT \OKVS]^cMdXK TO]^ -KVWO ]_\ Vo+`OX
SV  2SO\K^cdW ZY]^KMS NdSaXK S _T
W_TëMKWKQSKNcZ^cU_dXSUKXK\dOMdaSdTS
WXSOTac]^_NSYaKXOTLK\NdSOT]ZYX^KXSMdXOT
7KVK\d_MRacMSħda\KŞVSaYľMSëSľaSOŞYľMSë
WYWOX^ ]aYLYNc S YNZ\ÿŞOXSK VOŞëMOT XK
^\KaSO WħYNOT aSOľXSKMdUS d U\Yaë ]^YTëMë
YLYU 7KVK\dpR_WKXS]^K ZYdaKVK XKW
Z\dOMd_í ]d^_Uÿ ŞcMSK WëN\Yľí S ZYQYNXë
ÔVYdYÔÿMcaSVSdKMTSL\O^Yĩ]USOTaTOTS]^YMSO
WS]^cMdXOT Z\cWS^caXOT TO]dMdO U^¹\K ^KU
LK\NdYdKPK]McXYaKħK1K_Q_SXKSXKLS]^¹a
=cWLYVSdWUYX^\KZYdc^caSdW
7K_\SMO -RKLK] QK\NdSħ WK^O\SKVXYľMSë
MSKħK S ZSOXSëNdK XSOXKaSNdSħ KVO dK\KdOW
VÿUKħ ]Sÿ ZY^ÿQS Z\dOWc]ħYaOT S ÔXKX]YaOT



ZYXSOaKŞYLKaSKħ]SÿTOTXSO]dMdÿ]XcMRUYX
]OUaOXMTS NVK ]ZYħOMdOĩ]^aK ]Sħc ]_MROQY
\KMTYXKVSdW_LOdVS^YľXSO^ħ_WSëMOQYUKŞNc
dK\YNOUSNOKħ_
i=UY\YV_NdUYľíY]SëQXÿħKZYdSYW]^KXY
aSëMcUYXSOMZOaXOQYO^KZ_USONcdY]^KħK
ZY]^KaSYXKaYLVSMd_OQYSdW_SSX^O\O]Ya
XYľMS dK\¹aXY dLSY\YaYľMS TKU \¹aXSOŞ
TONXY]^OUdXSOaYVYXKK^WY]PO\ëNYL\YLc^_
S Z\dcTOWXYľMS dWc]ħYacMR ac^aY\dYXcMR
Z\dOd\Yda¹TMcaSVSdKMTSQNdSOZ\KaSOa]dc]^
USOac]SħUSdWSO\dKTëU_ZY]SKNKXS_DĦ9>+
UY\_ZMcTXOTZY^ÿQSY]ħKLSKTëMOT]SħÿMRK\KU^O
\_SdXKMdOXSON_]dc^YV_NdUYľí^K^\KMSUYX
^KU^dN_MRYacW]^\_WSOXSOWa]dOMRľaSK^K
S]UëZKXKTONcXSOaSV_dTKMRľaSK^KPY\WKVXO
QY]^KTO]SÿYÔK\ë]aYSMRaħK]XcMR^aY\¹a
XSO\Yd_WSOTëMT_Ş83/A3.D3+68/19Z\dO
XSUKTëMOQY^YMYaSNdSKVXO^YXSOWKYXKT_Ş
ľaSKNYWYľMS N_]dc a]dOMRľaSK^K S ^OQY ŞO

7K_\SMO-RKLK]9N]cWLYVSdW_NYKL]^\KUMTS" p#!

-KVWO]_\Vo+`OX%
aħZ\caK^XK

ZYZKNKTëMaXSOaSONdÿY]aYTOT]c^_KMTSa^OT
XSO]UYĩMdYXYľMS d\O]d^ë XSO_XSUXSYXOT
ac^aK\dK dQ_LXO \OKUMTO a ZY]^KMS aYTXc
V_LdTKaS]UUY]WSMdXcMRU^¹\cMRMOVOWTO]^
:<DCA<-/83/<A89A+13LOdU^¹\OT
ŞKNOXZ\dOTKaŞcMSKXSOWYŞOdKS]^XSOín
A ]aYSW NdSOVO 6O] :]K_WO] ]ZS\S^_OV]
K\^c]^K d QY\cMdë YZS]_TO YQ\YWXc Nc]^KX]
NdSOVëMcQYYNa]Z¹ħMdO]XcMR$i8SOW¹aS
Wc^cW]KWcWTÿdcUSOW$W¹aSWcYSNOKVO
YWSħYľMSMdc]^OTYUYX^OWZVKMTSY]ZYUYT_
Y]dMdÿľVSaYľMSYXSOdWSOXXYľMSYKL]YV_MSO
Y,YQ_n
iA YNZYaSONdS ]ħc]dcWc$ \OKVSdW ZY
dc^caXc S Z\KU^cMdXc WK^O\SKVSdW \_MR
WQXSOXSYaO _XSO]SOXSO SX^O\O]c U_\]
QSOħNYac ħKNXK ZYQYNK NYL\O TONdOXSO
^KXSOMSZK\K]YVn
+\^c]^K ZYNdSOVKħ SNOKVSdW ]ħKaXOQY
ZS]K\dK 4Y\S]K5K\VK 2_c]WKX]K YN\d_MK
TëMOQY \OKVSdW U^¹\c MRMSKħLc iYQ\KXSMdcí
]SÿNYacLSOVKXSK^OQYMYMSOVO]XOYN\d_MSí
XKNa\KŞVSaYľí YN]^ëZSí YN WK\dOXSK XSO
_MRacMSí ^OQY WYWOX^_ USONc dWc]ħc dK

MdcXKTëac\dëNdKíU\dcaNÿn]^KTëM]SÿTKħY
acWYQ\KXSMdOXSOWXSOac]^K\MdKTëMcWZY
dLKaSYXcWTKUSOQYUYVaSOUacŞ]dOQY]OX]_
DK a]dOVUë MOXÿ XKVOŞKħYLc ]^ħ_WSí
i^Y ZY^aY\XO LKħaYMRaKV]^aY PKU^_n TKU
]ħ_]dXSO W¹aSħ 9]MK\ ASVNO a 3X^_S^SYX]
SdWSKŞNŞcí^ÿXK^_\KVS]^cMdXëSNOÿi\YNdKT
LOdY]YLYaOT OXMcUVYZONSSn 8K^_\KVSdW
dY]^Kħ Y]UK\ŞYXc Y ac]ħKaSKXSO ^KU dXSO
XKaSNdYXOQY ZYdc^caS]^cMdXOQY S ]MTOX^c
]^cMdXOQYaSOU_YXSOWYMadXSO]SOXSK]Sÿ
ZYXKN ZY]ZYVS^ë S MYNdSOXXë OQdc]^OXMTÿ
YdKZYWXSOXSOY^cWMYXKNXK^_\KVXOSdK
XSONLKXSO^OQYMYN_MRYaO
7K_\SMO -RKLK] dK^\Y]UKXc Y ZYNXSO
]SOXSO ZYdSYW_ WY\KVXOQY V_NdUYľMS dO
]W_^USOW]^aSO\NdKħŞOZY]^ÿZľaSKNYWYľMS
V_NdUSOT XK]^ÿZYaKħ aYVXSOT XSŞ YNU\cMSK
MROWSMdXOi-_NKXK]dOTXK_US]ħ_ŞëNdSO
ħYW ]dK^Kĩ]USWn$ acU\dcU_TO d\YdZKMdYXc
S NYNKTO$ i.VKMdOQY TO]^OľWc OQYS]^cMdXS
MRMSaSNOWYXSMdXS]UY\Y^KUħK^aYLcħYLc
]^Kí]SÿNYL\cWSSUYMRKí]Z\KaSONVSaYľí)n
.VKK\^c]^cTONcXëXK_UëMY]SÿdYaSOU^¹\ë

!
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ZYaKŞK TO]^ K]^\YXYWSK iASdTK QaSOdNXO
QY XSOLK ^cMR WSVSYX¹a ľaSK^¹a U^¹\cMR
M_NYaXO N\YQS YLVSMdK K]^\YXYW ZYaSXXK
_MdcXSíXK]VOZ]dcWS+]^\YXYWSKTO]^ZSÿU
XK TO]^ aSOVUK 4KUY ]d^_UK adXY]S V_NdUë
N_]dÿdW_]dëTëKLcZ\dO]dħK]KWë]SOLSOn
:OaSOXVS]^-KWSVVOoK0VKWWK\SYXKK]^\YXY
WKYLTKľXSKXKWZYU\OaSOĩ]^aYSMRLKNKĩ
ZY]d_USaKĩSSMRZYNdSa_NVK8SOLK
9^Y L_X^ Z\dOMSaUY ZO\aO\]TS :Y]^ÿZ_
a]dMdÿ^c Z\dOd SNOKVS]^¹a dNOMcNYaKXcMR
XKYNXKVOdSOXSOZ\KaNdSacMRaK\^YľMSZYdK
UKZS^KVSdWOWU^¹\cXSOTO]^a]^KXSOXK]cMSí
SMR WK\dOĩ DKX_\dOXS a ZSOUVO WK^O\SS
aXSOT^YMRMëŞħYLSíL\_dNc._MRK
-VK_NO0K\\¯\OKUKNOWSUSaSOVUSZ\dcTK
MSOV-RKLK]KZ\dON]^KaSKa^cMRZK\_aO\
]KMRQħÿLYUëZYQK\NÿaYLOMdc]U_SMRaKħc
U^¹\ëŞcaSħK\^c]^KWKaSKTëM$i^KVOX^]ħKLXSO
USONc]_UMO]\YľXSO n$
i7K_\SMO-RKLK]LcħTONXcWd^cMRaSdTY
XO\¹a9a]dOWWKVYaKħTKUa]dc]McV_NdS
VK]cMdc\dOUS>KUŞOWK\SXcVOMdXSQNcXSO
LcħKXSU_LS]^ëKXSNKNKS]^ëKXS]_\\OKVS]^ë
KXSUZSK\dOWdTKUSMRUYVaSOUSNOKħ¹a%TOQY
_Wc]ħ Lcħ dLc^ ^\dOŜac Lc ]Sÿ aNKħ a TK
USOľ YMdcaS]^O ]dKVOĩ]^aY WSKħ dLc^ N_Şc
]dKM_XOU NVK ]d^_US Lc ]d_UKí YN]UYMdXS
dU^¹\cMRW¹QħLc]Sÿ\d_MSíaÔXKX]Yacac
dc]U]XYL¹aQħ_ZM¹aSa]dOVUSOQY\YNdKT_
XKSaXSKU¹a-YľRKĩLSëMOQYpdaħK]dMdKNVK
Z\KaNdSacMRK\^c]^¹aU^¹\dcdK]ħ_Q_TëXK
^YLcSMR]ħ_]dXSO_dXKaKídKaSOVUSMRU^¹
\dc dK]ħ_Q_Të XK XKTZ\KaNdSa]dc ZYNdSa p
TO]^a^cWŞOZY\d_MKTëZ\Y]^ëN\YQÿdKa]dO
^\_NXëaSYNëMëNYMRaKħcZY^YLc\d_MSí
]SÿaNdSaKMdXOQYXS^acU^¹\cMRLdN_\XYľí
aSONdSONY\YdQħY]_Qħ_ZSOQYKMdYaYMXOQY
7K_\SMOoYaS-RKLK]YaS^YZOaXKa]^\ÿ^XK
LcħKLcPY\^_XKU^¹\KWSKħKLc]SÿZ\dcMdcXSí
NY^KUSOTNOQ\KNKMTSn
4OQYUYVOQKSNOKVS]^K4OKX.OV`SVVOU^¹\c
ZYNMdK]5YXQ\O]_:Y\Yd_WSOXSK0\KXM_]UY
,OVQST]USOQYa#\L\YXSħ\KdOWdXSW

"

SX^O\O]¹aa]Z¹VXcMRNVKK\^c]^¹aLOVQST]USMR
SP\KXM_]USMRac\KŞKaaSO\]d_dK^c^_ħYaK
XcW6oK\^O^Vo9\ZY\_]dKTëMOSMRWcľVS$
AK]dQO]^YXYaYMdOľXSXSOMdc]^cSMRMSac
-RYMSKŞT_^\YVYUKTONdSľaSOVMcWYMK\dO
-d_TëXK]YLSO^a¹\McK\^cľMSZS]K\dO
AK]d ad\YU XSOdWSOXXSO ^aK\Nc Qħ_ZS ZY
QK\NVSac
-dMdO]O\MON_]dKZ_]^KS_Wc]ħVOXSac
ŝKNOXMdcXV_NdUSaKŞUSW]SÿaKWXSO_UKŞO
.YZ¹USNVK\ëUaK]dcMRdħY^KXSOWKaNK\dO
5^¹\OacQ\YWKNdSMSOXK]ZY]¹LħKZMdcac
>UaSMSO a 7KWYXSO USONc Wc U_ :SÿUX_
VQXSOWc
7SK]^ aK]dOT ŞëNdc dc]U_ p aSOMdXYľMS Z\K
QXSOWc
AK]dOT]Z\KacYRcNKKXK]dOTLVK]UMdc]^c
ASÿM]SÿLYQKíMSO >KTXSO]d^_USNVKaK]]U\c^O
:YdY]^KXëNYZ¹US^\aKTëXSOYLWc^O
AK]dOdL\_UKXOVOZUSOZKVMOKPO\dc]^c

>ÿ aKVUÿ N_]dc d MSKħOW UYXÕSU^ \dO
MdcaS]^YľMS d SNOKħOW L¹T WSÿNdc NYL\OW
S dħOW TONXcW ]ħYaOW ^OX aSOVUS N\KWK^
L¹V_S_ħYWXYľMSU^¹\cXSO_]^KXXSO\YdQ\c
aK ]Sÿ a ħYXSO V_NdUYľMS 7K_\SMO -RKLK]
YNWKVYaKħaYL\KdSO=KSX^7SMROV^O\\K]]KX^
VO N\KQYX SV  Ac]ħKXXSU ,YQK XKQS
SW_]U_VK\XcaaS\dO]acMR]U\dcNOħSNħ_
QSMR TK]XcMR aħY]¹a ]ZKNK QaKħ^YaXSO XK
]^\K]dXOQY]WYUK,Y]USĽaSÿ^c7SMRKħTO]^
NYa¹NMë dK]^ÿZ¹a XSOLSKĩ]USMR U]SÿMSOW
ľaSK^ħK U^¹\c Z\dcLÿNdSO d WS]Të ]^KaSOXSK
MdYħK S dKLSMSK ]WYUK p XS]dMdcMSOVK _MSO
VOľXSOXSK =dK^KXK U^¹\c TO]^ XSOXKaSľMSë
SdħOWXSOaSONdëSMSOWXY^ë.VK7K_\SMOoK
-RKLK]K ]WYU 6OaSK^KX TO]^ a\YQSOW
U^¹\OQY ^\dOLK ZYaKVSí ]^aY\OW U^¹\OQY
^\dOLK _]_Xëí daSO\dÿMYľMSë U^¹\ë ^\dOLK
Z\dOdacMSÿŞcíi:\dOXY]dëMO]SÿXSOMY]dcL
MSOT XSŞ ľaSK^ħY LY]USO dSYXëMO a]dc]^USWS
YQXSKWSZSOUSOħZY^ÿŞXSO_dL\YTYXOaZKd_\c
XSOXKaSľMS S Uħc ZYŞëNKXSK YZKXMO\dYXO
OQYSdWOW acZY]KŞYXO a WYMXO ]U\dcNħK
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:YMd_MSO:SÿUXKZ\YaKNdSNYKU^caXYľMS
WS]^cMdXOTKK\^cľMS]ëTOTUKZħKXKWS=ëTKU
KZY]^YħYaSOpYL\YĩMKWSZ\KaNcSŞcMSK4Y
]°ZRSX:°VKNKXaSOVUSaSOVLSMSOV7K_\SMOoK
-RKLK]Ka]aYSWQħ¹aXcWNdSOVOY\Yd_
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Na prze³omie XIX i XX w., wielu artystów
belgijskich opuœci³o swój kraj, by szukaæ
uznania i s³awy za granic¹1. Sukcesy2 odniesione przez wielu z nich potwierdzaj¹ pry-

wa³a sw¹ jednoœæ polityczn¹ i narodow¹11. Ta
zasadnicza ró¿nica odzwierciedla siê w ówczesnej sztuce: gdy sztuka polska domaga siê wolnoœci utraconej, to w Belgii artyœci wys³awiaj¹

watne kolekcje tworzone w tamtych czasach,
czego dobrym przyk³adem w Polsce jest kolekcja hrabiego Edwarda Aleksandra Raczyñskiego (1847–1926)3.
Dawniej kolekcja liczy³a jedenaœcie dzie³

wolnoœæ odzyskan¹.
Oryginalnoœæ tego nowego malarstwa
belgijskiego wynika z wolnoœci postawy artystycznej i upodobañ, autentycznego bogactwa i ludowoœci; podobnego przyk³adu nie

autorstwa oœmiu malarzy belgijskich. Do
dziœ przetrwa³o tylko dziesiêæ obrazów siedmiu artystów4.
Celem niniejszego studium jest analiza

przedstawia ¿adna inna szko³a z tamtych
czasów”12. Odzyskanie niepodleg³oœci zaowocowa³o w Belgii prawdziwym odrodzeniem malarstwa po roku 1830, a szczegól-

pokaŸnego zbioru malarstwa belgijskiego
znajduj¹cego siê w tej kolekcji5, jak równie¿
popularyzacja przedmiotowych dzie³ zarówno w Polsce, jak i w Belgii6.
Brak bezpoœrednich Ÿróde³7 oraz wcze-

nie w drugiej po³owie XIX w.
Wed³ug Macieja Piotra Micha³owskiego,
wszystko wskazuje na to, ¿e zakupy dzie³ do
kolekcji malarstwa europejskiego by³y dokonane zasadniczo w latach 1892–1914, tak

œniejszych studiów o charakterze naukowym
otwiera mo¿liwoœæ szerszych poszukiwañ.
Dla potrzeb naszej pracy korzystaliœmy
z archiwów8 i publikacji z tamtych czasów,

wiêc w okresie doœæ krótkim, w dwóch centrach ówczesnego europejskiego ¿ycia artystycznego: w Pary¿u 13 i w Monachium14.
Wed³ug s³ów Edwarda Raczyñskiego, syna

w tym z katalogów Salonów paryskich 9.
Wiele pytañ nadal pozostaje bez odpowiedzi, zw³aszcza te dotycz¹ce okolicznoœci nabycia obrazów i kontaktów miêdzynarodowych hrabiego.

za³o¿yciela kolekcji, hrabia „kupowa³ obrazy g³ównie w Pary¿u, dok¹d wyje¿d¿a³
w maju na coroczny Salon sztuki”15, zaœ jesieni¹ udawa³ siê do Monachium16. Zakupy
pochodzi³y zatem g³ównie z bie¿¹cych wy-

Nasze poszukiwania przysporzy³y wiêcej
informacji na temat dzie³ malarstwa belgijskiego, u³atwiaj¹c tym samym zrozumienie
pobudek przyœwiecaj¹cych hrabiemu przy
dokonywaniu ich wyboru.

staw w obu wymienionych miastach, rzadziej z galerii czy z domów aukcyjnych17.
W ten sposób hrabia Raczyñski da³ pocz¹tek kolekcji dzie³ malarskich reprezentuj¹cych ró¿ne pr¹dy artystyczne epoki: znajduj¹

Aby lepiej zrozumieæ wybór konkretnych
obrazów ówczesnych malarzy belgijskich, nale¿y przede wszystkim odnieœæ siê do sytuacji
historycznej obu pañstw na prze³omie XIX

siê tam zarówno obrazy impresjonistyczne,
postimpresjonistyczne, jak i symbolistyczne.
Natomiast sam zbiór malarstwa belgijskiego zawiera z jednej strony obrazy impre-

i XX w. Podczas gdy Polska, utraciwszy niepodleg³oœæ w wyniku rozbiorów, znajdowa³a siê
pod panowaniem trzech zaborców10, Belgia, po
odzyskaniu niepodleg³oœci w 1830 r., budo-

sjonistyczne i postimpresjonistyczne 18,
z drugiej zaœ dzie³a, które mo¿na okreœliæ
mianem szczególnych przypadków19. Wiod¹cymi tematami belgijskiej czêœci kolekcji

Malarze belgijscy z kolekcji Edwarda hr. Raczyñskiego

Analiza tematyczna i uzasadn i e n i e w y b o r u – Tematem dwóch
pierwszych obrazów Emile Claus nawi¹zuje
do pracy ch³opów i ¿ycia na wsi. Wydaje siê
zatem, ¿e dokonuj¹c ich zakupu, E.A. Raczyñski preferowa³ motywy przyrody 23 ,
która by³a dla niego „(...) szczególnie inspiruj¹cym Ÿród³em piêkna, lecz równie¿ uznawa³ tendencje spo³eczne w sztuce, nios¹ce
obraz naturalistyczny lub wyidealizowany
codziennego ¿ycia ludzi”24. To spostrze¿enie

1. Emile Claus, Dziewczyna przy sianokosach, 1896; w³. Fundacji im. Raczyñskich
przy Muzeum Narodowym w Poznaniu
2. Emile Claus,
W cieniu, 1897;
w³. Fundacji im. Raczyñskich przy Muzeum Narodowym
w Poznaniu
3. Emile Claus, Veere,
1897; w³. Fundacji
im. Raczyñskich przy
Muzeum Narodowym
w Poznaniu

s¹ sceny rodzajowe i pejza¿e. Równie czêstym jest motyw ¿eglarski, w przeciwieñstwie do portretu wystêpuj¹cego rzadko20.

1. Malarze impresjoniœci i postimpresjoniœci

czêœciowo wyjaœnia wybór tematów dzie³ do
kolekcji.
Zapewne dlatego pejza¿e stanowi¹ wa¿n¹
czêœæ kolekcji. Poœród nich hrabia upodoba³
sobie pejza¿ flamandzki25, który jest licznie reprezentowany. Istotnie, „wydaje siê, ¿e ulubionym rodzajem malarstwa E.A. Raczyñskiego by³
pejza¿ przedstawiaj¹cy przyrodê w sposób specyficznie romantyczny” 26. Mo¿na nawet

Malarz Emile Claus21 uchodzi za jedne-

stwierdziæ, ¿e dotyczy to zw³aszcza pejza¿u intymnego27, wywo³uj¹cego u odbiorcy stan psychicznego uto¿samiania siê z przyrod¹. Jednoczeœnie nale¿y dodaæ, ¿e w malarstwie Emile’a
Clausa „pejza¿ (...) jest nacechowany uczucio-

go z czo³owych przedstawicieli belgijskiego
impresjonizmu zwanego luminizmem22.
Kolekcja hrabiego E.A. Raczyñskiego zawiera trzy obrazy jego autorstwa: Dziewczyna przy
sianokosach (il. 1) datowany na 1896 r.,

woœci¹, posiada duszê wyra¿aj¹c¹ cz³owieczeñstwo w takim samym stopniu, jak malarstwo
tematycznie skupione na cz³owieku”28. Najprawdopodobniej ta ekspresja cz³owieczeñstwa
i bohaterstwa narodowego29 zafascynowa³a

W cieniu (il. 2) oraz Veere (il. 3) z 1897 r.

hrabiego Raczyñskiego.

Emile Claus (Vive-Saint-Eloi, 1849
– Astene, 1924): luminizm
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4. Emile Claus,
Les deux amis punis,
1876; Collection
Royale w Ciergnon

Innym ulubionym tematem w³aœciciela
kolekcji by³o przedstawienie dzieci. Rzeczywiœcie, wybór obrazu W cieniu wyt³umaczyæ
mo¿na czêœciowo tym, ¿e hrabia lubi³ „prze-

5. Emile Claus,
Fille (?), 1903;
dawniej kolekcja
M. Wauters-Dustin
w Brukseli,
Salon Sociéte Nationale
des Beaux-Arts w Pary¿u
(katalog)

bywaæ w otoczeniu ludzi m³odych i dzieci”30.
Dzieci, które czêsto malowa³ Emile Claus,
okazuj¹c tym samym „naturalne upodobanie do swoistego wdziêku, od pocz¹tku inspiruj¹cego artystê do przedstawienia na
swych p³ótnach niejednej postaci dzieciêcej”31, czego œwietnym przyk³adem jest obraz Les deux amis punis (il. 4).
Porównanie z innymi p³ótnam i a r t y s t y – Je¿eli chodzi o obraz Dziewczyna przy sianokosach, istnieje inne p³ótno (il. 5) o tym samym tytule (franc. Fille
de ferme; por. przyp. 44), nieco póŸniejsze,
które jednak nie ma bezpoœredniego zwi¹zku z omawianym dzie³em. Spoœród pozosta³ych obrazów artysty, najbardziej podobne do nabytego przez hrabiego s¹ p³ótna
Rozeke (il. 6) i Le repos pendant le fauchage (il. 7). Na wzór impresjonistów, Emile
Claus wykona³ wiele wersji tego samego
tematu, uzale¿niaj¹c je od zmiany k¹ta padania œwiat³a.
W twórczoœci malarza liczne s¹ p³ótna
przedstawiaj¹ce chaty ch³opskie we Flandrii32, wœród których uwagê zwracaj¹ Enfants
jouant près de la ferme (il. 8), Façade ensoleillée (il. 9) oraz Famille flamande (il. 10).
Prawdopodobnie wszystkie wymienione obrazy przedstawiaj¹ tê sam¹ zagrodê. Natomiast obraz Veere (Maison à Veere) zdaje siê
pochodziæ z cyklu zainspirowanego wielokrotnymi podró¿ami artysty do Zelandii33.
Kraina ta „czêstokroæ dostarcza³a Clausowi
tematów do licznych p³ócien, tak interesuj¹cych jak osobistych. To w³aœnie w Veere
(...) urzek³o go to, co nazywano japonizmem
Pó³nocy (...). Tam te¿ artysta rozpocz¹³ cykl
obrazów zatytu³owany Façades ensoleillées”34.
Do tej serii35 oprócz obrazu z kolekcji E.A. Ra-

54

Malarze belgijscy z kolekcji Edwarda hr. Raczyñskiego

6. Emile Claus,
Rozeke; Galerie
Van Langenhove
w Gandawie
7. Emile Claus,
Le repos pendant
le fauchage, 1895;
w³. prywatna
8. Emile Claus,
Enfants jouant près
de la ferme, 1897;
dawniej w kolekcji
Courtesey Stefano
Campo-Vaamse Kaai
9. Emile Claus, Façade
ensoleillée, 1898;
w³. prywatna

czyñskiego nale¿y te¿ prawdopodobnie obraz Maison à Veere (Zélande, il. 11).

Faktem jest, ¿e hrabia naby³ wiele p³ócien
impresjonistycznych, a wœród nich tak¿e

p³ócien postimpresjonistycznych36. Wybór
ten, wed³ug Agnieszki £awniczakowej, móg³
byæ podyktowany „polemik¹ prasow¹ wywo³an¹ wystaw¹ dzie³ Pankiewicza i Podkowiñskiego w Warszawie w 1891 r.”37. Byæ mo¿e

dzie³a tych dwóch impresjonistów polskich.
Zarówno Dziewczyna przy sianokosach
jak i W cieniu przedstawiaj¹ ¿ycie na wsi,
wpisuj¹c siê w nurt fascynacji ludowoœci¹ lub
„ch³opomanii”38, panuj¹cej wówczas w malarstwie polskim39 – kierunku obecnego na
wielu p³ótnach ze zbiorów hrabiego.
Porównuj¹c dzie³a belgijskie w kolekcji
– na obrazie Verre odnajdujemy ten sam te-

wystawa wzbudzi³a zainteresowanie E.A. Raczyñskiego impresjonizmem, a wiêc i twórczoœci¹ niektórych artystów belgijskich.

mat i tê sam¹ atmosferê spokoju jak na p³ótnie Czerwony ¿agiel (il. 13) autorstwa Georges’a Buysse’a. Obydwa dzie³a nale¿¹ do

Porównanie z innymi obrazam i k o l e k c j i – Kolekcja malarstwa hrabiego Raczyñskiego zawiera pokaŸny zbiór
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dziwnego, ¿e jego obrazy znalaz³y siê
równie¿ w kolekcji hrabiego E.A. Raczyñskiego.
Na temat obrazów belgijskich posiadamy
kilka ciekawych informacji. Obraz Dziewczyna przy sianokosach (Fille de ferme) by³
wystawiony w 1897 r. na Salonie Société Nationale des Beaux-Arts w Pary¿u. W 1908 r.,
w swej ksi¹¿ce poœwiêconej malarstwu
Emile’a Clausa, Camille Lemonnier przypisuje „posiadanie obrazu Ernestowi de
Surmont z Tourcoing”42. Natomiast p³ótno
W cieniu by³o wystawiane na Salonie Société
Nationale des Beaux-Arts w Pary¿u dok³adnie rok póŸniej. Camille Lemonnier
cytuje je jako „w³asnoœæ pani Hanimann
z Pary¿a”43.
Z powy¿szych informacji mo¿na by wywnioskowaæ, ¿e hrabia Raczyñski naby³ oba
p³ótna po 1908 r., choæ K.M. Górski, w notatkach z podró¿y 44 datowanych na lata
1905–1906, wspomina i opisuje oba p³ótna jako nale¿¹ce ju¿ do kolekcji.
Kilka w¹tpliwoœci budzi dok³adne datowanie zakupu obrazu Veere. Faktycznie, obraz figuruj¹cy pod tym tytu³em w katalogu
wystawy 4 5 nie odpowiada tytu³owi Quai
à Veere (il. 12), przypisanemu dzie³u przez
Camille Lemonnier w cytowanej ju¿ monografii46, mimo ¿e oba p³ótna s¹ identyczne.
St¹d mo¿na przypuszczaæ, ¿e hrabia naby³

10. Emile Claus,
Famille flamande,
1899; Salon Sociéte
Nationale des Beaux-Arts w Pary¿u, 1899
11. Emile Claus,
Maison à Verre
(Zélende), Salon
Sociéte Nationale des
Beaux-Arts w Pary¿u,
1899
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licznych obrazów w kolekcji, zwi¹zanych
z tematyk¹ wodn¹ i ¿eglarsk¹40.
O k o l i c z n o œ c i z a k u p u – Emile
Claus cieszy³ siê uznaniem jeszcze za ¿ycia.
Rzeczywiœcie „jego dzie³a tryumfowa³y na
wielkich miêdzynarodowych wystawach,
a najwiêksze muzea na œwiecie chlubi³y siê
posiadaniem jego p³ócien” 41. Nic wiêc

obraz po 1908 r.47 Informacja ta pozostaje
jednak hipotetyczna zwa¿ywszy, ¿e Emile
Claus namalowa³ wiele p³ócien nosz¹cych
ten sam tytu³48.

Georges Buysse (Gandawa, 1864–
1916): pejza¿ impresjonistyczny
Obok Alberta Baertsoena 49 , Georges
Buysse (1864–1916)50 zaliczany jest do najwybitniejszych przedstawicieli impresjonizmu flamandzkiego. Na pocz¹tku swej ka-
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Analiza tematyczna i uzasadn i e n i e w y b o r u z a k u p u – Oba p³ótna nabyte przez hrabiego E.A. Raczyñskiego
s¹ pejza¿ami. Byæ mo¿e hrabia by³ zafascynowany krajobrazem flamandzkim54, dostrzegaj¹c w nim podobieñstwo z pewnymi regionami Polski. Istotnie, Georges Buysse
„studiowa³ nieprzemijaj¹c¹ przyrodê w ca³ym
jej lokalnym wymiarze (...) by umiejêtnie
wydobyæ z ró¿nych aspektów krajobrazu to,
co bliskie ka¿demu wra¿liwemu cz³owiekowi”55. Przedstawia³ na swych p³ótnach jednoczeœnie w³asne i zbiorowe spojrzenie na
malarstwo. Byæ mo¿e swoim humanizmem56
zauroczy³ hrabiego E.A. Raczyñskiego, a tak¿e z tego powodu, ¿e „u artysty serce wa¿niejsze jest od rêki”57.
Porównanie z innymi p³ótnam i a r t y s t y – Georges Buysse czêsto
przedstawia³ te same tematy, malowane o ró¿nych porach dnia i roku. W ten sposób po-

12. Emile Claus,
Quai à Veere, 1897;
dawniej w kolekcji
Mme Hannimann
w Pary¿u, Salon
Sociéte Nationale
des Beaux-Arts
w Pary¿u, 1899
13. Georges Buysse,
Czerwony ¿agiel, 1901;
w³. Fundacji
im. Raczyñskich
przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

riery artystycznej, „malowa³ obrazy w ciemnej tonacji, by oko³o roku 1890, pod wp³ywem impresjonizmu, rozjaœniæ paletê”51.
Na temat impresjonizmu powie, ¿e „by³
równie zbawienny dla malarstwa, jak
rewolucja z 1789 r. by³a zbawienna dla spo³eczeñstwa”52. Nie zmieni³ tego przekonania a¿ do roku 1910, kiedy ciê¿ko zachorowa³. Obie te daty wyznaczaj¹ ramy
czasowe, w których powsta³y dwa p³ótna
malarza znajduj¹ce siê w kolekcji.
Pierwszy obraz, zatytu³owany Czerwony
¿agiel (il. 13), datowany jest na 1901 r., natomiast data powstania drugiego p³ótna –
Droga we wrzeœniu (il. 14) nadal pozostaje
nieznana53.

wsta³o wiele wersji pokazuj¹cych ten sam
motyw, co dodatkowo komplikuje fakt czêstego zmieniania, a nawet powtarzania tytu³ów58.
Obraz zatytu³owany Bateau sur la Lys
(La voile rouge) (il. 15) znajduje siê w muzeum w Gandawie. Jest ³udz¹co podobny do
p³ótna Czerwony ¿agiel z kolekcji hrabiego E.A. Raczyñskiego59. Do obydwu dzie³
mo¿na zastosowaæ doskonale opis sporz¹dzony przez F. Mareta, wed³ug którego „Czerwony ¿agiel z muzeum w Gandawie, malowany jeszcze bardziej wyrazistym
poci¹gniêciem gêstej farby, przypominaj¹cym
malarstwo Baertsoena, zwraca uwagê mocniejszymi kolorami: matowa zieleñ listowia
nadbrze¿nej roœlinnoœci kontrastuje z pomarañczow¹ czerwieni¹ ¿agla i z br¹zem kad³uba ³odzi, odbijaj¹cej siê w nieruchomej tafli
kana³u”60. Opisane miejsce zdaje siê identyczne na obu p³ótnach z t¹ wszak¿e ró¿nic¹, ¿e
obraz z Gandawy przedstawia ³ódŸ odwrócon¹ w stosunku do tej z obrazu w kolekcji.
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stwem61, w tym dwa autorstwa malarzy belgijskich: Veere (il. 11) pêdzla Emile’a Clausa
(1849–1924) i Kana³ w Gandawie (il. 20)
Ferdinanda Willaerta.
O k o l i c z n o œ c i z a k u p u – Georges
Buysse cieszy³ siê miêdzynarodowym uznaniem ju¿ przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹62.
Hrabia E.A. Raczyñski zapewne naby³ Czerwony ¿agiel w 1901 r., roku powstania obrazu, skoro na Salonie Triennal, odbywaj¹cym
siê w Gandawie w 1902 r., obraz opatrzony
by³ notatk¹: „Czerwony ¿agiel (W³asnoœæ
hrabiego Raczyñskiego – Rogalin, Prowincja Poznañ, Prusy)”63.
Natomiast drugie p³ótno – Droga we
wrzeœniu – zosta³o zakupione najprawdopodobniej na Salonie Société Nationale des Beaux-Arts w Pary¿u, gdzie by³o wystawione
w 1907 r. Przynale¿noœæ obu dzie³ do kolekcji hrabiego potwierdza notatka z roku
1911: „(...) Czerwony ¿agiel (1901) i Droga we wrzeœniu, oba obrazy znajduj¹ siê
u hrabiego Radzinski (sic), Rogala (...)”64.

Albert Baertsoen (Gandawa, 1866–
1922): kontekst historyczny

14. Georges Buysse,
Droga we wrzeœniu,
ok. 1907; w³. Fundacji im. Raczyñskich
przy Muzeum Narodowym w Poznaniu
15. Georges Buysse,
Bateau sur la Lys, b.d;
w³. Museum voor
Schone Kunsten
w Gandawie

W dorobku artysty liczne s¹ p³ótna
przedstawiaj¹ce ³odzie na rzece, jak np. obraz zatytu³owany Lever de lune (il. 16).
Na obrazie L’église de Wondelgem (il. 17)
odnajdujemy te same trzy osoby na drodze
obsadzonej drzewami, co na p³ótnie Droga
we wrzeœniu z kolekcji hrabiego; w ten sposób oba dzie³a zdaj¹ siê uzupe³niaæ.
Porównanie z innymi obrazam i k o l e k c j i – Hrabia E.A. Raczyñski
naby³ równie¿ inne obrazy o tematyce zwi¹zanej z powierzchniami wody i ¿eglar-
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Malarz Albert Baertsoen 65 znany jest
g³ównie jako „ilustrator miejski i melancholijny”66, reprezentuj¹cy impresjonizm we
Flandrii. Kolekcja hrabiego E.A. Raczyñskiego zawiera jedn¹ pracê artysty, doskonale
oddaj¹c¹ ten klimat. Jest to obraz na p³ótnie zatytu³owany Zau³ek67 (il. 18), datowany na rok 1914.
Analiza tematyczna i uzasadn i e n i e w y b o r u z a k u p u – Temat obrazu zawarty w tytule – zau³ek – przedstawiony jest realistycznie, niemniej jednak
mo¿na siê pokusiæ o jego interpretacjê metaforyczn¹ jako sytuacjê bez korzystnego
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16. Georges Buysse,
Lever de lune; Musèe
de Courtrai w Courtrai
17. Georges Buysse,
L’église de Wondelgem, 1897; w³. prywatna
18. Albert Baertsoen,
Zau³ek, 1914;
w³. Fundacji
im. Raczyñskich
przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

wyjœcia. To drugie znaczenie zdaje siê wpisywaæ w historyczny kontekst ówczesnej
Europy, a zw³aszcza w sytuacjê Polski porozbiorowej.
Atmosfera niepewnoœci, emanuj¹ca
z p³ótna68, koresponduje tak¿e z sytuacj¹ hrabiego w jego ojczyŸnie, co mog³oby byæ jednym z powodów zakupu dzie³a do kolekcji.
Innym powodem, mniej widocznym,
mog³y byæ arystokratyczne cechy69 Alberta
Baertsoena jako cz³owieka, jak równie¿ jego
dzie³a70. Zarówno artysta, jak i jego twórczoœæ, zosta³y opisane w ten sposób: „ cz³owiek i dzie³o wyró¿niaj¹ siê dyskrecj¹; wydaje siê, ¿e zawsze jest dla nich wa¿ne
umi³owanie ciszy, a przynajmniej arystokratyczna troska, aby unikaæ rozg³osu, co
wzmacnia jeszcze bardziej arystokratycznoœæ, umiarkowane i powœci¹gliwe zwierzanie siê bez poufa³oœci”71. Wszystkie te przymioty charakteryzowa³y równie¿ osobowoœæ
hrabiego E.A. Raczyñskiego72.
Porównanie z innymi p³ótnam i a r t y s t y – Albert Baertsoen by³ perfekcjonist¹, tote¿ mia³ zwyczaj malowaæ
wiele wersji jednego obrazu73. Motyw zau³ka pojawia siê na wielu p³ótnach, z których
odnaleŸliœmy dwa: jedno to obraz olejny
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skiego malarza Henri Paula Royera (1869–
1938)77, zatytu³owane We Flandrii wieczorem. Odnajdujemy na nim klimat tajemniczoœci, wype³niaj¹cy mroczne flamandzkie
uliczki z p³ócien Alberta Baertsoena.
W dziele Alberta Baertsoena nie ma
wprawdzie istoty ludzkiej, jest zaœ na obrazie Royera. Jednak jej sposób bycia jest synonimem psychicznej nieobecnoœci. Wiek
jest ignorowany, pozostawiony w niepewnoœci.

Ferdinand Willaert (Gandawa,
1861–1938): krajobraz miejski
Gandawy
Ferdinand Willaert78 jest ostatnim przedstawicielem belgijskiego impresjonizmu
w kolekcji E.A. Raczyñskiego. Znajduje siê
w niej pejza¿ miejski79 jego pêdzla – Kana³
w Gandawie (il. 20), datowany na rok 1899.
Analiza tematyczna i uzasadn i e n i e w y b o r u z a k u p u – Po raz kolejny w kolekcji hrabiego E.A. Raczyñskiego mamy do czynienia z pejza¿em
romantycznym 80, w którym F. Willaert

19. Albert Baertsoen,
L’impasse à Middelbourg, b.d.; dawniej
w kolekcji M. Mourey
w Pary¿u

zatytu³owany L’impasse `a Middelbourg
(il. 19)74 z 1898 r., drugie zaœ to akwaforta75. Obraz przedstawia zabudowê bardzo
przypominaj¹c¹ architekturê uwidocz-

20. Ferdinand Willaert,
Kana³ w Gandawie,
1899; w³. Fundacji
im. Raczyñskich przy
Muzeum Narodowym
w Poznaniu

nion¹ na p³ótnie Baertsoena z kolekcji hrabiego, czym oba dzie³a wpisuj¹ siê w charakterystyczny tematycznie nurt twórczoœci
artysty.
Porównanie z innymi obrazam i k o l e k c j i – Temat Flandrii czêsto pojawia siê na obrazach z kolekcji 76, czego
doskona³ym przyk³adem jest dzie³o francu-
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„sk³ania do dostrze¿enia nieprzeczuwanej
g³êbi (...), wzbogacaj¹c motywy i tematy
w³asnymi uczuciami”81. To samo spostrze¿enie mo¿na odnieœæ do wiêkszoœci dzie³ z
kolekcji.
Myœli artysty skierowane s¹ w stronê historii, dlatego te¿ maluje on Gandawê jako
„stare miasto, wierne swej przesz³oœci”82.
Porównanie z innymi p³ótnam i a r t y s t y – Ferdinand Willaert specjalizowa³ siê w przedstawianiu pejza¿y i krajobrazów miejskich83, maluj¹c czêsto p³ótna
o tym samym tytule84 i na ten sam temat, jak
np. Vue de Gand (il. 21) czy Canal à Gand
(il. 22).
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wi wiêc, ¿e hrabia E.A. Raczyñski chcia³ nabyæ któreœ z jego p³ócien.
Na podstawie informacji, jakie posiadamy na temat obrazu Kana³ w Gandawie, wiadomo, ¿e w roku 1899 Ferdinand Willaert
wystawia go na Salonie Société Nationale
des Beaux Arts w Pary¿u. W tym samym
roku, artysta przedstawia87 swe dzie³a w Berlinie, w pa³acu „Unter der Linden” nie¿yj¹cego ju¿ wtedy hrabiego Atanazego Raczyñskiego. Jest wiêc wielce prawdopodobne, ¿e
hrabia E.A. Raczyñski naby³ p³ótno na którejœ z tych wystaw. W swych notatkach
z podró¿y z lat 1905–1906 K.M. Górski88
potwierdza przynale¿noœæ obrazu do kolekcji, z czego mo¿na wnioskowaæ, ¿e jego zakup mia³ miejsce wczeœniej.

2. Szczególne przypadki
Léon Frédéric (Bruksela, 1856–
1940): religia
Léon Frédéric89 znany jest jako „pejza¿ysta, alegorysta, malarz tematów religijnych
i spo³ecznych”90. £¹cz¹c wszystkie ówczesne
tendencje epoki91, twórczoœæ tego artysty

21. Ferdinand
Willaert, Vue de
Gand; w³. prywatna
22. Ferdinand
Willaert, Canal
a Gand, 1897;
w³. prywatna

Porównanie z innymi obrazam i k o l e k c j i – Melancholijn¹ i przede
wszystkim romantyczn¹ atmosfer¹ obraz
przypomina Zau³ek Alberta Baertsoena,
natomiast jego tematyka zwi¹zana z wod¹
umiejscawia go obok p³ócien Georges’a
Buysse’a i Emile’a Clausa. Niew¹tpliwie
dzie³o nale¿y do wa¿nej w kolekcji E.A. Raczyñskiego kategorii pejza¿y o charakterze

wprowadza nas do grupy malarzy belgijskiego modernizmu, obecnych w kolekcji. By³
jednym z najbardziej cenionych artystów
epoki, a p³ótna, które pozostawi³, do dziœ
uchodz¹ za bêd¹ce „na poziomie najpiêkniejszych obrazów zgromadzonych i przechowywanych w znamienitych muzeach
i kolekcjach prywatnych”92.
Kolekcja E.A. Raczyñskiego zawiera obraz
artysty zatytu³owany W zakrystii (il. 23)93,
datowany na rok 1904.

marynistycznym85.

Analiza tematyczna i uzasadn i e n i e w y b o r u z a k u p u – Zarówno

O k o l i c z n o œ c i z a k u p u – Z ca³¹
pewnoœci¹ Ferdinand Willaert cieszy³ siê
w owym czasie wielkim uznaniem86, nie dzi-

witra¿, jak i ³awka koœcielna, przedstawione na obrazie, istniej¹ w rzeczywistoœci94.
Oba obiekty zdobi³y pracowniê artysty przy
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23. Léon Frédéric,
W zakrystii, 1904;
w³. Fundacji
im. Raczyñskich
przy Muzeum Narodowym w Poznaniu
24. Charles Baes,
Le Lin et Le Blé et
La Terre; witra¿;
fotografia z Institut
Royal du Patrimoine
Artistique w Brukseli,
nr E 32637
25. Léon Frédéric,
Le Lin, Le Blé et
La Terre, 1887–1889,
œrodkowa czêœæ
La Terre; dawniej
w kolekcji ksiê¿niczki
Tenicheff w Sankt
Petersburg;
L. Jottrand, Léon
Frédéric, s. 15

p³odnoœci ziemi w s³u¿bie podstawowych potrzeb cz³owieka: ¿ywienia i odzienia”100.
Opis La Terre odpowiada opisowi witra¿u; w obu przypadkach Ziemia przedstawiona jest jako „postawna wieœniaczka, niezbyt
urodziwa. Trzyma okaza³e, pyzate dzieciê,
otoczona gromad¹ jedenaœciorga innych
dzieci, którym podaje pe³n¹ pierœ, by mog³y
po¿ywiæ siê jej pokarmem. Ka¿de dziecko
symbolizuje jeden miesi¹c. Na drugim planie, po obydwu stronach tej zwartej grupy,
rozgrywaj¹ siê g³ówne sceny z zwi¹zane
z lnem i zbo¿em”101.
Dolna czêœæ witra¿u Le Lin, Le Blé et
La Terre z motywem Ziemi zosta³a powtórzona na obrazie (il. 23) z kolekcji hrabiego Raczyñskiego. Oczywiœcie temat obul. Haecht w Schaerbeek95. Autorem witra¿a Le Lin et Le Blé et La Terre (il. 24) jest malarz witra¿ysta Charles Baes96, który zrealizowa³ go „w 1893 roku (...) na podstawie La
Terre)”97 oraz „szkiców Léona Frédérica”98.
Le Lin, Le Blé et La Terre (Len, zbo¿e i ziemia, il. 25) jest obrazem pêdzla Léona
Frédérica i stanowi centraln¹ czêœæ wielkiego poliptyku99 na temat „krótkiej historii
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razu jest religijny, o pod³o¿u osobistym, jako
¿e mieszkaj¹c w pewnym okresie swego
¿ycia w pensjonacie w Melle, nieopodal
Gandawy, Léon Frédéric by³ pod wp³ywem
Józefitów102.
Podczas gdy przedstawienie Ziemi na obrazie Le Lin, Le blé et La Terre symbolizuje
pokarm podstawowy, bez którego ¿ycie jest
niemo¿liwe, to czêœæ witra¿u z tym samym
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26. Léon Frédéric,
Avant la procession,
1910; w³. prywatna

malarstwo artysty z ¿yciem mieszkañców
wioski Nafraiture105, przedstawianych czêsto na p³ótnach tego malarza, który w sposób szczególny upodoba³ sobie dzieci. St¹d
ich obecnoœæ na obrazach Les Boëchelles
czy Les gamins106.
Léon Frédéric przypisywa³ dzieciom
wa¿ne znaczenie, czego dowodem jest
œrodkowa czêœæ dzie³a zatytu³owanego Les
Ages de l’ouvrier (il. 27)107, w której lewym, dolnym rogu widaæ gromadkê dzieci. Wœród nich przyci¹ga uwagê ch³opiec
z uniesionym nad g³ow¹ wiklinowym koszem, odwracaj¹cy spojrzenie „jakby w objawieniu”, przez co postaæ staje siê tyle¿

motywem na obrazie W zakrystii ukazuje
œwiat anio³ów i królestwo Boga, bez którego ¿ycie nie ma sensu. Gdy¿ artysta „uwa¿a,
¿e Bóg, bêd¹c pocz¹tkiem i koñcem wszystkiego, wszystko w sobie zawiera. A skoro
wszystko pochodzi od Boga, do Boga musi
kiedyœ powróciæ”103.
Mo¿na by, w pewnym sensie, przenieœæ tê
myœl na dzia³ania hrabiego E.A. Raczyñskiego, dla którego sztuka by³a czymœ wiêcej ni¿
pasj¹. By³a esencj¹ nadaj¹c¹ ¿yciu sens, co
zdaje siê potwierdzaæ pieczo³owicie zgromadzona przezeñ kolekcja.
Odnosz¹c siê do wyboru obrazu o tematyce
religijnej warto przypomnieæ, ¿e religia chrzeœcijañska zawsze odgrywa³a ogromn¹ rolê
w ¿yciu hrabiego, do tego stopnia – ¿e w roku
1867 zaci¹gn¹³ siê on do legii papieskiej.
Porównanie z innymi p³ótnam i a r t y s t y – Niew¹tpliwie religia jest
jednym z wiod¹cych motywów w twórczoœci Léona Frédérica, o czym œwiadczy imponuj¹ca liczba p³ócien o tematyce religijnej104.
Na obrazie Avant la procession (il. 26)
pojawia siê postaæ ministranta, wi¹¿¹cego

symboliczna, co w wyrazie swym niejednoznaczna.
Léon Frédéric uwa¿any by³ za „«prymitywistê» koñca XIX w.”108 i byæ mo¿e równie¿
to wp³ynê³o na wybór dokonany przez hrabiego E.A. Raczyñskiego.
Motyw dzieci wystêpuje czêsto w kompozycjach alegorycznych 109, gdzie „postaæ
dziecka ucieleœnia kolejno ró¿ne elementy
czasu i przyrody”110. W takiej roli odnajdujemy je w tryptyku La Nature (il. 28) oraz
na wielu innych p³ótnach, znajduj¹cych siê
w kolekcji.
O k o l i c z n o œ c i z a k u p u – Dostêpne informacje na temat okolicznoœci zakupu obrazu s¹ bardzo skromne. Wiemy tylko
tyle, ¿e p³ótno by³o wystawione na Szóstej
Miêdzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 1905 r.1 1 1

Charles Doudelet (Lille, 1861 –
Gandawa, 1938): symbolizm
Charles Daudelet112 – malarz, rysownik,
grafik i s³ynny ilustrator utworów Maurice’a Maeterlincka (1862–1949)113 – reprezentuje nurt symbolizmu belgijskiego114.
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W kolekcji hrabiego Raczyñskiego znajduje siê Pobo¿noœæ (il. 29) – niewielkich
wymiarów115 obraz, który – datowany na
rok 1893116 – jest jednym z pierwszych dzie³
artysty117.
Analiza tematyczna i uzasadn i e n i e w y b o r u z a k u p u – Niew¹tpliwie atmosfera obrazu jest tajemnicza, symboliczna i mistyczna. Sk¹pe informacje,
jakimi dysponujemy obecnie na temat obrazu, nie pozwalaj¹ na dok³adne odczytanie
jego treœci118.

27. Léon Frédéric,
Les Ages de l ouvrier,
1895–1897, Musée
d’Orsay w Pary¿u
28. Léon Frédéric,
La Nature, 1897;
w³. prywatna
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Porównanie z innymi dzie³am i a r t y s t y –Liczne s¹ dzie³a artysty oparte na tematyce religijnej1 1 9 , w obrêbie której czêstym motywem s¹ zakonnice, jak np.:
na ilustracji Matko, niczego nie s³yszysz? do
Dwunastu Pieœni Maurice’a Maeterlincka
(il. 30).
O k o l i c z n o œ c i z a k u p u – Obraz
Pobo¿noœæ by³ prezentowany na wielu wystawach: w roku 1893 na Salonie w Brukseli, rok póŸniej – na Wystawie Sztuk Piêknych w Ostendzie 120 , a w 1895 r. na
wystawie Libre Esthétique, jak równie¿ na
Salonie Champ de Mars w Pary¿u.
28 kwietnia tego samego roku p³ótno
zosta³o sprzedane za sumê stu franków s³ynnemu kolekcjonerowi Samuelowi Bingowi121, by w rok póŸniej byæ wystawione na
Salonie Art Nouveau w Hotelu Bing przy
ulicy de Provence w Pary¿u122.
W roku 1900 dzie³o pojawia siê w katalogu aukcji zbiorów Binga123. Wtedy to najprawdopodobniej – wed³ug M. P. Micha³owskiego – hrabia Raczyñski naby³ je wraz
z dwoma innymi obrazami124. Jednak notatki K.M. Górskiego z lat 1905–1906 nie potwierdzaj¹ przynale¿noœci ¿adnego obrazu
pêdzla Charles’a Daudeleta do kolekcji.
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szukiwania dostarcz¹ nam z pewnoœci¹ wiêcej informacji na ten temat.

Gaston Linden (Bruksela, 1861 –
po roku 1940): portret
Kolekcja hrabiego Raczyñskiego zadziwia
nierównoœci¹ poziomu artystycznego sk³adaj¹cych siê na ni¹ dzie³. Istotnie, „obok
dzie³ wysokiej klasy znalaz³y siê prace przeciêtne czy wrêcz s³abe”1 2 7 artystów dziœ ju¿
zapomnianych. Do takich mo¿na zaliczyæ
Gastona Lindena (1861–po 1940)128, ma³o
znanego belgijskiego malarza rodzajowego,
o którym informacje s¹ sk¹pe129.
Twórczoœæ tego artysty niezaprzeczalnie
wyró¿nia siê na tle malarstwa artystów belgijskich skupionych na tematyce przyrodniczej, wiejskiej, pejza¿ach miejskich czy marynistycznych.
We wspó³czesnych mu dokumentach
uchodzi za „malarza scen rodzajowych, krajobrazów marynistycznych, pejza¿y i portretów”130. W opisywanej kolekcji znajduje siê
zachwycaj¹cy, choæ niewielkiego formatu,
portret jego pêdzla pt. Obtulona (il. 31),
wpisuj¹cy siê w wa¿n¹ dla tych zbiorów131
kategoriê dzie³ opartych na motywie kobiety. W grupie tej liczne s¹ portrety kobiet,
które „charakteryzuj¹ niejako koniec wieku, podkreœlaj¹c jednoczeœnie odwiecznie
29. Charles Doudelet,
Pobo¿noœæ, ok. 1894;
w³. Fundacji im.
Raczyñskich przy
Muzeum Narodowym
w Poznaniu
30. Charles Doudelet,
Matko, niczego
nie s³yszysz, 1929,
ilustracja do
Dwunastu Pieœni Maurycego Maeterlincka

Z innego dokumentu z 1913 r. wiadomo, ¿e p³ótno zatytu³owane Pobo¿noœæ, od
roku 1895 nale¿y do jednej z kolekcji prywatnych w Pary¿u125, zaœ rysunek opatrzony tym samym tytu³em cytowany jest wœród
dzie³ wystawianych we W³oszech w roku
1916126.
Aktualny stan badañ nie pozwala na dok³adniejsze okreœlenie miejsca i okolicznoœci nabycia omawianego obrazu. Szersze po-

fascynuj¹cy zagadk¹ kobiecoœci”132.
O k o l i c z n o œ c i z a k u p u – Obtulona
pêdzla Gastona Lindena by³a wystawiona na
Salonie Société Nationale des Beaux-Arts
w roku 1897. Wydaje siê, ¿e to wówczas
hrabia Raczyñski naby³ p³ótno, co potwierdza³yby notatki z podró¿y K.M. Górskiego
z lat 1905–1906, cytuj¹cego obraz jako nale¿¹cy do kolekcji133.
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na tle ca³ej kolekcji. Przyczyn tej jednoœci
nale¿y upatrywaæ w pochodzeniu impresjonistycznym i symbolistycznym znacznej liczby obrazów, jak równie¿ w ich podobieñstwie
tematycznym, oscyluj¹cym najczêœciej
wokó³ pejza¿y romantycznych, scen rodzajowych czy motywów religijnych. Portret
jest tu wyj¹tkiem. Tote¿ dzie³a belgijskie doskonale zespalaj¹ siê z reszt¹ kolekcji.
Podsumowuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e
zebrane dzie³a malarzy belgijskich wyró¿niaj¹ siê kolorystyk¹, intymnoœci¹ i sposobem malowania, uchodz¹cym za konserwatywny, opartym raczej na humanistycznej
tradycji kultury europejskiej ni¿ na sztywnych regu³ach modernizmu. W duchu tej
tradycji, na pierwszy plan wysuwa siê zwi¹zek ¿ycia na wsi z przyrod¹. Krajobraz flamandzki zdaje siê odgrywaæ w tym rolê
szczególn¹. Swym spokojem i wag¹ historycznej przesz³oœci kontrastuje z niestabiln¹

31. Gaston Linden,
Obtulona, ok. 1897(?);
w³. Fundacji im. Raczyñskich przy Muzeum Narodowym
w Poznaniu

K o n k l u z j a – Analiza dzie³ artystów
belgijskich, zgromadzonych w kolekcji hrabiego E.A.Raczyñskiego, pozwoli³a nam na
sformu³owanie kilku ciekawych konstatacji.
Przede wszystkim, dziêki naszym poszukiwaniom uda³o siê ustaliæ kilka wa¿nych
szczegó³ów dotycz¹cych omawianych obrazów, ich datowania, miejsc i okolicznoœci
wystawiania oraz zakupu.
Jednoczeœnie, na podstawie analiz porównawczych, mogliœmy okreœliæ moment
powstania ka¿dego dzie³a na tle ¿ycia artystycznego jego twórcy, a tak¿e na tle kolekcji hrabiego E.A. Raczyñskiego, dziêki czemu zdo³aliœmy przybli¿yæ powody kieruj¹ce
wyborem i zakupem omawianych dzie³. Ponadto stwierdziliœmy, i¿ wszystkie dzie³a
malarzy belgijskich stanowi¹ spójn¹ ca³oœæ
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sytuacj¹ ówczesnej Polski.
Kolekcjonuj¹c dzie³a artystów belgijskich, hrabia E.A. Raczyñski nie tylko przyczyni³ siê do rozwoju kultury w porozbiorowej Polsce, lecz równie¿ – dziêki osobistym
upodobaniom – do docenienia sztuki belgijskiej za granic¹.
Niniejsza praca stanowi przyczynek do
szerzej zakrojonych badañ porównawczych
nad dzie³ami artystów belgijskich w kolekcjach polskich i europejskich, których podjêcie pomog³oby lepiej zrozumieæ postawy
kolekcjonerów wobec sztuki belgijskiej
z prze³omu XIX i XX w.
Tytu³ orygina³u: Ma³gorzata Nowara, Les artistes belges qui quittent la Belgique En Pologne, la collection du
comte Edward Aleksander Raczyñski (1847–1926),
1998, t³umaczenie: Barbara Walkiewicz, Maria Ewa
Librowska („Libra” Biuro T³umaczeñ)
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Przypisy
1

J. Ogonovszky-Steffens, La ‘Bohème’ belge à Paris au
XIXe siècle. Des peintres en quete
^ de formation, de reconnaissance et de réseaux, (w:) red. A. Morelli, Les Emigrants belges, Bruxelles, EVO, 1998, s. 319, wiêcej szczegó³ów na temat sytuacji artystów belgijskich w Pary¿u,
(w:) J. Ogonovszky-Steffens, op. cit., s. 319–334, Musée
d’Orsay – Museum voor Schone Kunsten, Paris–Bruxelles, Bruxelles–Paris, Paris–Gand 1997.
2
Przez „sukces” rozumiemy zakup dzie³ artysty do kolekcji zagranicznych.
3
Na tym etapie naszych poszukiwañ mo¿emy wskazaæ
jedyn¹ kolekcjê polsk¹ zawieraj¹c¹ jedno p³ótno belgijskie. Mowa o kolekcji Feliksa Jasieñskiego. Por. Galeria Rogaliñska Edwarda Raczyñskiego, katalog zbiorów, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1997, s. XXV.
4
Wszystkie omawiane dzie³a malarzy belgijskich,
znajduj¹ce siê w kolekcji, to obrazy. Ich autorami s¹:
Albert Baertsoen (1866–1922), Georges Buysse
(1864–1916), Emile Claus (1849–1924), Charles
Doudelet (1861–1938), Léon Frédéric (1856–
1940), Gaston Linden (1861–1940) i Ferdinand
Willaert (1861–1938). Brakuj¹cym obrazem jest
p³ótno zatytu³owane La ville morte autorstwa Juliena Célosa (1884–1953). Niestety, nie dysponujemy
¿adn¹ reprodukcj¹ tego obrazu.
5
Jeœli chodzi o liczebnoœæ dzie³ w kolekcji, Belgia zajmuje trzecie miejsce, po Francji i Niemczech. Pocz¹tkowo kolekcja zawiera³a 124 dzie³a francuskie i tylko 22 niemieckie oraz 11 belgijskich.
6
Brak studiów na temat dzie³ belgijskiego malarstwa
zachowanych w kolekcji by³ podstaw¹ do napisania
pracy magisterskiej, której niniejszy artyku³ jest syntez¹. Por. M. Nowara, Les oeuvres d’artistes belges provenant des collections des comtes Atanaze Raczyñski
(1788–1874) et Edward Aleksander Raczyñski (1847–
1926), Muzeum Narodowe w Poznaniu (ULB, Faculté
de Philosophie et de Lettres, HAA, praca magisterska 1998).
7
Archiwa hrabiego E.A. Raczyñskiego nie dotrwa³y do
naszych czasów.
8
K.M. Górski, Notatki z podró¿y XVIII. Rogalin, Rockenau, 7 VII 1905 – 5 VI 1906, Biblioteka Jagielloñska, Kraków, 7708 I.; Katalog aukcyjny kolekcji Bing,
Hôtel Drouot, 17.05.1900, Musée d’Orsay, Paris.
9
Katalogi Salonów Société des Artistes Français, Société Nationale des Beaux-Arts oraz Salonu Niezale¿nych. Lektura katalogów wystaw w Monachium
z tamtych czasów by³aby niew¹tpliwie interesuj¹ca.
10
Zaborcami by³y Prusy, Rosja i Austria. Wiêcej informacji na temat historii Polski, (w:) N. Davies, Histoire de la Pologne, t³um. D. Meunier, s. 1, Librairie
Arthème Fayard, 1986; D. Beauvois, Histoire de la Pologne, Hatier, Paris 1995.
11
Wiêcej informacji na temat historii Belgii, (w:)
H. Pirenne, Histoire de la Belgique des origines à nos
jours, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1948–1952,
t. 1–4.
12
P. Fierens, L’Art en Belgique du Moyen-Age à nos jours, La Renaissance du Livre, Bruxelles 1939, s. 431.
13
J. Ogonovszky-Steffens, op. cit.
14
Galeria Rogaliñska..., Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznañ 1997, s. LIII.
15
E. Raczyñski, Pani Roza, Poets’ and Painters’ Press,
Londres 1969, s. 151.
16
Galeria Rogaliñska..., op. cit., s. LIV.
17
Ibidem, s. LIII. W trakcie swych podró¿y, hrabia
przysporzy³ sobie grono znajomych, w tym history-

ków sztuki i krytyków sztuki, którzy z pewnoœci¹
udzielali mu cennych rad.
18
Grupa ta obejmuje Alberta Baertsoena, Georges’a
Buysse’a, Emile’a Clausa i Ferdinanda Willaerta.
19
Mianem „szczególne przypadki” okreœlamy artystów
nieprzystaj¹cych do grupy impresjonistów i postimpresjonistów: Charles’a Doudeleta, Léona
Frédérica i Gastona Lindena.
20
Wed³ug definicji malarstwa rodzajowego i czterech
gatunków malarskich uznanych w XIX w.: malarstwo
historyczne, marynistyczne, portret i pejza¿. Por. Et.
Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Presses Universitaires de France, Paris 1990, s. 789.
21
Wiêcej szczegó³ów na temat twórczoœci Emile’a Clausa, (w:) Retrospectieve Tentoonstelling Emile Claus
(1849–1924), Museum voor Schone Kunsten, Gand
1974.
22
W roku 1904, Emile Claus by³ wspó³za³o¿ycielem
grupy „Vie et Lumière”, stworzonej w proteœcie przeciw dominacji krêgów paryskich. Cz³onkowie grupy
stawiali sobie za cel obronê i popularyzacjê to¿samoœci impresjonizmu belgijskiego, znanego jako luminizm. Georges Buysse bêdzie jednym z jego kontynuatorów. Por. ibidem, s. 10.
23
Galeria Rogaliñska..., op. cit., s. XXXI.
24
„...a particulary inspiring source of beauty, but on
the other hand, he would also acknowledge social
tendencies in art., conveying either a naturalistic or
an idealized image of the every day life of the folk”.
Dodamy jedynie, ¿e fragmenty tekstów obcojêzycznych, cytowane w niniejszym artykule, s¹ w tzw.
wolnym przek³adzie. Por. ibidem.
25
Pejza¿ flamandzki malowali m.in. Georges Buysse,
Emile Claus i Ferdinand Willaert.
26
„[...] it seems that Raczynski’s favourite kind of painting was the landskape with a specific, romantic
representation of nature”. Por. Galeria Rogaliñska...,
op. cit., s. XXXI.
27
Wg definicji pejza¿u intymnego podanej (w:) Et. Souriau, Vocabulaire..., op. cit., s. 1253–1254.
28
C. Lemonnier, Emile Claus, („Collection des artistes
belges contemporains”), G. Van Oest & Cie, Bruxelles 1908, s. 5.
29
A. Croquet pisze o Emile’u Clausie: „Nale¿y Pan do
tych twórców, podobnie jak wœród poetów – Verhaeren i wœród pisarzy – Stijn Streuvels, którzy nadaj¹
bohaterstwu narodowemu formê doskona³¹”. Por.
A. Croquez, Les peintres flamands d’aujourd’hui,
X. Havermans, Bruxelles 1919, s. 17.
30
E. Raczyñski, Rogalin i jego mieszkañcy, Poznañ 1991,
s. 16.
31
C. Lemonnier, Emile Claus..., op. cit., s. 43.
32
Malarz wielokrotnie malowa³ swój dom, willê Zonneschijn. Por. Retroscpectieve..., op. cit., s. 153, C. Lemonnier, Emile Claus..., op. cit., s. 3.
33
A. de Weert A., Emile Claus. L’homme et l’oeuvre,
Imprimerie de la Presse Libérale Gantoise, Gand
1926, s. 11.
34
Ibidem; E. Claus nie by³ zreszt¹ jedynym malarzem
belgijskim, którego inspirowa³ krajobraz zelandzki.
Henri Cassiers (1858–1944), Frans Van Leemputten (1850–1914), Charles Mertens (1865–1919)
i Théodore Verstraete przebywali tam w tym samym
czasie. Por. J. de Smet, Emile Claus, le parcours d’une
vie, s. 32.
35
Wed³ug M.P. Micha³owskiego, cykl ten obejmuje równie¿ obrazy W cieniu, Quai à Veere, Ensoleillée, Ferme
en Zuid Beveland oraz Espoir de printemps. Por. Galeria
Rogaliñska..., op. cit., s. 32.
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Galeria Rogaliñska..., op. cit., s. 36.
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50
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op. cit., s. 837–838.
54
Georges Buysse malowa³ wy³¹cznie okolice Gandawy, Wondelgem oraz wzd³u¿ Kana³u Terneuzen;
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Belgian Painters
from the collection
of count Edward
Raczyñski
Throughout the 19th and 20th centuries many
Belgian artists left their home country to seek fame

Concurrently, on the basis of comparative analyses, we managed to determine precisely the time

and appreciation abroad. The success of many of

and circumstances of origin of each work against

them can be seen also in private collections of the
time, a case in point being the Count E.A. Raczyñski

the background of its author’s life as well as in reference to the Count’s collection, thanks to which

collection. The set of art objects he gathered in-

it was possible to get familiar with the reasons for

cludes a substantial group of works by Belgian painters (over ten canvases by seven artists). The fact

the selection and purchase of the relevant works.
Furthermore, we observed that all the works by

that the artists are unknown to the general public

Belgian painters from the Rogalin Gallery are a co-

and have not been subject to scientific research
prompted the decision to undertake this study.

herent whole when seen on the background of the
entire collection. This coherence can be sought in

In order to fully comprehend what influenced

the Impressionist and Symbolist features of a great

Count E.A. Raczyñski’s choice of purchasing the
works under discussion one should consider the

many paintings and in the similarity of subjects.
Namely, most of them, apart from a portrait, which

historical situation of both states at the turn of the

is an exception to the rule, are Romantic landscapes,

20th c. While Poland, having lost sovereignty as a
result of partitions, is divided between three occu-

genre scenes or religious motifs. On the other hand,
this broad scope of subjects makes the works under

pants, Belgium is politically and nationally unified

discussion match the remainder of the collection.

after regaining independence in 1830. This fundamental difference is reflected in the then art:

In conclusion, we should emphasise that the
collection of Belgian painting stands out thanks to

while Polish art calls for lost freedom, artists in

its colours, subtlety and manner of painting, seen

Belgium extol regained independence.
Two artists, Emile Claus and Léon Frédéric, play

as conservative, based on the humanistic tradition
of European culture rather than on Modernist prin-

a key role in the collection of Belgian painting in

ciples. In line with this tradition, the main focus is

the possession of Count Raczyñski. This collection
includes Impressionist and Post-Impressionist

the close relation of life in the country with nature.
Here the Flemish landscape seems to play a special

paintings as well as canvases that may safely be

role, offsetting the then plight of Poland with its

called special.
The first group is composed of works by Emile

serenity and historical burden of the past.
By collecting works by Belgian artists Count E.A.

Claus, Georges Buysse, Albert Baertsoen, and Ferdinand Willaert, focusing on the motifs of nature

Raczyñski not only contributed to the development
of culture in the enslaved Poland but also – due to his

and landscape. The other group includes Symbol-

personal tastes – helped promote Belgian art abroad.

ist canvases by Léon Frédéric, Charles Doudelet,
and Gaston Linden.

The study is meant as part of more comprehensive comparative research on works by Belgian art-

Our research bore fruit in the obtaining of im-

ists in Polish and European collections. Such re-

portant information on the paintings under consideration, their dating, venues of public display and

search might enable us to better understand the
attitude of collectors to Belgian art at the turn of

purchase.

the 20th century.
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Piotrowska

Kim s¹ dzieci
z portretów
Wyspiañskiego?

Zdaje siê, ¿e wizerunek dziecka od wieków stanowi³ problematyczny temat malarski. Pocz¹tkowo wi¹za³o siê to z nieumiejêtnoœci¹ oddania charakterystycznych,
miêkkich, dzieciêcych rysów, wskutek czego powstawa³y postacie „ma³ych doros³ych”.
Równie¿ póŸniej, kiedy to „mali doroœli”
przybrali nieco na wadze i zamienili siê
w s³odkie putta, ich oblicza nie zatraci³y rysów doros³ych osób. Velasquez jako jeden
z pierwszych odkry³ i prze³o¿y³ na p³ótno
tajemnicê dzieciêcej twarzy. Nie tylko z wirtuozeri¹ wydoby³ jej aksamitn¹ miêkkoœæ,
ale i zwróci³ uwagê na rolê dzieciêcego spojrzenia. Z portretów Velasqueza patrz¹ na
nas prawdziwe dzieci (portrety infantki
Ma³gorzaty, Filipa Prospera). S¹ to nadal
dzieci zbyt doros³e, lecz ich doros³oœæ nie
wynika z nieumiejêtnoœci ukazania rysów
dziecka, lecz ze szczególnej sytuacji, w jakiej
dzieci siê znajduj¹. Dzieci, upozowane na
wzór doros³ych, uwiêzione s¹ w reprezentacyjnych pomieszczeniach, a ich ma³e cia³ka
krêpuj¹ niewygodne dworskie stroje. Bêd¹cy
w sprzecznoœci z natur¹ dziecka przymus bezruchu jest dodatkowym elementem uwiêzienia. Dzieci przymuszone do pozowania godnie sprawuj¹ swój obowi¹zek, bêd¹cy
dopiero przedœpiewem licznych innych,
które spadn¹ zbyt szybko na owe niedoros³e
jeszcze istoty, zmuszaj¹c je do nag³ego wejœcia w doros³oœæ. Dzieci z portretów Velazqueza mówi¹ nie tylko kim s¹, jeœli chodzi
o ich status spo³eczny, ale próbuj¹ okreœliæ
sw¹ to¿samoœæ. Pytanie: „Kim jestem?”
u Velasqueza po raz pierwszy skierowane
jest do wnêtrza postaci, a nie jej reprezentatywnego zewnêtrza.
Ten aspekt portretu dzieciêcego podejmuj¹ bardzo chêtnie malarze XIX-wieczni,
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a zw³aszcza malarze prze³omu XIX i XX w.
Powstaj¹ w tym czasie liczne portrety ch³opców i dziewczynek, których anonimowoœæ
podwa¿a sens pytania o to, kim s¹ przedstawiane postaci. Ich pojawienie siê w obrazie
ma stanowiæ przyczynek do rozwa¿añ na
temat wewnêtrznego, niewidzialnego „ja”
dziecka. Malarze chêtnie siêgaj¹ do tematu
niedoros³oœci, albowiem dzieci to istoty nie
obci¹¿one jeszcze ¿yciowymi rolami. Nie
bêd¹c „kimœ”, s¹ wiêc przede wszystkim
sob¹. Czy na pewno?
Portretowane dziecko zawsze przymuszone bêdzie do zaakceptowania pewnych zewnêtrznych, narzuconych mu warunków.
Sam element bezruchu stanowi wystarczaj¹co wa¿ki powód uniemo¿liwiaj¹cy dziecku
bycie sob¹. Jednak¿e pozornie niesprzyjaj¹ce
ukazaniu to¿samoœci portretowanego zewnêtrze, jest tak naprawdê jedyn¹ mo¿liwoœci¹
okreœlenia siê postaci, a wiêc ukazania jej
wnêtrza. Dziecko, poprzez jemu w³aœciwe
odniesienie siê do otaczaj¹cej rzeczywistoœci
wewn¹trzobrazowej, ukazuje swój stosunek
do œwiata, przez co ukazuje samo siebie.
Wed³ug Gotfrieda Boehma, autora ksi¹¿ki Portret w granicach gatunku, na p³aszczyŸnie obrazowej nieustaj¹cy dialog prowadz¹
ze sob¹ widzialne elementy zewnêtrza oraz
niewidzialne elementy wnêtrza. Jedne wp³ywaj¹ na drugie, tote¿ wnêtrze mo¿e byæ uzewnêtrznione przez zewnêtrze oraz zewnêtrze mo¿e byæ uwewnêtrznione poprzez
wnêtrze. Wa¿ne jest, wed³ug Boehma, wyznaczenie granic miêdzy tym, co wewnêtrzne i zewnêtrzne. Zewnêtrze charakteryzuj¹:
– podobieñstwo (charakterystyka postaci);
– zwi¹zek miêdzy charakterem a dzia³aniem,
tzn. zachowanie siê postaci w obrazie, sposób, w jaki postaæ mieœci siê w polu obrazo-
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wym, sugeruj¹ce jej zachowanie i potencjalny ruch (w sensie fizyczno-psychicznym).
Wnêtrze charakteryzowane jest przez
portretowan¹ postaæ. Okreœla ona sam¹ sie-

równie¿ byæ tak, ¿e zaistnienie modela w rzeczywistoœci obrazowej w taki a nie inny sposób pobudzi do refleksji na temat prawd ogólnych, co przecie¿ nie bêdzie oznacza³o

bie przez siebie sam¹. Owa charakterystyka
mo¿liwa jest przez:
– milczenie, które oznacza, ¿e portretowany nie jest niczym innym, jak tylko samym

zniszczenia to¿samoœci portretowanego.
Prze³om wieków charakteryzuje pe³ne
bólu i pesymizmu konanie epoki, zauwa¿alne równie¿ w portretach dzieciêcych. We

sob¹, nie jest rzecznikiem ¿adnej idei, alegori¹ czy personifikacj¹. To zapewnia portretowanemu zachowanie to¿samoœci, pod
pojêciem której rozumie Boehm nie ogólne
cechy charakteru, ale sobie w³aœciwe zacho-

W³oszech powstaje w tym czasie cykl obrazów przedstawiaj¹cych chore dzieci (bambini malati), Munch tworzy ekspresyjne,
pe³ne lêku wizje wchodzenia w doros³oœæ.
Motyw dziecka pojawia siê równie¿ w twór-

wanie postaci hic et nunc w okreœlonych
warunkach rzeczywistoœci obrazowej;
– umiar, niezbêdny – podobnie jak milczenie – dla zachowania to¿samoœci. Oznacza
on zachowanie œredniej miary w charakte-

czoœci realistów niemieckich.
Dzieci s¹ – podobnie jak ca³a epoka – bytami granicznymi, zawieszonymi miêdzy
œwiadomoœci¹ i nieœwiadomoœci¹, miêdzy
wiedz¹ i niewiedz¹, miêdzy chêci¹ doros³e-

rystyce postaci.
Boehm twierdzi, ¿e portret zak³ada podobieñstwo pewnej konkretnej osoby, która
dziêki temu mo¿e zaistnieæ jako indywidu-

go ¿ycia a lêkiem przed nim, miêdzy pocz¹tkiem a towarzysz¹cym mu niezmiennie
koñcem.
Malarze polscy prze³omu wieków bardzo

um, bo jest t¹, a nie inn¹, wybran¹ spoœród
wielu, bo to jej w³asne, jedyne i niepowtarzalne rysy zosta³y uwiecznione przez artystê. Portret musi odnosiæ siê do naszego rzeczywistego „ja”, musi odnosiæ siê do naszej

czêsto siêgaj¹ do tematu dziecka. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Stanis³aw Wyspiañski, który niestrudzenie powraca wci¹¿ do
tego tematu przez ca³e swoje ¿ycie, portretuj¹c zarówno w³asne dzieci, jak i dzieci ano-

to¿samoœci, musi wreszcie odpowiadaæ na
pytanie KIM JESTEM:
„Portretowany nie mo¿e byæ uwa¿any za
namiestnika ¿adnej, zewnêtrznej wartoœci.

nimowe, „niczyje”. Smutne, melancholijne,
„opuszczone”, zbyt doros³e dzieci pojawiaj¹
siê równie¿ w twórczoœci takich artystów,
jak: Olga Boznañska (Dzieci na schodach,

Musi odrzuciæ wszystkie zewnêtrzne, nie
odnosz¹ce siê do niego dookreœlenia”1.
Boehm zauwa¿a jednoczeœnie, ¿e wyznaczenie hermetycznej granicy miêdzy wnêtrzem i zewnêtrzem jest niemo¿liwe. Dla-

Imieniny babuni), Witold Wojtkiewicz (Krucjata dzieciêca), Kazimierz Sichulski (Dzieci huculskie), Wojciech Waiss (Zasmucona,
Maki, Wiosna, Dziewczynka z Bronowic na
krakowskiej skrzyni), Witold Wojtkiewicz

tego trudna jest selekcja miêdzy tym, co jest
zbêdnym zewnêtrznym dookreœleniem,
a tym, co stanowi esencjê wnêtrza. Trudno
jest równie¿ okreœliæ, czy portretowany jest
namiestnikiem jakiejœ zewnêtrznej warto-

(Podmuchy wiosenne), W³adys³aw Œlewiñski (Wiejska dziewczyna w ¿ó³tej chustce,
Sierota z Poronina), W³adys³aw Jarocki
(Dziewczyna góralska), Ignacy Pieñkowski
(Dziewczyna przy oknie), Konrad Krzy¿a-

œci, mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e jest namiestnikiem uniwersalnej wartoœci wewnêtrznej,
która stanowi czêœæ jego to¿samoœci. Mo¿e

nowski (Dziewczynka przy fortepianie), Józef Pankiewicz (Portret dziewczynki w czerwonej sukni), Teodor Axentowicz (Portret
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Jadzi), Leon Wyczó³kowski (Dziewczynka
z niebieskim kapeluszem), Tadeusz Makowski (Dziewczynka i chiñskie lalki).
Problem anonimowoœci ma – jak uwa-

Kêpiñski twierdzi, ¿e zasad¹ sztuki portretowej Wyspiañskiego jest skumulowanie
elementów ekspresji psychologicznej w spojrzeniu. Twierdzi te¿, ¿e spojrzenie portre-

¿am – w odniesieniu do portretu dzieciêcego szerszy wydŸwiêk. Dziecko to istota
niesamodzielna, wymagaj¹ca troski i niemal permanentnej obecnoœci opiekuna.

towanych wybiega gdzieœ w dalek¹ a nieokreœlon¹ przestrzeñ, zawieraj¹c w sobie
tak¿e wymiar czasu – przysz³oœæ. Nazywa
spojrzenie nostalgicznym fluidem wyp³ywa-

Dziecko przypisane jest rodzicom, nie posiadaj¹c jeszcze innych ról, jest przede
wszystkim dzieckiem, a jego jedynym zewnêtrznym dookreœleniem jest imiê nadane przez rodziców i nazwisko – równie¿

j¹cym z g³êbi psyche.
Makowiecki dodaje, ¿e widz dobrze czuje, ¿e twórca stale patrzy w oczy swoim postaciom i odgaduje zagadkowe prawdy, które w sobie kryj¹.

odziedziczone po rodzicach. Dlatego jeœli
w obrazie pojawia siê „samotne” dziecko,
o którym wiemy tylko tyle, ¿e jest dzieckiem (ch³opcem lub dziewczynk¹), to rodzi siê pytanie, czyje jest to dziecko i sk¹d

Przybyszewski twierdzi, ¿e Wyspiañski
potrafi³ dopatrzeæ siê w oczach portretowanych ich w³asnych – a nie udawanych oczu
oraz ¿e wypatrywa³ linii, w których odbija³
siê charakter cz³owieka i jego dusza.

przychodzi. Samotne dziecko zamkniête
w prostok¹cie p³ótna jest zawsze sierot¹.
Ujmuj¹ca bezbronnoœæ i wieloznaczna anonimowoœæ s¹ jednak pozorne. „Dziecko-sie-

Wyspiañski tak mówi³ o swym malarstwie portretowym:
„Skoro patrzê na ludzi i obserwujê ich
w ró¿nych otoczeniach, doznajê wra¿eñ

rota” potrafi okreœliæ samo siebie przez siebie samo. Jego doros³oœæ kryje siê w³aœnie
w niezale¿noœci, w samotnoœci, która pozwala ustaliæ jego to¿samoœæ.
Malarze m³odopolscy zdaj¹ siê sumien-

dziwnych, przedziwnych – patrzê jak na
przedmioty, manekiny pozamykane w ró¿nych klatkach lub z ró¿nych klatek pochodz¹ce – w jednej chwili zdajê sobie sprawê
z ca³ego zewnêtrza i wewnêtrza tych ludzi

nie wykorzystywaæ lekcjê Velasqueza, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na rolê spojrzenia
portretowanych dzieci. Spojrzenie – element tak wa¿ny dla gatunku, jakim jest por-

i nie ma nikogo, nikogo, kto by na mnie nie
patrzy³ cudzymi oczyma”.

tret, w przypadku portretów dzieciêcych zyskuje szczególny wymiar. Dzieci patrz¹ na
nas powa¿nymi i smutnymi oczami lub zamykaj¹ je, „wpatruj¹c” siê w swój wewnêtrzny œwiat. Z dzieciêcych twarzy wygl¹daj¹

Stanis³aw Wyspiañski to malarz, o którego twórczoœci napisano ju¿ wiele, poczynaj¹c od zmitologizowanych biografii,
a koñcz¹c na naukowych próbach wyjaœnienia fenomenu tej wszechstronnej i tak ak-

oczy doros³ych, ich doros³e dusze.
Równie¿ Boehm zwraca szczególn¹ uwagê na rolê spojrzenia w portrecie. Nazywa
je „wysp¹ wyrazu”, dziêki której mo¿emy
odpowiedzieæ na pytanie, kim jest portre-

tywnej artystycznie osobowoœci. Jednak¿e
temat dziecka niezwykle czêsto pojawiaj¹cy
siê w twórczoœci tego artysty zosta³ wielce
zbagatelizowany. Niestety, sp³ycono go do
radosnej i beztroskiej interpretacji dziecka

towany cz³owiek. Problem ten podnosz¹
równie¿, nawi¹zuj¹c do sztuki portretowej
Wyspiañskiego, badacze jego twórczoœci.

jako nieopornego i wdziêcznego tematu
malarskiego, na tyle uroczego i mi³ego
w ogl¹dzie, ¿e niewartego powa¿niejszych

Stanis³aw Wyspiañski
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i wnikliwszych badañ. Ta droga interpretacji przez wiele lat kszta³towa³a nasze patrzenie na dzieci z portretów Wyspiañskiego.
Mi³e, ufne oblicza dzieci by³y zawsze chêt-

lub z g³ow¹ opart¹ o stó³, w ramionach matek – przytulone i bezradne. Nieupozowane, naturalne, zamyœlone, czêsto potargane
i ciekawe”2. Autorka zwraca równie¿ uwagê

nie reprodukowane w formie kalendarzy
czy ma³ych przytulnych obrazków, zdobi¹cych masowo nasze mieszkania. „Dzieci Wyspiañskiego” tak wtopi³y siê w nasz¹ co-

na znaczenie linii w podkreœlaniu charakteru portretowanej osoby (uwaga ta odnosi
siê ogólnie do ca³ej sztuki portretowej Wyspiañskiego) oraz na uproszczenia realiów,

dziennoœæ, takeœmy siê do nich zd¹¿yli
przyzwyczaiæ, ¿e w naszej œwiadomoœci
funkcjonowaæ zaczê³y jako przyjazne, nie
wymagaj¹ce wiêkszego wysi³ku intelektualnego, bezpieczne tematy malarskie. Dla

i co za tym idzie, oddalanie siê od rzeczywistoœci na rzecz wyrazu. Zdaniem BojarskiejSyrek, celem artysty jest przedstawienie
prawdy o portretowanym.
W podobny sposób ujmuje problem Ta-

przeciêtnego odbiorcy dzieci z portretów
Wyspiañskiego znacz¹ tyle, co mi³a i beztroska niedoros³oœæ, za któr¹ siê kryje (jeœli siê
w ogóle coœ kryje) jedynie bezproblemowy
czas dzieciñstwa.

deusz Szyd³owski: „Umi³owanym tematem
pasteli Wyspiañskiego s¹ dzieci, to zapatrzone i zadumane, to ujête w uœcisku, w przylgnieniu do siebie serdecznym. Wdziêkiem
poezji otacza macierzyñstwo, oddaje gor¹c¹

W ten sposób z góry odrzuciliœmy inny
sposób patrzenia na portrety dzieci i odrzuciliœmy przez to równie¿ inn¹ mo¿liwoœæ interpretacji.

mi³oœæ matki pochylonej nad niemowlêciem. W portretach charakterystyka twarzy
jest bardzo dobitna i wyrazista. Podkreœlenie rysów zasadniczych posuniête jest wrêcz

Odmawiaj¹c dzieciom z obrazów prawa
do zabrania g³osu, „zagadaliœmy” je swym interpretacyjnym przyzwyczajeniem.
Tymczasem dzieci sportretowane przez
Wyspiañskiego s¹ czymœ wiêcej ni¿ tylko

do karykatury. Wszystko bowiem podporz¹dkowane jest efektowi ogólnemu (...).
Charakter portretowanego, jego ruch i postawa poch³aniaj¹ w ca³oœci uwagê”3.
El¿bieta Skierkowska w ksi¹¿ce Plastyka

mi³ym i wdziêcznym tematem malarskim.
Kim s¹ wiêc dzieci z portretów Wyspiañskiego?

Stanis³awa Wyspiañskiego analizuje twórczoœæ portretow¹ artysty w aspekcie stosunku malarza do nowych kierunków artystycznych, tote¿ jej praca ma charakter

Stan badañ
Niewiele jest prób dog³êbnej analizy wizerunków dzieci z obrazów Stanis³awa Wyspiañskiego. Badacze ograniczaj¹ siê w wiêkszoœci do uporz¹dkowania wielorakich ujêæ

porównawczej oceny wzglêdem trendów
w malarstwie europejskim pojawiaj¹cych siê
na prze³omie XIX i XX w., których reprezentantami s¹ bliscy stylistycznie Wyspiañskiemu Munch, Van Gogh i Bractwo Prerafaeli-

tego tematu w twórczoœci artysty oraz do
wzmianek odnosz¹cych siê do zabiegów formalnych, buduj¹cych atmosferê dzie³. W taki
sposób charakteryzuje dzieciêc¹ sztukê portretow¹ Joanna Bojarska-Syrek:

tów4. Autorka wskazuje na kilka portretów
dzieci i zwraca uwagê na nastrój smutku,
jaki z nich emanuje. Nie t³umaczy jednak,
z czego ów smutek wynika, bowiem nie le¿y
to w polu jej zainteresowañ. Problemem,

„Portrety dzieci odznaczaj¹ siê najwiêksz¹ maestri¹, modelowane giêtk¹, wyrazist¹ kresk¹: œpi¹ce w fa³dach poduszek

którym siê zajmuje, jest umiejscowienie Stanis³awa Wyspiañskiego w szerszym, europejskim kontekœcie artystycznym: „W auto-
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litografii Dziewczynka za oknem, z 1998 r.
(...) zauwa¿yæ mo¿na pewn¹ zbie¿noœæ
z rycinami Muncha, u którego ten motyw
pojawia siê w nieskoñczonych wariantach.

ciêcej” sztuce portretowej Wyspiañskiego.
Kêpiñski przygl¹da siê baczniej samym obrazom, jednak¿e wyci¹gniête przez niego
z tej obserwacji wnioski ³¹cz¹ go z pogl¹da-

O tej zbie¿noœci stanowi równie¿ nastrój
smutku i tajemnicy panuj¹cy w wymienionej autolitografii Wyspiañskiego i tak czêsto wystêpuj¹cy u Muncha”5.

mi innych badaczy. Tyczy siê to szczególnie
podejœcia do tematu dziecka jako beztroskiego, urokliwego, nieporadnego, i ow¹ nieporadnoœci¹ ujmuj¹cego motywu7.

Podobnie jak pozostali badacze, E. Skierkowska zauwa¿a, ¿e Wyspiañski ca³¹ uwagê
koncentruje na wyrazie twarzy i ¿e ma³o go
interesuje t³o portretu i jego dekoracyjne
akcesoria.

Zdaniem Kêpiñskiego zainteresowanie
tematem dziecka wynika u Wyspiañskiego
z potrzeby: „nieopornego, mi³ego, pewnego
i niezaanga¿owanego modela”, nie wymagaj¹cego dookreœleñ. Badacz stwierdza

Tadeusz Makowiecki, poddaj¹c analizie
sztukê portretow¹ malarza, nie wprowadza
podzia³u na portrety dzieci i doros³ych (jak
czynili to inni badacze), tote¿ jego wnioski
odnosz¹ siê ogólnie do wszystkich portre-

równie¿, ¿e zafascynowanie Wyspiañskiego
tematem dziecka ma swe potwierdzenie
w biografii artysty. Wed³ug Kêpiñskiego,
osierocony wczeœnie Wyspiañski prze¿ywa
ca³y czas kompleks opuszczenia przez mat-

tów stworzonych przez artystê6. Zdaniem
T. Makowieckiego, Wyspiañski poprzez unikanie rekwizytów i pomijanie szczegó³ów
powoduje, ¿e uwaga ogl¹daj¹cego koncen-

kê oraz „poczucie kruchego ongiœ ¿ycia od
ciep³ej, ludzkiej, kobiecej ofiarnoœci”. S¹dzi
on równie¿, ¿e twórczoœæ artysty ma pod³o¿e schizoidalne wynikaj¹ce z niezrównowa-

truje siê na osobie portretowanej, która to
postaæ tworzy atmosferê obrazu. Jest to atmosfera w³aœciwa portretowanemu cz³owiekowi, przez co prezentuje siê nam on takim,
jakim jest w rzeczywistoœci. Dziêki ograni-

¿enia emocjonalnego oraz histerycznego
usposobienia malarza.
Kêpiñski podzieli³ twórczoœæ portretow¹
Wyspiañskiego, której tematem jest dziecko, na dwa etapy: portrety sprzed 1900 r.

czeniu rekwizytów „charakter figury jest
swobodny i niczym nie ograniczony”.
Poza ogólnymi spostrze¿eniami na temat
twórczoœci portretowej Stanis³awa Wyspiañ-

oraz portrety powsta³e po 1900 r. Pierwszy
etap charakteryzuje siê, zdaniem badacza,
s³odkim, banalnym i infantylnym ujêciem
portretowanych dzieci, które ukazane s¹

skiego, które niestety trac¹ w konfrontacji
z pojedynczymi, konkretnymi dzie³ami,
T. Makowiecki nie dotyka tematu dziecka
w twórczoœci malarza.
Zdzis³aw Kêpiñski nale¿y do nielicznych

w otoczeniu przedmiotów – protez, dookreœlaj¹cych przedstawione postaci. Drugi etap
charakteryzuje siê ukazaniem dzieci w akcjach. Nawet gdy Wyspiañski ka¿e im pozowaæ, stwarza w obrazie atmosferê sugeru-

badaczy, którzy tematu dziecka w twórczoœci Wyspiañskiego nie potraktowali po
„macoszemu”.
Kêpiñski stara siê dociec przyczyny tak
czêsto pojawiaj¹cego siê u artysty motywu.

j¹c¹, ¿e modele znajduj¹ siê w pewnych
sztucznych warunkach, i ¿e w tych warunkach zachowuj¹ z maluj¹cym psychologiczny kontakt: „Dzieci czuj¹ siê u niego zupe³nie swobodnie, na sposób im w³aœciwy.

Wskazuje ponadto na ró¿nice miêdzy wczesnymi i póŸniejszymi portretami dzieci, wytyczaj¹c tym samym liniê rozwojow¹ w „dzie-

Niemowlêta, rzecz prosta, nic sobie z artysty nie robi¹, ss¹c pierœ matki lub po prostu
œpi¹c jak mopsy. Ma³e dziewczynki i ch³op-
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cy rozumiej¹, ¿e siê je maluje, ale k³ad¹ siê
piersi¹ na blat sto³u, siêgaj¹c do ró¿nych
przedmiotów lub próbuj¹ jak¹œ wybran¹ dla
nich pozycjê utrzymaæ przez chwilê, zerka-

Dziewczynka z czerwonym
kapeluszem10
Miejsce, jakie zajmuje dziewczynka w polu

j¹c ku maluj¹cemu”8 . W próbie analiz pojedynczych obrazów, Kêpiñski nie wychodzi
poza ustalone ju¿ ramy interpretacyjne, rozpatruj¹c dzie³a w kategoriach „naiwnego

obrazowym, jest niepewne. To ogólne wra¿enie wynika z dyskomfortu, który pojawia siê
podczas ogl¹du dzie³a. Bierze siê on z poczucia swoistego balansowania na granicy dwóch

dzieciêctwa”. Zwraca te¿ uwagê na „walor
œwie¿oœci i prawdy przedstawianych zjawisk”, które malarz uzyskuje dziêki nowoczesnemu skadrowaniu obrazu.
Byæ mo¿e najbli¿ej rozwi¹zania zagadki

przeciwstawnych racji, prowadz¹cych nieustanny dialog na wspólnej p³aszczyŸnie pola
obrazowego.
Dziewczynka z czerwonym kapeluszem
jest smutna. Mówi¹ to nie tylko jej du¿e,

byli wspó³czeœni malarzowi – Stanis³awPrzybyszewski i Tadeusz ¯uk-Skarszewski, dla
których dziecko w obrazach Wyspiañskiego
to „zawsze dramat”: „Dramat to niemowlê
u piersi, w którym chêæ ¿ycia, instynkt wal-

pe³ne wyrzutu oczy, ale poza dziewczynki
oraz jej ustosunkowanie do otaczaj¹cej przestrzeni. Otaczaj¹ca przestrzeñ, bêd¹ca reprezentantk¹ zewnêtrza, zostaje uwewnêtrzniona poprzez wynikaj¹ce z to¿samoœci

ki o byt, ujawniaj¹ siê z tak szczer¹, bezwzglêdn¹, brutaln¹ niemal si³¹. Dramat to
dziecko jakby po raz pierwszy dostrzegaj¹ce
œwiat zewnêtrzny i patrz¹ce nañ okiem zdzi-

postaci ustosunkowanie siê do tego, co zewnêtrzne. Dlatego równie¿ ca³e zewnêtrze
mówi nam o tym, jaka jest dziewczynka11.
Istnienie dziewczynki w polu obrazowym

wionem, olœnionem, w którego g³êbiach
wszcz¹tek myœli siê budzi. Dramat to te
dziewczêta miejskie, blade, anemiczne, skrofuliczne, wpatruj¹ce siê w chud¹ roœlinê
i wch³aniaj¹ce ca³¹ woñ fio³ka z g³odem nie-

jest pe³nym wyrzutu wahaniem. Mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e niewygodna jest dla niej
rola modelki oraz stan zastyg³ego pozowania pod bacznie obserwuj¹cym okiem malarza. Dostrze¿enie w rzeczywistoœci obrazo-

nasyconem nigdy. Dramat – te podlotki zaniepokojone zagadk¹ ¿ycia, nieznan¹, odgadywan¹, zastraszaj¹c¹, ponêtn¹. Dramat
to Macierzyñstwo, psychologiczna zagadka

wej relacji „malarz-model” jest dowodem na
zainscenizowanie sztucznych, okreœlonych
przez malarza warunków oraz na upozowanie modela. To upozowanie nie odpowiada

pokoleñ, myœl¹, czuciem i instynktem skupionych oko³o pocz¹tku ¿ycia, u samego
Ÿród³a. Czy one ³adne? O, nie! Ale piêkne,
niezmiernie piêkne si³¹ i obna¿on¹ prawd¹
wewnêtrzn¹, która z nich bucha”9.

jednak rzeczywistemu „ja” modela, poniewa¿ analizuj¹c jego postawê w stosunku do
otaczaj¹cej go przestrzeni, zauwa¿amy, ¿e siê
przed ni¹ broni.
Dziewczynka zajmuje centrum obrazu,

Prezentacjê stanu badañ chcia³abym
zakoñczyæ spostrze¿eniem Heleny Blum,
która s³usznie zauwa¿a, i¿ artystyczne dokonania Stanis³awa Wyspiañskiego zosta³y
w literaturze polskiej poddane wnikliwej

a wiêc miejsce uprzywilejowane, skupiaj¹ce
uwagê ogl¹daj¹cego, co dodatkowo stanowi
niewygodê dla zmuszonej do pozowania
dziewczynki. Jej cia³o wykrêcone jest w pe³en niezadowolenia z zajmowanej pozycji

analizie, z jednym wszak¿e wyj¹tkiem – „brak
rozwa¿añ na temat analizy samych dzie³”.

grymas i ci¹¿y ku prawemu, zaciemnionemu brzegowi obrazu. Centralne miejsce, które zajmuje, nie stanowi dla niej wyró¿nie-

77

Eliza Piotrowska

1. Stanis³aw Wyspiañski,
Portret dziewczynki
z kapeluszem, 1893;
w³. Muzeum Narodowe
w Poznaniu
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nia, nie jest to te¿ miejsce bezpieczne, w którym mo¿na by przyj¹æ wygodn¹, pewn¹

kienka, przykrywaj¹ca w ca³oœci siedzisko
krzes³a i markuj¹ca chwiejn¹ postawê, jak¹

i bezpieczn¹ pozycjê. Cia³o dziewczynki balansuje na granicy przymusu, wynikaj¹cego
z zajêcia tego niewygodnego miejsca, oraz
na granicy chêci ucieczki.
Krzes³o, na którym siedzi portretowana,

przyjê³a dziewczynka. Dó³ sukienki spoczywa na dolnej krawêdzi pola obrazowego, stanowi¹cej rodzaj dodatkowej podpory dla
przekrzywionego na krzeœle dziecka.
Pozycja, któr¹ zajmuje dziewczynka na

nie stanowi dla niej elementu oparcia.
Wprost przeciwnie. Zdaje siê siedzieæ jedynie na jego krawêdzi, nie opieraj¹c siê nawet o zaplecek (jedyny widoczny na obrazie fragment krzes³a). Zdawaæ by siê mog³o,

krzeœle, jest niejasna. Wynika ona ze specyficznego skadrowania obrazu – na wysokoœci kolan dziecka. Gdyby wykluczyæ istnienie
zaplecka krzes³a, to dziewczynka siedzia³aby na ziemi z podkurczonymi nogami.

¿e przyjêcie takiej pozycji grozi upadkiem,
a jeœli nie upadkiem, to na pewno zachwianiem równowagi. Na obrazie rzecz jednak
przedstawia siê inaczej. Dziewczynka, mimo

Wówczas suknia zakrywa³aby ca³¹ doln¹
czêœæ postaci, a sama postaæ ukazana by³aby
w domyœlnej ca³oœci. Jednak¿e istnienia zaplecka na obrazie nie da siê wykluczyæ, co

zauwa¿alnego, nienaturalnego wygiêcia cia³a, spoczywa pewnie na krzeœle. Wra¿enie
równowagi wprowadza rozkloszowana su-

znaczy, ¿e malarz zdecydowa³ siê na nietypowe ujêcie portretowe – od g³owy do kolan. Jesteœmy przyzwyczajeni do przedsta-
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wieñ ca³opostaciowych, biustów, przedstawieñ do wysokoœci pasa, tote¿ przedstawienie, które „ucina” postaæ na wysokoœci kolan, nasuwa myœl o pewnym okaleczeniu

Tkanina okreœla terytorium artysty, granicê jego œwiata. Pozosta³e dwie smugi kolorów nie imituj¹ niczego. S¹ kolorami naniesionymi na papier, pokrywaj¹cymi jego

portretowanej.
Kolejnym rekwizytem, który pojawia siê
w obrazie, jest czerwony kapelusz. Równie¿
istnienie tego przedmiotu, jak i sam przed-

powierzchniê w ustalonym porz¹dku. Ich jakoœci¹ jest ukierunkowanie po przek¹tnej
oraz rozdzielenie p³aszczyzny p³ótna.
Jak dziewczynka wpisuje siê w t³o? Znaj-

miot, s¹ niejasne. Po pierwsze, fason kapelusza wymyka siê jakiejkolwiek interpretacji. Jest to kapelusz czerwony, z doœæ
szerokim, g³adkim owalnym rondem oraz
z fantazyjnie udrapowan¹ górn¹ czêœci¹, byæ

duje siê ona na granicy barw, a przede
wszystkim na granicy ich realnoœci. Postaæ
zdaje siê ci¹¿yæ ku smugom barw ciemnych.
Byæ mo¿e dlatego, ¿e jest to dla dziewczynki
jedyna droga ucieczki. Dziewczynka jest

mo¿e ozdobion¹ nastroszon¹ kokard¹12. Fason kapelusza jest lekko ekstrawagancki,
mo¿e trochê zabawny i b³azeñski. W ka¿dym razie zwraca na siebie uwagê i nie nale¿y do przedmiotów, których obecnoœæ po-

osaczona przez rekwizyty, które zainscenizowa³ dla niej malarz: krzes³o, kapelusz,
bia³¹ p³achtê materia³u rozwieszon¹ za jej
plecami. Cia³o dziecka ci¹¿y ku prawej krawêdzi obrazu, bowiem to miejsce jest dla niej

zwala na ukrycie siê. Zawadiacki, krzykliwy
kolorystycznie przedmiot stanowi dla
dziewczynki kolejny element, jeœli nie zagro¿enia, to na pewno przeszkadzaj¹cy

jedyn¹ mo¿liwoœci¹ ucieczki. Z lewej strony
ogranicza j¹ przecie¿ kapelusz, z ty³u zaplecek krzes³a, przed ni¹ stoi malarz lub po prostu widz. Jedynie prawa, zaciemniona czêœæ

w unikniêciu koncentracji uwagi na portretowanej. Tote¿ niejasny gest dziecka, ni to
przyci¹gaj¹cy, ni odpychaj¹cy kapelusz, zdaje siê tylko potwierdzaæ pe³ne wahania istnienie dziewczynki w polu obrazowym.

obrazu przywo³uje brakiem przeszkód.
Dziewczynka patrzy na nas smutnymi
oczami uwiêzionej.
Uwiêzionej w malarskiej pracowni i w
przymusie bycia modelk¹.

T³o obrazu buduj¹ smugi kolorów, biegn¹ce po przek¹tnej i stanowi¹ce szerokie
p³aszczyzny pasów, przypominaj¹ce strukturê promieni, padaj¹cych z wysokiego, poza-

Uwiêzionej na granicy dwóch œwiatów.
Pierwszy z nich wyznacza ona sama, drugi
zosta³ jej narzucony przez artystê. Dziewczynka balansuje na granicy bycia w obrazie

obrazowego punktu z prawej strony. Mo¿na
wyró¿niæ trzy p³aszczyzny kolorów rozcinaj¹cych po skosie po³aæ p³ótna.
Pierwszy jest najjaœniejszy i potraktowany inaczej ni¿ pozosta³e dwa, które wydaj¹

a ucieczki z niego. Nie mog¹c znaleŸæ ¿adnego oparcia, ¿adnej w³asnej rzeczy w przestrzeni, próbuje z tej przestrzeni uciec.
Dziecko wpija nerwowo sw¹ lew¹ d³oñ
w fa³dy sukienki. Anga¿uje w ów pe³en stra-

siê jedynie naniesionymi na p³aszczyznê
kolorami, podczas gdy pierwszy przypomina bia³¹, rozwieszon¹ w tle tkaninê o licznych, podkreœlonych œwiat³ocieniowo zagiêciach. Tkanina ta mo¿e wskazywaæ na to, ¿e

chu i braku poczucia bezpieczeñstwa uœcisk
ca³¹ siebie. Rêka jest prosta, napiêta, sztywna, ca³a skierowana ku naciskowi sparali¿owanej strachem d³oni. Druga rêka nienaturalnie wygiêta w niewiadomym geœcie

dziewczynka pozuje w pracowni malarza,
który rozwiesi³ za plecami portretowanej
materia³, maj¹cy zbudowaæ neutralne t³o.

przyjêcia lub odrzucenia czerwonego kapelusza, ujawnia pe³ne rozterki wahanie oraz
poprzez swe niewygodne wygiêcie pewien
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dyskomfort odnosz¹cy siê ogólnie do obrazowej sytuacji dziewczynki. D³oñ wygiêtej
rêki zosta³a scharakteryzowana bardzo niedok³adnie. Nie zosta³y w niej wyodrêbnione
palce (oprócz kciuka), przez co przypomina bardziej rodzaj p³etwy ni¿ d³oñ cz³owieka. Prawa rêka dziewczynki z jej nienaturalnym wygiêciem w nadgarstku nasuwa myœl
o niedorozwoju i upoœledzeniu koñczyny.
Czy¿by dziewczynka z czerwonym kapeluszem by³a upoœledzona ruchowo? Czy to
mo¿e sytuacja, w której siê znajduje, jest
upoœledzona?
Wówczas poza dziewczynki (poprzez ni¹
sam¹) okreœla³aby chor¹ sytuacjê przymusu istnienia w nieprawdziwym œwiecie.
Dziewczynka ubrana jest w bia³¹ odœwiêtn¹ sukienkê z szerokim ko³nierzem
(przypominaj¹cym ko³nierze b³aznów).
Zaró¿owione policzki s¹ prawdopodobnie
pokryte pudrem lub s¹ wynikiem silnych,
raczej negatywnych emocji, których doznaje dziewczynka. Nie s¹ to na pewno rumieñce zdrowego, zadowolonego dziecka. Podobnie jak oczy, zbyt smutne i zbyt doros³e. Oczy
dziewczynki patrz¹ na nas spojrzeniem pe³nym si³y i mimo ¿e jest w nich wiele rezygnacji, to nie ma w nich wahania. To s¹ oczy,
które siê broni¹. S¹ one bowiem jedynym
narzêdziem walki dziewczynki z uprzedmiotowieniem.

Kim jest dziewczynka z czerwonym
kapeluszem?
Jest wiêŸniem malarza, osob¹ osaczon¹
przez nie swoj¹ przestrzeñ, w której nie
czuje siê dobrze i z której pragnie siê wydostaæ.
Jest ka¿dym z nas – niepewnym, zawieszonym wiecznie na jakiejœ granicy wyborów.
Unieruchomiona, zmuszona do odegrania
swojej roli, jest tak jak ka¿dy cz³owiek wiêŸniem okreœlonych sytuacji.
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Jest wahaniem i czekaniem na moment,
kiedy bêdzie mog³a wróciæ do swojego œwiata, z którego przysz³a.
Jest oskar¿ycielk¹. Patrzy na nas, którzy
stoimy po drugiej stronie p³ótna i obwinia
nas za swój aktualny stan. Daje nam do zrozumienia, ¿e my sami równie¿ kreujemy
nieprawdziwe œwiaty i ka¿emy w nich istnieæ
innym. My, z naszej strony, choæ chcielibyœmy – pe³ni wspó³czucia, zjednoczyæ siê z t¹
ma³¹, smutn¹ dziewczynk¹ i jej cierpieniem,
to jednak stoimy po drugiej stronie p³ótna,
albowiem tu jest nasze miejsce i granica, której nie mo¿emy przekroczyæ.
Jest opowieœci¹ o dwóch ró¿nych œwiatach, które spotykaj¹ siê na p³aszczyŸnie
p³ótna. Jeden – to œwiat narzuconego dziewczynce i jednoczeœnie nieuniknionego zewnêtrza, drugi – to œwiat jej wnêtrza. Istnienie obu œwiatów jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹
okreœlenia to¿samoœci dziewczynki poprzez
ustosunkowanie siê jej wewnêtrznego „ja”
do narzuconego zewnêtrza.

Dziewczynka z dzbankiem13
Podobnie jak w omówionym wy¿ej obrazie, pastel Dziewczynka z dzbankiem jest
przedstawieniem „na granicy”. Granicê wyznaczaj¹ tu jednak jakoœci o innego rodzaju
przeciwstawnych cechach. Dziewczynka
z dzbankiem, mimo ¿e znajduje siê w podobnej przecie¿ jak dziewczynka z czerwonym
kapeluszem sytuacji modelki, zdaje siê nie
byæ ow¹ sytuacj¹ przyt³oczona. Wprost przeciwnie, odnosi siê wra¿enie, ¿e dziecko nic
sobie nie robi z obserwuj¹cego je malarza.
Postaæ malarza, przypominaj¹ca o swojej
obecnoœci w poprzednim obrazie, tu jakby
usuwa siê na margines wydarzeñ. Malarz raczej przygl¹da siê dziecku, niŸli je upozowuje, raczej pozwala mu na zajêcie wygodnej
pozycji, ani¿eli sam stwarza okreœlon¹ wewn¹trzobrazow¹ sytuacjê, której dziecko
musi siê podporz¹dkowaæ.
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2. Stanis³aw
Wyspiañski,
Dziewczynka przy
wazonie[Dziewczynka
z dzbanem, Helenka
z wazonem,
Dziecko z wazonem],
1902; w³. Fundacja
im. Raczyñskich przy
Muzeum Narodowym
w Poznaniu

Pole obrazowe zosta³o przeciête po prze-

kapeluszem, nie musi zajmowaæ, tak krêpu-

k¹tnej olbrzymi¹ p³aszczyzn¹ sto³u, nachylon¹ ku widzowi. Wielka tafla œwiec¹cego
blatu zajmuje 2/3 obrazu. W pozosta³¹ czêœæ
(górny lewy róg) wciœniêta zosta³a postaæ

j¹cego swobodne zachowanie, reprezentacyjnego centrum.
Postaæ dziewczynki jest dla ogl¹daj¹cego
zagadkowa. Widaæ jedynie jej ujêt¹ z profi-

dziewczynki, opieraj¹cej siê o gigantycznych
rozmiarów mebel. Ta dysproporcja miêdzy
olbrzymim sto³em a ma³¹, ledwo siêgaj¹c¹
jego krawêdzi dziewczynk¹, nasunê³a Zdzis³awowi Kêpiñskiemu myœl o bezradnoœci

lu g³ówkê otulon¹ w³osami i rêce z³o¿one
na blacie sto³u w rodzaj gniazdka. Dziecko
skierowane jest do wewn¹trz i zdaje siê byæ
zajête przede wszystkim sob¹. Na twarzy,
ukrytej w gêstych, nieco potarganych w³o-

dziecka wobec wielkiego blatu sto³u: „którego brzeg jedynie dziecko jest w stanie niezdarnie zagospodarowaæ”. Jednak czy owa
dysproporcja musi koniecznie oznaczaæ bez-

sach, widoczny jest lekki rumieniec. Widaæ
równie¿ zarys czo³a, nosa oraz kreski powiek. Dziecko ma zamkniête oczy lub po
prostu opuszczone nisko powieki. Jakkol-

radnoœæ dziecka? A mo¿e ogromny mebel
jest godnym zaufania punktem oparcia?
Mo¿e „wciœniêcie” dziewczynki w górny
lewy róg pola obrazowego stanowi dla niej
okolicznoœæ wyj¹tkowo dogodn¹? Dziecko

wiek by jednak by³o, pewne jest, ¿e dziewczynka zamkniêta jest na aktywny, wizualny kontakt z otoczeniem. Brak tego
kontaktu rekompensowany jest jednak kontaktem dotykowym, dziêki któremu dziec-

zajmuje bezpieczny k¹t obrazu, nie nara¿aj¹c siê na obstrza³ spojrzeñ i oczekiwanych
zachowañ. Dziewczynka z dzbankiem,
w odró¿nieniu od dziewczynki z czerwonym

ko otwiera siê na otaczaj¹c¹ przestrzeñ. Gest
rêki, wyci¹gniêtej ku dzbankowi z bukietem
niezapominajek, prze³amuje monotoniê
wielkiej p³aszczyzny sto³u. Dziewczynka
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oswaja w ten sposób i o¿ywia wielk¹, zewnêtrzn¹, nie nale¿¹c¹ do niej przestrzeñ.
W dziecku nie ma strachu przed otaczaj¹cym zewnêtrzem, jest ciekawoœæ, która pro-

niesienie kolorów na przeœwituj¹cy przez nie
karton. Niezapominajki zdaj¹ siê byæ raczej
wstêpnym szkicem, ani¿eli gotow¹ prac¹.
Natomiast zbudowane z pionowych poci¹-

wadzi je ku poznaniu. Granica, bêd¹ca elementem buduj¹cym obraz, przebiega
pomiêdzy przestrzeni¹ dziecka a przestrzeni¹ sto³u, przestrzeni¹ ma³ej, lecz ¿ywej isto-

gniêæ br¹zowymi i niebieskimi pastelami t³o,
zdaje siê przypominaæ o procesie tworzenia
dzie³a, o jego prymarnych wartoœciach, takich jak kszta³t i kolor, które nanoszone na

ty a przestrzeni¹ wielkiego, lecz nieo¿ywionego mebla. Dziecko tê granicê przekracza,
wychodzi ze swej przestrzeni, powodowane
ciekawoœci¹. Obiektem zainteresowania portretowanej jest dzbanek. Dziewczynka naj-

p³aszczyznê w okreœlonym porz¹dku buduj¹
przedstawienie. Dziewczynka wy³ania siê
z materii lub to materia ujawnia siê poprzez
dziewczynkê. Granica miêdzy liniami jej
w³osów a liniami t³a jest bardzo p³ynna lub,

wyraŸniej nie zamierza zdj¹æ dzbanka ze
sto³u, by móc przyjrzeæ mu siê dok³adniej,
wystarcza jej sam dotyk. W dziecku nie ma
chêci zaw³aszczenia przedmiotu, jest za to
chêæ nawi¹zania kontaktu z otaczaj¹cym

jak tu¿ przy krawêdzi lewego brzegu obrazu, ca³kowicie zatarta. „¯ywa” dziewczynka, podobnie jak niezapominajki, wy³ania
siê z martwej materii.
W obrazie mamy do czynienia z granic¹,

zewnêtrzem. Przejawia siê to zarówno
w œmia³ym oparciu na wielkim blacie sto³u,
jak i wyci¹gniêciu rêki ku stoj¹cemu na stole
dzbankowi.

która przebiega miêdzy elementami rzeczywistoœci obrazowej a ich odbitymi na blacie
sto³u odpowiednikami, które zdaj¹ siê byæ
niezale¿nym od obrazowej rzeczywistoœci

Dzbanek z kwiatami to martwa natura.
Oznacza to, ¿e kompozycja „dzbanek-niezapominajki” jest sztucznym, upozowanym
przez cz³owieka uk³adem. Kwiaty, podobnie
jak dziewczynka, zosta³y „wt³oczone” w nie-

(w znaczeniu – realnoœci), ¿yj¹cym podskórnie œwiatem. Odbicie wyci¹gniêtej ku dzbankowi rêki dziewczynki nie jest zgodne ze
swym pierwowzorem (nawet po uwzglêdnieniu mo¿liwych zniekszta³ceñ formy i kolo-

naturaln¹ przestrzeñ, wpisane w upozowan¹ sytuacjê, dziel¹c (z dzieckiem) doœwiadczenie bytowania w obcych ich istocie
warunkach. Kwiaty, tak jak dziewczynka,

ru). W ten sposób w spokojny, nieco senny
nastrój obrazu wkrada siê niepokój pod postaci¹ tajemniczego odbicia, które nie nale¿y do dziewczynki, choæ w ogólnym zarysie

nios¹ w sobie ¿ycie, jednak¿e sztuczne
warunki, w których siê znajduj¹, nie pozwalaj¹ nadaæ temu ¿yciu w³aœciwego charakteru. Zarówno senna, nieco apatyczna
dziewczynka, jak i ch³odne, niebieskie, bar-

powtarza uk³ad jej rêki, i którego deformacja nasuwa skojarzenie z koñczyn¹ jakiegoœ
mrocznego monstrum. W œwiecie odbitym
na blacie sto³u rêka dziewczynki przyjmuje
monstrualne formy. W œwiecie rzeczywi-

dzo schematycznie przedstawione kwiaty s¹
raczej zaprzeczeniem barwnej, wyrazistej,
skonkretyzowanej ¿ywotnoœci.
Materia malarska najwyraŸniej daje o sobie znaæ w potraktowaniu kwiatów oraz t³a,

stym przestrzeni obrazowej rêka ta równie¿
przybiera nie pasuj¹c¹ do portretowanej formê. Prawa d³oñ dziewczynki nie jest d³oni¹
dziecka. Jest zbyt du¿a, bez œladu dzieciêcej
pulchnoœci, z d³ugimi, raczej kobiecymi

na którym ukazana zosta³a g³ówka dziecka.
Miejsca te przypominaj¹ o tworzywie malarskim, poprzez niedba³e, schematyczne na-

paznokciami. Jest to d³oñ doros³ego cz³owieka. Na tê niezgodnoœæ nak³ada siê deformacja d³oni, szczególnie wyd³u¿enie pal-
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ca dotykaj¹cego brzuœæa kubka. Byæ mo¿e
powiêkszenie d³oni i wyd³u¿enie palca maj¹
koncentrowaæ uwagê ogl¹daj¹cego i wskazywaæ na wa¿noœæ momentu d o t y k u,

Dziewczynka z dzbankiem chce poznaæ
otaczaj¹ce j¹ zewnêtrze, nie wiedz¹c, ¿e cen¹
tego poznania jest œmieræ.
Dziewczynka z dzbankiem jest ma³¹ Ew¹,

a wiêc nawi¹zania kontaktu z otaczaj¹cym
zewnêtrzem.
Gest dziewczynki nasuwa skojarzenie
z gestem Boga Ojca ze sklepienia Kaplicy

której rêkê ku poznaniu naprowadza diabelskie odbicie czarnego sto³u.
Wyci¹gniêta rêka dziecka jest symbolicznym otwieraniem na pe³ne niebezpie-

Sykstyñskiej. Jest to gest kreatora, którego
moc twórcza sprowadza siê do o ¿ y w i a n i a istniej¹cej ju¿, lecz jeszcze martwej
materii. Oddaje czêœæ swej ¿ywotnej mocy,
która bierze siê z niego samego, z jego wnê-

czeñstw zewnêtrze.
Dziewczynka z dzbankiem to obraz
o dwóch œwiatach wpisanych w nas samych
– widzialnym œwiecie materii i niewidzialnym, lecz ujawniaj¹cym siê poprzez mate-

trza. Gest dziewczynki z dzbankiem powodowany jest chêci¹ poznania. Dziewczynka
o¿ywia martwy dzbanek, ale te¿ wyci¹ga
rêce ku ¿yj¹cemu (kwiaty). Gest portretowanej jest jednak¿e, w odró¿nieniu od bo-

riê œwiecie ducha.
Dziewczynka z dzbankiem to opowieœæ
o nieuniknionym wspó³istnieniu ¿ycia
i œmierci.

skiego gestu, œmiertelny. Sama dziewczynka jest materialna i jej wewnêtrzny kontakt
z otaczaj¹c¹ j¹ materi¹ równie¿ odbywa siê
na drodze materialnej. Kontaktuje siê ona

Dzieci z portretów Stanis³awa Wyspiañskiego to nie tylko coœ wiêcej niŸli „bezpiecz-

z materi¹ przez materiê, jak¹ jest jej cia³o.
O¿ywia materiê swoim wnêtrzem, które jest
duchowe, ale które mo¿e byæ uzewnêtrznione jedynie za pomoc¹ materialnego narzêdzia. Odbicie rêki dziewczynki, przypomi-

ne, nieoporne tematy malarskie”, to wrêcz
zaprzeczenie takiego ich postrzegania. Dzieci zawieszone s¹ na granicy nierozstrzygniêcia (wchodzenie w ¿ycie) i rozstrzygniêcia
(czekaj¹ca œmieræ). Rodzi to ogromne na-

naj¹ce szkielet, mówi o „umieraniu tego
wszystkiego, co ¿yæ musi”, a wiêc tego, co
¿ywe: kruchego istnienia dziecka, jak i niepewnego istnienia dzisiaj ¿ywych, a jutro

piêcie zwi¹zane z pytaniem o sens ludzkiego ¿ycia w ogóle. Ka¿de bowiem istnienie,
nawet to ledwie poczête, napiêtnowane jest
zbli¿aj¹cym siê, nieuniknionym koñcem.

umar³ych niezapominajek. Odbicie rêki
nale¿y do czarnej, „g³êbokiej” tafli sto³u,
pochodzi z innego, mrocznego œwiata.
Odbicie rêki jest zapowiedzi¹ œmierci, która niezmiennie towarzyszy ¿yciu. Dziew-

Ka¿de istnienie, nawet to pozornie nie obci¹¿one jeszcze ¿yciowymi rolami, musi nieustannie konfrontowaæ swoje wewnêtrzne
„ja” z otaczaj¹cym zewnêtrzem. Dzieci z portretów Stanis³awa Wyspiañskiego, u¿yczaj¹c

czynka, która wy³ania siê z materialnie potraktowanego t³a, wraca do materii.
Zapowiedzi¹ tego powrotu jest w³aœnie,
przypominaj¹ce szkielet, odbicie rêki
dziecka.

swych indywidualnych i niepowtarzalnych
rysów, „portretuj¹” uniwersalne problemy,
odnosz¹ce siê do ludzkiej egzystencji. Obraz, bêd¹cy skoñczonym wycinkiem rzeczywistoœci, staje siê przez to nieskoñczonym

Dziewczynka z dzbankiem zawieszona
jest na granicy sennej nieœwiadomoœci i nadchodz¹cej œwiadomoœci œmierci.

obrazem œwiata.

Zakoñczenie

Poznañ, 2002 r.

83

Eliza Piotrowska

Przypisy
1

Pogl¹dy G. Boehma referujê za: A. Skalska, Spojrzenie. O pewnym aspekcie portretów Olgi Boznañskiej,
praca magisterska, Poznañ 1992.
2
J. Bojarska-Syrek, Wyspiañski. Pastele,Warszawa 1980,
s. 4.
3
T. Szyd³owski, Stanis³aw Wyspiañski, Warszawa 1930,
s. 22.
4
E. Skierkowska, Plastyka Wyspiañskiego, Wroc³aw
1958.
5
Ibidem, s. 51.
6
T. Makowiecki, Poeta – malarz. Studium o Stanis³awie
Wyspiañskim, Warszawa 1969.
7
Z. Kêpiñski, Stanis³aw Wyspiañski, Warszawa 1984.
8
Ibidem, s.154.
9
S. Przybyszewski, T. ¯uk-Skarszewski, Stanis³aw Wyspiañski. Dzie³a malarskie, Bydgoszcz 1925, s. 64–65.
10
1893, pastel, tektura, 46 × 52,5 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu.
11
W Boehmowskim rozumieniu „tu i teraz”.
12
Istnienie kapelusza w obrazie dla nieznaj¹cych tytu³u dzie³a wcale nie jest tak oczywiste. Osoby zapytane przeze mnie, co to za przedmiot, odpowiada³y
w wiêkszoœci, ¿e jest to owalny stolik, na którym
znajduje siê kokarda, nierozpakowany prezent lub
po prostu nastroszony papier.
13
1902, pastel, papier, 46,5 × 61 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu.

84

Bibliografia
Blum H., Wyspiañski Stanis³aw 1864–1907, Kraków
1958.
Bojarska-Syrek J., Stanis³aw Wyspiañski. Pastele, Warszawa 1980.
Cichocka M., Artysta prze³omu XIX/XX wieku. Autoportret Stanis³awa Wyspiañskiego, Poznañ 1997.
Janion M., Chwin S., Dzieci, Gdañsk 1998.
Kêpiñski Z., Stanis³aw Wyspiañski, Warszawa 1984.
Makowiecki T., Poeta – malarz. Studium o Stanis³awie
Wyspiañskim, Warszawa 1969.
Mansfeld B., Stanis³aw Wyspiañski, Poznañ 1969.
Natanson W., Stanis³aw Wyspiañski, Poznañ 1965.
P³oszewski L., Wyspiañski w oczach wspó³czesnych, Kraków 1971.
Przybyszewski S., ¯uk-Skarszewski T., Stanis³aw Wyspiañski. Dzie³a malarskie, Bydgoszcz 1925.
Skalska A., Spojrzenie. O pewnym aspekcie portretów Olgi
Boznañskiej, praca magisterska, Poznañ 1992.
Skierkowska E., Plastyka Stanis³awa Wyspiañskiego,
Wroc³aw–Kraków 1958.
Szyd³owski T., Stanis³aw Wyspiañski, Warszawa 1930.
Wa³ek J., Œwiat Wyspiañskiego, Warszawa 1994.

Kim s¹ dzieci z portretów Wyspiañskiego?

The image of a child has for centuries been a problem area of painting. This was a two-pronged problem; on the one hand there is a technical difficulty
of rendering in painting a child’s soft features. On
the other hand there is an existential difficulty – the
child is a borderline being. One of the first to translate into a canvas the mystery of a child’s face was
Velasquez. The children from his portraits, not enslaved by the other elements of the space of the painting, endeavour to define their identity and answer
the question: Who are we? on an existential level.
The dialog that transpires on the surface of the
painting, a debate between the inner reality (referring to the portrayed figure) and the outer one (the
position of the portrayed individual vis-à-vis the surroundings), according to Gotfried Boehm allows the
model to define him- or herself through him- or
herself, without additional historical and didactic
hints.
Stanis³aw Wyspiañski, as many of his contemporaries, is an author of a great many portraits, including a substantial number of children’s portraits. Surprisingly, when analysing this aspect of the painter’s
oeuvre, critics have left it out completely. According
to them Wyspiañski’s interest in the child is connected with the discovery of a docile, grateful, carefree,
and uninvolved subject matter of a painting. However, as we learn from Wyspiañski himself and from
his contemporaries, “a child is always a drama”.
Girl With a Red Hat
The girl with a red hat feels ill at ease as a portrait model. We can see this in her reproachful gaze,
the nervous clenching of the fist, unhealthy blush
and the tension and stiffness of her entire body. In
this way the figure defines herself through herself,
revealing her identity through the manifestation of
what she harbours within. Moreover, the position of
the figure within the surrounding reality confirms
her embarrassment and discomfort stemming from
the superimposed role of a model. The girls gravitates towards the right-hand side, darkened edge of
the field of the painting. This place seems more appropriate to the disposition of the portrayed girl as it
promises an escape from the representative centre
and a protection in its secure shade. The child, tilted, does not rest securely on the chair; on the contrary, one has the impression that she is trying to slide
down onto the floor and that she will soon lose her
balance. The red hat is a prosthesis, a superimposed

prop, which has nothing to do with the girl. This can
be seen in her hesitant gesture, expressive of neither
grasping close or rejecting the bizarre colourful object which unnecessarily attracts the attention of the
viewer. The surprising frame and the girl’s twisted,
schematic right hand provoke thoughts of the girl
being disabled. Who is the girl with the red hat? She
is a slave to a certain situation of which she does not
feel a part; she is a hesitation and awaiting the moment of escape, a being suspended on the borderline
of choices, a story about two worlds – an external and
an internal one, both of which meet on the surface
of the canvas.

Who Are
the Children
in Wyspiañski’s
Portraits?
SUMMARY

Girl with a Jug
The girl with a jug thinks nothing about the situation created by the painter. She trustfully leans on a
big, stable tabletop, lazily touching with her hand the
belly of a jug with forget-me-nots. Her eyes seem shut
and her entire face appears safely hidden in the tangle of her hair. The girl is focused on her inner world,
on the dream of childhood. Still, the surroundings
destroy the idyllic mood. The girl is crammed into a
tight corner of the painting. The big table offers her
support, but at the same time stifles her with the black
top, on which the demonic, misshapen reflection of
the child’s hand symbolizes the transience of life and
inevitable death. The child reiterates the gesture of
God the Creator from the Sistine Chapel. Unlike God
the Father, however, she brings to mind not only life,
but also its inseparable companion death. The hand
that reaches out towards the forget-me-nots opens
up to the surrounding space; it is expressive of inquisitiveness and the desire to know. This desire is
punished with an expulsion from Paradise and death.
The closed eyes symbolise on the one hand a retreat
into the child’s inner world and on the other hand
foreshadow an eternal slumber. The girl with a jug
walks a tightrope between the real and the reflected,
or the live and the dead, the safe and the insecure,
the open and the closed, the outer and the inner.
Who is the girl with a jug? The girl with a jug is life
newly-born, accompanied by a devil’s hand toward
death, it is a story of opening up to the outside world
and its attendant cost.
The children from Wyspianski’s portraits,
through their uniquely individual features “portray”
universal existential truths. The painting, being a
complete section of reality, thus becomes an infinite
image of the world.
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Rosyjscy mi³oœnicy sztuki dobrze znaj¹
malarstwo Jana Matejki. Znacznie gorzej
znana jest w Rosji grafika polskiego artysty.
Matejko by³ znakomitym rysownikiem, realizuj¹cym swoje pomys³y na kartce papie-

wzruszona i mocna, linia ta opanowuje
przestrzeñ arkusza. Jej ruch i rytm, kierowane temperamentem artysty, decyduj¹
o swoistoœci stylu graficznego Matejki.
Wszystkie te walory obecne s¹ w rysunkach

ru z nadzwyczajn¹ lekkoœci¹ i talentem.
Dla rosyjskich malarzy-realistów twórczoœæ Matejki zawsze by³a œwietn¹ szko³¹.
Sympatykami jego talentu byli najwybitniej-

demonstrowanych dzisiaj polskim widzom.
Rysunki te zosta³y znalezione przez mojego
mê¿a, kolekcjonera Aleksandra Trojanowa,
przypadkowo, w teczce wœród czyichœ prac

si mistrzowie, tacy jak Ilja Riepin i Iwan
Kramskoj.
Rosyjski krytyk Stasow zalicza³ Matejkê
do najwiêkszych talentów plastycznych Europy XIX w., natomiast Riepin nazywa³ go

uczniowskich. Znalazca wysun¹³ hipotezê
o autorstwie Matejki. Ostatecznie atrybucja
rysunków jako prac Jana Matejki zosta³a dokonana przez nas na podstawie analizy stylistycznej oraz podpisu „JM”, który znajduje siê

„artyst¹-rycerzem”.
W XX w. prace polskiego artysty nieraz
eksponowano w ZSRR: w roku 1952
w Moskwie na wystawie „100 lat realizmu
w malarstwie polskim”, w 1959 r. w Wilnie

na ka¿dym arkuszu. Nasza atrybucja zosta³a
poparta przez pracowników dzia³u rysunku
zachodnioeuropejskiego w Pañstwowym
Muzeum Ermita¿ w Petersburgu.
Wszystkie rysunki s¹ wykonane na kart-

odby³a siê wystawa portretów, rysunków i karykatur Matejki zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Mi³oœnicy polskiego malarstwa mogli obejrzeæ obrazy

kach z albumu tego samego formatu i podpisane monogramem artysty – JM. Pierwszy
rysunek – Siedz¹ca kobieta – wyró¿nia siê
szczególn¹ miêkkoœci¹ i giêtkoœci¹ linii, któ-

Matejki w moskiewskim Mane¿u w 1979 r.
Wtedy wystawê „Arcydzie³a malarstwa polskiego” otwiera³a Bitwa pod Grunwaldem.
Obecnie w rosyjskich zbiorach muzealnych
nie ma utworów Jana Matejki. W 1956 r.

rych charakter wspó³brzmi z elegijnym nastrojem przedstawionej postaci. W drugim
i czwartym rysunku artysta daje pierwszeñstwo poszukiwaniom dynamizmu, staraj¹c
siê o nadzwyczaj silne wra¿enie. Wykonane

zgodnie z decyzj¹ rz¹du ZSRR Polsce zosta³y zwrócone obrazy Matejki wywiezione
podczas wojny.
Jana Matejkê wyró¿nia absolutne pano-

s¹ mocnymi, energicznymi kreskami. Trzeci arkusz, na którym przedstawiona jest
Dziewica Orleañska, jest jednym z najjaskrawszych wzorców jêzyka grafiki Jana

wanie nad lini¹. Energiczna i wyrazista,

Matejki.

Matejko w Rosji

1. Siedz¹ca kobieta, o³ówek, 24×32 cm.
Rysunek, wykonany z natury, przedstawia
kobietê prawdopodobnie graj¹c¹ na instrumencie smyczkowym.

2. Dwie postacie kobiece, o³ówek, 23×31cm.
¯ywy, nasycony ruchem rysunek postaci
dwu kobiet, z których jedna jest przedstawiona w ca³ym wzroœcie, natomiast druga –
do kolan; obok nich znajduj¹ siê dwa szkice. Pierwsza kobieta jest pochylona
i wyci¹ga rêce, druga jest przedstawiona ze
z³o¿onymi rêkoma. Na odwrocie s¹ trzy
œwietnie wykonane szkice g³owy konia.
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3. Dziewica Orleañska, o³ówek, 24×32 cm.
Przedstawiona jest kobieta mocnej budowy
na koniu w pozycji charakterystycznej dla
jazdy konnej siedz¹ca w siodle po mêsku. Jej
lewa rêka jest podniesiona w gescie zwyciêstwa, w prawej rêce ma drzewko sztandaru.
Na odwrocie s¹ szkice koni i napisy autorskie.

88

Matejko w Rosji

4. Kobieta i dziecko, o³ówek. 23×31 cm.
Te dwie niby lec¹ce postacie s¹ bardzo interesuj¹ce i ¿yciowe. Dziewczyna patrzy przed
siebie, kobieta jest odwrócona za sibie.
Wszystkie prace s¹ rysunkami przygotowawczymi do obrazu „Dziewica Orleañska” z 1886 r. Z wymienionych rysunków
okreœliliœmy jako szkice do obrazu 1
i 3. Pozosta³e okreœli³a p. Barbara Ciciora,
pracownik muzeum „Dom Jana Matejki”
w Krakowie.
Pierwszy arkusz jest rysunkiem przygotowawczym do postaci kobiecej stoj¹cej
z krzy¿em w rêce (w prawej czêœci obrazu).
Drugi rysunek to szkic przygotowawczy do
postaci Œw. Katarzyny. Modelk¹ by³a córka
przyjaciela artysty Zofia £uszczkiewicz. Córka mistrza Beata Matejko (na rysunku jest
ze z³¹czonymi rêkami) pos³u¿y³a jako pierwowzór dla postaci Œw. Ma³gorzaty. Dla samej Dziewicy Orleañskiej pozowa³a córka
Matejki Helena. Przedstawiona na czwartym arkuszu to ksê¿na Helena Sanguszko.
Widzimy j¹ w dolnej lewej czêœci obrazu.
Wszystkie rysunki s¹ wykonane z natury. W ten sposób wspó³czesnoœæ wnosi do
obrazów historycznych Matejki ¿yciowoœæ
i wiarygodnoœæ.
Si³a obrazów Matejki tkwi w³aœnie w tym
po³¹czeniu ¿ycia i historii, teraŸniejszoœci
i przesz³oœci.
Nasze rysunki s¹ wykonane z w³aœciw¹
Matejce ekspresj¹. W nich artysta w pe³nej
mierze objawi³ siê jako mistrz szybkiego,
trafnego, pewnego rysunku z natury.
Petersburg, 2002 r.
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Matejko
in Russia
Russian art lovers are well-acquainted with Jan
Matejko’s painting. However, Russian viewers are far
less familiar with the Pole’s graphic oeuvre. Matejko
was a distinguished draughtsman, who put his ideas
on paper with exceptional ease and talent.
For Russian Realist painters Matejko’s art was
invariably a good school to look up to. Admirers of
his talent included the most eminent masters such
as Ilya Repin and Ivan Kramskoy.
The Russian critic Stasov regarded Matejko as one
of the greatest artistic talents of 19th-century Europe,
while Repin called him a “knight-artist”.
In the 20th c. works by the Polish master were frequently exhibited in the Soviet Union: in 1952 in
Moscow at the exhibition “100 Years of Realism in
Polish Painting”, and in 1959 in Vilnius at the show
of Matejko’s portraits, drawings, and caricatures, organized by the National Museum in Krakow. Lovers
of Polish painting were offered a chance to see Matejko’s works at the Moscow Manege in 1979. The
exhibit called “Masterpieces of Polish Painting” was
opened by the “Battle of Grunwald”.
At present there are no works by Jan Matejko in
Russian museum collections. In 1956, pursuant to
the decision of the Soviet government, Matejko’s paintings transferred from Poland during WWII were
returned to Poland.
Jan Matejko had an exceptional mastery over the
line. Lively and clear, moved and strong, the line dominates the space of the sheet. Its movement and
rhythm, directed by the artist’s temperament, determine Matejko’s unique graphic style. All of these features are present in the drawings demonstrated today to the Polish audiences. The drawings were
discovered by accident by my husband, the collector
Aleksandr Trojanov, in a portfolio of someone’s student works. The founder put forth a hypothesis of
Matejko’s authorship. Ultimately the attribution of
the drawings to Jan Matejko was made on the basis
of a stylistic analysis and on account of the signature
“JM”, which can be found in each sheet. Our attribution was supported by the staff of the Division of
West-European Drawing of the State Hermitage
Museum.
All the drawings are made on sheets of an album
of the same format and are signed with the artist’s
monogram – JM. The first drawing, Seated Woman,
stands out because of an exceptional softness and flexibility of lines, whose character matches the elegiac
mood of the figure represented in it. Drawings two
and four are dominated by the artist’s pursuit of dynamism and seek to make an exceptionally potent
impression. They are executed by means of strong,
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energetic lines. The third sheet, showing The Maid of
Orleans, is one of the most exquisite patterns of Jan
Matejko’s graphic language.
1. Seated Woman. Pencil, 24 × 32 cm. A life drawing representing a woman probably playing a string
instrument.
2. Two Female Figures. Pencil, 23 × 31 cm. A lively
drawing saturated with motion representing two women, one of whom is a full-figure presentation, the
other is visible down to her knees; next to them there are two sketches. The first woman is bent and outstretches her arms, the other one is represented with
her arms folded. On the back three exquisite sketches of a horse’s head.
3. The Maid of Orleans. Pencil, 24 ×32 cm. The
woman represented here, of strong build, is on horseback, in a position characteristic of male horse-riding. Her left hand is raised in a gesture of victory
and she holds a standard staff in her right arm. On
the back there are sketches of horses and the author’s
notes.
4. Woman and Child. Pencil, 23 ×31 cm. The two
figures, seemingly in flight, are very interesting and
life-like. The girls looks ahead while the woman is
turned back.
All the works are preparatory drawings for the painting The Maid of Orleans of 1886. Out of the above
drawings, we defined drawings 1 and 3 as sketches
for the painting. The others were defined by Ms. Barbara Ciciora, an employee of the “Jan Matejko’s
Home” Museum in Krakow.
The first sheet is a preparatory drawing for a female figure standing with a cross in hand (in the
right-hand side of the painting). The second drawing
is a preparatory sketch for the figure of St. Catherine. The model was here the artist’s friend’s daughter
Zofia £uszczkiewicz. Master Matejko’s daughter Beata (in the drawing shown with joined hands) was a
model for the figure of St. Margaret. The model for
The Maid of Orleans was Matejko’s daughter Helena.
Represented in the fourth sheet is Countess Helena
Sanguszko. We can see her in the lower left corner of
the painting.
All of them are life drawings. In this way the contemporary context adds reality and lends credibility
to Matejko’s historical paintings.
The power of Matejko’s paintings derives precisely from the combination of life and history, of the
present and the past.
Our drawings, as is characteristic of works by
Matejko, are very expressive. The artist proved again as a master of a quick, precise, and sure drawing
from life.

SUMMARY

Drewniane kalendarze wieczyste w Skandynawii

Rozprawy i komunikaty
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Skandynawskie
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Muzeum
Narodowego
w Poznaniu
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Kiedy pisz¹cy te s³owa w styczniu 2006 roku ogl¹da³ w poznañskim Muzeum Etnograficznym wystawê pt. „Dary cenne i bezcenne. Ukryte na strychu”, rzuci³ mu siê w oczy eksponat opatrzony etykiet¹ „laska runiczna”. Autor rozpozna³ obiekt jako wyj¹tkowo piêkny
egzemplarz typowego dla Skandynawii kalendarza wieczystego. Okaza³o siê, ¿e w zbiorach
Muzeum znajduje siê jeszcze jeden podobny kalendarz.
Celem poni¿szego artyku³u jest przybli¿enie polskiemu czytelnikowi nieznanego na naszych ziemiach ludowego narzêdzia chronologicznego.
Warunki geograficzne, klimatyczne i typ
osadnictwa rzadko przybieraj¹cego formê
znanych np. z terenu Polski skupisk wiejskich powodowa³y w krajach skandynaw-

francuskim. W literaturze wspomina siê
ponadto o podobnych narzêdziach w krajach ba³kañskich, a nawet w Polsce (sic!).
Nigdzie jednak nie rozpowszechni³y siê one

skich, a zw³aszcza w Norwegii i w Szwecji,
koniecznoœæ samowystarczalnoœci gospodarstw, przez znaczn¹ czêœæ roku odciêtych
od oœrodków - tak¿e koœcielnych. St¹d rozpowszechnienie tam trwa³ych, ³atwych

tak szeroko, jak w Skandynawii.
Mo¿na wyró¿niæ dwie odmiany skandynawskich wieczystych kalendarzy drewnianych: typowy dla Norwegii primstav, i typowy dla Szwecji runstav.

w u¿yciu i niewymagaj¹cych umiejêtnoœci
czytania kalendarzy, powielaj¹cych informacje z koœcielnych ksi¹g liturgicznych
i umo¿liwiaj¹cych œwiêcenie dni œwiêtych
(a dni takich mog³o byæ w Œredniowieczu,

Ryte w drewnie (rzadziej w koœci i metalu) kalendarze wieczyste zwane w Norwe-

poza niedzielami i œwiêtami ruchomymi, a¿
37 w roku) nawet w najbardziej oddalonych
od cywilizacji gospodarstwach. Ze Szwecji
kalendarze takie zawêdrowa³y do Finlandii

gii primstav lub rimstav, by³y w u¿yciu ju¿
w Œredniowieczu. Najczêœciej wycinane by³y
obustronnie na p³askich listwach o d³ugoœci 50–80 cm i szerokoœci 4–6 cm, choæ zda-

i Estonii (a stamt¹d mo¿e do Rosji); z kolei
znana z terenu Wysp Brytyjskich odmiana
rytego na drewnianych klockach wiecznego kalendarza znana jako clog almanac uwa¿ana jest za import duñski.

rzaj¹ siê tak¿e egzemplarze d³u¿sze, niekiedy ukszta³towane jak laski, a w³aœciwie kije
wêdrowne, z wyraŸnie wydzielonym, rzeŸbionym uchwytem. Niekiedy kalendarze
takie przybiera³y w Norwegii tak¿e kszta³ty

Kalendarze wieczyste tego typu znane s¹
jednak tak¿e w innych krajach Europy, i to
nie tylko w krajach o zbli¿onych do skandynawskich warunkach geograficznych, ta-

bardziej wymyœlne – np. koliste lub owalne.
Najwiêkszy zbiór drewnianych kalendarzy, licz¹cy ok. 400 sztuk, znajduje siê obecnie w posiadaniu Muzeum Ludowego (Fol-

kich jak Szwajcaria, ale te¿ z krajów o dobrze rozwiniêtej sieci dróg i du¿ej iloœci
skupisk ludzkich, takich jak Niemcy czy
Flandria; znanych jest nawet 5 drewnianych
kalendarzy wieczystych o pochodzeniu

kemuseet) w Oslo.
W kalendarzach typu primstav rok by³
podzielony na dwa pó³rocza, typowo przedstawione po dwóch stronach listwy. Zgodnie ze staronordyck¹ tradycj¹, po jednej

1. Norweski primstav
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stronie na primstavach znajdowa³o siê pó³rocze „letnie”, czyli czas zbiorów, po drugiej
„zimowe”, czyli czas konsumpcji. Pó³rocze
letnie zaczyna³o siê od 14. kwietnia i koñ-

Na wszystkich kalendarzach tego typu
znajdujemy symbole „wa¿nych” œwiêtych –
tzn. aposto³ów, czy œw. Barbary i Katarzyny;
dobór innych œwiêtych by³ zale¿ny od miej-

czy³o na 13. paŸdziernika, zimowe obejmowa³o pozosta³¹ czêœæ roku. Poszczególne dni
oznaczone by³y karbami z wyraŸniej zaznaczonym co siódmym dniem (w stosunku do

scowych tradycji. St¹d te¿ na wszystkich egzemplarzach norweskich znajdziemy atrybut patrona kraju, œw. Olafa (topór),
najczêœciej te¿ innych œwiêtych zwi¹zanych

którego okreœlano corocznie niedzielê),
wyj¹tkowo powtarzaj¹cymi siê sekwencjami
siedmiu znaków runicznych.
Miesi¹ce nie by³y szczególnie zaznaczone; orientacjê w czasie umo¿liwia³ jednak

z Norwegi¹ – œw. Hallvarda, Thorfinna, Magnusa, Kanuta; w po³udniowo-zachodniej
Norwegii na primstavie móg³ siê pojawiæ
symbol œw. Swithina (patrona miasta Stavanger), w zachodniej nie mog³o zabrakn¹æ

system tzw. „dni znacznych” (norw. merkedager), przypisanych pierwotnie poszczególnym œwiêtym i przyozdobionych czêsto
ich atrybutami o mniej lub bardziej uproszczonej formie graficznej. W tym sensie ka-

œw. Sunniwy (patronki Bergen). Tak wiêc
lokalne ró¿nice w dniach przypisanych poszczególnym œwiêtym pozwalaj¹ ustaliæ pochodzenie konkretnych kalendarzy.
Dobór atrybutów i symboli na primsta-

lendarze te stanowi³y prymitywny odpowiednik martyrologii bedañskich.
Stronê „letni¹” kalendarza typu primstav
mo¿na odró¿niæ na pierwszy rzut oka od

vach równie¿ nie by³ do koñca skonwencjonalizowany, st¹d ten sam dzieñ w ró¿nych
kalendarzach mo¿e byæ reprezentowany kilkoma ró¿nymi znaczkami (il. 2).

„zimowej” po pierwszym znajduj¹cym siê
tam symbolu – bêdzie to stylizowane drzewko, zast¹pione jednopalczast¹ rêkawic¹ dla
pó³rocza zimowego. To ostatnie, kojarz¹ce
siê dziœ jednoznacznie z por¹ roku oznacze-

Interesuj¹ce jest to, ¿e kalendarze wieczyste stosowano powszechnie ju¿ po Reformacji, która po³o¿y³a wszak kres kultowi œwiêtych. W Skandynawii przetrwa³ on co
prawda w odniesieniu do niektórych miej-

nie, pierwotnie by³o równie¿ przypisane
œwiêtemu – rêkawica by³a mianowicie interpretowana jako czêœæ stroju papieskiego,
zwi¹zanego ze œw. Kalikstem, którego dniem

scowych œwiêtych (np. œw. Olafa w Norwegii, œw. £ucji w Szwecji), ale kalendarze pozosta³y w u¿yciu dziêki temu, ¿e atrybutom
œwiêtych zaczêto w nich przydawaæ inne

by³ w³aœnie 14 paŸdziernika (il. 1).

znaczenie. Primstavy stopniowo zmieni³y

1. Rysunek pokazuj¹cy
primstav z 1707 r.
U góry strona letnia,
u do³u zimowa
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2. Primstav z Askvoll,
Norwegia 1646. Strona zimowa. WyraŸnie
widaæ ró¿nice w symbolach: na przyk³ad
dzieñ œw. Urszuli –
21 X – oznaczono tu
pierœcieniem, w kalendarzu na il. 1 ³ódk¹
(?). Dzieñ aposto³ów
Szymona i Judy Tadeusza tu oznaczono
podwójnym krzy¿em,
na primstavie z il. 1
stylizowanym cepem.
Dzieñ Wszystkich
Œwiêtych tu oznaczony
starym symbolem
Koœcio³a - naw¹,
na il. 1 budynkiem
koœcielnym. Dzieñ
œw. Andrzeja (30 XI)
tu oznaczony krzy¿em
w kszta³cie litery X,
w kalendarzu na il. 1
oznakowany jest haczykiem na ryby
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funkcje, i z kalendarzy pierwotnie liturgicznych przekszta³ci³y siê w rolnicze almana-

(8 lipca) na wielu nowszych primstavach
zamiast królewskiej korony lub symbolu

chy. „Dni znaczne”, zwi¹zane niegdyœ z mêczennikami i ojcami Koœcio³a, nabra³y
nowych znaczeñ.
I tak na przyk³ad 11 listopada, dzieñ

jaskini (zwi¹zanej z jej mêczeñska œmierci¹)
znajdziemy kosê, a w dwa dni póŸniej,
w dzieñ œw. Kanuta, dawniej symbolizowany równie¿ przez koronê lub królewskie

œw. Marcina, reprezentowany by³ na primstavie czêsto realistycznym rysunkiem gêsi
(która w IV wieku rzekomo wyda³a œwiêtego, ukrywaj¹cego siê przed urzêdnikami koœcielnymi przynosz¹cymi mu nominacjê na

jab³ko, znajdziemy grabie – nowe symbole
wyraŸnie nawi¹zuj¹ tu do zalecanych prac
polowych.
Dawne symbole wi¹zano czasem z przepowiedniami pogodowymi. I tak dzieñ

biskupa Tours); w dzieñ ten tradycyjnie jedzono gêœ, jako ¿e w³aœnie wtedy miano
szlachtowaæ w gospodarstwie wszelkie nadliczbowe zwierzêta – od tej daty mo¿na by³o
liczyæ w Skandynawii na naturalne zamro-

œw. Grzegorza (12. marca), którego atrybutem by³a go³êbica, przedstawiany by³ na
primstavach symbolem ptaka bli¿szego
Skandynawom, czyli wrony. Tego dnia wypatrywano wron – jeœli ju¿ powróci³y, spo-

¿enie miêsa. 25 listopada, dzieñ œw. Katarzyny, przedstawiony by³ na ogó³ atrybutem
jej mêczeñstwa, tzn. ko³em; symbol ten zaczêto interpretowaæ jako ko³owrotek, st¹d

dziewano siê wczeœniejszej wiosny.
W ogromnej wiêkszoœci jednak symbole
umieszczone na primstavach by³y tak dalece uproszczone (czêsto upodobnione do

data ta by³a dniem, w którym kobiety mia³y
zacz¹æ przêdzenie we³ny na zimê. Pewnie
dlatego w wielu primstavach dzieñ ten mia³
póŸniej symbol zgrzeb³a. Haczyk na ryby,
upamiêtniaj¹cy œw. Andrzeja, rybaka, przy-

znaków runicznych lub uderzaj¹co przypominaj¹ce gmerki), ¿e wi¹zanie ich z konkretnymi czynnoœciami gospodarskimi czy
te¿ przepowiedniami pogodowymi stanowi³y skomplikowan¹ wiedzê przekazywan¹

pomina³, ¿e czas na³owiæ ryb na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Nó¿ rzeŸnicki symbolizuj¹cy œw. Bart³omieja (24 sierpnia), aposto³a
obdartego ¿ywcem ze skóry i œciêtego przez

z pokolenia na pokolenie.
Wad¹ typowego, opisanego wy¿ej „obrazkowego” primstavu by³o to, ¿e musia³ on byæ
corocznie „orientowany”, celem ustalenia na

brata króla Armenii, przypomina³ hodowcom owiec, ¿e tego dnia szlachtuje siê barany. Dzieñ œw. Micha³a Archanio³a (na ogó³
29 wrzeœnia), oznakowany jego atrybutem
– wag¹, interpretowany by³ przez to jako

nim poszczególnych dni tygodnia, i ¿e móg³
on zawieraæ jedynie œwiêta nieruchome,
a wiêc nie zawiera³ np. cennych informacji
dotycz¹cych Wielkanocy, Wniebowst¹pienia
czy Zielonych Œwi¹tek, a tak¿e tak istotnych

dzieñ targowy; st¹d wiele odbywaj¹cych siê
wtedy jarmarków.
Niekiedy wczeœniejsze symbole zastêpowano innymi – i tak w dzieñ œw. Sunniwy

dla u¿ytkowników danych, jak daty rozpoczêcia Wielkiego Postu, czy Adwentu. Poniewa¿ tablice paschalne dostêpne by³y w Œredniowieczu wy³¹cznie w miejscowych
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koœcio³ach, wœród œwiat³ych mieszkañców
Skandynawii wczeœnie pojawi³a siê potrzeba posiadania kalendarza wieczystego, który pozwoli³by uniezale¿niæ siê w tej kwestii

nych w œredniowiecznej praktyce koœcielnej) umieszczano wiêc pod dniami pe³ni
liczby od 1 do19. Pocz¹tkowo u¿ywano cyfr
rzymskich, a po reformie, maj¹cej na celu

od informacji z zewn¹trz. Tak powsta³y
kalendarze stwarzaj¹ce mo¿liwoœæ tzw.
komputu (³ac. computus), czyli ustalenia
potrzebnych danych liturgicznych na pod-

zsynchronizowanie lunacji (cykli ksiê¿yca)
kalendarzowych z faktycznymi astronomicznymi, do oznaczania „liczb z³otych
poprawionych” stosowano niekiedy cyfry

stawie danych astronomicznych.

Co prawda kalendarz juliañski by³ kalen-

arabskie. W uproszczonej formie znajdujemy je niekiedy tak¿e w Skandynawii na kalendarzach rytych. Poniewa¿ jednak cyfry
arabskie by³y trudne do wyciêcia, w kalendarzach skandynawskich z³ote liczby

darzem s³onecznym, ale chronologia chrzeœcijañska powsta³a pod wp³ywem ¿ydowskiego kalendarza ksiê¿ycowego. Wed³ug
tego kalendarza ¿ydowskie œwiêto passah
obchodzone by³o w pierwsz¹ pe³niê ksiê¿y-

przyjmuj¹ na ogó³ formê albo znaków runicznych, albo ró¿norakich znaków pentadycznych (il. 3). Te ostatnie szeroko stosowano w almanachach na kontynencie
europejskim, a tak¿e w drewnianych kalen-

ca po przesileniu wiosennym; obchody
Wielkiej Nocy mia³y zawsze przypadaæ na
pierwsz¹ niedzielê po tej¿e pe³ni. Dla
wzmiankowanego wy¿ej komputu zasz³a

darzach zachowanych na terenie Danii
i Niemiec. W literaturze przedmiotu na
drewniane kalendarze u¿ywaj¹ce takich
znaków u¿ywa siê nazwy kalenderstav.

wiêc koniecznoœæ ustalenia z góry dni,
w które przypada³a pe³nia ksiê¿yca, i obliczenia na który dzieñ miesi¹ca przypadnie
który dzieñ tygodnia.
Celowi pierwszemu s³u¿y³y tzw. z³ote

Z kolei okreœleniu dni tygodnia w danym
roku s³u¿y³a tzw. litera niedzielna (littera
dominicalis), czyli ta litera w sekwencji liter ABCDEFG, na któr¹ przypada³y niedziele
danego roku. U¿ywana w almanachach ko-

liczby, tzn. przyporz¹dkowanie okreœlonemu rokowi ksiê¿ycowemu, powtarzaj¹cemu
siê co 19 lat wszystkich pe³ni danego roku.
W almanachach pergaminowych (stosowa-

œcielnych sekwencja liter, w drewnianych
kalendarzach komputycznych zastêpowana
by³a z przyczyn praktycznych sekwencj¹
znaków runicznych, du¿o ³atwiejszych do

2. Kalendarze komputyczne

3. Ró¿ne systemy
znaków pentadycznych
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wyrycia. Ustaleniu kolejnych liter niedzielnych s³u¿y³, umieszczany niekiedy na kalendarzach, tzw. kr¹g s³oneczny (odpowiadaj¹cy najbli¿szemu 28-letniemu cyklowi

by³o dziêki niemu ustaliæ tzw. liczbê s³oneczn¹, tzn. numer roku w cyklu i w konsekwencji literê niedzieln¹ (czyli w tym wypadku znak runiczny) dla danego roku. Dla

s³onecznemu, cyclus solaris), na którym
umieszczano owe znaki runiczne. Mo¿na

lat przestêpnych liter takich musia³o byæ dwie
– przed i po dodatkowym dniu (il. 4, 5).

4. Przyk³ad wczesnego kalendarza komputycznego z terenu Norwegii, opisanego w dziele Wormiusa
Fasti Danici (1626). Kalendarz wyryty by³ na koœci, byæ mo¿e wielorybiej. Strona zimowa kalendarza.
Dni tygodnia oznaczone w œrodkowym pasku obu rzêdów sekwencj¹ siedmiu znaków runicznych.
Rz¹d dolny od 14 X (run dzienny dla tego dnia od³amany) do 14 I; odczyt tego rzêdu z lewej ku
prawej. Pod paskiem z runami dziennymi rz¹dek zniekszta³conych cyfr arabskich oznaczaj¹cych z³ote
liczby, nad nim mocno uproszczone symbole dni znacznych.Rz¹d górny (15 I do 13 IV) po odwróceniu odczytywany z prawej ku lewej. Z lewej strony widoczny tzw. kr¹g s³oneczny, z 28 runami na
obwodzie, s³u¿¹cy do ustalenia runu niedzielnego na dany rok. Znaczenie luŸnych znaków miêdzy
rzêdami nieznane.

5. Kalendarz komputyczny z Gudbrandsdalen, Norwegia (ok. 1700, Zbiory Sandviga, Lillehammer, nr
inw. 6935), na listwie drewnianej. Fragment strony zimowej, nietypowo w dwóch rzêdach. Dni tygodnia oznaczone w œrodkowym rzêdzie sekwencj¹ siedmiu znaków runicznych, nad nimi mocno uproszczone symbole dni znacznych: w górnym rzêdzie najpierw stylizowana rêkawica œw. Kaliksta nad 14 X,
dalej ³ódŸ oznaczaj¹ca dzieñ œw. Urszuli (21 X), podwójny krzy¿ Szymona i Judy (28 X), niejasny symbol Wszystkich Œwiêtych i ma³y krzy¿yk oznaczaj¹cy Dzieñ Zaduszny, inicja³ MS (Martinus sanctus) na
œw. Marcina, trudny do zinterpretowania znaczek na 19 XI, dalej korona maryjna (21 XI – ofiarowanie
NMP), stylizowana kotwica – atrybut œw. Klemensa (23 XI – por. il. 2), ko³o symbolizuj¹ce œw. Katarzynê (25 XI). Pod runami dziennymi mocno zniekszta³cone arabskie cyfry oznaczaj¹ce z³ote liczby.
Z lewej strony kr¹g s³oneczny. Kalendarz ma wiele cech wspólnych z tym na il 4.
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3. Szwedzki runstav
Kalendarze komputyczne, aczkolwiek jak
widaæ z powy¿szego znane w Norwegii,

czêsto mniej, a symbolizuj¹ce je rysunki by³y
czêsto bardziej schematyczne i umowne, tak
jakby wytwórcy kalendarzy koncentrowali
siê na ich funkcji komputycznej. Nie ozna-

w znacznie powszechniejszym u¿yciu by³y
jednak w s¹siedniej Szwecji (mo¿e z wyj¹tkiem znajduj¹cej siê do po³. XVII w.pod
wp³ywami duñskimi Skanii). W centralnej

cza to jednak, ¿e nie stosowano ich jako rolniczych almanachów.
Kalendarze z zaznaczonymi z³otymi liczbami nadawa³y siê do obliczania œwi¹t ru-

czêœci kraju doœæ konsekwentnie stosowano tam runy zarówno na oznaczenie dni
tygodnia, jak i z³otych liczb, st¹d u¿ywana
tam na taki kalendarz nazwa runstav. Szerokie stosowanie runów w zachowanych

chomych wy³¹cznie przy za³o¿eniu, ¿e znana jest ka¿dorazowo „litera niedzielna”,
w tym wypadku run oznaczaj¹cy w danym
roku niedzielê. Na bardziej zaawansowanych kalendarzach runicznych znajdowa³o

kalendarzach XVII i XVIII-wiecznych wi¹¿e siê z nawi¹zywaniem w tym czasie
w Szwecji do historii i tradycji. Z tej¿e przyczyny w póŸniejszym okresie kalendarze
runiczne sta³y siê wrêcz motywem zdobni-

siê wiêc tak¿e przedstawienie najbli¿szego
28-letniego cyklu s³onecznego, dla ustalenia liczby s³onecznej (numeru roku w cyklu) i jego litery niedzielnej, a w³aœciwie
runu niedzielnego.

czym, który czêsto wykonywano np. w mosi¹dzu (il. 6).
Tak jak w s¹siedniej Norwegii, warunki
geograficzne spowodowa³y wykszta³cenie siê

Chêæ przedstawienia tak wielu niezbêdnych do komputu informacji doprowadzi³a
do powstania kalendarzy wielobocznych, na
których ka¿dy ci¹g znaków, tzn. symbolizu-

w Szwecji kilku lokalnych odmian drewnianych kalendarzy, ró¿ni¹cych siê od siebie
kszta³tem i rozmiarami. Mia³y one jednak
pewne cechy wspólne: by³y to kalendarze
runiczne, w których w odró¿nieniu od ka-

j¹cych dni znaczne, runy dzienne, runy cyklu ksiê¿ycowego i s³onecznego przedstawiano na osobnym boku kalendarza.
Wed³ug literatury przedmiotu z lat 20tych, z terenów Szwecji znano wtedy oko³o

lendarzy norweskich, rok dzieli³ siê w nich
na ogó³ na pó³rocza obejmuj¹ce miesi¹ce
I–VI i VII–XII, z pocz¹tkiem roku w stylu
a Circumcisione, a wiêc 1 I lub a Nativitate

900 ró¿nych kalendarzy typu runstav. Obecnie mówi siê o oko³o 1 000 zachowanych
obiektów tego typu. Nordiska Museet
w Sztokholmie prowadzi aktualnie kweren-

Domini, z pocz¹tkiem 25 XII.
Tak jak na norweskich primstavach,
w kalendarzach szwedzkich nie wyró¿niano miesiêcy, zaznaczano jednak dni znaczne (szw. märkedagar). Bywa³o ich jednak

dê, maj¹c¹ na celu ich zinwentaryzowanie.
Wieczyste kalendarze runiczne spotykane s¹ tak¿e w krajach znajduj¹cych siê pod
kulturowym wp³ywem Szwecji – mianowicie w Finlandii i w Estonii.

6. Jedna z wersji
16-znakowego alfabetu runicznego, zwanego „m³odszy fuÞark”,
stanowi¹cego inspiracjê dla runów rytych
na runstavach.
Dla przedstawienia
19 runów cyklu ksiê¿ycowego dodawano
3 nowe znaki
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4. Kalendarze wieczyste w zbiorach
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Jak ju¿ wspomniano we wstêpie, Muzeum

nosi liczne œlady po kornikach; najprawdopodobniej brakuje ok. 5 cm.
Jest to kalendarz komputyczny, z dniami oznakowanymi za pomoc¹ p³ytko wyciê-

Etnograficzne w Poznaniu, bêd¹ce oddzia³em poznañskiego Muzeum Narodowego,
ma w swoich zbiorach dwa skandynawskie
drewniane kalendarze wieczyste.

tych sekwencji 7 runów, umieszczonymi nad
nimi rysunkami odpowiadaj¹cymi dniom
znacznym, a pod runami dziennymi – runami oznaczaj¹cymi numer cyklu ksiê¿yco-

Ju¿ pierwszy rzut oka pozwala stwierdziæ,
¿e mamy tu do czynienia z komputycznymi
szwedzkimi kalendarzami typu runstav. Na
obu egzemplarzach bowiem nie tylko dni
tygodnia oznaczone s¹ znakami runiczny-

wego, czyli z³ot¹ liczbê. Ci¹g 19 znaków runicznych oznaczaj¹cych z³ote liczby wyryty
jest na jednym z boków kalendarza. Na przeciwnym boku wyrytych jest 28 runów cyklu
s³onecznego.

mi, ale runami oznakowane s¹ tak¿e
umieszczone tam z³ote liczby, a tak¿e numery lat cyklu s³onecznego. Mimo ¿e kalendarze doœæ znacznie siê od siebie ró¿ni¹ kszta³tem, oba zaliczaj¹ siê do tej samej kategorii

Obie strony kalendarza czytane s¹ od prawej ku lewej. Podzia³ na dwa pó³rocza jest
nieco nierówny – poniewa¿ pierwsze pó³rocze (czytane od koñcówki do rêkojeœci)
koñczy siê na œw. Janie, drugie (czytane od

– ze wzglêdu na wyraŸnie wyodrêbniony
uchwyt przypominaj¹cy rêkojeœæ, w literaturze przedmiotu okreœlanej jako svärdsformiga – „mieczowate” (il. 7).

rêkojeœci do koñcówki) zaczyna siê od
25.06 zamiast tradycyjnie od 2.07. Rok
przypuszczalnie (brak koñcówki) zaczyna
siê od Bo¿ego Narodzenia, gdy¿ styl a Nati-

Eksponat o nr. inw. Et 2066, zastany
w zbiorach w 1945 r., ma formê d³ugiej na
124 cm p³askiej listwy o szerokoœci ok. 4 cm
i gruboœci 1,5 cm. Czêœæ jej stanowi uchwyt

vitate Domini by³ w Szwecji rozpowszechniony ju¿ w Œredniowieczu.
Dni znacznych (oznaczonych oprócz
krzy¿yka jakimœ atrybutem) jest stosunko-

z ga³kami w postaci wyrzeŸbionych w drewnie misternych plecionek. Koñcówka laski

wo niewiele, ich symbolika jest przewa¿nie
religijna. Swoimi du¿ym rozmiarami zwra-

7. „Rêkojeœci” kalendarzy runicznych
z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.
U góry eksponat
Et 2066, u do³u
Et 5618. Na „g³owniach” widoczne
runy dzienne, fragmentarycznie runy
z³otych liczb i symbole dni znacznych
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8. Et 2066, fragment pó³rocza ukazuj¹cego koniec czerwca, lipiec i czêœæ sierpnia. Widoczna powtarzaj¹ca siê sekwencja runów dziennych, pod nimi z³ote liczby, nad nimi symbole dni znacznych. Pierwszy dzieñ i jednoczeœnie märkedag od prawej to (25 VI), nastêpny, opatrzony zniekszta³conym kluczem (29 VI) to przypomnienie œw. Piotra; promieniste, stylizowane „M” (2 VII) to pomniejsze œwiêto
maryjne; krzy¿yk bez atrybutu na 20 VII to dzieñ œw. Ma³gorzaty, promienisty symbol (22 VII) oznacza Mariê Magdalenê; kolejny märkedag bez atrybutu (25 VII) to dzieñ œw. Jakuba; berdysz (29 VII)
upamiêtnia œw. Olafa, stylizowany ruszt (10 VIII) to symbol mêki œw. Wawrzyñca.

caj¹ uwagê przypisane do 5 dni (2 II, 25 III,
2 VII, 15 VIII i 8 IX) symbole maryjne,
przypominaj¹ce mocno stylizowan¹ literê M

Eksponat o nr. inw. Et 5618, dar z r. 1979,
ma formê zwê¿aj¹cej siê lekko ku do³owi
siedmiobocznej laski o d³ugoœci 118 cm

z potrójn¹ lili¹ wewn¹trz (il. 8).
Egzemplarz ten zosta³ poddany oglêdzinom przez pewnego szwedzkiego profesora
w r. 1967 i okreœlony jako prawdopodobnie

i szerokoœci 4,5 cm. Uchwyt o zmiennej
œrednicy sprawia wra¿enie wytoczonego
i oznaczony jest wyrytym na nim z jednej
strony inicja³ami „SL” oraz, powy¿ej, liczb¹

pochodz¹cy z okrêgu Uppland. Istotnie,
w literaturze przedmiotu plecionka taka jak
na uchwycie tego runstavu okreœlana jest
jako „jedna z najbardziej charakterystycznych cech upplandzkiej sztuki rzeŸbiar-

„99”. Wszystkie boki laski pokryte s¹ znakami, w wiêkszoœci runicznymi.
Na kantach laski po obu stronach runów
dziennych widocznych jest kilkanaœcie wbitych w nie nieregularnie mosiê¿nych

skiej” (Lithberg 1920:4). Dodaæ mo¿na, ¿e
o upplandzkim pochodzeniu kalendarza
œwiadcz¹ dodatkowo: widoczny tak¿e na
tym egzemplarzu i typowy ponoæ dla tego

æwieczków o niewiadomym przeznaczeniu,
niekiedy wygl¹daj¹cych jak pokrzywione,
pozbawione g³ówek gwoŸdzie. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e zaznaczono nimi istotne dla

regionu (Svensson 1978:49) rysunek p³uga na dzieñ œw. Benedykta – 21 III, a tak¿e
specjalne oznakowanie dnia przeniesienia
zw³ok œwiêtego Eryka, tzw. translatio Erici
(24 I), ponoæ charakterystyczne dla runsta-

posiadacza kalendarza rocznice, np. urodzin; mog³y nimi tak¿e byæ oznaczone tzw.
Dies Egyptiaci, tzn. dni pechowe.
Na (cieñszym) koñcu laski œlady po metalowej skuwce.

vów upplandzkich (Lithberg 1920:2).
Datowanie kalendarza jest nie³atwe; ze
wzglêdu na bardzo tradycyjn¹ symbolikê i styl
a Nativitate Domini mo¿e on nale¿eæ do najwczeœniejszych, nawet XVI-wiecznych, lub

Kalendarz ten czytany jest zawsze od prawej ku lewej; w odró¿nieniu od kalendarza
opisanego wczeœniej, obie strony czytane s¹
od rêkojeœci ku brakuj¹cej skuwce.
Oznaczmy boki tak w³aœnie trzymanej

nieco póŸniejszych; niewykluczone jednak, ¿e
powsta³ on dopiero w XVIII w. na fali zainteresowania tymi w³aœnie „staro¿ytnoœciami”.
Kwestiê tê mog³aby rozstrzygn¹æ analiza ma-

laski kolejno literami „ABCDEFG”, gdzie
„A” bêdzie bokiem po³o¿onym bezpoœrednio
poni¿ej sygnatury „SL” na rêkojeœci, a „B”
bokiem po³o¿onym pod nim. Przy takim

teria³u, z którego zosta³ wykonany.

oznakowaniu:
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Bok A pokazuje symbole dni znacznych
(märkedagar) w miesi¹cach styczeñ-czerwiec.
Bok B pokazuje runy znaków dziennych

liczby i 28 znaków oznaczaj¹cych liczby cyklu s³onecznego (il. 10, 11).
Bok E pokazuje symbole dni znacznych
(märkedagar) w miesi¹cach lipiec–grudzieñ.

tych miesiêcy (26 razy powtarzaj¹ca siê sekwencja 7 runów tygodnia) (il. 9).
Bok C pokazuje z³ote liczby przypisane do
ka¿dego dnia tych miesiêcy.

Bok F pokazuje runy znaków dziennych
tych miesiêcy (26 razy powtarzaj¹ca siê sekwencja 7 runów tygodnia), analogicznie
jak na boku B (il. 12).

Bok D pokazuje 2 sekwencje runów: 19
znaków oznaczaj¹cych poszczególne z³ote

Bok G pokazuje z³ote liczby przypisane do
ka¿dego dnia tych miesiêcy.

9. Et 5618, fragment boków A i B, ukazuj¹cy prze³om marca i kwietnia. Nad runami oznaczaj¹cymi
dni tygodnia (powtarzaj¹ca siê sekwencja „fuÞarkh”) widoczne dni znaczne. Od prawej ku lewej: Perpetui (7 III, pomniejsze œwiêto, st¹d tyko pó³krzy¿yk), nastêpnie sygnalizuj¹c¹ nadchodz¹c¹ wiosnê
ga³¹zkê na dzieñ œw. Grzegorza (przed rokiem 1882 by³ to12 III), dalej œw. Gertrudy (17 III),
œw. Bengta/Benedykta, z typowym dla almanachów z diecezji Linköping (Svensson 1978:49) wê¿em, oznaczaj¹cym przebudzenie tych gadów (21 III), Zwiastowania (stylizowana korona maryjna,
25 III), œw. Ambro¿ego (4 IV, bez atrybutu), znana te¿ z norweskich primstavów ga³¹zka oznaczaj¹ca
pocz¹tek prac wiosennych (œw. Tyburcjusza 14 IV).

10. Et 5618, fragment boku D, ukazuj¹cy z³ote liczby.

11. Et 5618, fragment boku D, ukazuj¹cy liczby cyklu s³onecznego.

12. Et 5618, fragment boków E i F, ukazuj¹cy lipiec i czêœæ sierpnia. Pierwszy dzieñ i jednoczeœnie
märkedag od prawej to pomniejsze œwiêto maryjne (2 VII), nastêpny (opatrzony zniekszta³conym
kluczem) to oktawa œw. Piotra i Paw³a (6 VII); kosa (10 VII) symbolizuje œw. Kanuta, interpretowano j¹ jako pocz¹tek sianokosów; stylizowana korona to dzieñ Marii Magdaleny (22 VII); niezidentyfikowany symbol na 25 VII to dzieñ œw. Jakuba; topór to dzieñ œw. Olafa (29 VII), stylizowany ruszt
(10 VIII) to symbol mêki œw. Wawrzyñca.
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Kalendarze podobne do wy¿ej opisanego s¹ dobrze znane i opisane. Lithberg
(1953) publikuje fragmenty dwóch kalendarzy sygnowanych „SL”, z lat 1605 i 1617

Wieloboczne kalendarze oznakowane inicja³ami SL znane s¹ z regionu Östergötland
i zachodniej czêœci regionu Sörmland i wykonywane by³y od lat 90. XVI w. do lat 20.

(il. 13–15):

XVII w. (Lithberg 1920:6). Na podstawie

13. Mocno zmodyfikowany fuÞark, oznaczaj¹cy 19 z³otych liczb na runstavie z grupy sygnowanej „SL”,
r. 1617. Czyta siê od prawej do lewej, st¹d odwrócenie znaków. (Nordiska Museet, nr inw. 205.447).
Za Lithbergiem (1953:100). Uderza podobieñstwo do sekwencji na il. 10.

14. Runy na kalendarzu z grupy sygnowanej „SL”, ok. r.1605 (Nordiska Museet, nr inw. 175.049),
oznaczaj¹ce litery niedzielne 28 kolejnych lat cyklu s³onecznego (czytane od prawej ku lewej). Za
Lithbergiem (1953:63). Uderza podobieñstwo do sekwencji na il. 11.

15. Trzy z boków tego samego runstavu. Pokazane s¹ tu miesi¹ce marzec i kwiecieñ, czyta siê od prawej ku lewej. Za Lithbergiem (1953:63). Rz¹d dolny oznacza z³ote liczby, œrodkowy runy dzienne,
górny pokazuje dni znaczne. Uderza ich podobieñstwo do sekwencji na il. 9. Dodatkowo widaæ tu
dzieñ œw. Jerzego (23 IV, bez atrybutu) i œw. Marka (kojarzony z nim w ludowej tradycji ptak, 25 IV).

Lithberg (1920:5) zamieszcza zreszt¹
zdjêcie jeszcze jednego runstavu sygnowanego SL, d³ugiego na 125 cm, opatrzonego
podobn¹ w kszta³cie rekojeœci¹ i datowanego na 1595. Znajduje siê on w posiadaniu
Nordiska Museet (nr inw. 41,244). Wed³ug
informacji uzyskanych od Jana Schobera
z grupy inwentaryzuj¹cej kalendarze runiczne, muzeum to posiada aktualnie
w swoich zbiorach a¿ 17 kalendarzy sygnowanych „SL”; ponadto jeden przechowywany jest w muzeum w Kalmarze, a dwa
w Linköping, Nie s¹ to wszystkie zachowane w Szwecji kalendarze z tej grupy.

podobieñstw z innymi kalendarzami tego
typu mo¿na stwierdziæ, ¿e egzemplarz poznañski wyszed³ spod tej samej rêki (albo
z tego samego warsztatu), a tak¿e, ¿e cyfry
na nim odnosz¹ siê prawdopodobnie do daty
powstania obiektu i oznaczaj¹ rok 1599.
Uderzaj¹co podobny do „poznañskiego”,
nieco d³u¿szy (123 cm) siedmioboczny runstav, równie¿ oznakowany inicja³ami SL,
znajduje siê w norweskich/londyñskich
Zbiorach Scho/ yena (nr inw. MS 2222/2).
Ze wzglêdu na pochodzenie (nabyty zosta³
od Norwega) i oznakowany toporem dzieñ
zwi¹zany ze œw. Olafem (29.07, widoczny
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równie¿ na egzemplarzu poznañskim),
uchodzi tam on za kalendarz norweski. Poniewa¿ jednak kult œw. Olafa rozpowszechniony by³ tak¿e w Szwecji, stanowi to doœæ
w¹t³¹ podstawê do takiej klasyfikacji. Co
wiêcej, w zamieszczonym w Internecie opisie tego kalendarza mowa jest o „dwóch toporach œw. Olafa, 29 lipca i 3 sierpnia”. Istotnie chyba wszystkie norweskie kalendarze
typu primstav zawieraj¹ wizerunki du¿ego
topora (lub berdysza) przy 29 VII i mniejszego przy 3 VIII, upamiêtniaj¹cego translatio Olavi. Wszystko jednak wskazuje na to,
¿e w tym wypadku nastapi³a pomy³ka w obliczeniu i mylna interpretacja wspomnianego (i zreprodukowanego) wy¿ej symbolu
œw. Jakuba jako ostrza topora. Na dostêpnych autorowi dziêki p. Elisabeth So/ renssen
ze Zbiorów Scho/ yena zdjêciach tego obiektu widaæ wyraŸnie nie tylko wy¿ej wspomniany symbol, ale tak¿e inne, œwiadcz¹ce
o tym, ¿e miêdzy kalendarzem z Oslo/Londynu (MS 2222/2) a poznañskim
(Et 5618) wystêpuj¹ bardzo daleko posuniête podobieñstwa (czy wrêcz to¿samoœæ)
symboliki dni znacznych. Ponadto widaæ
wyraŸnie, ¿e runy cyklu ksiê¿ycowego s¹
tam prawie identyczne z pokazanymi na
il.10 (i 13), a s³onecznego z pokazanymi
na il. 11 (i 14), Zwa¿ywszy powy¿sze,
a tak¿e znan¹ sygnaturê, kszta³t laski
i uchwytu (z charakterystycznym pierœcieniowatym zgrubieniem poœrodku) i typowy dla szwedzkich kalendarzy podzia³ roku,
stwierdziæ mo¿na z ca³¹ stanowczoœci¹,
¿e runstav ten jest pochodzenia szwedzkiego i wykonany zosta³ tam, gdzie poznañski
na prze³omie XVI i XVII w.
Odnalezienie takich w³aœnie kalendarzy
w Polsce, Norwegii i Wielkiej Brytanii mo¿e
œwiadczyæ o tym, ¿e w³aœnie one, ze wzglêdu na swoj¹ urodê, wywo¿one by³y chêtnie
Poznañ, 2009 r.
za granicê.
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The article features two Scandinavian calendar clogs from the Ethnographic Division of the

a more sophisticated computing variety (with golden numbers), found chiefly in Sweden. The Po-

National Museum in Poznañ. Perpetual wooden

znañ clogs are described in detail and identified

calendars are known from several European countries, but only in Scandinavia were they made

as Swedish runic staffs: one is heptagonal, dating
from 1599 and made in the Linköping area; with

in large numbers. Two distinctly different types

the other being flat, sword-like in shape, possibly

of calendar clogs are known: the simple ‘agricultural almanac’ type, characteristic of Norway, and

equally old, originating from the district of
Uppland.

Scandinavian
Perpetual
Calendars
in the Collections
of the National
Museum
in Poznañ
SUMMARY
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Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada
licz¹cy oko³o 250 zabytków zespó³ medali
papieskich pochodz¹cych z XVI–XIX w.
W jego sk³ad wchodz¹ zarówno egzem-

nie nie rozpoznan¹. Publikowany od 2002 r.
„Corpus Numismatum Omnium Romanorum Pontificum”, monumentalne dzie³o
Adolfo Modestiego, stanowi¹ce pierwsze ca-

plarze oryginalne, jak te¿ bite i odlewane
w okresie póŸniejszym, a nadto galwanokopie. W tym zró¿nicowanym zespole grupê
odrêbn¹ tworz¹ medale nale¿¹ce do serii
emitowanych od XVI do XVIII w. Ich obec-

³oœciowe ujêcie medalistyki papieskiej, zawiera równie¿ pionierskie opracowanie medali
seryjnych. Medale te okreœlone zosta³y mianem „medaglia di restituzione”2. Nie ma ono
polskiego odpowiednika, poniewa¿ temat ten

noœæ stanowi, wed³ug mojego przekonania,
o wyj¹tkowej pozycji poznañskiego zbioru
na tle kolekcji polskich.
Medale te bêd¹ przedmiotem niniejszej

nie by³ w piœmiennictwie polskim poruszany. „Medaglia di restituzione” to medale emitowane w seriach, upamiêtniaj¹ce przede
wszystkim papie¿y z dawnych wieków, któ-

publikacji, podjêtej z ca³¹ œwiadomoœci¹ jej
wstêpnego, rozpoznawczego charakteru1.
Medalistyka papieska stanowi jeden z najwiêkszych, najbogatszych, ale zarazem naj-

rzy nie mieli w³asnych, wspó³czeœnie bitych
medali. Czas ich pontyfikatów przypada³ na
okres przed pojawieniem siê medalierstwa
jako gatunku artystycznego, co nast¹pi³o
w 1 po³. XV w.

bardziej skomplikowanych rozdzia³ów medalierstwa europejskiego. Rozpoczyna j¹ wybity
w 1439 r. medal Eugeniusza IV (1431–1447)
upamiêtniaj¹cy uniê z Grekami i Ormiana-

Emitowanie medali seryjnych nie ogranicza³o siê do medalistyki papieskiej. Przeciwnie. Poczynaj¹c od po³owy XVI w. wydawano je w krajach europejskich, przede

mi zawart¹ na soborze w Ferrarze. Medal ten,
wybity w z³ocie, ma jeszcze charakter gotycki. Warto przypomnieæ, ¿e powsta³ on
równoczeœnie i w zwi¹zku z tym samym soborem, co medal cesarza bizantyñskiego

wszystkim we W³oszech, krajach niemieckich i Francji3. Modesti zwróci³ uwagê, ¿e
moda na serie by³a pok³osiem popularyzacji medali i zwielokrotnienia pe³nionych
przez nie funkcji dokumentacyjnych, pro-

Jana VIII Paleologa, d³uta Pisanella, stawiany przez historiê sztuki u pocz¹tków renesansowego medalierstwa. Cech¹ znamienn¹
medalistyki papieskiej jest nieprzerwana ci¹g³oœæ, kontynuacja. Trwa ona do chwili obec-

pagandowych, dewocyjnych 4. Jakkolwiek
problematyka cyklicznoœci jako takiej wykracza poza ramy podjêtego tematu, uwagi
Modestiego warto rozwin¹æ. Medale, jak
zauwa¿y³ Michel Pastoureau, niejako z na-

nej, zarówno w swoich przejawach instytucjonalnych (medale roczne), jak te¿
w licznych rozga³êzieniach siêgaj¹cych odleg³ych od Rzymu krajów i kontynentów.

tury s¹ seryjne5. S¹ przedmiotami powielanymi, a nie unikalnymi. Zyskuj¹ sens i wymowê w zespole, w kolekcji, gdzie z sob¹
koresponduj¹ b¹dŸ pozostaj¹ w opozycji.

Medale papieskie emitowane w seriach licz¹cych od kilkunastu do kilkuset sztuk,
stanowi¹ odrêbn¹ kategoriê, do niedawna
jeszcze bardzo s³abo, a nawet niekiedy zupe³-

Medalierskie galerie przodków lub poprzedników na tronie przywo³ywa³y tradycje i zas³ugi dynastii, s³u-¿y³y wzmocnieniu w³adzy, a niekiedy j¹ legitymizowa³y. Zwrot ku

Medale z serii papieskich VI–XVIII wieku...

przesz³oœci, ku genealogii historycznej,
a nawet mitycznej, oparty na ¿ywym poczuciu wspólnoty ze spuœcizn¹ antyku, przybiera³ w sztuce ma³ego reliefu rozmaite formy.

oraz medale z serii z herbami, w³oskiej, anonimowej z ok. 1600 r. s¹ bardzo rzadkie; nie
ma ich w zbiorze poznañskim. Medale
z pozosta³ych serii s¹ w nim reprezentowa-

Mo¿na tu wymieniæ renesansowe naœladownictwa numizmatów antycznych autorstwa
Alessandro Cesati zw. Il Grechetto, a tak¿e
pochodz¹cy z tego samego czasu cykl pla-

ne w mniejszym lub wiêkszym wyborze.
Pierwsze w³oskie serie powsta³y w okresie dziel¹cym zakoñczenie soboru trydenckiego (1563) od wydania „Historii Papie-

kiet Petera Flöttnera „Dwunastu najstarszych królów niemieckich” (ok. 1540). Naœladowanie numizmatów antycznych,
a nawet tworzenie wizerunków medalowych bohaterów antycznych i biblijnych

¿y” Alonsa Chacona (1630) zawieraj¹cej
ryciny oparte na przedstawieniach rewersów7 . Za miejsce wykonania Modesti uznaje Rzym. Pozostaje pytanie, czy obie serie,
trudne do jednoznaczego rozdzielenia, wy-

by³o motywowane etycznie; w postaciach
tych i towarzysz¹cych im dewizach poszukiwano wzorów postêpowania, rozbudzenia
potrzeby chwa³y i cnoty6. Materialna strona medali, ich niezniszczalnoœæ, o której po-

sz³y z tego samego, czy z ró¿nych warsztatów, prawdopodobnie s¹ dzie³ami dwóch
ró¿nych artystów. Medale zosta³y odlane
w br¹zie lub mosi¹dzu, patynowane, maj¹
ok. 43 mm œrednicy. Serie te obejmuj¹ pon-

œrednio œwiadczy³y wydobywane z ziemi monety antyczne, sprawia³a, ¿e przywo³uj¹c
przesz³oœæ by³y adresowane zarówno do
wspó³czesnych, jak i do potomnych. Z po-

tyfikaty od œw. Piotra (42–67) do Urbana
VII (1590), z tym jednak¿e, ¿e medale papie¿y z XV w. s¹ reprezentowane mniej licznie, zaœ z XVI w. tylko incydentalnie.

dobnych za³o¿eñ ideowych zdaj¹ siê wyrastaæ medale odtwarzaj¹ce wizerunki papie¿y z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa.
Równolegle z seriami medalowymi powstawa³y i cieszy³y siê popularnoœci¹ publikowa-

Awersy wype³niaj¹ popiersia papie¿y
w ujêciu profilowym, otoczone zwiêz³ymi
napisami identyfikuj¹cymi postacie. Nie s¹
to przedstawienia portretowe, ani nawet
szczególnie zindywidualizowane. Reprezen-

ne drukiem icones oraz imagines – wizerunki
znanych postaci dawnych i wspó³czesnych.
Relacje pomiêdzy tymi gatunkami, pos³uguj¹cymi siê obrazem i tekstem, by³y wza-

tuj¹ one raczej powtarzaj¹ce siê typy wizerunków. O zró¿nicowaniu decyduj¹: odwrócenie i rozmiary popiersia, jego usytuowanie
w polu kr¹¿ka, a przede wszystkim elementy

jemne.
Modesti odnotowuje nastêpuj¹ce serie
papieskie:
Seria Tobiasa Wolffa
Dwie pierwsze serie w³oskie

stroju oraz zarost. Ubiór stanowi kapa lub
mucet, nakrycie g³owy kamauro, infu³a lub
tiara. Podstawowym wyznacznikiem ró¿nic,
a zarazem przyjêt¹ przez Modestiego podstaw¹ okreœlenia typów s¹ przedstawienia

Seria z herbami
Seria Girolamo Paladino
Seria Ferdinanda de Saint Urbain
Seria Caspara Gottlieba Lauffera
Seria Giovanniego Battisty Pozza
Medale z serii papieskiej wykonanej
przez Tobiasa Wolffa w latach 1574–1576
na zamówienie elektora saskiego Augusta I

rewersów. Jest ich trzynaœcie. W ich ikonografii dominuj¹ atrybuty w³adzy papieskiej
oraz symbole chrzeœcijañstwa. Do najczêstszych wyobra¿eñ nale¿¹: klucze, którym
towarzyszy inskrypcja CLAVES REGNI CELORVM, Veraikon, pusta tarcza na tle insygniów papieskich, boskie ramiê przekazuj¹ce klucze œw. Piotrowi wraz z inskrypcj¹
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krzy¿ grecki ozdobiony rozetami, warowna
twierdza okreœlona jako FELIX ROMA.

temu techniczny zabieg patynowania „postarzaj¹cy” reliefy. Trudno przes¹dziæ, na ile pewna nawet barbaryzacja, uproszczenie formy
wynika³o z masowego charakteru emisji, a na

Próbê charakterystyki medali poznañskich
i ich usytuowania trzeba poprzedziæ uwagami na temat niezmiernie skomplikowanego
zjawiska, jakie stanowi³y najstarsze w³oskie

ile by³ to wynik œwiadomego zabiegu archaizacji.
Ogromny poczet papie¿y, nastêpców
œw. Piotra, s³u¿y³ ukazaniu Koœcio³a jako jed-

serie. Liczba medali uznanych przez Modestiego za reprezentuj¹ce wersje oryginalne
przekracza 500 sztuk. Iloœæ medali przewy¿sza liczbê pontyfikatów, niekiedy na jednego
papie¿a przypada kilka medali o ró¿nych re-

noœci, niepodzielnej i odwiecznej, przechowuj¹cej i przekazuj¹cej nastêpnym pokoleniom depozyt apostolski. Emitowanie serii
medali by³o pok³osiem o¿ywienia religijnego czasów reformy potrydenckiej. Ich adre-

wersach. Nie sposób równie¿ dostrzec zwi¹zek znaczeniowy pomiêdzy poszczególnymi
typami rewersów a osobami papie¿y. Brak
Ÿróde³ pisanych, kilkudziesiêcioletni okres
wytwarzania, zwielokrotnianie odlewów, od-

satami i odbiorcami byli przede wszystkim
pielgrzymi odwiedzaj¹cy Rzym, szczególnie
liczni w latach jubileuszowych. Trzeba tu
wskazaæ zw³aszcza na pierwszy po zakoñczeniu soboru Rok Œwiêty 1575, w którym

dzielne wykorzystywanie modeli awersów
i rewersów i ich dowolne ³¹czenie skutkuj¹ce
powstawaniem hybryd, wszystko to utworzy³o zdaniem Modestiego „gmatwaninê

Miasto by³o widowni¹ wielkich uroczystoœci religijnych, a liczba p¹tników siêga³a kilkuset tysiêcy9. Warto zauwa¿yæ, ¿e jednym
z przedstawieñ na rewersach jest Veraikon

nieuprawnionych po³¹czeñ”8, powoduj¹c¹
problemy badawcze, a tak¿e trudnoœci kwalifikacyjne. Medale nale¿¹ce do serii ró¿ni¹ siê
w sposób istotny od powstaj¹cych w tym czasie medali papie¿y wspó³czesnych. Portrety

– rzymska relikwia szczególnie czczona
przez wiernych przybywaj¹cych na Jubileusz. W roku 1575 wybito wiele medali odwo³uj¹cych siê bezpoœrednio do wydarzeñ.
W ich ikonografii dominowa³y przedstawie-

medalierskie Grzegorza XIII (1572–1585),
d³uta takich artystów, jak Gianfederico Bonzagni, Lorenzo Fragni, Domenico Poggini,
Giovanni Antonio de Rossi maj¹ charakter

nia otwarcia i zamkniêcia Œwiêtych Drzwi
rzymskich bazylik. Medale seryjne, artystycznie skromne, powsta³y najprawdopodobniej z inicjatywy ich twórców – anoni-

zindywidualizowany. Reliefy rewersów odznaczaj¹ siê bardziej rozbudowan¹ narracj¹.
Wype³niaj¹ je sceny biblijne, przedstawienia
alegoryczne i motywy architektoniczne. Stanowi¹ odbicie artystycznego klimatu epoki,

mowych medalierów i by³y przedmiotem
handlu. Mia³y one charakter masowy,
w ówczesnym znaczeniu tego s³owa. Ich ocena, podejmowana na podstawie kryteriów
artystycznych jest zawodna, stanowi¹ raczej

podczas gdy medale seryjne mia³y byæ, jak siê
wydaje, z za³o¿enia ponadczasowe. Twórcy
medali seryjnych, upamiêtniaj¹c papie¿y
z dawnych wieków, dali wyraz swoistemu historyzmowi. Wyrazi³ siê on typizacj¹, synte-

fenomen kultury.
W zbiorze poznañskim znajduje siê
38 medali nale¿¹cych do obu najstarszych
w³oskich serii (il. 1–9). Rozpoczyna je medal œw. Aniceta (155–166) koñczy medal

tycznoœci¹ wizerunków, a tak¿e ograniczonym repertuarem przedstawieñ, czytelnych
dla szerokiego krêgu odbiorców. Towarzyszy³

Grzegorza XI (1370–1378); przewa¿aj¹
medale papie¿y z IX i X w.; rewersy reprezentuj¹ dziewiêæ typów spoœród trzynastu

Medale z serii papieskich VI–XVIII wieku...

znanych; brakuje typów najrzadszych
(Aneks 1). Wszystkie poznañskie egzemplarze s¹ lane w br¹zie, maj¹ œrednice od
38 do 41 mm, jeden ma dziurkê wskazuj¹c¹

1. Œw. Urban I z pierwszych serii w³oskich

na noszenie na szyi. Odlewy o dosyæ wyrównanej, œredniej jakoœci, reliefy awersów niekiedy nieostre. Œrednica medali nie osi¹gaj¹ca 43 mm oraz „skurczenie” reliefów
nakazuj¹ umieœciæ poznañskie egzemplarze
wœród pochodz¹cych z 1 po³. XVII w. odlewów wykonanych w warsztacie rzymskim.
Modesti nie precyzuje, czy te póŸniejsze eg-

2. Œw. Sykstus III z pierwszych serii w³oskich

6. Honoriusz III z pierwszych serii w³oskich
3. Bonifacy II z pierwszych serii w³oskich

7. Celestyn IV z pierwszych serii w³oskich
4. Œw. Zachariasz z pierwszych serii w³oskich

8. Innocenty IV z pierwszych serii w³oskich
5. Roman z pierwszych serii w³oskich

9. Innocenty VI z pierwszych serii w³oskich
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ranich – medalierów papieskich, wybijano
medale zarówno stemplami oryginalnymi,
jak te¿ poprawianymi, np. ze wzglêdu na
stan zachowania, a nadto dorabiano nowe

10. Kalikst III z serii Paladina

stemple w miejsce zu¿ytych. W XIX w. stemple te, wraz ze spuœcizn¹ po Hameranich,
sta³y siê w³asnoœci¹ mennicy papieskiej
„Zecca” pozostaj¹cej pod zarz¹dem rodziny
Mazio. Dokonano w tym czasie konserwacji
i dalszej modyfikacji stempli Paladina, by
w latach 1823–1870 nadal emitowaæ medale
z tej, zapewne ciesz¹cej siê powodzeniem, serii. Odró¿nienie egzemplarzy powsta³ych na

11. Innocenty VIII z serii Paladina

zemplarze wychodzi³y z warsztatu, który
zainicjowa³ emisjê, nie wyklucza, ¿e by³ to
ju¿ inny warsztat.
Seria Paladina liczy 50 medali. Obejmuje
papie¿y od Marcina V (1417–1431) do
Paw³a III (1534–1549) oraz trzy medale
œw. Piusa V (1566–1572). Zaczyna siê wiêc
tam, gdzie koñczy siê seria najstarsza. Seria powsta³a za pontyfikatu Aleksandra VII
(1655–1667), z inicjatywy kardyna³a Francesca Barberiniego. Autor medali Girolamo
Paladino (1647–1689) by³ czynnym w Rzymie rytownikiem t³oków pieczêtnych i medalierem. Medale by³y bite, mia³y œrednice
od 40 do 46 mm. Awersy portretowe, przedstawienia rewersów odwo³ywa³y siê do osoby papie¿a, b¹dŸ wydarzeñ pontyfikatu.
Medale tej serii, bardzo liczne, przechowywane w wielu kolekcjach, s¹ egzemplarzami wykonywanymi w okresie ok. 200 lat.
Wi¹¿e siê to z histori¹ stempli s³u¿¹cych do
ich wybijania. Emisjê serii rozpoczêto
ok. 1664 r. A¿ do œmierci Paladina wybijano
medale stemplami oryginalnymi, wykonanymi przez artystê. W XVIII w., gdy stemple
znalaz³y siê w rzymskim warsztacie Hame-
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ró¿nych etapach nastrêcza du¿o trudnoœci,
próbê w³aœciwej kwalifikacji mo¿na podj¹æ
opieraj¹c siê na wnikliwych badaniach Modestiego.
W zbiorach poznañskich przechowywane
s¹ trzy medale z serii Paladina (Aneks 2),
liczne pozosta³e s¹ galwanokopiami (il. 10–
11). S¹ to: medal Kaliksta III (1455–1458)
upamiêtniaj¹cy uzupe³nienie fortyfikacji
rzymskich, medal na elekcjê Innocentego VIII (1484–1492) upamiêtniaj¹cy elekcjê, oraz medal Hadriana VI (1522–1523).
Wszystkie by³y bite zapewne w XIX w.
Seria Ferdinanda de Saint-Urbain obejmuje medale papie¿y od Bonifacego VIII
(1294–1303) do Jana XXIII (1410–1415)
antypapie¿a, oraz poprzedzaj¹cy je medal
œw. Piotra. Liczy 16 medali o œr. 40 mm, bitych w br¹zie i srebrze. Te ostatnie nale¿¹
do rzadkoœci.
Seria powsta³a w Rzymie za pontyfikatu
Klemensa XI (1700–1721). Jej twórca Ferdinand de Saint-Urbain (1654–1738), ceniony medalier lotaryñski, wiele lat przebywa³ we W³oszech. Data opuszczenia
W³och w 1704 r. wyznacza granice czasowe
wykonania serii. Powsta³a ona w pierwszych
latach XVIII w.
Awersy wype³niaj¹ popiersia papie¿y, zindywidualizowane, doskonale modelowane,

Medale z serii papieskich VI–XVIII wieku...

12. Klememns V z serii Ferdinanda de Saint
Urbain

utrzymane w stylu wspó³czesnym artyœcie;
na rewersach znajduj¹ siê wyobra¿enia insygniów, Porta Sancta, przedstawienia biblijne i alegoryczne oraz inskrypcje.
W zbiorze poznañskim znajduje siê jeden
medal z tej serii (il. 12). Jest to medal Klemensa V (1305–1314) z przedstawieniem
personifikacji Rzymu op³akuj¹cej niewolê
awinioñsk¹ papie¿y (Aneks 3).

13. Œw. Telesfor z serii Lauffera

14. Jan XIII z serii Lauffera

15. Jan XV z serii Lauffera

Seria Caspara Gottlieba Lauffera zawdziêcza swoj¹ nazwê inicjatorowi i wydawcy, który by³ g³ównym rytownikiem mennicy w Norymberdze i dyrektorem mennic
Frankonii10. Seria powstawa³a poczynaj¹c od
1712 r. Jest ogromna liczebnie, sk³ada siê
z 247 medali obejmuj¹cych wszystkie pontyfikaty, poczynaj¹c od œw. Piotra (42–67)
a¿ po Klemensa XI (1700–1721). PóŸniej
dodano do niej jeszcze 5 medali Klemensa
XIII (1758–1769). Seria zawiera te¿ 3 medale wprowadzaj¹ce: medal dedykacyjny serii poœwiêcony Lotharowi Franzowi von
Schönborn (1655–1729) biskupowi Bambergu i arcybiskupowi Moguncji, medal
z emblematami Stolicy Apostolskiej oraz
medal z wizerunkiem Chrystusa.
Autorami medali nale¿¹cych do serii byli
medalierzy mennicy w Norymberdze: Philipp Heinrich Müller, Georg Wilhelm Vestner, Martin Brunner, oraz niezidentyfikowany monogramista L.L.M. NajpóŸniejsze
medale Klemensa XIII wykonali Peter Paul
Werner oraz Johann Leonhard Oexlein. Pomimo udzia³u kilku medalierów seria ma
charakter stylistycznie jednorodny. Wynika to zapewne z przyjêtych za³o¿eñ, wspólnego œrodowiska, a tak¿e z charakterystycznej dla XVIII w. konwencjonalizacji.
Przedsiêwziêcie Lauffera mia³o charakter komercyjny, seria by³a w 1742 r. oferowana do sprzeda¿y.
Novum w stosunku do poprzednich serii stanowi¹ rewersy z napisami zawieraj¹cymi krótkie biogramy papie¿y. Ze wzglêdu na kompletnoœæ serii tworz¹ one zwiêŸle
zredagowan¹ historiê pontyfikatów.
Medale, wszystkie o œrednicy 38 mm,
by³y bite w srebrze, br¹zie, br¹zie z³oconym
i bia³ym metalu. Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada osiem medali z tej serii, dwa
bite w srebrze, szeœæ br¹zowych i jeden
w br¹zie z³oconym (il. 13–15). S¹ to medale autorstwa P.H. Müllera i G.W. Westnera, upamiêtniaj¹ce papie¿y od œw. Aleksan-
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dra I (105–115) do Bonifacego IX (1389–
1404) (Aneks 4).
Seria Pozza
Liczy 213 medali, poczynaj¹c od œw. Piotra (42–67) do Marcina V (1417–1431)
oraz medal Innocentego IX (1591). Medale
s¹ lane w br¹zie, o œrednicy 41–47 mm. Iden-

ró¿ni¹ siê œrednicami, które wynosz¹
40–46 mm (Aneks 5).
Zespó³ 73 medali nale¿¹cych do serii papieskich emitowanych od XVI do XVIII w.

tyfikacjê dzie³ nale¿¹cych do tej serii u³atwia
³¹cz¹ce je podobieñstwo formalne, techniczne, oraz jasna z regu³y patyna. Tylko pierwszy z serii: medal œw. Piotra jest sygnowany
G.B. Pozzo. Giovanni Battista Pozzo (1670–

mo¿na okreœliæ jako liczny i z punktu widzenia kolekcjonerskiego wartoœciowy. Wyj¹tkowa pozycja zbioru poznañskiego na tle
zbiorów polskich wynika przede wszystkim
z obecnoœci w nim medali nale¿¹cych do

1752) rytownik i rzeŸbiarz urodzony w prowincji Bergamo, zwi¹za³ swoje ¿ycie z Rzymem. Pracowa³ prawdopodobnie w ateliers
Hameranich, nadwornych medalierów papieskich. Jego aktywnoœæ jako medaliera jest

pierwszych serii w³oskich i serii Pozza. Kwerenda polskich zbiorów publicznych i koœcielnych wskazuje na istnienie kilku zaledwie egzemplarzy nale¿¹cych do tych serii11.
Proweniencja medali poznañskich i czas

odnotowywana od oko³o 1725 r.
Papieska seria Pozza zdaje siê nawi¹zywaæ
do najstarszych serii w³oskich. Jest tak¿e
wykonana technik¹ odlewu. Rozpoczêta

pozyskania ich do zbiorów pozostaj¹ nieznane; pochodz¹ z zasobu zastanego po
1945 r. Tak jak pozosta³e zabytki przechowywane w Gabinecie Numizmatycznym zo-

medalem œw. Piotra, obejmuje podobny zakres pontyfikatów. Portrety odznaczaj¹ siê
schematycznoœci¹, a tak¿e surowoœci¹ wynikaj¹c¹ zarówno ze sposobu modelowania,
jak te¿ dosyæ skromnego cyzelunku. Na nie-

sta³y zinwentaryzowane w okresie powojennym. Zbiory numizmatyczne i medalierskie
Muzeum Wielkopolskiego ponios³y w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945 nie
tylko powa¿ne straty, ale ponadto uleg³y

których rewersach (znanych jest 10 typów)
znajduj¹ siê motywy ikonograficzne znane
z serii XVI-wiecznych, takie jak: tarcza herbowa na tle insygniów, Veraikon, równole-

przemieszaniu ze zwiezionymi do muzeum
kolekcjami zgromadzonymi przez okupacyjPoznañ, 2008 r.
ny zarz¹d muzeum.

g³e i skrzy¿owane klucze, wrêczenie kluczy
œw. Piotrowi.
Po seriach zawieraj¹cych w warstwie s³ownej i obrazowej konkretne odniesienia do biografii papie¿y i wydarzeñ pontyfikatów,
u Pozza nast¹pi³ niejako powrót do kanonu
ponadczasowych atrybutów i symboli wyznaczonego w XVI wieku. Podczas gdy pierwsze
serie w³oskie wi¹zane s¹ z Rokiem Jubileuszowym 1575, seria Pozza zosta³a wyemitowana
w zwi¹zku z Rokiem Jubileuszowym 1725.
W kolekcji poznañskiej znajduj¹ siê
23 medale tej serii, poczynaj¹c od œw. Ani-
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ceta (155–166) a¿ po Innocentego IV
(1243–1254) (il. 16–20). Reprezentowanych jest piêæ typów rewersów. Wszystkie
medale s¹ lane w br¹zie, maj¹ jasne patyny,

Aneks 1
1. Œw. Anicet (155–166) nr inw. GN E 3682; M.
I, 11,212
2. Œw. Urban I (222–230 ) nr inw. GN E 3674;
M. I, 17, 2
3. Œw. Poncjan (230–235) nr inw. GN E 3667;
M. I, 18, 9
4. Œw. Innocenty I (401–417) nr inw. GN E
3678; M. I, 40, 9
5. Œw. Zozym (417–418) nr inw. GN E 3680;
M.I, 41, 10
6. Œw. Sykstus III (432–440) nr inw. GN E 3659;
M. I, 44, 5
7. Bonifacy II (530–532) nr inw. GN E 3658;
M. I, 55, 9
8. Jan III (561–574) nr inw. GN E 3677; M. I,
61, 7
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16. Œw. Sykstus II z serii Pozza

17. Œw. Innocenty I z serii Pozza

18. Wigiliusz z serii Pozza

19. Adeodat I z serii Pozza

20. Œw. Grzegorz II z serii Pozza

9. Bonifacy V (619–625) nr inw. GN E 3755;
M. I, 69, 5
10. Œw. Agaton (678–681) nr inw. GN E 3764;
M. I, 79, 9
11. Œw. Leon II (682–683) nr inw. GN E 3664;
M. I, 80, 6
12. Œw. Benedykt II (684–685) nr inw. GN E
3675; M. I, 81, 6
13. Œw. Grzegorz III (731–741) nr inw. GN E
3655; M. I, 90, 7
14. Œw. Zachariasz (741–752) nr inw. GN E
3681; M. I, 91, 6
15. Hadrian I (772–795) nr inw. GN E 3766;
M. I, 95, 9
16. Walentyn (827) nr inw. GN E 3670; M. I,
100, 10
17. Hadrian II (867–872) nr inw. GN E 3669;
M. I, 106, 5
18. Roman (897) nr inw. GN E 3663; M. I, 114,
10
19. Jan IX (898–900) nr inw. GN E 3761; M. I,
116, 5
20. Jan X (914–928) nr inw. GN E 3673; M. I,
122, 9
21. Stefan VIII [IX] (939–942) nr inw. GN E
3676; M. I, 127, 5
22. Agapit II (946–955) nr inw. GN E 3665; M.
I, 129, 5
23. Jan XII (955–964) nr inw. GN E 3679; M. I,
130, 5
24. Leon VIII (963–965) nr inw. GN E 3662;
M. I, 131, 9
25. Jan XVI (997–998) antypapie¿ nr inw. GN E
3671; M. I, 138 a, 5
26. Sylwester II (999–1003) nr inw. GN E 3666,
3794 (2 egz); M. I, 139, 5
27. Jan XVII [XVI] (1003) nr inw. GN E 3656;
M.I, 140, 5
28. Jan XVII [XVI] (1003) nr inw. GN E 3765;
rewers typ 8; M. nie notuje
29. Benedykt IX (1032–1044) nr inw. GN E
3657; M. I, 145, 2
30. Grzegorz VI (1045–1046) nr inw. GN E
3660; M. I
31. Œw. Leon IX (1049–1054) nr inw. GN E 3672;
M.I, 150, 5
32. Innocenty III (1198–1216) nr inw. GN E
3685; M. I, 174, 3
33. Honoriusz III (1216 – 1227) nr inw. GN E
3795; M. I,175, 8
34. Celestyn IV (1241) nr inw. GN E 3758; M.I,
177, 7
35. Innocenty IV (1243–1254) nr inw. GN E
3769; M.I, 178, 3
36. Innocenty VI (1352–1362) nr inw. GN E
3668; M. I, 197, 11
37. Grzegorz XI (1370–1378) nr inw. GN E
3661; M. I, 199, 2
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Aneks 2
1. Kalikst III (1455–1458) nr inw. GN E 3720;
M. I, 53
2. Innocenty VIII (1484–1492) nr inw. GN E
3749; M. I, 162
3. Hadrian VI (1522–1523) nr inw. GN E 3699;
M. I, 259
Aneks 3
1. Klemens V (1305–1314) nr inw. GN E 3726;
M. I, Saint Urbain 193, 16

Aneks 4
1. Œw. Aleksander I (105–115) nr inw. GN E
3619; M. I, Lauffer 6, 17
2. Œw. Sykstus I (115–125) nr inw. GN E 3802;
M. I, Lauffer 7, 17
3. Œw. Telesfor (125–136) nr inw. GN E 3772;
M. I, Lauffer 8, 17
4. Œw. Hygin (136–140) nr inw. GN E 3709; M.
I, Lauffer 9, 17
5. Jan XIII (965–972) nr inw. GN E 3719; M.I,
Lauffer 133, 17
6. Jan XV (985–996) nr inw. GN E 3763; M. I,
Lauffer 137, 17
7. Bonifacy VIII (1294–1303) nr inw. GN E
3777; M. I, Lauffer 191, 17
8. Bonifacy IX (1389–1404) nr inw. GN E 3768;
M. I, Lauffer 201, 17

Aneks 5
1. Œw. Anicet (155–166) nr inw. GN E 3692; M.
I, Pozzo 11, 19
2. Œw. Sykstus II (257–258) nr inw. GN E 3698;
M. I, Pozzo 24, 22
3. Œw. Marcelin (296–304) nr inw. GN E 3691;
M. I, Pozzo 29,22
4. Œw. Marek (336) nr inw. GN E 3729; M.I, Pozzo 34, 22
5. Œw. Innocenty I (401–417) nr inw. GN E 3701;
M. I, Pozzo 40, 19
6. Œw. Hilary (461–468) nr inw. GN E 3686; M.
I, Pozzo 46, 22
7. Œw. Feliks III (II) (483–492) nr inw. GN E
3757; M. I, Pozzo 48, 18
8. Wigiliusz (537–555) nr inw. GN E 3694; M.I,
Pozzo 59, 23
9. Adeodat I (615–618) nr inw. GN E 3770; M.
I, Pozzo 68, 20
10. Œw. Grzegorz II (715–731) nr inw. GN E
3689; M.I, Pozzo 89, 18
11. Hadrian I (772–795) nr inw. GN E 3756;
M. I, Pozzo 95, 20
12. Œw. Leon III (795–816) nr inw. GN E 3695;
M. I, Pozzo 96, 23
13. Œw. Paschalis I (817–824) nr inw. GN E
3754; M. I, Pozzo 98, 23
14. Stefan V (VI) (885–891) nr inw. GN E
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3697; M. I, Pozzo 110, 18
15. Stefan VI (VII) (896–897) nr inw. GN E
3778; M. I, Pozzo 113, 20
16. Roman (897) nr inw. GN E 3688; M. I, Pozzo 114, 18
17. Jan X (914–928) nr inw. GN E 4785; M.I,
Pozzo 122, 18
18. Leon VI (928) nr inw. GN E 3702; M. I, Pozzo 123, 18
19. Agapit II (946–955) nr inw. GN E 3732; M.
I, Pozzo 129, 23
20. Jan XVI (997–998) antypapie¿ nr inw. GN E
3703; M. I, Pozzo 138 a, 20
21. Innocenty III (1198–1216) nr inw. GN E
3690; M.I, Pozzo 174, 18
22. Grzegorz IX (1227–1241) nr inw. GN E
3696; M. I, Pozzo 176, 18
23. Innocenty IV (1243–1254) nr inw. GN E
3700; M. I, Pozzo 178, 18

Przypisy
1

Medale te nie by³y dotychczas przedmiotem publikacji. Wymagaj¹ one systematycznego skatalogowania poprzedzonego badaniami technologicznymi.
2
A. Modesti, Corpus Numismatum Omnium Romanorum Pontificum (C.N.O.R.P.) vol. I da S. Pietro
(42–67) a Adriano VI (1522–1523), Rzym 2002;
vol. II da Clemente VII (1523–1534) a Paolo IV
(1555–1559), Roma 2003; vol. III da Pio IV (1559
– 1565) a Gregorio XIII (1572–1585), Rzym 2004.
Z publikacji tej zosta³y zaczerpniête podstawowe
dane dotycz¹ce papieskich serii medalowych.
3
V. Johnson, Breve storia delle „Storie metalliche”,
(w:) ta¿, Dieci anni di studi medaglistica 1968–78,
Milano 1979, s. 241–248; tak¿e Modesti, op. cit.,
vol. I, s. 17–18
4
Modesti, op. cit., s.17
5
M. Pastoureau, Une image nouvelle. La Médaille du
XVe siecle, „The Medal” Special issue 1986, s. 7
6
G. Hill, G. Pollard, Medals of the Renaissance, London 1978, s. 18
7
Obie serie traktujê, w oparciu o Modestiego, ³¹cznie.
Na temat ró¿nic por. vol. I, s. 22
8
Modesti, op.cit., vol. I, s. 26
9
A. Sajkowski, L’Anno Santo, w tego¿: Opowieœci misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych œwiata ciekawych, Poznañ 1991, s. 179–199, tam¿e polskie echa uroczystoœci.
10
Seria posiada opracowanie monograficzne, por.
G.Förschner, Papstgeschichte auf Medaillen. Historiae. O. Sacrum. Deus., Frankfurt am Main, Historisches Museum 1978
11
W zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Zamku
Królewskiego w Warszawie (kolekcja Andrzeja Ciechanowieckiego) znajduje siê jeden medal z najstarszej serii w³oskiej, por. R. Falkiner, J. Fischer, Sculpture in Miniature. The Andrew S. Ciechanowiecki
Collection of Gilt & Gold Medals and Plaquettes,
Louisville Kentucky 1969, 234. W skatalogowanym
zbiorze medali papieskich z Gabinetu Monet I Medali Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje siê
jeden medal z najstarszej serii w³oskiej oraz jeden

Medale z serii papieskich VI–XVIII wieku...

12

z serii Pozza, por. A. Krzy¿anowska, Medale papieskie w zbiorach Gabinetu Monet i Medali Muzeum
Narodowego w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” R. XXXII, 1988, s. 217–289,
poz. 44 i 57. Wyniki kwerendy zbiorów nie publikowanych: Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, oddzia³ Emeryka Hutten-Czapskiego posiada jeden medal nale¿¹cy do najstarszej
serii w³oskiej oraz dwa medale z serii Pozza. Za informacjê o nich dziêkujê pani Danucie KrawczukBiernat. Zbiory medali obcych znajduj¹ce siê w Ossolineum we Wroc³awiu nie s¹ jeszcze opracowane, co
uniemo¿liwia kwerendê. Wiêkszoœæ medali obcych
pozosta³a jednak we Lwowie. Kwerenda objê³a równie¿ 19 Muzeów Archidiecezjalnych i Diecezjalnych.
Przynios³a wynik ujemny. Za odpowiedŸ na kwerendê dziêkujê dyrektorom i kustoszom Muzeów Archidiecezjalnych w: GnieŸnie, Katowicach, Poznaniu,
Przemyœlu i Warszawie, oraz Muzeów Diecezjalnych
w: P³ocku, Radomiu, Sandomierzu i Tarnowie.
Skrócony zapis literatury odnosi siê do zestawieñ
tabelarycznych Modestiego, vol. I, s. 44–51.
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Medals
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Centuries
in the Collection
of the National
Museum in
Poznañ
SUMMARY
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The article focuses on series of papal medals
from the 16th-18th centuries, defined as medaglia di

73-item set are medals from two series made in
Rome: the oldest Italian series from the turn of the

restituzione, housed by the Numismatic Cabinet of

17th c. and the Pozzo series of 1725. These are very

the National Museum in Poznañ. The set of medals from Poznañ includes medals of the following:

rare objects in Polish medal collections. Because the
subject has not been discussed in Polish relevant

the first Italian series, the Girolamo Paladino se-

literature, the article contains basic information on

ries, Ferdinand de Saint Urbain series, Caspar Gottlieb Lauffer series, and the Giovanni Battista Pozzo

the individual series (based on Modesti’s
C.N.O.R.P.), supplemented with short descriptions

series. The largest and most noteworthy part of the

of the Poznañ medals with annexes.

Znaki imienne z³otników poznañskich od XVI do XVIII w.

Renata
Sobczak-Jaskulska
Podstawowym materia³em do badañ nad
dzia³alnoœci¹ oœrodków z³otniczych s¹ wiadomoœci Ÿród³owe dotycz¹ce dzia³aj¹cych
z³otników i mo¿liwie du¿y zestaw dostêp-

d³owo7. I chocia¿ zdarza siê czasami spotkaæ
nazwisko jemu nie znane, to do roku 2000
by³a to pozycja niezast¹piona w badaniach
nad poznañskim z³otnictwem. Wtedy bo-

nych, sygnowanych obiektów. Korzystaj¹c
z takiego zasobu informacji, mo¿na scharakteryzowaæ jakoœæ i wielkoœæ produkcji z³otniczej na badanym terenie, a tym samym
okreœliæ rangê oœrodka. Stan badañ nad wy-

wiem w numerze 1/2000 Kroniki Miasta
Poznania zatytu³owanym Z³otnicy, Zygmunt
Dolczewski zamieœci³ Spis z³otników poznañskich od XV do XVIII wieku, który bêd¹c
w zasadzie powtórzeniem wykazu No¿yñ-

twórczoœci¹ poznañskiego oœrodka z³otniczego jest niezadowalaj¹cy, szczególnie
w kwestiach dotycz¹cych identyfikacji znaków imiennych poznañskich mistrzów.

skiego, zawiera te¿ informacje o znanych
pracach oraz opisy niektórych imienników8.
Porównuj¹c liczbê nazwisk ze Spisu z³otników...9 z liczb¹ opublikowanych znaków

Pierwszym autorem, który przedstawi³
w 1933 r. dosyæ obszerny, chocia¿ nie pozbawiony b³êdów i nieœcis³oœci, zestaw cech
miejskich Poznania i dzia³aj¹cych tu z³otników, by³ Leonard Lepszy1.

imiennych poznañskich mistrzów, nietrudno zauwa¿yæ, i¿ tylko niewielu z licznej rzeszy dzia³aj¹cych w Poznaniu w ci¹gu wieków
wytwórców znanych jest ze stosowanych na
wyrobach cech mistrzowskich. G³ówn¹

Jako nastêpny – Carl Stempel2 opublikowa³ 37 biogramów oraz znaków imiennych
i mimo ponad czterdziestu lat od ukazania
siê jego artyku³u, jest to wci¹¿ podstawowe

przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest stosunkowo niewielka iloœæ rozpoznanego materia³u badawczego, szczególnie pochodz¹cego
sprzed 1800 r. Szczêœliwie trafiaj¹ czasami

opracowanie do identyfikacji poznañskich
wytwórców od XVI do XVIII w. Dla XIX stulecia wstêpnego zestawienia imienników
dokona³ S³awomir Bo³dok3. Spoœród innych
badaczy pisuj¹cych o ró¿nych aspektach

do naszych r¹k obiekty sygnowane przez
mistrzów, których spuœcizna nie by³a do tej
pory znana.
Zaprezentowane poni¿ej znaki imienne
zosta³y „zdjête” ze znanych mi z autopsji

twórczoœci z³otniczej w Poznaniu4, tylko
nielicznych zajmowa³ problem sygnowania
omawianych dzie³ przez ich autorów5.
Dobrze (chocia¿ chyba jeszcze nie do
koñca) rozpoznana jest natomiast kwestia

zabytków. Oprócz rysunku sygnatury i personaliów z³otnika, nota zawiera dane o czasie jego ¿ycia lub dzia³ania oraz informacje
o obiekcie, na którym cecha siê znajduje:
nazwê, czas powstania, obecnego w³aœcicie-

cech miejskich Poznania; tutaj za obowi¹zuj¹ce nale¿y uznaæ ostatnie ustalenia
Micha³a Gradowskiego6. Natomiast dziêki
fundamentalnej pracy dr Tadeusza No¿yñ-

la i miejsce przechowywania.

Znaki
imienne
z³otników
poznañskich
od XVI
do XVIII wieku

skiego zosta³ w 1953 r. opublikowany wykaz 312 z³otników z okresu od pocz¹tku
wieku XV do roku 1800, których praca lub
pobyt w Poznaniu s¹ udokumentowane Ÿró-
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Foltyn [Walenty] Bremer
wymieniany w latach 1556–1578 przy
ul. Wielkiej; wzmiankowany do 1578 r.10
£y¿ka renesansowa, z herbem „Oksza” i ini-

2. Korona Matki Boskiej na obrazie Matka
Boska z Dzieci¹tkiem w koœciele farnym
w Poznaniu [dawniej w o³tarzu bocznym]
z napisem fundacyjnym z dat¹

cja³ami „A–B” – na czerpaku oraz meluzyn¹
w aediculi na narcie
1570–1580 rok
Muzeum Narodowe w Poznaniu – Oddzia³

1643 rok
Parafia farna w Poznaniu13

Muzeum Sztuk U¿ytkowych (nr inw. MNP
Rm 4523)

Jan G³owik
dzia³a³ w latach 1631–1648; od 1648 r. nie
pracowa³11
Pasek „w m³yñskie ko³a”
do 1648 roku
Muzeum Narodowe w Poznaniu – Oddzia³
Muzeum Sztuk U¿ytkowych (nr inw. MNP
Rm 3179)

Stanis³aw Jasiñski
dzia³a³ w latach 1640–1648; po 1648 r. prze12

sta³ pracowaæ
1. Korona Matki Boskiej na obrazie Matka
Boska z Dzieci¹tkiem w koœciele parafialnym
w Kiszkowie
do 1648 roku
Parafia rzymskokatolicka w Kiszkowie, województwo wielkopolskie
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Miko³aj Okulicz
wymieniany w latach 1645–1680; bêd¹c
mistrzem pracowa³ jako czeladnik14, najprawdopodobniej w warsztacie Stanis³awa
Jasiñskiego
Korona Dzieci¹tka Jezus na obrazie Matka
Boska z Dzieci¹tkiem w koœciele parafialnym
w Kiszkowie
oko³o 1648 roku
Parafia rzymskokatolicka w Kiszkowie, województwo wielkopolskie

Jan Otto Schmidt
wymieniony jako czeladnik w 1689 r., kiedy umiera jego ojciec, z³otnik zamieszka³y
przy ul. Wielkiej15
Kielich mszalny
oko³o 1700 roku
W kolekcji prywatnej

Znaki imienne z³otników poznañskich od XVI do XVIII w.

Paul [Pawe³] Raabe [Raab]16
dzia³a³ w latach 1695–170917
Monstrancja z glori¹ promienist¹ oraz napisem fundacyjnym z dat¹ – pod stop¹

Muzeum Narodowe w Poznaniu – Oddzia³
Muzeum Sztuk U¿ytkowych (nr inw. MNP
Rm 4512/1-6)

do 1703 roku
Parafia rzymskokatolicka w Skórzewie,
k. Poznania

Zdajê sobie oczywiœcie sprawê, i¿ tych
dziewiêæ zaprezentowanych sygnatur tylko w niewielkim stopniu poprawia obraz
stanu badañ nad znakami imiennymi poznañskich mistrzów z³otniczych, jednakKacper [Gaspar] Konerski
wymieniany w latach 1768–1774; w 1774 r.
przeniós³ siê do Krakowa18
Pó³misek piêciolistny póŸnobarokowy z herbem „Na³êcz” i inicja³ami „K.R.”
lata 1768–1774
Depozyt Fundacji im. Raczyñskich w Rogalinie (nr inw. FR/D/1)
na tym obiekcie znajduje siê druga cecha
imienna, nale¿¹ca do innego z³otnika:

¿e w ostatnim czasie uzyska³am dostêp do
nierozpoznanych, a tak¿e niezinwentaryzowanych wczeœniej sygnowanych obiektów i aktualnie w przygotowaniu s¹ publikacje ich dotycz¹ce.

Przypisy
1

2

3

4

Gottlieb [Deogratus] Fiedler
wymieniony w 1784 roku19
5

Christian Gottlob Fleck
dzia³a³ w latach 1766–178920
Szeœæ talerzy póŸnobarokowych
1780 rok

Poznañ, 1998 r.

6

7

L. Lepszy, Przemys³ z³otniczy w Polsce, Kraków 1933,
s. 252–266.
C. Stempel, Goldschmiede im Wartheland, ihre
Meisterzeichen und ihre Arbeiten, „Zeitschrift für
Ostforschung”, 1955, R. 4, z. 4, s. 537–590.
S. Bo³dok, Znaki srebra w Polsce, „Art & Business”.
Sztuka polska i antyki, nr 3–4, 1995, s. 88–89.
J. Eckhardt, Rzemios³o artystyczne do koñca XIX w.,
(w:) X wieków Poznania, Warszawa–Poznañ 1956,
t. III, s. 193–230; eadem, Z³otnictwo poznañskie
w dobie Odrodzenia, „Studia Muzealne”, z. 2, Poznañ
1957, s. 169–200; A. Wasilkowska, O z³otnikach wyszkolonych w Krakowie, a dzia³aj¹cych w Poznaniu
w XVII w., BHS r. 36, 1974, nr 3, s. 351–355; eadem,
Z badañ nad z³otnictwem wielkopolskim w XVII
i pocz¹tku XVIII w., (w:) O rzemioœle artystycznym
w Polsce, Warszawa 1976, s. 113–133; Z. Dolczewski, Sztuki u¿ytkowe, (w:) Dzieje Poznania, t. 2. Warszawa–Poznañ, 1984, s. 690–692, il. 182–183.
B. Dolczewska, Srebrny o³tarz z pocz¹tku XVII wieku
ze zbiorów kórnickich, „Studia Muzealne”, z. 10, Poznañ 1974, s. 93, ryc. 21 i 22; Z. Kurzawa, Srebrna
rama w o³tarzu Matki Boskiej w koœciele Franciszkanów w Poznaniu – nieznane dzie³o z³otników poznañskich, (w:) Sztuka XVII wieku w Polsce. Materia³y
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzieñ 1993, Warszawa 1994, s. 294.
M. Gradowski, Znaki na srebrze. Znaki miejskie i pañstwowe u¿ywane na terenie Polski w obecnych jej granicach, Warszawa 2001, s. 114–120.
T. No¿yñski, Materia³y do dziejów z³otnictwa poznañskiego, „Przegl¹d Zachodni”, R. IX, 1953, nr 9–10,
s. 236–250.
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Z. Dolczewski, Spis z³otników poznañskich od XV
do XVIII wieku, „Kronika Miasta Poznania”, Z³otnicy, nr 1/2000, Poznañ 2000, s. 7–35.
9
Ibidem, s. 7–30.
10
No¿yñski, op. cit., s. 239, poz. 22; Dolczewski, op. cit.,
s. 9, poz. 21.
11
No¿yñski, op. cit., s. 242, poz. 58; Dolczewski, op. cit.,
s. 14, poz. 83.
12
No¿yñski, op. cit., s. 243, poz. 124; Dolczewski, op. cit.,
s. 16, poz. 121.
13
Informacje o koronie uzyska³am od p. mgr Zofii Kurzawy, której serdecznie za nie dziêkujê; obecnie
korona opublikowana w: Katalog Zabytków Sztuki
w Polsce, t. VII, red. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Miasto Poznañ, cz. 2. Œródmieœcie. Koœcio³y i klasztory, 1.
Warszawa 1998, s. 32.
14
No¿yñski, op. cit., s. 246, poz. 208; Dolczewski, op. cit.,
s. 21, poz. 207.
15
No¿yñski, op. cit., s. 247, poz. 238; Dolczewski, op. cit.,
s. 23, poz. 237.
16
Cecha imienna Paula Raabe zosta³a, co prawda, opublikowana przez C. Stempla, jednak¿e tylko w for-
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mie inicja³ów, bez sercowatego pola, na którym
w rzeczywistoœci s¹ one umieszczone; wolno wiêc
chyba przypuszczaæ, ¿e nie zna³ on z autopsji monstrancji ze Skórzewa.
17
J. Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Provinz
Posen, t. I; III. Berlin, 1896–1898. s. 128; Stempel,
op. cit., s. 584, poz. 28; No¿yñski, op. cit., s. 246, poz.
225; Dolczewski, op. cit., s. 22, poz. 224.
18
Stempel, op. cit., s. 586 – zna on inicja³y, jakimi pos³ugiwa³ siê z³otnik, ale nie publikuje rysunku cechy; Dolczewski, op. cit., s. 19, poz. 154.
19
Stempel, op. cit., s. 586; No¿yñski, op. cit., s. 241,
poz. 57; Dolczewski, op. cit., s. 12, poz. 56; trudno
okreœliæ przyczynê, która spowodowa³a, ¿e sygnatury dwóch z³otników, którzy, o ile wiadomo, nie przebywali w Poznaniu w tym samym czasie, znalaz³y siê
na jednym obiekcie; byæ mo¿e nast¹pi³o to w wyniku wtórnej sprzeda¿y lub póŸniejszego grawerowania herbu.
20
No¿yñski, op. cit. s. 241, poz. 58; Dolczewski, op. cit.,
s. 12, poz. 57.
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The primary material for research on the activity of goldsmiths’ centres is furnished by source

Miko³aj Okulicz, mentioned in the period 1645–
1680; being a master he worked as an apprentice

information related to active goldsmiths and by an

Child Jesus’ crown on the picture Virgin and Child

extensive set of available signed objects. The state
of research on the output of the Poznañ centre –

in a church in Kiszkowo, ca.1648

despite a certain number of relevant publications –
is highly unsatisfactory, especially in matters related to the identification of name marks of Poznañ
masters.
The name marks presented below were “taken”
from objects of historical heritage I know personally:
Foltyn [Walenty] Bremer, mentioned in the
years 1556–1578
Renaissance spoon, with the “Oksza” coat of arms
and initials “A-B”, ca.1570–1580
Jan G³owik, active in the period 1631–1648
Belt with a “mill wheels” pattern, until 1648
Stanis³aw Jasiñski, active in the period 1640–
1648
1. Virgin Mary’s crown on the picture Virgin and
Child in a church in Kiszkowo, until 1648

Name Signs
of Poznañ
Goldsmiths
from the 16th
to the 18th c.
Newly Identified
Masters’ Marks.

Jan Otto Schmidt, mentioned as an apprentice
in 1689
Liturgical chalice, ca. 1700

SUMMARY

Paul [Pawe³] Raabe [Raab], active in the period 1695–1709
Radial monstrance, until 1703
Kacper [Gaspar] Konerski, mentioned in the
period 1768–1774
Five-leaf late Baroque platter with the “Na³êcz” coat
of arms, the years 1768–1774
on the same object a second name mark of another
goldsmith:
Gottlieb [Deogratus] Fiedler, mentioned in 1784
Christian Gottlob Fleck, active in the period
1766–1789
Six late Baroque plates, 1780

2. Virgin Mary’s crown on the picture Virgin and Child
in the parish church of the Old Town in Poznañ, 1643
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Ewa Siejkowska Askutja

Ewa
Siejkowska-Askutja

Dwa obrazy
Louisa
Lagrenée
w zbiorach
Muzeum
Narodowego
w Poznaniu

1. Louis Lagrenée,
Diana i Endymion;
w³. Muzeum Narodowe w Poznaniu
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Dwa obrazy Louisa Jeana François Lagrenée Diana i Endymion oraz Merkury oddaj¹cy nimfom ma³ego Dionizosa pochodz¹ ze
zbiorów Miel¿yñskich w Paw³owicach. Praw-

Louis Jean François Lagrenée sporz¹dzi³
Livre de raison, spis dzie³ w³asnych namalowanych po powrocie z Petersburga. Opar³
siê na nim monografista Marc Sandoz2. Nie-

dopodobnie naby³ je Maksymilian Miel¿yñski we Francji w koñcu XVIII lub na pocz¹tku XIX wieku1. Oba p³ótna maj¹ identyczne
wymiary i zapewne pe³ni³y lub pe³niæ mia³y
rolê supraport, na co wskazuje ich pierwot-

stety w opublikowanym przez niego katalogu obrazy z poznañskiego muzeum nie
zosta³y odnotowane. Do obu tematów malarz powraca³ kilkakrotnie, Dianê i Endymiona malowa³ szeœæ razy. Informacje

ny kszta³t: poziomy prostok¹t gór¹ zamkniêty ³ukiem odcinkowym, uzupe³niony do formatu pe³nego prostok¹ta. £¹czenie p³ótna
jest wyraŸnie widoczne. Postaæ Diany nie

o tych p³ótnach s¹ jednak niewystarczaj¹ce
dla identyfikacji z poznañskimi dzie³ami,
a ich los pozostaje nieznany3.
Obraz Diana i Endymion (olej na p³ótnie,

mieœci siê w pierwotnym formacie. Za przemalowaniem przemawia równie¿ grube na³o¿enie farby. Na Merkurym oddaj¹cym nimfom ma³ego Dionizosa widnieje w widocznym
miejscu sygnatura: L. Lagrenée 1776. Sygna-

99,5 × 135 cm; il. 1) ukazuje kochanków
w pejza¿u. Nagi pasterz spoczywa na plecach
w uœpieniu. Nad jego g³ow¹ rozpoœciera siê
os³ona z czerwonego p³aszcza. Prawe udo i biodro okrywa ¿ó³ta draperia. Wysuwaj¹cy siê

tura Diany i Endymiona ma zatart¹ datê.

z prawej d³oni kij pasterski opada na prawe ra-
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2. Giambattista Cima
da Conegliano, Œpi¹cy
Endymion; Galleria
Nazionale w Parmie
za Schubring, przypis 6

Przedstawienie œpi¹cego Endymiona to
jeden z najpopularniejszych tematów mitologicznych. Liczne przyk³ady podaje A. Pigler4. Ich Ÿród³em ikonograficznym by³y

3. Jacopo Amigoni,
Diana i Endymion;
w³. prywatna, il. za:
Pallucchini, przyp. 10

zabytki antyczne, zw³aszcza sarkofagi5. Spoœród dzie³ nowo¿ytnych warto zwróciæ uwagê na niewielkie tondo pêdzla Cimy da Conegliano, namalowane w latach 1505–1510,
które prawdopodobnie dekorowa³o mebel
b¹dŸ szpinet6 (olej na desce, 60 × 60 cm;
il. 2). Endymion spoczywa uœpiony w rozleg³ym pejza¿u. Wraz z nim zasnê³y zwierzêta. Wzgórek, na którym m³odzieniec z³o¿y³ g³owê, to zapewne symboliczny obraz
góry Latmos. Bogini ukazana jest jako du¿y
pó³ksiê¿yc. Obraz o zbli¿onej kompozycji
namalowa³ Tintoretto w latach 80. XVI stulecia. Endymion œpi z g³ow¹ na kamieniu,
bogini przybywa z prawej strony, doko³a roztacza siê uœpiony pejza¿7. W 1609 r. powsta³y, wed³ug zamys³u Domenichina, malowid³a ze scenami z ¿ycia Diany w Palazzo
Giustiniani-Odeschalchi w Bassano di Sutri8. Bezpoœrednim nawi¹zaniem, nieomal
powtórzeniem kompozycji Domenichina
jest powsta³e sto lat póŸniej malowid³o Marcantonio Franceschiniego z Salonu Diany

miê. Tu¿ obok swego pana zasn¹³ skulony
³aciaty pies. U stóp pasterza le¿¹ zwiniête karty, zapewne mapy nieba oraz fragmentarycznie widoczny model sfery niebieskiej. Endymion le¿y na pagórku, za nim, w g³êbi,
widoczne s¹ ga³êzie drzew. Po prawej stronie
na ob³oku przysiad³a bogini Diana. Osuwaj¹cy siê p³aszcz ods³ania jej nagie ramiona, piersi i biodro. Ciemne w³osy bogini s¹ g³adko zaczesane, w d³oniach trzyma ³uk, na g³owie ma
pó³ksiê¿yc. Kompozycjê uzupe³nia putto
jedn¹ rêk¹ ci¹gn¹ce p³aszcz Diany, drug¹
wskazuj¹ce na Endymiona. Kolorystyka obrazu jest jasna i stonowana, tonacja b³êkitna.

w Palazzo Podesta w Genui9. Poszukiwanie
w³oskich Ÿróde³ kompozycji Lagrenée wiedzie jednak w innym kierunku. Eklektyczna postawa artysty uprawnia do uznania silnego wp³ywu Jacopa Amigoniego, którego
prace funkcjonowa³y w szerokim obiegu reprodukowane graficznie oraz wykorzystywane jako wzory dla sztuki u¿ytkowej. Niektóre obrazy Amigoniego, zw³aszcza Diana
i Endymion (il. 3) oraz K¹piel Diany zdoby³y powszechne uznanie, staj¹c siê wcieleniem rokokowego gustu10. Porównanie obrazu Lagrenée z g³oœnym dzie³em W³ocha
wykazuje ogóln¹ zbie¿noœæ kompozycji, ale
równoczeœnie u francuskiego malarza pojawiaj¹ siê przedmioty zwi¹zane z astronomi¹: mapy nieba i model sfery niebieskiej.
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jednak na tyle du¿y, ¿e nale¿y go uwzglêdniæ równie¿ w odniesieniu do twórczoœci Lagrenée.
Merkury oddaj¹cy nimfom ma³ego Dionizosa (olej na p³ótnie, 99,5 × 135 cm; il. 4)
obrazuje moment przekazania dzieciêcego
bóstwa na wychowanie. Merkury, wyci¹gn¹wszy rêce, podaje nagie niemowlê siedz¹cej nimfie, która pochyli³a siê do przodu, by je odebraæ. Obok niej przysiad³a
towarzyszka. Za plecami dziewcz¹t z przewróconego dzbana wylewa siê woda. Z nagich ramion Merkurego zsuwa siê obficie
drapowany, czerwony p³aszcz. Nimfa przyjmuj¹ca dziecko odziana jest w ¿ó³t¹ sukniê,
jej towarzyszka w sukniê b³êkitn¹. W tle
pogodne bezchmurne niebo. Kompozycjê
flankuj¹ intensywnie zielone drzewa.
Temat pojawi³ siê w malarstwie nowo¿ytnym póŸno. Pigler odnotowuje przyk³ady
pochodz¹ce z XVII w. Jako najwczeœniejszy
w malarstwie francuskim wymieni³ dzie³o
Poussina z 1657 r.13 Znany jest jednak wczeœniejszy obraz ukazuj¹cy tê scenê namalowany przez Laurenta La Hyre’a w 1638 r.14 Rozgrywa siê ona z lewej strony kompozycji.
Merkury pochyla siê ku siedz¹cym nimfom.
Na kolanach jednej z nich po³o¿y³
niemowlê. Jeszcze nie zd¹¿y³ podnieœæ opusz4. Louis Lagrenée,
Merkury oddaj¹cy
nimfom ma³ego
Dionizosa, w³. Muzeum Narodowe
w Poznaniu

W Wielkiej ksiêdze malarzy Lairesse’a znajdujemy opis obrazu o tej samej tematyce,
w którym stopa Endymiona opiera siê na modelu sfery niebieskiej, a obok le¿¹ ksiêgi
i mapy11. Opis ten nie odnosi siê jednak do

5. Nicolas Poussin,
Narodziny Bakchusa,
1657; Fogg Art Museum, Harvard University, za Blunt,
przyp. 15

¿adnego z zachowanych dzie³ Lairesse’a i istniej¹ przypuszczenia, ¿e mo¿e mieæ charakter teoretyczny. Ma³y, na blasze malowany
obraz artysty Diana i Endymion ze zbiorów
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Nationalmuseum w Sztokholmie z 1768 r.
odbiega kompozycyjnie od poznañskiego,
brak w nim te¿ atrybutów astronomicznych12.
Wp³yw teoretycznych koncepcji Lairesse’a na
wspó³czesne mu malarstwo francuskie by³

czonej rêki, podczas kiedy druga uniesiona
do góry kieruje kaduceusz ku niebu. Partiê
t³a stanowi¹ elementy architektury klasycznej i pejza¿u. U Poussina przekazanie nimfom ma³ego Dionizosa ma miejsce w kompozycyjnym centrum obrazu. Merkury jedn¹
rêk¹ dotyka niemowlêcia, drug¹ wskazuje na
niebo, gdzie na ob³oku spoczywa Jowisz, racz¹c siê nektarem podanym przez Hebe. Na
wzgórzu, powy¿ej g³ównej sceny, Pan gra na
fletni, po lewej stronie widoczna jest grupa
nimf, po prawej Narcyz i Echo15 (olej na p³ótnie, 122,6 × 180,5 cm; il. 5).
Kompozycja obrazu Lagrenée ró¿ni siê od
obu wczeœniejszych ujêæ tego tematu, wyka-
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go za wnuka Zeusa. Najpopularniejszy mit
przedstawia go jako kochanka Selene, bogini Ksiê¿yca. Na proœbê Selene Zeus przyrzek³
spe³niæ jedno jego ¿yczenie i tym sposobem
piêkny pasterz zasn¹³ na wieki, zachowuj¹c
m³odoœæ18. Chrzeœcijanie uto¿samiali œpi¹cego Endymiona z Jonaszem odpoczywaj¹cym
w altanie z winoroœli19. Literackie Ÿród³a
mitu to przede wszystkim Rozmowy bogów
Lukiana oraz mniej popularne Georgiki Wergiliusza i Biblioteka Apollodorosa 20.
Ryszkiewicz, omawiaj¹c wzmiankowany opis
obrazu Lairesse’a, podkreœla rolê pracy
6. Giuseppe Chiari,
Merkury przekazuje
nimfom ma³ego Dionizosa, za Zeri przyp. 16

zuje natomiast podobieñstwo do dzie³a
w³oskiego malarza Giuseppe Chiariego
z Galerii Spada w Rzymie16 (il. 6). Obraz
Chiariego namalowany w 1708 r. jest o wiele
bardziej rozbudowany kompozycyjnie i ikonograficznie. Lagrenée ograniczy³ siê wy³¹cznie do g³ównej sceny. W obu przypadkach malarze zastosowali kompozycjê
piramidaln¹. Uderzaj¹co podobna jest postaæ Merkurego. Suknia nimfy odbieraj¹cej
niemowlê identycznie uk³ada siê na ramionach i plecach, a twarz ukazana jest profilem. Powtarza siê te¿ motyw przewróconego dzbana, z którego wylewa siê woda.
Obraz Chiariego nale¿y do serii „Metamorfoz” stworzonych dla kardyna³a Fabrizio
Spada-Veraliego, który ustali³ ich format,
natomiast wybór tematów pozostawi³ malarzowi. Do cyklu nale¿¹: Apollo i Dafne,
Merkury przekazuj¹cy nimfom ma³ego Bachusa, Latona i likyjscy pasterze, Bachus
i Ariadna. Pomys³ kompozycyjny omawianego obrazu pochodzi z grafiki Maratty17.
Oba omawiane obrazy Louisa Lagrenée stanowi¹ pendant i jest wysoce prawdopodobne,
¿e s¹ pozosta³oœci¹ jakiegoœ wiêkszego, nieznanego nam programu ikonograficznego.
Endymion to postaæ z mitologii greckiej,
w³adca Eolów, którego pochodzenie by³o
rozmaicie objaœniane. Najczêœciej uwa¿ano

mitograficznej nowo¿ytnego uczonego P. Gatruche’a, który powo³ywa³ siê na lekturê Pauzaniasza, Pliniusza i Aleksandra Aphrodisiusa21. Selene wczeœnie zaczêto uto¿samiaæ
z Artemid¹-Dian¹. Para Diana i Endymion
pojawi³a siê na sklepieniu s³ynnej Galerii
Farnese wraz z Jowiszem i Junon¹, Herkulesem i Jole(Omfale) oraz Wenus i Anchizesem. Has³o cyklu: „Omnia vincit Amor, et
nos cedamus Amorii” zaczerpniête zosta³o
z X Eklogi Wergiliusza22. Program Domenichina z Bassano di Sutri pozostaje w zale¿noœci znaczeniowej od Caracciego. Interesuj¹cym przyk³adem funkcjonowania tematu
w szerszym kontekœcie jest wzmiankowany
zespó³ malowide³ z Palazzo Podesta w Genui,
gdzie zachowa³ siê salon z piêcioma malowid³ami z ¿ycia Diany, poczynaj¹c od Narodzin,
poprzez £owy, Nimfy rozbrajaj¹ce œpi¹ce
amorki, po Dianê i Endymiona oraz Dianê
i Pana23. Para Diana i Endymion pojawi³a siê
równie¿ w podrêczniku emblematyki
N. Reusnera wraz z komentarzem odnosz¹cym sen m³odzieñca do idei zbawienia poprzez bosk¹ mi³oœæ24. Analogiczn¹ interpretacjê tematu podaje Diderot w komentarzu
do obrazów Lagrenée wystawionych na Salonie 1769 r.25 Diderot wymienia sceny mitologiczne funkcjonuj¹ce jako symboliczny
obraz Eucharystii, miêdzy innymi Dianê i Endymiona, Bachusa i Ariadnê oraz Heraklesa
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i Omfale26. W pe³niejszym odczytaniu tematu pomocne s¹ atrybuty: ³uk przynale¿ny
bogini odnosi siê do symboliki œmierci, laska
pasterska to znak wêdrówki, zaœ pies jest psy-

rym odpowiadaj¹ bogowie: powietrzu Hera,
ogniowi Apollo, wodzie Posejdon, a ziemi
Demeter. W Merkurym przekazuj¹cym nimfom ma³ego Dionizosa pêdzla Lagrenée ale-

chopompem26. Strza³a odgrywa rolê ³¹cznika pomiêdzy niebem a ziemi¹, sfer¹ materii
a sfer¹ ducha28. Wyjaœnienia wymaga jeszcze
aspekt astralny. Artemida-Luna jest bliŸ-

goryzacji ulega supremacyjna rola Zeusa
jako pierwotnego Ÿród³a ¿ycia. Apollo-S³oñce to pierwszy refleks tego Ÿród³a ¿ycia
w królestwie przyrody. P³odnoœæ rozumia-

niacz¹ siostr¹ Apollina-S³oñca. W scenie
Narodzin z Palazzo Podest`a w Genui oboje
s¹ personifikacjami planet, natomiast
w Wielkiej ksiêdze malarzy Lairesse’a S³oñce
i Ksiê¿yc reprezentowane s¹ przez Hiacynta

na jest jako rezultat mi³oœci boga do œwiata
materialnego, Nimfy reprezentuj¹ naturê.
Wychowanie przez nie syna Zeusa wciela
ideê fizycznego zwi¹zku boga z przyrod¹,
ideê p³odnoœci. Merkury pe³ni rolê poœred-

i Apolla oraz Dianê i Endymiona29. Astronomiczna wymowa obrazu Lagrenée jest unaoczniona obecnoœci¹ u stóp Endymiona
modelu sfery niebieskiej i map nieba, zaœ
wierzcho³ek góry, na którym spoczywa m³o-

nika ³¹cz¹cego niebo, ziemiê i œwiat podziemny. Analogiczn¹ rolê pe³ni w drugim
obrazie Lagrenée symbolika strza³y i psa.
Œpi¹cy pasterz obrazuje œmieræ, dzieciêcy
Dionizos rodz¹ce siê ¿ycie i to w obu wymia-

dzieniec, jawi siê naturalnym punktem dogodnej obserwacji nieba.
Merkury przekazuj¹cy nimfom ma³ego
Dionizosa to temat nazywany wymiennie

rach istnienia. Uwik³anie duszy w materiê
zostaje przezwyciê¿one przez bosk¹ mi³oœæ,
jedyne Ÿród³o nieœmiertelnoœci.
Prawdopodobnie wa¿n¹ rolê znaczeniow¹

Wychowaniem lub Narodzinami Dionizosa. Bóg przyszed³ na œwiat z uda Zeusa, gdzie
jako p³ód zosta³ zaszyty po œmierci Semele.
Mœciwa zazdroœæ Hery zmusi³a ojca do ukrycia dziecka. W¹tki zwi¹zane z jego dziejami

odgrywa³ w obu obrazach Lagrenée w¹tek
astrologiczny, jednak brak informacji dotycz¹cych pierwotnego kontekstu dzie³ uniemo¿liwia jego rozwiniecie, podczas gdy w¹tek eschatologiczny znajduje potwierdzenie

pojawi³y siê w wielu mitach30. Podstawowe
znaczenie Ÿród³owe dla malarstwa nowo¿ytnego maj¹ Metamorfozy Owidiusza31.
Poussin dodatkowo inspirowa³ siê Filo-

w przytoczonej wypowiedzi Diderota. Aspekt
eschatologiczny ³¹czy religiê chrzeœcijañsk¹
z antycznym pojêciem hieros gamos. Ekstatyczny zwi¹zek cz³owieka z bóstwem rozu-

stratem32. Symboliczna wymowa mitologicznych obrazów Poussina ma stoickie pod³o¿e filozoficzne. Malarz przyswoi³ sobie
kosmologiê stoick¹ za poœrednictwem Tomaso Campanelli, ten zaœ poprzez pisma

miany by³ jako inicjacja cz³owieka w œwiat
œmierci. Tak¹ rolê pe³ni³y obrazy mi³oœci bogów na antycznych sarkofagach, miêdzy innymi Luny i Endymiona, bowiem Ksiê¿yc by³
miejscem lokacji duszy po œmierci34.

Cartariego i Contiego siêgn¹³ do stoików
rzymskich, zw³aszcza Makrobiusza i Cornutusa33. W przekonaniu stoików uniwersum
sk³ada siê z ognia i materii, które stanowi¹
odpowiednio pierwiastek mêski i ¿eñski.

Omawiane obrazy Lagrenée w pe³ni nale¿¹
do schy³kowej fazy baroku, reprezentuj¹c
malarstwo tradycyjne, oparte na akademickich kryteriach formalnych i alegorycznej treœci. Przeznaczone zapewne do dekoracji wnê-

Wy¿sz¹ form¹ ognia jest eter. Kiedy eterZeus przenika materiê, powstaje pneuma
i przyjmuje postaæ czterech ¿ywio³ów, któ-

trza pa³acowego pozostaj¹ dziœ zaledwie
fragmentem nieznanego cyklu.
Poznañ, 2002 r.
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Two Paintings
by Louis Lagrenée
in the Collection
of the National
Museum
in Poznañ
SUMMARY
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The Collection of the National Museum in
Poznañ is in possession of two paintings by the

the date 1776. The paintings are a pendant, and it
cannot be ruled out that they were part of a bigger

French painter Louis Jean François Lagrenée, Diana

symbolic suite of an eschatological character. The

and Endymion and Mercury Presenting the Small Dionysos to the Nymphs. Both pictures come from the

sleeping shepherd Endymion portrays death, while
Diana symbolizes salvation through divine love. The

Miel¿yñski collection and were purchased in France

child-Dionysos is the birth of life; his father Zeus is

at the end of the 18th c. or at the beginning of the
19th c.

the source of life, while the tutors-nymphs embody
the connection with nature. The soul’s entanglement

Diana and Endymion shows a sleeping youth, his

in nature (matter) is overcome by divine love. The

head turned to the left, the goddess regarding him
from the right-hand side of the composition. The

symbolism of the paintings is enriched through the
solar-lunar aspect: Zeus – Apollo – Sun; Diana –

Cupid between them stresses the love character of

Luna – Moon. This interpretation is confirmed by

the image. The painting is signed, the date has been
effaced. The composition is recorded among the

Diderot. Lagrenee received commissions from royal
courts and aristocracy, the milieu for which the in-

painter’s works. Mercury Presenting the Small Dionysos

tellectual content of the work was an inseparable and

to the Nymphs has retained both the signature and

indispensable part.

Ratusz poznañski jako weneckie palazzo

Sven Ekdahl

Wstêp
Niniejszy artyku³ stanowi rozszerzon¹
wersjê wyk³adu wyg³oszonego na seminarium o sztuce weduty w bawarskim klasztorze Ettal w paŸdzierniku 1990 r. Organizatorami seminarium, którego przewodni
temat brzmia³ „Koœcio³y, klasztory i zamki
zakonów rycerskich w Niemczech i Europie
Œrodkowowschodniej w malarstwie wedutowym XVIII i XIX wieku”, by³ pó³nocnoniemiecki instytut Nordostdeutsches Kulturwerk w Lüneburgu oraz stowarzyszenie
Adalbert Stifter Verein w Monachium. Jako
¿e publikacja biuletynu konferencyjnego
pod redakcj¹ dr Eckharda Jägera z ró¿nych
przyczyn nie dosz³a do skutku, nieopublikowany manuskrypt przele¿a³ niemal dwie
dekady w biurku autora, a poniewa¿ z¹b czasu nie nadszarpn¹³ dotkliwie dokumentu,
z wdziêcznoœci¹ przyj¹³em propozycjê publikacji referatu. Jak widaæ „Habent sua fata”
nie tylko ksi¹¿ki, ale i manuskrypty!
I.
W 1986 r. autor naby³ na berliñskim rynku sztuki niezwyk³e malowid³o przypominaj¹ce osiemnastowieczne weneckie malarstwo wedutowe. Nie przedstawia³o ono
jednak ani Mostu Rialto, ani Pa³acu Do¿ów,
ani te¿ ¿adnego ze s³ynnych weneckich koœcio³ów, lecz – niczym capriccio w krajobrazie lagunowym – stary czcigodny ratusz
w Poznaniu, jedn¹ z najpiêkniejszych œwieckich budowli w³oskiego renesansu na pó³noc od Alp (il. 1). Przed wspania³¹ fasad¹
wschodni¹ z trzema loggiami, arkadami pó³kolistymi i wie¿ami, w miejscu Starego Rynku rozpoœciera siê lustro wody, a stary budynek sprawia wra¿enie, ¿e lada moment siê
w niej zatopi. Na lagunie p³ywaj¹ barki
i gondole. Obok ratusza widzimy domy Sta-

rego Miasta gdzieniegdzie w lekko zniekszta³conej perspektywie, w tle wy³ania siê
z mg³y gotycka wie¿yczka starej Wagi Miejskiej. Po lewej stronie na wzgórzu widniej¹
otoczone wysokimi topolami i cyprysami
dwie barokowe wie¿e koœcio³a Franciszkanów. Nad ca³oœci¹ króluje jasnoniebieskie
weneckie niebo z szaroniebieskimi, czêœciowo zabarwionymi na ¿ó³to chmurami
w stylu Bellotta. Wydaje siê, ¿e malarzowi
niezbyt zale¿a³o na prawid³owym odwzorowaniu architektury – jest ona czêœciowo
perspektywicznie nieprawid³owa i zobra-

Ratusz poznañski
jako weneckie
palazzo.
Uwagi o dwóch
obrazach
z XIX wieku

zowana doœæ powierzchownie – bowiem
jego zamiarem, nawiasem mówi¹c udanym,
by³o oddanie romantycznego nastroju,
owego melancholijnego poczucia nietrwa³oœci chwili1.
Jak podkreœla³ mój rodak Erik Forssman
w swojej ksi¹¿ce Venedig in der Kunst und
im Kunsturteil des 19. Jahrhunderts, weduta, nim ewoluowa³a w kierunku prawdziwego malarstwa plenerowego 2, musia³a
nabraæ cech malarstwa romantycznego.
Pejza¿ miejski, tj. weduta, w zasadzie wyklucza³ malarskie traktowanie tematu,
st¹d Francesco Guardi nie by³ ju¿ ceniony
przez wspó³czesnych jako malarz weduty.
Droga weduty prowadzi³a od Canaletta do
malarstwa plenerowego, prócz tego istnia³o pojêcie „malarskiej weduty” 3.
W³aœnie dla tej przemiany nasz obraz jest
dobrym przyk³adem – sytuuje siê w tradycji
malarstwa wedutowego, jednak ze wzglêdu
na pobie¿noœæ w odtwarzaniu szczegó³ów
architektonicznych oraz na romantyczn¹
otoczkê nale¿y go datowaæ nie wczeœniej ni¿
na drug¹ po³owê XIX w. Przemawiaj¹ za tym
równie¿ inne szczegó³y, takie jak styl malarski i cechy zewnêtrzne.
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chronologicznie. OdpowiedŸ na pytanie, czy
istnia³ obraz Belotta z tym motywem mog¹cym pos³u¿yæ za wzór, musi zabrzmieæ „nie”.
Ca³a historia zaczyna siê w roku 1832, pó³
wieku po jego œmierci (1780)6. Z drugiej strony, jak ju¿ wspomniano, istnieje jeszcze inne
dzie³o przedstawiaj¹ce lagunê, do którego
odniós³ siê Kozakiewicz oraz wszyscy dotychczasowi badacze 7. Obecnie znajduje siê
w Muzeum Historii Miasta Poznania w ratuszu w zmienionej formie i niektórych szczegó³ach8 na skutek konserwacji przeprowadzonej w 1985 r. Ono to w³aœnie by³o wzorem dla
obrazu zakupionego w Berlinie. W celu odró¿nienia obu obrazów bêdê u¿ywa³ w dalszej
czêœci tekstu oznaczeñ A i B, gdzie B jest
m³odsz¹ wersj¹, odkryt¹ dopiero w 1986 r.
Zg³êbiaj¹c genezê malowid³a mamy wiêc
przede wszystkim do czynienia z obrazem A.
II.
Zacznijmy jednak od kilku s³ów o histo-

1. Ratusz w Poznaniu
jako weneckie palazzo.
XIX w., capriccio,
obraz B; w³. S. Ekdahl,
Berlin

Po nabyciu obrazu rozpocz¹³ siê okres
badañ oraz poszukiwanie jego pochodzenia.
Zadanie to sta³o siê jeszcze bardziej pasjonuj¹ce dziêki Stefanowi Kozakiewiczowi, który
w swym obszernym i kluczowym dziele
o Bernardo Bellotto opisa³ podobny obraz
i zakwalifikowa³ go do dzie³ przypisywanych
wprawdzie Bellottowi, lecz nie bêd¹cych jego
4

autorstwa . Co prawda archiwa i biblioteki
w Berlinie udziela³y licznych wskazówek,
jednak nie pomog³y w ostatecznym wyjaœnieniu istotnych kwestii. W zwi¹zku z tym nawi¹zano kontakt z muzeami w Poznaniu
i Warszawie, w których od jesieni 1986 r. postêpowa³y dalsze badania nad obrazem5.
W miêdzyczasie uda³o siê ustaliæ ogólny
obraz historii dzie³a. Nie bêdê w tym miejscu
powraca³ do trudnego i czêsto zagmatwanego przebiegu badañ, lecz – zgodnie
z kolejnoœci¹ wyników – bêdê relacjonowa³
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rii budowy oraz kolejnych wizerunkach ratusza, o których w tym kontekœcie nie mo¿na nie wspomnieæ9. Jego najstarsz¹ czêœæ
wzniesiono na pocz¹tku XIV w. w stylu
wczesnogotyckim10. Z tej¿e czêœci powsta³a
w wyniku pierwszej wiêkszej przebudowy
w 1508 póŸnogotycka budowla, rozpoznawalna dziêki kwadratowej podstawie wie¿y
oraz blendom. Katastrofalny po¿ar, który
w 1536 r. obróci³ po³owê miasta w perzynê,
uszkodzi³ wie¿ê tak dalece, ¿e od tego czasu
przechyli³a siê w kierunku zachodu. Aby ratowaæ wie¿ê rozpoczêto jej naprawê, jednak
ojcowie miasta w 1550 r. podjêli decyzjê
o zakrojonej na szerok¹ skalê renowacji
i rozbudowie wie¿y. Do prac przyst¹piono
w nastêpnej dekadzie pod kierunkiem pochodz¹cego z Lugano architekta i mistrza
budowlanego Giovanni Battista di Quadro11.
Stary gmach ratusza powiêkszono pokaŸnie w czêœci zachodniej, z kolei w czêœci
wschodniej, frontowej, poszerzono o loggiê,
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w oœmioboczne wie¿yczki zwieñczone pokrytymi miedzi¹ kopu³ami; miêdzy nimi
znajduje siê szeœciok¹tna wie¿a centralna
z kunsztownym zegarem, wbudowanym
w 1554 r. przez zegarmistrza Barthela Wolffa z Gubina (niem. Guben)12.
Po kolejnej renowacji w latach 1612–
1618 oraz zabiegach upiêkszaj¹cych budynek w 1632 r., w 1675 r. w wie¿ê uderzy³
piorun, skutkiem czego w 1690 r. podjêto
kolejn¹ naprawê. I tak ratusz pozyska³ przecudn¹ wie¿ê, której s³awa roznios³a siê daleko. Niestety nie na d³ugo, bowiem latem
1725 r. przez miasto przetoczy³a siê straszliwa burza, która powali³a wie¿ê do po³owy
jej wysokoœci. Ograniczenia finansowe pozwoli³y jedynie na prowizoryczne zabezpieczenie pozosta³ej jej czêœci i tym samym

2. Najstarszy plan
miasta Poznania.
Fragment ze starym
miastem, rynkiem
i ratuszem, panorama
od strony pó³nocnej,
miedzioryt barwny,
Braun und Hogenberg,
Civitates Orbis
Terrarum, t. VI,
Kolonia 1618

unikniêcie jeszcze wiêkszych szkód. Dopiero dziêki staraniom s³ynnej Komisji Dobrego Porz¹dku, za³o¿onej w 1779/1780
w Poznaniu przez starostê generalnego
Wielkopolski Kazimierza Raczyñskiego,
podjêto pi¹t¹ ju¿ z kolei gruntown¹ renowacjê, a 19 lipca 1783 uroczyœcie poœwiêcono nowy szczyt wie¿y wzniesionej w klasycystycznym stylu z dwoma perspektywami

3. Obraz o³tarzowy
Stefana Ratajskiego
w koœciele Bernardynów w Kaliszu, 1658.
Fragment z ratuszem
i koœcio³em kolegiackim,
symbolami miasta
Poznania. Fot. J. Nowakowski, 1988

(przeœwitami)13. Zamontowany u szczytu
wie¿y na wysokoœci 72 metrów orze³ mierzy³ dwa metry szerokoœci i 1,80 metra wysokoœci14. W XX w. maj¹ miejsce trzy istotne

która ca³kowicie zmieni³a jego styl i charakter, przekszta³caj¹c go w budowlê renesan-

fakty: renowacja i znaczne zmiany budowlane w wyniku dzia³añ w³adz pruskich
w latach 1881–1888 i 1910–1913 15, ju¿
wówczas ostro krytykowane16, zniszczenia
dachu he³mowego wie¿y i palmet w czasie

sow¹. Miêdzy dwoma podniesionymi na
wzór ryzalitu murami oporowymi otwiera
siê na wschód ku rynkowi trzypiêtrowa loggia z arkadami pó³kolistymi. Pierwsze i dru-

II wojny œwiatowej oraz odbudowa w postaci z roku 1783 w latach 1945–195417.
Bogat¹ historiê ratusza, a zw³aszcza wie¿y ratuszowej odzwierciedlaj¹ liczne ilustracje pochodz¹ce z ró¿nych stuleci. Najstar-

gie piêtro maj¹ po piêæ, trzecie piêtro dziesiêæ arkad. U góry attyki przyozdobionej
palmet¹ boczne mury oporowe przechodz¹

sza z nich to widok perspektywiczny na
miasto od strony pó³nocnej w s³ynnej pracy
Brauna i Hogenberga z 1618 r. (il. 2).
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4. Widok Poznania
po burzy z 1725 r..
Fragment z ratuszem
i koœcio³em kolegiackim. Rysunek
J. Rzepeckiego
5. Panorama miasta
Poznania od wschodu.
Fragment z ratuszem
i koœcio³em kolegiackim. Akwarelowany
rysunek o³ówkiem
F.B. Wernera z 1738
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W pracy tej wyraŸnie rozpoznawalne s¹
cztery studnie na placu rynkowym. Na uwagê zas³uguje równie¿ piêkne zobrazowanie
ratusza z fasad¹ wschodni¹ na obrazie o³ta-

go malarza Stefana Ratajskiego, widzimy budowle bêd¹ce symbolami miasta18, tj. czêœæ
Starego Miasta Poznania z ratuszem oraz
du¿y, obecnie ju¿ nieistniej¹cy koœció³ ko-

rzowym w koœciele Bernardynów w Kaliszu
(il. 3). W tle tego dzie³a ze œw. Antonim,
namalowanego w 1658 r. przez poznañskie-

legiacki œw. Marii Magdaleny19. Liczba arkad trzech loggii jest zredukowana, jednak
wydaje siê, ¿e poza tym szczegó³em ratusz
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6. Ratusz w Poznaniu.
Litografia J. Fretera
wg rysunku A. Perdischa, po³. XIX w.
7. Ratusz w Poznaniu,
fotografia sprzed
1890
8. Prêgierz przed
poznañskim ratuszem. W tle Waga
Miejska, fotografia
sprzed 1890

rynkowym znajduje siê w miejscu, gdzie
w 1766 r. postawiono fontannê Prozerpiny
z mitologiczn¹ scen¹ porwania Prozerpiny
przez Plutona. Panoramiczny obraz J. Rzepeckiego po burzy z 1725 r. pokazuje m.in.
ratusz i koœció³ miejski (kolegiatê) ze zniszczonymi wie¿ami (il. 4), natomiast kolejny
panoramiczny obraz F.B. Wernera z 1738 r.
przedstawia widok ratusza po prowizorycznej renowacji (il. 5). Bardzo dok³adna
i z tego wzglêdu bardzo cenna jest prezentacja ratusza od strony wschodniej na litografii J. Fretera wed³ug rysunku A. Perdischa
z po³owy XIX w. (il. 6). Nawet malownicze
zobrazowanie blend oraz innych ozdób
zosta³ odtworzony doœæ wierne. Wie¿ê wieñczy orze³ w girlandzie z promieni umieszczony nad krzy¿em i wiatrowskazem; poni¿ej
wie¿y œrodkowej z zegarem ratuszowym,
w którym w 1783 r. umieszczono kartusz

z okresu 1782-1785 po generalnej renowacji mo¿na rozpoznaæ bez trudu20. Dla porównania przedstawiamy fotografiê ratusza
sprzed 1890 r. (il. 7). Przypuszcza siê, ¿e
powsta³a prawdopodobnie w³aœnie przed

z monogramem ostatniego polskiego króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, widnieje równie¿ figura or³a. Fontanna na placu

tym rokiem, bowiem w tle po lewej stronie
widaæ Wagê Miejsk¹ zburzon¹ w 1890 r.21
Z lewej strony na pierwszym planie znajduje
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9. Ratusz w Poznaniu.
Lawowany rysunek
piórkiem w tuszu
J. v. Minutoli (1832)

skie, przy czym za³o¿enie przez niego oraz
namiestnika Flottwella w 1836 r. pierwszego w Poznaniu Towarzystwa Sztuk Piêknych
to tylko jedno spoœród jego licznych dzia³añ25. Do Towarzystwa wstêpowali g³ównie
– choæ nie wy³¹cznie – niemieccy urzêdnicy, oficerowie i kupcy. O licznych i ciesz¹cych siê wielkim powodzeniem wystawach
organizowanych przez stowarzyszenie poœwiadcza kilkaset obrazów. Nabycie okreœlonej iloœci tzw. „akcji artystycznych” uprawnia³o do uczestnictwa w loterii, na której
mo¿na by³o wylosowaæ obrazy i rzeŸby26.
Unikalna architektura starego ratusza
wywar³a na Juliusu von Minutoli tak olbrzymie wra¿enie, ¿e w 1832 r., krótko po objêciu urzêdu, wykona³ wspomniany ju¿ lawowany rysunek piórkiem. Wkrótce stworzy³
siê prêgierz z poznañskim Rolandem z roku
153422. Zachowa³o siê równie¿ jego zbli¿enie z roku 1888 (il. 8).

kolejne prace. Z okresu sprawowania urzêdu w Poznaniu zachowa³o siê chyba oko³o
sto rysunków z natury przedstawiaj¹cych
widoki miasta27.

III.
Historia obu wy¿ej wspomnianych „obrazów lagunowych” zaczyna siê w roku
1832, gdy ówczesny poznañski radca regen-

Uderzaj¹ce jest, ¿e Minutoli tworz¹c obraz z ratuszem (il. 9) przedstawi³ pierwszy plan, w tym fontannê Prozerpiny
z 1766 r. oraz postaci sztafa¿owe, jedynie
pobie¿nie28. Interesuj¹ce jest porównanie

cji i póŸniejszy komisarz policji Julius von
Minutoli (1805–1860) wykona³ seriê lawowanych rysunków piórkiem wielu wa¿nych
zabytków miasta, w tym ratusza widzianego od strony wschodniej (il. 9). Jego ojciec,
genera³ dywizji Heinrich Baron von Menu
Minutoli, znany tak¿e jako archeolog, pochodzi³ ze starej w³oskiej rodziny, która zbieg³a do Szwajcarii. Jego m³odszy brat Aleksander, historyk sztuki, zyska³ s³awê dziêki
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tego obrazu z litografi¹ Fretera wed³ug rysunku Perdischa (il. 6) i z fotografi¹ sprzed
roku 1890 (il. 7), umo¿liwia bowiem znalezienie serii „nieprawid³owoœci”, które
Minutoli musia³ pope³niæ œwiadomie.
Szczyt wie¿y ratusza jest znacznie skrócony i uproszczony a czêœæ fasady miêdzy
drug¹ i trzeci¹ loggi¹ zosta³a pominiêta tylko dlatego, ¿e tak bardziej podoba³o siê ar-

publikacjom o œredniowiecznej architekturze, uwa¿any jest te¿ za twórcê pierwszego
niemieckiego muzeum sztuk u¿ytkowych23.
Wszechstronnie uzdolniony i obeznany we

tyœcie29. Budynki Starego Miasta po prawej
i lewej stronie ratusza nakreœli³ równie¿
w sposób uproszczony. Usytuowany w tle
koœció³ Franciszkanów celowo przesuniêty jest na prawo w kierunku ratusza i nie-

wszystkich sztukach plastycznych Julius
obok dzia³alnoœci urzêdniczej24 w Poznaniu
znalaz³ czas na ¿ycie kulturalne i towarzy-

co odwrócony, by jego obydwie wie¿e by³y
jeszcze bardziej widoczne 30. Z tej perspektywy koœcio³a w ogóle nie widaæ; artysta po
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prostu doda³ go w celu wykreowania efektownego t³a. Minutolemu chodzi³o przede
wszystkim o stworzenie ogólnego wra¿enia
artystycznego i aby to osi¹gn¹æ, pozwala³

Równie¿ staloryt wg rysunku ratusza
Minutolego ukaza³ siê w numerze specjalnym „Berliner Kalender für das Gemeinjahr
1839” (Kalendarz Berliñski na rok 1839),

sobie na swobodê w przekszta³caniu rzeczywistoœci. Mamy tu wiêc do czynienia z dzia³aniem œwiadomym, a nie z niezrêcznoœci¹.
Wyrazem tego mo¿e byæ równie¿ zabieg po-

ilustrowanym g³ównie przez niego. Owa
publikacja dosz³a do skutku dziêki staraniom namiestnika Flottwella i mia³a za zadanie podkreœliæ znaczenie Poznania jako

wiêkszenia i uwypuklenia prêgierza i fontanny Prozerpiny, obramowanie obrazu
czarn¹, zwieñczon¹ ostrym ³ukiem arkad¹
i – jak siê wydaje – wizerunki trzech œwiêtych, w tym dwóch patronów miasta, apo-

wa¿nego miasta prowincji pruskiej35.
Nie wiadomo, kto opracowa³ rysunki
Minutolego dla zak³adu litograficznego
Sachse. A. Kronthal przypuszcza, ¿e by³ to
Adolph Menzel, wówczas m³ody litograf

sto³ów Piotra i Paw³a31. Najbardziej prawdopodobnym dowodem wskazuj¹cym na
chêæ kreowania rzeczywistoœci dla osi¹gniêcia efektu artystycznego s¹ jednak cienie, które autor odwróci³ o 180 stopni

wykonuj¹cy dla tej firmy liczne zlecenia36.
Dla nas w tym kontekœcie jest wa¿ne, ¿e
litografia z ratuszem wygl¹da co prawda na
„œcieœnion¹” i „wyczyszczon¹”, posiada
wszak¿e wszystkie wy¿ej opisane „nieprawi-

w stosunku do po³o¿enia s³oñca; powinny
bowiem k³aœæ siê ze strony po³udniowej
a nie pó³nocnej. Prawid³owe po³o¿enie cieni mo¿na zobaczyæ na wy¿ej wymienionej

d³owoœci”, którymi charakteryzowa³y siê
rysunki Minutolego. Do nich nale¿¹ równie¿ silne cienie z prawej strony. Wizerunek
chmur oraz sposób przedstawienia œwiêtych

litografii (il. 6). Silny cieñ padaj¹cy ukoœnie z prawej strony nad doln¹ czêœci¹ fasady ratusza jest bardzo wyraŸny i wprowadzony œwiadomie; byæ mo¿e mia³ budziæ
skojarzenia ze s³awnymi w³oskimi weduta-

pod arkad¹ wykazuj¹ jednak¿e odchylenie
od obrazu wzorcowego (il. 10).

mi i do nich nawi¹zywaæ.
Pod koniec 1832 r. Julius von Minutoli
wys³a³ dziesiêæ swoich prac z widokami
miasta, w tym tak¿e ratusza, do berliñskie-

dobieñstwo do pewnego obrazu olejnego,
którego przybli¿ona data, miejsce powstania
oraz nazwisko artysty nie s¹ znane. Problem
ten otwiera pole do spekulacji. Nie wiemy

go zak³adu litograficznego L. Sachse & Co.,
któremu zleci³, w razie koniecznoœci, uzupe³nienie, opracowanie artystyczne i naniesienie na kamieñ litograficzny32. W ten
sposób zredagowane rysunki opublikowa-

wiêc, czy Minutoli sam namalowa³ ten obraz u¿ywaj¹c w³asnego rysunku jako szablonu, czy te¿ autorem by³ ktoœ inny37 . Te dwa
przypuszczenia wydaj¹ siê byæ bardziej prawdopodobne ni¿ nie daj¹ca siê te¿ ca³kowicie

no w 1833 r. jako litografie z „widokami
miasta Poznania oraz najosobliwszych budynków” w berliñskiej ksiêgarni wydawniczej Siegfried Ernst & Sohn w cenie 6,5 grosza netto33 za sztukê. W 1917 r. ksiêgarnia

wykluczyæ mo¿liwoœæ, ¿e Minutoli po objêciu urzêdu w Poznaniu natkn¹³ siê na ten
obraz i obra³ go sobie za wzór. Kronthal
twierdzi, ¿e rysunek „zosta³ stworzony na
miejscu i z natury” i ¿e nie istniej¹ ¿adne

Philippsche Buchhandlung w Poznaniu
wznowi³a wydanie litografii z przedmow¹
i objaœnieniami Arthura Kronthala34.

przes³anki, jakoby obraz olejny by³ dla Minutolego Ÿród³em inspiracji 38 . Wiadomo
jednak, ¿e przedstawienie chmur i postaci

IV.
Rysunek Minutolego wykazuje tak¿e po-
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10. Ratusz w Poznaniu. Litografia firmy
Sachse & Co. z 1833
wg rysunku J. v. Minutoli

œwiêtych na rysunku i obrazie olejnym jest
identyczne, podczas gdy litografia wykazuje pod tym wzglêdem ró¿nice. Silny cieñ
z prawej strony obecny jest równie¿ na ma-

11. Ratusz w Poznaniu
jako weneckie palazzo,
capriccio, z czêœciowym przemalowaniem starszego obrazu, XIX w., obraz A,
wersja II

lowidle olejnym.
Teraz historia staje siê jeszcze bardziej
skomplikowana, bowiem jeszcze kilka lat
temu o istnieniu obrazu olejnego nikt nie
wiedzia³. Dopiero w 1985 r. podczas prac
konserwatorskich nad „obrazem lagunowym” (il. 11) z racji planowanej wystawy
okaza³o siê, ¿e „scena wenecka” z wod¹
i ³odziami oraz niebem i czêœciami fasady by³a
naniesiona na starsz¹ warstwê z ratuszem
i placem rynkowym, to¿samymi z rysunkiem
Minutolego 39 . Ow¹ starsz¹ warstwê bêdê
dalej nazywa³ „obrazem A, wersj¹ I” a now¹
warstwê czyli „obraz lagunowy” „obrazem B,
wersj¹ II”.
Po krótkiej rozmowie z prze³o¿onym,
w której przypuszczalnie dosz³o do nieporozumienia, konserwatorka zaczê³a usuwaæ
wierzchni¹ warstwê obrazu. Podczas tego
zabiegu wy³oni³o siê odmienne niebo z odmiennymi chmurami (il. 12). Z prawej
i lewej strony ukaza³a siê arkada z figurami
œwiêtych a górna warstwa z czêœci¹ frontow¹
budynków oraz „scen¹ weneck¹” zosta³a
zniszczona (il. 13). Pod jednym z ¿agli pojawi³ siê prêgierz (il. 14), pod innym fontanna Prozerpiny (il. 15). Konserwatorkê opad³y w¹tpliwoœci, czy rzeczywiœcie powinna
usun¹æ piêkn¹ i niezwyk³¹ sceneriê
z wod¹, po czym przerwa³a konserwacjê.
Usuniête fragmenty ¿agli zakrywaj¹ce prêgierz i fontannê ponownie zamalowano.
W tym oto stanie obraz przetrwa³ do dziœ
w formie hybrydy miêdzy wersjami I i II
(il.16). Nazwijmy go „obrazem A, wersj¹ III”.
Zaprezentowano go na wystawie Miasta Poznania w Muzeum Historycznym miasta

134

Ratusz poznañski jako weneckie palazzo

partnerskiego Hanoweru w lecie 1990 r.,
jednak w katalogu nie umieszczono jego
zdjêcia lecz jedynie wzmiankowano40.
Jako ¿e nie usuniêto powierzchni wody,
nie mo¿na wykluczyæ, ¿e pod ow¹ m³odsz¹
warstw¹ farby kryje siê podpis, który móg³by dostarczyæ informacji na temat pochodzenia wersji I41.
Zagadkowe s¹ czas i okolicznoœci na³o¿enia warstwy z wod¹ i ³odziami. Nasuwa
siê pytanie, kto wpad³ na ów niezwyk³y pomys³. Artysta zna³ zarówno malarstwo wedutowe Canaletta (Antonia Canala) jak
i Bellotta42. Powtarzaj¹c za Kozakiewiczem
jest to „bardzo dobry obraz w stylu weneckiego malarstwa wedutowego, prawdopodobnie z po³owy XIX w.43 Jako ¿e dostêpne
s¹ tylko czarno-bia³e ilustracje (il. 11) –
z wyj¹tkiem kopii obrazu B – nie mo¿na dziœ
dokonywaæ ¿adnych miarodajnych porównañ na przyk³ad z wyobra¿eniem chmur na
warszawskich wedutach Bellotta. Niemniej
jednak porównanie z obrazem B (il. 1)
wskazuje na œwiadome naœladownictwo
Bellotta44.
Do powstania obrazu mog³a przyczyniæ
siê bujna fantazja kogoœ, kto zauwa¿y³ wodowskaz na budynku nr 50 na Starym Rynku w Poznaniu. W latach 1551, 1586, 1698
i 1736 poziom Warty przekroczy³ osiem
metrów, a 9 czerwca 1736 osi¹gn¹³ rekordowe 9,47 m. Wa³y przeciwpowodziowe
Warty wysokoœci 7,20 m pêk³y. Po ulicach
i placach Poznania poruszano siê ³odziami.
PowódŸ z 1736 r. poœwiadcza w³aœnie ten
wodowskaz na Starym Rynku nr 5045.

12. Ratusz w Poznaniu jako weneckie palazzo, capriccio, pocz¹tek konserwacji z czêœciowym usuniêciem przemalowania (1985).
13. Ratusz w Poznaniu jako weneckie palazzo, capriccio, konserwacja w zaawansowanym stadium. Widoczne po usuniêciu przemalowania arkady z figurami œwiêtych jak równie¿
prêgierz i fontanna Prozerpiny na obrazie A (1985)

Niemniej jednak autor s¹dzi, i¿ w „obrazie lagunowym” nie nale¿y postrzegaæ „malowid³a przedstawiaj¹cego powódŸ”, choæ
polscy koledzy reprezentuj¹ tu odmienne
stanowisko46. Jest to prawdziwe capriccio
wyros³e z tradycji weduty! Jako pokrewny
bliski przyk³ad mo¿na przytoczyæ s³ynne
capriccio Anglika Williama Marlowa z koñ-
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14. Ratusz
w Poznaniu jako
weneckie palazzo,
capriccio, podczas
konserwacji – pod
¿aglem z lewej
strony widaæ
prêgierz (1985)
15. Ratusz
w Poznaniu jako
weneckie palazzo,
capriccio, podczas
konserwacji – pod
¿aglem z prawej
strony widaæ fontannê Prozerpiny
(1985)

ca XVIII w. znajduj¹ce siê w Tate Gallery
w Londynie47. Ów nastêpca Canaletta namalowa³ katedrê œw. Paw³a nad weneckim kana³em (il. 17), którego podobieñstwo do
poznañskiego „obrazu lagunowego” natychmiast rzuca siê w oczy48. Choæ weneckie
malarstwo wedutowe bli¿sze jest Marlowowi ni¿ naszemu artyœcie, to jednak koncepcja jest w obu przypadkach ta sama.
Nawiasem mówi¹c zarówno Bellotto jak
i Canaletto malowali podobne capriccia
umieszczaj¹c znany budynek nad kana³em
lub lagun¹ i wkomponowuj¹c go w otoczenie co prawda artystycznie kunsztownie
lecz jednoczeœnie w sposób pozbawiony realnoœci49.
Oba „obrazy lagunowe” z poznañskim ratuszem, których stan pierwotny odzwierciedla obecnie jedynie kopia znaleziona
w 1986 r. (il. 1), s¹ zatem z punktu widzenia historii sztuki licz¹cymi siê dowodami
na istnienie weneckiej tradycji wedutowej
w XIX w.. Fakt, ¿e pochodz¹ z Europy Œrodkowej, czyni je jeszcze rzadszymi, bowiem
podobne capriccia wed³ug naszej wiedzy nie
s¹ znane, a przynajmniej nie jako malowid³a50. Pytanie o autora staje siê przez to jeszcze bardziej zagadkowe. Mo¿na by siê zastanowiæ, czy jest nim mo¿e W³och lub mo¿e
Anglik. W Poznaniu istnia³y du¿e domy
handlowe utrzymuj¹ce miêdzynarodowe
kontakty, myœl ta nie jest wiêc ca³kiem niedorzeczna51. Mo¿e te¿ mamy do czynienia
ze œwiadectwem ¿ywej dzia³alnoœci poznañskiego Towarzystwa Sztuk Piêknych.
V.
Czas przemalowania obrazu A, wersji I ze
scen¹ weneck¹ wymyka siê jednoznacznemu sprecyzowaniu. Prawdopodobnie musia³o to byæ jednak przed 1884 r., bowiem
w tym¿e roku Hermann Sagert, berliñski
marszand mieszkaj¹cy na Leipziger Strasse
sprzeda³ obraz sêdziemu s¹du okrêgowego
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w Kolonii Rudolphowi Peltzerowi jako
prawdziwego Belotta. W ten sposób dzie³o
powiêkszy³o kolekcjê sztuki Peltzera52. Cena
sprzeda¿y nie jest znana, poniewa¿ starsze
dokumenty firmy Sagert zaginê³y53. Przypuszczalnie by³a niebagatelna, skoro nabywca mniema³, i¿ wchodzi³ w posiadanie prawdziwego Belotta.
Powsta³o podejrzenie, ¿e w transakcji
mog³o dojœæ do umyœlnego wprowadzenia
w b³¹d, niemniej jednak nie da siê jednoznacznie stwierdziæ, kto i na jakim etapie
powstawania dzie³a wpad³ na pomys³ jego
sprzeda¿y jako Belotta. Na próbê oszustwa
wskazuj¹ niektóre przes³anki, spoœród
których cztery warte s¹ wymienienia. Po
pierwsze, ju¿ podczas nabycia obrazu nie
dysponowano ¿adnymi szczegó³owymi informacjami na temat jego proweniencji54. Po
drugie, p³ótno jest zdublowane. Mo¿e by³ to
specjalny zabieg maj¹cy wywo³ywaæ wra¿enie, ¿e zamalowane p³ótno jest starsze ni¿
w rzeczywistoœci. W ka¿dym razie nie mo¿na by³o przez to w prosty sposób zbadaæ jego
wieku i stanu55. Za trzeci i najwa¿niejszy
przyjmuje siê fakt, ¿e pokryty farb¹ herb
z piaskowca, taki sam, który znajduje siê
w kartuszu pod ratuszowym zegarem i który podczas renowacji ok. 1783 r. opatrzono
z³otym monogramem „S.A.R” na niebieskim
tle56, nasz „lagunowy” malarz zamalowa³
herbem „Cio³ek”, ³ac. vitellus, czyli cielê (lub
m³ody byk) na czerwonym tle. By³ to herb
zwi¹zku szlacheckiego, do którego nale¿a³
król Stanis³aw August Poniatowski57. Czy
w ten sposób nie próbowano zasugerowaæ

16. Ratusz w Poznaniu jako weneckie palazzo, XIX w. capriccio, stan po konserwacji z roku 1985, obraz A, wersja
III; w³. Muzeum Historii Miasta Poznania Oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu

starszego wieku budynku sprzed renowacji
przeprowadzonej w latach osiemdziesi¹tych
XVIII w., w³aœnie z czasu Bellotta? – Podczas wy¿ej opisanej konserwacji „obrazu lagunowego” w 1985 r. przemalowanie herbu

17. William Marlow, St. Paul’s and a Venetian Canal,
capriccio,(Koœció³ œw. Paw³a i kana³ wenecki), ok. 1795?,
Tate Gallery in London. Fot. J. Webb

zosta³o nawiasem mówi¹c usuniête i niczym
nie zast¹pione, tote¿ na obrazie A wersji III
widoczny jest monogram „S.A.R.” Na kopii
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obrazu B (jest to zakupiony przez autora
„obraz berliñski”, il.1) nadal widoczny jest
vitellus na czerwonym tle w silnie przestylizowanej formie.

w urzêdzie ds. kultury miasta okrêgowego
Poznañ (Kulturamt der Gauhauptstadt Posen). Po drugiej wojnie œwiatowej przeszed³
w posiadanie Muzeum Narodowego w Po-

Po czwarte, jak ju¿ wspomniano, nazwisko Bernardo Bellotto z nazw¹ pochodzenia w jêzyku w³oskim, w osobliwy sposób
usytuowane na odwrocie krosna, najpierw

znaniu, obecnie jest przechowywany w Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu63.
Jego póŸniejsze losy w wyniku renowacji
w 1985 r. opisa³em powy¿ej.

naniesiono o³ówkiem a nastêpnie poprawiono br¹zow¹ farb¹.
Czy by³o to celowe fa³szerstwo czy nie,
radoœæ sêdziego z nabycia obrazu nie trwa³a d³ugo. Znany poznañski historyk sztuki

Myœl, ¿e rysunek Minutolego przedstawiaj¹cy poznañski ratusz z 1832 r. móg³ pos³u¿yæ obrazowi olejnemu (obraz A, wersja
II, o istnieniu przemalowanej wersji I nie
by³o jeszcze wiadomo) za wzór, wyrazi³ po

Julius Kohte wykaza³ mianowicie, ¿e przedstawiony na sprzedanym obrazie ratusz –
mimo przemalowanego herbu – zosta³ namalowany ze zmianami przeprowadzonymi podczas konserwacji ok. roku 1783 58.

raz pierwszy dyrektor Muzeum Narodowego Ludwig Kaemmerer, st¹d w oficjalnych
przewodnikach Kaiser Friedrich Museum
obraz datowany jest na „ok. 1833”64.
Od tego czasu ów wspania³y obraz by³ czê-

Zmiany nie ograniczaj¹ siê tylko do wie¿y,
która wszak¿e wydaje siê byæ skrócona,
lecz, co nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, dotycz¹ zw³aszcza trzech herbów, mianowicie

sto wzmiankowany zarówno w niemieckiej
jak i polskiej literaturze historycznej oraz
literaturze z zakresu historii sztuki. Jeszcze
w 1930 r. Marian Morelowski opisywa³ go

„Polski”, „Poznania” i „Na³êcza” znajduj¹cych siê na fryzie poni¿ej górnej loggii.
Herby te naniesiono dopiero w 1783 r. po
usuniêciu w trzech miejscach siêgaj¹cych
a¿ dot¹d pilastrów59. Te i inne dowody po-

jako dzie³o Bellotta z racji niewiedzy wynik³ej z wczeœniejszych badañ niemieckich, to
jest badañ Kohtego w 1910 r.65

mog³y Kohtemu przekonaæ sêdziego, ¿e nie
mo¿e to byæ obraz Belotta zmar³ego pod
koniec 1780 r. Z tej przyczyny Peltzer podarowa³ obraz w 1898 r. miastu Poznanio-

Na koniec pozostaje jeszcze pytanie
o pochodzenie obrazu B, który zainspirowa³
autora do napisania niniejszego artyku³u
(il. 1). Jak ju¿ wielokrotnie wspominano,

wi 60. W styczniowym zeszycie rocznika
„Historische Monatsblätter für die Provinz
Posen” z 1900 r. Kohte poœwiêci³ obrazowi
niedu¿y artyku³61. Od tej pory „obraz lagunowy”, przekazany przez Miasto jako de-

jest to kopia drugiej wersji obrazu A. Obecnie posiadam jedynie czarno-bia³¹ fotografiê tej kopii (il. 11). ¯mudne poszukiwania za poœrednictwem osób prywatnych
zaprowadzi³y do Pañstwowego Handlu

pozyt, znajdowa³ siê w Kaiser Friedrich
Museum w Poznaniu, a po pierwszej wojnie œwiatowej po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oœci, w roku 1919 znalaz³ siê
w Muzeum Wielkopolskim 62. W okresie

Dzie³ami Sztuki (Staatlicher Kunsthandel)
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
w Mühlenbeck w pobli¿u Berlina. Tam oko³o roku 1980 obraz zosta³ nabyty przez Westberliner Kunsthandlung G. Fiehm (sklep

okupacji niemieckiej w latach 1939–1945
(Trzecia Rzesza)obraz zinwentaryzowano
jako w³asnoœæ niemieck¹ i zarejestrowano

z dzie³ami sztuki w Berlinie Zachodnim)66,
nastêpnie ponownie dotar³ za poœrednictwem osoby prywatnej do Berliner Kun-

VI.
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sthandel, w koñcu zosta³ odkryty i zakupiony w 1986 r. przez autora.
Obraz A wersji II tylko czêœciowo pos³u¿y³ za wzorzec dla twórcy obrazu B, gdy¿
mo¿emy wykryæ wiele rozbie¿noœci. Wie¿a
zosta³a oddana w sposób uproszczony,
w miejscu or³a na jej szczycie widnieje poz³acany krzy¿. Fasada ratusza jest bardziej
uproszczona, pominiêto wiele szczegó³ów,
na przyk³ad malowid³a na œcianach attyki
i w blendach. Jednak¿e z artystycznego
punktu widzenia nie nale¿y tego zjawiska
traktowaæ w sposób negatywny, poniewa¿
intencj¹ malarza by³o oddanie nastroju,
przez co œrodki wyrazu ograniczy³ do minimum. Postaci sztafa¿owych jest nieco mniej,
lecz podobnie jak ³odzie i wodê, artysta namalowa³ je czêœciowo lepiej ni¿ ma to miejsce na obrazie A w obecnie istniej¹cej wersji. Ponadto kopia wydaje siê spójniejsza ni¿
jej wzorzec, co zreszt¹ nie jest zaskakuj¹ce,
dlatego ¿e wzorzec malowa³o dwóch ró¿-

sta Poznania zas³uguj¹ na specjalne miejsce
w niemiecko-polskiej historii sztuki.
Tytu³ orygina³u: Sven Ekdahl, Das Rathaus von Poznañ
als venezianischer Palazzo Bemerkungen zu zzwai
Gemälden des 19. Jahrhunderts, 2010, t³umaczenie
Jadwiga Górska

Przypisy
1

2

3
4

nych artystów lub tworzono go w ró¿nych
odstêpach czasowych. Melancholijny nastrój kopii potêguje fakt, ¿e partiê wody,
w porównaniu z obrazem A, podwy¿szono,
przez co nie widaæ straganów z przodu fasady wschodniej. Woda podp³ynê³a bli¿ej
dolnego rzêdu arkad, stary budynek z pochylon¹ wie¿¹ nieomal grozi zatopieniem
w odmêtach. Ca³oœæ otacza blask, którego

5

nie mo¿na uchwyciæ za pomoc¹ kolorów.
Ów romantyczny nastrój obcy by³ póŸniejszemu malarstwu wedutowemu67. Znaleziony w Berlinie „obraz lagunowy” z poznañskim ratuszem jako weneckim palazzo
jest nastrojowym capriccio, mieszank¹ Bellotta i romantyzmu, póŸnym œwiadectwem
tradycji klasycznej weneckiej weduty, która
zmieni³a kszta³t w XIX w. Szczególnie ze
wzglêdu na zagmatwane i do dziœ jeszcze nie
w pe³ni wyjaœnione okolicznoœci jego powstania, zarówno ten obraz, jak i malowid³o olejne w Muzeum Historycznym Mia-

6

7

Kolekcja S. Ekdahl, Berlin. Olej na p³ótnie. Obraz
w ramach o wymiarach 50,5 × 44,5 cm, brakuje podpisu i daty, nie ma te¿ ¿adnych informacji z ty³u obrazu ani na kroœnie. Stan dzie³a jest dobry, choæ widoczne s¹ naci¹gniêcia p³ótna i kilka krakelur.
Wyprodukowane fabrycznie p³ótno zagruntowane
bolusem, bardzo w¹ska drewniana rama z warstw¹
gipsu poz³acana i przyozdobiona „wprasowan¹” metalow¹ szyn¹. Badanie obrazu podczerwieni¹
w Gemäldegalerie Dahlem w Berlinie w 1986 r. wykaza³o, i¿ obraz nie by³ przemalowywany. Co siê tyczy proweniencji obrazu zob. przyp. 66.
E. Forssman, Venedig in der Kunst und im Kunsturteil
des 19. Jahrhunderts (Acta Universitatis Stockholmensis; Stockholm Studies in History of Art, 22), Stockholm 1971, s. 98.
Ibidem, s. 112 f.
S. Kozakiewicz, Bernardo Bellotto genannt Canaletto,
t. I, Leben und Werk; t. II, katalog, Recklinghausen
1972, tu t. II, s. 527, il. Z-537. – chodzi o obraz oznaczony w niniejszym artykule jako il. 11 (obraz A,
wersja II). Aby wykluczyæ pomy³kê, pseudonim „Canaletto”, u¿ywany zarówno przez Antonia Canal, jak
i jego siostrzeñca Bernarda Belotto (1720–1780),
tutaj odnosi siê tylko do Antonia Canal. W polskiej
historii sztuki pseudonimu „Canaletto” u¿ywa siê
g³ównie w powi¹zaniu z Bellottem. Wiêcej o ¿yciu
i twórczoœci Antonia Canal (Canaletto) zob. J.G Links,
Canaletto, Stuttgart 1982.
Za informacje i wsparcie sk³adam szczególne podziêkowania pani dr Magdalenie Warkoczewskiej z Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddzia³ Muzeum
Narodowego w Poznaniu), pani dr Krystynie Sroczyñskiej z Warszawy, pani dr Agnieszce Morawiñskiej z Muzeum Narodowego w Warszawie a tak¿e
panu prof. dr hab. Andrzejowi Rottermundowi, Warszawa, oraz wszystkim konserwatorom i fotografom
z ww. muzeów. Z wdziêcznoœci¹ wspominam równie¿
cenn¹ pomoc dr Ryszarda Walczaka z Poznania,
zmar³ego w 1989 r. Wiêkszoœæ zamieszczonych tutaj zdjêæ - z wyj¹tkiem ilustracji 1, 2, 3, 16, 17 – przys³ali mi pani dr Warkoczewska w 1988 r. oraz pan
Jerzy Nowakowski z Muzeum Narodowego w Poznaniu (list do autora z dnia 21 XI 1988). Odnoœnie
ilustracji 3, 16, 17 zob. przyp. 19, 40 i 47.
Zob. podrozdzia³ III. O pobycie Bellotto w Poznaniu
literatura historii sztuki nie wspomina, jednak wa¿niejsze od tej wskazówki „e silentio” s¹ okolicznoœci
powstania obrazu.
Zob. przyp. 4. Prócz dzie³a Kozakiewicza wymieniono tu nastêpuj¹ce prace. J. Kohte, Ein jüngst aufgefundenes altes Oelbild des Posener Rathauses, (w:)
Historische Monatsblätter für die Provinz Posen, I,
1900, 1, s. 3 f.; A. Kronthal, Beiträge zur Geschichte
der Posener Denkmäler und des künstlerischen und
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geistigen Lebens in Posen,(w:) Die Residenzstadt Posen und ihre Verwaltung im Jahre 1911. Im Auftrage
des Oberbürgermeisters hrsg. v. Dr. B. Franke, Direktor des Statistischen Amts, Posen 1911, s. 403–
530, tu s. 445 f. (z il. na s. 446); (Ludwig Kaemmerer) Kaiser -Friedrich-Museum in Posen. Amtlicher
Führer, 3. Aufl., Posen 1911, s. 57; A.Kronthal, Das
Rathaus in Posen. Mit 5 Abbildungen, Posen 1914,
s. 55; M. Morelowski, Warszawa w obrazach Canaletta, „Têcza” IV, 3 V 1930, nr 18 (z il. na s. 22);
P. Micha³owski, Malarstwo do koñca XIX w., (w:)
Dziesiêæ wieków Poznania, t. III, Poznañ-Warszawa
1956, s. 133–144, tu s. 142 (z il. 115 na s. 156);
M. Warkoczewska, Dawny Poznañ. Widoki i fotografíe
miasta z lat 1618–1939, Poznañ, 1983, il. 38.
Muzeum Narodowe w Poznaniu, inw. MP nr 1093.
Olej na p³ótnie, wymiary w ramach 54 × 47 cm, p³ótno zdublowane. Pierwotn¹, bogato zdobion¹, poz³acan¹ ramê wymieniono na skromniejsz¹ w zwi¹zku
z konserwacj¹ obrazu w 1985 r. Na kroœnie widniej¹
w lewym górnym rogu litery KPM w czerwonym kolorze (lub mo¿e raczej KFM <Kaiser-Friedrich-Museum>?), obok po prawej stronie najpierw o³ówkiem,
nastêpnie poprawione br¹zow¹ farb¹ nazwisko Bernardo Bellotto z miejscem pochodzenia w jêzyku w³oskim. Z czasów III Rzeszy pochodzi pieczêæ urzêdu
ds. kultury miasta okrêgowego Poznañ „Kulturamt
der Gauhauptstadt Posen” z numerem inwentarza
262/30. Dalej znajduje siê oznaczenie roku „Rok
1984 5” oraz obowi¹zuj¹cy wówczas numer inwentaryzacji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Dawniejsza literatura (do 1938) na temat historii
poznañskiego ratusza jest wymieniona (w:) A. Wojtkowski, Bibliografia Historii Miasta Poznania, Poznañ
1938, s. 105 ff – godni wymienienia s¹ m.in. J. £ukaszewicz, Historisch-statistisches Bild der Stadt Posen,
wie sie ehedem, d.h. vom Jahre 968–1793 beschaffen
war. Z polskiego przet³umaczy³ L. Königk w 1846 r.,
skorygowa³ i sprostowa³ prof. dr Tiesler, t. I–II, Poznañ 1878, m.in. t. II, s. 50–58; J. Kohte, Die Wiederherstellung des Rathhauses in Posen, (w:) Historische Monatsblätter für die Provinz Posen, t. I,
1900, 4, s. 49–53; A. Warschauer, Historische Beiträge
zur Wiederherstellungsfrage des Posener Rathauses,
(w:) ibidem, IV, 1903, 6, s. 81–87; 8, s. 113–125
[wiêcej nie wznowione]; ró¿ne artyku³y w antologii wydanej w 1911 r.: Die Residenzstadt Posen (zob.
przyp. 7), w tym Kronthal, Beiträge zur Geschichte
der Posener Denkmäler (zob. przyp. 7), oraz Bettenstaedt, Das Rathaus zu Posen und seine Wiederherstellung (s. 531–544); Kronthal, Das Rathaus in Posen
(zob. przyp. 7); J. Kothe, Die Erneuerung des Posener Rathauses, (w:) Historische Monatsblätter für
die Provinz Posen, XV, 1914, 2, s. 17–28; A. Kronthal, Werke der Posener bildenden Kunst. Beiträge zur
Heimatkunde über die Deckenbilder des Rathauses in
Posen, das Knorrsche Gemälde „Marktplatz in Posen”
und Julius v. Minutoli, Louis Sachse und die Posener
Stadtansichten des Jahres 1833, Berlin–Lipsk 1921,
tu przede wszystkim s. 13–24: „Co zachowa³o siê
z szesnastowiecznego poznañskiego ratusza w trakcie budowy w latach 1910–1913 i jak nale¿y wyjaœniæ uk³ad planet we wnêtrzu ratusza?” – Dla okresu po II wojnie œwiatowej wskazuje siê artyku³y
zamieszczone w trzytomowej antologii: Dziesiêæ wieków Poznania (zob. przyp. 7). Przydatny jest niemieckojêzyczny przewodnik Henryka Kondzieli
i Teresy Ruszczyñskiej: Stadtführer, Poznañ 1980;
przy czym na szczególn¹ uwagê zas³uguje rozdzia³

Die Altstadt, s. 19–39 („Biblioteka Kroniki Miasta
Poznania”, nr 46).
10
Dalsze wywody na temat historii budowy ratusza
opieraj¹ siê g³ównie na Warschauer, Historische Beiträge (zob. przyp. 9), s. 81 ff.
11
O nim: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart,
Hans Vollmer, t. 27, Lipsk 1933, s. 489 f. W literaturze wymienionej w przyp. 9 znajduj¹ siê liczne odniesienia do Quadro.
12
Por. m.in. R. Prünster, Die Rathausuhr zu Posen, (w:)
Zeitschrift des Historischen Geschichtsvereins in Posen
t. IV, s. 460–466. Dalsz¹ literaturê na ten temat oraz
tematy pokrewne mo¿na znaleŸæ w bibliografii Wojtkowskiego (zob. przyp. 9).
13
Warschauer, Historische Beiträge (por. przyp. 9),
s. 82 f. Zob. m. in. te¿ £ukaszewicz, Historisch-statistisches Bild, (por. przyp. 9), I, s. 31 przyp. 1, oraz
s. 53–56; nastêpnie Kronthal, Das Rathaus in Posen
(por. przyp. 9), s. 8, 15–19, 63 f.
14
Wymiary wysokoœci i szerokoœci za Kronthalem, Das
Rathaus in Posen (por. przyp. 9), s. 7 f. Zob. równie¿
A. Warschauer, Der Adler auf dem Rathausturm zu
Posen und sein urkundlicher Inhalt, (w:) Historische
Monatsblätter für die Provinz Posen, t. XIII, 1912, 1,
s. 1–14.
15
Bettenstaedt, Das Rathaus zu Posen und seine Wiederherstellung (por. przyp. 9).
16
Por. m.in. Kohte, Die Erneuerung des Posener Rathauses (por. przyp. 9), oraz Kronthal, Werke der Posener
bildenden Kunst (por. przyp. 9), s. 13 f. –Zob. te¿
J. Kohte, Die Bemalung des Rathauses in Posen, (w:)
Historische Monatsblätter für die Provinz Posen, t. XI,
1910, 8, s. 116–120.
17
Zarys w Stadtführer u Kondzieli i Ruszczyñskiej (por.
przyp. 9), s. 13 i 21–25. Wygl¹d ratusza w trakcie
oraz po zakoñczeniu odbudowy w 1954 r. dokumentuj¹ il. 109 w pierwszym tomie oraz il. 29 w trzecim
tomie pracy Dziesiêæ wieków Poznania (por. przyp. 7).
18
Zob. czarno-bia³y rysunek u Warkoczewskiej, Dawny
Poznañ (zob. przyp. 7), il. 24. Zdjêcie koœcio³a w Kaliszu zaprezentowane w niniejszym artykule (il. 3)
wykona³ na zlecenie autora pan Jerzy Nowakowski,
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Zob. list od pana
Nowakowskiego do autora z dnia 30 VI 1988.
19
Od wybuchu po¿aru w 1780 r., podczas którego wnêtrze koœcio³a doszczêtnie sp³onê³o, koœció³ ten zaniedbano i ostatecznie rozebrano. £ukaszewicz,
Historisch-statistisches Bild der Stadt Posen (zob.
przyp. 9), II, s. 84–89, tu s. 85 f. Zob. te¿ Stadtführer
Kondzieli i Ruszczyñskiej (por. przyp. 9), s. 36 f.
20
Zob. przede wszystkim badania Juliusa Kohte (przyp.
7, 9 i 16).
21
Na jej miejscu w³adze pruskie wybudowa³y tzw. nowy
ratusz w stylu neorenesansowym. Po zniszczeniu ratusza podczas II wojny œwiatowej (1939–1945) podjêto decyzjê o rekonstrukcji poprzedniego budynku
na podstawie licznych fotografii i ilustracji. Kondziela i Ruszczyñska, Poznañ. Stadtführer (przyp. 9), s. 25
f. Dawniejsza literatura na temat Wagi Miejskiej zebrana przez Wojtkowskiego, Bibliografia (przyp. 9),
s. 107. Zob. ponadto £ukaszewicz, Historisch-statistisches Bild (przyp. 9), II, s. 58 f.
22
Zob. Kronthal, Das Rathaus in Posen (przyp. 7),
s. 19 f. Oryginalna statua znajduje siê obecnie w Muzeum Historii Miasta Poznania, zamiast niej na placu przed Ratuszem stoi kopia z roku 1925.
23
Informacje biograficzne o rodzinie i jej cz³onkach
zob. Bernd Vogelsang, Beamteneinkauf. Die Sammlun-

Ratusz poznañski jako weneckie palazzo

gen des Freiherrn von Minutoli in Liegnitz. Eine
Dokumentation zur Geschichte des ersten deutschen
Kunstgewerbemuseums, Dortmund 1986 (=
Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, hrsg. v. Johannes Hoffmann, Reihe A, Nr. 46), s. 10–29. Zob.
te¿ pracê A. Kronthala wymienion¹ w przyp. 24.
24
Po ukoñczeniu studiów prawniczych w rodzinnym
Berlinie i Heidelbergu Julius von Minutoli zosta³
urzêdnikiem pañstwa pruskiego i w 1830 r. otrzyma³ stanowisko asesora s¹dowego przy ministerstwie
w Koblencji. W tym samym roku przyby³ do Poznania, obejmuj¹c stanowisko radcy regencji. Tam¿e
w 1839 r. zosta³ awansowany m. in. na dyrektora policji i naczelnika powiatu. W 1842 r. tymczasowo powo³any do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
w Berlinie. Do Poznania powróci³ w 1843 r., tam te¿
zosta³ mianowany szefem policji; na posadzie tej pozosta³ do czasu, gdy król Fryderyk Wilhelm IV przeniós³ go w 1847 r. na takie samo stanowisko do Berlina. Podczas rewolucji marcowej w 1848 r. próbowa³
dzia³aæ politycznie na w³asn¹ rêkê, jednak przez sw¹
umiarkowan¹ postawê œci¹gn¹³ na siebie nieprzychylnoœæ zarówno rz¹du, jak i bur¿uazyjno-rewolucyjnych ugrupowañ. Pod presj¹ ataków ze wszystkich
stron nie znalaz³ innego wyjœcia prócz proœby o usuniêcie z urzêdu. Proœbê uwzglêdniono w czerwcu
1848 r. Po piêciu latach oczekiwania w 1853 r. zosta³ ponownie zatrudniony na stanowisku konsula
generalnego Persji jako przewodnicz¹cy poselstwa
nadzwyczajnego ds. traktatu o handlu i przyjaŸni
Prus i pañstw unii celnej z Persj¹. Zmar³ w 1860
w pobli¿u Shiraz, tam spocz¹³ na armeñskim cmentarzu. Por. A. Kronthal, Julius von Minutoli, Adolf
von Menzel und ihr Verleger Louis Sachse, (w:) ibd.,
Werke der Posener bildenden Kunst (przyp. 9), s. 46–
80, tu s. 46–52. Zob. te¿ ksi¹¿kê Bernda Vogelsanga
wymienion¹ w przyp. 23.
25
Kronthal, Julius von Minutoli (zob. przyp. 24), s. 47.
Tam¿e kolejne dowody zadziwiaj¹cej wszechstronnoœci Minutolego.
26
Informacja od dr Magdaleny Warkoczewskiej, Poznañ (przekazana w liœcie od dr Ryszarda Walczaka
z dnia 28 X 1986).
27
Kronthal, Julius von Minutoli (przyp. 24), s. 48. Wiele z tych rysunków, w tym rysunki ratusza, znajduje
siê obecnie w Muzeum Historii Miasta Poznania
(zob. przyp. 5). Niektóre z nich znajdziemy u Warkoczewskiej, Dawny Poznañ (zob. przyp. 7): il. 7, 9,
39 (ratusz), 84, 111, 142, 166, 167. Litografie wed³ug rysunków Minutolego ibd.: il. 10, 87, 125, 154.
28
Fontannê „rzeŸbiarza” Augusta Schepsa z mitologiczn¹ scen¹ uprowadzenia Prozerpiny przez Plutona
postawiono w 1766 r. Por. przedstawienie placu Ratuszowego u Brauna i Hogenberga z 1618 r. (il. 1)
oraz na obrazie o³tarzowym Stefana Ratajskiego
z 1658 r. w koœciele w Kaliszu (tablica kolorowa I).
29
Chodzi tu o dwanaœcie ok. metrowych pól z dekoracyjnym wzorem pod arkadami trzeciej loggii.
30
Koœció³ Franciszkanów zbudowano w latach 1674–
1728 w stylu barokowym. Wie¿e fasady przedniej
wzniesiono w latach 1718-1719 (wie¿a wschodnia)
i 1728 (wie¿a zachodnia). Zob. Stadtführer Kondzieli i Ruszczyñskiej (przyp. 9), s. 33.
31
W literaturze przypuszcza siê, ¿e chodzi tu o Piotra
i Paw³a. Pod wezwaniem obu aposto³ów jest katedra
miasta, ponadto znajduj¹ siê równie¿ na herbie Poznania. Przypuszcza siê, ¿e trzeci¹ postaci¹ mo¿e byæ
patron mostów œw. Jan Nepomucen, którego Minu-

toli namalowa³ w innym widoku miasta. Zob. litografiê nr 1 u Kronthala, Alt-Posen (przyp. 34).
32
Kronthal, Julius von Minutoli (zob. przyp. 24), s. 55.
33
Ibd., s. 46. Kronthal daje ponownie og³oszenie wydawnictwa.
34
Alt-Posen. Ansichten der Stadt Posen aus dem Jahre
1833 mit Einleitung und Erläuterungen von Arthur
Kronthal, Posen 1917. – Obraz z ratuszem ma nr 6.
Objaœnienia Minutolego pod obrazami s¹ zawsze
w dwóch jêzykach.
35
Choæ autor nie mia³ mo¿liwoœci ogl¹du kopii wspomnianego kalendarza, to jednak przypuszcza, ¿e
mo¿e chodziæ tu o staloryt miedziorytnika H. Fincke w Berlinie, bowiem wizerunek ratusza i piêciu innych stalorytów z motywami Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego – opartych, jak udowodniono, na rysunkach Minutolego – by³y prezentowane na wystawie Akademii Berliñskiej w 1838 r. przez H. Fincke.
Zob. tak¿e: Die Kataloge der Berliner Akademie-Ausstellungen 1786–1850, bearb. v. Helmut Börsch-Supan, t. 2, Berlin 1971 (= Quellen und Schriften zur
bildenden Kunst, hrsg. v. Otto Lehmann- Brockhaus
und Stephan Waetzoldt, 4), 1838, nr 1067.
36
Kronthal, Julius von Minutoli (zob. przyp. 24), s. 55 f.
37
Przeciw przypuszczeniu o autorstwie Minutolego
przemawia fakt, i¿ dotychczas nie s¹ znane jego prace
olejne. Por. Micha³owski, Malarstwo do koñca XIX w.
(zob. przyp. 7), s. 142. Z drugiej strony wiemy, ¿e
„wspomaga³ prawdziwe talenty”. Zob. Kronthal, Julius von Minutoli (przyp. 24), s. 48.
38
Kronthal, Posen in Berliner Kalender (przyp. 35),
s. 102 f.; id.: Julius von Minutoli (przyp. 24), s. 48.
Dowiedziono te¿ jednak, i¿ tworzenie rysunków na
podstawie obrazów olejnych nie by³o mu obce. W taki
sposób wykona³ portret Stanis³awa Leszczyñskiego
oraz Koœciuszki do Berliner Kalender (Kalendarz
Berliñski) na rok 1839 „w oparciu o oryginalne obrazy, o które wystara³ siê za poœrednictwem kilku polskich ziemian i które wiernie skopiowa³”. Kronthal,
Posen in Berliner Kalender (zob. przyp. 35), s. 102.
39
W 1986 r. autor mia³ okazjê porozmawiaæ zarówno
z konserwatork¹ obrazu, jak i dyrektork¹ Muzeum
Historycznego, pani¹ dr Magdalen¹ Warkoczewsk¹.
Dalsze informacje otrzyma³em w liœcie od pana dr
Ryszarda Walczaka z dnia 28 X 1986. Ze wzglêdu
na koszty wykonano podczas prac konserwatorskich
jedynie czarno-bia³e fotografie (por. il. 10–13).
Z tego samego powodu nie istniej¹ kolorowe fotografie obrazu A, wersji II (por. il. 9).
40
Magdalena Warkoczewska, Posen – eine elegante
Stadt in Polen. Posnania elegans Poloniae Civitas.
Broszura na wystawê [w Muzeum Historycznym
Hanoweru 23 V – 11 VIII 1990], Hannover 1990,
s. 23. –Pani Dyrektor dr v. Rohr sk³adam serdeczne
podziêkowania za wyra¿enie zgody na wnikliwy
ogl¹d dzie³a w celu wyjaœnienia niektórych nierozstrzygniêtych kwestii podczas mojej wizyty w muzeum 3 sierpnia 1990 r.. – Kolorow¹ fotografiê
obrazu zaprezentowan¹ w niniejszym artykule (obraz A, wersja III) autor otrzyma³ w liœcie z dnia
25 III 1988 (nr 649/88) od pani dr Agnieszki Morawiñskiej z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Obraz ten, podobnie jak obraz B, sfotografowano w
Muzeum Narodowym.
41
Analizê obrazu B promieniami rentgena i podczerwieni, której dokonano w Berlinie (zob. przypis 1),
nale¿y poddaæ dalszym badaniom.
42
Z tego powodu Julius Kohte przypuszcza³ w 1910 r.,
¿e obraz ten jest dzie³em jednego z uczniów Belotta.
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Kohte, Ein jüngst aufgefundenes altes Oelbild (zob.
przyp. 7), s. 3.
43
Kozakiewicz, Bernardo Bellotto (zob. przyp. 4),
s. 527, il. Z-537. Podobnie wyrazi³ siê prof. dr Erik
Forssman, Freiburg, w liœcie do autora z dnia
25.12.1986. Na podstawie kolorowej fotografii obrazu B stwierdzi³, „¿e chodzi o obraz namalowany
w XIX w., który mia³ naœladowaæ osiemnastowieczny styl„capriccio” Bellotta”.
44
Zob. przede wszystkim podobne przedstawienie
chmur i ich kolorów (z elementami ¿ó³ci) w wielu
pracach Bellotta z okresu warszawskiego. Niektóre
kolorowe reprodukcje mo¿na znaleŸæ w drugim tomie ksi¹¿ki Kozakiewicza, w tym np. D 409: Krakowskie Przedmieœcie w Warszawie widziane od strony
Nowego Œwiata; tekst na s. 343 f.
45
Wodowskaz na budynku Stary Rynek 50 z 9 czerwca
1736 wspomina m.in. Kronthal, Das Rathaus in Posen (zob. przyp. 7), s. 55. Por. te¿ plan rynku z ponumerowanymi domami w Stadtführer Kondzieli
i Ruszczyñskiej (zob. przyp. 9), s. 21. Zob. dalej
Schulz, Die Wartheregulierung und Hafenanlagen im
Stadtgebiet von Posen, (w:) Die Residenzstadt Posen
(zob. przyp. 9), s. 197–214, tu tabela na s. 199: Historisch beglaubigte Hochwasserstände der Warthe bei
Posen aus der Zeit von 1501 bis 1910 („Historycznie
uwierzytelnione poziomy wody Warty w Poznaniu
z okresu 1501–1910”).
46
Zob. np. wspomniane ju¿ publikacje Morelowskiego, Micha³owskiego i Warkoczewskiej (przyp. 7),
pracê Kozakiewicza (przyp. 4) oraz katalog wystawowy z 1990 (przyp. 40), w których za ka¿dym razem jest mowa o powodzi. Obecnie na umieszczonej
na ramie obrazu mosiê¿nej tabliczce widnieje napis:
„Juliusz Minutoli (?), 1805–1860. Ratusz podczas
imaginacyjnej powodzi” – Do niedawna (1986) malowid³o wi¹zano z wylewem Warty w 1888 r., gdy
poziom wody wyniós³ 6,68 m. Istniej¹ jednak dowody, ¿e w tym czasie obraz ju¿ istnia³; por. przyp. 52.
47
William Marlow (1740–1813): Capriccio: St Paul’s
and a Venetian Canal, ok. 1795? Olej na p³ótnie, 130
× 104 cm, Tate Gallery w Londynie (nr kat.: N6213
No. 1). – Za pozwolenie na publikacjê autor dziêkuje Tate Gallery. - Zob. analizê tego obrazu u E. Forssmana: Venedig in der Kunst und im Kunsturteil des
19. Jahrhunderts (przyp. 2), s. 104 ff., z czarno-bia³¹
fotografi¹ na s. 105. Wspomniane te¿ u Linksa, Canaletto (przyp. 42), czarno-bia³a fotografia nr 175
na s. 179 i tekst na s. 178. Namalowany przez Willima Marlowa Capriccio wenecki kana³ zastêpuje ulicê
Ludgate Hill.
48
Wystarczy porównaæ marynarza przedstawionego
z profilu po prawej stronie na malowidle z ratuszem
(od 1985 widoczny tylko na obrazie B, il. 1) z marynarzem z prawej strony obok ¿agla na pierwszym
planie obrazu Willima Marlowa. Nie jest to przypadek, lecz potwierdzenie, ¿e obaj artyœci tworzyli
zgodnie z t¹ sam¹ tradycj¹.
49
Liczne przyk³ady podobnych i innych capricci znajduj¹ siê u Linksa (zob. przyp. 42); np. il. 125,126
i 182 oraz u Kozakiewicza (zob. przyp. 4), np. t. III,
il. 105 i nastêpne.
50
Podczas dyskusji po wyk³adzie autora w klasztorze
Ettal w Bawarii 14 X 1990 dr Jana Kybalová z Pragi
zwróci³a autorowi uwagê na fakt, ¿e w 1832 r. pojawi³a siê w Anglii firma „Decor Ferrara” wyrabiaj¹ca
fajanse dekorowane przyk³adowym w stylu capriccio.
Przedstawia³o pa³ac ksiêcia d’Este w Ferrarze
z portem i statkami, które w rzeczywistoœci nie ist-
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niej¹. Ta sama dekoracja pojawi³a siê w Böhmen po
1840 r. – Inny uczestnik dyskusji, Pierre Graf de Malleray z Regensburga, wskaza³ z kolei na oprawione
w cynowe ramy odznaki lub szylkrety z zamkami,
ogrodami, miastami itd., wyprodukowane w okresie
ok. 1760–1790 w paryskiej pracowni nale¿¹cej do
pochodz¹cego z W³och mistrza o nazwisku Compigné. Wœród nich znajduj¹ siê równie¿ motywy capriccio.
51
„Treppmacher, Klug, Taroni oraz inne domy handlowe mia³y kontakty z prawie ca³¹ Europ¹” pisze £ukaszewicz (przyp. 9), t. I, s. 226. Ibd., s. 322: „Nie mniej
bogate by³y w czasach Stanis³awa Augusta domy handlowe Taroni i Wilandt”. – Zamo¿ny w³oski bankier
Carlo Tarroni mieszka³ zreszt¹ w domu nr 42 naprzeciw prawej strony fasady wschodniej ratusza
(widziane z ratusza) i tym samym roztacza³a siê
przed nim ta sama perspektywa na rynek i ratusz jak
przed naszym malarzem. Mo¿e to nie jest przypadek. Por. Stadtführer Kondzieli i Ruszczyñskiej
(przyp. 9), plan na s. 21 i tekst na s. 27.
52
Kohte, Ein jüngst aufgefundenes altes Oelbild (przyp. 7),
s. 3. Kronthal, Das Rathaus in Posen (przyp. 7), s. 55:
„Obraz zosta³ nabyty w 1884 r. przez sêdziego s¹du
okrêgowego Rudolpha Peltzera zmar³ego w 1910 r.
do jego prywatnej kolekcji w Kolonii za poœrednictwem berliñskiego marszanda (Sagert)”.
53
Ustna informacja firmy przekazana autorowi
w 1986 r. Sklep z dzie³ami sztuki za³o¿ony w 1865 r.
przez Hermanna Sagerta, miedziorytnika, kilkakrotnie zmienia³ lokalizacjê w obrêbie Berlina. Por. Heidemarie Mazuhn, Finissage für eine fest 135 jährige
Kunsthandlung in der „Potze”. Traditionsreiches
Geschäft Sagert & Co. geht nach Charlottenburg.
[...], (Finisa¿ prawie 135-letniego sklepu z dzie³ami sztuki w „Potze”. Firma z wieloletni¹ tradycj¹ Sagert & Co przeprowadza siê do Charlottenburga).
„Der Tagesspiegel”, 30 III 1994.
54
„O pochodzeniu obrazu nie ma wiarygodnych informacji”. Zob. Kohte, Ein jüngst aufgefundenes altes
Oelbild (przyp. 7), s. 3. Kronthal, Das Rathaus in
Posen (przyp. 7), s. 55, pisze jedynie: „Podobno autorem jest Canaletto (Bernardo Bellotto)”.
55
W ka¿dym razie nie wiadomo, kiedy zdublowano p³ótno. Odnosi siê pomimo wszystko wra¿enie, ¿e podjêto
tu konserwatorskie œrodki, które nie by³y konieczne.
56
S.A.R. oznacza „Stanislaus Augustus Rex”.
57
Kohte, Ein jüngst aufgefundenes altes Oelbild
(przyp. 7), s. 3 f.: „Pytanie, czy to odstêpstwo jest przypadkowe, czy te¿ po przyjêciu szkicu nie zapad³a jeszcze decyzja o wyborze herbu lub inicja³ów, pozostaje
otwarte”. – Trzeciej mo¿liwoœci, ¿e mog³a to byæ celowa próba oszustwa, Kohte nie wzi¹³ pod uwagê.
58
Kohte, Ein jüngst aufgefundenes altes Oelbild (przyp. 7),
s. 3 f.
59
Ibidem. Herb „Na³êcz” nale¿a³ do starosty generalnego Kazimierza Raczyñskiego nadzoruj¹cego prace renowacyjne.
60
Ibd., s. 3: „Pan sêdzia Peltzer z Kolonii ofiarowa³
wspania³omyœlnie w ubieg³ym roku miastu Poznaniowi ze swej prywatnej kolekcji stary obraz olejny
z poznañskim ratuszem”. Jako ¿e artyku³ Kohtego
ukaza³ siê drukiem w 1899 r., darowizna prawdopodobnie mia³a miejsce w 1898 r.
61
Kohte, op. cit.
62
Kronthal, Alt-Posen (zob. przyp. 34), s. 3: „Tak¿e ten
obraz, zdeponowany przez poznañsk¹ gminê miejsk¹
w Kaiser Friedrich Museum w Poznaniu, musi byæ
z pewnoœci¹ autorstwa Minutolego.

Ratusz poznañski jako weneckie palazzo

63

Zob. przyp. 8.
[Kaemmerer,] Kaiser-Friedrich-Museum in Posen
(zob. przyp. 7), 1833, s. 57 odnosi siê do datowania
litografii (il. 10).
65
Morelowski, Warszawa w obrazach Canaletta (zob.
przyp. 7).
66
O czêœciowo z³ych praktykach Pañstwowego Handlu
Dzie³ami Sztuki Niemieckiej Republiki Demokratycznej (Staatlicher Kunsthandel der DDR), firmy
KoKo („Bereich Kommerzielle Koordination”, pol.
„Obszar Komercyjnej Koordynacji”) i handlarza dewizami Schalck-Golodkowskiego w uzyskiwaniu
obrazów, antyków i innych przedmiotów sztuki, które g³ównie sprzedawano do Europy Zachodniej lub
przekazywano je w formie prezentów lub zap³aty ar64

tystom i goœciom NRD, dowiedziano siê po upadku
komunizmu w 1989 r. Zob. np. W. Weimer, Sieben „Ermittlugskomplexe” gegen Schalck-Golodkowski. Betrug,
Diebstahl, Erpressung und Untreue. Verbindungen zu
Terroristen? (Siedem „kompleksów” w dochodzeniu
przeciw Schalck-Golodkowskiemu. Oszustwa, kradzie¿e, wymuszenia i niewiernoœæ. Powi¹zania z terrorystami?), „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
8.05.1991 (nr 106), s. 3; W. Stock, Wie die DDR
Kunstsammler ruinierte. Bericht vor dem Schalck-Ausschuß (Jak NRD zrujnowa³o kolekcjonerów
sztuki. Relacja przed komisj¹ ds. Schalcka), ibidem,
21 II 1992 (nr 44), s. 4.
67
Zob. wy¿ej wymienione badania zasadnicze Erika
Forssmana (przyp. 2).
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Poznañ City Hall
as a Venetian
palazzo.
Comments on
two 19th-century
paintings
SUMMARY

The article attempts to establish the history of a
painting purchased by the author in 1986, depic-

Berliner Kalender für das Gemeinjahr 1839. Both
versions generally reiterated the “inaccuracies” of

ting the Poznañ City Hall and elements of the sur-

Minutoli’s drawing. Another section of the analy-

rounding architecture sumberged by water and
thus resembling the Venetian lagoon, set in a ro-

sis is marked by the discovery of layers resembling
Minutoli’s drawing under the “lagoon” painting

mantic spirit.

from the holdings of the National Museum in Po-

After the introduction dedicated to the history
of the Poznañ City Hall building, the author pre-

znañ. Considering reasons for painting over those
earlier strata, the author is of the opinion that this

sents the provenance of the painting and another

should not be regarded as a painting showing flo-

painting, held in the National Museum in Poznañ,
showing the City Hall in a “lagoon” setting. He

od, but rather as a capriccio that originated in the
tradition of the veduta. Analysis of the painting and

starts by invoking a series of Julius von Minutoli’s

of the historical and material data leads the author

drawings representing buildings of Poznañ, among
them a 1832 drawing of the City Hall. The drawing

to the conclusion that the sale of the painting in
1884 as a work by Belotto was a forgery and that

differed substantially from reality to produce a de-

the painting originated exactly at that time. In turn,

sired aesthetic impression. A lithograph patterned
on it was published in Berlin in a 1833 set of views

the painting bought by the author, the root cause
of the study, is a copy of the Poznañ painting with

of the “city of Poznañ and the most interesting bu-

its own artistic merit.

ildings”, as well as an etching in a special issue of

144

Zaczarowane skrzypki tryptyk Witolda Pruszkowskiego

Dorota
Suchocka
Ostatnie dzie³o Witolda Pruszkowskiego tryptyk Zaczarowane skrzypki (Janko
Muzykant) nie doczeka³o siê dotychczas
odrêbnego opracowania.

jest za „dzie³o s³absze (...) bez wiêkszej si³y
ekspresji”1, inni widz¹ w nim uwieñczenie
drogi twórczej Pruszkowskiego. Wydaje siê,
¿e sam artysta przypisywa³ mu rolê arty-

Tryptyk nie zachowa³ siê w ca³oœci.
Wzmiankowany w artyku³ach zamieszczanych w czasopismach koñca XIX w., w póŸniejszej literaturze, która ugruntowa³a opinie historyków sztuki w XX w., uchodzi³ za

stycznego testamentu, lecz czy takie by³y
rzeczywiœcie jego intencje, móg³by prawdopodobnie daæ odpowiedŸ jego nieodnaleziony dot¹d pamiêtnik.
Przyjaciel artysty Juliusz Mien sugeruje,

dzie³o nieukoñczone.
Wnikliwsze studia dostêpnej literatury
pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e artysta malowa³
dwie wersje tego dzie³a, z których jedn¹

¿e tryptyk, nad którym pracowa³ Pruszkowski od 1894 do œmierci (w 1896), mia³ byæ
przedstawieniem ¿ycia artysty i prób¹ obrachunku z nim. Mo¿na wiêc z du¿ym praw-

ukoñczy³. Ta jednak szybko zniknê³a z rynku artystycznego i faktycznie pozosta³a nieznana szerszemu krêgowi odbiorców, a w
koñcu – zapomniana.
Materia³, którym dziœ dysponujemy, nie

dopodobieñstwem traktowaæ to dzie³o jako
jego œwiadomie ostatni¹ wypowiedŸ na temat ¿ycia i sztuki: dziedzin, które w ka¿dej
artystycznej biografii œciœle siê ³¹cz¹, a w
przypadku Pruszkowskiego uwydatni³o siê

pozwala na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtuj¹ce nas pytania dotycz¹ce tego
owianego aur¹ tajemniczoœci dzie³a.
Oprócz istotnego, w odniesieniu do bio-

to szczególnie, w wyj¹tkowo osobistym, intymnym podejœciu do w³asnej twórczoœci
(skrzypce pojawiaj¹ce siê we wszystkich obrazach tego dzie³a – symbolizowa³yby wiêc

grafii artysty i jego twórczoœci, przes³ania
zawartego w ostatnim dziele, interesuj¹ce,
choæ nie wyjaœnione ostatecznie, wydaje siê
podejœcie tego poszukuj¹cego stale nowych
œrodków wyrazu autora do czysto malar-

sztukê). Za najodpowiedniejszy sposób
przekazania tych treœci uzna³ narracyjn¹
formu³ê tryptyku.
Autorzy pisz¹cy o tryptyku w latach 90.
XIX w.2, po tragicznej œmierci oraz z okazji

skich zagadnieñ.
Wobec faktu niezachowania siê ¿adnej
dokumentacji ikonograficznej czy to w postaci rycin lub fotografii ukoñczonego dzie³a, mo¿emy dziœ oprzeæ siê jedynie na opi-

wystawy poœmiertnej w 1897 roku, opisuj¹
skoñczone dzie³o3; w Ÿród³ach póŸniejszych
pochodz¹cych z lat 30. XX w. (z okazji wystawy zbiorowej prac artysty w lwowskim
Towarzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych

sach zawartych w recenzjach i omówieniach
twórczoœci, które ukaza³y siê po tragicznej
œmierci artysty. Traktuj¹ one wycinkowo lub
tylko sygnalizuj¹ rozmaitoœæ aspektów jego

w 1934 r. oraz w 1935 – w TPSP w Warszawie) mówi siê ju¿ tylko o pierwszej czêœci
tryptyku, przedstawiaj¹cej pastuszka graj¹cego na skrzypkach (w³. dr Leona Gold-

ostatniej wypowiedzi.
Opinie na temat rangi artystycznej tryptyku i jego miejsca w twórczoœci Pruszkowskiego s¹ rozbie¿ne. Przez jednych uwa¿any

berga-Górskiego, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, znanej pod tytu³em
Grajek , olej na p³ótnie, 126 × 85 cm; il. 1)
oraz o studium zamykaj¹cym tryptyk

Zaczarowane
skrzypki
– tryptyk
Witolda
Pruszkowskiego
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1. W. Pruszkowski,
Pastuszek (Grajek);
w³. Muzeum Narodowe w Warszawie
2. W. Pruszkowski,
Janko Muzykant;
w³. Muzeum Narodowe w Poznaniu
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przedstawiaj¹cym martwego ch³opca
(w Zbiorach Pañstwowych, obecnie w Mu-

skiego informacji odnosz¹cej siê do roku
1895, okresu rekonwalescencji po powa¿nej

zeum Narodowym w Poznaniu, olej na
p³ótnie, 123 × 99 cm; il. 2)4. Inne Ÿród³o
z tego czasu podaje, ¿e pierwszy obraz olejny – skoñczony i szkic o³ówkowy do czêœci

operacji twarzy, której Pruszkowski podda³
siê we Wroc³awiu: „Powróci³ po kilku miesi¹cach do Krakowa i do pracy, zacz¹³ malowaæ olejno odstawiony t r y p t y k p a s t e -

trzeciej znajdowa³ siê w zbiorach rodziny
Fedorowiczów, a obraz drugi zagin¹³5.
Rozbie¿noœci te wynikaj¹ z faktu, ¿e
w póŸniejszej œwiadomoœci (za spraw¹ wspomnienia Miena zamieszczonego w poczyt-

l o w y (podkreœlenie autorki) dla Krywulta –
obawiaj¹c siê, by mu kurz kredowy, otwartej
rany nie dra¿ni³”7. O tym, ¿e Pruszkowski ju¿
co najmniej rok wczeœniej pracowa³ nad
wspomnianym tryptykiem, œwiadczy cytowa-

nym „Tygodniku Ilustrowanym”) pozosta³
tylko niedokoñczony tryptyk olejny. O istnieniu jednak obu wersji œwiadcz¹ niezaprzeczalne fakty w postaci zapisu katalogowego6,

ny równie¿ przez Grajewskiego list artysty do
Aleksandra Krywulta, w³aœciciela salonu wystawienniczego i marszanda, z maja 1894 r.,
w którym odnajdujemy zdanie: „Po kilka razy

a tak¿e wskazówki zawarte w korespondencji. Dotyczy to przytoczonej przez Grajew-

na godzinê wydaje mi siê to samo bardzo dobrze, albo bardzo Ÿle, tak ¿e gdybym by³
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opanowana przez Pruszkowskiego technika
pastelu dawa³a o wiele wiêksze mo¿liwoœci
wyra¿enia symbolicznych treœci.
Wspomniany ju¿ Juliusz Mien stwierdza,
¿e los innych zniszczonych p³ócien znalezionych po œmierci artysty na strychu domu
w Mnikowie podzieli³ równie¿ tryptyk Zaczarowane skrzypki, z którego zachowa³ siê
tylko jeden skoñczony obraz (pierwszy),
by³y mu jednak znane szkice do pozosta³ych
czêœci10. Z pewnoœci¹ nie odnosi³y siê one
do pastelowej wersji, bowiem opis czêœci zamykaj¹cej tryptyk nie pokrywa siê z opisami osób ogl¹daj¹cych to dzie³o w 1897 r. na
wystawie w Salonie Krywulta.
Mien opisuje trzeci¹ czêœæ nastêpuj¹co:
„Staw, smutne drzewa, pochylone nad nim,
na brzegu strzaskane skrzypki i smyczek porzucony, a tam nad t¹ drzemi¹c¹ wod¹, która
tonie w lekkich mg³ach wieczoru smutnego
i melanholijnego – tam Janko œpi”11. Podobnie brzmi opis tej czêœci w relacji Ludwika
Grajewskiego, który widzia³ rysunek „doœæ
wielki” na wystawie prac artysty we Lwowie
w 1934 r.12 Zdaniem Tadeusza Jaroszyñskie3. Zaginiony obraz
zamykaj¹cy tryptyk,
olej na p³ótnie,
125 × 114 cm

z Panem nie wszed³ w ten nieszczêœliwy
uk³ad – kto wie, czy by³bym rêkawem nie
przesun¹³ po wszystkich t r z e c h k a r t o n a c h (podkreœlenie autorki)”8.
Nasuwa siê wiêc wniosek, ¿e wersja olejna i pastelowa powstawa³y niemal równoczeœnie. S¹dz¹c z opisów, tryptyk pastelowy
by³ dzie³em ukoñczonym, lecz losy jego po
1898 r. nie s¹ znane9. Nie wiemy wiêc czy
zachowane w Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Narodowym w Poznaniu
obrazy s¹ jego wiernym powtórzeniem. Przyk³ady znanych z wersji pastelowych i olejnych takich dzie³ jak pierwsza czêœæ tryptyku Zaduszki lub trzy Pochody na Sybir
sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e musia³y byæ sobie
bardzo bliskie, choæ oczywiœcie perfekcyjnie

go „trzeci obraz – to szara w szare mg³y spowita, jak œmieræ spokojna toñ bagien, która
w swoim zimnym ³onie, ukoi³a na wieki rozp³omienion¹ rojeniami nieziszczonych pragnieñ wyobraŸniê. Nad wod¹ wœród sitowia
pozosta³a czapka ma³ego grajka”13.
Opisy te wydaj¹ siê niespójne, lecz pozwalaj¹ nam odnotowaæ, czêste przy tak nik³ym
materiale opisowym, zjawisko nieprzek³adalnoœci jêzyka malarskiego na jêzyk literacki. Jak s³usznie podkreœla Maria Poprzêcka, „opisy dzie³a malarskiego maj¹ to do
siebie, ¿e zatracaj¹ malarskie w³aœciwoœci,
a zyskuj¹ poetyckie czy literackie”14. Te literackie wartoœci wp³ynê³y na odbiór dzie³a,
które stopi³o siê w jedn¹ nierozerwaln¹ ca³oœæ – ostatni¹ wypowiedŸ tragicznie zmar³ego malarza.
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4–8. Szkice do tryptyku
Zaczarowane skrzypki;
w³. Muzeum Narodowe
w Krakowie,
nr inw. III r.a.5193
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Choæ wiele komentarzy pomija walory
malarskie, skupiaj¹c siê na warstwie literackiej, tak wa¿nej w odbiorze XIX-wiecznego malarstwa, dotykaj¹ one niekiedy

bez wp³ywu na interpretacjê tego zamykaj¹cego twórczoœæ dzie³a.
Doszukiwano siê w nim g³ównie w¹tków
autobiograficznych buduj¹cych mit artysty

problemu istotnego dla malarstwa Pruszkowskiego – nastroju. Ten walor tryptyku
tak charakteryzuje Stefan Popowski:
„W ca³ej kompozycji nastrój doskona³y. Ar-

„œpiewaka z bo¿ej ³aski” nierozumianego
przez wspó³czesnych lub niespe³nionego
artysty: „ch³opiê wiejskie (...) mia³o byæ bohaterem tego tryptyku, zamykaj¹cego w so-

tysta g³ównie tym nastrojem posi³kuje siê
do wywo³ania wra¿enia akcji odbywaj¹cej
siê w trzech obrazach (...). Te trzy pejza¿e
to nie zwyczajne t³a dla figur, to ca³y œwiat
pojêæ, który ma³y muzykant z otaczaj¹cej

bie tragediê artystycznej duszy, co nie mog³a wydobyæ z siebie wszystkiego i odesz³a
ze œwiata”17.
Wybór postaci wiejskiego pastuszka na
bohatera „malarskiej opowieœci” jest zna-

go natury czerpie. (...) Przez subteln¹ charakterystykê w szczegó³ach nadaje on pejza¿owi dowolnie to uroczysty spokój, to
znów bezgraniczn¹ radoœæ, to cichy tragizm
œmierci” 15. O Zaczarowanych skrzypkach

mienny. Uosabia on powszechnie znan¹
sympatiê Pruszkowskiego dla ludu, przejawiaj¹c¹ siê nie tylko w stylu ¿ycia i wychowaniu syna18, ale tak¿e w romantycznej postawie – artysty szukaj¹cego natchnienia

i Zaduszkach pisze Niewiadomski: „S¹ to
(...) utwory silnie nacechowane smutkiem
– elegie mgie³ zimnych, snuj¹cych siê po
polach, blasków miesiêcznych, jesiennych

w ludowych mitach i opowieœciach.
Byæ mo¿e wybór tego motywu spowodowany by³ zainteresowaniem wspó³czesnej
literatury losem utalentowanych dzieci wiej-

wichrów, zamierajacych akordów, gasn¹cych promieni (...)”16.
Pozorna sprzecznoœæ przytoczonych opisów polega na tym, ¿e Mien widzia³ skoñczony obraz otwieraj¹cy wersjê olejn¹ oraz szkice

skich (m.in. Janko Muzykant H. Sienkiewicza z 1880 r., Antek B. Prusa z 1881 r.) lub
te¿ chêci¹ przedstawienia swojej interpretacji ludowej bajki o Janku Muzykancie, widzianej przez pryzmat w³asnego losu,

do czêœci nastêpnych, natomiast Jaroszyñski,
Gerson, Niewiadomski i Popowski ukoñczon¹ wersjê pastelow¹.
Analizuj¹c dziœ opisy dzie³a, dojœæ mo¿emy

zw³aszcza ¿e postêpuj¹ca choroba sk³aniania³a malarza do refleksji nad ¿yciem.
Byæ mo¿e temat podsun¹³ mu znany obraz artysty, którego inspiruj¹cy wp³yw za-

do wniosku, ¿e paradoksalnie, krytyka artystyczna XX w. skupi³a siê na literackich walorach, podczas gdy ta z koñca XIX odnios³a siê
do malarskich wartoœci tryptyku. Byæ mo¿e
sta³o siê to za spraw¹ samego dzie³a.

znacza siê wielokrotnie w twórczoœci Pruszkowskiego – Autoportret ze œmierci¹ graj¹c¹
na skrzypcach Arnolda Böcklina.
Wybrana przez artystê narracyjna forma
– tryptyk – mog³a najpe³niej s³u¿yæ temu

Okolicznoœci bowiem, w których powstawa³o, zawa¿y³y na jego póŸniejszym odbiorze. By³y to ostatnie lata ¿ycia artysty, okres
choroby, która przysparza³a mu wielu cierpieñ i upokorzeñ. Drêcz¹ca go w tym okre-

celowi.
Dostêpny materia³ ikonograficzny (obraz
warszawski, poznañski, liczne szkice m.in.
krakowskie; il. 4, 5, 6, 7, 8 – szkicownik
artysty o formacie 38,2 × 24,5 cm zawiera-

sie myœl o samobójstwie, a tak¿e posmak sensacji, który zawsze mu towarzyszy³, wreszcie
tragiczna œmieræ – wszystko to nie pozosta³o

j¹cy 29 kart numerowanych) i materia³y
Ÿród³owe (g³ównie opisy) potwierdzaj¹, ¿e
budowa tryptyku odbiega znacznie od tra-
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wiêc do czynienia z tworz¹cym siê, pomimo podkreœlaj¹cej symetriê góruj¹cej czêœci
œrodkowej, uk³adem asymetrycznym spowodowanym nierówn¹ szerokoœci¹ skrzyde³,
pog³êbionym jeszcze drobn¹ ró¿nic¹ ich
wysokoœci.
Pod¹¿aj¹c autobiograficznym tropem
mo¿na by za³o¿yæ, ¿e poszczególne obrazy
tryptyku mia³y charakteryzowaæ najwa¿niejsze fazy ¿ycia i twórczoœci artysty. Obraz
pierwszy przedstawiaj¹cy st¹paj¹cego po
murawie, zas³uchanego wiejskiego grajka
wpatrzonego w niebo w uderzaj¹cy sposób
nawi¹zuje do obrazu Stanis³awa Witkiewicza Œwiat i poeta (il. 9) z 1876 r. zdaj¹c siê
nawet podpowiadaæ tytu³ „opowiadania”
Pruszkowskiego20. Oba obrazy przedstawiaj¹
samotnego artystê na tle pejza¿u o wysokim
horyzoncie. Dzie³o Witkiewicza ukazuje
Helenê Modrzejewsk¹ u pocz¹tku kariery,

9. Stanis³aw Witkiewicz, Œwiat i poeta,
w³. Muzeum Narodowe
w Warszawie

dycyjnego schematu wywodz¹cego siê ze
œredniowiecza, gdzie mamy zawsze do czynienia z tematem g³ównym (œrodkowym)
i tematami pobocznymi. Czêœci tryptyku Zaczarowane skrzypki przedstawiaj¹ ci¹g nastêpuj¹cych po sobie zdarzeñ. Poszczególne
obrazy to jakby punkty kulminacyjne „opowiadania”. Wi¹¿¹ one w narracyjn¹ ca³oœæ
„historiê bohatera”.
Format tryptyku jest równie¿ nietypowy.
Tradycyjny uk³ad o czêœci œrodkowej zajmuj¹cej dwukrotn¹ szerokoœæ skrzyde³, zast¹pi³ swobodny uk³ad wielkoœci poszczególnych czêœci.
Opieraj¹c siê na danych katalogowych
dotycz¹cych skoñczonej pastelowej wersji19,
stwierdziæ mo¿na, ¿e czêœæ œrodkow¹ najwiêkszych rozmiarów – o formacie zbli¿onym do kwadratu, ujmuje z lewej strony
wyd³u¿ony pionowo prostok¹t, oraz z prawej – zbli¿ony do kwadratu prostok¹t. Mamy

150

kiedy to jej sztuka nie znajdowa³a uznania
u publicznoœci. (Artysta przedstawi³ j¹
wœród pas¹cych siê zwierz¹t, ilustruj¹c powiedzenie „per³y przed wieprze”)21.
Mimo licznych podobieñstw kompozycyjnych obu obrazów narzuca siê spostrze¿enie,
¿e ka¿dy z autorów obrazów inaczej wyra¿a
stosunek artysty do œwiata. Przedstawiona
przez Witkiewicza zas³uchana w dŸwiêki
skrzypiec i zapatrzona w siebie postaæ panuje jakby nad otaczaj¹cym j¹ pejza¿em, co dodatkowo podkreœla umieszczenie jej g³owy
ponad lini¹ horyzontu, w strefie „nieba”.
Postaæ Pruszkowskiego jest jakby z krajobrazem zintegrowana, a nawet przezeñ zdominowana. Mieœci siê ona ca³kowicie w strefie
„ziemi”, lecz pomimo tej fizycznej obecnoœci
wpatrzona jest w niebo, jakby stamt¹d czerpa³a to, co póŸniej wygrywa na skrzypkach.
Z drugiej jednak strony okreœlony w ten sposób wysoki punkt widzenia powoduje, ¿e
uk³ad jego stóp sprawia wra¿enie unoszenia
siê nad ziemi¹. Wreszcie fragment wody po
prawej stronie – to nie tylko z³owroga zapo-
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10. Pieta Micha³a Anio³a z katedry florenckiej
(fragment)

a równoczeœnie podkreœlaæ silny zwi¹zek
malarstwa wczesnej fazy twóczoœci z nurtem
sielankowo-rodzajowym.
Obraz drugi przysparza ju¿ nieco wiêcej
problemów. W zachowanym szkicu mamy do
czynienia z dwoma rozwi¹zaniami. Jednak
pominiemy tu s³abo widoczn¹ wczeœniejsz¹
wersjê z le¿¹cym ch³opcem (nawi¹zuj¹c¹ do
postaci z obrazu J. Malczewskiego Za³askotany z 1888 r.), znan¹ równie¿ z rysunków,
a skupimy siê na ostatecznej redakcji – sylwecie upadaj¹cego z roz³o¿onymi ramionami ch³opca. Jego postaæ stanowi jakby oœ
tryptyku. Przedstawienie to nawi¹zuje, jak
siê wydaje, bezpoœrednio do Chrystusa
z Piety Micha³a Anio³a z katedry florenckiej
(il. 10) – poprzez schemat ikonograficzny,
a tak¿e jako element osiowy stuktury dzie³a
wiedŸ moczarów, które poch³on¹ ch³opca, ale
naoczne sprowadzenie nieba na ziemiê, przez
jego odbicie w wodzie. Ca³oœæ kompozycji potraktowaæ wiêc mo¿na jako próbê ukazania
w prostej strukturze „muzyki obrazu”, nie
przez ka¿dego s³yszanej, tak jak grê skrzypiec.
Samotnoœæ Modrzejewskiej otoczonej
przez zwierzêta jest samotnoœci¹ artysty zas³uchanego w siebie, w³asne wnêtrze, artysty œwiadomego swojej sztuki. Samotnoœæ
pastuszka umieszczonego w sprowadzonym
do syntetycznego dope³nienia krajobrazie,
krocz¹cego przed siebie, nie patrz¹c pod stopy, jest samotnoœci¹ artysty czerpi¹cego natchnienie z natury.
Obraz otwieraj¹cy tryptyk Pruszkowskiego charakteryzowa³by wczesny okres ¿ycia
i twóczoœci – czas beztroski, zapa³u i wiary
we w³asne umiejêtnoœci, okres krystalizowania siê jego osobowoœci jako artysty i cz³owieka, fascynacji S³owackim, ¿yciem ludu
wiejskiego i nie koñcz¹cych siê dyskusji artystyczno-literackich w gronie przyjació³.
Wiejski grajek mia³by tutaj byæ uosobieniem
naiwnej wiary, zas³uchania w g³osy natury,

dominuje nie tylko w sferze formy, ale i treœci. W warstwie biograficznej nasuwa ono
skojarzenie z tak istotnym w ¿yciu Pruszkowskiego wypadkiem z koniem. Wydarzenie to, jak siê póŸniej okaza³o, by³o punktem zwrotnym w jego ¿yciu. Obraz drugi
odnosi³by siê wiêc do najpe³niejszej fazy jego
twórczoœci, okresu schy³ku lat 80. i pocz¹tku 90. XIX w., kiedy to powsta³y jego najlepsze dzie³a (m.in. pastele) i kiedy artysta by³
w rozkwicie si³ twórczych.
Ukazana w centrum obrazu postaæ upadaj¹cego ch³opca (odwrócona w dolnej partii w stosunku do pierwowzoru), umieszczona zosta³a w dolnej czêœci obrazu, znów
poni¿ej majacz¹cego w oddali zarysu horyzontu. Nad sceneri¹ – w b³êkitnawej poœwiacie nocy czy budz¹cego siê œwitu – jaœnieje
gwiazda, jedyny œwiadek wydarzenia. Nie
pe³ni ona roli Ÿród³a œwiat³a, a raczej sprawia wra¿enie czuwaj¹cego oka Opatrznoœci.
Jak widaæ, w obrazie tym postawi³ Pruszkowski na patetyczny wydŸwiêk skojarzenia
z poz¹ zaczerpniêt¹ z piety Micha³a Anio³a.
Zarzucenie pierwotnego pomys³u, widocznego w obrazie (na zasadzie pentimenta)
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przedstawienia le¿¹cego ch³opca, pozwoli³o zachowaæ miejsce w narracji – upadanie
– a zarazem utrwaliæ tê figurê jako emblemat mêczeñstwa, podkreœlony „daszkiem”

zagraæ na skrzypkach, podsun¹³ prawdopodobnie Pruszkowskiemu analogiê do w³asnego losu. Z tego punktu widzenia ostatnia wypowiedŸ artysty (jego testament)

buduj¹cym wokó³ niego rodzaj kapliczki.
Obraz zamykaj¹cy tryptyk, znany tylko
z opisów, ukazywa³ nad wod¹ wœród sitowia
czapkê grajka (wg opisów wersji pastelowej)

wydaje siê niezwykle wa¿na, tym bardziej ¿e
porusza problemy uniwersalne: ¿ycia i œmierci, a co siê z tym wi¹¿e, zaprzepaszczenia
ludzkich wysi³ków i mo¿liwoœci.

lub znane ze szkicu wystawionego w 1934 r.
przedstawienie le¿¹cych nad brzegiem stawu
strzaskanych skrzypiec. Jedno i drugie ujêcie sugeruje dramatyczne zakoñczenie „opowiadania” samobójcz¹ œmierci¹ bohatera.

Œmieræ w fizycznym sensie twórca uto¿samia wiêc ze œmierci¹ równie¿ w artystycznym wymiarze, czego symbolem jest strzaskany instrument ma³ego grajka. Widzi j¹
przede wszystkim w ludzkim, tragicznym

Tryptyk Pruszkowskiego zajmuje wœród
polskich tryptyków 2 po³. XIX w. szczególne miejsce. Typowa dla tego rodzaju kompozycji w XIX w. narracja rozwija siê tutaj
jakby na dwóch równoleg³ych poziomach.

sensie jako kres wszelkich dokonañ.
Co z pieœni¹ ma³ego grajka? Przybity losem cz³owieka, który dotkn¹³ artystê, zdaje
siê nie pamiêtaæ Pruszkowski s³ów otuchy
przywo³ywanej ³aciñsk¹ sentencj¹ „carmina
Poznañ, 2006 r.
morte carent”21 .

Pierwszym – opartym na w¹tku autobiograficznym (byæ mo¿e st¹d bior¹ pocz¹tek cykle Malczewskiego o znamiennym tytule
Moje ¿ycie); dotycz¹cym tragedii osobistej,
losów artysty nie mog¹cego zrealizowaæ
swoich idei i dziejów jego sztuki oraz drugim – skupionym wokó³ zagadnieñ czysto
malarskich; ewolucji malarskich œrodków
ekspresji od realistycznej formu³y pierwsze-

Przypisy
1

2

3

go obrazu po wizyjn¹ symbolikê obrazu zamykaj¹cego tryptyk.
Jest jeszcze inny sposób odczytywania
tryptyku wi¹¿¹cy go z ikonografi¹ chrzeœcijañsk¹, który pomija naturalny ci¹g narracji. Zgodnie z nim poszczególne obrazy stanowi³yby osobne opowieœci o ¿yciu i œmierci
artysty. Ka¿dy z nich przedstawia³by tragiczny, ale jak¿e inny los. Pierwszy obraz ukazywa³by los artysty, który obra³ fa³szyw¹ drogê, drugi – dominuj¹cy w sferze formy
i treœci – œmieræ artysty, który „dosiêgn¹³
w³aœciwej struny” oraz trzeci – samobójcz¹
œmieræ niespe³nionego artysty.
Ludowy mit o „Zaczarowanych skrzypkach”, a zw³aszcza jego bohater skazany na
œmieræ, któremu po raz ostatni pozwolono
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J. Mien, Wspomnienie przyjaciela, „Tygodnik Ilustrowany”, 1897, nr 32, s. 621–623.
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J. Dürr, Ostatnie lata Witolda Pruszkowskiego, „Kurier
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1898. Drukarnia Policyjna, poz. katalogowa 300,
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L. Grajewski, op. cit., s. 25.
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The Magic Fiddle
– a Triptych
by Witold
Pruszkowski
SUMMARY
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The last work by Witold Pruszkowski, the Magic
Fiddle triptych (Janko the Musician) has not been

Pruszkowski’s triptych occupies a special position among Polish triptychs of the second half of

discussed in a separate study so far.

the 19th c. The narration, typical of this kind of com-

The triptych has not been preserved in its entirety. Mentioned in press articles at the close of the

position in the 19th c., unfolds here as if on two parallel levels. The first one is based on autobiographic

19th century, it was seen as an unfinished work in

elements (perhaps it is here that Malczewski’s cy-

later literature, which influenced the opinions of
art historians in the 20th c.

cles under a telling title My Life originate from). It
concerns a personal tragedy, the life of an artist who

Since no iconographic documentation such as

is incapable of putting his ideas into life, and the

an etching or a photograph of a finished work has
been preserved, today we are confined solely to the

history of his art. The other level focuses on purely
painterly issues: the evolution of means of expres-

descriptions contained in reviews and studies of

sion in painting, from the realistic formula of the

Pruszkowski’s oeuvre published after the artist’s
tragic death. They give a short shrift to or barely

first painting to the visionary symbolism of the
painting that concludes the triptych.

mention the diverse aspects of the artist’s last work.

We can read the triptych in another way and tie

The authors who wrote about the triptych in the
1890s, after the artist’s death in 1896 and on the

it with Christian iconography; this kind of reading
departs from the natural narrative sequence. As a

occasion of his posthumous exhibition in 1897, re-

result, individual paintings would be separate sto-

fer to a finished work; later sources from the 1930s
(on the occasion of a collective exhibition of the

ries about an artist’s life and death. Each of them
would represent a tragic yet different life. The first

artist’s works in the Lviv Society of Friends of Fine

painting would show the plight of an artist who has

Arts in 1934 and in the Warsaw Society in 1935)
mention only the first part of the triptych, repre-

chosen a wrong path, the second one, domineering
as to form and content, would show the death of an

senting a shepherd boy playing the fiddle (proper-

artist who “has reached the right string”, while the

ty of Dr. J. Goldberg-Górski, oil on canvas, 126 × 85
– now in the National Museum in Warsaw, known

third one would show the suicidal death of an unfulfilled artist.

under the title Little Musician) /ill. 1/ and a study

The folk myth of the “Magic Flute”, especially

concluding the triptych, representing a dead boy (in
State Collections, oil on canvas, 123 × 99 – now in

its doomed protagonist, who is allowed to play the
fiddle one last time, may have offered Pruszkowski

the National Museum in Poznañ /ill.2/).
Analysis of the work’s descriptions leads to

an analogy to his own plight. From this point of view
the artist’s last work (his last will and testament)

the conclusion that, paradoxically, art critics of

seems of special significance, all the more so that it

the 20th century focused on the literary value of
the legendary work, while reviewers from the late

touches on universal problems of life and death.
Physical death is identified here also with artistic

19th century referred to the painterly value of the

death, symbolised by the shattered violin of the

triptych.

small musician.

Zobaczyæ wiosnê. O obrazie Jacka Malczewskiego

Wojciech
Suchocki
Dziwny to, jaki¿ dziwny obraz1! Szczególnoœæ miejsca, jakie zajmuje poœród niepoliczonych dzie³ Jacka Malczewskiego, pisz¹cy
o nim potwierdzaj¹ i usi³uj¹ uchwyciæ ce-

nie widza10. Inny rejestr tego napiêcia dostrzec mo¿na w po³¹czeniu doskona³oœci
mistrza i naiwnoœci dziecka, gospodarskiej
rzeczowoœci, a tem samem nierealnoœci11;

chy, którym tê osobliwoœæ zawdziêcza (il. 2).
Spoœród najogólniejszych – syntetycznoœæ.
Zarówno przedstawionego krajobrazu2 jak
i wyrazu dzie³a: obraz zawiera niemal wszystko co mo¿na by³o pomyœleæ o spokoju ziemi,

nieprawdziwoœci i prawdziwoœci, a inaczej –
tego, ¿e obraz oczywiœcie nie malowany
z natury mówi o naturze wiêcej, intensywniej, liryczniej 12. Mo¿na to okreœliæ jako
zmianê fragmentu natury w nierealn¹ zie-

niezniszczalnoœci jej trwania i ci¹gle nowego
odradzania siê, a tak¿e sumê przemyœleñ
twórcy, nagromadzonych w kontakcie z natur¹3. £¹czy siê to z wyczuwanym d¹¿eniem

miê wyobraŸni13, albo te¿ zobaczyæ w dziele
nie konkretny krajobraz, lecz scenê teatru,
mityczny krajobraz raju dzieciñstwa, scenografiê14 . Wreszcie dostrzec Ÿród³o niepoko-

do uchwycenia istoty tego, czym jest wiosna4, eliminacj¹ wszystkiego, co nie istotne
i konieczne, zwyk³oœci¹5, prostot¹, czystoœci¹, niemal pustk¹ kompozycji6. Przy tym
pewien szczegó³ tej kompozycji jest nadzwy-

ju w samym kszta³cie ziemi ukazanej w obrazie, w jak gdyby ruchu fal, które zastyg³y15,
w napiêciu pod pozorn¹ zastyg³oœci¹16.
Rozmaitoœæ dostrzeganych w obrazie jakoœci kierowa³a te¿ uwagê komentatorów ku

czaj udatny – ukazanie nad horyzontem samego tylko dachu sugeruje jeszcze jedno
zag³êbienie terenu i otwiera na „ca³y kraj”
krajobraz, wydobywaj¹cy poezjê zarówno

rozmaitym artystycznym powinowactwom.
Orzeczono zarówno nowoczesnoœæ dzie³a,
jak przywo³ywanie przez nie przesz³oœci,
zarówno coœ z Rafa³a Malczewskiego jak

rzeŸby ziemi, jak wiosny i koloru7. W formie obrazu ujmuje nadto finezja rysunku,
harmonia barwna – delikatna8, wyszukana,
subtelna i jasna9.
Co do tej ostatniej – wyra¿ony pogl¹d

z Piotra Brueghela17, ale te¿ z Perugina, „renesansowoœæ” obrazu18. Co do rysów prekursorskich – z poetyk¹ surrealistyczn¹, senn¹
Agnieszka £awniczakowa kojarzy³a wyizolowanie i osamotnienie przedmiotów w pu-

inny otwiera zarazem szersze pole obserwacji, które zebrane sugeruj¹, ¿e znamiennym
rysem obrazu jest ³¹czenie przeciwstawnych
jakoœci, czy te¿ – ¿e próbuj¹c uchwyciæ jego
osobliwoœæ komentatorzy wskazywali na tê

stej scenerii, os³abiaj¹ce realn¹ funkcjonalnoœæ ich zwi¹zków i zaakcentowanie
pewnych tylko motywów kreowanej rzeczywistoœci19. Dopuszczaj¹c sugestiê Kazimierza Wyki, który uzna³ obraz za kapitaln¹ ilu-

w³aœciwoœæ w rozmaitych aspektach jego
struktury. Bowiem w rozstrzygniêciach
barwnych obrazu mo¿e uderzaæ, przeciwnie,
dysharmonijnoœæ, po³¹czenie koloru „wi-

stracjê malarskiej filozofii pionu i poziomu
g³oszonej przez Pieta Mondriana20, za uprawnione uzna³a widzenie w konstrukcji obrazu zapowiedzi malarstwa abstrakcyjnego

dzianego” (pejza¿) i „wiedzianego” (anio³
i Tobiasz), dwóch metod harmonizacji
barwnej – zmys³owej i duchowej, wywo³uj¹ce nieustanne zdenerwowanie i podniece-

o charakterze metafizycznym21 .
Symbolika obrazu – to najpierw ewokowanie poetyckich symboli odrodzenia. Przywo³anie historii Tobiasza – to zapowiedŸ
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œwiat³a, które rozproszy ciemnoœæ22, przejœcie ze œlepoty natury do samowiedzy, a sam
Tobiasz – symbol nadziei23. Jak echo s³awnej maksymy Mallarmégo brzmi stwierdze-

wzroku – cudownemu, bo i tu przekraczaj¹cemu znan¹ poznaniu przyczynowoœæ.
Dach, do którego dociera spojrzenie, jest
obietnic¹ mieszkania pod niebem, w zgodzie

nie, ¿e nie ukazuj¹c wszystkiego, artysta
znacznie wiêcej zasugerowa³, a do rozwa¿enia pobudza przeczucie, ¿e obraz zdaje siê
(...) odzwierciedlaæ jak¹œ podstawow¹ zasadê absolutu24.
To ostatnie pojêcie odgrywa istotn¹ rolê
w najobszerniejszej z dot¹d opublikowanych
analiz obrazu. Jej autor, Michael Brötje, skupia uwagê na jakoœci doznania, jakie staje

ze stworzeniem, jak ono z absolutem. Charakterystyczny uk³ad sylwet dwóch bocianów ka¿e je postrzegaæ jako parafrazê
sp³ywaj¹cego na cz³owiecz¹ siedzibê b³ogos³awieñstwa niebios25.
Zwiêz³e przywo³anie tych komentarzy
przypomina, ¿e o obrazie, jak i o twórczoœci
Malczewskiego w ogóle, powiedziano niema³o, gromadz¹c wokó³ niego rozleg³e pole

siê udzia³em widza wobec obrazu; œledzi
przebieg konfliktu, w który uwik³ane jest
widzenie, a tak¿e jego zwi¹zek z tematem
historii Tobiasza – oœlepniêciem i odzyskaniem wzroku. Konflikt powstaje, gdy oko

kontekstów, pobudzaj¹cych znaczenia. Jak
zwykle skutkuje to zró¿nicowaniem jego
sk³adników: wyodrêbnieniem i zhierarchizowaniem ze wzglêdu na udzia³ w znaczeniu, ale te¿ – pominiêciem. Spróbujê do do-

nastawione przebiegiem zasadniczych podzia³ów pola na mo¿liwoœæ utrzymania ich
zwi¹zku z p³aszczyzn¹ obrazu, który rodzi
i utwierdza poczucie obcowania z czymœ

konanych rozpoznañ dorzuciæ garœæ
spostrze¿eñ, bêd¹cych wynikiem skierowania uwagi zw³aszcza na miejsca marginalizowane b¹dŸ nie dostrzegane. Zacznê od od-

podstawowym, niewzruszonym i wiecznym,
oto w³aœnie wywiedzionym z absolutu, doznaje nag³ego wciêcia parowu jako naruszenia, unicestwienia tych jakoœci doznania.
Jak Tobiasz-ojciec, który przyj¹³ oœlepienie

niesieñ do innych obrazów.
W roku 1899 w Warszawie, a rok póŸniej
w Krakowie Ferdynand Ruszczyc pokaza³
Ziemiê (il. 1). Pojawienie siê jego obrazów,
u schy³ku stulecia, okaza³o siê faktem wa¿-

jako karê za grzechy, to jest odwrócenie siê
od transcendentnej Jedni, tak widz przez
„ciêcie” parowu zostaje wytr¹cony z doznawania obrazu przy nieustannym baczeniu

kim, wprowadza³o now¹ jakoœæ – zw³aszcza
w dziedzinie kadra¿u, dobitnego udzia³u
w budowie znaczenia p³aszczyzny obrazu
i jego granic – wobec której artyœci odczu-

na absolut. Mo¿e teraz post¹piæ w historii
obrazowej przy³¹czaj¹c siê do wêdrówki archanio³a i Tobiasza. Na ich drodze pojawia
siê pierwszoplanowe zbocze, które odciê³oby ich od wzroku widza. W punkcie dojœcia

wali potrzebê zajêcia stanowiska. Nie tu
miejsce, aby zjawisko to i potencja³ oddzia³ywania dzie³ Ruszczyca choæby zarysowaæ,
tak¿e Ziemi, tego spoœród nich, które znalaz³o szczególny oddŸwiêk – obrazu, który

ich drogi wyrasta drzewo, którego pieñ powtarza ciêcie parowu, ale zarazem z niego
w³aœnie wyrasta ga³¹Ÿ, która wraz z drugim
drzewem przeprowadza wzrok ku górze,
ponownie w strefê równoleg³ego do po-

z czasem sta³ siê ilustracyjnym emblematem,
co skutkowa³o sp³yceniem przypisywanych
mu znaczeñ. Charakterystyczny dla obrazów Ruszczyca zwi¹zek sporego rozmiaru
p³ótna ze stosunkowo prost¹ struktur¹ znaj-

wierzchni obrazu rozci¹gniêcia pejza¿u –
przezwyciê¿aj¹c wciêcie. To obrazowe zdarzenie odpowiada biblijnemu odzyskaniu

duje w nim dobitny wyraz. Pomys³ przeciêcia pola biegn¹c¹ od brzegu do brzegu lini¹,
której wygiêcie okreœla stosunek rozgrani-
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czanych i konfrontowanych sfer, wysuniêcie nad tê granicê, a zarazem dobitne zwi¹zanie z doln¹, ziemsk¹ stref¹ sylwety oracza
i ci¹gn¹cych p³ug wo³ów, zró¿nicowanie

W jednym z tych portretów ukaza³ go wspartego o tekê grafik, odcinaj¹c¹ pierwszy plan
w sposób podobny do ziemnego wa³u w Ziemi
i Wioœnie, znany z grafiki japoñskiej.

charakteru obu czêœci – otwar³o trop znaczeñ, nie uniewa¿niaj¹cy rodzajowego, wydarzeniowego, jednostkowego sensu, ale
zarazem przekraczaj¹cy go, ku sensom do-

Jednak przyjrzenie siê temu wyrazistemu
sygna³owi zwi¹zku objawia zarazem ró¿nice,
otwiera trop wiod¹cy ku uchwyceniu swoistoœci pojmowania obrazu przez Malczew-

stêpnym tylko w doznaniu wzrokowym,
a uruchamianym przez stosunki podzia³ów
i kszta³tów w polu obrazowym, kieruj¹cym
ku namys³owi nad ludzkim sposobem bycia
na ziemi i pod niebem; znaczeniowa no-

skiego czy te¿ sposobu w jaki p³aszczyzna
otwiera siê dla niego jako mo¿liwoœæ obrazu.
Podpowiada wagê postawienia obrazu do pionu, w takiej pozycji z nim spotkania, a potem uznania i utrzymywania wynikaj¹cej st¹d

œnoœæ tego uk³adu kaza³a Ruszczycowi powróciæ do niego w bardziej rudymentarnej
postaci w obrazie Ob³ok.
Choæ Ziemi nie ³¹czono dot¹d z Wiosn¹
Malczewskiego, to skoro umo¿liwi siê ich

tektoniki. Wspó³brzmi¹ z ni¹ inne znamiona ciê¿aru – odmiennoœæ tworzywa, nie rozœwietlanego i nie odci¹¿anego biel¹ pod³o¿a,
odzew na upominanie siê przedmiotu, ziemi, o masê, nadawanie ob³oœci kszta³tom,

spotkanie, trudno bêdzie zaprzeczyæ istotnemu zwi¹zkowi. Gdy je postawiæ obok siebie, uchylaj¹c ró¿nicê rozmiaru, Ziemiê po
lewej, Wiosnê po prawej, to obrazy zespolo-

któr¹ u Japoñczyka unosi sam bieg konturu
(choæ jego brzegowy „modelunek” nie zosta³,
jak siê zdaje, przeoczony). Czerpanie z jego
sztuki ujawniaj¹ szwy w strukturze obrazu.

ne zostan¹ ci¹g³ym, zataczaj¹cym ³uk wa³em
zoranej roli26. Tym bardziej widoczna bêdzie
zasadnicza ró¿nica: u Ruszczyca ziemia siê
piêtrzy, u Malczewskiego – uchyla. Przejmuje on bowiem odciêcie dolnej partii pola

Ich wyst¹pienie zwi¹zane jest te¿ z podtrzymywaniem przez obraz Malczewskiego „finestrapertyzmu”, dobitne uczynienie p³aszczyzny zrazu zupe³nie przeziern¹, znikaj¹c¹,
nieobecn¹, by po¿¹dan¹ z ni¹ grê uruchomiæ

wybrzuszon¹ lini¹ zoranego pola, lecz zamiast uczyniæ z niej granicê ziemi i nieba –
rozwiera ziemiê, przesuwaj¹c horyzont ku
górze i zagl¹daj¹c do wnêtrza ziemi. W roz-

specjalnymi œrodkami.
Dla Malczewskiego malowanie wiosny
sk³ania wiêc nade wszystko do otwarcia ziemi i zajrzenia do jej wnêtrza. Wnêtrza, któ-

suniêciu tym pomaga mu Hiroshige; dokonuje go bowiem rozpor¹ ukoœnie biegn¹cego pasma, odcinaj¹cego siê jaskraw¹ zieleni¹
od otoczenia, a i wierzby, wyrastaj¹ce zza
ruszczycowego horyzontu, tak bardzo pol-

re swoj¹ niezwyk³oœci¹ ró¿ni siê od banalnoœci rozsuniêtego obramowania: zoranej
roli u do³u, bocianów zagnie¿d¿onych na
stodole u góry. A przy tym w otwarciu tym
ma udzia³ nie tylko plon za¿y³ej rozmowy

skie (czy te¿ Peruginowskie) w oczach interpretatorów, odnajdziemy na drzeworytach Japoñczyka27 (il. 3, 4).
Warto przypomnieæ sobie, ¿e Feliksa Jasieñskiego, najwa¿niejszego zbieracza grafiki ja-

z niespodziewanie bliskim artyst¹ z daleka,
ale te¿ – i to walny – postaæ szczególna, bohater opowieœci biblijnej, w tym wnêtrzu siê
objawiaj¹cy, a zarazem dokonuj¹cy otwarcia
– stawia wszak stopê na linii granicznej pa-

poñskiej, Malczewski sportretowa³ po raz
pierwszy, o ile wiem, za to dwukrotnie, w roku
poprzedzaj¹cym powstanie obrazu (il. 5).

sma roli u do³u obrazu.
Rozwarcie ziemi zmienia, wobec obrazu
Ruszczyca, stosunek miêdzy ni¹ a niebem
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1. Ferdynand Ruszczyc,
Ziemia, 1898, olej
na p³ótnie, Muzeum
Narodowe w Warszawie
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w polu, ale te¿ otwiera p³aszczyzny ich zespolenia. Dokonuje siê ono tak¿e za spraw¹
drzew po prawej stronie; bior¹ one udzia³

by³y tu w³aœnie. Zrazu zwyczajnie obecne,
a przecie¿ ich sposób bycia, gdy na nim skupiæ uwagê, rodzi poczucie œciœniêcia, umiesz-

w czêstym u Malczewskiego uobecnianiu
granic pola przez odmiennoœæ odnoszenia siê
do nich sk³adników obrazu po obu jego bokach. Tak i tu – po lewej stronie brzeg atakowany jest wy³¹cznie przez niemal prostopa-

czenia w sposób okreœlaj¹cy ich miejsce i racjê pojawienia siê jako bycie miêdzy
Tobiaszem a brzegiem pola; a potem – miêdzy zoranym wa³em a niebem. Zwi¹zki te s¹
jednak – i wskutek ich dostrze¿enia – bardziej

d³e doñ granice docieraj¹cych do niego pasm,
z których jednym jest niebo, zaœ po prawej –
to spotkanie, nie tak ostre, ³agodzone uginaj¹cymi siê liniami, przes³aniane jest przez

z³o¿one, gêste znaczeniowo. Pieñ wierzby bliskiej Tobiasza jest osobliwie rozdzielony. Jedna czêœæ zwraca siê ku niemu, wychyla i przybiera ludzki kszta³t, wykonuj¹c gest ju¿ to

drzewa, poprzedzaj¹ce, zwielokratniaj¹ce
brzeg, a podjêciem jego kierunku – spajaj¹ce
dó³ i górê pola, ziemiê z niebem.
Przyjrzyjmy siê od razu tym wierzbom.
Najpierw temu, ¿e w ogóle s¹. ¯e potrzebne

powitania, zwracania uwagi, ju¿ to powstrzymania i wskazania ku górze, a przy tym – jest
wynikiem rozerwania pnia na czêœæ ja³ow¹,
uschniêt¹ i ¿yw¹; czy¿by wiêc czart, co mieszka w wierzbie? Ku górze zaœ niew¹tpliwie
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2. Jacek Malczewski,
Wiosna – Krajobraz
z Tobiaszem, 1904,
olej na p³ótnie,
Muzeum Narodowe
w Poznaniu

zmierza czêœæ druga, wyrasta smuk³¹ ga³êzi¹,
przemierza strefê ziemi i wieñczy ten ruch
z³ot¹ koron¹ na tle nieba. £¹czy siê w tym

grudek gliny, podnosi siê delikatna jak piórka,
jasno-zielona ruñ pszenicy. Na lewym stoku,
z³oc¹ siê rozrzucone kupki nawozu28. Gospo-

z drug¹ wierzb¹, lecz droga ka¿dej ku temu
jest inna. W tym dwug³osie, zespolonym pionem, ³¹cz¹cym ziemiê z niebem, jedna sk³ania siê ku Tobiaszowi, druga, „elektrostatycznie” ulega przyci¹ganiu ga³¹zek przez brzeg

darski, jak nastawienie przypisywane przez
autora Malczewskiemu, opis, który zró¿nicowanie obu stoków z miejsca zamienia
w fazy uprawy (kolejne, dodajmy, po orce,
uwidocznionej przez pierwszoplanowy wa³

pola; witaj¹c objawy nadprzyrodzonego,
w równych od nich odstêpach, otwieraj¹ wrota i szyb ku widzialnemu niebu. A przy tym –
tyle wy³aniaj¹ siê zza stoku, co przylegaj¹ do

i zwi¹zanie w „dyptyk” z Ziemi¹ Ruszczyca),
tak je po prostu widzi, zwraca wszak uwagê
na coœ, co jest w obrazie, nawóz i ruñ, coœ, co
niezbêdne, a zarazem samo w sobie znikome,

linii, granicy, szwu.
Odró¿nienie obu stron obrazu ma wiele
aspektów. Jeden z nich podejmuje Heydel:
Na prawym sk³onie, poœród roztopionych na pó³

tak jak zachowania i przemiany trapezoidalnego kawa³ka p³aszczyzny, który przyjmuje
œwiat³o, a po przejœciu przez pas o jakiejœ
szczególnej w³aœciwoœci – wybrzusza siê;
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maj¹ u swej nasady zdolnoœæ przekraczania
linii, po której krocz¹ wêdrowcy, ale w sposób osobliwy, sugeruj¹cy albo ich rozpuszczanie siê w paœmie ciemnej zieleni, albo
z niego wy³anianie; w ka¿dym razie cechuje
je bytowe odró¿nienie od p³aszczyzny, po
której biegn¹. Jedna zaœ z nich, wy³aniaj¹ca siê u korzenia olchy, jak j¹ rozpoznaje
£awniczakowa, i dobitnie z nim zwi¹zana
nagle nasycon¹ krop¹ oran¿u, skrêcaj¹c ku
górze na grzbiecie pagórka, trafia u koñca
dachu w podstawê gniazda. U do³u zaœ –
zwróæmy uwagê, ¿e Tobiasz stawia stopê nie
tylko na granicy wa³u-pasma pierwszego
planu, ale te¿ w miejscu, w którym zbiega
siê z nim linia biegn¹ca przez zbocze wzgórza i to w taki sposób, ¿e w punkcie zbiegu,
pod stop¹ Tobiasza obie linie, wybiegaj¹c od
jego postaci pod tym samym k¹tem w przeciwne strony, tworz¹ symetryczny uk³ad
wspieraj¹cy ich odwarstwienie, usamodzielnienie wobec przedstawiania czegokolwiek. Na rzecz takiej dwuznacznoœci
linii opinaj¹cych wzgórze dzia³a te¿ miejsce tej jednej w ca³ym ich zespole. Jej skrêcaj¹cy bieg, zespalaj¹cy z powierzchni¹
wzgórza, jest przerwany przez brzeg pola,
3. Utagawa Hiroshige,
Wiosenny widok
Annaka, lata 30. XIX w.,
drzeworyt, w³. Muzeum
Narodowe w Krakowie

krzywizny, wij¹ce siê pasma odpowiadaj¹
kie³kowaniu. Rozmaite jakoœci doznaniowe
tworzywa unosz¹ i zagêszczaj¹ znaczeniow¹
ró¿nicê w strukturze obrazu.

4. Utagawa Hiroshige,
S³ynna herbaciarnia
w Mariko, 1833–1834,
drzeworyt, w³. Muzeum
Narodowe w Krakowie

Wi¹¿¹c gospodarskie obserwacje Heidla
z jakoœciami obrazowymi, jesteœmy œwiadkami jak p³aszczyzna, ograniczona jak pole
obrazu, a kolorem zarówno wyodrêbniona,
jak zwi¹zana z reszt¹ ziemi, nawieziona, tj.
gotowa do zasiewu, przechodz¹c przez nawil¿enie, zmianê charakteru i przez ingerencjê nie z tej rzeczywistoœci, nabrzmiewa
plonem, przerastaj¹c granicê udomowienia
ziemi i siêgaj¹c bezpoœrednio nieba.
Wij¹ce siê na wybrzuszeniu, „tapicersko” je opinaj¹ce prêgi ziemi, „przegony”,
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odcinaj¹cy odcinek niemal prosty, a jej powrót w obrêb obrazu wy¿ej tyle uk³ada j¹
na wzgórzu, co odnosi do œcis³ego odpowiednika poni¿ej – zaledwie jej zacz¹tku,
odciêtego brzegiem pola, z którym w dodatku oba niewielkie trójk¹ty dobitnie siê
zespalaj¹.
Z podobn¹ dwuznacznoœci¹ mamy do
czynienia w sposobie ukazania ukoœnego
pasma w centrum obrazu. Podzielone jest na
trzy lub nawet cztery wê¿sze pasma, jeœli
wyodrêbnimy w¹skie, brzegowe, zielone po
lewej stronie, wówczas wraz ze swym odpowiednikiem po prawej obramowuj¹ce ca³oœæ,
ale zarazem stanowi¹ce pod³o¿e dla drugiego sk³adnika, wype³nionego rozkwitaj¹cymi roœlinkami. To zaœ graniczy z kolejnym,

Zobaczyæ wiosnê. O obrazie Jacka Malczewskiego

5. Jacek Malczewski,
Portret Feliksa
Jasieñskiego, 1903,
olej na desce,
w³. Muzeum
Narodowe w Krakowie

Lecz cz³ek zasiewa siê jeno w pomroku,
Dlatego noce s¹ od dni tym œwiêtsze,
Im cz³ek od plonów innych wart jest wiêcej29.
Jest pe³nia dnia i ziemia zaiste s³oñca oku
otwarta, a przecie¿ naszemu oku daje przeczuæ „coœ œwiêtszego od dnia”, od jasnoœci
przedstawienia, coœ, co nadaje widzialnemu
sens, a zarazem by zaistnia³o w doznaniu
wymaga otwarcia widzenia na tê innoœæ –
jak rozszerzenia Ÿrenicy, by widzieæ w mroku, a w jasnoœci œlepn¹c, lecz nie ustaj¹c
w patrzeniu, siêgn¹æ innoœci, byæ mo¿e pie-

wype³nionym bezforemn¹ mieszanin¹ kolorów, w której z zieleni¹ wspó³wystêpuj¹ plamy barw pagórków, w tym wspomniane „zaczepy” przegonów. To pasmo otwieraj¹ce
wnêtrze ziemi, to tak¿e swoisty matecznik
obrazowoœci, ukazuj¹cy zarówno linearny
szkielet budowy obrazu, jak materiê, z której siê wy³oni³, w stanie zaledwie potencji
przedstawiania.
Jaki sens tego parowu? Blokuje rozwarcie ziemi, ale nade wszystko jego pojawienie siê zwi¹zane jest z potrzeb¹ ukazania
w jej otwartym wnêtrzu podzia³u, i to po to,
¿eby zarazem i zw³aszcza – widomie go przezwyciê¿yæ. Tym, co najbardziej szczególne,
wyraŸnie odró¿nione, a dot¹d nie dotkniête ¿adnym opisem w tym pejza¿u, w objêtym obrazem ukszta³towaniu terenu, jest
miejsce, w którym dwa jego uformowania
³¹cz¹ siê ze sob¹ na sposób unaocznionego
wnikania jednego w drugi, z uwidocznieniem tego dynamicznego aspektu w miejscu
ich zetkniêcia: naporu i ulegania mu.
Gdzie siê otwiera ziemia s³oñca oku
Gdy oracz p³ugiem wdziera siê w jej wnêtrze,
Tam z nasion wschodzi zbó¿ tysi¹c tysiêcy.

czêtuj¹cej dopiero to¿samoœæ widzianego.
Tego udziela obraz, tego udziela poezja. Naprowadzaj¹ na to wêdrowcy – „z innej rzeczywistoœci”.
Stopy obu id¹cych ustawione s¹ pieczo³owicie na w¹skim pasemku brzegowym tej pachwiny ziemi, po którym st¹paj¹ ostro¿nie,
jak po linie, jak po jedynym skrawku pewnego dla nich gruntu, jak gdyby reszta, dla nas
tak dobitnie materialna, dla nich nie istnia³a. Wzmaga to wra¿enie œcis³a odpowiednioœæ
uk³adu nóg obu, a zw³aszcza poza anio³a, którego pochylenie g³owy tyle t³umaczy sprawowanie pieczy nad Tobiaszem, co, i to wra¿enie dominuje, pilne patrzenie pod nogi, co
pozwala Tobiaszowi œmia³o kroczyæ naprzód.
A st¹pa wszak po linii. Jej opisane odwarstwianie siê, czy te¿ migotliwa dwuznacznoœæ, przywodzi na myœl b³êkitn¹ liniê,
obrze¿aj¹c¹ cieñ pod oknem w Melancholii;
jej obramowuj¹ce zagiêcie wyprowadza j¹ przy
tym z miejsca kluczowego, miejsca akcji, miejsca ziemi w dzia³aniu. Ma byæ uwidocznione, ukazane w obrazie to, co przekracza ten
widok, a zarazem mo¿e byæ w nim zobaczone, jeœli przy³o¿yæ doñ „wykrywacz”, albo
zdj¹æ nieludzkie ograniczenie, na³o¿one na
mowê œwiata. Dokonali ju¿ zasiewu, ¿ycie
wzrasta za nimi, tyle z ziemi, co pod dachem,
teraz próbuj¹ otworzyæ nam oczy. Tobiasz stawia stopê na granicy, stawia j¹ ju¿ tak¿e na
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roli, ³¹czy dwa œwiaty. Jeden z celów wêdrówki, a w kolejnoœci opowieœci, i budowy obrazu, drugi mo¿e siê spe³niæ tu, w obrazie – to
przywrócenie widzenia.

go z nim zrównaniem z pasmami ob³oków,
a potem tyle w nim zaczepionym, co odniesionym do pasma, na które ma opaœæ, jako
wys³annik niebios. To gniazdo to punkt spo-

To postawienie stopy jest odpowiednikiem uleczenia œlepoty, najdobitniejszym
wezwaniem do widzenia obrazu, otwarcia
oczu na jego swoiste znaczenia, wskazuje

tkania ¿ycia dojrzewaj¹cego w ukryciu i ukazuj¹cego siê jako dar niebios.
Wziête jak gdyby z japoñskiego drzeworytu trójk¹tne daszki oznaczaj¹, uniwersal-

bowiem punkt, w którym porz¹dek przestrzenny, przedmiotowy przedstawianego w
obrazie œwiata widomie styka siê z porz¹dkiem p³aszczyzny, owym istotnie „innym”,
a tamten warunkuj¹cym i wspó³tworz¹cym

nie, domostwa, by sprawiæ jego natychmiastowe rozpoznanie w prostym paœmie
po³o¿onym na horyzoncie, którego rol¹ jest
udomowienie ziemi; jest dachem po³o¿onym na niej. A przy tym – wyodrêbniaj¹cym

ka¿d¹ drobinê jego znaczenia. W³¹czaj¹c,
przez odniesienie obrazowe, do gry sztukê,
a przez postaci ponadczasowy powrót to¿samego zdarzenia, jak w istocie przypowieœci, stawia w ognisku znaczenia obrazu

swym zasiêgiem to, co stanowi uwidocznienie istoty wnêtrza ziemi-domu, rozpiêtym
nad tym, co skupione w dwóch ogniskach
z³¹czonych pasmem zieleni. Wa¿ny udzia³
w tym udomowieniu ma olcha, niezwykle

otwieranie ziemi, przesuwanie granicy jej
zg³êbiania, usensownienia, osobliwie wi¹¿¹c
je z wêdrówk¹ Tobiasza i ziemsk¹ misj¹ archanio³a Rafa³a, której oba cele – spe³nie-

mocna cezura w obrazie, przeciêcie rozpêdzonych poziomów od lewej, bariera i skierowanie uwagi wektorem w pionie w górê
i pod dach. To sygna³ zmiany patrzenia na

nie ma³¿eñskiego po³¹czenia i zdjêcie œlepoty30 – ³¹czy zielone pasmo parowu-drogi,
wykwitaj¹cej za wêdrowcami. Wiosna kroczy tropem m³odzieñców, bowiem tylko w¹ski,
widoczny dla nas odcinek ich marszu zakwita

pejza¿, teraz – z domowego, ludzkiego punktu widzenia. To poza t¹ lini¹ – pasma ziemi
ukazuj¹ siê w czynie po³¹czenia, to zarys jej
penetrowanego otwarcia rytmicznie powielony osobliwie j¹ unerwia, to w zasiêgu tego

zieleni¹31.
Ciemna krecha dachu ma nie tyle otworzyæ postrzeganie na domniemanie nastêpnego zag³êbienia terenu, co podkreœliæ, tak

dachu pojawiaj¹ siê bohaterowie biblii, pomagaj¹c nam zobaczyæ ziemiê, poj¹æ jej znaczenie. P³odnoœæ, podtrzymanie ¿ycia
i otwarcie oczu na obecnoœæ tego, co najbli¿-

dobitnie jak tylko mo¿na, miejsce na granicy (istotne równie¿ w obrazie Ruszczyca),
st¹d jej niemal odjêcie jakichkolwiek znamion przedstawiania, a nadanie ich przez
s¹siedztwo z innymi, wyraziœcie przedsta-

sze, a bez obrazu – niewidzialne. Obraz
opatrznoœci, zapisany w historii Tobiasza,
w wierze w anio³a-stró¿a, dostêpny w spojrzeniu na œwiat zmienionym, jak przez dotkniêcie stopy do linii.

wionymi dachami, a przy tym objêcie swoim zasiêgiem czynników id¹cych z ziemi
i z nieba: tego, co zbiera w sobie strza³a olchy, tego, co wzbiera w wypiêtrzonym swym
brzemieniem nad horyzont wzgórzu, a co

Pozostaje do namys³u sens wa¿nego, wi¹¿¹cego wszystkie przedstawienia Tobiasza
z anio³em (lub anio³ami) rozstrzygniêcia
Malczewskiego: ukazania Tobiasza jako
ch³opca – wbrew biblii. Obraz mo¿e podsu-

lini¹ je obejmuj¹c¹ i uwydatniaj¹c¹ wypuk³oœæ doprowadzone jest do miejsca l¹dowania bociana, mieszkañca nieba, zespolone-

waæ sugestiê (a nie przeczy³yby temu obrazy anio³ów z pastuszkami), ¿e dopiero wespó³ tworz¹ pe³niê, a jako ¿e anio³ jest
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duchem (co najproœciej t³umaczy p³ciow¹
nieokreœlonoœæ anio³ów Malczewskiego), to
zespolenie przypisuje ch³opcu cielesnoœæ,
a zarazem wi¹¿e j¹ z niedojrza³oœci¹, która

skoñczonym – pozór nieskoñczonoœci, romantyzujê je.
Bowiem próbuj¹c najzwiêŸlej wyraziæ rys
wspólny i rdzenny malarstwa tej doby, a za-

zostaje przezwyciê¿ona, przez otwarcie na
ducha i pod¹¿enie za nim; to pokonanie granicy i wejœcie na drogê zarazem – jak obrazy
z pastuszkami to ukazuj¹. Ten zwi¹zek

razem jednocz¹cy sztukê europejsk¹, przychodzi wskazaæ na d¹¿enie do wytwarzania
znaczenia obrazu œrodkami specyficznie
malarskimi, zg³êbiania malarskiego tworzy-

w obrazie unaocznia nie tylko powtórzenie
pozy-ruchu, ale powi¹zanie „atrybutem”,
ryb¹, na któr¹ anio³, czyni¹cy z niej swoim
poleceniem narzêdzie spe³nienia obu zadañ
swego pos³annictwa, nak³ada d³oñ, gestem

wa, pobudzania do znaczenia najmniejszej
jego drobiny, a tym samym otwierania pól
znaczenia nieprzek³adalnych na s³owo,
wprowadzania na drogê ku sensowi, który
nie da siê doœcign¹æ wys³owieniem, nazwa-

jak gdyby b³ogos³awi¹cym, a Tobiasz dŸwiga
w sposób bardzo dobitny, ujêt¹ w sznury. Czy
jak¹kolwiek wagê mia³oby w zwi¹zku z tym
przypomnienie wyboru z tekstu Anhellego
i wysuniêcia na pierwszy plan akurat „za-

niem, ka¿e porzuciæ literacki „styl odbioru”,
na rzecz tego, co ogarnia³o tworzenie obrazu i obcowanie z nim w postulacie umuzycznienia malarstwa.
Ku temu w³aœnie „jakoœciowemu potêgo-

wi¹zania skrzyde³ pod umar³¹” w obrazie
Eloe z Ellenai?
Zapewne i takich szczegó³ów, a zw³aszcza ich stosunku do ca³oœci obrazu, nie

waniu” zmierzano rozmaitymi drogami,
prowadzonymi przez rozmaite tradycje,
szko³y, doœwiadczenia, talenty, temperamenty. Rozmaicie te¿ próbowano ujmowaæ

nale¿y traciæ z oczu, próbuj¹c uchwyciæ stabilne punkty poetyki twórczoœci Malczewskiego, choæby w perspektywie s³awnego
odniesienia do realizmu. Zauwa¿one i opisane powy¿ej rysy jego obrazu, wskazówki,

je pojêciowo. Przypomnijmy wspomniane,
ustawicznie cytowane zdanie Jacka Malczewskiego: Kto jest idealist¹ w sztuce, ten
najwiêcej siê musi opieraæ na najsurowszym
realizmie. Zdanie to jest opowiedzeniem siê

jak go doznawaæ, sk³adniki jego doœwiadczania, a tak¿e – wiêzi z obrazem Ruszczyca czy grafik¹ japoñsk¹, umo¿liwiaj¹ sugerowanie sposobu, w jaki obraz bierze udzia³

po jednej ze stron funkcjonuj¹cego przeciwstawienia, po to, by ukazaæ jego pozornoœæ,
znieœæ je na rzecz zwi¹zku, wzajemnego
warunkowania siê, wszelako o charakterze

w tym, co dla malarstwa polskiego prze³omu wieków znamienne i wspó³decyduj¹ce
o jego dziejowej randze32. Rozpinaj¹c te
sugestie miedzy kilkoma znanymi definicjami, otworzê je – nie tylko i nie przede

hierarchicznym. Tym samym ocala dorobek
batalii o realizm, o ponadtematyczn¹ malarsk¹ jakoœæ, prowadzonej przez Stanis³awa Witkiewicza, najwybitniejszego krytyka
czasu poprzedzaj¹cego okrzepniêcie „nowej

wszystkim ze wzglêdu na neoromantyczny
rys epoki – cytatem zaczerpniêtym ze
105 fragmentu Poetycyzmów Novalisa: Romantyzowanie to jakoœciowe potêgowanie.
W dzia³aniu tym ni¿sze „ja” uto¿samia siê

sztuki”. Ale realizm, i to „najsurowszy”, jest
tylko oparciem dla poszukiwania przez malarstwo sposobu pokazania „duszy” œwiata,
dania wyrazu przeœwiadczeniu o panpsychicznoœci, ma wiêc zapewne polegaæ na

z lepszym „ja”. (...) Nadaj¹c rzeczom pospolitym wy¿szy sens, zwyk³ym – tajemniczy wygl¹d, znanym – godnoœæ rzeczy nieznanych,

zachowaniu tej „prawdziwoœci” doznania,
która przyci¹ga do obrazu naturalistycznego, ale zarazem nie pozwoliæ doznaniu po-
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przestaæ na niej, lecz – ju¿ pochwycone
przez obraz – poprowadziæ ku œwiatu coraz
bardziej zniewalaj¹co prawdziwemu, choæ
„nierealnemu”. St¹d wyzyskanie i tematy-

dawna czyniono, w przeciwstawieniu alegorii – odejœcie od pojmowania symbolu
w zwi¹zku z przedstawionym przedmiotem
jako jego drugiego, ukrytego znaczenia,

zowanie na tej drodze nieprzedstawiaj¹cych
czynników znaczenia: kadra¿u, kompozycji, samych granic pola obrazowego. Powszednienie takiej poetyki mog³o poszukiwania

a odniesienie tego pojêcia do struktury znaczeniowej dzie³a jako ca³oœci, a tak¿e sposobu jego analizowania i interpretowania,
oczekiwañ, jakie mo¿na wobec niego kiero-

intensywnoœci doznania wprowadzaæ w sferê przedstawianej przedmiotowoœci, ku
deformacji, przerysowaniu, jaskrawej, przewrotnej lub tonalnej barwnoœci, co w odbiorze powo³ywa³o odniesienie do emocjonal-

waæ i postawy, jak¹ nale¿y wobec niego przyj¹æ. Malarstwo odkrywaj¹ce swoiste, niezastêpowalne mo¿noœci znaczenia, umacnia³o
siê na drodze od symbolu w obrazie do obrazu jako symbolu. Na jego kluczowy aspekt

noœci twórcy. Co zaœ do presji sytuacji
historycznej, nadaj¹cej, wedle ugruntowanej opinii, swoiste piêtno malarstwu polskiemu tego czasu, to jej drogê do obrazu
mo¿na poj¹æ tak, ¿e w rozleg³ym polu otwie-

wskazuje jedna jeszcze definicja: Znaczenie
symboliczne w dziedzinie przedstawienia obrazowego oznacza, ¿e przedmiot nie tylko
reprezentuje siebie z wszelkimi z³o¿onymi
w zmiennoœci swoich wygl¹dów mo¿liwoœcia-

ranych przez sam malarski proceder mo¿liwoœci budowania sensu, kierunek zmierzania ku „zakoñczeniu” obrazu mog³y
wytyczaæ niepostrze¿one bodŸce „sytuacji”,

mi wyrazowymi, lecz ¿e ma on (z) widzialn¹
konkretnoœci¹ w swojej zmys³owej postaci
udzia³ w wartoœciach ogl¹dowych, które w³aœnie w tej zmys³owej postaci nie s¹ przydane

okolicznoœci, tego „zaczynu”, który wziêty
jakby spod rêki okreœla³ jakoœci skoñczonego dzie³a.
Ta próba rozwiniêcia zdania Malczewskiego otwiera te¿ pole dla nadania sensu naj-

a tak¿e z niej samej nie mog³yby byæ wyprowadzone. Przedmiot jako zjawisko zmys³owe nie
mo¿e znaczenia symbolicznego ustanowiæ sam
z siebie, nie mo¿e byæ symbolem moc¹ w³asnej
wartoœciowoœci wygl¹dowej, lecz staæ siê sym-

czêœciej przywo³ywanej definicji symbolu,
sformu³owanej w tamtym czasie, definicji
Zenona Przesmyckiego-Miriama: Symbol(...)
jest analogi¹ ¿yw¹, organiczn¹, wewnêtrzn¹,

bolem tylko w ugodzie z jakimœ istotnie „Innym”. Dopiero ta ugoda umo¿liwia przejœcie
zmys³owych cech wygl¹dowych na poziomy
znaczenia, których ten przedmiot sam z sie-

jest odtworzeniem rzeczywistoœci, w której formy, postacie i zjawiska zmys³owe maj¹ swój sens
zwyk³y, powszedni dla ludzi zadowalaj¹cych siê
powierzchni¹, lecz dla szukaj¹cych g³êbiej kryj¹
w swym wnêtrzu otch³anie nieskoñczonoœci;

bie nie by³by w stanie wyzwoliæ. (...) Jeœli obraz nie ma byæ ilustracj¹ treœci literackich lub
„rebusem”, to musi znaczenia symboliczne
wydaæ sam z siebie, ich mo¿liwoœæ wykazaæ
sam z siebie34.

zewnêtrzna, widoma czêœæ symbolu musi byæ
konkretnym obrazem ze œwiata zmys³om podleg³ego(...), za tym obrazem konkretnym
musz¹ otwieraæ siê bezkresne widnokrêgi ukrytej, nieskoñczonej, wiekuistej, niezmiennej
i niepojêtej istoty rzeczy33.
Oznacza to – zw³aszcza ¿e Przesmycki
formu³owa³ swoj¹ definicjê symbolu, jak od

164

Powy¿sze uwagi, zapraszaj¹ce do podjêcia wnikliwej analizy obu obrazów, pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e mimo ich bliskoœci – ró¿nica zdaje siê polegaæ zaledwie na pewnej
komplikacji struktury i wprowadzeniu innego rodzaju postaci w obrazie Malczewskiego – realizuj¹ ró¿ne poetyki; uniezwy-
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klenie dokonane przez Ruszczyca zw³aszcza
kadra¿em i obranym punktem widzenia, tu
obejmuje tak¿e konstrukcyjno kreacyjny
wygl¹d pejza¿u oraz bohatera, wprowadzaj¹c niepewnoœæ co do charakteru rzeczywistoœci przedstawionej. Uruchomione do
sensotwórczej czynnoœci doœwiadczenie widza jest tu silniej kierunkowane; jakby z niedowierzania, ¿e wykroczy ono poza konstatacjê treœci przedstawienia, popycha siê je
o krok dalej, wprowadzaj¹c motyw z innej
rzeczywistoœci. Zaznaczaj¹ca siê w spotkaniu obu obrazów odmiennoœæ poetyk zachêca do dostrze¿enia ich rozmaitoœci, rozpiêtoœci ich spektrum i kierunków w jego
obrêbie, w których oba obrazy wskazuj¹.
Obraz Ruszczyca mo¿na potraktowaæ jako
istotn¹ stacjê na drodze „jakoœciowego potêgowania” pejza¿u, obraz Malczewskiego
jako akceptacjê obecnoœci w przedstawieniu
elementów oddalaj¹cych je od doœwiadczenia potocznego, prowadz¹c¹ do budowy wielowarstwowych struktur znaczenia, wch³aniaj¹cych nawi¹zania literackie, symbole
i toposy tradycyjne i ustanawiane przez
wspó³czesnoœæ – i otwieraj¹c¹ grê z widzem,
który mo¿e poprzestaæ na zadowoleniu
z udatnego odtworzenia przedmiotów czy
rozszyfrowaniu znaczeniowego „rebusa”, ale
mo¿e te¿ odczuæ niedosyt takiej lektury
i pod¹¿yæ za nieprzedstawiaj¹cymi wskazówkami obrazu ku Miriamowym „bezkresnym widnokrêgom ukrytej, nieskoñczonej,
wiekuistej, niezmiennej i niepojêtej istocie
Poznañ, 2010 r.
rzeczy”35.
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To see the spring.
On a painting by
Jacek Malczewski
Much has been written about Jacek Malczewski’s painting Spring. Landscape with Tobias. The

powerful call to see the painting and to open one’s
eyes to its unique signification. The painting

author points in particular to the aspects either

moreover implies the signification of the depic-

marginalized or not discussed to date. He starts
from references to other images: The Earth by Fer-

tion of Tobias as a boy, recurrent in Malczewski’s
paintings: only together do they make up a com-

dynand Ruszczyc and prints by Utagawa Hiroshige,

plete whole and since an angel is a spirit (which

which reveal both the dialogical components of
meaning and the unique characteristics of Malcze-

is the simplest explanation of the gender indeterminacy of Malczewski’s angels), this union assigns

wski’s work. An in-depth study of this uniqueness

corporeality to the boy and at the same time links

stresses the joint creation of significance by both
the represented and the not represented, or media

it to immaturity, which is overcome via openness
to the spirit and following it. The article concludes

factors of the painting. A case in point is the multi-

with an indication of the way in which the paint-

faceted differentiation of the sides of the composition field, traversed by a slanting ditch, and the

ing takes part in what is special for the Polish
painting of the turn of the 20th c. and what is in-

suppression of this division. Of special importance

strumental for its historical import: discussed is

here, untouched by previous discourse, is the place
within the landscape where two of its forms merge

the common and underlying trait of painting of
this time, a common denominator of European art,

visibly and this dynamic aspect is highlighted at the

its impact on the creation of significance by means

place of overlap, the place of pressure and yielding
to it. The biblical protagonists introduced into the

peculiar to painting, a thorough analysis of the
material, stirring meaning in each of its tiny par-

painting have already sown the seed, life grows be-

ticles, and thus opening up fields of signification

hind them, both on the ground and under the roof
laid on it, and now they try to open our eyes. Tobi-

inexpressible in words, indicating a road to senses
which cannot be grasped by words or names; it

as puts his foot on the borderline, thus linking two

calls for rejecting the literary “reception style” for

worlds, of the represented image and the surface
of the painting. This laying down of the foot is

the sake of what surrounded the creation of a
painting and contact with it in the demand for a

equivalent to the healing of blindness, the most

greater role of music in painting.

SUMMARY
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XcMR ZY\^\O^¹a S \OZ\YN_UMTS YL\Kd¹a ,c
d\Yd_WSOíMdcWWYŞOLcíSMdOW_XKZ\Ka
Nÿ WYŞO ]ħ_Şcí YWKaSKXc QK^_XOU ]d^_US
ZYaSXXSľWc MYPXëí ]Sÿ NY ]SONOWXK]^OQY
]^_VOMSKaU^¹\cWZYa]^KħcXSOZYa^K\dKVXO
KUaKPY\^c <OWL\KXN^K A YN\¹ŞXSOXS_ YN
WSONdSY\c^_ KUaKPY\^K ^\KaSYXK ^OMRXSUK
WO^KVYaK NdSÿUS ]aYLYNdSO YZO\YaKXSK
U\O]UëS\¹ŞXSMYaKXSKTOTSX^OX]caXYľMSZY
daKVKħK XK Z\dOUKdcaKXSO N_ŞOQY ħKN_XU_
OU]Z\O]TS OPOU^¹a WKVK\]USMR S WYŞVSaYľí
OU]ZO\cWOX^YaKXSK >aY\dëM ZYXKN #
UYWZYdcMTS Q\KÔMdXcMR dKaSO\KTëMcMR ]dO
\OQ]^KX¹aaaSÿU]dYľMSdXSMR<OWL\KXN^
^\KU^YaKħ ^ÿ Mdÿľí ^a¹\MdYľMS TKUY YN\ÿLXc
K_^YXYWSMdXc TÿdcU YPO\_TëMc ]dMdOQ¹VXO
ľ\YNUS ac\Kd_ U^¹\O _WYŞVSaSKħc acTë^UY
aY ]dMdO\c S Y]YLS]^c Z\dOUKd 4ONXKU ^KUSO
^\KU^YaKXSOQ\KÔUSdY]^KħYaN_ŞcW]^YZXS_
dKXOQYaKXOaXK]^ÿZXcW]^_VOMS_8O\aYaK
U\O]UK KUaKPY\^c TOT ZOaXOQY \YNdKT_ XSO
Z\dOaSNcaKVXYľí a Y]SëQKXS_ Y]^K^OMdXOQY
\Od_V^K^_ Y\Kd WKħY \OZ\OdOX^KMcTXK PY\WK
YNLS^USQ\KÔMdXOTXSOWYQħcdXKVOŜíZOħXOQY
_dXKXSKaľaSOMSOY]SOWXK]^YaSOMdXOTO]^O
^cUS:Y^OXMTKħ^OMRXSUSa<OWL\KXN^Ya]USW
\Yd_WSOXS_dXKUYWSMSOacUY\dc]^KħNYZSO\Y
1YcKac\KŞKTëMpXKZ\dOħYWSOY]SOWXK]^OQY
SNdSOaSÿ^XK]^OQYaSOU_p^\Y]UÿSXSOZYU¹T
YUYXNcMTÿMdħYaSOUKaXSOdacUħcMRMcUVKMR

6Y] -KZ\SMRY] .S]ZK\^O] Mdc .O]K]^\O] NO VK
1_O\\KAWS]^\dYa]US]ZY]¹LħëMdcħaXSMR
KUaKPY\^ÿdacXKVOdSYXëaZYħYaSOY]SOWXK
]^OQYaSOU_YZO\_TëMëZVKWë^OMRXSUëdaKXë
KUaK^SX^ë 8SO]^O^c dO adQVÿN_ XK ]c^_KMTÿ
ZYVS^cMdXë a TKUSOT Z\dc]dħY P_XUMTYXYaKí
1YSZ\KMOTOQYacaK\ħcaZħcaNYZSO\YXKXK
]^ÿZXOZYUYVOXSKKZYMdë^OUNdSOaSÿ^XK]^OQY
aSOU_ dO ]aYSW Z\dc]ZSO]dOXSOW Z\YN_U
McTXcW ZK]Të acXKVKdMdë S aSOVUSW U_V^OW
\dOWSY]ħK ZYQħÿLSħ S]^XSOTëMc U\cdc] ]d^_U
ZYaSOVKXcMR8SOZYWYQħcXSONKaXOYNU\c
MSKXYacMR^OMRXSUQ\KÔMdXcMR$a]ZYWXSKXOT
KUaK^SX^cMdcXSOdWSO\XSOS]^Y^XOTaZ\dc]dħY
ľMSVS^YQ\KÔS:SO\a]dKZYħYaK]^_VOMSK_Zħc
XÿħKXK^\KU^YaKXS_Q\KÔUSXSOWKVacħëMdXSO
TKUY^KXSOTS]dcLUSOTWO^YNc\OZ\YN_UYaKXSK
NdSOħ]d^_USY\KdWK]YaOQYacUYXcaKXSKZY\
^\O^¹aZ\dOdXKMdYXcMRZ\dONOa]dc]^USWNY
\YdVSMdXcMRacNKaXSM^aOXMcUVYZONcMdXcMR
S VOU]cUYX¹a =ħ_Şcħ NY ^OQY ZYNYLXSO TKU
aY]SOWXK]^cWaSOU_Qħ¹aXSOWSONdSY\c^
dMdK]OW^KUŞO]^KVY\c^SVS^YQ\KÔKKacUY
XKXSOQ\KÔUZYNNKXOLcħYXSOWKVacħëMdXSO
WOMRKXSMdXOW_Z\YMO]YaSZYdLKaSYXOW_
K\^c]^cMdXOT OU]Z\O]TS a U^¹\c dKKXQKŞY
aKXS LcVS dXKUYWSMSO Z\dcQY^YaKXS ^OMR
XSMc$XKTMdÿľMSOT\c]YaXSUQ\KÔUSN\_UK\d
,cħK^Y]aOQY\YNdKT_Z\YN_UMTKacXSUKTëMK
XSO ^cVUY dO ad\K]^KTëMOT VSMdLc Z_LVSUYaK
XcMR U]SëŞOU S ZS]W KVO S d UYXSOMdXYľMS
dK]ZYUKTKXSK ZY^\dOL WSO]dMdKĩ]^aK K]ZS
\_TëMOQYNYZY]SKNKXSKiZ\KaNdSaOQYNdSOħK
]d^_USnZ\dOdMY\Yd_WSKXYYL\KdYVOTXcV_L
\dOŜLÿ<OZ\YN_UMTKQ\KÔMdXKTKUXKTaSO\
XSOT]dK Y\cQSXKħYaS ]^KXYaSħK dXKUYWS^c
ľ\YNOU dK]^ÿZMdc >KUSO Q_]^K U]d^Kħ^YaKħc
\cXOU S dKZY^\dOLYaKXSO XK Q\KPSUÿ TKUY
YN^a¹\Mdë MdcVS \dOWSOľVXSMdë KU^caXYľí
MdħYaSOUK

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

.\YQÿZYa\Y^_Q\KÔUSNY\KXQSNdSONdS
Xc ]^\SM^Y K\^c]^cMdXOT \YdZYMdÿħc d TONXOT
]^\YXcdTKaS]UKac\KŞKTëMO]SÿXK\K]^KXSOW
L_X^_Z\dOMSaUYWSO]dMdKĩ]USWaK\^YľMSYW
S MY\Kd YNaKŞXSOT]dcW YNMRYNdOXSOW YN
KUKNOWSS d acTľMSOW WKVK\dc a ZVOXO\
aħëMdXSOdN\_QSOTpYNU\cMSO]d^_US<OW
L\KXN^KSZYXYaXcdKMRac^XKNKUaKPY\^ë
:Ya\¹^^OXNYNK^UYaY_ħK^aSħKacXKVOdSYXK
ZYN UYXSOM VK^ ^\dcNdSO]^cMR NdSOaSÿ^XK
]^OQY aSOU_ PY^YQ\KPSK U^¹\K ]^YZXSYaY
Z\dOTWYaKħKacW_]dKXOXKQ\KÔMOdKNKXSK
\OZ\YN_UMcTXO :SO\a]dO ac\KŜXO ]_UMO]c
a NdSONdSXSO Q\KÔUS K\^c]^cMdXOT dKWSOX
XSOXKdcaKXOTaK\]d^K^YaëV_LY\cQSXKVXë
WSKħc WSOT]MO ZY ZYħYaSO NdSOaSÿ^XK]^OQY
aSOU_KNYUħKNXSOa" \USONcdKħYŞYXY
a:K\cŞ_=YMS°^°NO]+[_KPY\^S]^O]=^YaK\dc
]dOXSOKUaKPY\MS]^¹aDKNKXSOW]^YaK\dc
]dOXSKLcħYZ\YZKQYaKXSOpaľ\¹NK\^c]^¹a
S UYVOUMTYXO\¹a p KUaKPY\^c TKUY ^OMRXSUS
Q\KÔMdXOTKQ\KÔUSTKUYQK^_XU_\¹aXY\dÿN
XOQYWKVK\]^a_S\dOŜLSO.YacNK\dOĩN_
ŞOT\KXQSXKVOŞKħYYZ_LVSUYaKXSOMd^O\cVK^K
Z¹ŜXSOTZYN\ÿMdXSUKKUaKPY\^c7KbSWO6K
VKXXOoKdK^c^_ħYaKXOQY>\KS^°NOVK1\K`_\O
KVoOK_PY\^O >\KU^K^ Y KUaKPY\MSO -KNK\^
O^ 6_Q_O^ :K\cŞ "  U^¹\c Lcħ N\YQY
a]UKdOWNVK\dO]dcK\^c]^¹aNYUYĩMKNdSO
aSÿ^XK]^OQYaSOU_9N^OQYMdK]_aMSëQ_
USVU_ ZYUYVOĩ XK]^ëZSħY YN\YNdOXSO S KÔ\
WKMTK ^KUŞO XK]^ÿZXcMR ^OMRXSU$ VS^YQ\KÔS
SN\dOaY\c^_MYZY^aSO\NdSħKacNKXKa"#!
\YdZ\KaK,\KM[_OWYXNK^_NO]_\VOQ\K`_\O
]_\ LYS] O^ VK VS^RYQ\KZRSO$ ^\YS] VS`\O] =^_
NS_WYN\dOaY\cMSOSVS^YQ\KÔS$^\dcU]SÿQS
2OX\S,O\KVNS:K\cŞ"#!AKŞXcW\c]OW
XYaOQYWcľVOXSKYQ\KÔMOLcħ^KUŞOPKU^ŞO
dKMdÿVS ]Sÿ XSë dKTWYaKí Qħ¹aXSO WKVK\dO
^daZOSX^\O]Q\K`O_\]XKTMdÿľMSOTXSOZY]SK
NKTëMcPY\WKVXOQYZ\dcQY^YaKXSKa^OMRXS
UKMRQ\KÔMdXcMR?MdcVS]SÿSMRYN]SOLSOXK
adKTOWLëNŜYNN\_UK\dcU^¹\cWZYaSO\dKVS
acUYXcaKXSOYNLS^OUA\Kdd^cW]UYĩMdcħK

]Sÿ OZYUK WcľVOXSK Y Q\KPSMO ZYN Uë^OW
ZO\POUMTS ^OMRXSMdXOT S TOT dNYVXYľMS \OZ\Y
N_UMcTXcMR8KTS]^Y^XSOT]dcWSaK\^YľMSKWS
]^Kħc ]Sÿ WYŞVSaYľí acNYLcaKXSK OU]Z\O]TS
XSOZYNYLXOTNY_dc]UKXOTaWKVK\]^aSOY\Kd
]_LSOU^caXOac\KŞKXSO]aYSMR_Md_íSWcľVS
D^cMR^OŞZYaYN¹aaSOV_K\^c]^¹a^OX]KW
^OWK^KXKaO^^ÿ]KWëUYWZYdcMTÿMdÿ]^Y
YZ\KMYacaKħY \¹aXYVOQVO a WKVK\]^aSO
S a Q\KPSMO LKNKTëM S ZY]d_U_TëM XYacMR
TÿdcU¹aSXYacMRPY\WacZYaSONdS4O]dMdO
LK\NdSOT K^\KUMcTXë _MdcXSħY ^ÿ NdSONdSXÿ
YNU\cMSO Z\dOd ]cWLYVS]^¹a TOT WYŞVSaYľMS
OU]ZO\cWOX^K^Y\]USMR :YdaKVKħY ^Y XK
Y]SëQKXSOYQ\YWXOT]Sħc]_QO]^caXYľMSNdSOħ
Q\KÔMdXcMRYNZYaSKNKTëMOTTONXOW_dXKT
aKŞXSOT]dcMRU\c^O\S¹a]d^_US]cWLYVS]^cMd
XOT>OXSNOKVS]^cMdXc\_MRY]^K^XSMRNa¹MR
NOUKN NdSOaSÿ^XK]^OQY ]^_VOMSK WSKħ LYNKT
XKTaSÿU]dOdK]ħ_QSa_dXKXS_K\^c]^cMdXcMR
aK\^YľMSQ\KÔUSMYLcħYdK_aKŞYXOSUYWOX
^YaKXOXKLSOŞëMYWSÿNdcSXXcWSZ\dOddXK
XOQY ZK\c]USOQY U\c^cUK +XN\° 7OVVO\SY
8SOdLÿNXcW OVOWOX^OW aZħcaKTëMcW XK
ad\Y]^dKSX^O\O]YaKXSKK\^c]^¹aQ\KÔUëY\c
QSXKVXëLcħ\Yda¹T\_MR_UYVOUMTYXO\]USOQY
S ac]^KaSOXXSMdOQY ]UYXMOX^\YaKXOQY XK
XYaOTNc]McZVSXSOU^¹\c^KUŞO\YdZYMdëħ]Sÿ
aO0\KXMTSAZħcXëħYXS]^Y^XSOXKZYZ_VK\
XYľíQ\KÔUSK\^c]^cMdXOTaN\_QSOTZYħYaSO
NdSOaSÿ^XK]^OQYaSOU_MYLcħYTONXYMdOľXSO
acXSUSOW YNZYaSONXSMR dKLSOQ¹a a ^cW
YL]dK\dO.Y^cMdcħcYXOdK\¹aXY_ħK^aSOĩ
^OMRXYVYQSMdXcMRTKUSL_NYaKXSK]SOMSiYL
]ħ_Q_TëMOTnZ\YMO]^aY\dOXSKSdLc^_NdSOħYN
YNZYaSONXSMRN\_UK\XSSacNKaXSM^aZ\dOd
QKVO\SOWK\]dKXN¹aXKU\c^cUKMR]ZOMTKVS
d_TëMcMR]SÿaQ\KÔMOK\^c]^cMdXOTUYĩMdëM
>KU UYWZVOU]YaO dKSX^O\O]YaKXSO Q\KÔUë
YLTÿħY aU\¹^MO UYVOTXO U\KTO O_\YZOT]USO$
+XQVSÿ,OVQSÿ2YVKXNSÿSa\O]dMSO8SOWMc
DaSK]^_XcXYaOQYdTKaS]UKXKN<OXOW
ZYTKaSħc ]Sÿ a VK^KMR ]SONOWNdSO]Së^cMR
dc]U_TëMXKdXKMdOXS_aXK]^ÿZXOTNOUKNdSO

 #

1\KŞcXK2KħK]K

KVOZ\KaNdSaOY^aK\MSO]SÿXKXSëK\^c]^¹a
S\cXU_XK]^ëZSħYNYZSO\YaVK^KMRNdSOaSÿí
NdSO]Së^cMRNdSOaSÿ^XK]^OQYaSOU_aYU\O]SO
ac\KŜXOT ZYZ\Kac UYXS_XU^_\c QY]ZYNK\
MdOT S ZYTKaSOXSK ]Sÿ U\ÿQ¹a VSLO\KVXcMR
acU]d^KħMYXcMRWSO]dMdKX9XS^Y]^KVS]Sÿ
dKZVOMdOWNYU^¹\OQYWYQVSYNaYħcaKí]Sÿ
^a¹\McSSMRZ\Y^OU^Y\dc$aħKľMSMSOVOacNKa
XSM^a S QKVO\SS YPO\_TëMcMR XYaë NdSONdSXÿ
^a¹\MdYľMSK^KUŞORS]^Y\cMc]d^_USSU\c^cMc
ZYZ_VK\cd_TëMc Q\KÔUÿ  Aľ\¹N UYVOUMTY
XO\¹a XKTaKŞXSOT]dcWS LcVS LOd aë^ZSOXSK
2OSX\SMR=^SXXO]a5YVYXSSaħKľMSMSOVTONXOT
dXKTaSÿU]dcMRUYVOUMTSa]Z¹ħMdO]XOTQ\KÔUS
XSOWSOMUSOT! S 1_]^K` =MRSOÕO\ Z\dcTKMSOV
K\^c]^¹a S aSOVUS Z\YZKQK^Y\ ]d^_US Q\K
PSMdXOT" 8SOZYNaKŞKVXë \YVÿ a YL]dK\dO
ZYZ_VK\cdKMTSS\YdaYT_Q\KÔUSK\^c]^cMdXOT
a 8SOWMdOMR YNQ\caKħK =OMO]TK ,O\VSĩ]UK
Sa]Z¹ħZ\KM_TëMKdXSë1KVO\SK,\_XYS:K_VK
-K]]S\O\¹a XKTLK\NdSOT aZħcaYaK ZVK^PY\
WK ]d^_US XYaYMdO]XOT a ^KW^cW MdK]SO
WSÿNdc 9N\ë S <OXOW# >O NaK Y\QKXSdWc
YN ZYMdë^U_ ]aYTOQY S]^XSOXSK Z\dOd aSOVO
VK^ ]U_ZSKħc XK ]YLSO _aKQÿ ľaSK^K ]d^_US
NY]^K\MdKTëM ZYZ\dOd XSOUYXaOXMTYXKVXO
ac]^Kac S UYX^KU^c d K\^c]^KWS XSOdacUVO
MOXXOQY WK^O\SKħ_ NY L_NYaKXSK YZSXSS
S]ëN¹aY^aSO\KTëMYMdcXK^YMYNdSOTO]Sÿ
^KUŞO ZYdK 8SOWMKWS AKŞXcWS S ZSYXSO\
]USWSacNK\dOXSKWSLcħcNY\YMdXOac]^Kac
Q\KÔUSS\c]_XU_dK^c^_ħYaKXO DOSMRXOXNO
5ÂX]^O U^¹\O =OMO]TK dKMdÿħK Y\QKXSdYaKí
YN # \ Y\Kd Z\OdOX^KMTK XYaYMdO]XOT
Q\KPSUS a SXXcMR XSOWSOMUSMR Yľ\YNUKMR
Z\dOd :K_VK -K]]S\O\K AK\^Y YNXY^YaKí
\¹aXSOŞKU^caXYľíLO\VSĩ]USOTQKVO\SS0\S^d
1_\VS^^ RKWL_\]USOT 1KVO\SO -YWWO^O\
KaWSK\ÿ\YdaYT_\_MR_OU]Z\O]TYXS]^cMd
XOQYp^KUŞOQKVO\SS/\X]^+\XYVNY\Kd/WSV
<SMR^O\a.\OŜXSOSaSOV_SXXcMR.dSKħKXSK
^O]ZYaYNYaKħcŞOXKZYMdë^U_Na_NdSO]^O
QYaSOU_\YVÿO_\YZOT]USOQYMOX^\_WQ\KÔUS
K\^c]^cMdXOTZ\dOTÿħc8SOWMcKaXSMR,O\VSX

!

U^¹\c ]^Kħ ]Sÿ ZYN ^cW adQVÿNOW XKTVOZSOT
YLYU :K\cŞK acZY]KŞYXcW Yľ\YNUSOW >_
p YLYU QKVO\SS S acNKaXSM^a p ^KUŞO aSOVO
dXKUYWS^cMRN\_UK\XSYPO\YaKħY]aO_]ħ_QS
K\^c]^YW.YXKTLK\NdSOT_dXKXcMRXKVOŞKħc
dKUħKNc 0OV]SXQK 6K]]KVcoOQY Mdc +XQO\O\K
S =KLY d U^¹\cMR UY\dc]^KVS a]dc]Mc aSOVMc
WKVK\dOQ\KÔMcYN6SOLO\WKXXKS-Y\SX^RK
ZY 7_XMRK 5YVVaS^d 8YVNOQY S SXXcMR
K\^c]^¹a ^OQY ZYUYVOXSK -Y\Kd VSMdXSOT]dO
acNKaXSM^aKK\^c]^cMdXOdKWKaSKħcY\cQS
XKVXOQ\KÔUSLëNŜTKUYSV_]^\KMTONY^OU]^¹a
LëNŜNY]KWYNdSOVXcMRK_^Y\]USMRV_LdLSY
\YacMR^OUXKU^¹\O\Y]ħYdKZY^\dOLYaKXSO
>OX \YNdKT KU^caXYľMS Y]SëQXëħ KZYQO_W
aYU\O]SOOU]Z\O]TYXSdW_aU^¹\cWQ\KÔUK
daħK]dMdKN\dOaY\c^]^KħK]SÿXSOWKVU_V^Y
acWZ\dOUKdOWdKVOaKTëMcW\cXOUaMKħcMR
8SOWMdOMR
8SOdacUVOaKŞXcWWY^caOWQ\KÔUSK_
^Y\]USOTLcħZY\^\O^4KUY^OWK^]KWa]YLSO
XSOLcħXSMdcWY\cQSXKVXcWTONXKUaaK\
]^aSOPY\WcS^\OľMS]^Kħ]SÿZYVOWXKNdacMdKT
SX^OX]caXOQY ZY]d_USaKXSK QħÿLS V_NdUSOT
Y]YLYaYľMS7YNO\XS]^cMdXcZY\^\O^LYaSOW
^Y Z\dON]^KaSOXSO Y MRK\KU^O\dO Z\dONO
a]dc]^USW Z]cMRYVYQSMdXcW Y]YLS]^cW
acUYXcaKXO d N_ŞcW OWYMTYXKVXcW dK
KXQKŞYaKXSOW MY\Kd WXSOT ]U_ZSKTëMO ]Sÿ
XKUVK]cMdXcWYNdaSO\MSONVOXS_dOaXÿ^\d
XOT aSdTS MdħYaSOUK MY\Kd LK\NdSOT NëŞëMO
NY _UKdKXSK TOQY ZYNWSY^YaOQY aXÿ^\dK
S LKNKXSK Z]cMRSUS AZħcXÿħc XK ^Y Z\dO
WSKXc ]ZYħOMdXYZYVS^cMdXO S YLcMdKTYaO
a /_\YZSO N\_QSOT ZYħYac NdSOaSÿ^XK]^OQY
aSOU_ S acXSUKTëMc d XSMR ZYaKŞXc U\cdc]
WcľVS ÔVYdYÔMdXOT ac\KŞKTëMc ]Sÿ L\KUSOW
UYWZVOU]YaOTXYaYMdO]XOT^OY\SSMdħYaSOUK
.\KWK^cMdXë]c^_KMTÿXK]^ÿZ_TëMYZYN]_WY
aKħa#"\7Kb=MROVVO\$iXSOLcħYOZYUS
V_NdUSOTaSONdcaU^¹\OTMdħYaSOU]^KħLc]Sÿ
]KWNVK]SOLSOS]^Y^ë\¹aXSOZ\YLVOWK^cMdXë
TKU TO]^ XSë NdSľ 7KWc USVUK KX^\YZYVYQSS$
XK_UYaë ÔVYdYÔMdXë S ^OYVYQSMdXë U^¹\O

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

XSMY]YLSOXKadKTOWXSOaSONdë.VK^OQY^OŞ
XSONc]ZYX_TOWcT_ŞŞKNXëTK]XëSVYQSMdXë
SNOëMdħYaSOUKASOVUKS]^KVO\Y]XëMKVSMdLK
YN\ÿLXcMRXK_UU^¹\OdKTW_Të]Sÿ]^_NS_W
S]^Y^cV_NdUSOTTO]dMdOLK\NdSOTZ\dcMdcXSħK
]SÿNYdKMSOWXSOXSKSZYWSO]dKXSKXK]dcMR
acYL\KŞOĩ Y MdħYaSOU_n >Y XK\K]^KTëMO
YN USVU_ NOUKN ZYMd_MSO dKQ_LSOXSK ac
aYħKħY ŞcaO dKSX^O\O]YaKXSO Z]cMRYVYQSë
NY]^K\MdKTëMë acNKaKħY ]Sÿ ZOaXSOT]dcMR
XK\dÿNdSNYZ\YaKNdOXSKYL]O\aKMTSSKXK
VSd K aSÿM S NY LKNKXSK XK^_\c V_NdUSOT
:YTKaSKħc ]Sÿ MY\Kd VSMdXSOT]dO Z_LVSUKMTO
SK\^cU_ħcVOUK\dcÔVYdYP¹aZYO^¹aSZS]K\dc
8YacW dTKaS]USOW LcħY ^OŞ da\¹MOXSO ]Sÿ
U_ZYNľaSKNYWYľMSS\Y]XëMKVSMdLKUYXQ\O
]¹a Z]cMRYVYQSMdXcMR .Y XSOMY ]^K\]dcMR
NdSONdSX ZY]d_U_TëMcMR YNZYaSONdS XK
Zc^KXSO USW TO]^ MdħYaSOU XKVOŞKħc p \Yd
ZYMdÿ^OaY]SOWXK]^cW]^_VOMS_pLKNKXSK
XKNUY\OVKMTëÔdTYXYWSSSZ]cMRSUSU^¹\cMR
aSOVUSW Y]SëQXSÿMSOW LcħK YZ_LVSUYaKXK
a"!Z\KMK5K\YVK.K\aSXK>RO/bZ\O]]SYX
YP/WY^SYX]SX7KXKXN+XSWKV]Ac\KŞKXSO
_Md_í _ MdħYaSOUK S daSO\dë^ >Y SX^OX
]caXO S ZYa]dOMRXO ]^_NSYaKXSO _Wc]ħ_
S _Md_í W_]SKħY aZħcXëí XK dWSKXÿ ZO\
MOZMTSY^KMdKTëMOQYľaSK^KKaXSW]KWOQY
MdħYaSOUKTKUSXK]ZY]¹LYNdaSO\MSONVOXSK
XYaOTaSdTSa]d^_MO9SVOaMdOľXSOTMdħYaSOU
ZY]^\dOQKXcLcħLK\NdSOTTKUYZ\dON]^KaSMSOV
QK^_XU_ S \OZ\OdOX^KX^ ]aYTOQY ]^KX_ XSŞ
TKUY SXNcaSN_KVXYľí ^Y ^O\Kd dXKMdOXSK
XKLSO\K ]_LSOU^caXK Y]YLYaYľí Z\dON]^K
aSKXOQYKiUYWZYXYaKXSOY]YLYaYľMSn]^KTO
]SÿaKŞXSOT]dOYNKUKNOWSMUSOQYUYWZYXY
aKXSK ZY]^KMS ,c W¹M Z\dOUKdKí LK\NdSOT
aOaXÿ^\dXë aSdTÿ MdħYaSOUK ZYTKaSħK ]Sÿ
pTKUaZ]cMRYVYQSSpUYXSOMdXYľíOU]ZO\c
WOX^YaKXSK ZY]d_USaKXSK YNZYaSONXSMR
ľ\YNU¹a S XYacMR \YdaSëdKĩ PY\WKVXcMR
8SO OVOQKXMTK PY\Wc XSO UYXaOXMTYXKVXK
ZYdK S XSO \YVK ]ZYħOMdXK Z\dON]^KaSKXOQY
Lcħc^O\KdaKŞXOKVO]_LSOU^caXcYQVëNK\

^c]^cYZK\^cXKdSXNcaSN_KVSdYaKXOT^aK\dc
S WO^KPY\cMdXO Z\¹Lc ZYUKdKXSK aXÿ^\dK
MdħYaSOUK >KUSO ZYNOTľMSO K TONXYMdOľXSO
KaKX]ZY\^\O^_TKUYQK^_XU_dKaNdSÿMdKWc
Z\dONOa]dc]^USW]cWLYVSdWYaS4OQYU_V^
Y]¹L acLS^XcMR S XSOZ\dOMSÿ^XSO _dNYVXSY
XcMRddKSX^O\O]YaKXSKWSÔdTYXYWSëP\OXY
VYQSëZ]cMRYVYQSëTKUSYU_V^cdWOWaZħcXëħ
XKYQ\YWXcad\Y]^a]d^_MOVSMdLcZY\^\O^¹a
 S Qħ¹a ZYħëMdYXc d ZY]d_USaKXSOW S NSK
VYQSOW XKT\¹ŞXSOT]dcMR TOQY PY\W 9]^K
^OMdXSOTKUZS]dO+XN\OK],OcO\ZYNUYXSOM
NdSOaSÿ^XK]^OQYaSOU_QK^_XOU^OXdWSOXSħ
]Sÿ d iK_^YXYWSMdXOQY ZY\^\O^_ a K_^YXY
WSMdXO NdSOħY ]d^_USn :Y^OXMTKħ Q\KPSUS
Y\cQSXKVXOTU^¹\KT_Şd]KWOT]aYTOTXK^_\c
ZYdaKVKħK XK ZOaXO ^cZc OU]ZO\cWOX^Y
aKXSK S UYW_XSUYaKXSK SNOS XSONY]^ÿZXO
a WKVK\]^aSO WYŞVSaYľí daSOVYU\Y^XSO
XSK Y\cQSXKħ_ YL]O\aKMTS dKVOŞXYľMS SNOS
YN ^OMRXSUS S WK^O\SKħ_ TKU S ZOaXK NYdK
XSOZOaXYľMSMYNYY]^K^OMdXOQY\Od_V^K^_
]ZYaYNYaKħcŞO]cWLYVSdWpKaKXQK\NYac
\_MR ZYUYVOXSK ]^YTëMOQY a YZYdcMTS NY
KUKNOWSS ZYdc^caSdW_ K ^KUŞO SWZ\O]TY
XSdW_pdXKVKdħaTÿdcU_Q\KÔMdXcW]aOQY
dXKUYWS^OQY ]Z\dcWSO\dOĩMK DKSX^O\O]Y
aKXSO aXÿ^\dOW MdħYaSOUK a ZYħëMdOXS_
d^cW]dMdOQ¹VXcW]^Y]_XUSOW]cWLYVS]^¹a
NY ]d^_U ZYaSOVKXcMR ]Z\KaSK ŞO ZY\^\O^
a Q\KÔMO XKLSO\K acTë^UYaOQY dXKMdOXSK
K UYX^cX_KMTë \YdZYMdÿ^OQY Z\YMO]_ ]ë
Z\OdOX^KMTO XK]^ÿZXcMR ZYUYVOĩ Z\dONO
a]dc]^USW OU]Z\O]TYXS]^¹a <YNdS ^Y UY
XSOMdXYľí]ZYT\dOXSKXKQ\KÔMdXcaSdO\_XOU
MdħYaSOUK XSO ^cVUY a ZO\]ZOU^caSO LKNKĩ
NY^cMdëMcMRZY\^\O^_aYQ¹VOMY]^KaSKaZY
dcMTS_Z\dcaSVOTYaKXOT^OWK^Z\dON]^KaSOXSK
S]^cVKVO]ZYT\dOXSKd_adQVÿNXSOXSOW]dO
\YUY\Yd_WSKXcMR]Z\Ka^OMRXSUS
3NëM ^\YZOW ^KU ZYQħÿLSYXOT SX^O\Z\O^K
MTS W_]SWc ZKWSÿ^Kí ŞO YNLS^Uÿ Q\KÔMdXë
^\_NXYKXKVSdYaKíaYNO\aKXS_YNaħKľMS
aYľMS WK^O\SKħ_ S Z\YMO]_ TOT ZYa]^KaKXSK
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1\KŞcXK2KħK]K

4_Ş ^cVUY ZYZ\dOd acL¹\ ^OMRXSUS PK\Lc
N\_UK\]USOTSNYL¹\YNZYaSONXSOQYZKZSO\_
^K]KWKUYWZYdcMTKaUYVOTXcMRYN]ħYXKMR
WYŞOWSOíd_ZOħXSOSXXOaKVY\cK\^c]^cMd
XO S dXKMdOXSYaO ľaSKNYWSO dKWSO\dYXO
Z\dOd K\^c]^ÿ :\YMO] ZYa]^KaKXSK Q\KÔUS
d TOQY ZY]d_USaKXSKWS ]^KXYacWS YdXK
MdKTëMcWS UYVOTXO O^KZc Z\KMc XKN Zħc^ë
ddO]^KaSOXSOWUYVY\_PK\LcSZKZSO\_aO\
]TKWS S WYŞVSaYľMSë NYUYXcaKXSK Z¹ŜXSOT
]dcMRNYN\_U¹aMdcYN\ÿMdXcWLK\aSOXSOW
YNLS^OU ^Y \¹aXSOŞ XSOdWSO\XSO S]^Y^XK
Mdÿľí NdSOħK Q\KÔMdXOQY A ^KW^cW MdK]SO
Z\dcaSëdcaKXY]dMdOQ¹VXëaKQÿNY\YNdKT_
_Şc^OQY ZKZSO\_ K ZKZSO\XSO S N\_UK\XSO
Z\dOľMSQKħc]SÿaYPO\^KMR8SOLcħK^YTONcXSO
O]^O^cMdXK UaKVSÔUKMTK$ NYL¹\ ZKZSO\_ NVK
aSOV_ K\^c]^¹a ]^KXYaSħ S]^Y^Xc ]UħKNXSU
OU]Z\O]TS-dÿ]^Y^KUŞONYXKTVOZ]dcMRONc
MTS NVK ZYNU\OľVOXSK SMR \KXQS ]^Y]YaKXY
N\YQSO LOdUVOTYaO S WYMXO ZKZSO\c TKZYĩ
]USO acUYXKXO d Nħ_QSMR aħ¹USOX KdTK^cM
USMR \YľVSX MRK\KU^O\cd_TëMO ]Sÿ dacUVO
TONaKLS]^cW ZYħc]USOW S QħÿLYUSW Ş¹ħ^cW
^YXOW ś\¹NħOW NY]UYXKħcMR \ÿMdXSO
MdO\ZKXcMRŞOLO\UYacMRSaOVSXYacMRZK
ZSO\¹aO_\YZOT]USMRLcħcQħ¹aXSOWħcXcRY
VOXNO\]USOdXKUSaYNXO@KX1OVNO\DYXOX
DKXNO\]Y\KdKXQSOV]USOWSÿNdcSXXcWSdO
dXKUSOWARK^WKXXK>Kĩ]dOQY\]dOTTKUYľMS
SLK\NdSOTZYa]dOMRXOLcħcZKZSO\cacUYXc
aKXO WK]dcXYaY 8SOdKVOŞXSO YN WSOT]MK
S]ZY]YL_Z\YN_UMTSa]dc]^USOWYQħcLcí\¹Ş
XOT^YXKMTSYNLSKħOTS]dK\OTZYMSOWXYŞ¹ħ^ë
^KUŞONYNK^UYaYLK\aSYXOXK\¹ŞXOUYVY\c
V_L TONXY]^\YXXSO ^YXYaKXO :YZ _VK\Xë
WO^YNë LcħY UK]dO\YaKXSO YdXKMdKTëMO
SNOKVXOXKUVOTOXSOMSOXUSOQYMRSĩ]USOQYV_L
TKZYĩ]USOQY ZKZSO\_ aSOVUYľMS dLVSŞYXOT NY
ZVKXYaKXOT UYWZYdcMTS Q\KÔMdXOT a SXXOT
LK\acQ\_L]dcSaSÿU]dcZKZSO\WSONdSY\c^
XSMdc A YMOXSO NdSOħK Q\KÔMdXOQY YLYU
^OMRXSUS]^KX¹aSNYLY\_WK^O\SKħ_aKŞXK
TO]^^KUŞOSVYľíSTKUYľíYNLS^OUTKUSaSONdK

!

Y ^cW d TKUSOQY XKUħKN_ YLSOU^ ZYMRYNdS
Ac\KŜXSO \Y]XëMK TOQY aSOVUYľí NcU^YaK
XK LcħK dacUVO adQVÿNKWS UYWO\McTXcWS
ZYMSëQKTëM dK ]YLë WXSOT]dë _aKQÿ ^a¹\Mc
S]^Y]YaKXSOXK\dÿNdS_ħK^aSKTëMcMRZ\YN_U
MTÿ WK]Yaë TKU QY\]dc ^Kĩ]dc ZKZSO\ Mdc p
aZ\dcZKNU_^OMRXSUWO^KVYacMRpdKLSOQ
]^KVSdYaKXSK$WSU\Y]UYZSTXOTQ\_LYľMSZYaħY
UK]^KVSXKUħKNKXKWO^YNëQKVaKXSMdXëXK
Zħc^ÿWSONdSKXëadWKMXSKħKTëSZYdaKVKħK
XKacUYXKXSOXKaO^USVU_^c]SÿMcYNLS^OU
=Sħë \dOMdc WK]YaYľí XSO dWSOXSKTëM K_
^OX^cMdXYľMS ]KWOQY NdSOħK ZYaYNYaKħK
XSO\dKNUY Y]ħKLSOXSO OPOU^_ K\^c]^cMdXOQY
ZYTONcXMdcMRdacUVOZ¹ŜXSOT]dcMRYNLS^OU
U^¹\cW _LcaKħY OU]Z\O]TS S _XSUKVXYľMS
7SKħY ^Y WSOT]MO ]dMdOQ¹VXSO a¹aMdK] QNc
NYN\_US acUYXcaKXO Lcħc ZY ľWSO\MS K\
^c]^c LOd _adQVÿNXSOXSK ZSO\aY^XOT SNOS
S TOQY dKWSO\dOĩ 8K]dUSMYaKXO ZYacŞOT
dKQKNXSOXSK S]^Y^XO NVK NKV]dOT MdÿľMS
K\^cU_ħ_ WKTë XK MOV_ da\¹MOXSO _aKQS
XK UaO]^Sÿ dħYŞYXYľMS Z\YLVOW_ ZY\^\O^_
a Q\KPSMO WYNO\XS]^cMdXOT ?MRacMOXSO
Z\KaNdSaOTaK\^YľMS_VY^XOQYacNKaKħYLc
]Sÿ NdSOħK Q\KPSMdXOQY TKU S ZSO\aY^XcMR
SX^OXMTS K\^c]^c MY dK ^cW SNdSO aħKľMSaO
TOQYd\Yd_WSOXSOWYŞVSaOTO]^NYZSO\YZ\dc
TKU XKTZOħXSOT]dOT \OUYX]^\_UMTS Z\YMO]_
^a¹\MdOQY _TW_TëMOT dK\¹aXY NOMcdTO XK
ZYdSYWSO ^OMRXSUS S N\_U_ TKU S UYX^OU]^
aTKUSWZYa]^KaKħY
DKQKNXSOXSOWdaSëdKXcWdQ\KÔUëK\^c
]^cMdXë Z\dcLVSŞKTëMcW XK] NY YW¹aSOXSK
a^OUľMSOUYXU\O^XcMRNdSOħTO]^TOTUYVOUMTY
XYaKXSOaW_dOKMRa8SOWMdOMRKdK^OW
SdLS¹\a5KS]O\0\SON\SMR7_]O_Wa:YdXK
XS_DLS¹\^OX]^KXYaSYLOMXSOMdÿľíUYVOUMTS
ZYdXKĩ]USOQY7_dO_W8K\YNYaOQYSX]^c^_
MTSU^¹\Ka#\]^KħK]Sÿ]ZKNUYLSO\MdcXSë
XSO^cVUYZYV]USOTKVOSXSOWSOMUSOT]Z_ľMSdXc
4KUUYVaSOU Z\YLVOW UYVOUMTYXO\]^aK W_
dOKVXOQYXSOLÿNdSOZ\dONWSY^OW]dO\]dOQY

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

YW¹aSOXSK^YaK\^Ya]UKdKíS]^Y^XOa^cW
adQVÿNdSOWYWOX^c4KUWYŞXKLcZ\dcZ_]d
MdKí dKSX^O\O]YaKXSO W_dO¹a XSOWSOMUSMR
XYaYMdO]XëQ\KÔUë^YaK\dc]dcħYdKSX^O\O]Y
aKXS_]d^_UëWYNO\XS]^cMdXëaYQ¹VOSac\K
ŞKħY]SÿZ\dONOa]dc]^USWXKLcaKXSOWNdSOħ
NYUYVOUMTSY\KdXKaSëdcaKXSOWUYX^KU^¹a
dOldL_X^YaKXcWSoK\^c]^KWSSQKVO\SKWS>OX
\_MRdKMdëħ]SÿWXSOTaSÿMOTZYNUYXSOMNdSO
aSÿ^XK]^OQYaSOU_SaSëdKħdac\KŜXëdWSKXë
ZY]^KaNc\OU^Y\¹aXKTaKŞXSOT]dcMRSX]^c^_MTS
ZKĩ]^aYacMRU^¹\dcXSOTONXYU\Y^XSOaL\Oa
YPSMTKVXOT ZYVS^cMO KU^caXSO \OKQYaKVS XK
XKTXYa]dOacNK\dOXSKXSO^cVUYNdSOTëMO]Sÿ
aU\KT_KVOSZYdKXSWDXK^_\KVXcMRZYaY
N¹aXKTLK\NdSOTSX]ZS\_TëMcWYľ\YNUSOWLcħ
a^cWadQVÿNdSO,O\VSXdTOQYXKTaKŞXSOT]dcWS
ZVKM¹aUKWS^KUSWSTKU8K^SYXKV1KVO\SOMdc
a YNXSO]SOXS_ NY Q\KÔUS 5_ZPO\]^SMRUKLS
XO^^ NO\ 5¼XSQVSMRO 7_]OOX +U^caXYľí
^Ka]ZSO\KXKLcħKZ\dOdSX]^c^_MTOZYdK]^Y
VSMë Z\YaKNdYXO Z\dOd ^KU ľaSK^ħO ZY]^KMS
TKU +VP\ON 6SMR^aK\U Nc\OU^Y\ 2KWL_\QO\
5_X]^RKVVO Mdc 1_]^K` :K_VS d 5_X]^RKVVO
,\OWOX KVO ^OŞ aSOVO SXXcMR :VKM¹aUS ^O
YNQ\caKħcS]^Y^Xë\YVÿaU]d^Kħ^YaKXS_XYaOT
aSdTSW_dOKVXSM^aKXK^O\OXSO8SOWSOMKMY
dK^cWSNdSOaLKNKXSKMRY\KdYZ\KMYaKXSKMR
NY^cMdëMcMR]d^_USXKTXYa]dOTa^cWQ\KÔUS
K\^c]^cMdXOT :Ya]^KXSOSKU^caXYľí=OMO]TS
,O\VSĩ]USOTdMSO]dëMcW]SÿZYa]dOMRXcWK_
^Y\c^O^OW7KU]OW6SOLO\WKXXOWSQKVO\Së
-K]]S\O\¹aaS]^Y^Xc]ZY]¹L]^cW_VYaKħc^O
NdSKħKXSK
A ^cW UYX^OUľMSO ZYaYħKXO NY ŞcMSK
a # \ 5KS]O\ 0\SON\SMR 7_]O_W a :Y
dXKXS_WKTëMO]ZOħXSKí\YVÿXKTaKŞXSOT]dOT
XSOWSOMUSOT SX]^c^_MTS ac]^KaSOXXSMdYLK
NKaMdOTaQO\WKXSdYaKXcWKVOMSëQVOYLMcW
U_V^_\YaY \OQSYXSO ZVK]_TO ]Sÿ TONXKU XK
WK\QSXO]SO!>cWXSOWXSOTK]ZS\KMTO^aY\dë
McMRSX]^c^_MTÿLcħcXSOWKħOK\Od_V^K^cZ\dOd
XSëY]SëQKXOMRYMSKŞ]^Y]_XUYaY]U\YWXO
^YaK\^OdK_aKŞOXSK8Yac\OZ\OdOX^KMcTXc

L_NcXOU S ]Z\YaKNdYXK d ,O\VSXK UYVOUMTK
+^KXKdOQY<KMdcĩ]USOQY]ëXKTVOZ]dcWS^OQY
Z\dcUħKNKWSAKŞUëNOMcdTëLcħYZYaYħKXSO
XK Nc\OU^Y\K PKMRYaMK Y dXKUYWS^cMR \O
PO\OXMTKMR XK_UYaMK S W_dOKVXSUK \YNOW
d1NKĩ]UKN\K6_NaSQK`YX5KOWWO\O\K"
4OQY a]dOMR]^\YXXK Y]YLYaYľí UYX^KU^c
d ,O\VSXOW Y\Kd aSONdK S NYľaSKNMdOXSO
XSOaë^ZVSaSO dXKMdëMY aZħcXÿħc XK aSdTÿ
\YVÿSY]^K^OMdXcYL\KdMKħOTZVKM¹aUSU^¹\K
WSWYL\KU_YNZYaSONXSMRľ\YNU¹aÔXKX
]YacMR ZOħXOQY dKZVOMdK WO\c^Y\cMdXOQY
Y\Kd]aOTU\¹^USOTRS]^Y\SSZ\¹LYaKħKZYNëŞKí
^\YZOW adY\MYacMR LO\VSĩ]USMR W_dO¹a
:Y^aSO\NdK ^Y dK\¹aXY KXKVSdK UYVOUMTS
a]Z¹ħZ\KMKdSXXcWSZVKM¹aUKWSTKUS]ZY]¹L
P_XUMTYXYaKXSKSX]^c^_MTSY\KdTOTKU^caXYľí
ac]^KaSOXXSMdK
2Y\cdYX^c S \YdVOQħO dKSX^O\O]YaKXSK
5KOWWO\O\K aZħcaKħc ^KUŞO XK U]d^Kħ^Y
aKXSOaW_dO_WX_\^_UYVOUMTYXO\]USOQY
daSëdKXOQY dO ]d^_Uë WYNO\XS]^cMdXë #
4OQY NYľaSKNMdOXSK d ZYLc^_ a ,O\VSXSO
aYU\O]SOXKQħOQYad\Y]^_dKSX^O\O]YaKXSK
Q\KÔUëY\cQSXKVXëZ\dONOa]dc]^USWTONXKU
dZ\KMca5_ZPO\]^SMRUKLSXO^^W_]SKħcWSOí
XSOLKQK^OVXcaZħca^KUŞOXK\Yda¹TSMRK
\KU^O\dLSY\_Q\KÔUSS\c]_XU_aZYdXKĩ]USOT
ZVKM¹aMO :Y^aSO\NdKTë ^Y LKNKXSK U^¹\O
_aSNKMdXSKTëac\KŜXSOdK\c]Ya_TëMO]SÿYN
#\WO^YNcMdXOac]SħUSdWSO\dKTëMONY
]^aY\dOXSKZ\YPO]TYXKVXOTUYVOUMTS]UYXMOX
^\YaKXOTXKXSOWSOMUSOTQ\KÔMOK\^c]^cMdXOT
-RYMSKŞ ZYN]^Kaë Lcħ dLS¹\ Y MRK\KU^O\dO
RS]^Y\cMdXYSUYXYQ\KÔMdXcW ZYMRYNdëMc
d :\Y`SXdSKVW_]O_W SX]^c^_MTS LÿNëMOT
ZYZ\dONXSMdUë 507 ^Y aħKľXSO XYacW
aWSK\ÿUYX]OUaOX^XSO\YdaSTKXcWX_\^OW
]^KħK]Sÿa]Z¹ħMdO]XKQ\KÔUKXSOWSOMUK4OT
ÔVK\KWSLcħcdTONXOT]^\YXcZ\KMOK\^c]^¹a
\YdZYMdcXKTëMcMRRS]^Y\SÿXSOWSOMUSOTQ\K
ÔUS Y\cQSXKVXOT a ^cW Z\dONO a]dc]^USW
MOXXcdO]Z¹ħZYXKN]^_NdSOħ7KU]K5VSXQO\K
Y\KdXKLc^OZ¹ŜXSOT\cMSXc5K\VK=^K_PPO\K
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,O\XKdN\_QSOTpZ\KMOK\^c]^¹adU\ÿQ_
a]ZYWXSKXOT =OMO]TS ]^KXYaSëMOT UYVOTXc
O^KZ a \YdaYT_ Q\KÔUS XSOWSOMUSOT$ /WSVK
9\VSUK 5«^RO 5YVVaS^d /NaK\NK 7_XMRK
0O\NcXKXNK2YNVO\K2KX]K,KV_]MRUK-Y\
XOVVS:KMdUS2O\WKXXK=^\_MUKZYdXKXSKUK
dZYMRYNdOXSKp7K\^SXK,\KXNOXL_\QKMdc
AKV^O\K 6OS]^SUYaK -RYMSKŞ WYŞXK ]Sÿ
dK]^KXKaSKíXKSVO^KZYVS^cUKUYVOUMTYXO\]UK
WYQħK Lcí ZOaXOQY \YNdKT_ Z\KQWK^cMdXë
UKVU_VKMTë LSY\ëMë ZYN _aKQÿ LVS]UYľí
,O\VSXKYQ\KXSMdYXOP_XN_]dOMdca]MRYN
XSë QO\WKXSdKMcTXë ZYVS^cUÿ 8SOWSOM ^Y
TONXKUYLOMXYľíXSOU^¹\cMRNdSOħSXKdaS]U
a UYVOUMTS W¹aS Y QħÿL]dOT dXKTYWYľMS
Z\YLVOW_ 3]^Y^XO dXKMdOXSO W_]SKħc WSOí
dK^OWWO\c^Y\cMdXOSW_dOKVXSMdOZYQVëNc
5KOWWO\O\K a ^cW TOQY NYL\K Y\SOX^KMTK
XSO^cVUYaZ\YLVOWKMRNY^cMdëMcMRQ\KÔUS
KVO^OŞaacNK\dOXSKMRdaSëdKXcMRd=OMO]Të
,O\VSĩ]UëAcNKTO]SÿaSÿMŞOaWYŞVSaSO
WKU]cWKVXSOWO\c^Y\cMdXc]ZY]¹L]^K\KXY
]SÿacUY\dc]^KídK\¹aXYK^_^cTKUSYQ\KXS
MdOXSKXKU^¹\Oa¹aMdK]XKZY^cUKXY7SWY
^KU_WSOTÿ^XcMR]^K\KĩU\¹^UKRS]^Y\SK507
SL\KUYNZYaSONXSMRP_XN_]dcXSOZYdaYVSħc
XK ]^aY\dOXSO YMdOUSaKXOQY dXKMdëMOQY
dLSY\_ Ac]SħUS ^O XSO dWSOXSħc \¹aXSOŞ
XK]^KaSOXSK NY W_dO_W aľ\¹N ZY^OXMTKV
XcMRNK\MdcĩM¹a$LcħYYXYMSëQVOXSONYľí
K^\KUMcTXONVKOaOX^_KVXcMRYÔK\YNKaM¹a
acLS^XcMRNdSOħQ\KÔMdXcMRS\c]_XUYacMR
AUYX]OUaOXMTS^KUŞOaacZKNU_XSOWSOM
USOTQ\KÔUSWYNO\XS]^cMdXOTdKL\KUħYaSOV_
aKŞXcMRZ\KMKSL\KU_TOZ\dcUħKN¹aNdSOħ
NVK]dO\OQ_XKdaS]U
9LOMXSOdLS¹\XSOWSOMUSOTQ\KÔUSWYNO\
XS]^cMdXOT a 7_dO_W 8K\YNYacW a :Y
dXKXS_ YLOTW_TO XSO]ZOħXK  YLSOU
^¹a \¹ŞXOT TKUYľMS S aK\^YľMS K\^c]^cMdXOT
SXSOWKVaMKħYľMSZYMRYNdSdYU\O]_507
7_dO_WASOVUYZYV]USOU^¹\OZ\dONN\_Që
aYTXëľaSK^YaëTKUSZ\dOU]d^KħMYXOZYXSOT
a 7_dO_W 8K\YNYaO UYXMOX^\YaKħY ]Sÿ
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d XK^_\c \dOMdc XK UYVOUMTYXYaKXS_ ]d^_US
ZYV]USOTa^cWZYV]USOT^a¹\MdYľMSQ\KÔMdXOT
ZYWSTëM XSOWKV d_ZOħXSO XSOWSOMUë Q\KÔUÿ
K\^c]^cMdXë.YZSO\YaVK^KMR]SONOWNdSO]Së
^cMRNa_NdSO]^OQYaSOU_dKMdÿħc]SÿZYTKaSKí
ZYTONcXMdO XSOWXSOT SX^O\O]_TëMO dKU_Zc
XSOWSOMUSMRQ\KÔUTKUZ\KMO0\KXdK7K\MK
6Y`S]K -Y\SX^RK Mdc YWKaSKXc a NKV]dOT
MdÿľMS K\^cU_ħ_ VS^YQ\KPSMdXc K_^YZY\^\O^
6SOLO\WKXXKd#!\8SOaZħcXÿħY^YTON
XKU XK dWSKXÿ YL\Kd_ MKħOT UYVOUMTS U^¹\K
a dK]KNdSO NYU_WOX^_TO Z\YMO] ^aY\dOXSK
dLSY\_Z\dON#"\=U\YWXcdO]Z¹ħdK]ħ_
Q_TOTONXKUXK_aKŞXSOT]dOZ\dcT\dOXSO]SÿTO
W_ S WYŞVSaO TO]^ acYN\ÿLXSOXSO a XSW
aYZK\MS_YU\c^O\SK^OWK^cMdXO^OMRXSMdXO
S K\^c]^cMdXO USVU_ aKŞUSMR Q\_Z YLSOU^¹a
4ONXë d XSMR ]^KXYaSë ZY\^\O^c ZYXKN USV
UKNdSO]Së^ ZVKX]d SX^O\O]_TëMcMR dK\¹aXY
d Z_XU^_ aSNdOXSK UYVOUMTYXO\]^aK Q\KÔUS
TKUSZ\dON]^KaSOĩZY\^\O^YacMR]OX]_]^\SM^Y
0K]McX_TëMO a aSOV_ acZKNUKMR aSdO\_XUS
ZY^aSO\NdKTëŞOLcħ^YQK^_XOUU^¹\ca]d^_
MO NYLc WYNO\XSdW_ a ^cW ^KUŞO K WYŞO
Z\dONOa]dc]^USWaQ\KÔMO]U_ZSħXK]YLSO
]dMdOQ¹VXc\YNdKTdKSX^O\O]YaKXSK
5SONc a VK^KMR ]SONOWNdSO]Së^cMR NdSO
aSÿ^XK]^OQY ]^_VOMSK XK]^ÿZYaKħK ac\KŜXK
dWSKXKP_XUMTSS]ZY]YL_\Yd_WSOXSKZY\^\O
^_a]d^_MOXSOWSOMUSOTQ\KÔUKK\^c]^cMdXK
XKN <OXOW S =Z\Oaë VONaSO \KMdUYaKħK
8SONħ_QYZY^OW^\dcXKdaS]UK$7Kb5VSXQO\
/NaK\N 7_XMR S 5«^RO 5YVVaS^d ]^Kħc ]Sÿ
NVKTOT\YdaYT_XSOdacUVOS]^Y^XO7SWYŞO
a]dc]McXKVOŞOVSadK]KNdSONY^OQY]KWOQY
ZYUYVOXSK 5VSXQO\ _\YNdYXc a "! \
TO]^ dKVONaSO ]dOľí VK^ ]^K\]dc YN 7_XMRK
SNdSO]SÿíYN5YVVaS^dKNaKTZSO\a]SLcVS
Z\dON]^KaSMSOVKWS]cWLYVSdW_^Ya]OX]SO
K\^c]^cMdXcWTKUSN_MRYacWSMRľaSK^c]ë
YNVOQħO ^aY\dëM XSOWKV NaSO \¹ŞXO OZYUS
<¹ŞXSMO dXKWSOXXO a ^a¹\MdYľMS ^cMR
^\YTQKacXSUKTëXSO^cVUYd\YNdKT_^KVOX^_

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

MRK\KU^O\_^OWZO\KWOX^_SY]YLS]^OTa\KŞ
VSaYľMSKVOSdNYľaSKNMdOĩKMYdK^cWSNdSO
dYNWSOXXOQY]ZYT\dOXSKXKľaSK^5VSXQO\
]dKXYaKXc Z\dON]^KaSMSOV dKWYŞXOT UVK]c
ľ\ONXSOT a 6SZ]U_ LOd aë^ZSOXSK ZSYXSO\
SUYX]OUaOX^XcacdXKaMKXYaOQYWcľVOXSK
Y Q\KÔMO XSO Z\dOU\YMdcħ XK^_\KVS]^cMdXOT
UYXaOXMTS]cWLYVSdW_]SVXSOZ\dO]cMYXOQY
XK\\KMTë S VS^O\KMUë ^\OľMSë -RYMSKŞ McUVO
U^¹\OZ_LVSUYaKħYN\YU_"!"Z\dcXSY]ħc
W_ _dXKXSO S ZYZ_VK\XYľí aSÿU]dë XKaO^
XSŞ TOQY ^a¹\MdYľí WKVK\]UK S \dOŜLSK\]UK
^Y ZY ľWSO\MS K\^c]^c _VOQħc dKZYWXSOXS_
LëNŜ XKaO^ NOZ\OMTKMTS 7_XMR S 5YVVaS^d
ZYMRYNdëMc d NKVOUSMR Z\YaSXMTS 7_XMR
d9]VYa¹aMdK]5\c]^SKXSS5YVVaS^dd5\¹
VOaMK \YdZYMdÿVS ]aë Z\dcQYNÿ d Q\KÔUë
aVK^KMRNdSOaSÿíNdSO]Së^cMRa\KddNOMc
dTë dKWSO]dUKXSK a ,O\VSXSO YaħKNXSÿ^cW
a¹aMdK]ZK]TëQ\KÔMdXëA]Z¹VXcW\c]OW
^a¹\MdcMR Y]YLYaYľMS ^cMR NaYTQK TO]^
]dMdO\Yľí S YQ\YWXc ZYdSYW OWYMTYXKVXO
QY dKKXQKŞYaKXSK ZYħëMdYXO d QħÿLYUSW
Z\dOŞcaKXSOWľaSK^KMYMdÿ]^Y]dMdOQ¹VXSO
a ZYMdë^UYacW YU\O]SO ]UKdcaKħY SMR XK
aKVUÿYZ\dO^\aKXSOLëNŜKUMOZ^KMTÿ9SVO
5YVVaS^dZ\dOdNYľaSKNMdOXSKacZħcaKTëMO
dUYX^KU^_dOľ\YNYaS]USOW\YLY^XSMdcWSX
^OX]caXSO]d_UKħKaK\^YľMSa]PO\dOU\c^cUS
]ZYħOMdXOT^Y7_XMRaLOdUYWZ\YWS]Yac
]ZY]¹LWSO\dcħ]SÿdWSO]dMdKĩ]USWUYNOU
]OWWY\KVXcWdKaħK]dMdKTëMcWZ\caK^Xc
SX^cWXc ľaSK^ MdħYaSOUK .Y ^cMR MOV¹a
YLYTQ_ ]ħ_Şcħ XKNO\ SXNcaSN_KVXc TÿdcU
aU^¹\cWpXSOQ_LSëM]SÿaXK^_\KVS]^cMd
XcMR ]dMdOQ¹ħKMR p YQ\KXSMdKVS acZYaSONŜ
NY ^OQY MY XKTS]^Y^XSOT]dO aħKľMSaë OU]
Z\O]Tÿ U_W_V_TëM a ZYTONcXMdcMR WYMXY
YNMd_aKXcMR QO]^KMR PY\WKMR S LK\aKMR
.dSÿUS^OW_dK\¹aXYaZ\KMKMR5YVVaS^d
TKU S 7_XMRK _NO\dK SX^OX]caXYľí ac
\Kd_ LVS]UYľí OWYMTYXKVXK S UYXSOMdXYľí
acdaKVKXSK ^ħ_WSYXcMR _Md_í _ 7_XMRK
NYNK^UYaYdWc]ħYaKZOħXSKMYXSOZYdY]^K

aSKYL]O\aK^Y\KYLYTÿ^XcWaYLOMSMRNdSOħ
dW_]dKTëMNYSNOX^cÔUKMTSdZ\OdOX^YaKXcWS
]MOXKWS 7SWY ^cMR dK]KNXSMdcMR \¹ŞXSM
WSÿNdc ^a¹\MdYľMSë Q\KPSMdXë 5VSXQO\K
SZYdY]^KħëNa¹TUëaZħcaK\^c]^cd6SZ]UK
XK 7_XMRK S 5YVVaS^d TO]^ XSO NY Z\dOMO
XSOXSKAacZKNU_5YVVaS^dNY^cMdcħYX
TOQY dK]KNXSMdOT ZY]^Kac aYLOM \c]_XU_
S Q\KPSUS ac\KŞYXOT a \YdZ\KaSO 7KVO\OS
_XN DOSMRX_XQ Y\Kd Q\KPSMdXOQY YO_`\O
a U^¹\cW ZYNOTWYaKħ U\c^cUÿ ]ZYħOMdXë
aMYQħÿLYUYKXQKŞ_TO]SÿZ¹ŜXSOTK\^c]^UK
>OXUYX^KU^d]dO\YUY\Yd_WSKXë^a¹\MdY
ľMSë 5VSXQO\K Lcħ Ŝ\¹NħOW TOT XKTaSÿU]dcMR
SX]ZS\KMTS S Y]^K^OMdXOT NOMcdTS acħëMdXOQY
ZYľaSÿMOXSK]SÿQ\KÔMO.VK7_XMRK5VSXQO\
]^KXYaSħ XSOacMdO\ZKXc K\]OXKħ WY^ca¹a
S adY\¹a SUYXYQ\KPSMdXcMR KX^cMcZ_TëM
aSÿU]dYľíTOQYacYL\KŜXSQ\KÔMdXOTAZħca
^OX ^\aKħ Z\dOd ZYXKN NOUKNÿ NY YUYħY
#"\aU^¹\cWXK]^ëZSħU\cdc]Z]cMRSMdXc
8Y\aOQK:¹ŜXSOTXY\aO]US^a¹\MKYNU\cħT_Ş
MKħUYaSMSO YN\ÿLXc aħK]Xc ľaSK^ <¹ŞXSMO
S ZYNYLSOĩ]^aK a ZYNOTľMS_ NY Y^KMdKTëMOT
\dOMdcaS]^YľMS S ]d^_US WYŞOWc dKYL]O\aY
aKíZYNNKTëMKXKVSdSOXSOVSMdXOMYZ\KaNK
XSOWXSOTSX^\cQ_TëMOK_^YZY\^\O^ca]dc]^USMR
^\dOMR ^a¹\M¹a dXKTN_TëMO ]Sÿ a dLSY\KMR
7_dO_W8K\YNYaOQYa:YdXKXS_
5VSXQO\ U^¹\c acUYXKħ dKVONaSO USVUK
Q\KÔMdXcMRZY\^\O^¹aSK_^YZY\^\O^¹a]OX]_
]^\SM^YS^YaZ¹ŜXSOT]dcWYU\O]SOdacMdKTOW
]cWLYVS]^¹a aħK]XO \c]c a\Kd d ]cVaO^Uë
_ŞcMdKħZY]^KMSYWa]aYSMRMcUVKMR^KUSMR
TKU<ĀUKaSMdUK7SĨYĿîMdc0KX^KdTO,\KRW
]K4ONXcWdMSOUKa]dcMR^OQY^cZ_Z\dON
]^KaSOĩ TO]^ ZVKX]dK 8YM  aZ\YaKNdKTëMK
NY McUV_ 9 ĿWSO\MS -dĀĿî ZSO\a]dK SV 
7OVKXMRYVSTXK UYWZYdcMTK N\YLSKdQYaY
YZ\KMYaKXK U\O]Uë KUaKPY\^c Z\dON]^KaSK
]SONdëMOQYXKNL\dOQSOWWY\dKZ\dcľaSO^VO
U]SÿŞcMKWħYNOQY^\dcNdSO]^YTONXYVO^XSOQY
WÿŞMdcdXÿ:YUKdKXcdZ\YÔV_YZK\ħ]dcQħY
aÿXKZ\KaOT\ÿMOdVOaëa]ZK\^ëXKUYVKXSO
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1\KŞcXK2KħK]K

7Kb5VSXQO\8YM
"""KUaKPY\^K
KUaK^SX^K

_aKŞXSOľVONdSdKVOŞXYľMSa\Yd^KMdKTëMcW
]SÿZ\dONXSWľaSOMSO\YľVSXSdaSO\dë^DO
]aë]UħYXXYľMSëNY]dMdOQ¹ħ¹a5VSXQO\XSO
ZYWSXëħ NYUħKNXOQY YZS]_ ]^\YT_ a U^¹\c
TO]^_L\KXc7YNXOZ\ëŞUYaKXO]ZYNXSOTON
XYLK\aXcMSOWXc]_\N_^SUY]d_VK]aYLYN
XOKVOaNYL\cWQK^_XU_ľaSKNMdëYaKNdO
TKUëK\^c]^KZ\dcaSëdcaKħNYdOaXÿ^\dXOQY
aSdO\_XU_ =MOXK YL\Kd_TO ^YMdëMë ]Sÿ
XK\\KMTÿ WSÿNdc ľaSK^OW aOaXÿ^\dXcW
ZY\^\O^YaKXOQY K Y^YMdOXSOW a U^¹\cW
]SÿdXKTN_TO,cZYNU\OľVSíTOTS]^Y^ÿXSOWKV
a]dc]^USO OVOWOX^c a 8YMc ]ë dXKMdëMO$
WY\dOdKMR¹N]ħYĩMKľMSOŞUKNdSOVëMK]MOXÿ
XKNaSOMdÿľMSľaSK^cMdcVSVSKS]SKNKTëMcXK
XSOT WY^cV ]cWLYVSd_TëMO Z\YLVOW _^\K^c
XSOaSXXYľMS8KN^YXSOLYXKNQħYaëK\^c]^c
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dNcXKWSdYaKXO NOUY\KMcTXcWS PY\WKWS
iQYXSëMcMR]SÿnMRW_\S]SVXcWUYX^\K]^OW
ľaSK^ħYMSOXSKacNKTO]SÿLcíWO^KPY\ëWcľVS
UħÿLSëMcMR ]Sÿ a QħYaSO ZY\^\O^YaKXOQY
>K \OÕOU]cTXK ZOħXK NO^KVS Z\KMK ]^KXYaS
dKZYaSONŜ ZYaKŞXcMR ^OWK^¹a Y ^\KQSMd
XcWVY]SOSU\_MRYľMSŞcMSKMdħYaSOUKU^¹\O
ZYTKaSKTë]SÿaUYVOTXcMRZVKX]dKMRMcUV_
:O]cWS]^cMdXëacWYaÿZY\^\O^_ZYNU\OľVK
aSOĩMdëMKNdSOħYY]^K^XSKZVKX]dKaU^¹\OT
dXKTN_TOWc]OX^OXMTÿ=MRYZOXRK_O\K$iAS\
ÕSOROXNSO0Y\WNO]>YNO]XSMR^NOX>YN%
NOXX _X]O\ RYOMR]^OX a_OX]MRO DSOV S]^$
>YNn _MSOUKWc YN PY\Wc ľWSO\MS XSO YN
XSOT ]KWOT ZYXSOaKŞ XK]dcW XKTacŞ]dcW
_Z\KQXSYXcWMOVOWTO]^ľWSO\í4O]^^Y^O
WK^U^¹\cNY]cí]dcLUYdKKL]Y\LYaKħWcľVS

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

5VSXQO\K ZYTKaSKTëM ]Sÿ T_Ş aO aMdOľXSOT
]dcMR TOQY McUVKMR Q\KÔMdXcMR ^KUSMR TKU
/aKSZ\dc]dĨYĿî.\KWK^cMdc7SĨYĿî4ONXKU
NYZSO\Ya9ĿWSO\MS-dĀĿîZSO\a]dK]^KTO]Sÿ
WY^caOWZ\dOaYNXSWNYU^¹\OQYZYXYa
XSO a\KMK K\^c]^K XSOWKV NOUKNÿ Z¹ŜXSOT
a N\_QSW McUV_ Y ^cW ]KWcW ^c^_VO
acNKXcW a "#" _ +W]VO\K S <_^RK\NK
a ,O\VSXSO .KTO ^Y ZYN]^Kac NY Z\dcZ_]d
MdOĩ ŞO UYWZYdcMTK 8YM WYŞO WSOí dXK
MdOXSONVK^a¹\MdYľMS5VSXQO\K_XSaO\]KVXO
ZYUKd_TëM p a UYX^OUľMSO ]KWOQY McUV_
S ]dO\]dOQY ]ZOU^\_W TOQY Z\KM p Z\YLVOW
U^¹\cQYdKZ\dë^KS]ZY]¹LaTKUS]SÿdXSW
LY\cUK,SY\ëMZYN_aKQÿWO^YNÿ]cWLYVS
]^¹aTKUëTO]^ZYUKdKXSOZY\^\O^¹aZYZ\dOd
ZYaSëdKXSO SMR d ]c^_KMTKWS ]MOXSMdXcWS
8YM]^KXYaSUVK]cMdXcZ\dcUħKNK_^YZY\^\O
^_Z\dOWKaSKTëMOQYXSO^cVOZYZ\dOdac\Kd
^aK\dc SVO Z\dOd ]cVaO^Uÿ QO]^ S UYX^OU]^
aTKUSWZY]^KíTO]^_WSO]dMdYXKAaK\]^aSO
^OMRXSMdXOT aSOMdY\Xc UVSWK^ dKWcľVOXSK
S XK]^\¹T ^KTOWXSMc ZYNU\OľVK YNZYaSONXS
NYL¹\ QħÿLYUSOQY Ş¹ħ^OQY ^YX_ ZKZSO\_
TKZYĩ]USOQYSMdK\XYL\ëdYaOTPK\LcN\_UK\
]USOTZSO\a]dOTONcMTSacUYXKXOTaXKUħKNdSO
Na_NdSO]^_ OQdOWZVK\dc :YN adQVÿNOW
aK\]d^K^YacW dK\¹aXY ZVKX]dK TKU S MKħc
McUVXKVOŞëNYWħYNdSOĩMdOQYTO]dMdOYU\O]_
^a¹\MdYľMSQ\KÔMdXOT5VSXQO\KaU^¹\cWPY\
Wc YZ\KMYa_TO ÔXOdcTXë U\O]Uë KUaKPY\^c
S KUaK^SX^ë p acXSU dKZK^\dOXSK ^a¹\Mc
aQ\KÔUS<OWL\KXN^KSWS]^\dYa]USOħëMdO
XSO YL_ ^OMRXSU _ 1YS a MdcW ]KW W¹Qħ
_MRYNdSí dK QYNXOQY WS]^\dK XKľVKNYaMÿ
8SOZYdY\XKacNKaKħYLc]SÿZ\KMK_WcUK
TëMK ZOħXOW_ aZS]KXS_ ]Sÿ a ZYTÿMSO lZY\
^\O^oLK\NdY]SVXSOYNNdSKħcaKħKXKSXXcMR
]cWLYVS]^¹adO]dMdOQ¹VXcWac\¹ŞXSOXSOW
/NaK\NK 7_XMRK DKSX]ZS\YaKħK QY S ZY
]ħ_ŞcħKTKUYad¹\SUYXYQ\KÔMdXcaMdO]XOT
N\dOaY\c^YaOT UYWZYdcMTS d "#  \ dK^c
^_ħYaKXOT ASOMd¹\ E7OVKXMRYVSKG U^¹\OT
XSO dXKTNdSOWc XSO]^O^c a dLSY\KMR 78:

-RYMSKŞdK]KNXSMdKSNOK^c^_ħSdOaXÿ^\dXO
ZYNYLSOĩ]^aY YL_ Z\KM ]ë _NO\dKTëMO ^Y
TONXKU K]MO^cMdXK ZYdLKaSYXK ]dMdOQ¹ħ¹a
UYWZYdcMTK 7_XMRK LÿNëMK \¹aXSOŞ K_
^YZY\^\O^OW Z\dOWKaSK ]SVXSOT S dNKTO ]Sÿ
LK\NdSOT NY^cUKí S]^Y^c \dOMdc ZYUKd_TëM
TONXYMdOľXSOSXXOZY^\dOLcSSXXëa\KŞVSaYľí
YLcNa_^a¹\M¹a
8Y\aO]USK\^c]^KLcħLOdaë^ZSOXSKXKTac
LS^XSOT]dcW Z\dON]^KaSMSOVOW ]cWLYVSdW_
KZY\^\O^SK_^YZY\^\O^YNQ\caKħaTOQY^a¹\
MdYľMSdXKMdXSOaKŞXSOT]dë\YVÿXSŞ_5VSXQO
\K^KUaWKVK\]^aSOTKUSaQ\KÔMOaU^¹\OT
dXKVKdħ XSOacMdO\ZKXO WYŞVSaYľMS OU]Z\O
]TS! ,cħ QħÿLYUY dKKXQKŞYaKXc a WY^ca
STOQYZ]cMRYVYQSMdXëKXKVSdÿ]^ëNUYXMOX
^\KMTKXKNYMSO\KXS_NYS]^Y^cZYZ\dOdYNdSO
\KXSOdXKNWSO\XcMRNOUY\KMTSaSOVYU\Y^XO
Z\dO\KLSKXSO^OT]KWOT]MOXcaYL_WONSKMR
KVO^OŞacUY\dc]^caKXSOOVOWOX^¹a]^cVSdKMTS
NVKZYNU\OľVOXSKYU\OľVYXcMROWYMTSAMdO
]XcWZ\dcUħKNOW^KUSOQYNdSKħKXSKTKUSZY
MdÿľMSSV_]^\KMTëSX]ZS\KMTS8YMì5VSXQO\KTO]^
TONXKdXKTaMdOľXSOT]dcMRKUaKPY\^8Y\aO
QK-R\S]^SKXSK,YROWO3SV?UKdKħK]Sÿ
aZSO\a]dOT^OMOQ\KÔMdXOT7_XMRKacNKXOT
Z\dOd 4_VS_]K 7OSO\K1\KOPOoK a "# \"
:SO\aYadY\OW KUaKPY\^c Lcħ YL\Kd d \YU_
""!dK^c^_ħYaKXc8KWKX]K\NdSOZ\dON
]^KaSKTëMcK\^c]^cMdXëMcQKXO\Sÿ5\S]^SKXSS
NYU^¹\OT7_XMRZ\dcħëMdcħ]SÿaZYħYaSOVK^
Y]SOWNdSO]Së^cMR,cħK^YQ\_ZKUYX^O]^_TëMK
WSO]dMdKĩ]USO YLcMdKTO ]U_ZSYXK aYU¹ħ
ZS]K\dK2KX]K4«QO\K"p#K_^Y\K
UYX^\YaO\]cTXOTZYaSOľMS0\K5\S]^SKXSKpLY
ROWOX"".YľaSKNMdOXSKd^KW^cMRVK^
aħëMdKTëMa^Y^\KQONSO\YNdSXXOacaYħKħc
N_MRYac S K\^c]^cMdXc U\cdc] ]^KXYaSëMc
Z\dOħYW a ^a¹\MdYľMS 7_XMRK 9N\d_MSħ
a¹aMdK]XK^_\KVS]^cMdXëUYXaOXMTÿ]acMR
NdSOħ XK \dOMd ^\_NXcMR ZOħXcMR ZK]TS
SOU]Z\O]TSaë^U¹aZ]cMRYVYQSMdXcMRMdOQY
ac\KdOW]ëUV_MdYaONVK\OMOZMTSTOQY]d^_US
YL\Kdc5\dcUS7KNYXXKd"#\9Z\KMY
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1\KŞcXK2KħK]K

/NaK\N7_XMR
-R\S]^SKXSKp,YROWO3
"#KUaKPY\^K

a_TëMZħc^ÿNYZYdXKĩ]USOTYNLS^USK\^c]^K
WSO]dUKħT_ŞaNcXKWSMdXSO\YdaSTKTëMOT]Sÿ
]^YVSMc 8SOWSOM U^¹\K ZYaYVS ]^KaKħK ]Sÿ
MOX^\_W/_\YZcSľaSK^K>KUŞO^_^KTZYNYL
XSO TKU a 5\c]^SKXSS ]^Kħ ]Sÿ _MdO]^XSUSOW
TONXOT d Q\_Z a]Z¹ħ^aY\dëMcMR K^WY]PO\ÿ
\KNcUKVXOQY SX^OVOU^_KVXOQY S N_MRYaOQY
PO\WOX^_ a MO]K\]^aSO aSVROVWSĩ]USW
Y aSOVO TONXKU N\KWK^cMdXSOT]dOQY XSŞ
a5\¹VO]^aSO8Y\aOQSS:K^\dëMd^OTZO\]ZOU
^cacWYŞXKZ\dcZ_]dMdKíŞOacL¹\XKad¹\
NY KUaKPY\^c UYWZYdcMTS Z\dON]^KaSKTëMOT
U\ëQMcQKXO\SSd5\c]^SKXSSXSOLcħZ\dcZKNUY
ac4ONXcWdK\Q_WOX^¹aZY^aSO\NdKTëMcMR
^YZ\dcZ_]dMdOXSOWYŞOLcí^c^_ħdWSOXSYXc
a ^OMO 7OSO\K1\KOPOoK d KUMOX^_TëMOQY
KXYXSWYaYľí ZY]^KMS a YL\KdSO YQ¹VXO
YU\OľVOXSO WSOT]MK ]ZY^UKXSK 8K WKX]K\
NdSOXKYU\OľVKTëMcMRK\KU^O\S^YŞ]KWYľí
Q\_Zc-R\S]^SKXSKp,YROWOMdcVSMcQKXO\SK
K\^c]^cMdXK a 9]VY DXKMdOXSO acLY\_
^OWK^_SadY\_YL\KdYaOQYY\KddWSKXÿ^c
^_ħ_WYŞXKYNMdc^KíaSOVYaK\]^aYaY:YdK

!"

aSNYMdXcWYNaYħKXSOW]SÿNYUY\dOXSYN
\d_MYXOQYSdKQ_LSYXOQYaaSOVUSWWSOľMSO
K\^c]^caSNKí\¹aXSOŞľaSKNYWOXKaSëdKXSO
NYZY]^KacUYX^O]^KMTSSXYXUYXPY\WSdW_
K^KUŞOXSO_QSÿ^YľMSSXSOdKVOŞXYľMSN_MRK
U^¹\KpTKUW¹aSXYac^c^_ħpd\YNdSħK]Sÿ
dXKMdXSO aMdOľXSOT 8SOZYdY\XK OXSQWK
^cMdXKKUaKPY\^KTO]^LYaSOW\YNdKTOWZY\
^\O^_dLSY\YaOQYKZYľ\ONXSYK_^YZY\^\O^OW
TOT^a¹\Mc?MdO]^XSUKWS]MOXc]ëMdħYXUYaSO
LYROWcXY\aO]USOTaľ\¹NU^¹\cMRdSNOX^cÔ
UYaKXSdY]^KVS$]^_NOX^YXKdaS]U_2YVW]OX
aUKZOV_]d_da\¹MYXcNYXSOQY^aK\dë
ZS]K\dXY\aO]US+bOV7K_\O\" p#
S XKTLK\NdSOT SX^\cQ_TëMK dXKTN_TëMK ]Sÿ
aZSO\a]dcWZVKXSOZY]^Kí]KWOQY7_XMRK
a\YVSXSOľWSKħOQYYL]O\aK^Y\K#7SWYŞO
Z\KMKacUYXKXKdY]^KħKZ\dOdZYMdë^U_TëMO
QYa¹aMdK]Q\KÔUKZSO\a]dONdSOħK$]_MRY
\c^cKUaKPY\^cSVS^YQ\KÔOacUYXKħTO]SOXSë
"# T_Ş ^_^KT aSNKí ]UħYXXYľí 7_XMRK
NY acUY\dc]^caKXSK TÿdcUK Q\KPSMdXOQY
a MOV_ XYaOQY QħÿL]dOQY ]ZYT\dOXSK XK

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

S]^XSOTëMë \dOMdcaS]^Yľí -d^O\OT \YdNc]U_
^YaKXS WÿŞMdcŜXS ]SONdëMc Z\dc dK]^KaSY
XcWKVUYRYVOW]^YVOZ\dON]^KaSOXSdY]^KVS
a LK\NdY _Z\Y]dMdYXc a\ÿMd Z\cWS^caXc
]ZY]¹L dK ZYWYMë WYMXcMR U\O]OU KUaK
PY\^YacMR >O XSO]UYWZVSUYaKXO ľ\YNUS
_Şc^OXKTZOaXSOTadXKMdXcW]^YZXS_dZY
aYN_YQ\KXSMdOĩaK\]d^K^_ZYMdë^U_TëMOQY
Q\KÔUKW_]SKħcLcí^OŞľaSKNYWëZY^\dOLë
da\KMKTëLYaSOW_aKQÿXKZ]cMRYVYQSMdXë
S ]ZYħOMdXë acWYaÿ ]MOXc +]MO^cMdXO ^ħY
a ZY]^KMS NcXKWSMdXcMR ZSYXYacMR S ZY
dSYWcMR LVYU¹a U\O] ]_QO\_TëMcMR ľMSKXÿ
d ZYNdSKħKWS YUSOXXcWS a S]^Y^Xc ]ZY]¹L
adWKMXSK acWYaÿ Z\dON]^KaSOXSK MOVXSO
ZYNU\OľVKTëMK^WY]PO\ÿXKZSÿMSKSX^OX]ca
XYľMS]ZY\_KXKaO^dX_ŞOXSKXSW9SVOMKħK
UYWZYdcMTKYN^aK\dK_UħKNXSOS]^XSOTëMOQY
T_Ş YL\Kd_ U^¹\c ]^KXYaSħ LKdÿ K dK\KdOW
Z_XU^acTľMSKNYOU]ZO\cWOX^_Q\KÔMdXOQY
^Y a ]KWOT ZY]^KMS 7_XMRK ]SONdëMOQY XK
]U\KT_ZYVOaOT]^\YXSONY]d_UKí]SÿWYŞXK
XSOaë^ZVSacMRKXKVYQSSd]cVaO^Uë5VSXQO\K
aYWKaSKXOTaMdOľXSOTKUaKPY\MSO8YM7ħY
NcdKWcľVYXcWÿŞMdcdXKZYUKdKXcdZ\YÔV_
dQħYaëa]ZK\^ëXKZ\KaOTNħYXSZYa^K\dKXSO
^cVUYPY\WKVXO_TÿMSOKVOSK^WY]PO\ÿXY]^KV
QSSZKX_TëMëaZ\KMc5VSXQO\K>Y]UYTK\dOXSO
_aSK\cQYNXSKTëPKU^cLYaSOW^cZWcľVSMSOVK
d 8YMc S ^YaK\dc]dëMc W_ XK]^\¹T dKMdÿħc
dKZ\dë^Kí acYL\KŜXSÿ 7_XMRK aU\¹^MO ZY
YZ_LVSUYaKXS_McUV_9ĿWSO\MS-dĀĿîZSO\a
]dK ""# .YaYNOW TO]^ XKWKVYaKXc
a\YU_"#ZYa]dOMRXSONdSľdXKXcYL\Kd
YVOTXc 7OVKXMRYVSK ZSÿí VK^ Z¹ŜXSOT YZ\K
MYaKXc aO a]ZYWXSKXOT aMdOľXSOT aO\]TS
N\dOaY\c^YaOT TKUY ASOMd¹\ E7OVKXMRY
VSKGDaSëdOUZVKX]dc8YMdK_^YZY\^\O^OW
8Y\aOQKa-R\S]^SKXSSp,YROWO3d"#\
XSO TO]^ T_Ş ^KU LOdZYľ\ONXS S YMdcaS]^c
KVO a NKV]dcW MSëQ_ acNKTO ]Sÿ Lcí aKŞXc
SS]^Y^XcNVKQħÿL]dOQYd\Yd_WSOXSK]MOXc
:\dOWKaSKdK^cWNYNK^UYaYOU]ZO\cWOX
^K^Y\]USOZYNOTľMSO7_XMRKNYQ\KÔUSSTOQY

ZY^\dOLK NYUYXcaKXSK ^a¹\MdOT KXKVSdc
aUKŞNcWXYacWiac]^ëZSOXS_n^OQY]KWOQY
WY^ca_Mdc^OT]KWOTUYWZYdcMTS<¹aXSOŞ
Z\YLVOWc Z\dOWSTKXSK S XSOZ\dc]^Y]YaKXSK
NY \dOMdcaS]^YľMS a ZYNYLXcW ]^YZXS_
dKZ\dë^KTëYLcNa_K\^c]^¹aMRYMSKŞ]ZY]¹L
SMRZ\dOŞcaKXSKLcħac\KŜXSOYNWSOXXcLY
^OŞacXSUKTëMcdO]U\KTXSO\¹ŞXcMRNYľaSKN
MdOĩ7_XMRLÿNëMaZYNYLXcWaSOU_MY
5VSXQO\ a 8YMc WSKħ ^\dcNdSOľMS NaK VK^K
acUYX_TëM-R\c]^SKXSĀ,YROWO3SXKMdOTXSŞ
VSZ]USK\^c]^KZYQ\ëŞYXcLcħaacMdO\Z_TëMOT
aKVMO Y Z\dO^\aKXSO 8SO ]_UMO]c ]ZYU¹T
SdKLOdZSOMdOXSOÔXKX]YaOLcħcTOQY_NdSK
ħOWKVOYL]O]TKľWSO\MSL\KUKUMOZ^KMTSSUY
XSOMdXYľíaKVUSYZYN]^KaYaëOQdc]^OXMTÿ
>K\¹ŞXSMK]c^_KMTSSMRK\KU^O\¹aaaSNYMdXc
]ZY]¹LZ\dOXY]S]SÿXKZYNOTľMSONYYZ\KMY
aKXSKZħc^_YLcNa_K\^c]^¹a-RYMSKŞaO
a]ZYWXSKXcMRZ\KMKMRQ\KÔMdXcMRYZS]_Të
]aO ZY]^KMS adY\OW ]cWLYVS]^¹a Z\dOd
_WSO]dMdOXSOSMRaUYX^OUľMSO]MOXSMdXcW
^Y XK ZYdSYWSO U\OYaKXSK PY\W XK]^ÿZ_TO
\YdNŜaSÿU$]dMdOQ¹ħYaOYZ\KMYaKXSOdKZY
WYMëNOUY\KMcTXcMRU\¹^USMRU\O]OUZ\dO
MSa]^KaSK ]Sÿ ZOħXcW ZK]TS NcXKWSMdXcW
ZYMSëQXSÿMSYW ]Z\YaKNdKTëMcW Z\dONWSY^
NYS]^Y^c\dOMdcA_]^KVOXS_MdK]_ZYa]^KXSK
ZYdXKĩ]USOTYNLS^US7_XMRKZYWKQKYN\ÿMd
XK]cQXK^_\KTKUSL\ëdYaYMdK\XKPK\LKY\Kd
Ş¹ħ^cTKZYĩ]USZKZSO\A]UKd_TëYXOXKN\_U
d#\ddKUħKN_0OV]SXQKa,O\VSXSO,cħ
^Y \YU USONc 7_XMR WSKħ aSOVUë ac]^Kaÿ
a 5\S]^SKXSS QNdSO dKZ\OdOX^YaKħ ]dO\OQ
NOUY\KMcTXcMR WYX_WOX^KVXcMR ]dUSM¹a
NYWKVYaSNOħ^KW^OT]dOQY_XSaO\]c^O^_Y\Kd
 Q\KÔU ,cí WYŞO d ^OT aħKľXSO YUKdTS
0OV]SXQacN\_UYaKħ^KUŞOXK]^ÿZXcXKUħKN
-R\S]^SKXSSp,YROWO3
:YNYLXSO dKKXQKŞYaKXë ZY]^Kaÿ Z\O
dOX^_TO5«^RO5YVVaS^dDY]^KaSħKZY]YLSO
QKVO\SÿZYXKN]^_K_^YZY\^\O^¹aa\¹ŞXcMR
^OMRXSUKMR Q\KPSMdXcMR aľ\¹N U^¹\cMR
adY\OW 7_XMRK dXKTNdSOWc ]OUaOXMTÿ
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1\KŞcXK2KħK]K

5«^RO5YVVaS^d
+_^YZY\^\O^#
WSÿUUSaO\XSU]

]cWLYVSMdXcMR ZY]^KMS d \c]KWS K\^c]^US
AcUYXcaKħKTOXSOZ\dO\aKXSOYNaMdO]XOT
WħYNYľMS NY Z¹ŜXOT ]^K\YľMS 4KUUYVaSOU
acNKTë]SÿXKTMdÿľMSOTMRħYNXcWSSZYaľMSë
QVSacWSaSdO\_XUKWSaS]^YMSO]ë^Y]SVXSO
XKdXKMdYXO OWYMTKWS NdSOħK U^¹\O ]a¹T
dOaXÿ^\dXc U]d^Kħ^ dc]USaKħc a acXSU_
QħÿLYUSOT \OÕOU]TS S YQ\YWXOT aOaXÿ^\dXOT
_MdMSaYľMS  D ZYaYN_ XSOZ\dO\aKXOQY
ħKĩM_MRK K_^YZY\^\O^¹a TKU S dO adQVÿN_
XKSMRQħÿLSÿ5YVVaS^dl]^YSXSMdcWWYXYVS^o
a]aYSMRMdK]KMRLÿNëMMdÿ]^YZY\¹aXcaKXë
d<OWL\KXN^OW,Y^OŞZY\^\O^TKUSQ\KÔUK
pZYNYLXSOTKU_RYVOXNO\]USOQYWS]^\dKp
Lcħc TÿdcUSOW TOT ]O\MK S N_]dc KMdUYVaSOU
Lcħc ^OŞ WO^YNë aKVUS Y Z\KaNÿ aYVXYľí
S]Z\KaSONVSaYľí=ë^YPKU^cNVKd\Yd_WSO
XSK]d^_US5«^RO5YVVaS^dZYN]^KaYaOTaKQS
A#\aaSOU_Md^O\NdSO]^_ZSÿMS_VK^
K\^c]^UK acUYXKħK a WSÿUUSW aO\XSU]SO
aZOaXcW]OX]SOXKdKW¹aSOXSOXSOZYdY\Xc
KTONXKUTKUMdÿ]^Y_aKŞK]SÿTONOXdO]aY
SMRXKTVOZ]dcMRK_^YZY\^\O^¹aSV4O]^
^Yd_ZOħXSOSXXcZ\dcUħKNXSŞNaKNY^cMR
MdK] Z\OdOX^YaKXO S Y]^K^XS d YWKaSKXcMR

"

^_ K_^YZY\^\O^¹a acUYXKXcMR a ^OMRXSMO
aUVÿ]ħOT^\KaSYXOT9SVOUYWZYdcMTO5VSX
QO\KS7_XMRKWSKħcMRK\KU^O\]cVaO^UYac
dac\KŜXcWKUMOX^OWXKUYX^OU]^]MOXSMd
Xc ^Y a ^cW ZY\^\OMSO WKWc NY MdcXSOXSK
d WKU]cWKVXë UYXMOX^\KMTë XK QħYaSO \c
]KMRSac\KdSO^aK\dcAKQKdKLSOQ_W_]SKħK
LcíaSOVUK]UY\YZYNUYXSOMYZ\KMYacaKXSK
p a Z\dONY]^K^XSW ]d¹]^cW ]^KXSO p Zħc^K
dY]^KħKYLMSÿ^KdWXSOT]dYXYTOTac]YUYľí
^KU Lc MKħë UYWZYdcMTÿ acZOħXSKħK QħYaK
,Odaë^ZSOXSKdKLSOQ^OXadWKMXSKOU]Z\O]Tÿ
Sa]ZY]¹LdK]KNXSMdcZYNU\OľVK\YVÿ^aK\dc
aZ\dOUKdcaKXS_aK\^YľMSSaSdTSMdħYaSOUK
=^KTO ]Sÿ YXK Z\KaNdSacW YLVSMdOW N_]dc
S ľaSK^K ZYdKdWc]ħYaOQY U^¹\c 5YVVaS^d
dKa]dOZOXO^\_TOaZY]d_USaKXS_YNZYaSO
NdSXKX_\^_TëMOTëZc^KXSKA^OTWKVK\]USOT
UYWZYdcMTSaU^¹\OTXSOWKWSOT]MKXKY]^\O
UYX^_\caSNdSWcKŞXKdLc^ac\KŜXSO^aK\d
NYT\dKħOTdKWcľVYXOTSdNc]^KX]YaKXOTUYLSO
^c7SWYŞOZ\dOMd_aK]SÿTOT\YdMdK\YaKXSO
UYXNcMTë MdħYaSOUK S ľaSK^K TKUS ^aY\dc
^Y TKU Mdÿ]^Y SX^O\Z\O^_TO ]Sÿ a VS^O\K^_\dO
YLSOU^_Uë^OWVOaOQYYUKpMRYMSKŞXSO_P
XSO p Z\¹L_TO XKaSëdKí UYX^KU^ d aSNdOW
>\_NXYZ\dO]ëNdSíXKSVOTO]^^YdKLSOQaKŞXc
NVKK\^c]^USTO]^TONXKUPKU^OWŞOdKZYWYMë
]^Y]_XUYaY Y]dMdÿNXcMR ľ\YNU¹a PY\WKV
XcMR_NKħY]SÿTOT_dc]UKí]^KXXKQ\KXSMc$
WSÿNdc dKWUXSÿMSOW aO aħK]XcW ľaSOMSO
KUYXP\YX^KMTëd\dOMdcaS]^YľMSëdOaXÿ^\dXë
>KUSOPOU^Z\KMKdKaNdSÿMdKaXSOWXSOT]dcW
]^YZXS_ aK\]^aSO ^OMRXSMdXOT S ]ZY]YLYaS
Z\YaKNdOXSK ľaSK^ħK ]^KXYaSëMcW Y ]SVO
ac\Kd_ Q\KPSUS 7SÿUUS \c]_XOU XSMdcW
U\ONUë XK Q\_LYdSK\XS]^cW ZKZSO\dO Y]Së
QXÿħKZ\dOdaZ\YaKNdOXSOLÿNëMOTYNWSKXë
KUaKPY\^c ^OMRXSUS WSÿUUSOQY aO\XSU]_
U^¹\cWZYaVOUħKZħc^ÿ8KaO\XSU]SOYNLSħK
]^\_U^_\ÿŞOLO\UYaOQYZKZSO\_S^UKXSXMY
Z\dcZSO\a]dcW^\KaSOXS_NKħY\¹aXYWSO\Xc
VSXOK\XYZ_XU^YacYL\Kd.YZSO\YXK^cW
^VO a NKV]dcW Z\YMO]SO _ŞcaKħK aħKľMSaOT

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

/WSV8YVNO1ĨYaK
dPKTUì/8#!VS^Y
Q\KÔKZ\dON\_UYaKXK
^_]dOW
7Kb6SOLO\WKXX
+_^YZY\^\O^
a]ĨYWUYacWUKZOV_
]d_#!VS^YQ\KÔK

^OMRXSUSKUaKPY\^YaOT4OTU\O]USNOVSUK^XSO
YUKVKTë^aK\ddZ\KaOT]^\YXcdKdXKMdKTëħ_US
L\aS _ XK]KNc XY]K K N\YLXO ZYMSëQXSÿMSK
dKWcUKTëdOaXÿ^\dXcdK\c]QħYac3XXOZY
TONcXMdOXSMdcWZ\dcZKNUYaYdXKVKdħc]Sÿ
a VOacW NYVXcW XK\YŞXSU_ -KħYľí a\Kd
dNOVSUK^XcWL\ëdYacW^YXOWPK\Lc^aY\dc
NdSOħYNOVSUK^XOZY\_]dKTëMOZOħXO\OÕOU]TS
Sac]WKUYaKXO.YTľMSONY^KUSOQYYL\Kd_

_dc]UKħKaŞW_NXOT]SONWSYO^KZYaOTZ\KMc
ZYZ\dONdYXOTaMdOľXSOT]dëdLVSŞYXëSY]^K
^OMdXSO YN\d_MYXë UYWZYdcMTë a LK\NdSOT
VSXOK\XcW]^cV_=S`O\]
7SWY YQ\YWXOQY ]_UMO]_ KUaKPY\^c
d MdK]OW ]dMdOQ¹VXSO NVK ]cWLYVS]^¹a
MdK\XYLSKħK VS^YQ\KÔK YUKdKħK ]Sÿ LK\NdSOT
]K^c]PKUMTYX_TëMK 3 MRYMSKŞ LcVS dKSX^O\O
]YaKXS XK \¹aXS TOT LK\aXë aO\]Të Mdÿľí
dXSMRWSÿNdcSXXcWS9NSVYX<ONYX_aK
ŞKħKŞOUYVY\XS]dMdc\cMSXÿS]Z\YaKNdKTëNY
LKXKħ_SZY]ZYVS^YľMS.VKXSMRaħKľXSOMdO\ĩ
L_N_TO XK]^\¹T S adWKQK ^KTOWXSMÿ MOMRc
a ]cWLYVS]^cMdXcMR Z\dON]^KaSOXSKMR XKT
S]^Y^XSOT]dO A dLSY\KMR 7_dO_W 8K\YNY
aOQY a :YdXKXS_ ^\dc VS^YQ\KÔMdXO NdSOħK
dK]ħ_Q_TëXK]dMdOQ¹VXë_aKQÿ=ë^YK_^Y
ZY\^\O^c 8YVNOQY S 6SOLO\WKXXK Y\Kd i+V
L\OMR^=MRWSN^n/NaK\NK7_XMRKŝcMSY\c]c
K_^Y\¹a^cMRZ\KMdK]UKU_TëMY]ZVK^KTë]SÿdO
]YLëWSÿNdcSXXcWSNdSÿUSY]YLSO=MRSOÕO\K
Z\dcTKMSOVK S K_^Y\K Q\KÔMdXcMR UK^KVYQ¹a
\KS]YXX°a]dc]^USMR^\dOMRZK^\dZ\dcZ"
Y\Kd =OMO]TS ,O\VSĩ]USOT NY U^¹\OT XKVOŞOVS
8KTZ¹ŜXSOT p a #" \ p MdħYXUSOW \_MR_
dY]^Kħ 8YVNO U^¹\c ZY Na¹MR VK^KMR ]^Kħ
]SÿK_^Y\OWY]YLS]^OQYdTKNVSaOQYK^KU_XK
6SOLO\WKXXK/POU^OWLcħK\OdcQXKMTK^OQY
Y]^K^XSOQYdP_XUMTSZ\OdcNOX^K=OMO]TSS_]_
XSÿMSOdXSOT8YVNOQY:\dcT\dcTWc]SÿdK^OW
K_^YZY\^\O^YW YLcNa_ K\^c]^¹a Y ]U\KTXSO
\¹ŞXcMR Y]YLYaYľMSKMR AcUYXKXSO aSdO
\_XU¹aNdSOVSNYUħKNXSONOUKNK$K_^YZY\^\O^
8YVNOQY1ĨYaKdPKTUì/8SVZYa]^Kħ
a \YU_ #! K K_^YZY\^\O^ 6SOLO\WKXXK
SVa#!\.VKUKŞNOQYdXSMRTO]^^Y
SXXK PKdK ŞcMSK Y]SëQXSÿí S NYľaSKNMdOĩ
^KUŞO K\^c]^cMdXcMR =^K\]dc Y NaKNdSOľMSK
VK^6SOLO\WKXX^YZYa]dOMRXSO]dKXYaKXc
]SONOWNdSO]SÿMSYVO^XS WÿŞMdcdXK XSO NY
ľaSKNMdKXc^\Y]UKWSWK^O\SKVXcWSY^YMdYXc
\YNdSXëSU\ÿQSOWZ\dcTKMS¹ħ5SWSXXcWLcħ
8YVNO WSWY K_^OX^cMdXOT aSK\c a aK\^Y
ľMSZY\caMdcSXSO^YVO\KXMcTXcKdZYaYN_

"

1\KŞcXK2KħK]K

YLSOU^caXSOXÿUKTëMcMRQYUħYZY^¹aMSëQVO
dWKQKTëMc ]Sÿ d ŞcMSOW ]KWY^XSU >OX \c]
Y]YLYaYľMSdNKTO]SÿZ\OdOX^YaKíYWKaSKXO
NdSOħY7KWcaXSWNYMdcXSOXSKdacSdYVY
aKXë^aK\dëMd^O\NdSO]^YVO^XSOQYWÿŞMdcdXc
Y]SVXOTY]YLYaYľMSYNUSVU_VK^ŞYXK^OQYKVO
^OŞ\YdZYMdcXKTëMOQY^\_NXëaKVUÿYWSOT]MO
a LO\VSĩ]USW ľaSOMSO ]d^_US :YaľMSëQVSac
P\YX^KVXc aSdO\_XOU idKaSO]dYXOTn XK LSK
ħcW ^VO QħYac d MSOXSOW \YXNK UKZOV_]dK
dK]ħKXSKTëMcW VOaO YUY S ZOXO^\_TëMcW
]ZYT\dOXSOW Z\KaOQY dXSOaKVK S XSOZYUYS
dK\KdOW8SONLKVO^\dcWKXKa_]^KMRPKTUK
U^¹\KYZKNKaN¹ħUYWZYdcMTSdNOMcNYaKXë
ZSYXYaë VSXSë YŞcaSK Të aZ\YaKNdKTëM NY
acaKŞYXOT ]UëNSXëN Z\KMc aSÿMOT ]aYLYNc
a ]OX]SO Z]cMRYVYQSMdXcW LÿNëM ac\KdOW
XYX]dKVKXMTS K XKaO^ K\YQKXMTS >K Z\OMc
dcTXKaSdTKZY\^\O^YaKXOQYZYNU\OľVYXKTO]^
WYMXcWSZħcXXcWSN_U^KWSZÿNdVKMOVXSO
ZYUKd_TëMcWS XKTaKŞXSOT]dO \c]c S UYX^_\c
^aK\dc7KVK\]UKaQ\_XMSO\dOMdcUYXMOZ
MTK \YLS a\KŞOXSO NYL\dO Z\dOWcľVKXOQY
XK]cMYXOQY OWYMTKWS Z\dOUKd_ NY]UYXKVO
UYX^\YVYaKXOQY ^OMRXSMdXcWS _WSOTÿ^
XYľMSKWS K\^c]^c :YNYLXSO TKU -R\c]^SKXSK
,YROW°aZ\dcZKNU_7_XMRK1ĨYaKdPKTUì
/8XKVOŞcNYaMdO]XcMRQ\KÔMdXcMRNdSOħ
8YVNOQYU^¹\ca#\acUYXKħZSO\a]dO
KUaKPY\^cNaKVK^KZ¹ŜXSOTN\dOaY\c^cKa
\YU_ #! USONc ZYa]^Kħ YWKaSKXc K_^Y
ZY\^\O^ ZSO\a]dO VS^YQ\KÔO >cMR Y]^K^XSMR
acUYXKħa¹aMdK]ZYXKN^\dcNdSOľMSTONXKU
L\KU NYľaSKNMdOXSK a ZY]ħ_QSaKXS_ ]Sÿ
UKWSOXSOW VS^YQ\KÔMdXcW ]ZYaYNYaKħ ŞO
a]dc]^USO ]ë VS^YQ\KÔKWS Z\dON\_UYacWS
:YNYLXSO ZY]^ÿZYaKVS K\^cľMS d .SO ,\ÂMUO
aZYMdë^UYacWYU\O]SOdKSX^O\O]YaKXSK]Sÿ
^ë^OMRXSUë8YaSMT_]dLYaSOWħK^aSOTW¹Qħ
acUYXKíUYWZYdcMTÿXKZKZSO\dO^\KX]PO\Y
acW^_]dOWVS^YQ\KÔMdXcWSNYZSO\YYNLSíTë
XKUKWSOXS_XSŞd\YLSí^Y]KWYLOdZYľ\ONXSY
XKXSW=KW8YVNOXSOdLc^]YLSOMOXSħ^OX
]ZY]¹L acUYXcaKXSK VS^YQ\KPSS XSOWXSOT

"

1ĨYaK d PKTUì XKVOŞc NY TOQY XKTLK\NdSOT
_NKXcMR NdSOħ a ^OT ^OMRXSMO 3X^\cQ_TëMc
TO]^PKU^ŞOK\^c]^KMRYMSKŞLK\NdY^OQYXSO
V_LSħXKZYMdë^U_UKŞNOTNOUKNc]aOQYŞcMSK
acUYXcaKħ Q\KPSMdXO K_^YZY\^\O^c a MOV_
NYUYXKXSK ]KWYYL]O\aKMTS S NYU_WOX^KMTS
]^KX_aTKUSW]SÿdXKTNYaKħ
D_ZOħXSO SXXc ]^Y]_XOU NY K_^YZY\^\O
^¹aWSKħ6SOLO\WKXXNVKU^¹\OQYLcħcYXO
LK\NdSOTacUħKNXSUSOW^OY\SSK\^c]^cMdXcMR
KU^_KVXSO QY dKTW_TëMcMR XSŞ LKNKXSOW
aħK]XOQYaXÿ^\dK+_^YZY\^\O^a]ĨYWUYacW
UKZOV_]d_ZYa]^Kħ]SONOWVK^ZYUYXÕSUMSO
d8YVNOWT_ŞZY\YdZKNdSO=OMO]TS,O\VSĩ
]USOT a \YU_ #! LÿNëMcW T_LSVO_]dOW
]SONOWNdSO]Së^cMR _\YNdSX K\^c]^c  D ^OT
YUKdTS a _dXKXS_ dK]ħ_Q XKNKXY 6SOLO\
WKXXYaS 9\NO\ 9\ħK -dO\aYXOQY S dY\QK
XSdYaKXY N_Şë WYXYQ\KPSMdXë ac]^Kaÿ
a5\¹VOa]USOT+UKNOWSS=d^_USa,O\VSXSO
+VOLcħ^Y\¹aXSOŞMdK]aYTXcS\YdMdK\YaKĩ
LÿNëMcMR _NdSKħOW ^KUŞO 6SOLO\WKXXK
U^¹\cTO]dMdOa # \ a\KddSXXcWS dK
WSO]dMdKħ ZK^\SY^cMdXO VS^YQ\KÔO a Z\YZK
QKXNYacWZSľWSOi5\SOQO]dOS^n9WKaSKXc
K_^YZY\^\O^ acUYXKXc LOdZYľ\ONXSY XK
UKWSOXS_ZħcXXcWSaZ\KaXcWZ\YaKNdO
XSOWU\ONUSVS^YQ\KÔMdXOTTO]^N_ŞYWXSOT]dc
S LK\NdSOT UYXaOXMTYXKVXc XSŞ Z\KMK 8YV
NOQY>YT_ŞXSOQħYaKdKaSO]dYXKaZ_]^MO
UK\^USKVO]^KLSVXKUYX]^\_UMTK_WYMYaKXK
aac\KŜXcWdK\c]SO\KWSYXKa]dc]^UYXK
^VO dKdXKMdYXcW ]dcLUSWS ZYMSëQXSÿMSKWS
U\ONUS +\^c]^K ZY\^\O^_TO ]SOLSO a _V_LSY
XcW UKZOV_]d_ ^cZ_ ZKXKWK a Z\dcTKdXOT
W_WKXSO\dOSWZ\O]TYXS]^cMdXOTd\YdON\QK
XcWZOXO^\_TëMcW^aK\dľaSK^ħOW:KNKYXY
dQ¹\cdZ\KaOT]^\YXcUYWZYdcMTS\YdTKľXSK
TëMNYLSKħYľMSY^YUUKZOV_]dKSMdÿľí^Y\]_
DVOUUYZYMRcVYXëQħYaëYdNYLSYXëaë]OW
ZYNU\ëŞYXcWS YMdcWK _aKŞXSO Z\dcQVëNK
]Sÿ aSNdYaS ]UħKXSKTëM QY NY XKaSëdKXSK
LOdZYľ\ONXSOQY UYX^KU^_ :\KMK p aONħ_Q
=MRSOÕO\K]^Y]_XUYaY\dKNUSYLSOU^!pTO]^

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

/NaK\N7_XMR
+VL\OMR^=MRWSN^
#"VS^YQ\KÔK

TONXcW d ZYXKN ^\dcNdSO]^_ Q\KPSMdXcMR
K_^YZY\^\O^¹a 6SOLO\WKXXK -RYMSKŞ dO
adQVÿN_XKZYNOTľMSO^a¹\McNY^OQYQK^_X
U_UYXaOXMTYXKVXYľíSZYa^K\dKVXYľí_Tÿ
MSKaTOQYYO_`\ONdSOħYTO]^\KMdOTZK]caXO
aMRK\KU^O\dO^Y]dMdO\YľíS\OKVSdWZ\dON
]^KaSOXSKXSOZYdaKVKTë_dXKíQYdKacħëMdXc
OPOU^WK\SKŞ_]Z\KaXYľMS\ÿUSSZ\KMcdPY\
WëAOaXÿ^\dXK\dOMdcaS]^Yľí^KUaKŞXK
NVKZ\dON]^KaSOĩWYNO\XS]^cMdXcMRZ\dOLSTK
]Sÿ a WKQXO^cMdXcW ]ZYT\dOXS_ ZY\^\O^Y
aKXOQY dW_]dKTëM aSNdK NY NY]^\dOŞOXSK
XSO^cVUY_aKŞXOTSZOħXOTQYNXYľMSKVO^OŞ
dWÿMdYXOT ^aK\dc K\^c]^c 8SO dWSOXSK
^Y TONXKU PKU^_ ŞO dO]^KaSOXSO YLcNa_
VS^YQ\KPSMdXcMR K_^YZY\^\O^¹a$ 8YVNOQY
S 6SOLO\WKXXK ZYUKd_TO ac\KŜXO \¹ŞXSMO
a ZYNOTľMS_ NY UYX]^\_YaKXSK aSdO\_XU_
Y]YLc a ZYdSYWSO OWYMTS S ]ZY]YLSO ^\KU
^YaKXSK ^OT ]KWOT ^OMRXSUS Z\dOd K\^c]^¹a
KU^caXSO dKTW_TëMcMR ]Sÿ Q\KÔUë aK\]d^K
^Yaë KVO p WSWY U\dcŞ_TëMcMR ]Sÿ VY]¹a
p XKVOŞëMcMR NY Na¹MR \¹ŞXcMR ZY]^Ka
SOZYU^a¹\MdcMR
A MdK]SO QNc 8YVNO ^aY\dcħ ]a¹T K_^Y
ZY\^\O^ d PKTUë /NaK\N 7_XMR XKVOŞKħ T_Ş

NY _dXKXcMR S MOXSYXcMR K\^c]^¹a >\_NXK
RS]^Y\SK TOQY ŞcMSK YNMS]XÿħK TONXKU ]aO
ZSÿ^XYacaYħ_TëMa#"\ZYNMdK]ZYLc^_
a 5YZOXRKNdO dKħKWKXSO XO\aYaO U^¹\O
dW_]SħYQYNYZYdY]^KXSKa^KW^OT]dOTUVSXSMO
4KMYL]OXKZYLc^^\aKħYNZKŜNdSO\XSUK#"
NYaSY]XcXK]^ÿZXOQY\YU_-RYMSKŞU\cdc]
Lcħ N\KWK^cMdXc ]dMdÿľVSaSO XSO Z\dO\aKħ
^a¹\MdYľMSK\^c]^c:Ya]^KTëa¹aMdK]Q\KÔMd
XOZY\^\O^cQħ¹aXSOaVS^YQ\KÔSS^OMRXSUKMR
WO^KVYacMR _TKaXSKTëMO p WSWY MRY\YLc
p XSOdacUħë ZO\MOZMTÿ Z]cMRSUS MdħYaSOUK
S MSëQħO Z\KQXSOXSO _MRacMOXSK S]^Y^c Y]Y
LYaYľMS :Y\^\O^YaKXcWS Lcħc a¹aMdK]
Y]YLc d XKTLVSŞ]dOQY Y^YMdOXSK LëNŜ QYľMSO
YNaSONdKTëMcK\^c]^ÿ$YLYU.KXSOVK4KMYL]OXK
SZSOVÿQXSK\OU/WKX_OV1YVN]^OSXMdcLYRK
^O\ZY\^\O^_dZYdXKĩ]USMRdLSY\¹aUYZOXRK
]USWKVK\dSKU^Y\+VL\OMR^/V`SX_]=MRWSN^
"!p#4OQYZY\^\O^SV ZYNYLXSO
TKU_8YVNOQY^YacSdYVYaKXKXKLSKħcW^VO
QħYaKVOUUY^cVUYa]ZK\^KXKXSOac\KŜXcW
dK\c]SO\KWSYX">OX]cWLYVS]^cMdXcdKLSOQ
]^Y]YaKħ7_XMRaQ\KÔMO]^Y]_XUYaYMdÿ]^Y
dOadQVÿN_XKTOTLK\NdSOTSX^cWXcMRK\KU
^O\ :YNYLXO NY ZYdXKĩ]USOQY Z\dcUħKN_
MdK\XYLSKħO VS^YQ\KÔMdXO ZY\^\O^c U\ONUë
dKMdëħacUYXcaKíUSVUKVK^aMdOľXSOTMdOQY
Z\dcUħKNOW WYQë Lcí aSdO\_XUS 2OX\OQY
`KXNO@OVNOS+VLO\^K5YVVYWKXXKYLcNaKd
\YU_# AXSMRWSO\dcħaXKTS]^Y^XSOT]dO
MOMRcSQXY\_TëMN\_QY\dÿNXO]dMdOQ¹ħc]^ëN
MKħKTOQY_aKQK]UYXMOX^\YaKXKdY]^KħKXK
YZ\KMYaKXS_ UYX^_\_ MdK]dUS S]^Y^XcMR
\c]¹a^aK\dcY\KdVYUKVSdKMTSľaSK^ħYMSOXSK
=MRWSN^ _UKd_TO ]Sÿ XKW TKUY WÿŞMdcdXK
Y N_ŞOT ZYMSëQħOT QħYaSO d ^aK\dë Y ac\K
dS]^OT VSXSS L\aS Nħ_QSW S acNK^XcW XY]SO
Y\Kd ac]YUSW Z\dONdSOVYXcW ZYdSYWcWS
SZSYXYacWSdWK\]dMdUKWSMdYVO>OaKŞXO
OVOWOX^c WSWY MRY\YLc 7_XMR acUYXc
aKħ d aSOVUë ]^K\KXXYľMSë UYXMOX^\_TëM
]Sÿ NYNK^UYaY XK YMdKMR U^¹\O adY\OW
\YWKX^cU¹aS]cWLYVS]^¹aWKTëLcíiYUXOWn

"

1\KŞcXK2KħK]K

N_]dc 8SO\_MRYWc ad\YU ._ĩMdcUK XSO
NKTOWYŞVSaYľMSTONXYdXKMdXOTSX^O\Z\O^KMTS
]Z\KaSKTëMa\KŞOXSOLħëUKTëMOQY]SÿWSÿNdc
SX^OX]caXcW aZK^\caKXSOW ]Sÿ a aSNdK
K UYXSOMdXYľMSë ]ZYT\dOXSK a QħëL ]SOLSO
._KVSdW ZY]^KMS TKU S N\KWK^_\QSÿ Z\dON
]^KaSOXSK NYNK^UYaY ZYNU\OľVK ]dMdOQ¹VXK
\OŞc]O\SKľaSK^ħKLKd_TëMKXKOU]^\OWKVXcW
UYX^\KľMSONdSOVëMcW^aK\dXKZ¹ħ-SOĩZY
U\caKTëMTONXYVS^ëMdK\XëZVKWëXSOWKVMKħë
VOaëMdÿľí^aK\dcZY\^\O^YaKXOQYZ\dcL\Kħ
NOUY\KMcTXë S YN\OKVXSYXë PY\Wÿ p \YNdKT
]^cVSdKMTS S Z\dO\c]YaKXSK LÿNëMc p SXKMdOT
XSŞ a Z\dcZKNU_ -R\S]^SKXSK p ,YROWO 3 p
acXSUSOW aSK\c 7_XMRK a UYXSOMdXYľí
dLVSŞOXSKZY\^\O^_NYQ\KXSMUK\cUK^_\c.KTO
^YWYX_WOX^KVXcSXSOMYNOWYXSMdXcOPOU^
dTONXOT]^\YXcXKUħKXSKTëMcNY]U_ZSOXSK]Sÿ
XKNaYS]^YľMSXK^_\cZY\^\O^YaKXOQYdN\_
QSOT ZK\KNYU]KVXSO XKNKTëMc ^aK\dc ac\Kd
^a¹\MdOQY XKZSÿMSK S UYXMOX^\KMTS 5KWSOĩ
NYZY\^\O^_=MRWSN^KdY]^KħdO]dVSPYaKXcZY
acUYXKXS_YNLS^OUZ\¹LXcMRY\KdXKUħKN_
ZSÿ^XK]^_OQdOWZVK\dcXKZKZSO\dOTKZYĩ]USW
S]dOľíNdSO]SÿMS_XKLSKħcWZKZSO\dO:Y\^\O^
ZYdXKĩ]US TO]^ OQdOWZVK\dOW d Y]^K^XSOQY
XKUħKN_dXSOac\KŜXcWXKZS]OWYħ¹aUSOW
_ NYħ_ UYWZYdcMTS$ =MRK_]ZSOVO\ =MRWSN^
9\SQSXKVVS^RYQ\KZRSO^O].\_MUMY]_QO\_TO
ŞO WKWc NY MdcXSOXSK d NdSO]Së^ë YNLS^Uë
Y]^K^XSOQYXKUħKN_
9LYU K_^YZY\^\O^¹a S ZY\^\O^¹a ^a¹\
M¹aY\KdY]¹LdXKXcMRTKUZ\dc^YMdYXc^_
aSdO\_XOU +VL\OMR^K =MRWSN^K a YU\O]SO
WYNO\XSdW_ ad\Y]ħY ^KUŞO dKSX^O\O]YaK
XSO _^\aKVKXSOW YL\Kd¹a Y]¹L LVS]USMR
A Q\KÔMO YN WYWOX^_ TOT YN\YNdOXSK ]Sÿ
ZYa]^KaKħcXSOdVSMdYXONdSOħKZ\dON]^KaSK
TëMOXKTLVSŞ]dë\YNdSXÿZ\dcTKMS¹ħUYVOUMTY
XO\¹aMdcWOMOXK]¹aa]ZSO\KTëMcMRK\^c]^ÿ
-SOUKacW^OQYZ\dcUħKNOW]ëNaKZY\^\O^c
WK^OU d ZYdXKĩ]USMR dLSY\¹a K_^Y\]^aK
]daKTMK\]USOQY^a¹\Mc5K\VK=^K_PPO\Kp,O\XK
S \OdcN_TëMOQY a 7YXKMRS_W 0\KXdK =^_M

"

UK 7SO]dUKTëMc a ,O\VSXSO =daKTMK\ Z\dOd
ZOaSOX MdK] Z\dcTKMSOV 5VSXQO\K d ZYaYN_
U\¹^USOQYŞcMSKacUYXKħdKVONaSO^\dcNdSOľMS
]SONOWQ\KÔU]UK^KVYQYaKXcMRZ\dOd7KU]K
6OR\]K#,cħdXKUYWS^cWWKVK\dOWpZY\
^\OMS]^ë U^¹\c a VK^KMR Y]SOWNdSO]Së^cMR
NdSOaSÿ^XK]^OQY aSOU_ dKSX^O\O]YaKħ ]Sÿ
KUaKPY\^ë ^Y^OŞ aSÿU]dYľí ZYXKN ^\dc
NdSOľMSTOQYQ\KÔU]^KXYaSëZ\dON]^KaSOXSK
ZY\^\O^YaO 8K_US S Z\KU^cMdXO a]UKd¹aUS
NY^cMdëMO YN\KNdKTëMOT ]Sÿ a 8SOWMdOMR
^OMRXSUS ZYLSO\Kħ N\YQë UY\O]ZYXNOXMcTXë
YN WYXKMRST]USOQY KUaKPY\MS]^c :O^O\K
2KVWK "p# d U^¹\cW ^KUŞO ]Sÿ
Z\dcTKŜXSħ 8K^_\KVS]^cMdXc ZY\^\O^ WK^US
dK^c^_ħYaKXc Z\dOd 6OR\]K 6_S]O =^K_PPO\
d NYW_ =MR«\O\ SV ! TO]^ Z\dcUħKNOW
dK\¹aXYNY]UYXKħcMR_WSOTÿ^XYľMSacNYLc
aKXSK\c]¹a^aK\dcTKUSMRK\KU^O\c]^cMdXOQY
NVK =^K_PPO\K dLVSŞYXOQY NY WSONdSY\c^_
]ZY]YL_ YZ\KMYaKXSK Zħc^c acXSUKTëMOQY
d TOQY \dOŜLSK\]USOT KU^caXYľMS 5YWZYdc
MTK XK LSKħcW PKU^_\YacW ZKZSO\dO Mdÿ]^Y
_ŞcaKXcWZ\dOdK\^c]^ÿaMKħYľMSdKTÿ^KTO]^
Z\dOdQħYaÿ]^K\]dOTUYLSO^cVOUUYda\¹MYXë
aZ\KaYdOad\YUSOW]USO\YaKXcWXKaSNdK
:\Y]^YUë^XK^aK\dU\cTëMKZYNMdOZUSOW]SaO
aħY]c d ZYdLKaSYXcW dWK\]dMdOU MdYħOW
Z\dO\dONdYXcWSL\aSKWSdaSNYMdXcWP\KQ
WOX^OWVOaOQY_MRKN_ŞcWZ\Y]^cWXY]OW
dKMSľXSÿ^cWS_]^KWSSdWK\]dMdUKWSaNYVXOT
ZK\^SS ^aK\dc TO]^ YNadY\YaKXK \dO^OVXSO S
LOd_ZSÿU]dOĩľaSKNYWSOXKaSëd_TëMNYaO
\c]^cMdXcMRZY\^\O^¹a6_MK]K`KX6OcNOXK
YMdcWK_^Y\NdSOħKZS]KħNY2KVWKa^\KUMSO
Z\KMcXKNZħc^ëa]^cMdXS_""!\A^OT
UYWZYdcMTS =^K_PPO\ XK YQ¹ħ XSO dKTW_TëMc
]Sÿ ]PO\ë N_MRYaë ZY\^\O^YaKXcMR NKħ ]Sÿ
ZYdXKíTKUYK_^Y\aSdO\_XU_YXSOLKXKVXOT
ac\KdS]^OTY]YLYaYľMSNYLS^XSOZYNU\OľVYXOT
Z\dOXSUVSacW]ZYT\dOXSOWMYa\KddZ\OMcdTë
YN^aY\dOXSK PSdTYXYWSS NKħY WS]^\dYa]Uë
Z\KMÿ _aKŞKXë XSOTONXYU\Y^XSO dK TONXY
d ZSÿUXSOT]dcMR NdSOħ ZY\^\O^YacMR ]acMR

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

!5K\V=^K_PPO\,O\X
6_S]O=^K_PPO\dNYW_
=MR«\O\""!
KUaKPY\^K
"0\KXd=^_MU
:Y\^\O^WK^US"#
KUaKPY\^K

MdK]¹a:Y]d_USaKXSOaħKľMSacMR\YdaSëdKĩ
acWKQKħYYN=^K_PPO\KaaSOV_acZKNUKMR
USVU_U\Y^XOQYZYa^K\dKXSKZ\KMcXK\¹ŞXOT
aSOVUYľMSZħc^KMRSa\¹ŞXcMR_TÿMSKMRY\Kdp
MdOQY]SÿXSOacZSO\Kħpa]ZYWKQKXSKPY^YQ\K
Ôë>KUSONdSKħKXSKWSKħc^KUŞOWSOT]MOZ\dc
YZ\KMYaKXS_YWKaSKXOTUYWZYdcMTS$ZYNYL
XcaMdOľXSOT]dcZY\^\O^Q\KÔMdXcWK^USKVO
aaO\]TSYNa\¹MYXOTacUYXKħaZYħëMdOXS_
dXSOaSOVUëQħYaë]SY]^\c6OR\]KNVK

YLcNa_ ZSO\aYadY\OW Lcħ NaK VK^K aMdO
ľXSOT]dcYL\KdYVOTXcdXKTN_TëMc]SÿYLOMXSO
a5_X]^W_]O_Wa,O\XSO
5SVUKVK^ZYQ\KÔMdXcWNdSOVO=^K_PPO\K
,O\XK ZYa]^Kħ KUaKPY\^Yac :Y\^\O^ WK^
US 0\KXdK =^_MUK SV " YZ_LVSUYaKXc
a ZSO\a]dOT ^OMO WYXKMRST]USOQY @O\OSX PÂ\
9\SQSXKV<KNSO\_XQ]^YaK\dc]dOXSKadY\_Të
MOQY]SÿXKZK\c]USW=YMS°^°NO]+[_KPY\^S]^O]
9ľaSO^VYXKda\¹MYXKVOUUYaZ\Kaë]^\YXÿ
K]MO^cMdXK^aK\d]^K\]dOTUYLSO^cdYN]ħYXSÿ
^cWZYWK\]dMdYXcWMdYħOWZYNU\ëŞYXcWS
YMdcWK Y N_ŞcW Z\Y]^cW XY]SO S aë]USMR
_]^KMR d aħY]KWS ]MRYaKXcWS ZYN dKaSë
dKXëd^cħ_QħYacMR_]^UëZ\dcU_aK_aKQÿ
NdSÿUS ]SVXOW_ ]UYX^\K]^YaKXS_ TOT d ^ħOW
Y\Kd ħKQYNXOW_ ]ZYT\dOXS_ ]USO\YaKXOW_
NY aSNdK :\Y]^Y^K S Y]dMdÿNXYľí ľ\YNU¹a
ac\Kd_ ZYaYN_TO ŞO Z\KMK XSO]SO a ]YLSO
N_ŞcħKN_XOU_Md_íZYNU\OľVYXcNONcUKMTë$
7/38/7?>>/<:YdY\XSOYNWSOXXO^cZYaY
]cWLYVS]^cMdXO Z\dON]^KaSOXSO Z¹ħZY]^KMS
=^_MUKd^aK\dëacħKXSKTëMë]Sÿ^KTOWXSMdY
dMdK\XOQY^ħKa\dOMdcaS]^YľMSTO]^dK]^KXK
aSKTëMYZYNYLXONYZY\^\O^_6_S]O=^K_PPO\
8KaO^ TOŞOVS d ^OQY Y]^K^XSOQY Z\dOWKaSK
UYLSO^KY]SVXSOT]dOTY]YLYaYľMSKK\^c]^cMdXO
aSdTO]ëYNVOQħO^YYLKZ\dcZKNUSSX^\cQ_Të
ZYNYLSOĩ]^aOW _TÿMSK Qħ¹a >OX ]KW SMR
_UħKN^Y]KWY]ZYT\dOXSOZYNYLXKP\cd_\K
SXKU\cMSOQħYacVOUUYYN]ħYXSÿ^OVOaO_MRY
N_Şc XY] S dKMSľXSÿ^O _]^K d dKdXKMdYXcWS
aYU¹ħdWK\]dMdUKWSY\KddKWSO]dMdOXSONO
NcUKMTS7OSXO7_^^O\XK]_aKTëZYNOT\dOXSO
ŞOYLKTWYQVSUY\dc]^KídOa]Z¹VXOQYXSOdK
VOŞXOQYadY\_,K\NdSOTZ\KaNYZYNYLXOTO]^
TONXKU ŞO =^_MU TKUY ZYMdë^U_TëMc ZKSX^O\
Q\K`O_\ dKSX]ZS\YaKħ ]Sÿ NdSOħOW =^K_PPO\K
U^¹\OaUSVU_YNLS^UKMRdXKVKdħY]SÿdK\KdZY
acUYXKXS_a7YXKMRS_WpWSÿNdcSXXcWS
_:O^O\K2KVWKpKa\YU_"#YZ_LVSUY
aKXO dY]^KħY a ZO\SYNcU_ .SO Q\KZRS]MRO
5ÂX]^O]^KTëM]Sÿa^OX]ZY]¹LZYa]dOMRXSO
NY]^ÿZXcW

"
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8KUYXSOMaK\^YXKU\¹^UYdK^\dcWKí]Sÿ
Z\dcNa¹MRYLSOU^KMRZYUKd_TëMcMRLK\NdSOT
^cZcV_NdUSOXSŞZY\^\O^c]OX]_]^\SM^Y=ë^Y
d \OQ_ħc QħYac S ZYZSO\]SK Y]¹L d LVSŞ]dOQY
V_LNKV]dOQYY^YMdOXSKK\^c]^¹a^KUŞOZ\dc
ZKNUYaY ]ZY^UKXcMR U^¹\O WSWY aSO\XSO
Z\dc^YMdYXcMR \c]¹a ^aK\dc S ]cVaO^OU
ZYdY]^KTëKXYXSWYaO:\dON]^KaSOXSK^KUSO
WKTë XK MOV_ YZS] S \OÕOU]Tÿ XKN ľaSK^OW
dOaXÿ^\dXcW ZYa^K\dKVXYľMSë XSOU^¹\cMR
dTKaS]UXSOdKľ]U_ZSKXSO]SÿXK^YŞ]KWYľMS
SXNcaSN_KVXOT ZY]^KMS >cWS YLSOU^KWS ]ë
1ĨYaK dKWcĿVYXOT UYLSO^c 5«^RO 5YVVaS^d
S ASOT]US UYWZKX d NdLKXOW ASVROVWK
6OSLVK K_^Y\K XKTaMdOľXSOT]dcMR a 8SOW
MdOMR KUaKPY\^ Y\cQSXKVXcMR :ħc^c NY
YL_UYWZYdcMTSNdSOVSYNVOQħYľí^\dcNdSO]^_
VK^ U^¹\K ac\KŞK ]Sÿ \¹ŞXSMKWS dK\¹aXY
a ]PO\dO ]^cV_ PY\Wc ZYNOTľMSK NY ^OMRXS
US TKU S Z\OdOX^YaKXcMR ^\OľMS :SO\a]dO
Q\KÔUS6OSLVKZYa]^KħcZYNMdK]TOQYZYLc^_
a :K\cŞ_ XK Z\dOħYWSO " # S "! \ XK
PKVS ZYa]dOMRXSO ZKX_TëMOT ^KW PK]McXKMTS
]d^_Uë<OWL\KXN^K :YdY]^KħOUYWZYdcMTO
dXSOaSOVUëSVYľMSëYNLS^OUacUYXKħaMSë
Q_XK]^ÿZXcMRUSVU_VK^:ħc^cacUY\dc]^Kħ
ZYXYaXSO NYZSO\Y a VK^KMR NdSOaSÿíNdSO
]Së^cMR!ASOT]USUYWZKXdNdLKXOWSV#
^YdKSX]ZS\YaKXO\OWL\KXN^Ya]USWS^cZKWS
\OKVS]^cMdXO ZOħXO ZYQYNXOT KUMOZ^KMTS
K XKaO^ ZYLħKŞVSaYľMS ZYZSO\]SO ZK\YLUK
diK^\cL_^KWSnYU\OľVKTëMcWSTOQYZVOLOT]USO
ZYMRYNdOXSO$ P_^\dKXK MdKZK dKXSONLKXO
aħY]c QVSXSKXc NdLKX S N_ŞK ]Z\KMYaKXK
NħYĩ Z\dc^\dcW_TëMK XKMdcXSO " 6OUUY
XKZ_MRXSÿ^K ^aK\d Lcí WYŞO ZY acZSMS_
KVUYRYV_ ZY\YaK^K MO\K S XY] ]Z\KaSKTëMc
a\KŞOXSO dKMdO\aSOXSYXOQY NYZOħXSKTë
YL\Kd_ MSÿŞUY Z\KM_TëMOQY KVO XSOMY LOd
WcľVXOQYMRħYZKAdY\OW<OWL\KXN^KZħc^K
dY]^KħK YZ\KMYaKXK NOVSUK^Xë XO\aYaë
U\O]Uë KUaKPY\^c _d_ZOħXSKXë ]_MRë SQħë
<YdZ\Y]dYXOħKQYNXSO_UħKNKTëMO]SÿľaSK^ħY
]ħ_ŞcZYNU\OľVOXS_WKVK\]USOQYOPOU^_]MOXc

"

aU^¹\OTXSO^cVOMRYNdSħYYN\KWK^_\QSÿMY
aS\^_YdO\]USOZ\dON]^KaSOXSOZOaXOQY^cZ_
LK\aXOTZY]^KMSTKUSMRaSOVO]ZY^cUKħ6OSLV
ZYNMdK]]aYSMRZVOXO\YacMRaSdc^XKa]S
?5YVVaS^dXSOWK^OQY\YNdKT_ħKQYNXOT
KUMOZ^KMTS KXS ^cW LK\NdSOT ZYLħKŞVSaYľMS
TO]^XK^YWSK]^dLS¹\S]^Y^XcMRSSX^OX]caXcMR
_Md_í Y\Kd ZY]^Ka$ XSOdQYNc a]Z¹ħYNMd_
aKXSK S K_^OX^cMdXOQY ]dKM_XU_ NY Z\dON
]^KaSKXcMRZY]^KMS:Y^\dcNdSO]^_VK^KMRYN
MdK]_acUYXKXSKQ\KÔUSZ\dOd6OSLVK8SOWMc
dWSOXSħc]Sÿ\KNcUKVXSOAXYaOT\dOMdcaS
]^YľMSK\^c]^UKXSOUY]d^YaKħKOQdY^cMdXOQY
ľaSK^K Z\Y]^cMR V_NdS a ZYdKWSOT]USMR
ZVOXO\KMRKVONYľaSKNMdKħKQYXKMYNdSOĩ
7SO]dUKTëMdWÿŞOWpVOUK\dOWa\YLY^XSMdOT
NdSOVXSMc,O\VSXKp:\OXdVK_O\,O\QpaSNdSKħK
SNY^cUKħKZ\YLVOW¹adTKUSWSW_]SKħcLY\c
UKí ]Sÿ ^KW^OT]dO \YNdSXc Qħ¹aXSO UYLSO^c$
WK^USSŞYXcU^¹\OZYNdSaSKħKdKRK\^N_MRK
S]Sħÿ1ĨYaKdKWcĿVYXOTUYLSO^cSVľaSK
NYWOT]aOTNYVSSZYdLKaSYXOTdħ_NdOĩU^¹\K
WSWY\OdcQXKMTSdKMRYa_TOaOaXÿ^\dXë]Sħÿ
SQYNXYľíTO]^ac\KdOW^KUSOQYZYNdSa_#
4KUaMKħcW]acWYO_`\O5YVVaS^d]Z\YaK
NdKZY\^\O^NYXKTS]^Y^XSOT]dcMROVOWOX^¹a
_UKd_TëMacħKXSKTëMë]Sÿd]cWLYVSMdXOTMSOW
XYľMS^aK\ddWÿMdYXOTUYLSO^cYXSOacSNO
KVSdYaKXcMR\c]KMRYNMSÿ^ëYNdOaXÿ^\dXOQY
ľaSK^K WcľVKWS S ad\YUSOW ]USO\YaKXcW
aN¹ħ.\KWK^_\QSÿYZS]_ZYNU\OľVKUYX^\K]^
ľaSK^ħKSMSOXSK]SVXSOacY]^\dKTëMc\c]c^aK
\dc-RK\KU^O\c]^cMdXONVK5YVVaS^dWSÿUUSO
LYQK^OaXS_KX]O^ħYNYNKTëMOQħÿLSS^KTOW
XSMc_dc]UKħKpZYNYLXSOTKUaYWKaSKXcW
aMdOľXSOTK_^YZY\^\OMSOpNdSÿUSa^¹\XOW_
XKħYŞOXS_XKĩPKU^_\c^UKXSXSZKZSO\_ŞO
LO\UYaOQYYNLS^OQYaWSÿUUSWaO\XSU]SO
?WSO]dMdOXSO YLYU ]SOLSO Na¹MR Y]^K^
XSMR ZY\^\O^¹a a ]OX]SO LK\NdSOT YQ¹VXcW
YNdaSO\MSONVK N\YQÿ TKUë Z\dO]dħK XYaY
MdO]XKQ\KÔUKK\^c]^cMdXKa8SOWMdOMRYN
WYWOX^_XK\YNdSXKaSÿMYN\OKVS]^cMdXO
QY dNc]^KX]YaKXOQY aSdO\_XU_ KUaKPY\

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

#ASVROVW6OSLV
ASOT]USUYWZKX
dNdLKXOW"!p"!!
5«^RO5YVVaS^d
1ĨYaKdKWcĿVYXOT
UYLSO^c#WSÿUUS
aO\XSU]KUaKPY\^K

^YaOQYaN_MR_<OWL\KXN^KNYOU]ZVYdTS
TOTWYŞVSaYľMSac\KŞYXOTaZOħXOTOU]Z\O]TS
S _Md_MSK dKKXQKŞYaKXOT acZYaSONdS Y
MRK\KU^O\dOZ]cMRYVYQSMdXcW>KZ\dOWSKXK
acWKQKħKXSO^cVUYdWSKXa]PO\dOZO\MOZMTS
\dOMdcaS]^YľMSa^cWZY]^\dOQKXSK]KWOQY
MdħYaSOUKKVO^KUŞOaSOV_OU]ZO\cWOX^¹a
^OMRXSMdXcMR K a YL_ UaO]^SKMR MY ZYN
U\OľVYXY a K\^cU_VO XKTaSÿU]dO dK]ħ_QS

WSKħ ]cWLYVSdW :YN TOQY aZħcaOW \Yd
MSëQKTëMcW ]Sÿ N_ŞY NKVOT XSŞ ^cVUY MOd_\K
MdK]YaK \_MR_ ZYa]^Kħc XKTMSOUKa]dO
TKU ]Sÿ acNKTO NdSOħK ZY\^\O^YaO -RYMSKŞ
YQ\KXSMdYXOWYŞVSaYľMSNYLY\_WK^O\SKħ_dO
dLSY\¹a7_dO_W8K\YNYaOQYa:YdXKXS_
XSO ZYdaKVKTë XK ZOħXO YZS]KXSO dTKaS]UK
ħëMdëMOQYQ\KÔUÿWYNO\XS]^cMdXëa8SOW
MdOMRdZ\dON]^KaSOXSKWSZY\^\O^YacWS^Y
dZOaXYľMSëZYdaKVKTëXKda\¹MOXSO_aKQS
XK TOQY aKŞUYľí D ^OQY aħKľXSO adQVÿN_
Z\dc^YMdYXK ZYacŞOT KXKVSdK XKTMSOUKa
]dcMR NY]^ÿZXcMR a UYVOUMTS Z\dcUħKN¹a
_adQVÿNXSK]dO\YUSUYX^OU]^aTKUSWLcħc
^aY\dYXOTKUS\OVKMTOZYWSÿNdcZY]dMdOQ¹V
XcWSNdSOħKWS8KTS]^Y^XSOT]dcWdKNKXSOW
LcħYTONXKU_UKdKXSO]^KX_LKNKĩXKNXSO
dXKXcWKSX^O\O]_TëMcWP\KQWOX^OWdLSY\_
SV_]^\_TëMcWTONXYMdOľXSOTOQYK\^c]^cMdXc
SWO\c^Y\cMdXcZYdSYW>KUZ\dON]^KaSYXc
WK^O\SKħ WYŞO Z\dcMdcXSí ]Sÿ dK\¹aXY NY
ZY]dO\dOXSKNc]U_]TSXKNZY\^\O^OWa]d^_MO
WYNO\XS]^cMdXOTYZ\YLVOWTOQYQ\KÔMdXcMR
\YdaSëdKĩTKUSYZ\YLVOWW_dOKVXcMRUY
VOUMTS^cMRNdSOħa:YV]MO7K^OW_]ħ_Şcí
\¹aXSOŞ dKWSO]dMdOXSO a ^OUľMSO a WYŞ
VSaSOXKT]dO\]dcW_TÿMS_WK^O\SKħ_NYNKV
]dcMRLKNKĩaZY]^KMS_]c]^OWK^cdYaKXcMR
S\dO^OVXcMRSXPY\WKMTSYYZS]caKXcMRQ\K
ÔUKMRTKUSVS^O\K^_\cNY^cMdëMOTZ\YLVOW_
:\OdOX^KMTK Z\KM dKaÿŞYXK NY NdSO]SÿMS_
Z\dcUħKN¹aacUYXKXcMRaNa¹MRXKTaKŞ
XSOT]dcMRNVKQ\KÔUSWYNO\XS]^cMdXOT^OMR
XSUKMR$KUaKPY\MSOSTOTYNWSKXSO$WSÿUUSW
aO\XSU]SOY\KdaVS^YQ\KÔSZYWSTKXSO]^O^c
dOadQVÿN_XKL\KUYNZYaSONXSMRZ\dcUħK
N¹a U_V^caYaKXc Z\dOd OU]Z\O]TYXS]^¹a
N\dOaY\c^DXKTN_TëMO]SÿadLSY\KMRQħYac
dVK^Na_NdSO]^cMRacUYXKXOZ\dOdLcħcMR
MdħYXU¹aQ\_Zc.SO,\ÂMUOWSÿNdcSXXcWS
=MRWSN^K<Y^^V_PPK S 2OMUOVK acU\KMdKTë
ZYdKZ\dcTÿ^ëMOd_\ÿMdK]YaëSa\Kdd^OUë
U^¹\OT]ëMdÿľMSëLÿNë]^KXYaSíWK^O\SKħNY
Y]YLXOQYYZ\KMYaKXSK:YdXKĩ\

"!
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:\dcZS]c$
 :\OdOX^KMTK ZSO\a]dOT PY^YQ\KÔS YNLcħK ]Sÿ a ""
\ 4OT K_^Y\KWS LcVS 6Y_S] 4KM[_O] .KQ_O\\O S 4Y]OZR
8SOMOZRY\O 8SOZMO :Y YZK^OX^YaKXS_ XSOWKV \¹a
XYMdOľXSOVK^OW"#\a+XQVSSSaO0\KXMTSaMSëQ_
USVU_^cQYNXSacXKVKdOU\YdZYa]dOMRXSħ]SÿXKMKħcW
ľaSOMSO

 DKħYŞcMSOVKWS ]^YaK\dc]dOXSK LcVS K\^cľMS p Q\KÔMc
0OVSb,\KM[_OWYXNS+_Q_]^O.OV©^\OY\KdacNKaMK
Y\cQSXKVXcMR KUaKPY\^ +VP\ON -KNK\^ AYU¹ħ XSMR
dQ\YWKNdSVS ]Sÿ WSX 4OKX,KZ^S]^O-KWSVVO -Y\Y^
/N_K\N 7KXO^ +_Q_]^SX >R°YN_VO <SLY^ 4YRKX
,K\^RYVN 4YXQUSXN S 4KWO] ARS]^VO\ :K^\YXYaKVS
^OW_ZS]K\dO$-RK\VO],K_NVOKS\O>R°YZRSVO1K_^SO\
S4_VO]NO1YXMY_\^.Y\YLOU]^YaK\dc]dOXSK^YWSX
ZSÿíKVL_W¹aYUYħYQ\KÔUacNKXcMRaVK^KMR
" p" !

 8KdaK ZOSX^\O]Q\K`O_\] dY]^KħK _]KXUMTYXYaKXK
a ""# \ NdSÿUS dKħYŞOXS_ a :K\cŞ_ =YMS°^° NO] :O
SX^\O]1\K`O_\] 0\KXMKS] S dY\QKXSdYaKXS_ ac]^Kac
i/bZY]S^SYX NO] :OSX^\O] p 1\K`O_\]n Z\OdOX^_TëMOT
YLYU YL\Kd¹a ^KUŞO Q\KÔUÿ K\^c]^cMdXë acUYXKXë
a\¹ŞXcMR^OMRXSUKMR$YNKUaKPY\^cZ\dOdWSONdSY\c^
ZY ]_MRë SQħÿ Ac]^KaK ^K _UYX]^c^_YaKħK Q\KÔUÿ
TKUY XK^_\KVXO ZY]dO\dOXSO ]d^_US WKVK\dK >O\WSX
VoO]^KWZO Y\SQSXKVO Q\KÔUK Y\cQSXKVXK ZYTKaSħ ]Sÿ
aU\c^cMOK\^c]^cMdXOTaVK^KMRY]SOWNdSO]Së^cMRDYL
WSX$/:\OVSXQO\/N`K\N7_XMRKXN^RO>OMRXS[_O]YP
=cWLYVS]^1\KZRSM]aUK^KVYQ_ac]^Kac$>RO=cWLYVS]^
:\SX^]YP/N`K\N7_XMR>RO@S`KXKXN.K`SN-KWZLOVV
-YVVOM^SYXYP+\^1KVVO\cYP9XK^K\SY>Y\YX^YCKVVO
?XS`O\]S^c:\O]]8Oa2K`OXS6YXNcX##!]"

 4OQY^OU]^6K<°XY`K^SYXNOVo/]^KWZO_UKdKħ]SÿaSX
K_Q_\KMcTXcWacNKXS_6o/]^KWZOO^+PÔMROZO\SYNcU_
ZYľaSÿMYXcWQ\KÔMOSZVKUK^YaS6o/]^KWZOO^+PÔMRO
X\3"#!]p-c^YaKXOdK$/:\OVSXQO\/N`K\N
7_XMRKXN^RO>OMRXS[_O]YP=cWLYVS]^1\KZRSM]]

 A :YV]MO ZYMdë^OU Z\dcZKNK XK Z\dOħYW NdSOaSÿ^
XK]^OQYSNa_NdSO]^OQYaSOU_:SO\a]dKUVK]KQ\KÔUS
_^aY\dYXKdY]^KħKXK+=:a5\KUYaSOa##\4OT
Z\YPO]Y\OWdY]^Kħ4¹dOP:KXUSOaSMdK_^Y\dXKUYWS
^cMR KUaKPY\^ acUYXcaKXcMR Qħ¹aXSO aO 0\KXMTS
DYL$34KUSWYaSMd:SĀîaSOU¹aQ\KÔUSZYV]USOT7_
dO_W8K\YNYaOaAK\]dKaSO ##!]#%YQ\KÔMO
ZYV]USOT Z\dOħYW_ NdSOaSÿ^XK]^OQY S Na_NdSO]^OQY
aSOU_$ZY\\YdNdSKħ@^OTZ_LVSUKMTS
 ASOVUSO dK]ħ_QS a ^OT NdSONdSXSO WSKħ 7Kb 5VSXQO\
K_^Y\ dXKUYWS^cMR McUVS Q\KÔMdXcMR Y\Kd \YdZ\Kac
7KVO\OS _XN DOSMRX_XQ "# ASVROVW `YX ,YNO
S-_\^1VK]O\pK_^Y\dcZSYXSO\]USMR^OU]^¹aSWYXY
Q\KÔS^KUŞONc\OU^Y\dcW_dO¹aWSX+VP\ON6SMR
^aK\UNc\OU^Y\2KWL_\QO\5_X]^RKVVOY\KdZ\KMYa
XSMcSU_\K^Y\dcdLSY\¹aQ\KÔMdXcMRTKU7Kb6OR\]
d .\OdXK ZY^OW ,O\VSXK 4YRKXXO] =SO`O\] ^KUŞO
d,O\VSXKAYVPQKXQ=SXQO\d6SZ]UKA]dc]McYXSSX]ZS
\YaKVSK\^c]^¹aKXQKŞYaKVS]Sÿa\_MRac]^KaSOXXSMdc
daSëdKXcdQ\KÔUëXYaYMdO]XëKMdÿľídXSMR^aY\dcħK
Q\KÔMdXO UK^KVYQS \KS]YXX° A]ZYWXSKXS T_Ş =SXQO\
S 1VK]O\ YZ_LVSUYaKVS a ZSO\a]dcMR NOUKNKMR
Na_NdSO]^OQY aSOU_ YL]dO\XO KU^_KVXO NY NdS]SKT
WYXYQ\KÔO NY^cMdëMO Q\KÔUS WYNO\XS]^cMdXOT$ .SO
WYNO\XO1\KZRSU/SXO.K\]^OVV_XQPÂ\NO\OX0\O_XNO
_XN =KWWVO\ `YX 2KX] A =SXQO\ /+ =OOWKXX
6SZ]U # Y\Kd 5_\^K 1VK]O\K .SO 1\KZRSU NO\
8O_dOS^`YW+XPKXQNO]B3B4KR\R_XNO\^]LS]d_\1O
QOXaK\^,\_XY-K]]S\O\,O\VSX#9LSOKUMOX^_Të
\Yda¹T XYaYMdO]XOT Q\KÔUS a 8SOWMdOMR MRYMSKŞ
ZYdcMTK =SXQO\K d NdS]SOT]dOT ZO\]ZOU^cac TO]^ LK\


""

NdSOTdKMRYaKaMdK,K\NdYaKŞXcWSa]Z¹ħMdO]XcWS
YZ\KMYaKXSKWS]ëUK^KVYQSac]^KaYZ\KMYaKXOZ\dOd
acLS^XcMR ]ZOMTKVS]^¹a L\c^cT]USMR 0\KXMO] -K\Oc
S+X^YXc1\SPÔ^R]$>RO:\SX^SX1O\WKXc""p#
>RO+QOYP/bZ\O]]SYXS]W>RO>\_]^OO]YP^RO,\S^S]R
7_]O_W 6YXNcX #" adXYaSOXSO ## Y\Kd
1O\WKX :\SX^WKUSXQ SX ^RO +QO YP 1YO^RO acNKXc
a ## \¹aXSOŞ Z\dOd >RO >\_]^OO] YP ^RO ,\S^S]R
7_]O_W >OX Y]^K^XS ]^KXYaS dXKUYWS^c a]^ÿZ NY
Z\YLVOW_ XSOWSOMUSOT Q\KÔUS K\^c]^cMdXOT :KWSÿ^Kí
^\dOLK^KUŞOY]^YaK\dc]dOXSKMRQ\KÔUSK\^c]^cMdXOT
d U^¹\cMR XKT]^K\]dcW a 8SOWMdOMR LcħY AOSWK\
1O]OVV]MRKP^PÂ\<KNSO\U_X]^dKħYŞYXOa"! \ZY
XSW NY XKTaKŞXSOT]dcMR XKVOŞKħY Y  VK^ WħYN]dO
@O\OSXPÂ\9\SQSXKV<KNSO\_XQa,O\VSXSOSZYa]^KħOa
"#\@O\OSXPÂ\9\SQSXKV<KNSO\_XQa7YXKMRS_W
AdY\OW ZK\c]USOQY =^YaK\dc]dOXSK +UaKPY\MS]^¹a
acNKaKħc YXO dacUVO \YMdXO ^OUS Q\KÔMdXO ASÿU
]dYľí d XSMR a PY\WSO \YdZ\Y]dYXOT dXKTN_TO ]Sÿ
a dLSY\KMR 1KLSXO^_ <cMSX 7_dO_W 8K\YNYaOQY
a:YdXKXS_
!
 5YVOUMTK 2OSX\SMRK =^SXXO]K " !p# YLOT
WYaKħK YUYħY   Q\KPSU a ^cW XKTaSÿU]dc
a8SOWMdOMRdLS¹\Z\KM6SOLO\WKXXK:YTOQYľWSO\MS
a#\dY]^KħK]Z\dONKXKXKUSVU_K_UMTKMRDYL0
6_Q^6O]WK\[_O]NOMYVVOM^SYX]NONO]]SX]NoO]^KWZO]
]_ZVOWOX^2KQK# ]#AdLSY\KMR7_dO_W
8K\YNYaOQY a :YdXKXS_ NaKXKľMSO Q\KPSU 7KbK
5VSXQO\KY\KdUK\^K^c^_ħYaKNYMcUV_7SĨYĿî9Z_]B
dYN\ÿMdXcWZYNZS]OWUYVOUMTYXO\KZY]SKNKTëdXKU
UYVOUMTS=^SXXO]K2=6_Q^! K:YNZS]=^SXXO]K
LOd]^OWZVKUYVOUMTYXO\]USOQYdXKTN_TO]Sÿ^KUŞOXK
aUVOTMO^YW_dMcUVOW5VSXQO\K.\KWK^c9Z_]@33
"
 1_]^K` =MRSOÕO\ "!p# ]ÿNdSK d 2KWL_\QK
Z\dcTKMSOV WSÿNdc SXXcWS 7_XMRK 8YVNOQY S 6SO
LO\WKXXK% a VK^KMR NdSOaSÿíNdSO]Së^cMR a]ZSO\KXc
Z\dOd6SMR^aK\UKdKTëħ]SÿUYVOUMTYXO\]^aOWQ\KÔUS
K\^c]^cMdXOT ,cħ K_^Y\OW ^OU]^¹a ZYZ_VK\cd_TëMcMR
TëSUK^KVYQ¹a\KS]YXX°Q\KÔUacWSOXSYXcMRK\^c]^¹a
9 TOQY ZK]TS UYVOUMTYXO\]USOT dYL$ 1_]^K` =MRSOÕO\
7OSXO 1\KZRSU]KWWV_XQ \ONKUMTK S _d_ZOħXSOXSO$
1O\RK\N=MRKMU-R\S]^SKX]@O\VKQ2KWL_\Q#!
#
 =OMO]TK ,O\VSĩ]UK "##p# \_MR ZYa]^Kħc
aacXSU_UYXÕSU^_WSÿNdcMO]K\dOWASVROVWOW33
SYÔMTKVXcW]^YaK\dc]dOXSOW@O\OSX,O\VSXO\5ÂX]^VO\
pUSO\YaKXcWZ\dOd+X^YXK`YXAO\XO\KpKK\^c]^KWS
dU\ÿQ_7KU]K6SOLO\WKXXKNY#TOTZ\OdcNOX
^KSAKV^O\K6OS]^SUYaK,cħKdXKMdëMë]SħëaOZYMO
aSVROVWSĩ]USOT YZYdcMcTXë aYLOM ]d^_US YÔMTKVXOT
9\QKXSdYaKħKNY\YMdXOac]^KacaħëMdKTëMa^YK\^c
]^¹a]ZYdK8SOWSOMMdÿ]^YZYUKdcaKXcMR^_ZY\Kd
ZSO\a]dcTKU-°dKXXO@KX1YQRSWZ\O]TYXSľMSARS
]^VO\S^Z1KVO\SK-K]]S\O\¹adY]^KħKY^aK\^Ka"#"\
NdSOħKWS6SOLO\WKXXK.OQK]KS7O_XSO\K8YaYľMSë
Lcħ]ZY]¹LK\KXŞKMTSUKŞNOTac]^KacU^¹\ë^\KU^YaKXY
TKUYSX^OQ\KVXëMKħYľíħëMdëMZ\KMO\¹ŞXcMRK\^c]^¹a
a _UħKNc ^OWK^cMdXO Z]cMRYVYQSMdXO S RS]^Y\cMdXO
DXKMdOXSO QKVO\SS ad\Y]ħY LK\NdY ]dcLUY NdSÿUS =O
MO]TS,O\VSĩ]USOTU^¹\KNY#\WSKħK^_]a¹T]KVYX
ac]^KaSOXXSMdc9N#QKVO\SKZYdY]^KħKa\ÿUKMR
:K_VKZYNMdK]QNc,\_XYZ\dOTëħacNKaXSM^aYSdKħY
ŞcħWKQKdcXi5_X]^_XN5ÂX]^VO\n\ONKQYaKXcZ\dOd
/WSVK2OSVL_^KZ¹ŜXSOT5K\VK=MROPÕO\K:S]WY]^KħY
]Sÿ XKTVOZ]dcW XSOWSOMUSW ZO\SYNcUSOW ŞcMdVSaSO
Z\dcQVëNKTëMcW]Sÿ=OMO]TS,O\VSĩ]USOT:YUSVU_VK^KMR
acNKaXSM^aYY^aY\dcħ^KUŞO:K_V9\_MR_SQKVO\SS
-K]]S\O\¹adYL$::K\O^>RO,O\VSX=OMO]]SYX7YNO\
XSdWKXNS^]/XOWSO]SX3WZO\SKV1O\WKXc-KWL\SNQO
7+6YXNYX#"%A.YONO.SO,O\VSXO\=OMO]]SYX$

1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

,O\VSXKV]dOX^\_WNO\NO_^]MROX5_X]^`YXNO\4KR\R_X
NO\^aOXNOLS]d_W/\]^OXAOV^U\SOQ0\KXUP_\^X7
:\YZcV«OX#!!=OMO]TK,O\VSĩ]UKZ_LVSUYaKħK^KUŞO
UK^KVYQSaħK]XcMRac]^KaASÿU]dYľídXSMRNY]^ÿZXK
TO]^aLSLVSY^OMO7_dO_W8K\YNYaOQYa:YdXKXS_

 3]^Y^Xë \YVÿ YNQ\caKħc a ^cW adQVÿNdSO WKQKdcXc
YMRK\KU^O\dOK\^c]^cMdXYVS^O\KMUSW8KZ\dOħYWSO
aSOU¹aTONXcWdaKŞXSOT]dcMRSXKTLK\NdSOTOVS^K\XcMR
LcħLO\VSĩ]US:+8"#p#dKSXSMTYaKXcZ\dOd
U\c^cUK4_VS_]K7OSO\K1\KOPOoKAYU\O]SOOU]Z\O]TY
XSdW_]dMdOQ¹VXSOZYUYVOXSK3aYTXcľaSK^YaOTWSÿ
Ndc,O\VSXOW7YXKMRS_WS.Â]]OVNY\POWZYTKaSħY]Sÿ
ZYXKN\¹ŞXOQY\YNdKT_aSOVUYľMSSMdK]_^\aKXSK
ONcMTSZO\SYNcU¹adYUħKNUKWSZ\YTOU^YaKXcWSZ\dOd
K\^c]^¹a S Q\KÔUKWS Y\cQSXKVXcWS dKWSO]dMdKXcWS
aOaXë^\d.YXKTaKŞXSOT]dcMRXKVOŞKħci.O\=^_\Wn
2O\aK\^KAKVNOXKSi.SO+U^SYXn0\KXdK:POWPO\^K

 7 =MROVVO\ .SO =^OVV_XQ NO] WOX]MROX SW 5Y]WY]
.K\W]^KN^#"Mc^dK$/-K]]S\O\/]OTYMdĨYaSOU_
A]^ĀZNYÔVYdYÔSU_V^_\cAK\]dKaK##"] 

>OXZ\YLVOWYL]dO\XSONc]U_^YaKXcTO]^aNc]O\^KMTS
1 >\_NSO >RO NS]OWLYNSON 2OKN$ + 7KTY\ >ROWO SX
/_\YZOKX +\^ P\YW "" ^Y # -S^c ?XS`O\]S^c YP
8OaCY\U#"

+ ,OcO\ .K] :Y\^\«^ SX NO\ 7KVO\OS 2S\WO\ 7YXK
MRS_W]

7K]dcXÿNYZ\YN_UMTSZKZSO\_acXKVOdSYXYaO0\KXMTS
a!#"\KVOZ\YN_UMTKXK]dO\]dë]UKVÿ\YdZYMdÿħK
]SÿaZYMdë^U_NdSOaSÿ^XK]^OQYaSOU_a+XQVSS4OŞOVS
MRYNdS Y _ŞcaKXSO ZKZSO\_ dXKXc LO\VSĩ]US Q\KÔU
2O\WKXX=^\_MU^KUSO\KNcNKTOa]aYSWZYN\ÿMdXSU_$
i.YZSO\a]dcMRN\_U¹aZ\¹LXcMR_ŞcaK]SÿQħ¹aXSO
dacUħOQY ZKZSO\_ WSONdSY\c^XSMdOQY ZYNMdK] QNc
NVK_UYĩMdYXcMRKUaKPY\^dacUVO]^Y]_TO]SÿZKZSO\
TKZYĩ]USV_LRYVOXNO\]USZKZSO\MdO\ZKXc9NLS^USXK
NYNK^UYaY XKħYŞYXcW ZKZSO\dO MRSĩ]USW d LSKħcWS
WK\QSXO]KWS EZKZSO\ UK]dO\YaKXcG ^KUŞO Mdÿ]^Y
]^Y]YaKXcW NdSKħKTë aZ\KaNdSO NY]cí ]SVXSO KVO
a aSÿU]dYľMS WKTë MYľ d WK]dcXYaOQY Eac\Kd_Gn
2 =^\_MU .SO 5_X]^ NO] <KNSO\OX] :K_V -K]]S\O\
,O\VSX#acN3@]"

DXKWSOXXcWLcħUYXÕSU^WSÿNdca]ZSO\KTëMcW]d^_Uÿ
KaKXQK\NYaë 2_QYXOW `YX >]MR_NS Nc\OU^Y\OW
8K^SYXKV 1KVO\SO a VK^KMR "# p#" K MO]K\dOW
ASVROVWOW 33 S +X^YXOW `YX AO\XO\OW 5ħYZY^c
aZ¹ŜXSOT]dcMRVK^KMRWSOVS^KUŞO1_]^K`:K_VSNc\OU
^Y\5_X]^RKVVOa,\OWSOS]KW6_N`SQ`YX5KOWWO\O\
Nc\OU^Y\ZYdXKĩ]USOQYW_dO_WSWMO]K\dK0\cNO\c
UKDYL$::K\O^YZMS^]S#

8K^_\KVXSOLKNKXSKSYZ\KMYaKXSOQ\KÔUSLcħYNYWOXë
5_ZPO\]^SMRUKLSXO^^ U^¹\OQY RS]^Y\SK ]SÿQK " \
S TOQY dKħYŞcMSOVS$ ASVROVWK `YX 2_WLYVN^K Y\Kd
-K\VK `YX <_WYR\K 8YaYMdO]Xë S NKaXë Q\KÔUë
K\^c]^cMdXëa]dMdOQ¹VXc]ZY]¹LdKTÿ^Y]SÿdK\dëN¹a
7KbK 6OR\]K #p#" S 7KU]K 4 0\SONV«XNO\K
#"p## DYL 2 7¼RVO .K] ,O\VSXO\ 5_ZPO\
]^SMRUKLSXO^^AKV^O\NO1\_c^O\-Y,O\VSX# ]
!
 0_XUMTYXYaKXSO 507 LcħY U\¹^USO S dKUYĩMdcħY ]Sÿ
a #" \ aU\¹^MO ZY YNdc]UKXS_ Z\dOd :YV]Uÿ XSO
ZYNVOQħYľMSDY]^KaSYXOa:YdXKXS_dLSY\cZ\dOTÿ^O
dY]^KħcZ\dOd7_dO_WASOVUYZYV]USOZ\dOWSKXYaKXO
a#\XK7_dO_W8K\YNYaO
"
 A WYWOXMSO Z\dcTľMSK NY :YdXKXSK N\ 6_NaSQ `YX
5KOWWO\O\ WSKħ XK ]aYSW UYXMSO YZ\¹Md NY\YLU_
XK_UYaOQY -RYNYaSOMUS @OVRKQOX  5VK]SXQ
,SOVOPOVN S 6SZ]U "#! ^OU]^c Y 2KX]SO 7OWVSXQ_
4KXSO `KX /cMU_ Mdc 7KU]SO 6SOLO\WKXXSO ^KUŞO
dKQ\KXSMdXO ZYN\¹ŞO TKU S NYľaSKNMdOXSO a Z\KMc
W_dOKVXSMdOT a VK^KMR NdSOaSÿíNdSO]Së^cMR p NY

# Z\KMYaKħ TKUY K]c]^OX^ Nc\OU^Y\K 0\SON\SMRK
6SZZWKXXK a 5_ZPO\]^SMRUKLSXO^^ a ,O\VSXSO
96SZZWKXXSOU^¹\OQYNYNdS]SKT_aKŞK]SÿdK^a¹\Mÿ
P_XNKWOX^¹a XYaYMdO]XOQY P_XUMTYXYaKXSK 5_Z
PO\]^SMRUKLSXO^^a,O\VSXSOdYL27¼RVOYZMS^]%
Y5KOWWO\O\dOU\¹^USŞcMSY\c]a$2S]^Y\S]MRO7YXK^]
LV«^^O\PÂ\NSO:\Y`SXd:Y]OX]^cMdOĩ#X\\YMdXSU
3@]pY\Kd/^K^]PÂ\NK]5KS]O\0\SON\SMR7_]O_W
SX :Y]OX PÂ\ NK] /^K^]TKR\ # @O\QVOSMRO +_]QKLO
p5KZS^OVB3B>S^OVNO]6KXNO]RK_Z^O^K^]]#
#
D  ^OQY adQVÿN_ MRYMSKŞ ZYXSOUëN Z\dcZKNUYaY
dXKVKdħ ]Sÿ 5KOWWO\O\ a L\Y]d_\dO -K\VK @SXO
XK d # \ i/SX :\Y^O]^ NO_^]MRO\ 5ÂX]^VO\n
aU^¹\cWdK\d_MKXYWSXNc\OU^Y\YWXSOWSOMUSMR
W_dO¹a N\YQSO dKU_Zc NdSOħ a]Z¹ħMdO]XcMR YLMcMR
K\^c]^¹a A Z\dcZKNU_ 507 :Y]OX NY^cMdcħY ^Y
i:VKŞc d :Y_\`SVVOn 7YXO^K U^¹\c a \dOMdcaS]^YľMS
Lcħ NOZYdc^OW .O_^]MRO] 2S]^Y\S]MRO] 1O]OVV]MRKP^
a:YdXKXS_>cWXSOWXSOTXKdaS]UYNc\OU^Y\K5K
OWWO\O\KSYL\KdacWSOXSYXOLcħYTKUYTONXYdNa¹MR
Z\dcUħKN¹aldħOTZYVS^cUSoYLYU1_]^KaK:K_VSSTOQY
XKLc^U_ NY L\OWOĩ]USOT QKVO\SS$ i:YVK WKU¹an `KX
1YQRKdYL::KO\O^.SO,O\VSXO\=OMO]]SYX79NO\XO
5_X]^_XNSR\O0OSXNOSW5KS]O\VSMROX.O_^]MRVKXN
?V]^OX5_X]^,_MRASOX#"]!p!

 9N ]KWOQY ZYMdë^U_ WSÿNdc 507 K LO\VSĩ]USW
5_ZPO\]^SMRUKLSXO^^ S]^XSKħ UYX^KU^ YLTKaSKTëMc ]Sÿ
]c]^OWK^cMdXcWS Z\dOUKdKWS PKU]cWSVS PY^YQ\KPSS
\OZ\YN_UMTSSVS^O\K^_\cd,O\VSXKMY]^KXYaSħYdXK
UYWS^ë LKdÿ NcNKU^cMdXë S WK^O\SKħ NY LKNKĩ XKN
Q\KÔUë S \c]_XUSOW a :YdXKXS_ 9 dLSY\dO Q\KÔUS
a507dYL$12KħK]K1\KÔUKS\c]_XOUa$=^_VOMSO
Y^aK\MSK 7_dO_W SW MO]K\dK 0\cNO\cUK UK^KVYQ
ac]^Kac7_dO_W8K\YNYaOa:YdXKXS_:YdXKĩ
]#p

 " Q\KÔU 5VSXQO\K U_ZSħY 507 a # YN 7KU]K
AOLO\K :\KMO =^K_PPO\K,O\XK YN 6SMR^OXLO\QK aO
A\YMħKaS_a#AcNKTO]SÿŞO5KOWWO\O\U^¹\c
a VK^KMR NdSOaSÿíNdSO]Së^cMR Lcħ ^KUŞO a]Z¹ħZ\K
MYaXSUSOW ASVROVWK `YX ,YNO W_]SKħ dXKí TOQY
QħYľXc K\^cU_ħ ,O\VSXO\ 7KVO\<KNSO\O\ 7Kb 5VSXQO\
/\X]^7Y\Sd1OcQO\=^K_PPO\,O\XYZ_LVSUYaKXca.SO
Q\KZRS]MRO5ÂX]^OB333"#]p 3XPY\WKMTOY
dKU_ZKMRYLSOU^¹adYLSXaOX^K\dO507K\MRSa_W
7_dO_W8K\YNYaOQYa:YdXKXS_

5YX^KU^cd=OMO]TëZY^aSO\NdKTë^KUŞOac]^Kac9\VSUK
=^\_MUK5VSXQO\KLcħMdħYXUSOWUY\O]ZYXNOX^OW
5YVVaS^d Y\Kd WħYNcMR MdħYXU¹a =OMO]TS ,O\VSĩ]USOT
Y\QKXSdYaKXOa5073XPY\WKMTO^OdYLaUYVOTXcMR
acNKXSKMR \YMdXcMR SXPY\WK^Y\¹a$ 4KR\O]LO\SMR^
5KS]O\ 0\SON\SMR 7_]O_W SX :Y]OX :_LVSUYaKXO Lcħc
\¹aXSOŞ XSOaSOVUSO UK^KVYQS aSÿU]dYľMS a]ZYWXSK
XcMRac]^Ka

5KOWWO\O\XKZS]KħWYXYQ\KÔÿY7KU]SO6SOLO\WKX
XSO acNKXë a "# _ /+ =OOWKXXK a 6SZ]U_
Z¹ŜXSOT]dcWaSOVYVO^XSWZ\OdcNOXMSO^OTY\QKXSdKMTS

9LYTOdO^UXÿVS]SÿaWħYNdSOĩMdcWYU\O]SOdZ\dcTK
MS¹ħWS5VSXQO\KNdSÿUSU^¹\cWZYdXKVSTOQY^a¹\MdYľí
Q\KÔMdXë A acZKNU_ 5YVVaS^d XK]^ëZSħY ^Y NdSÿUS
=^K_PPO\YaS,O\XYaS a ""p""  a ,O\VSXSO XK
_MdcMSOVYaSa]dUYVOK\^c]^cMdXOTNVKNdSOaMdë^QNdSO
TKUY!VK^UKZYLSO\KħKXK_US6SXSëħëMdëMë5VSXQO\K
d7_XMROWMRYMSKŞXSQNcXSOZYdXKVS]SÿTO]^XY\aO]US
ZS]K\dXK_MdcMSOVSWOMOXK]7_XMRKZ\dcTKMSOV5VSX
QO\K-R\S]^SKX5\YRQU^¹\OW_^OXY]^K^XSNONcUYaKħ
McUV/aKS:\dc]dĨYĿî9Z_]333d""\:YaSOľí5\YRQK
+VLO\^SXO YZS]_TëMK ŞcMSO Z\Y]^c^_^US WSKħK dKSX]ZS
\YaKí 5VSXQO\K NY acUYXKXSK McUVS ŞcMSO 9Z_] @333
""S7SĨYĿî9Z_]B""!DYL$5YLSO^K/\Y]

"#

1\KŞcXK2KħK]K

ľWSO\î 1\KÔMdXO McUVO 7KbK 5VSXQO\K 5K^ ac]^Kac
7_dO_W8K\YNYaOa:YdXKXS_:YdXKĩ##]!

1\KÔMdXOYO_`\O5VSXQO\K^YZYXKNUYWZYdcMTS
a^cWMd^O\XKľMSOMcUVSaaSÿU]dYľMSKUaKPY\^YaY
KUaK^SX^YacMRMdK]KWSdNYNK^USOW\cVMK>aY\dcħ
^OŞVS^YQ\KÔO.YLKNKĩXKNQ\KÔUKWS5VSXQO\K]ħ_Şë
NaKZYN]^KaYaOUK^KVYQS\KS]YXX°$2A=SXQO\7Kb
5VSXQO\]<KNSO\_XQOX=^SMRO_XN=^OSXN\_MUO,O\VSX
+W]VO\S<_^RK\N^##Y\Kd-,OcO\7Kb5VSXQO\]
Q\KZRS]MRO] AO\U `YX ## LS] ## /SXO `Y\VK_ÔQO
D_]KWWOX]^OVV_XQSX+X]MRV_]]KXNOX9O_`\O5K^KVYQ
`YX2KX]AYVPQKXQ=SXQO\6SZ]U#WK]dcXYZS]

 7Kb 5VSXQO\ 8YM """ KUaKPY\^K KUaK^SX^K 
à WWZKZSO\TKZYĩ]US ZVdMcUV_9ľWSO\MS
-dĀĿî ZSO\a]dK 9Z_] B3 acNKXSO 3 <dcW ""#
6S^$=SXQO\!]^KX3333@%SXa78:1:\KMO
XKNMcUVOW\YdZYMdÿħc]Sÿa""KXKTaMdOľXSOT]dO
YNLS^USZ\¹LXOZYa]^Kħca""DYL^KUŞO$5YLSO^K
/\Y]ľWSO\îYZMS^UK^ Y\Kd7Kb5VSXQO\+\^O
Q\KÔMY-OX^\Y-_V^_\KVNOV-YXNO._[_OS-KVMYQ\KÔK
8K^SYXKV7KN\c^## ]pSZYd
!
4OQYNY\YLOUYLOTW_TOYUYħY" UYWZYdcMTSQ\KÔMd
XcMR a \¹ŞXcMR ^OMRXSUKMR S aSOVO ^c]SÿMc YNLS^OU
U^¹\OWYQë]SÿS]^Y^XSO\¹ŞXSídOadQVÿN_XKOU]ZO
\cWOX^cTKUSOZ\YaKNdSħaZY]d_USaKXS_aħKľMSaOQY
ac\Kd_:YN]^KaYacWSYZ\KMYaKXSKWSNYLKNKĩXKN
Q\KÔUKWS 7_XMRK ]ë UK^KVYQS$ 1 =MRSOÕO\K$ @O\dO
SMRXS]]NO]Q\KZRS]MROXAO\U]/N`K\N7_XMR]LS]# 
,\_XY-K]]S\O\,O\VSX#!Y\Kd/N`K\N7_XMR.K]
Q\KZRS]MROAO\U# p# /_ZRY\SYX,O\VSX#"%
XYa]dcW UK^KVYQSOW TO]^ =SQ_\NK ASVVYMRK /N`K\N
7_XMR/^MRSXQ]4YRKX1\_X^>KX_W9]VY#KVO
NY^cMdc YX ^cVUY Q\KÔU acUYXKXcMR a ^OMRXSUKMR
WO^KVYacMR ?d_ZOħXSKTëMë ZYdcMTë NY LKNKĩ XKN
Q\KÔUë TO]^ UYVOTXKZ\KMK=MRSOÕO\K /N`K\N7_XMR]
Q\KZRS]MRO5_X]^acNKXKa#_/\X]^K+\XYVNK
a.\OŜXSO8KTXYa]dcUK^KVYQ^YNdSOħYOWO\c^YaK
XOQYU_\K^Y\KdLSY\¹aQ\KÔMdXcMRa7_XMR7_]OO^
a9]VY1O\NKAYVVK/N`K\N7_XMRAO\U`O\dOSMRXS]
NO\ 1\KZRSU 12 ,OMU 7YXKMRS_W  AKŞXO
ZYdcMTO^Y\¹aXSOŞ$/:\OVSXQO\/N`K\N7_XMR7K]^O\
:\SX^WKUO\ +X /bKWSXK^SYX YP ^RO K\^S]^o] aY\U] KXN
^OMRXS[_OLK]ONYX:RSVSZZKXN6cXX=^\K_]]-YVVOM^SYX
8Y\^YX-Y3XM8Yac4Y\U#"^OT]KWOTK_^Y\US
=cWLYVS]^:\SX^]YP/N`K\N7_XMR$>RO@S`SKXKXN.K`SN
-KWZLOVV-YVVOM^SYXCKVO?XS`O\]S^c:\O]]8Oa2K`OX
## Y\KdXY\aO]USUK^KVYQac]^Kac/N`K\N7_XMR$
:\SX^]P\YW"# 9]VY## AKŞXcWYZ\KMYaKXSOW
NY^cMdëMcWQ\KÔUSTO]^AO\XO\K>SWWK/N`K\N7_XMR
1\KZRSU2OX]OV`O\VKQ,O\VSX# #
"
/7_XMR-R\S]^SKXSK,YROWO3"#KUaKPY\^K
àWWZKZSO\TKZYĩ]US]cQXYaKXKYħ¹aUSOWZN$
/N`K\N7_XMR%VS^$ASVVYMR#]^KX333%=MRSOÕO\
]^KX33.AYVV]^KXM.\_U$90OV]SXQ,O\VSX#%
SXa78:1 Aľ\¹NYľWS_ZVKX]d^OUS]dOľí^Y
]_MRY\c^cK^cVUYNaSOa^cW-RS]^SKXSK,YROWO3]ë
KUaKPY\^KWS A ^OMO dXKTNYaKħ ]Sÿ ]ħcXXc ]_MRY\c^
-RY\ONdSOMUY=MRSOÕO\!1\KÔUSXSOWSKħcdaSëdU_
dO]YLë%dacTë^USOWZY\^\O^_N\K+]MRK=MRSOÕO\!
a]dc]^USOLcħcaK\SKMTKWS^OWK^¹aYL\KdYacMR
#
.KXOaONħ_Q$ASVVYMRYZMS^SAYVVYZMS^:OħOXdKZS]
VS^O\K^_\cdYLKMdZ\dcZS] 

-cUVOQ\KÔMdXO5VSXQO\KdXKXOLcħca5\S]^SKXSSNdSÿUS
-RS]^SKXYaS5\YRQYaSMdħYXUYaS^KW^OT]dOTLYROWc
NYU^¹\OTXKVOŞKħ^KUŞO7_XMRDYL^KUŞOZ\dcZS]
XSXSOT]dOQYK\^cU_ħ_3X^O\O]_TëMOYW¹aSOXSOSX]ZS
\KMTSQ\KÔUë8YMa]d^_MO7_XMRKdYL$7_XMRO^VK
0\KXMO:K\S]7_]°ONo9\]Kc##UK^KVYQac]^Kac
] p

#

 9L\Kd ]ZħYXëħ a #! \ A ^cW ]KWcW \YU_ UYW
ZYdcMTK dY]^KħK \Kd TO]dMdO XKWKVYaKXK a aO\]TS
WYXYMR\YWK^cMdXOTYVOTZħ¹^XY#à MWdYL
7_XMRO^VK0\KXMO7_]°ONo9\]Kc##SV ]

 DO adQVÿN_ XK L\KU NY]^ÿZ_ NY UK^KVYQ_ ac]^Kac
a 5\c]^SKXSS SXPY\WKMTK Y _MdO]^XSM^aSO a XSOT
YWKaSKXOT Q\KÔUS ZYdY]^KTO a ]PO\dO Z\dcZ_]dMdOĩ
:YdXKĩ]UK YNLS^UK ZYMRYNdS d Zħc^c ]^KVSdYaKXOT
>cVUYNdSO]SÿíZSO\a]dcMROQdOWZVK\dc^OUS7OSO\Kp
1\KOPOoKacUYXKXYdZħc^cXSO]^KVSdYaKXOT

 6S^O\K^_\K NY^cMdëMK ]d^_US 5YVVaS^d TO]^ LK\NdY YL
]dO\XK .Y YZ\KMYaKXSK Q\KÔU dYL WSX$ 4 =SO`O\]
.SO<KNSO\_XQOX_XN=^OSXN\_MUO`YX5«^RO5YVVaS^d
SXXO\RKVLNO\4KR\O"#LS]#/SXLO]MR\OSLOXNO]
@O\dOSMRXS]`YX4YRKXXO]=SO`O\]2O\WKXX2YV]^/WSV
<SMR^O\.\OdXY#+_Q_]^5VSZ]^OSX5«^RO5YVV
aS^d@O\dOSMRXS]NO]Q\KZRS]MROXAO\UO]`YX.\+_Q_]^
5VSZ]^OSX5Y\XPOVN5VSZ]^OSX,O\XY#DYLKMd
^OŞ-5\KRWO\5K^RO5YVVaS^d<YaYRV^,O\VSX#"
U]SëŞUK_UKdKħK]SÿaNdSO]SÿMS_XKUħKNKMR

 5«^RO 5YVVaS^d +_^YZY\^\O^ # WSÿUUS aO\XSU]
KUaKPY\^Ka^YXKMTSL\ëdYaOTà##WWZKZSO\
U\OWYac]cQXYaKXOZYNUYWZYdcMTëZYZ\KaOT$5«^RO
5YVVaS^dZYdY]^KħTONcXSOYNMS]UYħ¹aUK%VS^$=SO`O\]
]^KX@33@335VSZ]^OSX]^KX@33L1\KÔUK
acUYXKXKdY]^KħKTKUYaUVOTUKNYUK^KVYQ_=SO`O\]K
>KUSOQdOWZVK\ddXKTN_TO]Sÿa7_dO_W8K\YNYacW
a:YdXKXS_SXa78:"#

 /WSV 8YVNO 1ĨYaK d PKTUì /8 #! VS^YQ\KÔK
Z\dON\_UYaK^_]dOWMKà"WWZKZSO\Ş¹ħ^c
QħKNUS%]cQXYaKXKZYNUYWZYdcMTëYħ¹aUSOW$/WSV
8YVNO%N\_U$=MR\¼NO\4OXK6S^$1=MRSOÕO\XYaO
YZ\KMYaKXSO-R7Y]OV/WSV8YVNO.K]Q\KZRS]MRO
AO\U 7._ 7YX^ =MRK_LO\Q 5YVYXSK #p# !
^33UK^%SXa$78:1 "5YWZYdcMTKdY]^KħK
YZ\KMYaKXK a TONXcW ]^KXSO 8KUħKN  OQdOW
ZVK\dcZYZ\dONdKħcN\_USZ\¹LXO9NLS^USYNp
Lcħc X_WO\YaKXO 8SOU^¹\O Lcħc ^OŞ UYVY\YaKXO
KUaK\OVë

7Kb6SOLO\WKXX+_^YZY\^\O^a]ĨYWUYacWUKZOV_
]d_#!VS^YQ\KÔK%à WWZKZSO\U\OWYac
]cQXYaKXKYħ¹aUSOWZYNUYWZYdcMTëZYZ\KaOT$7Kb
6SOLO\WKXX% VS^$ 1=MRSOÕO\ 7Kb 6SOLO\WKXX ]OSX
Q\KZRS]MRO]AO\U,\_XY-K]]S\O\,O\VSX#UK^
!%YNLS^UKdKU_ZSYXKa#!!%SXa78:1! 
!
AONħ_QXSOQYS]^XSKħYXSOaSOVOYNLS^OUTONXKdXSMR
a UYVOUMTS =^SXXO]K =MRSOPVO\ XSO ZYNKTO TONXKU
SXPY\WKMTSYYNLS^UKMRdKWSO]dMdYXcMRaZ_LVSUKMTS
.O_^]MRO 1\KZRSUO\ NO\ 1OQOXaK\^ \ON 5 :Ô]^VO\
5VSURK\N^  ,SO\WKXX 6SZ]U # XKUħKN 
OQdOWZVK\dc dYL$ 1 =¼RX 2KXNL_MR NO\ 9\SQSXKV
1\KZRSU SX NO_^]MROX DOS^]MR\SP^OX 7KZZOXaO\UO
X5_X]^LÂMRO\X _XN 5K^KVYQOX 2.9 "#p#
/NS^SYX1=.Â]]OVNY\P#"#p##^UK^"p
9NLS^US^OZY]SKNKħc^cZYQ\KÔMdXOXKZS]c
"
/NaK\N7_XMR+VL\OMR^=MRWSN^#"VS^YQ\KÔK
à#WWZKZSO\U\OWYac]cQXYaKXOYħ¹aUSOWZYN
UYWZYdcMTë ZY Z\KaOT$ /7_XMR% XK NYVO Yħ¹aUSOW$
=MRK_]ZSOVO\=MRWSN^9\SQSXKVVS^RYQ\KZRSO^O].\_MU%
N\_U$.KX]U<OZ\YN_U^SYX]KX]^KV^%VS^$=MRSOÕO\"
M%AYVV+%SXa78:1"
#
76OR\]5K\V=^K_PPO\,O\X"!p"#/SX@O\dOSMRXS]
]OSXO\<KNSO\_XQOX_XN=^SMROWS^NOW7KX_]M\SZ^d_
OSXOW i>\KU^K^ NO\ <KNSO\_XQn K_] NOW XKMRVK]] NO]
5ÂX]^VO\] KV] +XRKXQ /\X]^ +\XYVN .\OdXY #!%
>\KU^K^ dK^c^_ħYaKXc <KNSO\LÂMRVOSX .SO 5_X]^ NO]
7KVO\]K_Pd_LO\O^O^O5_ZPO\ZVK^^OXd_DOSMROXNSO]OV
LOXd_«^dOX_XNd_N\_MUOXD_W]OVL]^_X^O\\SMR^PÂ\
NSO7KVO\K_PQO]MR\SOLOX_XNWS^NOXX¼^SQOX,SVNO\X


1\KÔUKWYNO\XS]^cMdXKa8SOWMdOMRKZ\dON]^KaSOXSKZY\^\O^YaO

`O\]OROX"" XK]p%XK]6OR\]ZYNKTO
^KUŞO\YNdKTOZKZSO\¹aTKUSMR_ŞcaKħK\^c]^K

Aľ\¹NNdSOaSÿMS_Q\KÔU=^K_PPO\KaZY]SKNKXS_78:
dXKTN_Të]Sÿ^\dcdZSÿMS_ZY\^\O^¹a2KVWKacUY
XKXcMR Z\dOd =^K_PPO\K,O\XK =ë ^Y$ :Y\^\O^ 2KVWK
dZ\YÔV_N_şc""!SXa78:16OR\]
]^KX33%:Y\^\O^2KVWKaZ\KaYZYWXSOT]dYXc
""!SXa78:16OR\]]^KXB%UYX^_\YaK
^aK\d2KVWKdZ\YÔV_aZO\SYNcU_:+83%6OR\]!

5K\V=^K_PPO\,O\X6_S]O=^K_PPO\dNYW_=MR«\O\""!
KUaKPY\^K#à WWZKZSO\LSKħcAUYWZYdcMTS
ZYZ\KaOT]^\YXSOP\KQWOX^^OU]^_NONcUKMcTXOQY$QO
WKV^QEO]^YMROXG=^K_PPOE\G7OSXO7E_^^O\G%VS^$
6OR\]"]^KX3@Y]^K^XSZ\dON]^KVSdYaKXSOWZħc^c
8SONYUYĩMdYXKNONcUKMTKTO]^acXSUSOWYLMSÿMSKZħc^c
a^\dOMSW]^KXSOSXa$78:1"

0\KQWOX^VS]^_NK^YaKXOQYXK#3""!dYL6OR\]
YZMS^]"

0\KXd=^_MU:Y\^\O^WK^US"#KUaKPY\^KUYWZY
dcMTK$ " à  WW% Zħc^K$ # à ! WW ZKZSO\
ŞOLO\UYac dXKU aYNXc @1D @KX 1OVNO\ DYXOX%
aUYWZYdcMTS_NYħ_ZYVOaOTdZħc^c$0<+8D=>?-5%
ZYN UYWZYdcMTë$ 7/38/ 7?>>/< ZYXSŞOT ]_MRc
^ħYUdO]ZVOMSYXcWSVS^O\KWS@09<7aYU\ÿQ_XKN
UYWZYdcMTë ZY Z\KaOT d Zħc^c$ 3 ZSO\a]dK ZVKX]dK
dZSO\a]dOT^OUS@O\OSXPÂ\9\SQSXKV<KNSO\_XQa7YXK
MRS_W"#%SXa$78:1"6S^$A=SXQO\.SO
WYNO\XO1\KZRSU$OSXO.K\]^OVV_XQPÂ\NO\OX0\O_XNO
_XN=KWWVO\/+=OOWKX6SZ]U#]"ZYUKdK
XKTO]^^_aMdOľXSOT]dKaO\]TK]^KXYaK1\KÔUS=^_MUK
dKVONaSO USVUKXKľMSO XSO dY]^Kħc ]UK^KVYQYaKXO
aY]YLXcWYZ\KMYaKXS_

.SOQ\KZRS]MRO5ÂX]^OB333"#]K\^cU_ħASV
ROVWK`YX,YNOdYLZ\dcZ!

AcUYXKħSMRXSOaSOVO]UK^KVYQYaKXYdKVONaSONdSO
aSÿ^XKľMSO%dYL$0,SVVO^O\D_\.\_MUQ\KZRSUASVROVW
6OSLV]a$ASVROVW6OSLVD_W1OL_\^]^KQ\ON
1-dcWWOUS-R6OXd8O_O:SXKUY^ROU7_XMROX%
AKVV\KP<SMRK\^d7_]O_W 5¼VX 2OSVNOVLO\Q ##
]!p"

A VK^KMR "#p"  -RK\VO] ,VKXM acNKħ 9O_`\O
MYWZVO^NO<OWL\KXN^>KUŞONY]^ÿZXOLcħcPKU]cWSVK

ROVSYQ\KaS_\YaOacNKaKXOZ\dOd+WKXN._\KXNK
9N UYĩMK Y]SOWXK]^OQY aSOU_ a :K\cŞ_ Qħ¹aXSO
aacNKaXSM^aSO\YNdSXc,K]KX¹aacUYXcaKXY^KUŞO
YNLS^USdY\cQSXKVXcMRZħc^<OWL\KXN^K
!
:\KaKNYZ_LVSUKMTSYN]Z\dONKħWSÿNdcSXXcWSWYXK
MRST]USOW_]^YaK\dc]dOXS_Q\KÔMdXOW_QNdSO_UKdKħc
]SÿNaSOTOQYQ\KÔUS$-dc^KTìMKUYLSO^KS:Y\^\O^MRĨYZMK
YLSOZ\KMOd^OQYacNKXSKXKZKZSO\dORYVOXNO\]USW
@KX1OVNO\DYXOXadLSY\KMR78:Y\KdK\^c]^cMd
XOW_acNKaXSM^a_0\S^d1_\VS^^U^¹\OacZ_ľMSħYXK
\cXOU^\dcONcMTO$"#YUYħY#S#8SO]^O^c
SW Z¹ŜXSOT]dO NYN\_US ^cW QY\]dK TKUYľí YNLS^OU
S ^\_NXO NY dK_aKŞOXSK XS_KX]O MdO\XS TKU S dKXSU
ľVKN_U\O]US]_MRY\c^XSMdOT
"
 ASVROVW 6OSLV ASOT]US UYWZKX d NdLKXOW YU
"!!! KUaKPY\^K ]_MRK SQħK  à  WW%
ZKZSO\ TKZYĩ]US% ]cQXYaKXO Yħ¹aUSOW ZYN UYW
ZYdcMTë ZY Z\KaOT$ A 6OSLV% YNLS^UK d YUYħY #
0\S^d 1_\VS^^  OQdOWZVK\dc% VS^$ ,SVVO^O\ %
SXa78:1507dKU_ZSħYQ\KÔUÿa#"
LOdZYľ\ONXSYaacNKaXSM^aSOdKXSOLKQK^OVXë]_Wÿ
WK\OU.VKZY\¹aXKXSKdKU_ZSYXKa^cW]KWcW
\YU_ 1ĨYaK dKWcĿVYXOT UYLSO^c 5YVVaS^d UY]d^YaKħK
 WK\OU K +VL\OMR^ =MRWSN^ 7_XMRK  WK\OU
NKXO d SXaOX^K\dc 507 AK\^Yľí ZYdXKĩ]USOT
YNLS^US ZYNXY]S YN\ÿMdXc ZYNZS] 6OSLVK U^¹\c ^OQY
]KWOQY\YU_#_WK\ħ
#
 5«^RO 5YVVaS^d 1ĨYaK dKWcĿVYXOT UYLSO^c #
WSÿUUSaO\XSU]KUaKPY\^K!#à#WWZKZSO\
LSKħc% ]cQXYaKXO Yħ¹aUSOW ZYN UYWZYdcMTë ZY
Z\KaOT$ 5 5YVVaS^d% ZY VOaOT WSU\Y]UYZSTXc ZYNZS]
N\_UK\dK Yħ¹aUSOW$ 9 0OV]SXQ ,O\VSX QON\ 6S^$
=SO`O\] !!]^KX 333% 5VSZ]^OSX !! ]^KX 333 K% SXa$
78:1 #"

>OUKT_LSVO_]dYaKZYľaSÿMYXK]dOľíNdSO]Së^OT\YMd
XSMc_\YNdSXZYO^c+\XY2YVdKZ\KMQ\KÔMdXcMR
\¹ŞXcMRK\^c]^¹aWSX,K\VKMRK5YVVaS^d-Y\SX^RK
5YUY]MRUSSSXXcMRAcNKXSO$0\S^d1_\VS^^,O\VSX
#SWS^YaKXcZKZSO\TKZYĩ]US

#

1\KŞcXK2KħK]K

7YNO\XS]^
1\KZRSM+\^]
SX1O\WKXc
`]:Y\^\KS^]
>ROWY]^`KV_KLVO
ObOWZVK\]P\YW
^ROMYVVOM^SYX
YP^RO8K^SYXKV
7_]O_W
SX:YdXKĩ
:K\^YP
KMYWZ\OROX]S`O
]^_Nc

>RO^Ob^Z\O]OX^]K]^_NcYP7YNO\XS]^ZY\^\KS
^_\OOb^OXNONLc^RO]_LTOM^YPZY\^\KS^K]KQ\KZRSM
aY\UKXNS^]\YVOK^^RO^SWOaS^RN_OMYX]SNO\K^SYX
^Y^ROWK^O\SKVZ\YZO\^SO]KXN^ROZ\YMO]]YPWKUSXQ
KZ\SX^SWZ\O]]SYX
3^ S] NS`SNON SX^Y ^aY ZK\^] >RO PS\]^ YXO K
MYWZ\OROX]S`O SX^\YN_M^SYX NOÔXO] ^RO MYX^Ob^
YP SX^O\O]^ SX Z\SX^WKUSXQ SX /_\YZO K\S]SXQ P\YW
mZY]^<OWL\KXN^O][_On PK]MSXK^SYX aS^R O^MRSXQ]
SXWSN#^RMOX^_\c0\KXMOKXNP\YWKXOONYPOb
ZO\SWOX^K^SYXMRK\KM^O\S]^SMYP1O\WKX=cWLYVS]^]
K^^ROMVY]OYP^RO#^RM>ROY^RO\ZK\^YP^RO^Ob^

=?77+<C

P_\XS]RO]KXKXKVc]S]YP]OVOM^ONaY\U]KXNK^^OWZ^]
^YNOÔXO^ROS\SX^O\\OVK^SYX]>ROKXKVc]S]SX[_O]^SYX
S]LK]ONYX^OXZY\^\KS^Z\SX^]^ROWY]^SX^\SQ_SXQ
YXO] SX ^RO RYVNSXQ] YP ^RO 8K^SYXKV 7_]O_W SX
:YdXKĩ]SQXSÔMKX^P\YW^ROZYSX^YP`SOaYP1O\
WKX7YNO\XS]W
>ROÔ\]^ZK\^NS]M_]]O]KV]Y^RO1O\WKXMYX^Ob^$
^ROY\SQSX]YP^RO#^RMOX^_\cK\^YPZ\SX^WKUSXQ
6OSLV5VSXQO\^ROWKSXMOX^\O],O\VSX^RO\YVO
YP ^RO ,O\VSX =OMO]]SYX KXN ^RO -K]]S\O\]o 1KVVO\c
>RS]ZK\^MYXMV_NO]aS^RKNS]M_]]SYXYP^RO^ROXMYV
VOM^SYXYP7YNO\XS]^Q\KZRSM]SX1O\WKXW_]O_W]
aS^RKXOb^OXNONNO]M\SZ^SYXYP^RO]S^_K^SYXYP^RO
5KS]O\0\SON\SMR7_]O_WSX:YdXKĩ#p#"
+XKVc]S]YP^ROaY\U]]^K\^]aS^RKQ\Y_ZYPaY\U]
Lc 5VSXQO\ 7_XMR KXN 5YVVaS^d SVV p WKNO
SXSX^KQVSY^OMRXS[_O]O^MRSXQKXN]YP^`K\XS]R
5VSXQO\o] 8SQR^ """ KXN 7_XMRo] -R\S]^SKXSK
p,YROWO3^ROK\^S]^YX^ROVOP^K^^ROONQOYP^RO
MYWZY]S^SYX "# NO]ZS^O `S]SLVO NSPPO\OXMO] SX
]^cVOMYX]^S^_^O^RO]KWO^cZOYP]cWLYVS]^P_VVÔQ_\O
ZY\^\KS^ SXMV_NON SX ^RO MYX^Ob^ YP ^RO ]^KQO >RO
]SWSVK\S^cYP^ROK\^S]^]oZY]O]SXLY^RaY\U]]_QQO]^]
^RK^7_XMRo]aY\UWKcRK`OLOOXSX]ZS\ONLc5VSX

#

QO\o]MYWZY]S^SYX5YVVaS^do]OXPKMO]OVPZY\^\KS^YP
#NS]]SWSVK\P\YW^RO^aYaY\U]]SXMOS^]OX^S\O
MYWZY]S^SYXS]ÔVVONLc^ROK\^S]^o]PKMOSX]ZS^OYPLO
SXQZKSX^ONK^KNSPPO\OX^^SWO]RK\O]^ROWOVKXMRYVc
KXNS]YVK^SYXWYYNKXN^ROKZZ\YKMR^Y^RO\YVOYP
Q\KZRSMVKXQ_KQO
>ROPYVVYaSXQQ\Y_ZS]WKNO_ZYP^R\OOVS^RY
Q\KZR] Lc 8YVNO 6SOLO\WKXX KXN 7_XMR SVV
p ^ROWY]^SX^O\O]^SXQZ\SX^ZY\^\KS^]P\YW^RO
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^ROZK^^O\XKXN^ROWOP\YW=^K_PPO\>ROY^RO\^aY
aY\U]\OZ\O]OX^SXQWK\UONVcNSPPO\OX^ZO\MOZ^SYX]
YP^RO]KWO]_LTOM^6OSLOVo]\O]O\`ONYL]O\`K^SYXKXN
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^ROSXS^SKVKXNÔXKV]^KQOYP^RS]Ob^\KY\NSXK\cZO\SYN
SX^RORS]^Y\cYP1O\WKXZ\SX^WKUSXQ
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Xavier
Deryng
W œrodowisku „Wielkiej Emigracji”, powsta³ej po klêsce powstania listopadowego
1830 r., Adam Mickiewicz i Fryderyk Chopin zajmowali czo³owe miejsce. Tablica

¿ycie artystyczne zapad³o w d³ugotrwa³y letarg w wyniku represji, a Warszawa mia³a
status zwyk³ej jednostki administracyjnej.
Na terenach pod zaborem pruskim prowa-

umieszczona na fasadzie domu numer 63
przy ulicy de la Seine przypomina, ¿e to w³aœnie w Pary¿u Adam Mickiewicz napisa³
i opublikowa³ swoje arcydzie³o Pan Tadeusz1.
Natomiast bardziej wzruszaj¹ca jest tablica

dzono bezwzglêdn¹ germanizacjê. Natomiast w Galicji, pod zaborem austriackim,
gdzie w³adze Monarchii Austro-Wêgierskiej
pozwala³y na wiêcej wolnoœci, a szczególnie
w ostatnim dziesiêcioleciu XIX w., Kraków

znajduj¹ca siê przy placu Vendôme, gdzie
Fryderyk Chopin spêdzi³ w 1849 r. ostatnie
tygodnie swojego ¿ycia. Trzeba jednak udaæ
siê pod adresy mniej znane, aby przypo-

odgrywa³ du¿¹ rolê w ¿yciu artystycznym
Polaków i by³ znacz¹cym centrum sztuki
w wymiarze europejskim. To w³aœnie tam
znajdowa³a siê jedyna polska szko³a sztuk

mnieæ lub upamiêtniæ dzie³a kompozytora
powsta³e w Pary¿u2. Kolumna zaprojektowana przez Antoine’a Bourdelle’a, Polska walcz¹ca, w pe³ni oddaje czeœæ Adamowi Mickiewiczowi3. Pomniki Chopina, znajduj¹ce

piêknych. Od 1895 r. Julian Fa³at rozpocz¹³
reformowanie szko³y, odnawiaj¹c stopniowo
grono wyk³adowców poprzez zaanga¿owanie znanych artystów, takich jak: Teodor
Axentowicz, Jacek Malczewski, Józef Mehof-

siê w parku Monceau i w Ogrodzie Luksemburskim (ten ostatni zosta³ odnowiony
w 1999 r.), s¹ bardziej konwencjonalne. Paryskie wyrazy czci nie s¹ tak natchnione, jak

fer, Leon Wyczó³kowski, Stanis³aw Wyspiañski oraz Konstanty Laszczka.
W 1897 r. artyœci krakowscy za³o¿yli stowarzyszenie „Sztuka”, które mo¿na uznaæ za

pomnik zrealizowany przez Wac³awa Szymanowskiego w Warszawie4. Poœród indywidualnoœci „Wielkiej Emigracji” malarze
i rzeŸbiarze zajmowali miejsce mniej poczesne. Jednak¿e tacy artyœci, jak Teofil

odpowiednik wiedeñskiej „Secesji” (zreszt¹,
od momentu jej utworzenia przez Gustawa
Klimta7, wiêkszoœæ z nich by³a jej cz³onkami). Symboliœci polscy odegrali wiêc znacz¹c¹ rolê w wiedeñskim ¿yciu artystycznym,

Kwiatkowski 5, przedstawiany czêsto jako
„osobisty” malarz Chopina, lub W³adys³aw
Oleszczyñski6, autor popiersia i medalionów
uznawanych za wzorce w ikonografii Mickiewicza, zaznaczyli ju¿ obecnoœæ polskiej

czego potwierdzeniem s¹ publikacje zamieszczone w czasopiœmie „Ver Sacrum” oraz artyku³y kronikarza „Secesji Wiedeñskiej”,
Hansa Hevesiego8. Równie¿ w innych oœrodkach europejskich widoczna by³a polska

sztuki we Francji. Bêdzie ona bardziej widoczna w drugiej po³owie XIX w.
Upadek powstania styczniowego 1863 r.
poci¹gn¹³ za sob¹ now¹ falê deportacji i emi-

obecnoœæ. Stanis³aw Przybyszewski, zanim
osiedli³ siê w Krakowie w 1898 r., aby kierowaæ czasopismem „¯ycie”, by³ „dusz¹” krêgu
kawiarni „Zum Schwarzen Ferkel”, o czym

gracji, lecz na p³aszczyŸnie artystycznej ta
nowa tragedia narodowa mia³a bardziej z³o¿one reperkusje ni¿ powstanie listopadowe
1830 r. W Polsce pod zaborem rosyjskim

wspomina August Strindberg w swojej powieœci autobiograficznej Klasztor 9 oraz
Edward Munch we wspomnieniu poœmiertnym, Mein Freund Przybyszewski10. W Rosji
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artyœci polscy byli mniej widoczni, chocia¿
nale¿y wspomnieæ autorytet Henryka Siemiradzkiego, autora zaskakuj¹cego obrazu inspirowanego Böcklinem Wyjazd z Wyspy

swoje wykszta³cenie, tak jak Wyspiañski
i Mehoffer, którzy po francuskim pobycie
powracaj¹ do Krakowa. W Pary¿u, artyœci
polscy ¿yj¹ czêsto w izolacji i spotykaj¹ siê

Œmierci, prezentowanego na wystawie
Le Symbolisme polonais, kat. 52. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o polskim pochodzeniu Michai³a Wrubla, czo³owego przedstawiciela

wy³¹cznie w zamkniêtym krêgu emigracji
polskiej13. Istniej¹ oczywiœcie wyj¹tki, lecz
dopiero od pocz¹tku XX w. obserwuje siê
wyraŸniejsz¹ obecnoœæ „artystycznej Polski”

rosyjskiego symbolizmu oraz Kazimierza
Malewicza, którego dzie³a symbolistyczne
pozostawa³y d³ugo trudne do interpretacji
i niezrozumia³e11.
Prawie wszyscy artyœci polscy, okreœlani

w Pary¿u. Antoni Potocki nazwie to póŸniej
„Koloni¹”14. Sytuacja W³adys³awa Œlewiñskiego jest dosyæ wyj¹tkowa: nazywany czasami „Polakiem z Pont-Aven”, zanim osiedli³ siê na sta³e we Francji, powróci³ do

jako symboliœci lub ci, którzy mieli w swojej
twórczoœci okres symbolistyczny, przebywali
we Francji. Aby unikn¹æ nudnego wyliczania,
wystarczy przypomnieæ, ¿e Jacek Malczewski
kszta³ci³ siê czêœciowo w Pary¿u w Szkole

Polski na lata 1905–1910. Ze wzglêdu na
bliskie kontakty z Gauguinem mo¿na uznaæ,
¿e jego przyjazd do Pary¿a w 1888 r. wyznacza szczególnie wa¿ny okres w relacjach artystycznych polsko-francuskich. W tym cza-

Sztuk Piêknych, w pracowni Henri Lehmana, od listopada 1876 r. do lipca 1877 r.; Leon
Wyczó³kowski przebywa³ w Pary¿u w 1878 r.,
nastêpnie w roku 1889; Józef Pankiewicz

sie inni artyœci polscy zaczynaj¹ osiedlaæ siê
na sta³e we Francji: Feliks Jasiñski od roku
1882; Olga Boznañska w 1898 r., nastêpnie
Boles³aw Biegas w 1901 r., Gustaw Gwozdec-

i W³adys³aw Podkowiñski przybyli do Francji
w tym samym roku; pobyt Teodora Axentowicza by³ d³u¿szy: od 1882 do 1895 r., uczêszcza³ g³ównie do pracowni Carolus-Durana;
Wyspiañski, z przerwami, kilkakrotnie prze-

ki w 1902 r., Konstanty Brandel i Ludwik
Markus w roku 1903.
W swoich Notes sur le Symbolisme (Notatki o symbolizmie), wydanych w 1908 r.,
Etienne Bellot stwierdzi³, ¿e „okreœlenie –

bywa³ we Francji miêdzy 1890 a 1891 r., Mehoffer goœci³ we Francji od marca 1891 do
wrzeœnia 1894 r., nastêpnie od listopada 1895
do wrzeœnia 1896 r.12; rzeŸbiarz Konstanty

symbolizm zaczyna siê zamazywaæ. Dyskutuje siê o nim i staje siê on pojêciem coraz
bardziej niejasnym, mniej zrozumia³ym
(...)”15. W tym samym roku, w grudniu,

Laszczka kszta³ci³ siê równie¿ w Pary¿u w latach 1891-1896, tak jak wczeœniej Wac³aw
Szymanowski w latach 1875-1876; przyjecha³
on póŸniej do Francji na d³u¿ej, od 1896 do
1905 r., a od 1900 r. osiedli³ siê w Boulogne.

Henri Matisse opublikowa³ w „Grande Revue”, swój jedyny artyku³ o sztuce, s³ynne
Notes d’un peintre (Notatki malarza)16 zamówione przez Mieczys³awa Golberga, autora artyku³u pod tytu³em LuŸne kartki

Natomiast inni artyœci przebywali krócej:
Edward Okuñ w 1893 r., Wojciech Weiss w
1898 i w 1900 r.; nale¿y tak¿e przypomnieæ o
podró¿y Witolda Wojtkiewicza w roku 1907,
z okazji wystawy artysty w galerii Druet.

o symbolizmie (Feuilles éparses sur le symbolisme), opublikowanego po polsku w „Sztuce”, wydawanej w Pary¿u przez Antoniego
Potockiego17. To wartoœciowe czasopismo
by³o znacz¹cym akcentem polskiej obecno-

Pod koniec XIX w. artyœci polscy nie osiedlaj¹ siê jeszcze na sta³e we Francji. Wiêkszoœæ z nich przyje¿d¿a tam, aby uzupe³niæ

œci w Pary¿u na pocz¹tku XX w. Jego tytu³
móg³by sugerowaæ niewtajemniczonym
czytelnikom, ¿e by³a to paryska edycja arty-
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ku³ów publikowanych przez krakowskie
stowarzyszenie, nosz¹ce tê sam¹ nazwê.
Orientacja pisma by³a jednak odmienna.
Chocia¿ redagowana po polsku, „Sztuka”

egzotycznym akcentem, ¿e podnios³y siê
protesty: Co to jest za prymitywny, niezrozumia³y ¿argon?”22 Po œmierci Golberg zosta³ szybko zapomniany. Kilku przyjació³

by³a przede wszystkim czasopismem paryskim. Jak zaznaczy³a El¿bieta Grabska „jest
ona dzisiaj nadal nieocenionym Ÿród³em
informacji o artystach i ¿yciu kulturalnym

zachowa³o pamiêæ o nim, lecz tylko w celu
umieszczenia go po stronie „symbolistycznego zamêtu”. W liœcie do Florenta Felsa
z roku 1947, André Salmon pisa³: „Robisz

Polaków w Pary¿u (...)”18. Dziêki osobowoœci Mieczys³awa Golberga, czasopismo ukazywa³o niekwestionowane, lecz czasami
zaskakuj¹ce, aspekty francusko-polskiego
dualizmu kulturowego. Mo¿emy równie¿

sobie z³udzenia na temat wp³ywu estetycznego Golberga. (...) Mo¿na by powiedzieæ
równie¿, krótko mówi¹c, ¿e u niego i w nim
jest jeszcze du¿y wp³yw Rodina”23. Matisse
zachowa milczenie, co mo¿emy stwierdziæ

uznaæ artyku³y ukazuj¹ce siê w latach 1904–
1905 w „Sztuce” jako dosyæ znacz¹ce ogniwo
pomiêdzy symbolizmem i tym, co zaczêto
nazywaæ „awangard¹”. W swoim czasopiœmie
Antoni Potocki odda³ ho³d Gauguinowi, pu-

na podstawie obszernej korespondencji,
któr¹ prowadzi³ z André Rouveyrem24. Nie
uzna³ nigdy swojego d³ugu wobec Golberga,
lecz André Rouveyre, tu¿ przed œmierci¹,
pozwoli³ historykom sztuki przywróciæ

blikuj¹c fragmenty Noa-Noa oraz wspomnienia Œlewiñskiego, pozwala³ jednak równie¿
m³odym artystom, przyby³ym z Polski, debiutowaæ na paryskiej scenie artystycznej; tak

stopniowo jego miejsce na artystycznej scenie Pary¿a, szczególnie w dziedzinie krytyki sztuki25.
Urodzony w P³ocku w 1869 r., w tym sa-

by³o w przypadku Eliasza Nadelmana i Ludwika Markusa19.
W 1919 r., Ernest Raynaud, w trzecim
tomie swoich Portretów i Wspomnieñ zatytu³owanym La M^elée Symboliste (Symboli-

mym roku, co Mehoffer i Wyspiañski, Mieczys³aw Golberg przyby³ do Pary¿a w 1891 r.,
tak jak dwaj stypendyœci Szko³y Sztuk Piêknych w Krakowie. Podj¹³ bli¿ej nieokreœlone studia medyczne, nastêpnie, po okresie,

styczny zamêt) opisuje burzliwe debaty, które 27 maja 1901 r. naznaczy³y Kongres
Poetów w Wy¿szej Szkole Studiów Spo³ecznych20. Wspomina on wyst¹pienie Golber-

w którym by³ „prawdziwym anarchist¹”,
zaj¹³ siê literatur¹. Stopniowo zacz¹³ uprawiaæ krytykê sztuki. Golberg by³ wielbicielem Arnolda Böcklina, Puvis’a de Chavan-

ga, którego przedstawi³ w swym dziele
w sposób znamienny i pejoratywny jako „dekadenckiego anarchistê”21: „K³ótnia szaleje. Mieczys³aw Golberg wspina siê na trybunê i improwizuje coœ w rodzaju oskar¿enia

nes i Antoine’a Bourdelle’a. W swoich Cahiers
(Zeszyty), które wydawa³ pocz¹tkowo w latach 1900–1903, poœwiêci³ ka¿demu z tych
artystów powa¿ne opracowania26. By³ jednym z wa¿niejszych wspó³pracowników cza-

poezji, która wed³ug niego jest przydatna
tylko wtedy, kiedy przyczynia siê do odnowy prozy, a gdy poproszony o wyjaœnienie
co mia³ na myœli, oœwiadcza: «Poezja nie
istnieje!» i prostuj¹c swoj¹ przygarbion¹ syl-

sopisma „La Plume” Karla Boèsa, g³ównie
w latach 1902–1903.
Pod koniec ¿ycia Golberg zrozumia³ znaczenie zmian dokonuj¹cych siê w sztukach
plastycznych. Przedstawi³ swoje genialne

wetkê, swój pokaŸny i zakrzywiony nos polskiego ¯yda, nadal przeciwstawia siê s³uchaczom rozwlek³ym potokiem s³ów, lecz z tak

przeczucia w ksi¹¿ce La Morale des Lignes
(Moralnoœæ linii /Le Symbolisme polonais,
kat. 197/), która jest jego najbardziej zna-
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nym dzie³em, opublikowanym kilka dni po
œmierci autora, 28 grudnia 1908 r. Praca ta,
dotycz¹ca g³ównie rysunków tuszem André
Rouveyre’a, nie zosta³a niestety ponownie

plastycznej, w której wyrazi³by swoje opinie
o Malczewskim, Wyspiañskim lub Mehofferze. Nigdy tego nie zrobi³.
Mo¿na by pomyœleæ, ¿e zwi¹zki Golberga

wydana27. W swoich Zeszytach, które wznowi³ w 1907 r., Golberg opublikowa³ znakomity artyku³ dotycz¹cy Matisse’a i jego
„przyjació³”, jak równie¿ Deraina i Picassa.

z Polsk¹ mia³y jedynie charakter powierzchowny, by³y mniej lub bardziej przesycone
têsknot¹, jak to uj¹³ Jean-René Aubert
w ho³dzie Golbergowi, opublikowanym

Do tego numeru Golberg zamówi³ u Matisse’a jego s³awne Notatki malarza28 i poprosi³ równie¿ Guillaume’a Apollinaire’a o studium o „najwiêkszym fowiœcie”, do którego
malarstwa poeta by³ przedtem praktycznie

w 1906 r. w „Revue littéraire de Paris et de
Champagne” 32. Jednak¿e w bibliografii,
któr¹ autor poda³ w aneksie, jest wzmianka
o artyku³ach Golberga, opublikowanych po
polsku w „Sztuce”, co œwiadczy³oby o tym,

ustosunkowany obojêtnie29.
W swoich opracowaniach Golberg przejawia³ niewielkie zainteresowanie Polsk¹.
Jednak w czerwcu 1900 r. napisa³ krótki artyku³ na temat M³odej Polski, w którym daje

¿e mia³ on sta³y kontakt z polsk¹ emigracj¹.
El¿bieta Grabska pierwsza przedstawi³a ten
nieznany fakt w swoim wyk³adzie Mieczys³aw Golberg w otoczeniu Apollinaire’a 33,
podczas kolokwium o Apollinairze, które

do zrozumienia, ¿e czyta³ Przybyszewskiego:
„W obecnych czasach spotykamy mistrzów
takich jak Przybyszewski, opiewaj¹cych tytaniczn¹ walkê marzeñ z prostactwem, pa-

odby³o siê w Warszawie w 1968 r.
El¿bieta Grabska ujawni³a przede wszystkim istnienie broszury, zredagowanej w jêzyku polskim, Historia narodowego miliona

sji z bezsensownym niewolnictwem u w³aœcicieli du¿ych stalowni. Jego ksi¹¿ki: Wigilie,
Dzieci Szatana, De Profundis, Homo Sapiens,
zrywaj¹ z dawn¹ tradycj¹ i ukazuj¹ bohatera walcz¹cego z okowami, z których boha-

z Rapperswil34 w której Golberg powiadamia
o zarz¹dzaniu Skarbem Narodowym przez
Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswil,
w Szwajcarii, ufundowanym po upadku powstania styczniowego z 1863 r.35 Jednak¿e

terowie Ibsena potrafili siê ju¿ wyzwoliæ.
Tchnienie szaleñstwa, wolnoœci, porywa
wyobraŸniê poety. B³¹dzi, kocha, walczy.
Jego bohaterowie wywo³uj¹ bunty, po¿ary,

El¿bieta Grabska nie potrafi³a umieœciæ tego
„zaskakuj¹cego” tekstu w karierze dawnego anarchisty, gdy¿ nie zna³a w tym okresie
archiwów rodziny Gierszyñskich, zdepono-

zmuszaj¹ do myœlenia. Siej¹ ¿ycie”30. Golberg
pisze nastêpnie o Kisielewskim i ¯eromskim. Potwierdza tak¿e, w krótkim zarysie,
swój pogl¹d: „Polska, ten uœmiech narodów
s³owiañskich, odzyskuje swoje miejsce ³ago-

wanych w Bibliotece Polskiej w Pary¿u.
Doktor Henryk Gierszyñski, powstaniec
z roku 1863, osiedli³ siê w ma³ej wiosce na
równinie Beauce, w Ouarville, miêdzy Chartres i Angerville. Jego willa „Mon repos” by³a

dz¹c barbarzyñskie akcenty Pó³nocy, os³abiaj¹c konfuzje Wschodu. Zreszt¹, t³umaczenia po niemiecku, rosyjsku, angielsku,
dowodz¹ w sposób wystarczaj¹cy, ¿e wnosi
ona do wspó³czesnej myœli szczególne œwia-

znamienitym miejscem polskoœci, prawdziw¹ oaz¹ dla inteligencji na wygnaniu:
w Ouarville zmar³ genera³ Walery Wróblewski36. Równie¿ w Ouarville W³adys³aw
Reymont napisa³ czêœæ swojej powieœci Ch³o-

t³o, z wdziêkiem wyra¿aj¹c tragediê Pó³nocy”31. Chcia³oby siê, aby Golberg napisa³
równie¿ krótk¹ panoramê M³odej Polski

pi, za któr¹ otrzyma³ literack¹ nagrodê Nobla w 1924 r.37 Mieczys³aw Golberg by³ sta³ym pacjentem doktora Gierszyñskiego. By³
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równie¿ bardzo zwi¹zany z jego dzieæmi,
szczególnie z synem Stanis³awem, który chorowa³ tak jak on, na gruŸlicê. Stanis³aw Gierszyñski, tak jak ojciec, poœwiêca³ wiele czasu

ty List do Alexis, De l’orgueil (O dumie), dok³adnie datowany i umiejscowiony: Willa
Mon Repos, Ouarville, sierpieñ 190244.
W tym okresie, Gwozdecki, jak i ca³a polska

polskim organizacjom politycznym. Dzia³a³
miêdzy innymi w Pary¿u, w studenckim kole
„Spójnia”, za³o¿onym w roku 188638. Aby sfinansowaæ tê instytucjê, Stanis³aw Gierszyñ-

kolonia artystów w Pary¿u, by³ pod wra¿eniem ukazania siê specjalnego numeru „La
Plume”, poœwiêconego ca³kowicie Biegasowi, w dwóch zeszytach: 1 lipca i 15 sierpnia

ski wspó³organizowa³ „loteriê artystyczn¹”.
Lista dzie³ na jednej z nich, z roku 1902, wydrukowana przez Mieczys³awa Golberga,
dostarcza cenne informacje o artystach,
o których zabiegano39. Znajdujemy na niej

1902 r.45 Numer ten zosta³ zredagowany
przez dwóch „uczniów” Mieczys³awa Golberga: Adolfa Baslera i Stanis³awa Gierszyñskiego. Ten ho³d by³ ca³kowicie wyj¹tkowy,
nie tylko dla m³odego artysty, lecz równie¿

oczywiœcie artystów polskich, takich jak: Biegas, Boznañska, Gwozdecki, Ostoja-Soszyñski, Terlikowski, lecz równie¿ Ardengo Soffici, Bruneleschi, Ricardo Flores, Louis
Welden Hawkins, Mucha. Wielu z tych ar-

dla rzeŸbiarza, który mia³ wtedy 25 lat i zamieszka³ kilka miesiêcy wczeœniej w Pary¿u. ¯aden inny artysta polski nie cieszy³ siê
takim uznaniem w œrodowiskach symbolistów zwi¹zanych z czasopismem „La Plume”.

tystów utrzymywa³o bliskie stosunki z Golbergiem. I tak, Ardengo Soffici, który wielokrotnie projektowa³ ok³adki czasopisma
„La Plume” w 1902 r., w nastêpnym roku by³

Poœród rzeŸbiarzy takich zaszczytów dost¹pili jedynie Constantin Meunier w 1904 r.
i przede wszystkim Auguste Rodin w 1909 r.
W roku 1902, Golberg próbowa³ wydaæ nu-

grafikiem „Cahier de Mieczys³aw Golberg”
(Zeszytu Mieczys³awa Golberga), poœwiêconego Bourdelle’owi40. Niedawno Anna Lipa
zidentyfikowa³a popiersie Golberga wykonane przez Gwozdeckiego41. To zagubione

mer poœwiêcony Bourdelle’owi, o czym dowiadujemy siê z niepublikowanego listu,
przechowywanego w Musée Bourdelle: „Jeœli chodzi o mnie, to rozmawia³em z Boès
o numerze poœwiêconym Panu. Potrzebne

dzie³o pozwala stwierdziæ, jak wa¿n¹ by³ on
postaci¹ dla m³odych polskich artystów, przyje¿d¿aj¹cych do Pary¿a na pocz¹tku XX w.
W 1904 r. Gwozdecki otrzyma³ drug¹ na-

bêd¹ reprodukcje (czy ma je Pan?), zdjêcia
i klisze”46. Próba ta nie powiod³a siê. Równie¿ nie powiod³a siê Golbergowi próba oddania ho³du Böcklinowi47.

grodê w konkursie „Chopin”, organizowanym przez czasopismo „Sztuka”. Pierwsza
nagroda nie zosta³a przyznana, a Eliasz Nadelman otrzyma³ trzeci¹ nagrodê42. Gwozdecki móg³ uwa¿aæ, ¿e wygra³ konkurs swo-

Wraz z „Revue blanche” („Bia³y przegl¹d”), za³o¿onym przez braci Natanson,
„La Plume” by³o jednym z najbardziej presti¿owych paryskich czasopism symbolistycznych. „La Plume”, czasopismo za³o¿o-

im obrazem Ballada f-dur (w: Le symbolisme
polonais, s. 105, il. 2)43, namalowanym pod
silnym wp³ywem estetycznych teorii Przybyszewskiego.
Od roku 1902 Gwozdecki przebywa³

ne w roku 1889 przez Léona Deschamps, po
jego œmierci w 1900 r. zosta³o przejête przez
Karla Boès, który kierowa³ nim a¿ do zamkniêcia w 1905 r. „Revue blanche” przesta³o istnieæ w roku 1903. W tym okresie

w Ouarville u rodziny Gierczyñskich.
W sierpniu tego roku spotyka u nich Mieczys³awa Golberga, który redaguje swój pi¹-

wielu wspó³pracowników czasopisma braci
Natanson przy³¹czy³o siê do „La Plume”,
szczególnie Alfred Jarry i Guillaume Apol-
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linaire. Alfred Jarry, w wydaniu z 1 stycznia 1903 r., rozpocz¹³ „podró¿ po literaturze i sztuce”48. Ostatni jego tekst ukaza³ siê
w numerze z dnia 15 stycznia 1904 r. Cza-

wiera czasami cytaty, które pozwalaj¹ Golbergowi przy³¹czyæ siê do grona sta³ych kronikarzy czasopisma, takich jak Ernest Raynaud. Dzieje siê to wtedy, gdy nakreœla on

sopismo „La Plume” znane by³o ze swoich
wieczorów odbywaj¹cych siê w ka¿d¹ sobotê, w podziemiach kawiarni Soleil d’Or.
W swoich LuŸnych kartkach o symboli-

portret Verlaine’a „który nie lubi³ uroczystych wieczorów” i „unika³ uroczystych ho³dów”: „Widzia³em dzisiaj dwóch m³odych
poetów, którzy zwracali siê do mnie «Drogi

zmie, Mieczys³aw Golberg uznawa³ tê pamiêtn¹ epokê za szczególnie wa¿n¹: „Trzy
czasopisma nada³y charakter literaturze
symbolistycznej: «La Plume», nad którym
panowa³ Léon Deschamps, «Le Mercure de

Mistrzu», Cazal! Powiedz w³aœcicielowi hotelu, ¿e jestem drogim mistrzem tak jak Leconte de Lisle i ka¿ przynieœæ butelkê bia³ego wina!”51.
LuŸne kartki o symbolizmie zosta³y opu-

France» i «L’Ermitage». «La Plume» by³o
czymœ w rodzaju rynku symbolizmu, którego salonem by³ «Le Mercure», a buduarem
«L’Ermitage». Czasopismo «La Plume» reprezentowa³o symbolizm przeznaczony dla

blikowane pod koniec roku 1904 w czasopiœmie „Sztuka”. Mieczys³aw Golberg nakreœli³ polskiemu czytelnikowi w³aœciwy obraz
czasopisma „La Plume” Léona Deschamps.
Jednak¿e za jego dyrekcji, Golberg nie zo-

m³odych talentów i niespokojnych mieszczan (...)”. Przypominaj¹c niektóre nazwiska literatów i jak ich postrzegano: «le dangereux Retté» (niebezpieczny Retté),

sta³ przyjêty do grona wspó³pracowników
czasopisma, które nie posiada³o w tym czasie ¿adnego znacz¹cego udzia³u polskiego.
Natomiast „La Plume”, kiedy by³o kierowa-

«l’implacable Moréas» (nieprzejednany
Moréas), «Maurras, critique de l’école romane, qui délaisse aujourd’hui la littérature pour défendre le trône et la religion»
(Maurras, krytyk szko³y romañskiej, która

ne przez Karla Boès, co trwa³o krócej, by³o
miejscem bardzo przychylnym Golbergowi
i jego polskiemu otoczeniu. Adolf Basler
i Stanis³aw Gierszyñski zostali przyjêci przez
Karla Boès wiosn¹ 1902 r. Tak jak Leopold

zaniedbuje dzisiaj literaturê, aby broniæ tronu i religii), Golberg podkreœla³ otwartoœæ
wieczorów czasopisma „La Plume”, dostêpnych dla najró¿niejszych tendencji: „Poza

Zborowski, Adolf Basler jest wa¿n¹ postaci¹ artystycznego ¿ycia Montparnassu. Urodzony w roku 1876 w Tarnowie, w Galicji,
Adolf Basler zamieszka³ w Pary¿u w 1899 r.

tymi filaretami, k³êbi³ siê t³um poetów, œpiewaków, malarzy, studentów medycyny
i prawa i kilku anarchistów. Kogo nie by³o
w «La Plume» w tych czasach? Kogo nie
spotykano na wieczorach literackich? (…).

u Golberga i odnalaz³ Stanis³awa Gierszyñskiego, który by³ jego koleg¹ od 1895 r.52 Jego
nazwisko pojawia siê po raz pierwszy w numerze z 15 kwietnia 1902 r. „La Plume”, jako
jednego z t³umaczy noweli Petera Altenber-

Zgie³k, krzyk, dzwonek dyrektora, pomruk
pianina, ekstatyczny rytm poety, dym, zapach wilgoci i alkoholu, wszystko to miesza³o siê w dziwnej atmosferze szaleñstwa,
lecz szaleñstwa subtelnego, wype³nionego
dum¹, pewnoœci¹ i nadziej¹”49. Tekst tych
wspomnieñ napisany w jêzyku polskim, nie
przet³umaczony jeszcze na francuski50, za-

ga Poison (Trucizna) , która poprzedza
w tym samym numerze portret Octave’a
Mirbeau, tekst napisany przez Golberga,
z podpisem: Louis Stiti Aîné53. Basler t³umaczy³ drugi tekst Altenberga, w numerze
z 1 maja 1902 r., Extrait du Journal de la Noble Miss Madriléne (Fragment Dziennika
Szlachetnej Panny Madriléne)54. Nastêpnie
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by³ autorem Lettre Polonaise (List polski),
który zosta³ opublikowany w paŸdzierniku.
Od tego okresu Basler sta³ siê bardzo krytyczny wobec Przybyszewskiego: „Quasi-sa-

ty do wspó³pracy przez Karla Boèsa, czego
potwierdzeniem, od miesi¹ca kwietnia, s¹
jego t³umaczenia utworów Petera Altenberga. Stanis³aw Gierszyñski odpowiedzia³ po-

tanistyczna literatura Przybyszewskiego,
bêd¹ca naiwn¹ i prawie dziecinn¹ interpretacj¹ twórczoœci M. Huysmansa, wzbudzi³a
krzyk oburzenia wœród uczciwych ludzi”55.

zytywnie na propozycjê Karla Bo èsa.
4 kwietnia otrzyma³ nowy list: „Liczê nadal
na pañski artyku³ na 20 lub 21 tego miesi¹ca, artyku³ wyjaœniaj¹cy ogólnie aktualn¹

Ju¿ na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci krytyka
sztuki, Basler nie ceni³ wysoko symbolizmu.
W przeciwieñstwie do Golberga, nie znosi³
Böcklina: „S³awa Böcklina jest dla mnie nierozwik³an¹ tajemnic¹! Jak artysta, który nie

sytuacjê Rosji i licznych narodów buntuj¹cych siê na jej terytorium”59. Praca nad studium wydawa³a siê byæ bardzo zaawansowana, gdy¿ w numerach „La Plume” z 15 kwietnia, 1 i 15 maja 1902 r. ukaza³y siê infor-

zna podstawowych zasad warsztatu malarskiego, jak ten fantasta, który stosuje tandetne efekty, móg³ zapanowaæ nad ca³¹
wspó³czesn¹ estetyk¹ Niemiec?” 56. Basler
wyrazi³ swój os¹d w 1905 r., po obejrzeniu

macje na ten temat, nawet Guillaume Apollinaire, który by³ „poddanym” rosyjskim,
zaproponowa³ swój udzia³ w tej pracy60. Wydawa³o siê, ¿e 1 maja Karl Boès zakoñczy³
ten projekt i czeka³ jedynie na ilustracje:

Miêdzynarodowej Wystawy w Monachium.
Odkrywaj¹c s³ynn¹ Grê na falach (Spiel der
Wellen) sta³ siê mniej krytyczny, poniewa¿,
jak mówi³, nie móg³ siê powstrzymaæ, by nie

„W³aœnie otrzyma³em wydruki próbne Jestem bardzo podniecony! Pan niczego nie
otrzyma³? (…) Potrzebne mi s¹ równie¿
zdjêcia do zamieszczenia: brat Golberga po-

myœleæ o „rzeŸbach Biegasa”57. Musia³ z pewnoœci¹ sobie przypomnieæ, ¿e by³ wraz ze
Stanis³awem Gierszyñskim jednym z koordynatorów specjalnego numeru czasopisma
„La Plume”, poœwiêconego Biegasowi.

kaza³ mi takie, które by³y interesuj¹ce, nie
znam jego adresu: musia³bym mieæ pilnie te
zdjêcia, aby mieæ czas na wykonanie klisz”61.
Studium na temat ruchu rewolucyjnego nigdy
siê nie ukaza³o. Stanis³aw Gierszyñski jed-

Geneza tego specjalnego numeru nie zosta³a jeszcze ca³kowicie wyjaœniona. Archiwa Stanis³awa Gierszyñskiego, przechowywane w Bibliotece Polskiej w Pary¿u,

nak nadal wspó³pracowa³ z „La Plume”, lecz
zmieni³ ca³kowicie swoje zainteresowania.
M³ody polski bojownik sta³ siê krytykiem
sztuki! Na pocz¹tku czerwca, co potwierdza

pozwalaj¹ odtworzyæ czêœæ dzia³alnoœci Golberga, Baslera i Stanis³awa Gierszyñskiego
z okresu wiosny 1902 r. 26 marca 1902 r.
Stanis³aw Gierszyñski otrzyma³ list od Karla
Bo`esa, który proponowa³ mu wspó³pracê

krótki list od redakcji z dnia 14 tego miesi¹ca, skoñczy³ swój tekst o Biegasie: „Pan Boès
by³by Panu wdziêczny, gdyby Pan przyszed³
w poniedzia³ek do «La Plume», celem wybrania odpowiednich ilustracji do artyku³u

w „La Plume”: „Pan Basler poinformowa³
z pewnoœci¹ Pana o pewnych projektach dotycz¹cych studium na temat ruchu rewolucyjnego w Rosji. Og³aszam pocz¹tek prac na
1 maja. Czy zechcia³by Pan przyjœæ do «La

o Biegasie”62.
Wczeœniej, w maju, w artykule o salonach
w 1902 r., opublikowanym we Lwowie, podpisanym „Ma”, pseudonimem niezidentyfikowanego korespondenta paryskiego, by³a

Plume» jutro lub pojutrze miêdzy godzin¹
3 a 6, abyœmy mogli o tym porozmawiaæ?”58.
List ten ujawnia, ¿e Basler zosta³ ju¿ przyjê-

informacja o zainteresowaniu czasopisma
„La Plume” pracami Biegasa”: „W œrodowiskach artystycznych zauwa¿ono wielk¹ ory-
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ginalnoœæ Biegasa. Czasopismo literackie
i artystyczne «La Plume», w jednym z najbli¿szych numerów, poœwiêci mu obszerne
studium ilustrowane reprodukcjami jego

pochodzenie, przyjaciela. Ani Huysmans,
ani Verhaeren, ani Maeterlinck nie wspó³pracowali przy redagowaniu tego numeru.
Czas na napisanie artyku³ów by³ zbyt krót-

dzie³”63. Warto podkreœliæ, ¿e Adolf Basler,
wraz z Antonim Potockim, by³ jednym
z pierwszych polskich krytyków sztuki
mieszkaj¹cych w Pary¿u, którzy wyró¿nili

ki. Dopiero w 1906 r. Verhaeren napisa³
piêkny tekst o Biegasie68, czêsto cytowany
przez jego wielbicieli. Jednak¿e Adolf Basler
i Stanis³aw Gierszyñski pozyskali do wspó³-

Biegasa. To on zaproponowa³ Karlowi Boèsa
wydanie numeru poœwieconego rzeŸbom
Biegasa. W tym okresie jego stosunki by³y
bardzo napiête, nie tylko z Golbergiem, ale
równie¿ ze Stanis³awem Gierszyñskim, cze-

pracy uznanych autorów. Czêœæ krytyków
uczestnicz¹cych w redakcji specjalnego numeru poœwiêconego Rodinowi, w 1900 r.,
odkry³o Biegasa i wspó³uczestniczy³o w projekcie dwóch Polaków. Tak by³o w przypad-

go potwierdzeniem jest list z 19 maja: „Jest
mi przykro, drogi Stasiu, z powodów, których
nie mogê ci wyjaœniæ, muszê zerwaæ wszystkie moje wiêzy przyjaŸni”. Basler zaznacza
zreszt¹, ¿e to zerwanie dotyczy „ca³ej kolo-

ku Charles’a Morice’a, który niedawno
wyda³ Noa-Noa Gauguina oraz André Fontainasa, równie¿ silnie zwi¹zanego z malarzem przebywaj¹cym na wyspach. W gronie
tym by³ równie¿ Marcel Réja, „praktyk lite-

nii polskiej”, a szczególnie osób, z którymi
³¹czy³a go „swego rodzaju subtelna przyjaŸñ”64. Chodzi³o oczywiœcie o Mieczys³awa
Golberga, który traktowa³ go jako swojego

racki” Augusta Strindberga i jeden z nielicznych obroñców Muncha we Francji. André
Salmon, o czym nale¿y przypomnieæ, by³
podwójnym ojcem chrzestnym Bordel Philo-

„koz³a ofiarnego”65. W innym liœcie, równie¿
z 19 maja, Basler bra³ pod uwagê wyjazd
do innej stolicy, lecz projektu tego nie móg³
zrealizowaæ, ze wzglêdu na swoj¹ sytuacjê
finansow¹. Banalnoœæ tej sytuacji sk³oni³a

sophique (Filozoficznego burdelu) inaczej Les
Demoiselles d’Avignon (Panny z Awignonu),
nie lubi³ artystów symbolistów. Jednak¿e
mia³ swój debiut literacki w „La Plume”
i w³aœnie podczas wieczorów poetyckich

go jednak do nawi¹zania ponownego kontaktu ze Stanis³awem Gierszyñskim, gdy¿
kilka dni póŸniej bardzo go prosi³ o zajêcie
siê numerem poœwiêconym Biegasowi. Pro-

w Caveau du Soleil d’Or w 1903 r. spotka³
Guillaume’a Apollinaire’a, Mieczys³awa
Golberga i Alfreda Jarry’ego, z którymi zaprzyjaŸni³ siê. André Salmon na ³amach „La

si³ równie¿ o udanie siê do Huysmansa
i „w przypadku gdyby ten odmówi³, do Verhaerena i do Maeterlincka, którzy s¹ w Pary¿u”, i którzy, doda³ jeszcze, „nie odmówi¹
napisania artyku³ów o Biegasie”66. Basler

Plume” kierowanej przez Karla Boèsa wielokrotnie wspomina³ wielkoœæ Biegasa.
Opublikowana przez André Salmona
w 1912 r. ksi¹¿ka La Jeune Peinture Française
(M³ode malarstwo francuskie) pozostaje na-

z³o¿y³by osobiœcie te wizyty, ale jak to podkreœli³, u¿ywaj¹c zwrotów francuskich,
w liœcie napisanym po polsku, nie by³ présentable (nie mia³ odpowiedniej prezencji)
i brakowa³o mu une bonne tenue (odpowied-

dal nieocenionym Ÿród³em dla historyków
kubizmu69. Bliski przyjaciel Picassa (tak jak
Apollinaire i Max Jacob) André Salmon nie
tylko by³ autorem nazwy Bordel Philosophique, lecz opisa³ go równie¿ w swojej ksi¹¿-

niego stroju)67. Po raz kolejny ukazywa³
swój „pauperyzm”, lecz równie¿ swoj¹ zale¿noœæ od lepiej ulokowanego, ze wzglêdu na

ce70. W 1914 r. Salmon napisa³ La Jeune
Sculpture Française (M³oda rzeŸba francuska)71. Z powodu wojny ksi¹¿ka zosta³a wy-
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dana dopiero w 1919 r. Salmon nale¿a³ wtedy w pe³ni do „awangardy”. By³ jednym
z pierwszych krytyków sztuki, którzy opisali, w rozdziale zatytu³owanym El Guitare72,

teorematu”76. Gide opisa³ tu œwiat podobny
do dzie³ Brancusiego, wspó³czesny pierwszym Œpi¹cym muzom (Muses endormies)
i zapowiadaj¹cy nagromadzone romboidy

eksperymenty trójwymiarowe Picassa
z 1912 r., jego s³ynne asambla¿e (assemblages). André Salmon w swej ksi¹¿ce pisze tak¿e o tendencjach mniej nowoczesnych

Niekoñcz¹cych siê kolumn (Colonnes sans
fin)77.
Obecnoœæ Nadelmana i Biegasa w La Jeune Sculpture Française (M³oda rzeŸba fran-

w sztuce. Rozdzia³ Humanisme jest ca³kowicie dedykowany Nadelmanowi, który
„poœwiêci³ wszystko wzglêdnoœci form geometrycznych, znacznie wczeœniej ni¿ nasta³
kubizm”73. Opinia ta zas³uguje na szcze-

cuska) mo¿e dziwiæ, poniewa¿ obaj rzeŸbiarze pochodzili z Polski. Stali siê jednak
rzeŸbiarzami „paryskimi”, chocia¿ nadal
wystawiali w kraju78. Biegas, w przeciwieñstwie do Nadelmana, zosta³ oceniony szcze-

góln¹ uwagê, gdy¿ trudno pos¹dzaæ Salmona o niewiernoœæ, niezrozumienie czy nawet zaœlepienie. Wrêcz przeciwnie, autor
podkreœla tym kompleksowoœæ prowadzonych dyskusji na paryskiej scenie artystycz-

gólnie negatywnie. W rozdziale Sous la Porte de l’Enfer (Pod drzwiami piek³a) Salmon
odrzuca gwa³townie symbolizm, którego
„Boles³aw Biegas, rzeŸbi¹c Boga, Duszê, Ideê
dla Bazars de l’Art Nouveau (…) by³, re-

nej, w pierwszych dwóch dziesiêcioleciach
XX w., gdzie mieszaj¹ siê, œcieraj¹ i wspó³istniej¹ tendencje symbolistyczne, powrót do
klasycyzmu i awangarda historyczna. Nade-

prezentuj¹c ten kierunek, najbardziej budz¹cym niesmak, ale najpe³niejszym wykonawc¹”79.
Zmiana oceny Biegasa przez Salmona

lman, przybywaj¹c do Pary¿a w roku 1904
by³ „uczniem” Przybyszewskiego, jak wiêkszoœæ artystów polskich jego pokolenia. Nastêpnie w roku 1909, bêd¹c pod wp³ywem,
mniej lub bardziej widocznym, dzie³a La

odpowiada okresowi pewnej rehabilitacji
symbolizmu, nawet, jeœli nie by³o to uznanie, a tym bardziej nawrócenie. Poeta stopniowo porzuca status „krytyka sztuki”, zawsze bardziej zaanga¿owanego, i staje siê

Morale des Lignes (Moralnoœæ linii), jako
„uczeñ” Golberga, zadziwi³ André Gide’a.
Gide w swoim dzienniku, w kwietniu
1909 r., relacjonuje wernisa¿ wystawy Nadelmana w Galerie Druet74. Alexander Natanson zaprowadzi³ ju¿ Gide’a do pracowni
Nadelmana w grudniu 1908 r., lecz dopiero w 1909 r. pisarz odkry³ „awangardowego” rzeŸbiarza. Gide by³ zaskoczony „gip-

„historykiem sztuki”, chocia¿ nigdy nie domaga³ siê uznania tego tytu³u, maj¹cego
charakter bardziej instytucjonalny. W roku
1922 Salmon nie by³ ju¿ tym krytykiem,

sow¹ g³ow¹, lub co najmniej projektem
g³owy, bez oczu, ust, nosa, krótko mówi¹c
jeszcze nieukszta³towan¹, jak kurczak trzy
dni po wysiadywaniu jaja, z którego ma siê
wykluæ” 75. Stwierdza on, ¿e „Nadelman

polski pasterz wystawia³ gipsowe rzeŸby
Boga, Duszy, Œwiadomoœci w Salon „La Plume”, wywo³uj¹c uczucie dumy u dyrektora,
Karla Boès, poety Opales, oszo³omionego
równie¿ tym, ¿e by³ wydawc¹ Stances”80. PóŸ-

rysuje przy pomocy cyrkla i rzeŸbi ³¹cz¹c
romby”, i ¿e „harmonia, wynikaj¹ca z tych
symetrycznych uk³adów podobna jest do

niej, po raz pierwszy, Salmon przypomina
wypowiedŸ Alfreda Jarry o Biegasie „Boles³aw!... Bougrelas!... «La Plume»!... Wspo-

który broni³ w 1914 r. trójwymiarowych eksperymentów Picassa. Nadal odrzuca symbolizm, ale ma bardziej zró¿nicowane opinie:
„(…) Biegas pochodzi jeszcze trochê z absurdalnego i uroczego okresu, gdy dawny
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mnienie gipsowego oka Boga autorstwa Biegasa, to nasza piosenka o Jenny l’Ouvrière,
nasze rude wo³y i nasza Marsylianka Pokoju”81.
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W roku 1945, Salmon wydaje pierwsz¹
wersjê swoich wspomnieñ, L’Air de la Butte.
Biegas zajmuje czo³owe miejsce w rozdziale
Originaux, Excentriques et Visionnaires (Ory-

w 1902 r., kiedy Biegas wystawia³ swoje geometryczne Sfinksy na ulicy Bonapartego,
„«La Plume» wystawi³o popiersie Biegasa,
wzbudzaj¹ce sensacjê: Bóg. Nie mniej. Sam
Rodin o tym nie œni³”84.
Adolf Basler, Boles³aw Biegas, Stanis³aw
Gierszyñski, Mieczys³aw Golberg nie byli
jedynymi artystami, którzy nadali polskie-

gina³owie, Ekscentrycy i Wizjonerzy) i tym razem bez ¿adnych s¹dów „krytycznych”. Salmon pisze tak¿e, ¿e Biegas sta³ siê „jednym
z pierwszych artystów”, których on pozna³
w „La Plume”, „tam gdzie, przez krótki jesz-

go kolorytu „La Plume” w okresie jego ostatnich lat istnienia. W roku 1903 wznowiono wieczory organizowane przez „La Plume”
w podziemiach Café du Soleil d’Or, która
zmieni³a nazwê na Café du Départ: „Jest to

cze okres, nowy dyrektor, Karl Boès, któremu zanosi³em moje pierwsze wiersze,
przed³u¿a³ te otwarte wystawy, jako kontynuacjê Salonu Stu, zamkniêtego pola Salon
des Indépendants (Salonu Niezale¿nych)

dobra nowina dla m³odych; niech przychodz¹ t³umnie, znajd¹ tam uwa¿ne i ¿yczliwe ucho, i trybunê jeszcze ciep³¹ od przesz³ych triumfów”. W ten sposób Ernest
Raynaud koñczy³ swój tekst: Les samedis de

utworzonego przez Léona Deschampsa,
twórcê czasopisma”82. „La Plume” nie by³o
ju¿ czasopismem „absurdalnej epoki”. Nastêpnie Salmon nakreœli³ pikantny portret

La Plume (Soboty w La Plume), otwieraj¹cy
numer z 15 kwietnia. Pierwszy wieczór
odby³ siê 18 kwietnia. Adolf Basler i Stanis³aw Gierszyñski udali siê tam wraz z klawe-

Biegasa, pod którym móg³by siê równie¿ podpisaæ Alfred Jarry: „Boles³aw Biegas obnosi³
po mieœcie swoj¹ legendê. By³o tych legend
nawet wiele, tak ¿e d³ugo zastanawiano siê
nad jego pochodzeniem: czy by³ synem ksiê-

synistk¹ Wand¹ Landowsk¹. Ich obecnoœæ
potwierdzona jest na liœcie uczestników,
opublikowanej w czasopiœmie, lecz w czasie
tych wieczorów niektórzy uczestnicy nie
zawsze wpisywali siê na listê 85. Tak by³o

cia, czy natchnionym pasterzem? ¯adnej
szansy na wyjaœnienie tego przez samego Biegasa, który nic nie mówi³ lub z ust jego p³yn¹³
³agodny i niewyraŸny potok sylab, jak woda

w przypadku Guillaume’a Apollinaire’a,
który nie widnieje na liœcie obecnoœci z dnia
18 kwietnia, lecz jest na liœcie z 25 kwietnia86.
Jednak od momentu opublikowania jego

w strumyczku, osadzaj¹ca siê na liœciach rukwi. D³ugie, blond w³osy, delikatny w¹s, królewska bródka, niski wzrost, wilgotne oko.
Wyobra¿aliœmy go sobie, jak gra³ na czymœ,
co nad Wis³¹ zastêpuje dudy lub jak podaje

Journal intime (Pamiêtnik), wiemy, ¿e uczestniczy³ w pierwszym wieczorze: „W dniu
18 kwietnia odby³ siê pierwszy wieczór organizowany przez «La Plume»; dzieñ wczeœniej K. Boès wzi¹³ moje wiersze i wyrazi³

strzemiê jakiejœ córce Sobieskiego. Bez obaw
mo¿na by³oby mu powierzyæ rolê Bougrelasa przy okazji wznowienia sztuki Ubu
Król”83. Salmon oznajmi³ te¿ autorytatywnie,
¿e „reakcja na Rodina” nie ukaza³a siê w roku

uznanie dla mojego talentu (na Boga!)”.
Nastêpnie pisze o swoich spotkaniach,
szczególnie z Alfredem Jarrym: „wygl¹d topielca, rybojada, potwora Oannes, Jarrycoton, Jarnicoton, uczony, interesuj¹cy, prze-

1907 (kiedy Brancusi zniechêcony tym, ¿e
to on mia³ jej dokonaæ, wykrzykn¹³: „Nic nie
roœnie w cieniu wielkich drzew!”), lecz

czyta³ mi 4 wiersze z «L’Hérésiarque»
(Herezjarcha) i jeden wiersz z «L’Ermite»
(Pustelnik), obieca³ mi swojego César

Bia³o-czerwone czasopismo „La Plume”

Antéchrist (Cezar Antychryst), opowiedzia³
mi swoje ¿ycie, swoje pijañstwa – absynt
i stout”87. Dalej Apollinaire wspomina, ¿e
pozna³ „Henri Lew, juif polonais” (Henry-

Na równinie mandragory

ka Lwa, polskiego ¯yda). Nie chodzi³o tu
o Adolfa Baslera, lecz o „m³odego lwa”
Stanis³awa Gierszyñskiego, który podczas
wieczoru 16 maja bêdzie pos³ugiwa³ siê

bardziej swoje wspomnienia: „Pamiêtam
poetkê. D³ugo nie pojawi³a siê na nastêpnych wieczorach organizowanych przez «La
Plume», chocia¿ b³yszcza³a na pocz¹tko-

nowym dzikim pseudonimem „Henry
Leoniodsky”88.
Podczas wieczoru 9 maja, któremu przewodniczy³ Ernest Raynaud, i w którym
uczestniczy³ Antoni Potocki, Apollinaire

wych. I choæ nie klaska³a nigdy, to po ka¿dej recytacji czy deklamacji, zale¿nie on rodzaju, przychodzi³a usi¹œæ na chwilê przed
recytatorem, by wygodnie przyjrzeæ siê mu,
pragn¹c przewierciæ go dog³êbnie w tym

spotka³ po raz pierwszy Mieczys³awa Golberga. Pisze w swoim dzienniku: „pijañstwo
z Mieczys³awem Golbergiem; dziwny charakter, brzydal, ciekawski a¿ cuchnie, diaboliczny, lecz lekki, lekki, i to go w³aœnie

szczególnym momencie, tak jakby by³a
w transie, gdy¿ zg³êbia³a, przewierca³a, dr¹¿y³a tak, jak Jarry, którego zna³a od zawsze.
Piszê o Marii Krysiñskiej o oczach koloru
ostrygi”. Salmon opowiada dalej, przypo-

ratuje”89. Dalej wspomina nastêpny wieczór
16 maja: „«La Plume», znajomoœæ ze wszystkimi, Scheffer, Armory, Dauriac, kobietki.
Pijañstwo z Mieczys³awem Golbergiem.

minaj¹c „kontrowersyjne” prawo Marii Krysiñskiej, do wynalazku wolnego wiersza,
o które spiera³a siê z Gustave’em Kahnem:
„Dziwna polska blond lalka, francuska po-

Tawerna Olympia. Mieczys³aw zabiera m³odego bezrobotnego Murzyna, który przyby³
z Berlina, gdzie by³ barmanem; koñczymy
o 7 rano u Lapré”90. Wieczór 16 maja by³
niezwykle wa¿ny, gdy¿ przewodniczy³ mu

etka o cechach dekadenckich, która, gdy j¹
ujrza³em, podesz³a przyjrzeæ mi siê z bliska,
ja równie¿, z mojej strony, dopiero co
przesta³em domagaæ siê przyznania mi
pierwszeñstwa w stosowaniu, o ile nie wy-

Alfred Jarry. Wtedy w³aœnie André Salmon
pozna³ Golberga i Apollinaire’a. W pierwszym tomie swoich Souvenirs sans fin (Wspomnienia bez koñca), poœwiêca ca³y rozdzia³

nalezieniu (mówi siê, ¿e to peruwiañski wynalazek) wolnego wiersza”. Salmon zakoñczy³ swój tekst, który czasami przybiera³
formy ho³du, bêd¹cego poza wszelkimi po-

wieczorom organizowanym przez „La Plume”: Le soleil dans la Cave (S³oñce w Piwnicy)91. Salmon czyni z nich „wysokie sfery”
symbolizmu paryskiego nacechowanego
Polsk¹: „Ka¿dy wieczór organizowany przez

dejrzeniami, sk³adanego Marii Krysiñskiej,
zwanej „Marpha Balbeusska”, „bardziej polskiej ni¿ natura”, cytuj¹c ponownie Alfreda Jarry: „Nie widzia³em, ¿eby Maria Krysiñska próbowa³a ponownie zaj¹æ prawe

«La Plume» mia³ swojego przewodnicz¹cego. Zdarzy³o siê, ¿e Alfred Jarry kierowa³
ceremoni¹ na wzór ojca Ubu, jednak zadowolony, ¿e mo¿e napawaæ siê klimatem czasu, kiedy uwa¿a³ siebie za poetê symbolistê

pianino w naszej piwnicy. Dziêkowa³em, ¿e
tam by³a, z jej oczami podobnymi do wilgotnego parku, za wszystko, co uœwietnia³a od
wczoraj, za wszystko to, o czym mog³em
marzyæ od lat m³odzieñczych, w samotno-

(...) Ach! Nie wiêcej ni¿ 20 lat temu us³ysza³em króla Polski i Aragonii krzycz¹cego
mi do ucha:

œci i z oddali. Jestem zadowolony, ¿e wypowiedzia³em jedno lub dwa piêkne i uprzejme s³owa do starej czarodziejki symbolizmu,

I litoœci pasiflory
Bia³a glista wype³za z nory”.

Nastêpnie Salmon „polonizuje” coraz
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Polki z Boul’Mich’ [skrót nazwy Boulevard
Saint-Michel], spotkanej na wieczorze pod
przewodnictwem tego, który rozpoczyna
swój dramat s³owami: «Akcja rozgrywa siê

sowanie techniki taille directe: „Ze wzglêdu
na swoje s³owiañskie pochodzenie, sk³ania³
siê raczej w stronê form prostych, hierarchicznych, fetyszyzuj¹cych sztuki prymi-

w Polsce, tzn. nigdzie»”92.
W czasopiœmie „La Plume”, polska obecnoœæ nie ogranicza³a siê tylko do wieczorów
organizowanych w Soleil d’Or, które mia³y

tywnej. Istotnie, zanim zag³êbi³ siê ca³kowicie w poszukiwaniu nowych form, przez
wiele lat rzeŸbi³ w drewnie i ozdabia³ swoimi figurami i krucyfiksami liczne koœcio³y

przede wszystkim orientacjê literack¹. Atmosfera tych poetyckich spotkañ, czêsto
koñcz¹cych siê „pijañstwami” opisywanymi
przez Apollinaire’a, przypomina³a berliñskie spotkania krêgu „Zum Schwarzen Fer-

w kraju”97. Wac³aw Husarski przyjecha³ do
Pary¿a w 1902 r. na studia artystyczne, lecz
po powrocie do kraju coraz bardziej zajmowa³ siê pisaniem. W 1927 r. by³ jednym
z krytyków „Tygodnika Ilustrowanego”.

kel”. Z tego powodu niektóre osoby nie
uczestniczy³y w nich. Natomiast bankiety
organizowane przez „La Plume” by³y spokojniejsze. Biegas, który w tym okresie by³ pod
opiek¹ baronowej Jadwigi Trutschel, uczest-

W czasie pobytu w Warszawie napisa³ tekst
o Malewiczu98. Inny polski krytyk debiutowa³ równie¿ w „La Plume”. By³ to Jan Topass, który wspó³pracowa³ przy ostatnich zeszytach czasopisma w kwietniu 1905 r..

niczy³ w XVI Bankiecie „La Plume”, 6 czerwca 1903 r., na czeœæ Octave’a Mirbeau.
W bankiecie tym brali udzia³ równie¿ Jules
Claretie, Albert Besnard, Roger Marx, Jules

Topass jest g³ównie znany jako autor trzytomowej ksi¹¿ki L’Art et les artistes Polonais
(Sztuka i artyœci polscy). By³ równie¿ uwa¿nym œwiadkiem sceny paryskiej, szczególnie

Chéret, Frantz Jourdain, oraz Apollinaire
i Salmon, Golberg i Basler, Maria Krysiñska
i Judith Cledel93. Mieczys³aw Golberg sta³ siê
wtedy doskona³ym mówc¹ i wzniós³ toast za
Jules’a Claretie, dziêki któremu „mia³ na-

futuryzmu, którego niektórzy przedstawiciele, jak Marinetti i Soffici, wspó³pracowali z „La Plume”99. W 1905 r. Topass napisa³
artyku³ na temat wystawy Charles’a Guérina w galerii Druet, co œwiadczy³o o jego

dziejê, ¿e us³yszy w Comédie [ComédieFrançaise, s³ynny teatr francuski, którego
J. Claretie by³ w tym czasie administratorem] po mocnych s³owach Mirbeau,

œwietnej znajomoœci jêzyka francuskiego.
Guillaume Apollinaire, podobnie jak Mieczys³aw Golberg, ze wzglêdu na rozbiory Polski, by³ poddanym rosyjskim. Nie mówi³ jed-

dŸwiêczne wiersze Moréasa, pe³ne tajemnicy zdanie Maeterlincka”94.
Biegas nie by³ jedynym rzeŸbiarzem uhonorowanym przez „La Plume”. W 1903 r.
Charles Doury poœwiêci³ piêkny artyku³

nak po polsku i nie przejawia³ wyraŸnego
zainteresowania sprawami polskimi100. Natomiast mia³ bliskie zwi¹zki z polskimi krêgami artystycznymi w Pary¿u. Wielkoœæ
Apollinaire’a w gronie krytyków sztuki po-

Anastazemu Lepli. Ten ho³d by³ niepe³ny;
nie ukaza³ siê numer specjalny, lecz w lutym 1905 r. zosta³ mu poœwiêcony drugi artyku³, tym razem napisany przez Wac³awa
Husarskiego95. Polska krytyka wyg³osi³a na

lega³a na jego niespotykanej przenikliwoœci:
jako jedyny, na pocz¹tku XX w., doceni³ jednoczeœnie Picassa i Matisse’a101.
W 1905 r. opublikowa³ w jednym z ostatnich numerów „La Plume” pierwszy wa¿ny

jego temat dwa postulaty, które dla wielu
historyków sztuki okreœla³y narodzenie
„nowoczesnej rzeŸby”96 „prymitywizm” i sto-

esej o Picassie, czêsto odwo³uj¹c siê do symbolizmu. Apollinaire by³ oczarowany Picassem od pierwszego ich spotkania102. Nato-
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miast Matisse’em zainteresowa³ siê pod
wp³ywem Golberga 103. W 1906 r. poeta
zwiedza³ Salon des Indépendants (Salon
Niezale¿nych), lecz nie przejawi³ wiêksze-

wspominaj¹c okres swego debiutu w „La
Plume”. Lecz nie napisa³ nic wiêcej o Gwozdeckim, artyœcie, którego nie chcia³ „przyt³oczyæ pochwa³ami”108 w roku 1912, byæ

go zainteresowania Radoœci¹ ¿ycia. By³ natomiast pod wra¿eniem obrazów Biegasa.
Uwa¿a³, ¿e stanowi³y to, co „by³o najg³êbsze na wystawie” i parodiuj¹c Przybyszew-

mo¿e dlatego, i¿ nigdy nie widzia³ go w „La
Plume” lub nie by³ on wystarczaj¹co „symbolistyczny”.

skiego wykrzykn¹³: „oto dusza!” 104. To
zainteresowanie Apollinaire’a dzie³ami
o charakterze symbolistycznym nie zawsze
utrzymywa³o siê na wysokim poziomie, jednak¿e trwa³o ono znacznie d³u¿ej ni¿ okres

Przedruk: La Plume rouge et blanche. Les artistes polonais et les milieux symbolistes parisiens, (w:) Francis
Ribemont (red.), Le Symbolisme polonais, Museè des
Beaux-Arts de Rennes, 2004, s. 101–115; t³umaczenie: Anna £uczkowska, 20050

debiutu poety w „La Plume”. W 1912 r. obejrza³ on z atencj¹ wystawê Biegasa w Théâtre
Fémina (Teatr Femina), a w roku 1914 opisa³ obszernie nowo powsta³y Salon de l’Art
Mystique Moderne, którego prezentacje odbywa³y siê w pracowni Biegasa105.
André Salmon figuruje poœród osób
uczestnicz¹cych 20 lipca 1914 r. w inauguracji Akademii Gwozdeckiego, lecz, co dziwne, Apollinaire jak i Biegas byli nieobecni.
Biegas by³ przecie¿ w tym okresie bliskim
przyjacielem Gwozdeckiego106. Apollinaire
równie¿ ceni³ go bardzo. W Intransigeant
(Nieprzejednany), w roku 1912, nie waha³
siê stwierdziæ: „Niewielu m³odych twórców
spoœród cudzoziemców jest dzisiaj tak zdolnych, a przede wszystkim niewielu z nich
zna ten umiar, bêd¹cy przywilejem wielkich
artystów”107. André Salmon napisa³ dwa
razy przedmowy do katalogów wystawy
Gwozdeckiego, w latach 1912 i 1913.
W 1914 r. obieca³ swój udzia³ w organizacji
odczytów, na temat nowych tendencji artystycznych, w Akademii Gwozdeckiego.
Z powodu wybuchu pierwszej wojny œwiatowej dzia³ania te nigdy nie ujrza³y œwiat³a
dziennego. Po roku 1914 ze zdziwieniem
odnotowujemy pewne milczenie André Salmona. Dziêki jego wspomnieniom zachowano w pamiêci Golberga. Przyznawa³ równie¿ zawsze wa¿ne miejsce Biegasowi,

Przypisy
1

Na tablicy znajduje siê dwujêzyczny napis: „ADAM
MICKIEWICZ, poète national de la Pologne, habitait ici quand fut publié à Paris son chef-d’oeuvre Pan
Tadeusz en l’année 1834 – Roku wydania Pana
Tadeusza tutaj mieszka³ Adam Mickiewicz”. Na tabliczce, „Histoire de Paris” (Historia Pary¿a), czytamy nastêpuj¹cy napis: „Adam Mickiewicz, le poète
exilé. Né en 1798, dans une famille de petite noblesse ruinée de Lituanie, il étudie à Vilno, creuset
révolutionnaire, et participe à la fondation d’une
société secrète, les Philomathes, dont il préside la
section littéraire. Ses conférences et ses poèmes lui
assurent très jeune la célébrité, mais lui valent aussi
d’e^tre déporté en Russie par la police du tsar. En
1829, Mickiewicz part pour l’Allemagne et y publie
le Livre de la nation polonaise et le Livre des p èlerins
polonais, avant de venir s’installer à Paris; il rédige
ici son chef-d’oeuvre, Pan Tadeusz. Chargé de cours
au Collège de France en 1840 dans la chaire de langues et littératures slaves, il est révoqué en m^eme
temps que Michelet et Quinet. Après une tentative
infructueuse de lever une légion polonaise pour
combattre avec les républicains italiens en 1848,
il fonde une Tribune des peuples destinée à etre
^ l’organe des émigrés en France. Cet éternel errant contracte au cours d’une expédition en Turquie le
choléra qui l’emporte en 1855”. („Adam Mickiewicz,
poeta na wygnaniu. Urodzony w 1798 r., na Litwie,
w rodzinie zubo¿a³ej szlachty. Studiowa³ w Wilnie,
w rewolucyjnym tyglu i uczestniczy³ w za³o¿eniu tajnego stowarzyszenia Filomatów, w którym przewodniczy³ sekcji literackiej. Jego wyk³ady i wiersze zapewni³y mu ju¿ za m³odu s³awê, lecz przyczyni³y siê
równie¿ do deportacji przez policjê carsk¹ w g³¹b
Rosji. W roku 1829 Mickiewicz wyjecha³ do Niemiec, gdzie opublikowa³ Ksiêgi narodu polskiego
i Ksiêgi pielgrzymstwa polskiego. Nastêpnie osiedli³
siê w Pary¿u, gdzie napisa³ swoje arcydzie³o Pan Tadeusz. W 1840 r. by³ wyk³adowc¹ w Collège de France, w katedrze literatury i jêzyków s³owiañskich.
Zwolniono go z tego stanowiska w tym samym okresie co Micheleta i Quineta. W 1848 r., po nieudanej
próbie powo³ania polskiego legionu we W³oszech,
stworzy³ czasopismo „Trybuna Ludów”, które mia³o
byæ organem emigrantów we Francji. Ten wieczny
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wêdrowiec, podczas wyprawy do Turcji, zachorowa³
na cholerê, na któr¹ zmar³ w roku 1855”).
2
Chopin zmar³ 17 paŸdziernika 1849 r., na placu
Vendôme, pod numerem 12. W latach 1842–1849
kompozytor mieszka³ na square d’Orléans. Wczeœniej mieszka³ pod numerem 27, na boulevard
Poissonni ère (1831), nastêpnie pod numerem 4,
w cité Berg ère (1831–1833), potem pod numerami 5 i 38, na rue de la Chaussée-d’Antin (1833–
1839), i pod numerem 5, na rue Tronchet (1839–
1842).
3
Na ten temat, Maria-Teresa Diupero, Émile-Antoine
Bourdelle et ses rencontres polonaises, (w:) Autour de
Bourdelle. Paris et les artistes polonais 1900–1918, katalog wystawy, Paris, Muzeum Bourdelle’a, 1996,
s. 29–34.
4
W maju 1909 r. og³oszono wyniki konkursu organizowanego przez miasto Warszawê. Jury, którego
cz³onkiem by³ Antoine Bourdelle, przyzna³o
pierwsz¹ nagrodê Wac³awowi Szymanowskiemu. Pomnik zosta³ ods³oniêty w 1926 r. w parku Pa³acu
£azienkowskiego. Zburzony przez Niemców w czasie okupacji, zosta³ zrekonstruowany w 1958 r.
5
•ród³ami na temat Teofila Kwiatkowskiego s¹ prace
Aleksandry Melbechowskiej-Luty, szczególnie jej
ksi¹¿ka, Teofil Kwiatkowski 1809–1891, Wroc³aw, 1966.
6
O W³adys³awie Oleszczyñskim czytelnik francuski
mo¿e znaleŸæ informacje u Andrzeja Pieñkosa, Paris, foyer de la sculpture européenne au XIXe siècle. La
contribution polonaise, (w:) Ikonoteka, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 2000, s. 98–102.
7
Janusz Zagrodzki zwróci³ na to szczególn¹ uwagê.
Por.: rozdzia³ wstêpny jego ksi¹¿ki Katarzyna Kobro
i kompozycja przestrzeni, Pañstwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa, 1984, s. 11.
8
Por.: Ludwig Hevesi, Acht Jahre Secession, Verlagsbuchhandlung Carl Konegen, Wiedeñ, 1906.
9
Strindberg napisa³ swoj¹ powieœæ autobiograficzn¹
Klasztor w 1898 r. Zosta³a opublikowana dopiero
w 1902 r., pod tytu³em Le Second Récit du maître de
quarantaine. T³umaczenie francuskie, na podstawie
oryginalnego rêkopisu, ukaza³o siê w 1965 r. w czasopiœmie „Mercure de France”. Powtórne wydanie
ukaza³o siê w: August Strindberg, Oeuvre autobiographique, „Mercure de France”, Paris 1990, t. II, s. 11–
157. Por.: szczególnie s. 15.
10
E. Munch, Mein Freund Przybyszewski. Eine Erinnerung des berühmten Künstlers, „Pologne littéraire”,
1928, nr 27, s. 2.
11
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The study begins with a background of the situation of Poland after the 1830 November Uprising.

er or longer time in France. Focusing on this community, the author analyses especially the press pub-

It focuses predominantly on the people of “The

lications related to the artistic life of Paris and the

Grand Emigration”, especially on Mickiewicz and
Chopin, as well as on Paris-based Polish painters and

Poles writing in the Sztuka magazine issued by Antoni Potocki and primarily in the La Plume journal.

sculptors. After the 1863 January Uprising the situ-

He provides an in-depth study of Mieczys³aw Gol-

ation in the area annexed by Russia was especially
tragic. By contrast, in the territories annexed by

berg, Adolf Basler’s and Stanis³aw Gierszyñski’s collaboration with La Plume, and critics’ texts on such

Austria, upon granting autonomy to Galicia, cultur-

artists as Boles³aw Biegas, Elie Nadelman, Gustaw

al life developed freely, which contributed among
others to the flourishing of the Academy and the

Gwozdecki, and the poet Maria Krysiñska. Although
extremely active and recognised, they were not, as

artistic community of Krakow. Polish artists could

the author highlights, the only artists who contrib-

be found in all of the annexed territories; among
them those referred to as symbolists lived for a short-

uted to the Polish colours of La Plume during the
final years of its publication.

„Noworocznik Poznañski na rok 1914” i „Posener Kalender 1914”

Jaros³aw
Mulczyñski
Kalendarze towarzysz¹ cz³owiekowi od
czasów staro¿ytnych. I choæ ich ¿ywot ograniczony jest najczêœciej do jednego roku, po
czym jak wiêkszoœæ druków u¿ytkowych

nomiczne itp.), wiadomoœci z zakresu gospodarowania, porady lecznicze, komentarze polityczne, ponadto na ich stronach zamieszczano teksty poetyckie, opowiadania,

odchodz¹ szybko w zapomnienie, to te nieliczne zachowane do naszych czasów s¹ interesuj¹cym obiektem badawczym. Mog¹
dostarczyæ wielu materia³ów z ró¿nych dyscyplin, m.in. z zakresu historii, historii kul-

artyku³y, rozprawki, opisy miast i zabytków,
aforyzmy, maksymy czy „z³ote myœli”. Wiele
kalendarzy zdobionych jest ornamentami,
winietami, a tak¿e ilustracjami przedstawiaj¹cymi przewa¿nie widoki miast i portrety

tury, literatury i sztuki, socjologii, obyczaju
czy medycyny. Ju¿ od czasów œredniowiecza
kalendarzom towarzysz¹, poza nazwami
miesiêcy i okreœleniami dni, dodatkowe ele-

osób, które wykonywali niejednokrotnie
wybitni artyœci. W Polsce szczególny rozwój
kalendarzy nast¹pi³ w XIX w. i trwa³ a¿ do
wybuchu I wojny œwiatowej. Pojawi³o siê

menty, jak ró¿nego rodzaju daty (z historii
biblijnej, historii ludzkoœci, wejœcia s³oñca
w kolejne znaki zodiaku, informacje astro-

wtedy wiele typów kalendarzy (kieszonkowe, œcienne, biurkowe, ksi¹¿kowe), wydawanych przez firmy ksiêgarskie i wydawnicze,
redakcje pism, ró¿ne organizacje oœwiatowe,
kulturalne, stowarzyszenia zawodowe, reli-

„Noworocznik
Poznañski
na rok 1914”
i „Posener
Kalender 1914” –
kalendarze
poznañskie
z 1914 roku

gijne oraz instytucje charytatywne1.
W zbiorach Muzeum Historii Miasta Poznania znajduj¹ siê dwa kalendarze wydane
w Poznaniu w 1913 r. S¹ nimi polski „Noworocznik Poznañski na rok 1914” oraz niemiecki „Posener Kalender 1914”2. Ten swoisty dialog dwóch kalendarzy odzwierciedla
specyficzne warunki bytowania pod zaborem
pruskim dwunarodowego miasta, zamieszka³ego g³ównie przez Polaków i Niemców3.
Na gruncie poznañskim liczba kalendarzy systematycznie wzrasta³a od po³owy
XIX w., od kilku do 14–15 tytu³ów w latach
90., zaœ w latach poprzedzaj¹cych wybuch
I wojny œwiatowej ukaza³o siê 11–13 tytu³ów4. W odró¿nieniu od wiêkszoœci kalendarzy, których nak³ad siêga³ przewa¿nie od
tysi¹ca do kilkunastu tysiêcy, „Noworocznik
1. Jan Jerzy Wroniecki w atelier, autor projektu
graficznego „Noworocznika Poznañskiego
na rok 1914”, fotografia z lat ok. 1910–1912,
w³. Muzeum Narodowego w Poznaniu

Poznañski na rok 1914” wydany zosta³
w 400 numerowanych egzemplarzach.
Ze wzglêdu na niezwykle starann¹ oprawê
plastyczn¹, któr¹ w ca³oœci zaprojektowa³
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2. Ok³adka „Noworocznika Poznañskiego na rok 1914”; proj.
Jan Jerzy Wroniecki

na w 1909 r., maj¹c zaledwie 19 lat, Wroniecki urz¹dzi³ pierwsz¹ wystawê swoich
prac w Salonie Towarzystwa Przyjació³ Sztuk
Piêknych w Poznaniu. Jego rysunki by³y
zamieszczone w Albumie Stowarzyszenia
Artystów w Poznaniu (1912), lecz do najwiêkszych sukcesów tego okresu twórczoœci nale¿a³a wspó³praca Wronieckiego z czasopismem „Têcza” (wydawanym przez
Antoniego Fiedlera w latach 1911–1912
pod redakcj¹ Kazimierza Grusa), do którego wykonywa³ rysunki, karykatury, inicja³y
i winiety, a póŸniej wspó³praca z tygodnikiem
satyrycznym „Prêgierz” (wydawanym na
prze³omie 1913/1914 przez Romana Wilkanowicza). Nic wiêc dziwnego, ¿e temu dobrze zapowiadaj¹cemu siê i uzdolnionemu
artyœcie zaproponowano opracowanie szaty
znakomity grafik poznañski Jan Jerzy Wroniecki (1890–1948)5, zaliczany jest nie tylko do wyj¹tkowych druków bibliofilskich
tego czasu, ale równie¿ do najpiêkniejszych
kalendarzy wydanych w Poznaniu. Wroniecki ju¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ by³ w Poznaniu autorem wiêkszoœci prac z dziedziny
grafiki u¿ytkowej. W 1905 r. rozpocz¹³ naukê rzemios³a graficznego w Zak³adzie Artystyczno-Chemigraficznym Antoniego
Fiedlera w Poznaniu. Nastêpnie za otrzymane stypendium od wielkopolskiego mecenasa sztuki Józefa Koœcielskiego uda³ siê do
Berlina, gdzie kontynuowa³ naukê w Unterrichtsanstalt am Staatlichen Kunstgewerbemuseum na Wydziale Grafiki w pracowni
Emila Orlika, propagatora nowoczesnego
drzeworytu (ok. 1907–1909). Tam te¿ zapozna³ siê z najnowszymi kierunkami
w sztuce, a przede wszystkim dziêki znakomitemu nauczycielowi prace m³odego
adepta sztuki osi¹gnê³y wysoki poziom artystyczny i drukowane by³y w polskich czasopismach, m.in. w warszawskim „Sfinksie”,
którego by³ zreszt¹ sta³ym rysownikiem
w latach 1909–1913. Po powrocie z Berli-
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graficznej „Noworocznika Poznañskiego”.
Ponad 80-stronicowy kalendarz w formie
ksi¹¿kowej, poza czêœci¹ literack¹, zawiera
bogaty materia³ ilustracyjny wraz z licznymi
motywami dekoracyjnymi, zaprojektowanymi przez poznañskiego artystê.
Wroniecki by³ ponadto jednym z pierwszych artystów w Poznaniu, który – w przeciwieñstwie do XIX-wiecznej grafiki reprodukcyjnej (ilustracyjnej) – traktowa³
grafikê w sposób nowoczesny. Przemiany
w sztuce prze³omu XIX i XX w. pozwoli³y na
nowo spojrzeæ na mo¿liwoœci artystyczne
grafiki. Poszukiwania nowych form wypowiedzi i potrzeba ukazania procesu twórczego spowodowa³y wzrost zainteresowania t¹
dziedzin¹ sztuki, która oferowa³a niezwykle szerok¹ gamê technik i mo¿liwoœci
kreacji artystycznej. Dokonany wówczas
prze³om w sztuce zmieni³ pojêcie i funkcjê
grafiki, przywracaj¹c jej utracon¹ rangê autonomicznej dyscypliny plastycznej6. Jednym z pierwszych przyk³adów na gruncie
poznañskim odejœcia od s³u¿ebnej roli grafiki, jako wy³¹cznie przekazu ilustracyjnego, jest zamieszczona w³aœnie w „Noworocz-
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3. Plansza stycznia
z widokiem na Pa³ac
Dzia³yñskich; proj.
Jan Jerzy Wroniecki
a

niku” niewielka akwaforta (w formie
wk³adki) o wymiarach 8,3 × 6,1 cm (wym.
odcisku 12 × 9 cm), przedstawiaj¹ca figurê
œw. Jana Nepomucena na Starym Rynku

wszystkiego, co nasze, by³a nam gwiazd¹,
wiod¹c¹ do celu!”. Z tego te¿ wzglêdu g³ówny cykl ilustracji Wronieckiego towarzysz¹cy 12 miesi¹com, poprzedza umieszczony na

w Poznaniu (sygn. z p³yty l.d. „JWR”).
Wroniecki pos³u¿y³ siê w niej delikatnymi,
niemal szkicowymi kreskami, które zró¿nicowa³ pod wzglêdem zagêszczenia na pierw-

ok³adce w dalekiej perspektywie widok
Ostrowa Tumskiego z g³ównym motywem
katedry (wraz z budynkiem Akademii Lubrañskiego i kanoni¹), symbolem pocz¹t-

szym i dalszym planie, uzyskuj¹c dosyæ mocne efekty œwiat³ocieniowe i przestrzenne.
Wydanie polskiego kalendarza b¹dŸ
pocztówek o treœciach narodowych czy reprodukcji z dzie³ami malarstwa polskiego

ków chrzeœcijañstwa w Polsce i polskiej pañstwowoœci.
Kompozycjê zasadniczego kalendarium
tworzy dwanaœcie stronic, które ukazuj¹ siê
po otwarciu kalendarza. Na stronie prawej

zaliczano w okresie zaborów do cenionych
przedsiêwziêæ patriotycznych. Do takich
nale¿a³ ten niezwykle starannie zaprojektowany kalendarz. Prezentowane w nim rysunki zabytków przesz³oœci, uzupe³niane

znajduje siê typowy wykaz dni i imion dla
poszczególnych miesiêcy, który przedzielany jest ilustracjami umieszczonymi przy
ka¿dym miesi¹cu na lewej stronie. Cykl ilustracji rozpoczyna Pa³ac Dzia³yñskich,

opisami, „najcharakterystyczniej znamionuj¹ nasz¹ dawn¹ samodzieln¹ egzystencjê
narodow¹”, jak napisali w swojej nocie wydawcy, dodaj¹c na koñcu: „Mi³oœæ do

przedstawiony w zimowej scenerii stycznia.
Przez wiele dziesiêcioleci XIX stulecia by³
wa¿nym miejscem polskiego ¿ycia kulturalnego i politycznego. Tu odbywa³y siê

b
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a
4. Plansza kwietnia
z widokiem na koœció³
Bo¿ego Cia³a; proj. Jan
Jerzy Wroniecki

b

m.in. przedstawienia polskiego teatru amatorskiego, koncerty, wyk³ady i odczyty wybitnych uczonych poznañskich, ponadto
wystawy sztuki i pierwsze ekspozycje polskiego handlu i rzemios³a. Ratusz – symbol
miasta i œwiadectwo „z³otego wieku” Poznania w XVI wieku – znalaz³ siê „dopiero” na
stronie lutego, aczkolwiek zosta³ wyró¿niony herbami Poznania i Polski, ozdobionymi fryzem z³o¿onym z wici roœlinnych
i skrzy¿owanych kluczy miasta na tarczy.
Motyw Ratusza pojawi³ siê ponownie na
planszy wrzeœnia, jako t³o dla Prêgierza
z figurk¹ kata. Wszystkie pozosta³e ilustracje Wronieckiego, dostosowane do typowej
aury poszczególnych miesiêcy, przedstawiaj¹ obiekty i widoki miejskie z czasów
„naszej minionej œwietnoœci”. Dominuj¹
obiekty œwieckie, które stanowi¹ ciekawy
wybór motywów ikonograficznych. Nale¿¹
do nich fragmenty zabudowy Nowego Rynku (w kierunku pó³nocno-zachodnim) –
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obecnie pl. Kolegiackiego (maj), widok ul.
Butelskiej – obecnie ul. WoŸnej (paŸdziernik), Baszta Armatnia z po³udniowego fragmentu murów miejskich obronnych (marzec), baszta dawnego muru miejskiego
przy koœciele œw. Katarzyny (lipiec), czy
malownicza kamieniczka naro¿nikowa przy
ul. Koziej i Œwiêtos³awskiej (czerwiec). Do
mniej licznych nale¿¹ budynki sakralne:
koœció³ œw. Ma³gorzaty (grudzieñ) i Bo¿ego
Cia³a (kwiecieñ) oraz wie¿a-dzwonnica
dawnego Kolegium Jezuickiego (sierpieñ)
wraz z o³tarzem z koœcio³a pojezuickiego
(listopad). Wszystkie rysunki Wronieckiego powsta³y zapewne w 1913 r. (tylko czêœæ
z nich jest datowana przez autora) i zaopatrzone s¹ w identyczne sygnatury „JWR”,
umieszczone w ró¿nych miejscach. Rysunki, opracowane w stylistyce realistycznej,
zachowuj¹ czytelnoœæ i rygorystyczne opanowanie formy. Artysta zrezygnowa³ w nich
ze swobodniejszej, secesyjnej linii widocz-
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nej w innych jego pracach z prze³omu pierwszego i drugiego dziesiêciolecia XX w. Estetyka m³odopolska przeniknê³a jedynie do
ozdobnych bordiur z³o¿onych z liœci akantu

laz³y siê: zau³ek dawnej szko³y jezuickiej,
koœció³ Katarzynek i koœció³ œw. Rocha,
fragmenty zabudowy Nowego Rynku z widokiem na wie¿ê i koœció³ z dawnego zespo-

i rozet, którymi obramowane s¹ wykazy dni
poszczególnych miesiêcy oraz ilustracje.
W pierwszym przypadku tworz¹ one identyczny symetrycznie zakomponowany orna-

³u jezuickiego oraz fasady domów przy ul.
¯ydowskiej. Ostatnim rysunkiem jest widok
domu zburzonego w 1911 r. na Chwaliszewie. Utrwalenie tego budynku podkreœla

ment (sygn. l.d. „JWR” i dat. p.d. „1913”),
z kolei na przeciwnych stronach, zawieraj¹cych czêœæ rysunkow¹, zdobienie to przybiera ró¿norodne uk³ady ornamentalne, zachowuj¹c zasadê symetrii. Czêœæ kalendarzow¹

szczególnie œwiadomoœæ historyczn¹ wydawców kalendarza i nadziejê jego ocalenia,
poniewa¿ w wielu przypadkach up³ywaj¹cy
czas – jak napisali w epilogu – „zatar³ zabytkom naszym oblicze dawnego ¿ycia i spra-

zamyka rysunek go³êbnika z podwórza przy
ul. Wenecjañskiej 11, zbudowanego
w 1873 r. przez w³aœciciela tej kamienicy, Augusta Streicha. Ten niewielki rysunek obwiedziony zosta³ ozdobn¹ owaln¹ ramk¹ z³o-

wi³, ¿e utonê³y one w zamierzch³ych mrokach przesz³oœci”.
Poza reklamami zamieszczonymi na koñcu kalendarza informacji na temat wykonawstwa kalendarza dostarcza stopka

¿on¹ z liœci (sygn. u do³u „JWR fec.”).
Czêœæ literack¹ „Noworocznika Poznañskiego” otwiera Legenda napisana przez Antoniego Chocieszyñskiego. Poszczególne

redakcyjna ujêta w dekoracyjnym obramowaniu. Wynika z niej, ¿e klisze s¹ autorstwa
Piotra Karboñskiego, o którym pisano w czasopiœmie „Kupiec” w latach 1910–19118.

rozdzia³y tego utworu rozpoczynaj¹ ozdobne inicja³y wkomponowane przewa¿nie
w widoki architektoniczne Poznania, m.in.
w tle koœcio³a œw. Jana Jerozolimskiego, portalu Pa³acu Górków, katedry od strony po-

Podkreœlano na jego ³amach, ¿e wyroby Karboñskiego „odznaczaj¹ siê jaknajwiêksz¹
[sic] akuratnoœci¹ i starannoœci¹ wykonania”. I dalej: „Zak³ad ten [w Berlinie] mo¿emy gor¹co naszym kupcom poleciæ przy

³udniowo-wschodniej i wnêtrza Biblioteki
Raczyñskich. Tê czêœæ koñczy rysunek
przedstawiaj¹cy figurê Madonny w jednej
z kamienic Starego Miasta, po czym kolejny

zapotrzebowaniu jakichkolwiek kliszy”.
Z tej interesuj¹cej propozycji skorzystali wydawcy polskiego kalendarza, zlecaj¹c firmie
Karboñskiego wykonanie klisz do ilustracji.

rozdzia³ zatytu³owany „Z minionych dni”
zawiera historyczny opis województwa poznañskiego z 1741 r. i omówienie niektórych zabytków Poznania wraz z rysunkami
Wronieckiego. Winietê tytu³ow¹ tego roz-

Tym bardziej, i¿ Piotr Karboñski posiada³
znakomite kilkuletnie przygotowanie zawodowe. Zanim otworzy³ w Berlinie swoj¹ firmê pod nazw¹ „Chemigrafia” (Tow. z o.o.),
pracowa³ przez dwa lata w Pary¿u, po czym

dzia³u skomponowa³ ze szczytów kamienic
ze wschodniej pierzei Starego Rynku naprzeciwko Ratusza, „wyrównanych” do jednej wysokoœci7 (sygn. i dat. u do³u „JWR fec.
1913”). Nie mniej interesuj¹ce pod wzglê-

kilka lat praktykowa³ w tamtejszych renomowanych zak³adach graficznych. „Chemigrafia” znana by³a z wykonawstwa wszelkich
rodzajów klisz drukarskich, m.in. autotypii,
klisz piórkowych i kreskowych, autotypii

dem ikonograficznym s¹ równie¿ kolejne
przedstawienia zabytków i widoków poznañskiej architektury, wœród których zna-

barwnych, drzeworytów, rysunków, a przede
wszystkim druków artystycznych i barwnych
reprodukcji. Ju¿ w pierwszych latach dzia-
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5. Karl Ziegler,
Der Schlossberg
in Posen (Góra Zamkowa w Poznaniu)
(karta tytu³owa
„Posener Kalender
1914)
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³alnoœci zak³ad Karboñskiego otrzyma³
Srebrny Medal na Wystawie w Ostrowie
(1909) i Z³oty Medal na Wystawie w Bydgoszczy (1910).

bu), naklejaj¹c na pierwszej stronie czarnobia³¹ winietê tytu³ow¹ ze wspomnianym
wczeœniej widokiem Ostrowa Tumskiego
wraz z pe³nym tytu³em poni¿ej: „Noworocz-

Ca³oœæ kalendarza odbito piêkn¹
czcionk¹ na papierze imituj¹cym papier
czerpany w Drukarni Nak³adowej Braci
Winiewiczów w Poznaniu, która dzia³a³a

nik Poznañski na rok 1914” (sygn. i dat.
u do³u „JWR 1913”); grzbiet ok³adki oklejony zosta³ impregnowanym jasnym p³ótnem.
Starannie wydany „Noworocznik” prze-

w latach 1907–1915 9 . Natomiast trójbarwn¹ ok³adkê wykonano w Zak³adach
Artystyczno-Litograficznych Franciszka
Pilczka i Mieczys³awa Putiatyckiego w Poznaniu. Na podstawie do tej pory odnale-

znaczony by³ zapewne dla w¹skiej grupy
odbiorców. Wœród prenumeratorów „wydania wykwintnego” – jak napisano na koñcu
– znaleŸli siê m.in. ksi¹¿ê Czartoryski z Rokossowa, hr. Kwilecka z Oporowa, hr. £¹cka

zionych i zachowanych obiektów wyprodukowanych w tym zak³adzie mo¿na ustaliæ,
i¿ by³a to ostatnia wspólna praca obydwu
w³aœcicieli, po czym ich drogi siê rozesz³y10
(oprawê wykona³ Stefan Frankowski).

z Lwówka, hr. Mycielska z Ga³owa, hr. ¯ó³towska z Czacza, hr. ¯ó³towski z Wargowa,
ponadto artysta malarz Kazimierz Szmyt,
Stowarzyszenie Techników Polskich oraz
liczni przedstawiciele duchowieñstwa.

Sztywne tekturowe boki ok³adki ob³o¿ono
wzorzystym papierem z regularnie rozmieszczonymi herbami Poznania (na niebieskim tle czerwone i z³ote elementy her-

W odró¿nieniu od omawianego polskiego kalendarza, „Posener Kalender 1914”
jest typowym kalendarzem œciennym, zestawionym z 13 plansz (wraz z kart¹ tytu-

„Noworocznik Poznañski na rok 1914” i „Posener Kalender 1914”

6. Hedwig E. Sachse,
Brückenbau bei
St. Rochus Posen
(Budowa mostu na
Œw. Rochu w Poznaniu) (styczeñ)

³ow¹), na które naklejono drukowane reprodukcje rysunków artystów niemieckich.
Na karcie tytu³owej zawarto informacje, i¿

wa w Kaiser Friedrich Museum in Posen pt.
„Obrazy – Studia – Rysunki Profesora Karla
Zieglera”12. Praca tego artysty, zamieszczona

wydawc¹ kalendarza by³ Posener Künstlerverein (druk. „Meisenbach, Riffarth & Co.,
Berlin – Schöneberg”). To niemieckie Stowarzyszenie Sztuki w Poznaniu, za³o¿one
w 1884 roku, liczy³o spore grono cz³onków

na karcie tytu³owej kalendarza, otwiera zestaw wszystkich rysunków, co podkreœla jego
rangê poœród ca³ej grupy autorów. Równie¿
Johanna Leesch, malarka, zamieszka³a w Poznaniu w latach oko³o 1905–1925, prezen-

i co dwa lata urz¹dza³o wystawy, w których
brali udzia³ ma³o znani prowincjonalni malarze niemieccy lub miejscowi amatorzy
(Polacy niezwykle rzadko uczestniczyli

towa³a swoje prace w Kaiser Fridrich Museum
in Posen na prze³omie 1908/1909 r.13 Z Poznaniem byli tak¿e zwi¹zani wszyscy pozostali autorzy rysunków14: Heinrich Blank,

w tych wystawach)11. I podobnie jak w wystawach organizowanych przez Posener
Kunstverein, autorami prac zamieszczonych w kalendarzu s¹ w wiêkszoœci artyœci
ma³o znani (nie figuruj¹ w katalogach wy-

nauczyciel rysunków, Hedwig E. Sachse
(1872–?), malarka, Hermine Urban, nauczycielka rysunków w Königliche Gewerbeschule, Ernst Weiler (1873–?), nauczyciel
rysunków i Dora Wittig (1878–?), nauczy-

stawowych tego stowarzyszenia z lat 1887–
1899). Najwiêcej informacji zebrano
o Karlu Zieglerze (1866–?), który pe³ni³
w Poznaniu od 1904 r. funkcjê kierownika

cielka w Gewerbeschule. Kilku z nich (poza
H. Blank, J. Leesch i H. Urban) bra³o udzia³
w „Wystawie obrazów malarzy i malarek poznañskich” w Kaiser Friedrich Museum in

Pañstwowych Kursów Rysunkowych i Malarskich (przypuszczalnie do 1919 r.), a w
1908 r. odby³a siê jego indywidualna wysta-

Posen w 1905 r.15
Wszystkie prezentowane rysunki zamieszczone w „Posener Kalender” podej-
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(luty), Der Dom in Posen (Katedra w Poznaniu) Heinricha Blanka (marzec), Die Johanneskirche bei Posen (Koœció³ œw. Jana
Jerozolimskiego w Poznaniu) Hermine
Urban (paŸdziernik) i Kreuzkirche in Posen
(Koœció³ œw. Krzy¿a w Poznaniu) Johanny
Leesch (grudzieñ), zaskakuj¹co du¿o prac
dotyczy widoków pejza¿owych Wielkopolski: Pappeln bei Unterberg (Topole ko³o
Puszczykowa) Hermine Urban (kwiecieñ),
Landschaft bei Nifke (Krajobraz ko³o Niwki) i Eichen bei Rogalin (Dêby ko³o Rogalina) Dory Wittig (czerwiec, wrzesieñ)
i Holzkirche im Welnatal (Drewniany koœció³ w Jakubowie ko³o We³ny) Hedwigi
E. Sachse (sierpieñ). Podjêta tematyka bliska jest literaturze regionalnej, tzw. Heimatkunst, której treœci (w powieœciach i opowiadaniach) zwi¹zane by³y z prowincj¹
poznañsk¹. Od lat 90. XIX w., zw³aszcza od
powstania w 1894 r. Deutscher Ostmarkenverein (Niemieckie Stowarzyszenie Marchii Wschodniej), wydawano w celach propagandowych, poza kalendarzami, równie¿
wysoko nak³adowe czasopisma, odezwy,
ulotki, broszury, ksi¹¿ki, kroniki, przewodniki krajoznawcze itp. Podejmowane w tych
wydawnictwach treœci, zwi¹zane g³ównie
z histori¹, etnografi¹, kultur¹ i sztuk¹ regionu, mia³y krzewiæ kulturê niemieck¹
i umacniaæ poczucie narodowe Niemców na

7. Ernst Weiler, Hof
an der ehemaligen
Katharinenkirche
in Posen (Podwórze
przy dawnym koœciele
Katarzynek w Poznaniu)(luty)
8. Johanna Leesch,
Kreuzkirche in Posen
(Koœció³ œw. Krzy¿a
w Poznaniu)
(grudzieñ)
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muj¹ tematykê regionaln¹, zwi¹zan¹ z Poznaniem i Wielkopolsk¹. Poza widokami
miejskimi, jak Der Schlossberg in Posen

wschodnich terenach pañstwa niemieckiego 16. Podobne tendencje zarysowa³y siê
w okresie okupacji niemieckiej w latach
1939–1945. Organizowane wówczas liczne
wystawy i prezentowane prace artystów nie-

(Góra Zamkowa w Poznaniu) Karla Zieglera, Brückenbau bei St. Rochus-Posen (Budowa mostu na Œw. Rochu w Poznaniu) i Schiffswerft an der Warthe (Stocznia nad Wart¹)
Hedwigi E. Sachse (styczeñ, listopad), Hof

mieckich równie¿ mia³y wyraŸnie polityczno-propagandowy wymiar, „potwierdzaj¹cy”
niemiecki charakter sztuki na tych terenach17.
Spogl¹daj¹c na „Posener Kalender 1914”

an der ehemaligen Katharinenkirche in Posen (Podwórze przy dawnym koœciele Katarzynek w Poznaniu) Ernsta Weilera

z punktu widzenia handlowego i jego atrakcyjnoœci na rynku wydawniczym, mo¿na
s¹dziæ, ¿e w zamierzeniach wydawców, poza

„Noworocznik Poznañski na rok 1914” i „Posener Kalender 1914”

niemieckim odbiorc¹, mia³ on tak¿e trafiæ
do polskiego odbiorcy. Tak¹ ewentualnoœæ
nale¿a³oby prawie ca³kowicie wykluczyæ
w przypadku „Noworocznika Poznañskiego”, który mia³by nik³e szanse, aby znaleŸæ
niemieckiego nabywcê. „Posener Kalender”,
poza ilustracjami, informacjami o autorach
i tytu³ach przedstawionych motywów oraz
wykazem dni wraz z imionami (umieszczonymi po po³owie miesi¹ca po lewej i prawej
stronie planszy), nie by³ „obci¹¿ony” ¿adnymi dodatkowymi informacjami, które
swoj¹ propagandow¹ wymow¹ mog³yby
zniechêciæ polskiego klienta. Na kartach
kalendarza znajduj¹ siê atrakcyjne widoki
Poznania i Wielkopolski, które równie¿
w swojej warstwie wizualnej nie nios¹ jakichkolwiek podtekstów politycznych. Poza
koœcio³em ewangelickim œw. Krzy¿a nie podkreœlaj¹ wiêc w ¿aden sposób niemieckiego
charakteru miasta. Wrêcz przeciwnie, wiele
z prezentowanych motywów zwi¹zanych jest
z dziejami polskiej historii i kultury, jak chocia¿by Katedra, koœció³ œw. Jana Jerozolimskiego czy Zamek Przemys³a. Podkreœliæ trzeba, ¿e temu ostatniemu nadano tytu³ Góra
Zamkowa (Schlossberg), a nie jak przy innych opisach czêsto stosowanych (np. na
pocztówkach) – w celu pominiêcia polskich
korzeni – Królewskie Archiwum Pañstwowe.
Wydawcy kalendarza zrezygnowali ponadto
z przedstawieñ dopiero co wzniesionej tzw.
dzielnicy zamkowej, w sk³ad której wesz³y
znienawidzone przez Polaków gmachy Zamku Cesarskiego czy Komisji Kolonizacyjnej,
zamieœcili natomiast „neutralny” widok Mostu œw. Rocha w budowie (1911–1913).
Obydwa kalendarze pokaza³y, jak ró¿na
mo¿e byæ perspektywa badawcza i jak wiele
ciekawych aspektów kryj¹ te wydawa³oby siê
na pozór nieciekawe, jedynie o u¿ytkowym
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Noworocznik
Poznañski na rok
1914 and Posener
Kalender 1914
– Poznañ Calendars
of 1914
SUMMARY

The holdings of the Museum of the History of
Poznañ include two calendars issued in Poznañ

13 charts (along with the title chart), onto which
are glued printed reproductions of drawings by

in 1913: the Polish Noworocznik Poznañski na

German artists residing in Poznañ at that time:

rok 1914 and the German Posener Kalender 1914.
The dialogue of two calendars reflected the unique

Karl Ziegler, Hedwig E. Sachse, Johanna Leesch,
Hermina Urban, Heinrich Blank Dora Wittig, and

reality of the Polish and German residents of a city

Ernst Weiler. All the drawings of the calendar re-

under Prussian rule. The Polish calendar, designed by a Poznañ graphic artist Jan Jerzy Wro-

late to regional subjects connected with Poznañ
and Wielkopolska. It may be assumed that the

niecki, is a rare treat for bibliophiles and the most

publishers meant the calendar also for Polish read-

beautiful calendar issued in Poznañ. The calendar, which had over 80 pages, in book format,

ers. The Posener Kalender was not “burdened” with
any additional propagandist information which

aside from the literary part had many illustrations,

might discourage the Polish buyer. Moreover, the

for instance drawings of Poznañ monuments of
architecture with descriptions. The meticulously

calendar features attractive views of Poznañ and
Wielkopolska, which do not bear any political sub-

published Noworocznik was targeted at a narrow

texts in their visual aspects. Both calendars show

readership (it has a print-run of 400 numbered
copies). In turn, the German Posener Kalender

the different features of the two seemingly uninteresting publications of everyday usage.

1914 is a typical wall calendar, composed of
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Akt z twarz¹ w cieniu Artura Nachta-Samborskiego

Maria Go³¹b
„Ma bo ten obraz specjaln¹ senn¹ étrangeté. Cieñsz¹ ni¿
u nadrealistów bywa, nie tak musowo wyegzekwowan¹. No i klimat
cieplejszy, bardziej humanitarny; coœ tu siê mo¿e miesza z aromatu
wnêtrz zamieszkiwanych przez odaliski czasu Ingresa i Delacroix
(osobliwego Chasseriau tak¿e). Ale i coœ jeszcze, coœ gêstszego. Co?”
Jerzy Stajuda1

Akt z twarz¹
w cieniu
Artura
Nachta-Samborskiego

Akt z twarz¹ w cieniu to jeden z najpiêkniejszych i najbardziej interesuj¹cych przed-

Spójrzmy zatem na sam obraz. Od brzegu do brzegu, tu¿ przed oczami, rozci¹ga siê

wojennych obrazów Artura Nachta-Samborskiego. Choæ poœwiêcona mu literatura,
w porównaniu z innymi dzie³ami artysty
jest znaczna, to obraz nie doczeka³ dot¹d obszerniejszej analizy2. Najbardziej wnikliwie

naga kobieta o kszta³tach jak z Aristide’a
Maillola, wspieraj¹c rêk¹ ozdobion¹ wiankiem g³owê. Mocny cieñ odcina ciemn¹ g³owê od intensywnie oœwietlonego cia³a, jasno
œwieci tak¿e bia³e przeœcierad³o na drewnia-

obrazowi przygl¹da³ siê Stajuda i jego odpowiedzi na postawione w motto pytaniu, wielokrotnie bêd¹ tu przywo³ywane.
Matematyczna nieledwie doskona³oœæ

nym ³ó¿ku. Przed ³ó¿kiem, tu¿ przy wysokim, prostok¹tnym zaplecku stoi nocny stolik o niebieskim blacie z ¿ó³to-czerwon¹
martw¹ natur¹.

dzie³a sk³ania do przypuszczenia, i¿ towarzyszy³y mu rysunkowe i malarskie szkice,
jak by³o w przypadku powsta³ego w nieodleg³ym czasie Czarnego kwiatu3. Nie znamy
jednak prac, w których objawi³by siê zamys³

Ekspozycja tytu³owego motywu przeprowadzona zosta³a nastêpuj¹co. Stoj¹ca za aktem p³aszczyzna t³a, skontrastowana z nim
kolorem i sposobem absorbowania œwiat³a,
zdaje siê wypychaæ akt ku przodowi: jej g³u-

prowadz¹cy do Aktu z twarz¹ w cieniu. Byæ
mo¿e malarz wyrzuci³ b¹dŸ zniszczy³ szkice, co zdarza³o mu siê czyniæ, mo¿e te¿ obraz powsta³ od jednego rzutu: „(...) jedne

chy, pozbawiony œwiat³a, rozleg³y obszar sprawia, i¿ usytuowany przed œcian¹ akt silniej
akcentuje swoj¹ obecnoœæ. Nadto opór œciany wobec sugestii g³êbi wyznaczanej przez

rzeczy musz¹ siê odle¿eæ, odstaæ, inne trzeba chwytaæ natychmiast” – mówi³4. Przy pytaniu o wartoœæ dzie³a pozbawieni wiêc jesteœmy tych wskazówek, jakich dostarczyæ
mog¹ prowadz¹ce ku jego doskona³oœci pró-

ukoœny ruch zaplecka, stanowi dodatkow¹
wskazówkê odnosz¹c¹ siê do obrazowej przestrzeni i okreœla nienaruszon¹ bliskoœæ obu
planów obrazu. Tak radykalne sp³ycenie
przedstawionego wnêtrza wzmacnia wra¿e-

by. To heurystyczne osamotnienie obrazu
jest z pewnoœci¹ tak¿e jedn¹ z si³ jego oddzia³ywania. Nie otoczony œwiadectwami
malarskiego trudu, pewniej ujawnia sw¹
doskona³oœæ.

nie skrajnego wysuniêcia na pierwszy plan
le¿¹cej modelki; takiego jej usytuowania nie
narusza tak¿e wpisany w p³aszczyznê ³ó¿ka
stoliczek. Wysuniêty maksymalnie ku widzowi akt unieruchomiony zosta³ w najbli¿szym
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wzrokowi polu i wpisany w przejrzysty, geometryczny uk³ad. Pierwsze „wspó³rzêdne”
opisuj¹ce cia³o modelki to dwie proste, z których jedna biegnie wzd³u¿ wyci¹gniêtej nogi
i biodra, druga zaœ wytyczona jest przez
ugiêt¹ pod g³ow¹ rêkê. Ich przeciêcie nastêpuje nad blikiem na nosie, w punkcie zaznaczonym dotkniêciem czerwonej farby. Nastêpne, wpisane w cia³o linie, porz¹dkuj¹ je
wzd³u¿ trzech równoleg³ych, wyznaczonych
przez ugiêt¹ rêkê, dalej przez obie piersi
i dalej jeszcze przez liniê zeœlizguj¹c¹ siê
wzd³u¿ ugiêtego biodra i dochodz¹c¹ do naro¿a stoliczka. Inn¹ jeszcze regularnoœæ tworzy równoleg³e prowadzenie dolnego obrysu draperii i rysunku cia³a le¿¹cej na niej
modelki. Takim rygorom poddany rysunek,
buduj¹cy klarown¹ formê kobiecego cia³a,
harmonijnie tak¿e wpisany w pozosta³e rzeczowe elementy obrazu, nadaje ca³ej kompozycji znamiona klasycznego ³adu. Nie
miejsce tu na przypadek, dowolnoœæ ujêcia
czy swobodny gest malarski. Akt zdaje siê
trwaæ niczym emblemat, nios¹c g³êbsze, od
unaocznionych znaczenia.
Kompozycja barwna nie niesie samoistnych znaczeñ, nie kreuje autonomicznych
wartoœci ekspresyjnych, nie dzia³a tak¿e dekoracyjnie. Ca³oœæ kolorystycznej koncepcji podporz¹dkowana jest uwydatnieniu si³y
oddzia³ywania g³ównego motywu. Taka jest
rola wprowadzonego przy lewej krawêdzi
trójdŸwiêku czystej czerwieni, ¿ó³ci i b³êkitu, a tak¿e zestawionych w tle zgaszonych
ugrów i g³uchych w tonie obszarów barw
szaro-stalowo-ciemnob³êkitnych. Delikatne zró¿nicowanie materii malarskiej zwi¹zane jest ze œwiat³em; w partiach zacienionych farba po³o¿ona jest g³adko i cienko,
w obszarach œwiate³ zyskuje delikatn¹ fakturê (cia³o modelki), b¹dŸ g³êbsze impasta
(w obszarze draperii).
Roz³o¿enie œwiat³a na ciele modelki wskazuje, i¿ zosta³a ona oœwietlona z miejsca usy-

222

tuowanego na wprost i nieco z góry, o czym
przekonuje cieñ na styku cia³a z p³aszczyzn¹
poœcieli. Natomiast blik na nosie i rozjaœnienie najbardziej wypuk³ych czêœci ugiêtej rêki
wskazuj¹, i¿ Ÿród³o œwiat³a winno znajdowaæ siê nad g³ow¹ le¿¹cej. Zak³adaj¹c istnienie pierwszego b¹dŸ drugiego sposobu dzia³ania œwiat³a mielibyœmy do czynienia z inn¹
ni¿ obrazowa sytuacj¹: równomiernym
oœwietleniem twarzy i cia³a, b¹dŸ z zacienieniem ca³ego aktu z akcentami œwiat³a na
miejscach wypuk³ych. Tymczasem nieczytelnoœæ twarzy i zacienienie oczu przy tak
wyrazistej, œwietlnej ekspozycji cia³a, ostentacyjnie ujawnia rozdŸwiêk miêdzy rzeczywistoœci¹ obrazow¹ a potencjaln¹ rzeczywistoœci¹ zewnêtrzn¹. A obraz zapewne
malowany by³ z modela. Stajuda pisa³:
„Trudno dopuœciæ, ¿eby akurat jemu miêdzy Montmartrem i Montparnassem chcia³o siê akt robiæ z g³owy (i tak oszukiwaæ,
wypaczaæ problematykê rdzenn¹). Przekszta³ca³ potem, czyœci³; owszem – ale podstawa by³a z modela”5.
W jaki sposób Nacht ustawi³ w pracowni
œwiat³o, tego nie wiemy. Wiadomo natomiast,
i¿ jego „przekszta³cenia” w obrazie da³y jedn¹
z najbardziej idiomatycznych cech tej kompozycji, cech wskazanych w tytule.
I na koniec jeszcze jedna kwestia. Zestawienie precyzyjnie zakomponowanego cia³a z ugiêt¹ pod g³ow¹ rêk¹ o jakby nad³amanej formie6, a tak¿e podobnie zgrzytliwe
s¹siedztwo œwiec¹cej bieli z matowym
ugrem, za³o¿onym szkicowo w partii rozleg³ego zaplecka, to wyraŸne wskazanie malarza, ¿e nie o urodê obrazu tu idzie.
• • •
Ju¿ Wöllflin powiada³, i¿ wszystkie malowid³a wiêcej zawdziêczaj¹ innym obrazom
ni¿ bezpoœredniej obserwacji. Dla wczesnej
twórczoœci Nachta i samego Aktu z twarz¹
w cieniu Berlin i Pary¿ wyznaczaj¹ szerokie
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malarskie konteksty. Wskazany przez Kêpiñskiego rok 1923 jako data powstania dzie³a wi¹¿e je z ekspresjonizmem niemieckim.
Stajuda datowanie zbli¿y³ ku koñcowi lat

malarza si³a syntetyzowania kszta³tu, jego
zdolnoœæ do skrótu i kondensacji wyrazu
w precyzyjnie kreœlonej formie tym mocniej
siê ujawnia.

dwudziestych, na czas pobytu Nachta
w Pary¿u. „Kluczowy chwyt wziêto z Corota
– precyzowa³, w tak dok³adny sposób osadzaj¹c Nachta w obrazowej tradycji – w jego zna-

Rejestracja przywo³anych motywów i sposobów ich wykorzystania nie jest, co oczywiste, rekonstrukcj¹ sposobu malowania.
Jest zaledwie ewidencj¹ tych elementów,

nej Le¿¹cej nimfie taka¿ twarz ciemna widnieje, taki¿ œwieci w kontraœcie przecinek
nosa”7. Corotowskie inspiracje nie wyczerpuj¹ siê jedynie we wskazanym przez Stajudê dziele. Gra³y tu swoj¹ rolê i inne akty tego

które pojawiaj¹c siê w polu uwagi malarza,
prowadziæ mog³y ku dzie³u. Dalej ju¿ mia³
miejsce niezg³êbiony w swej istocie proces,
w którym jedn¹ z ról odgrywa³a pamiêæ artysty, przechowuj¹ca i przetwarzaj¹ca to, co

twórcy. W Marietcie z Musée des Beaux Arts
de la ville de Paris (il. 2) podobna jest bliskoœæ kadru i niemal analogiczny zakres
przedmiotowy obrazu z nag¹ modelk¹ le¿¹c¹
w pustej przestrzeni na prostym, przykrytym

stawa³o siê istotne w wybranym obszarze
artystycznej tradycji. „Pamiêæ wzrokowa:
jakieœ spojrzenie, gest, sytuacja, przypomina³y mu, moc¹ jakiegoœ malarskiego skojarzenia, coœ podobnego sprzed lat piêciu,

bia³¹ draperi¹ ³o¿u. Mamy w Œpi¹cej nimfie
nad brzegiem morza z Metropolitan Museum
(il. 3) ten sam co u Nachta rysunek torsu
i bioder i charakterystyczne „uciêcie” podwi-

piêtnastu, czterdziestu. A mia³ w g³owie
ogromny zapas stosownych klisz” – wspomina³ Stajuda8. W przysz³oœci oka¿e siê, i¿ ta
w³aœnie stale dzia³aj¹ca pamiêæ jest jednym

niêtej nogi, zaœ Le¿¹cej nimfie w Kampanii
z Musée d’Art et d’Histoire Genève (il. 4),
obok wskazanego zacienienia twarzy i blika
œwiat³a na nosie, podobny efekt wyeksponowania œwiat³em cia³a nagiej, pó³le¿¹cej mo-

z najistotniejszych dla Nachta instrumentów pracy. To ona przywraca³a motywy poddawane nieustannym transformacjom, to
ona szuka³a nowych ekspresyjnych mo¿liwoœci w dawniej okreœlonych kszta³tach9.

delki. Korzysta wiêc Nacht z Corota na wiele sposobów. Przede wszystkim uchyla
wewnêtrzn¹, malarsk¹ logikê ka¿dej obrazowej ca³oœci, a wybrane malarskie jakoœci wy-

Tak bliskie zwi¹zki z Corotem zaistnieæ
mog³y dopiero we Francji. Nie w pocz¹tkach
pobytu, gdy wraz z kapistami malowa³ w jednej pracowni czasami tê sam¹ martw¹ na-

posa¿a w odmienne funkcje. Autonomizuje
œwiat³o oraz wyprowadza skrajne konsekwencje wyrazowe z zarysowanych w tamtych dzie³ach ekspresyjnych w³aœciwoœci.
Z zacienienia twarzy, u Corota wynikaj¹ce-

turê, lecz póŸniej, gdy krystalizowa³a siê
powoli odrêbnoœæ ka¿dego z malarzy. Zawi¹zana wyjazdem wspólnota artystów trwa³a
do 1931 r. i solidarnie wyra¿a³a siê w wystawach, najpierw w Pary¿u i Genewie, a po

go z logiki rozk³adu œwiat³a w obrazie, czyni
jeden z zasadniczych wyrazowych czynników obrazu, poddaj¹c zaœ akt geometrycznemu rygorowi wzmacnia tak¿e ekspresyjne
przybli¿enie kadru. Konfrontacja z p³ótna-

1931 r. tak¿e w Polsce. Za³o¿ony program
malarski nie niwelowa³ rosn¹cych latami
ró¿nic pomiêdzy obrazami najwiêkszych
spoœród nich, Cybisa, Potworowskiego,
Czapskiego, Waliszewskiego i Nachta, choæ

mi Corota nie umniejsza dzie³a Nachta, przeciwnie, udobitnia oryginalnoœæ ca³oœci obrazowej koncepcji, a charakterystyczna dla

w kwestiach fundamentalnych, postawy
wobec sztuki, pozostawali zawsze blisko siebie. Waliszewskiego i Nachta pod koniec lat
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ciwnie u Nachta. W miejsce rozbuchanej
wyobraŸni Waliszewskiego, mamy do czynienia z powœci¹gliwoœci¹, zaœ precyzja
kompozycji obrazu przekonuje, i¿ spontanicznoœæ aktu twórczego poddana zosta³a
racjonalnym rygorom. Ostentacyjna gra ze
œwiat³em, wsparta arbitralnoœci¹ jego przeprowadzenia w obrazie, wiedzie do odrêbnego ujawniania siê cia³a modelki i jej zacienionej g³owy, tak samo zderzenie klasycznej formy le¿¹cego aktu z dziwnym kikutem rêki
prowadzi do wyrazistego akcentowania ka¿dej z tych czêœci. Ta programowo zachwiana
integralnoœæ przedstawienia i przeœwituj¹ca
zarazem przez tak wyodrêbnione elementy
Corotowska klisza, kilkakrotnie wykorzystywana na prawach niemal¿e cytatu, to rodzaj
malarskiego credo. To manifestowanie,
1. Artur Nacht-Samborski, Akt
z twarz¹ w cieniu,
ok. 1929, w³. Muzeum Narodowego
w Poznaniu

dwudziestych ³¹czy³o jeszcze jedno.
Choæ wszyscy chodzili z Pankiewiczem do
Luwru, to tylko u tych dwóch artystów zaznaczy³ siê w ówczesnej twórczoœci tak wyrazisty dialog ze sztuk¹ przesz³oœci. Jednoznaczny i wielokrotnie w obrazie Nachta
odnajdywany zwrot ku Corotowi to niemal
programowa deklaracja, któr¹ traktowaæ
mo¿na, mimo niechêci do Pankiewicza,
jako swoisty „odprysk” jego pedagogii g³osz¹cej, i¿ droga ku sztuce wieœæ mo¿e tylko
przez studia wielkich mistrzów. Przez Corota i jego akty, wywodz¹ce siê przecie¿
z najwiêkszych realizacji tego „rdzennego”
tematu w sztuce, wchodzi Nacht w obrêb
wielkiej tradycji wyznaczanej dzie³ami
Tycjana, Velázqueza, Goi10. Ku dawnemu
malarstwu zwróci siê niebawem tak¿e Waliszewski, lecz jego dyskurs ze sztuk¹ przesz³oœci bêdzie inny ni¿ u Nachta. Przekszta³caæ on bêdzie wybrany w¹tek z dawnej
sztuki z w³aœciw¹ dla siebie swobod¹11, z malarskim gestem, a tak¿e z dystansem i ironi¹ wobec wzorca, czyni¹c sw¹ otwart¹ grê
z malarsk¹ tradycj¹ jednym ze œwiadomie
za³o¿onych sk³adników swej sztuki. Prze-
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mow¹ samego dzie³a, przeœwiadczenia o autonomii artystycznego jêzyka, o nadrzêdnoœci twórczych decyzji nad przedmiotowymi
bodŸcami, o roli artystycznej pamiêci jako wehiku³u w³asnej wyobraŸni. To wejœcie
w rejony sztuki wyzwalaj¹cej sztukê, w kr¹g
tego dialogu, który prowadzili z poprzednikami wielcy klasycyœci. W takiej perspektywie odbioru mo¿emy tak¿e odczytaæ Akt
z twarz¹ w cieniu jako programow¹, autotematyczn¹ wypowiedŸ Nachta o istocie malowania.
„Samborski by³ jednym z najbardziej œwiadomych, najbardziej intelektualnych malarzy, jakich zna³em. Ja w nim widzia³em
przede wszystkim klasyka – i on to lubi³...”12.
• • •
Na koniec raz jeszcze zobaczmy analizowany obraz w kontekœcie obecnych w literaturze polemik dotycz¹cych jego datowania.
Eksponowany po raz pierwszy w 1930 r.
na pierwszej wystawie kapistów w Galerie
Zak, obraz zadatowany zosta³ przez Kêpiñskiego na rok 1923, a wiêc na czas pobytu
artysty w Berlinie. Tê datê, jak pamiêtamy,

Akt z twarz¹ w cieniu Artura Nachta-Samborskiego

zakwestionowa³ Stajuda, sugeruj¹c rok 1929
wi¹¿¹c go z wystawieniem dzie³a na pokonkursowej wystawie, zorganizowanej
w Pary¿u przez Ambasadê Polsk¹. Ró¿nica
kilku lat w tym przypadku, w artystycznej
biografii Nachta znaczy wiele. Przede wszystkim zmianê sfery odniesieñ: od ekspresjonizmu niemieckiego pocz¹tków lat 20., odkrywanego przez Nachta wraz z Jankielem
Adlerem, Alfredem Aberdamem i Zygmuntem Menkesem13, do sztuki francuskiej na
prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych
XX w. Tu, klimat École de Paris, w którym
Nacht odnajdywa³ siê lepiej ni¿ którykolwiek z jego krakowskich przyjació³ w Pary¿u, sprzyja³ pozostawieniu na uboczu „wielkich kwestii awangardy” na rzecz afirmacji
malarstwa. Nie dysponuj¹c materia³ami Ÿród³owymi jednoznacznie datuj¹cymi dzie³o,
winniœmy w nim samym znaleŸæ odpowiedŸ,
które z artystycznych odniesieñ bardziej
wa¿y³y. Opisana wy¿ej „metoda” Nachtowego malowania pojawiæ siê mog³a dopiero
w Pary¿u. Bli¿sza jest bowiem w swym klasycyzuj¹cym wymiarze afirmacji wielkich
poprzedników, a tak¿e malarskiego ³adu
i harmonii tej sztuki, której horyzont wyznacza³y wtenczas tak¿e Picassowskie odaliski. Zaœ ekspresjonistyczne zagêszczenia
znaczeñ i wyrazu, doœwiadczane z pewnoœci¹ przez m³odego Nachta u progu lat 20.
w Berlinie, przetrwaj¹ w artystycznej pamiêci i wzmo¿one doœwiadczeniami aktualnej
sztuki odnajd¹ pe³niê w po³owie lat. 70.,
w zamykaj¹cym twórczoœæ wielkim cyklu
portretów.

2. Camille Corot, Marietta „Rzymska odaliska”, 1843, Musée des Beaux Arts de la ville de Paris, repr. (w:) Corot, Tisne, Amis de Arts
[b.m.] 1962
3. Camille Corot, Œpi¹ca nimfa nad brzegiem morza, 1865, Metropolitan Museum, New York, repr. (w:) F. Fosca, Corot, sa vie et son oeuvre,
Elsevier Bruxelles 1958
4. Camille Corot, Le¿¹ca nimfa w Kampanii, ok. 1855, Musée d’Art et
d’Histoire Genève, repr. (w:) F. Fosca, Corot, sa vie et son oeuvre, Elsevier Bruxelles 1958

Pozostaje do rozwiniêcia jedna jeszcze
myœl z przywo³anego na pocz¹tku motta,
o zbli¿aniu siê obrazu do problematyki surrealizmu. Byæ mo¿e owocna by³aby tutaj perspektywa feministycznej interpretacji dzie³a; interpretacji, która w³¹czy³aby ten akt do
rzêdu tak wy³onionych nowych przedmiotów badawczych – sfetyszyzowanych wize-
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runków kobiet pozbawionych g³owy, w czym
upatrywano jeden z centralnych motywów
surrealizmu14. To jednak w¹tek do odrêbnego rozwa¿enia.
Poznañ, 2002 r.
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J. Stajuda, Artur Nacht-Samborski (II), „Miesiêcznik
Literacki” 1977, nr 10, s. 71.
Akt z twarz¹ w cieniu, ok. 1929, olej, p³ótno, sygn. p.d.:
Nacht, w³asnoœæ Muzeum Narodowego w Poznaniu,
nr inw. Mp 1534, zakupiony od artysty w 1959 roku.
Patrz bibliografia, (w:) M. Go³¹b, Artur Nacht-Samborski 1898–1974 (kat. wyst.), Muzeum Narodowe
w Poznaniu, Poznañ 1999, kat. nr 10, s. 164.
Czarny Kwiat, ok. 1926, olej, tektura, 54 × 43,5, w³.
Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. Mp 1526.
Ten sam, jak w tym obrazie, motyw bukietu kwiatów w dzbanku stoj¹cym na taborecie z narzucon¹
na taboret draperi¹ pojawia siê jeszcze w trzech,
wczeœniejszych obrazach olejnych (depozyt w Muzeum Narodowym w Poznaniu, nr inw.: Dep/An 61,
Dep/AN 64, Dep/AN 156).
J. Stajuda, op. cit., s. 64.
Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 71.
Ibidem.
J. Stajuda, Artur Nacht-Samborski (I), „Miesiêcznik
Literacki” 1977, nr 9, s. 74. Por. tak¿e W. Juszczak,
Modernizm, Warszawa 1977, s. 57; autor podkreœla
wagê artystycznej pamiêci u malarzy koñca wieku,
która wspomagana uczuciem, sprzyja³a „odpominaniu” widzianego œwiata w jego syntetycznym malarskim widzeniu. Na wartoœæ „selektywnej” funkcji

pamiêci zwraca³ tak¿e uwagê Louis Gonse, który jej
uruchamianie widzia³ w trzystopniowym procesie –
widzenia – trwania w pamiêci – i syntetycznego przetworzenia w jedyny, w³aœciwy ka¿demu twórcy sposób; por. E. Evett, The late nineteenth-century European critical response to Japanese Art, „Art. History”,
Vol. 6, nr 1, 1983, s. 82–106.
9
Szerzej o roli artystycznej pamiêci w twórczoœci
A. Nachta-Samborskiego por. M. Go³¹b, O chronologii i wybranych w¹tkach twórczoœci Artura NachtaSamborskiego, (w:) Artur Nacht-Samborski 1898–
1974 (kat. wyst.), s. 15–17.
10
J. Pollakówna, Myœl¹c o obrazach, Warszawa 1994,
s. 100. Tekst ten jest trzeci¹, nieco zmienion¹ wersj¹
eseju publikowanego wczeœniej w nastêpuj¹cych
wydawnictwach: Malarstwo niezawis³e, (w:) Artur
Nacht-Samborski. Z pracowni artysty. Obrazy, rysunki, szkice, fotografie, dokumenty (kat. wyst. oprac.
J. £adnowska), Muzeum Sztuki w £odzi, paŸdziernik – listopad 1989, £ódŸ (1989); O malarstwie Artura Nachta-Samborskiego, (w:) Malarstwo Artura
Nachta-Samborskiego (kat. wyst.), Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 21 listopada 1989 – 13 stycznia 1990, Warszawa (1989).
11
Por. H. Bartnicka-Górska, Teatr malarskiej wyobraŸni, (w:) H. Bartnicka-Górska, A. Prugar, Zygmunt
Waliszewski. Malarstwo i rysunek. Wystawa monograficzna (kat. wyst.), Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1999; J. Pollakówna, Smuga zieleni Veronese’a, (w:) eadem, Glina i œwiat³o, Wroc³aw 1999,
s. 245–263.
12
J. Stajuda, Artur Nacht-Samborski (II), op. cit., s. 66.
13
Z tymi dwoma artystami bra³ udzia³ Nacht w tzw.
„Wystawie Trzech” w sierpniu 1923 r. we Lwowie, wystawiaj¹c trzy martwe natury i G³owê: cyt: J. Malinowski, Malarstwo i rzeŸba ¯ydów Polskich, Warszawa 2000, s. 353, 354.
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Por. S. Wilson, Maskarady kobiecoœci, „Artium
Quaestiones”, t. IX (Poznañ) 1998, s. 169.
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Nude with
a Shadowed Face
by Artur Nacht-Samborski
The article is devoted to one of the key early
works by Artur Nacht-Samborski, Nude with a

Nymph in Campania from the Musée d’Art et
d’Histoire Genève) and the way of “adaptation” of

Shadowed Face, from the collection of the Nation-

Corot’s motifs. The conclusion interprets the mo-

al Museum in Poznañ. Analysis of the composition
indicated a unique, Classicist-like manner of rep-

tif presented as the painter’s credo. The programmatically upset integrity of the representation

resenting a female nude, subject to the constraints

(with the effect of a “severed head”) and the Corot

of strict formation (through arrangements of intersecting or parallel lines) and a coherent man-

cliché, or a quotation, that remains visible in these
elements, is read as a manifestation – through the

ner of presenting a motif that “juts out” towards the

language of the work itself – of a conviction of an

plane that is closest to the eye. The article likewise
stresses the role of the most significant measure

autonomy of artistic language, the superiority of
creative decisions over subjective stimuli, and the

applied by the painter, i.e. an arbitrary distribution

role of artistic memory as a vehicle of imagination.

of light that illuminates the model’s body and
leaves her head in complete shadow. Another area

A separate paragraph relates to the debate on the
dating of the painting. The manner of developing

of analysis was the description of the relation be-

form and the affirmative attitude to painting tra-

tween the work and three paintings by Camille
Corot (Marietta from the Musée des Beaux Arts de

dition indicated in the article allowed the attribution of the painting to twentieth-century Classi-

la ville de Paris, the Sleeping Nymph at the Sea from

cism and the identification of the date of its origin

the Metropolitan Museum, and the Reclining

with Parisian circles of the late 1920s.

SUMMARY
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Ac]YUëYMOXÿac]^KaSħ\dOŜLSO2OX\cU7ÿ
N\OU?dXKħTëdKdLVSŞYXëNYÔQ_\c7K\SSdO
DQY\dOVMK9LSOdKľWSKħcLcíZYMRYNXcWS
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7KNYXXKdUYľMSYħK
ľa4KXK5KX^OQY
a:YdXKXS_%
PY^+NKW=YíUY
7KNYXXKd5KdSWSO
\dK.YVXOQY%7_dO_W
8K\YNYaOaAK\]dK
aSOPY^:SY^\6SQSO\
7KNYXXKd=SO\K
NdK%DQ\YWKNdOXSO
=S¹]^\?\]d_VKXOU=45
a=SO\KNd_

WYNOV_7KNYXXcZSVdXOĩ]USOTD_aKQSXK
NYL\ë UVK]ÿ WSÿUUYľí PKħN XSOWKV VOŞëMë
ZYdcMTÿ .dSOMSë^UK LKNKMd _dXKħ ÔQ_\ÿ dK
XKdXKMdYXë SX]ZS\KMTKWS d U\ÿQ_ 7S]^\dK
:SÿUXcMR 7KNYXX A ]ZY]¹L acTë^UYac
ZY^\KU^YaKħ \dOŜLÿ :SY^\ =U_LS]dOa]US
ZYaSO\dKTëM TOT \YVO \OZ\OdOX^KX^US i]^cV_
ZSÿUXOQYn aľ\¹N 7KNYXX aSOVUYZYV]USMR
Z\dc YUKdTS YW¹aSOXSK ]d^_US ZYV]USOT
a_d_ZOħXSOXS_aSOVUSOTac]^KacZK\VO\Ya
]USOT dY\QKXSdYaKXOT a 5YVYXSS a #!" \"
7KNYXXK d ,\_NdOaK TO]^ TONXë d Md^O
\OMR dKMRYaKXcMR a :YV]MO ÔQ_\ U^¹\cMR
adKTOWXO \OVKMTO ZYNYLSOĩ]^aK ]ë LK\NdY
LVS]USO-YaSÿMOTaSOVOZ\dOWKaSKdK^cW
ŞO ZYa]^KħK YXK a ZYdXKĩ]USW aK\]d^KMSO
]XcMO\]USW a]dO\OQMd^O\OMRKXKVYQSMd
XcMRÔQ_\_d_ZOħXSKTë7KNYXXc$dUYľMSYħK
ľa4KXK5KX^OQYa:YdXKXS_pdKMRYaKXK
XSO]^O^caZ¹ħZY]^KMSSVdUYľMSYħKZK
\KÔKVXOQYa5KdSWSO\d_.YVXcWXKNAS]ħë
NdSľa7_dO_W8K\YNYacWaAK\]dKaSO
SVSdUVK]d^Y\_]S¹]^\?\]d_VKXOUNNY
WSXSUKX¹aa=SO\KNd_#SV

AYLOM:SÿUXOT7KNYXXcd:SVdXK
:YNadQVÿNOWUYWZYdcMTSÔQ_\Kd,\_
NdOaK]^KXYaSWYNcÔUKMTÿ7KNYXXcdUY
ľMSYħK ľa ,K\^ħYWSOTK a :SVŜXSO ZYa]^KħOT
XKTZOaXSOT^_ŞZ\dON"\SV:YN]^K
aYaONO^O\WSXKX^cK\^cU_VKMTSZSO\aYadY\_
dY]^Kħc a ÔQ_\dO d ,\_NdOaK dKMRYaKXO
MRYí \dOŜLÿ aSOVUYZYV]Uë MOMR_TO dXKMdXO
_]ZYUYTOXSO]cVaO^US7K\SS>KU]SVXSOOU]
ZYXYaKXO O]YaK^O acQSÿMSO ]cVaO^c 7K\SS
d:SVdXKU^¹\KVOacWac]_XSÿ^cWLSYN\OW
ZYNZSO\K PSQ_\Uÿ Z_VMRXOQY .dSOMSë^UK
YN_ŞOTQħYaSOa\dOŜLSOd,\_NdOaK_VOQħY
dXKMdXOW_ Y]ħKLSOXS_ 7K\SK TKUUYVaSOU
_UKdKXKaUYX^\KZYľMSO^YTONXKU]^YSLK\
NdSOT]^KLSVXSO=ZKNKTëMO]ZYNYL_\ëU7K\SS
\_\UYaK^O PKħNc ZħK]dMdK XKNKTë ľ\YNUYaOT
ZK\^SSÔQ_\cMRK\KU^O\c]^cMdXcU]d^Kħ^a\dO
MSYXKKWPY\cdUYVOSTOTZYN]^Kaÿ]^KXYaS
NYVXKMdÿľí]_UXS]ZħcaKTëMK]ZYNZħK]dMdK
S\YdMRYNdëMK]SÿZħcXXSOXKLYUSaiTK]U¹ħ
MdcYQYXn6OUUSOZYMRcVOXSOXKVOaYQħYac
7K\SS]ħ_ŞcTONcXSOdLKVKX]YaKXS_]cVaO^US

#
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:SÿUXK7KNYXXK
d:SVdXK5K^ON\¨VK
]`,K\^YVYWāTO`:VdXS
,S]U_Z]^`´ZVdOĭ]U°%aQ
1Y^´UK`d¨ZKNX´MRóO
MR¨MRp
:\KRK##SV]#
7KNYXXKdUKZVSMc
ľa@S^Ka7ÂRVRK_]OX
XKN8OMUK\OWYLa
6_NaSQ]L_\Q_%aQ5K\V
3@5KS]O\`YX1Y^^O]
1XKNOX5_X]^_XN<O
Z\«]OX^K^SYXNO]2K_]O]
6_bOWL_\Qp!
,O\VSX ]!!SV
PY^>RYWK],KMR
WKXX
!7KNYXXK.\Y_ŠO^SM
U¨%7_dO_W]^ļONXSRY
:YY^K`´=^\KUYXSMO%PY^
+\MRS`7_dO_W]^ļONXS
RY:YY^K`´=^\KUYXSMO



KTOT^aK\dXSOYL\KMK]SÿU_.dSOMSÿMS_TKU
a ZSVdXOĩ]USW ZSO\aYadY\dO <¹ŞXO MRYí
QOXO\KVXSOXKNKVLVS]USOTO]^_ħYŞOXSOMSKħK
WKħOQY -R\c]^_]K A aK\SKXMSO MdO]USW
.dSOMSÿTO]^TKUQNcLcZ\OdOX^YaKXOaSNdYaS
a ZYdSO Z¹ħVOŞëMOT KVO XSOWKV XK aZ\Y]^
daSNYMdXcWSYLcNaSOWKX¹ŞUKWSSTKLħUSOW
^\dcWKXcW a YL_ NħYXSKMR XK ac]YUYľMS
L\d_MRK:\Kaë\ÿUë7K\SKZYN^\dcW_TOZY
ľVKNOU]cXKVOaëYLOTW_TOZ\KacLYUUVK^US
ZSO\]SYaOT^KUŞO]ZYN\KWSYXUK-R\c]^_]K
aSNKíTONcXSO]W_UħOZKVMO7K\SSAaK\SKX
MSOaSOVUYZYV]USW.dSOMSÿ_UKdKXY\¹aXSOŞ
aZYdSOZ¹ħVOŞëMOTTONXKUXSOP\YX^KVXSOKa
aSNYU_^\dOMRMdaK\^cMR:\Kaë\ÿUë7K\SK
ZYN^\dcW_TO]^YZc4Od_]UKdKZYľ\ONXSM^aOW
ZYħcZħK]dMdKVOaKZYa^K\dK_UħKNd:SVdXK
:YNYLXc TO]^ N_U^ N\KZO\SS ZħK]dMdc d ^cW

ŞO\dOŜLKdASOVUYZYV]US]Z\KaSKa\KŞOXSO
]W_UVOT]dOT MY dXKVKdħY YNdaSO\MSONVOXSO
aU\dcaSŜXSOXKMRcVOXSKPKħN8SOdKVOŞXSO
YN \¹ŞXSM PY\WKVXcMR YNXSO]SOXSO NY MdO
]USOQYZSO\aYadY\_TO]^a\dOŜLSOd,\_NdO
aKMdc^OVXO

1\_ZKZYV]USMRKXKVYQSS
7KNYXXKd,\_NdOaK^\KU^YaKXKNY^ëN
WK\QSXKVXSOaLKNKXSKMRXKNi]^cVOWZSÿU
XcWna:YV]MOdK]ħ_Q_TOaXK_MOXK_aKQÿ
]dMdOQ¹VXëAcaKŞYXKUYWZYdcMTK_]ZYUY
TOXSOZ\dO\c]YaKXOQYaZSO\aYadY\dOMdO
]USWUYX^\KZY]^_S_ac]W_UVOXSO]cVaO^US
7K\SS Z\dc TONXYMdO]XcW iZYWXSOT]dOXS_n
.dSOMSë^UK ]^KXYaS Z\dOTKa ľaSKNYWYľMS
K\^c]^cMdXOT ^a¹\Mc ÔQ_\c d ,\_NdOaK 3X

7KNYXXKd,\_NdOaKpMdO]USSWZ_V]]^cV_ZSÿUXOQYaASOVUYZYV]MO

"7KNYXXKd.dSO
MSë^USOW7KNYXK
=`K^Y`´^]U¨7O^\Y
ZYVX´UKZS^_VK_]`
@´^K`:\KdO%
PY^{8¨\YNX´1KVO\SO
`:\KdO

]ZS\_TëM ]Sÿ dXKUYWS^cW adY\OW MdO]USW
]^aY\dcħYXKVLYYN^aY\dcħaK\SKX^dWYNc
ÔUYaKXcadQVÿNOW7KNYXXcZSVdXOĩ]USOT
KVO ZOaXSO MRÿ^XSOT KUMOZ^YaKXc XK K\^c
]^cMdXOTZ\YaSXMTSZYdK-dOMRKWSSĽVë]USOW
AK\SKX^ XK ^cVO ZYZ_VK\Xc ŞO ]U_^UYaKħ
XK dSOWSKMR ZYV]USMR Z\dcXKTWXSOT ^\dOWK
TO]dMdOZYa^¹\dOXSKWS
8KTLVSŞ]dKÔQ_\dOd,\_NdOaKTO]^]^K^_K
7K\SS d .dSOMSë^USOW d UYľMSYħK ľa 4KXK
5KX^OQY a :YdXKXS_ XSO]^O^c dKMRYaKXK
TONcXSOaQ¹\XOTMdÿľMS4OTZYNYLSOĩ]^aYd
7K\Së d ,\_NdOaK NY]^\dOQħK NY^ëN ^cVUY
DYÔK ,SKħħYaSMd5\cQSO\YaK 9L]O\aKMTK
^K WK TONXKU XSOLKQK^OVXO dXKMdOXSO NVK
\YdaKŞKĩYMdK]SOSWSOT]M_ZYa]^KXSK\dOŜLc
d ,\_NdOaK K ZYľ\ONXSY ^KUŞO MKħOQY ]dO
\OQ_ Md^O\OMR ZYV]USMR ÔQ_\ ,K\NdY LVS]UK

PY\WëÔQ_\dOd,\_NdOaKTO]^^OŞ7KNYXXK
d 5KdSWSO\dK .YVXOQY  5YWZYdcMcTXO
ZYNYLSOĩ]^aY Y\Kd ZYU\OaXO \YdaSëdKXSO
]dMdOQ¹ħ¹a TO]^ aSNYMdXO XK ZSO\a]dc \d_^
YUK:Ya^K\dK]Sÿ_UħKNPKħNaZK\^SSľ\YNUY
aOTS_ZYN]^KacÔQ_\cDK]KNXSMdëdWSKXÿ
]^KXYaSëTONcXSOZ\YZY\MTOÔQ_\7KNYXXK
d,\_NdOaKTO]^]dVKMRO^XSOac]W_UħK7K
NYXXK UKdSWSO\]UK LK\NdSOT Z\dc]KNdS]^K
:YNYLXKdK]KNKdKMRYNdSZ\dcZY\¹aXKXS_
ÔQ_\OU4Od_]KZ\dcMdcWZYdKTO]^adK]K
NdSO^K]KWK:YNYLSOĩ]^aK]SÿQKTëdXKMdXSO
QħÿLSOTpSNOX^cMdXSO\YdaSëdKXY^_]ZY]¹L
ZYN^\dcWcaKXSK ]^¹Z 4Od_]K dK ZYľ\ONXSM
^aOW]U\KaUK^UKXSXcSdMRK\KU^O\c]^cMdXë
^\¹TZKVMdK]^ë PY\Wë dWSÿ^OQY dKUYĩMdOXSK
ZħK]dMdK ZYacŞOT X¹ŞOU .dSOMSë^UK >OX
MRK\KU^O\c]^cMdXc XSOWKV _XSUK^Yac WY
^ca XSOYLOMXc a MdO]USW ZSO\aYadY\dO
YNXKTNdSOWc^KUŞOaKXKVYQSMdXcMRÔQ_\KMR
d=SO\KNdKS:YdXKXSK4O]^^YXK^cVOY\cQS
XKVXO \YdaSëdKXSO ŞO WYŞXK TO ^\KU^YaKí
TKUYK\Q_WOX^NVK^OdcYZYMRYNdOXS_ÔQ_\
dTONXOQYaK\]d^K^_daħK]dMdKŞOa]dc]^USO
Md^O\c\dOŜLcħëMdcdXKMdXSOaSÿMOTYQ¹VXcMR
S]dMdOQ¹ħYacMR\YdaSëdKĩUYWZYdcMcTXcMR
S ]^cVYacMR <¹aXSOŞ ZYNYLSOĩ]^aY 7K
NYXXc]SO\KNdUSOTadQVÿNOWUKdSWSO\]USOT
WSWY YNWSOXXOT ZYdcMTS .dSOMSë^UK UYX
^_\_ \dOŜLc S XYaOQY ]dMdOQ¹ħ_ p WY^ca_
QaSKdNcXKYNdSOXS_7K\SSpXSO_]dħY_aKQS
Y\QKXSdK^Y\¹aZ\dONaYTOXXOTac]^Kac]d^_
US QY^cMUSOT ]UY\Y a UK^KVYQ_ dO]^KaSYXY
SV_]^\KMTOYL_\dOŜL
A]ZYWXSKXO Md^O\c 7KNYXXc ^aY\dë
dK^OWXKTLK\NdSOTdaK\^ëQ\_ZÿNdSOħadKTOW
XSOdKVOŞXcMRSZYaSëdKXcMRSUYXYQ\KÔMdXSO
S ]^cVS]^cMdXSO -SëQ KXKVYQSS Z\¹LYaKXY
aZ\KaNdSO\Yd]dO\dKí^KUŞOXKSXXOQħ¹aXSO
WKħYZYV]USOdKLc^USp7KNYXXÿdU\KUYa
]USOQYUYľMSYħKľa7SUYħKTKdKQSXSYXë
7KNYXXcdAKQKXYaSMYLOMXSOa8SONŜ
aSONdS_S<KLUS -RVOaS]US4K]^\dëLUS8Y
aOT!:YNYLSOĩ]^aKWSÿNdc^cWSdKLc^UKWS
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XSO]ëTONXKUXK^cVOLVS]USOLcNYZ_]dMdKí
WSÿNdcXSWSaK\]d^K^YaOdaSëdUSKVLYXKaO^
adKTOWXOYNNdSKħcaKXSK>KUŞO]KW]ZY]¹L
_ħYŞOXSK.dSOMSë^UKa\dOŜLSOdAKQKXYaSM
LcXKTWXSOTXSOWYŞOLcíZYN]^KaëNVK^Odc
YadKTOWXOTdKVOŞXYľMSdOa]ZYWXSKXëacŞOT
Q\_Zë MY ]_QO\YaKħ +XN\dOT 9V]dOa]US"
:YU\OaSOĩ]^aK]ëXKdLc^YQ¹VXO
AdKTOWXSO LVS]UK TO]^ ^KU XKZ\KaNÿ \O
VKMTKWSÿNdcZ\dcaYħKXcWSacŞOTMd^O\OWK
\dOŜLKWSMRYípMYdK]^KXKaSKTëMOpdKVOŞ
XYľí^KXSQNcXSOdY]^KħKZ\dOUYX_TëMYYZS
]KXK8KZY]^\dOQKXS_a]dc]^USMRMd^O\OMR
dKLc^U¹a a ^cW 7KNYXXc d ,\_NdOaK
]dMdOQ¹VXSOdKMSëŞcħKYZSXSK7SMRKħKAKVSM
USOQY_NYU_WOX^YaKXKXKħKWKMRUK^KVYQ_
aK\]dKa]USOT ac]^Kac # \ XK U^¹\OT
]ZY^UKħc ]Sÿ ÔQ_\c d 5KdSWSO\dK .YVXOQY

S=SO\KNdK,KNKMd_dXKħ\dOŜLÿ]SO\KNdUëdK
NdSOħY]dMdOQ¹VXSOSX^O\O]_TëMO^\KU^YaKħTë
TKUYYNU\cMSOac]^KacSYZS]KħTKUYZYa]^KħO
YUYħY\NdSOħYXSOdXKXOQYaK\]d^K^_
aSOVUYZYV]USOQY Z\dc MdcW Y]^K^XS Z\dc
WSY^XSUYZK^\dcħdXKUSOWdKZc^KXSK8K^Y
WSK]^7KNYXXÿUKdSWSO\]UëdK_]^KVOXSKWS
AKMħKaK2_]K\]USOQY_dXKħdac^a¹\XSO
dXKXOTZ\KMYaXSWKħYZYV]USOTZYdY]^KTëMOT
ZYNaZħcaOW\dOŜLcP\KXUYĩ]USOTSNK^YaKħ
XKYU\O]YUYħYp#
D UYVOS +XN\dOT 9V]dOa]US NK^YaKħ
\dOŜLÿd=SO\KNdKXKVK^KpS_ZK^\c
aKħ a XSOT \OZVSUS 7KNYXXc d 5KdSWSO\dK
.YVXOQY >cW ]KWcW _dXKħ ŞO \dOŜLK
d XKNaSľVKĩ]USOQY WSK]^OMdUK W_]SKħK ZY
a]^KíXKTZ¹ŜXSOTYUYħY:YNaKŞcħ^OŞ
Z\dcZ_]dMdOXSO 7SMRKħK AKVSMUSOQY Y ZY

7KNYXXKd,\_NdOaKpMdO]USSWZ_V]]^cV_ZSÿUXOQYaASOVUYZYV]MO

a]^KXS_\dOŜLc]SO\KNdUSOTaASOVUYZYV]MO
WSWY ľaSKNYWYľMS S]^XSOXSK KXKVYQSMdXOT
7KNYXXc a UYľMSOVO a ,\_NdOaSO ,KNKMd
]ëNdSħŞO^\dcZYNYLXO\dOŜLc]ëXKTZOaXSOT
NdSOħOWaK\]d^K^_U\KUYa]USOQY
?dXKXSO \dOŜLc ]SO\KNdUSOT dK a^¹\Xë
adQVÿNOWUKdSWSO\]USOTKdKZOaXO^OŞXKT
WħYN]dëa]dO\OQ_TO]^_dK]KNXSYXO7YŞXK
ZYaSONdSOí ŞO ^Y aħKľXSO ^K ÔQ_\K ]c^__TO
]Sÿ XKTNKVOT ]ZYľ\¹N YWKaSKXcMR Md^O\OMR
adQVÿNOW NYWXSOWKXOQY dKZOaXO MdO
]USOQYZSO\aYadY\_DK^\KMYXY^_LYaSOW
a\dOMSYXYaK^cU]d^Kħ^]cVaO^USpdY]^KħKYXK
dKWUXSÿ^K a UYX^_\dO Z\Y]^YUë^K 8SOWKV
XSOMdc^OVXc TO]^ UYX^\KZY]^ S ]^K^cUK ÔQ_\c
7K\SS d =SO\KNdK =ZY]¹L ZY]KNYaSOXSK
.dSOMSë^UK ac\KŜXSO a]UKd_TO XK OU]ZO\c
WOX^KVXOZY]d_USaKXSK^a¹\McÔQ_\c9SVO

7KNYXXK
d,\_NdOaKUYľMS¹ħ
Zaľa7K\SS7KQNKVO
Xca,\_NdOaSO
p]^KXYLOMXc%
PY^+NKW=YíUY

ZYWc]ħXKZYN^\dcWcaKXSOX¹ŞOUXSO_VOQħ
dK]KNXSMdOTdWSKXSOY^cVO]SONdëMKZYdK4O
d_]UKacW_]SħKdWSKXca_UħKNdSOVOaOT\ÿUS
7K\SS 8SOWXSOT TONXKU aK\^Y dKdXKMdcí
ŞOZ\YZY\MTOÔQ_\cd=SO\KNdKS]^Y]_XUYaY
XS]UYY]KNdYXKÔQ_\UK-R\c]^_]KdNKTë]Sÿ
dLVSŞKí\dOŜLÿ\KMdOTNYKXKVYQSSaSOVUYZYV
]USMR K XSO ÔQ_\c UKdSWSO\]USOT a U^¹\OT
QħYac7K\SSS.dSOMSë^UK]ë\OVK^caXSON_ŞO
K4Od_]OUZYN^\dcWcaKXcTO]^ac]YUY
:\YZYXYaKXcZ\dOd+XN\dOTK9V]dOa]USO
QYMdK]ZYa]^KXSK\dOŜLc]SO\KNdUSOTYU\OľVY
XcXKVK^KpacNKTO]SOTONXKUdLc^
Z¹ŜXc S XKVOŞKħYLc QY YQ\KXSMdcí NY MdK]_
YUYħYMYZY]^K\KW]Sÿ_K\Q_WOX^YaKí
XSŞOT<dOŜLKUKdSWSO\]UKLcħKLcdK^OWXSOMY
]^K\]dK4OTNY^cMRMdK]YaOZ¹ŜXONK^YaKXSO
YUYħY p _^\aKVYXO a XK_MO
K_^Y\c^O^OW 7SMRKħK AKVSMUSOQY dY]^KħY
]Z\YaYUYaKXO Z_LVSUKMTë AKMħKaK 2_]K\
]USOQYd#\=ëN^OXacNKTO]SÿNdSľXSO
NY_^\dcWKXSKAKMħKa2_]K\]USXSOħëMdcħ
ÔQ_\cUKdSWSO\]USOTdZYV]USWSKXKVYQSKWS
XKTZOaXSOT SMR XSO dXKħ S Z\dcZ_]dMdKħ
ŞOZYMRYNdSYXKdYħ^K\dKaUYľMSOVOZK\K
ÔKVXcW a 5KdSWSO\d_ .YVXcW Y U^¹\cW
adWSKXUYaKXY a " \ TKUY ZYa]^KħcW
XSOMYaMdOľXSOT,KNKMddNKaKħ]YLSO]Z\Kaÿ
dMR\YXYVYQSMdXOTUYWZVSUKMTSNVK_dQYNXSO
XSK]^cVS]^cUSÔQ_\cdZ\dcLVSŞYXcWMdK]OW
P_XNKMTSYħ^K\dK_MdcXSYXOTZ\dOdL\KMS4KXK
S7SUYħKTKd9]^\YaKXKNa¹T^¹aa5KdSWSO
\d__]^KVYXOTNdSÿUSZ\dOUKdYWŜ\¹NħYacW
XKYU\O]ZY\YU_!.VK^OQYZ\YZYXYaKħ
NK^YaKXSO ÔQ_\c UKdSWSO\]USOT XK ZYħYaÿ
B@ a 7SWY OaSNOX^XOT ]Z\dOMdXYľMS ac
WYacŜ\¹NOħZS]KXcMRSWK^O\SKVXcMRLKNKMd
ZYdY]^KħZ\dc^OTUK\UYħYWXOTRSZY^OdSO
>cWMdK]OW YLSO ÔQ_\c aSOVUYZYV]USO p
7KNYXXKd,\_NdOaKSZ¹ħZY]^Kí7KNYXXc
dZYdXKĩ]USOQYUYľMSYħKľa4KXK5KX^OQYp
]ë]YLSOLK\NdYLVS]USO8SOWKVSNOX^cMdXO
Z\YaKNdOXSOPKħNYaKĩ]dK^ľMS]ħOZYNYLSOĩ
]^aY a _ħYŞOXS_ S PSdTYXYWSS .dSOMSë^UK
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]ZY]YLSO TOQY ZYN^\dcWcaKXSK ZYdaKVKTë
_dXKíÔQ_\cdKZYa]^KħOaZYNYLXcWYU\O
]SOSa^cW]KWcWaK\]d^KMSOAdKTOWXK
\OVKMTK7KNYXXcL\_NdOa]USOTSZYdXKĩ]USOT
]^KXYaS ^OŞ S]^Y^Xë Z\dO]ħKXUÿ NY ^OQY Lc
dKUaO]^SYXYaKí ]^KaSKXë NY^ëN _ZK\MSO
^OdÿYU\KUYa]USWZYMRYNdOXS_ÔQ_\d=SO
\KNdK5KdSWSO\dKS,\_NdOaKSZYa\¹MSíNY
RSZY^Odc7SMRKħKAKVSMUSOQY]PY\W_ħYaKXOT
aYLOM 7KNYXXc d =SO\KNdK Y TOT aSOVUY
ZYV]USOT QOXOdSO 1OYQ\KPSMdXO ZYħYŞOXSO
dKLc^U¹a a]UKd_TO LYaSOW dNOMcNYaKXSO
XKASOVUYZYV]UÿpKaħKľMSaSO:YdXKĩpTKUY
WSOT]MONdSKħKXSKaK\]d^K^_dU^¹\OQY\YdZY
a]dOMRXSħ]Sÿ^OXKU_\K^aK\SKX^aSdO\_XU_
7KNYXXc>\dOLKZKWSÿ^KíŞO^KUTKUXSMXSO
Z\dOWKaSKa]ZY]¹LLOdZYľ\ONXSdKaSëdK
XSOW\dOŜLcUKdSWSO\]USOTdOľ\YNYaS]USOW
U\KUYa]USWZYdKZYħYŞOXSOW5KdSWSO\dK
.YVXOQYa7KħYZYV]MO^KU^OŞVYUKVSdKMTK
TONXOTdMd^O\OMRÔQ_\a=SO\KNd_XSOWYŞO
Z\dO]ëNdKí Y TOT ZYMRYNdOXS_ d 5\KUYaK
]UY\Y NaSO ZYdY]^KħO dXKTN_Të ]Sÿ a ASOV
UYZYV]MO :SO\aY^XSO 7KNYXXK ]SO\KNdUK
NOUY\YaKħK UYľMS¹ħ NYWSXSUKĩ]US S \dOŜLK
WYQħK ^_ ^\KÔí \¹aXSO NYL\dO d :YdXKXSK
MRYíLc N\YQë UYX^KU^¹a WSONdc NYWKWS
UVK]d^Y\XcWS

.K^YaKXSO7KNYXXcd,\_NdOaK
A \YdaKŞKXSKMR Y ÔQ_\dO d ,\_NdOaK
XKVOŞc\KdTO]dMdOZYa\¹MSíNYUaO]^SSMdK]_
TOTZYa]^KXSKaUYX^OUľMSONK^YaKXSK^\dOMR
ZYdY]^KħcMRÔQ_\SQOXOdcK\^c]^cMdXOT^OQY
^cZ_ÔQ_\c7KNYXXd.dSOMSë^USOWAħKľMS
aSOdKUKŞNcW\KdOWUaO]^SK_]^KVOXSKMdK]_
ZYa]^KXSKdKLc^U¹aLcħK_dXKXSYaëNOMcdTë
LKNKMdc :\YZYdcMTÿ AKMħKaK 2_]K\]USOQY
ZYVOQKTëMë XK dħëMdOXS_ PSQ_\c UKdSWSO\
]USOT d Z\dOUKdKWS Ŝ\¹NħYacWS ^\dOLK NdSľ
_dXKí dK UYWZVO^XSO XSO_NKXë AK\^Y ^OŞ
dKdXKMdcíŞOT_Ş4KMOU.ÿLSMUSYNMSëħ]SÿYN
^OT YZSXSS S YU\OľVSħ 7KNYXXÿ UKdSWSO\]Uë



TKUY\dOŜLÿ]^K\]dëaSNdëMTOTMdK]ZYa]^KXSK
YUYħY \YU_  ,KNKMd a]UKdcaKħ Z\dc
^cWŞOÔQ_\KiXSOacUKd_TOŞKNXcMRMOMR
Z¹ŜXcMRnZ\dcMdcWdKYMdcaS]^c_dXKaKħTOT
daSëdOUd7KħYZYV]Uë+dK^OWL\KUŜ\¹
NOħZS]KXcMRZYdY]^KaSKħRS]^Y\cUYW]d^_US
N_Şë NYaYVXYľí a YU\OľVKXS_ NK^YaKXSK
ZYU\OaXcMRdKLc^U¹aa\KWKMRZSO\a]dOT
ZYħYacB@a
>cWMdK]OW acNKTO ]Sÿ ŞO ZYTKaSOXSO
]Sÿ ÔQ_\c a ,\_NdOaSO WYŞXK TONXKU MKħ
USOW NYUħKNXSO Y]KNdSí a MdK]SO A ^cW
UYX^OUľMSO ]dMdOQ¹VXSO aKŞXO acNKTë ]Sÿ
SXPY\WKMTO RS]^Y\cMdXO Y ^OT WSOT]MYaYľMS
9 ZK\KPSS adWSKXUYaKXY LYaSOW ZY \Kd
ZSO\a]dca\ .dSľS]^XSOTëMcUYľMS¹ħ
N\OaXSKXcZaľa7K\SS7KQNKVOXcZYa]^Kħ
aZ\KaNdSO a aSOU_ B3B TONXKU USVUK dK
MRYaKXcMR OVOWOX^¹a ľ\ONXSYaSOMdXOQY
ac]^\YT_dNKTO]SÿľaSKNMdcíŞOZ\dOXY]dYXY
TO ]U\dÿ^XSO ^KU TKU S ÔQ_\ÿ 7KNYXXc NY
UYVOTXcMRL_NcXU¹a-YTONXKUXKTLK\NdSOT
S]^Y^XONVK]Z\Kacpd,\_NdOaKZYMRYNdSħ
ZYdXKĩ]USLS]U_Z7S\Y]ħKad\YN_8KħÿMd¹a
]cX5SOħMdKS/VŞLSO^c,S]U_ZOWdY]^KħdXY
WSXKMTSZKZSO]USOTZKŜNdSO\XSUK \
dWK\ħ TONXKU a <dcWSO  V_^OQY ! \
XSO YNLca]dc SXQ\O]_ NY UK^ON\c! =ëNdÿ
ŞO ^Y YX Lcħ P_XNK^Y\OW ÔQ_\c V_L Yħ^K\dK
WK\SKMUSOQY KVO ZOaXSO NYUYXKħ ^OQY XK
Nħ_QY dKXSW dY]^Kħ LS]U_ZOW -Y MSOUKaO
YN # \ 7S\Y]ħKa ]^_NSYaKħ a :\KNdO
a\LcħT_ŞZVOLKXOWUYľMSYħKľa7S
MRKħKa1XSOŜXSONaKVK^KZ¹ŜXSOTdK\dëNdKħ
K\McLS]U_ZSW UV_MdOW N¹L\ d Yľ\YNUSOW
a ŝXSXSO A ! \ Lcħ T_Ş UKXYXSUSOW
ZYdXKĩ]USWKa"\UKXYXSUSOWQXSOŜ
XSOĩ]USWA"\ZYN\¹ŞYaKħNY<dcW_
:Y^OW ZYNTëħ ]^_NSK a ,YVYXSS S a WK\M_
 \ _dc]UKħ ^c^_ħ NYU^Y\K YLYTQK Z\Ka
?MdO]^XSMdcħ d \KWSOXSK UKZS^_ħc QXSOŜ
XSOĩ]USOTaYL\KNKMR]YLY\_a5YX]^KXMTS
XK]^ÿZXSO dY]^Kħ Z\dc ZKZSOŞ_ 7K\MSXSO @
Lcħ TOQY ]dKWLOVKXOW Y\Kd NK^K\S_]dOW

7KNYXXKd,\_NdOaKpMdO]USSWZ_V]]^cV_ZSÿUXOQYaASOVUYZYV]MO

U_\SS :\KaNYZYNYLXSO 7S\Y]ħKa NLKħ ^OŞ
YZYV]USOSX^O\O]ca]ZY\dONcZVYWK^cMdXcW
d 5\dcŞKUKWS A <dcWSO ZYdY]^Kħ KŞ NY
ľWSO\MSa!\8YWSXKMTKTOQYY]YLcXK
LS]U_Z]^aY ZYdXKĩ]USO ]ZYaYNYaKħK UYX
ÕSU^dU\¹VOWAħKNc]ħKaOW4KQSOħħëU^¹\c
MRMSKħXK^cWLOXOÔMT_WY]KNdSí=^KXS]ħKaK
-SYħUKaL\OaaYVSUKZS^_ħc"
4O]^dK^OWLK\NdYZ\KaNYZYNYLXOŞO7S
\Y]ħKad,\_NdOaKLcħP_XNK^Y\OWYħ^K\dK
dU^¹\OQYZ\dO^\aKħKÔQ_\K7KNYXXcd.dSO
MSë^USOW<Yda¹TUK\SO\cZ\KħK^KNY]UYXKVO
^ħ_WKMdcZYTKaSOXSO]Sÿ\dOŜLcNYL\OTUVK]c
a aSOT]USOT ZK\KÔS a ,\_NdOaSO A\O]dMSO
ZYLc^ a :\KNdO a YU\O]SO UV_MdYacW NVK
U]d^Kħ^YaKXSK]SÿQY^cU_WSÿNdcXK\YNYaOQY
^OŞWK]aYTëacWYaÿ:SO\a]dKNOUKNKB@
]^_VOMSK ^Y MdK] USONc 7S\Y]ħKa _dc]USaKħ
LOXOÔMTK S aKŞXO P_XUMTO a KNWSXS]^\KMTS
K\MRSNSOMOdTS S NSOMOdTS ZYdXKĩ]USOT :\dON
"\LcħT_ŞUKXYXSUSOWa1XSOŜXSOS:Y
dXKXS_:\dON\]^_NSYaKħa,YVYXSS
AħKľMSaSOYN^OQYMdK]_TOQYUK\SO\K^YMdcħK
]Sÿ dK Q\KXSMë 9MdcaSľMSO XSO acUV_MdK ^Y
WYŞVSaYľMS P_XNYaKXSK Yħ^K\dK a \YNdSX
XcW UYľMSOVO ZK\KPSKVXcW a YU\O]SO TOQY
UK\SO\c dK Q\KXSMë KVO dXKMdXSO LK\NdSOT
Z\KaNYZYNYLXc acNKTO ]Sÿ NVK ^KUSOT P_X
NKMTSYU\O]YUYħY\YU_USONc7S\Y]ħKa
Lcħ a ASOVUYZYV]MO ZSëħ ]Sÿ ZY ]dMdOLVKMR
UK\SO\cUYľMSOVXOTSdKMdëħYNQ\caKíS]^Y^Xë
\YVÿaľ\¹NaSOVUYZYV]USOQYN_MRYaSOĩ]^aK
:\dcTW_TëM _WYaXSO YU\O] YUYħY \YU_
TKUYZ\KaNYZYNYLXcMdK]P_XNKMTSYħ
^K\dKdÔQ_\ë7K\SSNYUYľMSYħKa,\_NdOaSO
WYŞXKZYU_]Sí]SÿY_]^KXYaSOXSOMR\YXY
VYQSS^\dOMRZYdY]^KħcMRÔQ_\acUKd_TëMcMR
dXKMdXO ZYU\OaSOĩ]^aY SUYXYQ\KPSMdXO
S]^cVS]^cMdXOd\dOŜLëd,\_NdOaKDKZOa
XO YUYħY  \ ZYa]^KħK ^KUŞO 7KNYXXK
d :YdXKXSK XKTLVSŞ]dK PY\WKVXSO PSQ_\dO
d,\_NdOaKA\KWKMRN\_QSOTNOUKNcB@a
XKVOŞKħYLc ]c^_YaKí MdK] ZYa]^KXSK ÔQ_\c
d5KdSWSO\dK.YVXOQY8KTWħYN]dëSTONXKU

XKT]ħKL]dë ZYN adQVÿNOW K\^c]^cMdXcW
TO]^ 7KNYXXK d =SO\KNdK U^¹\OT NK^YaKXSO
LcħLcW]UħYXXc]c^_YaKíYUYħY\YU_
MdcVSXSOdXKMdXSOaMdOľXSOTXSŞMRMSKħ^OQY
+XN\dOT 9V]dOa]US# 8SO WK LYaSOW ZY
aYN_LcMdK]ZYa]^KXSKMd^O\OMR^KULK\NdY
ZYNYLXcMR ZYN adQVÿNOW UYWZYdcMcTXY
PY\WKVXcWÔQ_\\YdMSëQKíXKYU\O]Nħ_Ş]dc
XSŞVK^NdSO]SÿíMdcUSVUKXKľMSO
AMdO]XO NK^YaKXSO ÔQ_\c UKdSWSO\]USOT
XSOZYaSXXYNdSľL_NdSídK]^\dOŞOĩAK\^Y
dKdXKMdcíŞOYU\O]ZSO\a]dOTZYħYacB@a
aNdSOTKMR5KdSWSO\dKS^KW^OT]dOTPK\cTO]^
LK\NdY]ħKLYYľaSO^VYXcZ\dOdŜ\¹NħKZS]KXO
KVOaSKNYWYŞOa \AħKNc]ħKa4KQSOħ
ħY Z\dOXS¹]ħ WSK]^Y d Z\KaK ZYV]USOQY XK
WKQNOL_\]USOadWKMXSKTëM^cW]KWcWTOQY
]KWY\dëNSdKZOaXSKTëMNKV]dcOUYXYWSMdXc
\Yda¹TYľ\YNUK>KNK^K\¹aXSOŞdNKTO]Sÿ
aSOVO^ħ_WKMdcíaUYX^OUľMSO\YdaYT_OUYXY
WSMdXOQYWSK]^KdKWYŞXYľMSTOQYWSO]dUKĩ
M¹aS\KXQSYľ\YNUKRKXNVYaOQYXKNAS]ħë
,cħ^YMdK]]ZY]YLXcNVKZY^OXMTKVXOTP_XNKMTS
XYaOQYYħ^K\dKaPK\dOUKdSWSO\]USOT
9 SVO TONXKU aL\Oa _Q\_X^YaKXcW
YZSXSYW U\KUYa]USMR LKNKMdc ZYa]^KXSO
7KNYXX d ,\_NdOaK :YdXKXSK S =SO\KNdK
WYŞXK LOd aSÿU]dcMR Z\dO]dU¹N ħëMdcí
dTONXcWdaK\]d^K^¹aZYdXKĩ]USMRY^cVO
^\_NXSOTpd\KMTSQOYQ\KÔMdXcMRpacTKľXSí
^KUë WYŞVSaYľí a Z\dcZKNU_ \dOŜLc d 5K
dSWSO\dK 4ONXKU XKNaSľVKĩ]US 5KdSWSO\d
T_Ş a ľ\ONXSYaSOMd_ Lcħ YLOMXc a RKXNV_
U\KTYacWd\KMTSUY\dc]^XOQYZYħYŞOXSKXK
]^cU_]dVKU_aYNXOQYdZYħ_NXSKXKZ¹ħXYM
S VëNYaOT N\YQS d AYħcXSK XK DKMR¹N NY
A\YMħKaSK S :YdXKXSK A\O]dMSO ÔQ_\K
7KNYXXcWYQħK^OŞ^\KÔíXKNAS]ħÿZ¹ŜXSOT
ad_ZOħXSOSXXcMRYUYVSMdXYľMSKMRXKZ\dc
UħKNdK]Z\Kaë4KXK6_L\Kĩ]USOQYU^¹\cYLTëħ
^_ LOXOÔMT_W _ ]MRcħU_ B@ a A #! \
Lcħ YX \OU^Y\OW ]dUYħc UKdSWSO\]USOT S UK
XYXSUSOWU\KUYa]USWZ¹ŜXSOTTOQYUK\SO\K
]SÿQXÿħK^\YX_LS]U_ZSOQYa:YdXKXS_
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AYLOMadY\M¹aMdO]USMR
4KUT_Şa]ZYWXSKħOW7KNYXXKd:SVdXK
]^KXYaS S]^Y^Xc dOaXÿ^\dXc aYLOM ]d^_US
ASOVUYZYV]USZ_XU^YNXSO]SOXSKNVKÔQ_\c
d,\_NdOaKSdO]ZYħ_ÔQ_\TOTZYU\OaXcMR
7YŞXK ^OŞ d MKħë ZOaXYľMSë ]^aSO\NdSí ŞO
ZYa]^KXSO \dOŜLc L\_NdOa]USOT S ZSVdXOĩ
]USOT NdSOVS XK ^cVO Nħ_QS YU\O] MdK]_ ŞO
a ]KWcMR -dOMRKMR ZYa]^Kħc d ZOaXYľMSë
ÔQ_\cZYdY]^KTëMOadKVOŞXYľMSYNdXKUYWS
^OTÔQ_\cdPK\c:SVdXK,cíWYŞOLcħaľ\¹N
XSMR ^KUŞO LOdZYľ\ONXS adY\dOM 7KNYXXc
L\_NdOa]USOT>KUSOTÔQ_\cXSOdXKWcTONXKU
dKMRYaKħY]SÿUSVUKdKLc^U¹aU^¹\OdNKTë]Sÿ
NYL\dOħëMdcíÔQ_\ÿaSOVUYZYV]UëdOľ\YNY
aS]USOWMdO]USW>YdUYVOSZYdaKVKdKUħK
NKíZ\dO^\KX]ZYXYaKXSOadY\MKXKTZOaXSOT
N\YQë SWZY\^_ d :\KQS XKN AK\^ÿ 7YŞXK
^OŞdKUħKNKíŞOa:YdXKXS_XKZ\dOħYWSO
]^_VOMS NdSKħKħ aK\]d^K^ WS]^\dK acU]d^Kħ
MYXOQY a ľ\YNYaS]U_ Z\K]USW A N\_QSOT
NOUKNdSO B@ a QNc a :YdXKXS_ aK\]d^K^
^OXZYaSOVKħ¹aWYNOV\OKVSd_TëM7KNYXXc
L\_NdOa]UëZYdXKĩ]UëUKdSWSO\]UëS]SO
\KNdUëa:SVŜXSOZYa]^KħKÔQ_\K7KNYXXc
Z\dOMRYacaKXKNdSľa^KW^OT]dcWUYľMSOVO
P\KXMS]dUKX¹a SV # ?MRYNdS YXK dK
VYUKVXë^\KaO]^KMTÿB3@aSOMdXOT7KNYXXc
dUYľMSYħKZK\KÔKVXOQY:YZ\dONdSħKTëTO]d
MdO ÔQ_\K d YUYħY  \ ^da 7KNYXXK
.\Y_ŠO^SMU¨YLOMXSOdKMRYaKXKaNKaXcW
UVK]d^Y\dONYWSXSUKX¹aa^cWŞO:SVŜXSO
SV ! 9LSO ZSVdXOĩ]USO ÔQ_\c p dNKXSOW
4´ļOQY 0KT^K p ]ë ľaSKNOM^aOW \YNdOXSK ]Sÿ
a WSOľMSO a Na¹MR ZSO\a]dcMR NOUKNKMR
B@a]KWYNdSOVXOQYYľ\YNUKK\^c]^cMdXOQY
U^¹\c \YdUaS^XSO ]dMdOQ¹VXSO a  íaSO\MS
S UYħY ZYħYac B@ ]^_VOMSK 9LcNaSO NY
U_WOX^_Të Z\dOLSOQ Z\YMO]_ U]d^Kħ^YaKXSK
]SÿVYUKVXOQYMOX^\_WK\^c]^cMdXOQYKXKVY
QSMdXSOadQVÿNOWZ\YMO]_dTKUSWWKWca
^cWMdK]SONYMdcXSOXSKa:YdXKXS_^cVOŞO
a]^YVSMcASOVUYZYV]USZ\YMO]^OX^\aKħMRc



LKXSOMYNħ_ŞOTSYLOTWYaKħTO]dMdOY]^K^XSë
NOUKNÿB3@a=c^_KMTKYL_WSK]^TO]^aSÿM
NY ZOaXOQY ]^YZXSK ZYNYLXK d ^cW ŞO
:SVdXYLcħYdXK^_\c\dOMdcdXKMdXSO]SVXSOT
ZYaSëdKXOdYľ\YNUSOWZ\K]USWXSŞYNVOQħc
:YdXKĩYN]OZK\YaKXcYN:\KQSXK]cMYXcW
K\^c]^cMdXSO ĽVë]USOW 4ONXKUŞO a YL_
WSK]^KMRdKMRYaKħc]SÿÔQ_\c7KNYXXdZY
Mdë^U_B@aNVKU^¹\cMRZ_XU^OWacTľMSK
LcħK UKWSOXXK :SÿUXK 7KNYXXK ZYa]^KħK
XKTZOaXSOT^_ŞZ\dON"\
A Z\dcZKNU_ 7KNYXXc .\Y_ŠO^SMUSOT
Y \OVKMTS ZYNYLSOĩ]^aK adQVÿNOW \dOŜLc
d,\_NdOaKNOMcN_TOXSO^cVUYYQ¹VXKUYW
ZYdcMTKÔQ_\cYZK\^KXKUYX^\KZYľMSO]ZY]¹L
ZYN^\dcWcaKXSK .dSOMSë^UK S UYWZYdcMTK
LYMdXcMRdaS]¹aWK^O\SSXKNKTëMOUYX^_\YW
]cVaO^c a\dOMSYXYaK^c U]d^Kħ^ KVO Z\dONO
a]dc]^USW_UħKNPKħNaZK\^SSLSYNO\daħK]d
MdK dKľ ]OUaOXMTK dKħKWKXOT Na_U\Y^XSO
PKħNcWS]UYaOTNëŞëMOTU_VOaOW_acMRcVY
XOW_LSYN\_7KNYXXcSXSŞOT]dO\YUSOTPKħNc
KQ\KPYaOT ]USO\YaKXOT a Z\dOMSaXë ]^\YXÿ
:YNXSëdXKTN_TO]SÿTO]dMdOacZ_UħKPY\WK
ZħK]dMdK Y ]dZSMdK]^cW dKUYĩMdOXS_ ]USO
\YaKXKU_NYħYaSÔQ_\c-YZ\KaNKÔQ_\c
L\_NdOa]UKS.\Y_ŠO^SMU¨]ëNVK]SOLSOadK
TOWXSO V_]^\dKXcWS YNLSMSKWS NVK UaO]^SS
]^cV_XSOWK^YTONXKUaSÿU]dOQYdXKMdOXSK
-dO]Uë QOXOdÿ ^OQY ^cZ_ UYWZYdcMTS
KdaħK]dMdK]ZY]YL__ħYŞOXSKPKħNZħK]dMdK
dNKTO]Sÿ^OŞZY^aSO\NdKíSX^\cQ_TëMcYL\Kd
7KNYXXcd.dSOMSë^USOWdUK^ON\cľaAS^K
YZ\KaSYXcaLYQK^YNOUY\YaKXë\dOŜLSK\]UY
\KWÿSV" 9L\KdNKaXSOT_dXKaKXcdK
P_XNKMTÿ d ]KWOQY UYĩMK B3@ a ZYa]^Kħ
dKZOaXOYUYħY\YU_adaSëdU_dUYX
]OU\KMTëYħ^K\dKNONcUYaKXOQYYL_ľaSÿ^cW
4KXYW 0_XNKMTK Yħ^K\dK WSKħK _ZKWSÿ^XSí
dWK\ħOQY a  \ K\McLS]U_ZK DLcXUK
DKT´MKd2¨dWL_\UK9L\Kd^OXpZYWcľVKXc
XK ad¹\ SUYXYaOQY aSdO\_XU_ Z¹ħZY]^K
MSYaOQYpTO]^acTë^UYacdUSVU_adQVÿN¹a
=dMdOQ¹VXc ]ZY]¹L _UKdKXSK NY^cU_ NħYXS

7KNYXXKd,\_NdOaKpMdO]USSWZ_V]]^cV_ZSÿUXOQYaASOVUYZYV]MO

7K\SS aYLOM XKQSOQY MSKħUK 4Od_]K Y\Kd
acTë^UYaYWSÿ]S]^OZ\dO]^\dOXXSOYNNKXSO
PKħNcZħK]dMdK]UħYXSħcLKNKMdcMdO]USMRNY
]PY\W_ħYaKXSK Z\dcZ_]dMdOXSK ŞO WKVK\d
adY\YaKħ ]Sÿ ^_ LOdZYľ\ONXSY XK \OKVSdKMTS
\dOŜLSK\]USOT ]^KXYaSëMOT WYNOV NVK aSdO
\_XU_Na_acWSK\YaOQY!
=dMdOQ¹VXSO SX^O\O]_TëMY a ^cW dO]^KaSO
TKaS]SÿTONXKUTO]dMdOSXXK7KNYXXKp]^K^_K
ZYMRYNdëMKdUKZVSMcľaAS^Ka7ÂRVRK_]OX
XKN 8OMUK\OW YLOMXSO Z\dOMRYacaKXK
a UK^YVSMUSW UYľMSOVO a 6_NaSQ]L_\Q_
SV " 4KUUYVaSOU dY]^KħK YXK NYľí XSO
]dMdÿľVSaSO YNXYaSYXK XK ZYMdë^U_ BB a
ZK\^SO ^aK\dc S XKXSO]SOXSO L\YUK^YaOT
PKU^_\cXKZħK]dMd^YTOTMdO]UKZ\YaOXSOX
MTK S NK^YaKXSO XK ZYħYaÿ VK^ " B3@ a
acNKTë]SÿLcí_]^KVOXSOWZOaXcW<dOŜLK
XKVOŞKħK LYaSOW NY acZY]KŞOXSK UKZVSMc
ľaAS^K_P_XNYaKXOTa\YNdSXXcWWSOľMSO
Z\dOd <OSXRK\NK d 7ÂRVRK_]OX a " \
TKUYUYWWOWY\K^caXKUKZVSMKNONcUYaKXK
ZKWSÿMSdWK\ħOQYa^cWŞO\YU_L\K^KP_XNK
^Y\Kp/LO\RK\NK9LKTL\KMSKd\YLSVSUK\SO\ÿ
a:\KNdOA_P_XNYaKXOTZ\dOd<OSXRK\NK
UKZVSMc Z\dO^\aKħ ^KUŞO Yħ^K\d p OaSNOX^Xc
SWZY\^ Z\K]US d YUYħY " \# 7KNYXXK
\¹aXSOŞ NK^YaKXK XK VK^K YUYħY " TO]^
_aKŞKXKdK_Z\Y]dMdYXë^\KaO]^KMTÿ:SÿUXOT
7KNYXXc d :SVdXK :YNYLXSO TKU 7KNYXXK
.\Y_ŠO^SMU¨pTO]^YXKV_]^\dKXcWYNLSMSOW
7KNYXXc d ,\_NdOaK =dMdOQ¹VXSO S]^Y^XK
a UYX^OUľMSO aSOVUYZYV]USMR dKLc^U¹a TO]^
UYWZYdcMTK _UħKN_ MSKħK 7K\SS ^\dcWKXO
QY 4Od_]K N\KZO\SS Y\Kd ]KWOQY YNdSOXSK
7K\SS p d ]SVXSO dKdXKMdYXcW iPK\^_MROWn
aNYVXOTZK\^SSÔQ_\cAcNKTO]SÿaUKŞNcW
\KdSOŞOXSQNdSOaMdOľXSOTXSOacZ\KMYaKXY
aK\SKX^_ ^KU LVS]USOQY \dOŜLSO d ,\_NdOaK
D UYVOS Z\K]USO KPSVSKMTO ^a¹\M¹a UKZVSMc
ľa AS^K a 7ÂRVRK_]OX XSQNc XSO L_NdSħc
aë^ZVSaYľMS
A ľaSO^VO ZYacŞ]dcMR KXKVYQSS YUKd_TO
]SÿŞO]MROWK^UYWZYdcMTSÔQ_\c7KNYXXc

Y\Kd N\KZO\SS TOT ZħK]dMdK acUY\dc]^KXc
Z\dc\dOŜLSOXS_ÔQ_\cd,\_NdOaKSN\_QSOT
d ZYdXKĩ]USOQY UYľMSYħK ľa 4KXK 5KX^OQY
Y\Kd\dOŜLd=SO\KNdKS5KdSWSO\dK.YVXOQY
WK]aYTOYNZYaSONXSUSaZVK]^cMOMdO]USOT
]MRcħU_ B3@ S ZYMdë^U¹a B@ a 8SO WK
SMR XK^YWSK]^ XK ĽVë]U_ KXS a 5\KUYaSO
AZ\KaNdSO WYŞXK a]UKdKí dKLc^US Y dLVS
ŞYXOTUYXMOZMTSUYWZYdcMcTXOTKVOXSO]ZY
]¹L _dXKí SMR \YVS ZYľ\ONXSM^aK ZYWSÿNdc
Yľ\YNUSOWZ\K]USWKASOVUYZYV]Uë8KYQ¹ħ
XSO]ë^Yd\O]d^ë\dOŜLc^KU]KWYNdSOVXOTKU
Md^O\cYW¹aSYXOacŞOT0SQ_\KWSľVë]USWS
U^¹\O WYŞXK Lc aħëMdcí a \YdZK^\caKXc
^_]dO\OQYQ¹VXcMRKXKVYQSSTO]^\OVK^caXSO
Z¹ŜXK\dOŜLK7K\SS ZYdLKaSYXK .dSOMSë^
UKd7_dO_W8K\YNYaOQYaOA\YMħKaS_
X\SXa$B3#YdLVSŞYXcWNYL\_NdOa
]USOQY _UħKNdSO N\KZO\SS ZK\^SS ľ\YNUYaOT
NK^YaKXK Y]^K^XSY XK VK^K YUYħY  
<¹ŞXS ]Sÿ YXK TONXKU a aSOV_ ]dMdOQ¹ħY
acMR K]ZOU^KMR YN 7KNYXXc d ,\_NdOaK
S d ZOaXYľMSë XSO WYŞO Lcí NYaYNOW XK
ZYľ\ONXSM^aY ĽVë]UK a ^\KX]WS]TS adY\¹a
MdO]USMRNYASOVUYZYV]US>Y]KWYWYŞXK
Lc ZYaSONdSOí Y ÔQ_\dO ľa ,K\LK\c d a\Y
MħKa]USOQY UYľMSYħK ľa /VŞLSO^c d N\_QSOT
NOUKNc B@ a YLOMXSO a 7_dO_W 8K\Y
NYacW a AK\]dKaSO X\ SXa Ľ\ #
A\O]dMSO 7KNYXXK d 1¼\VS^d DQY\dOVMK
YQ¹VXSOZYNYLXKa]dMdOQ¹ħYacMR\YdaSë
dKXSKMRUYWZYdcMcTXcMRTONXKUYNWSOXXK
pTO]^TKU]ëNdÿZ\dcUħKNOWacU]d^KħMOXSK
Y]YLXOT VSXSS \YdaYTYaOT acaYNdëMOT ]Sÿ
daSdO\_XU_:SÿUXOT7KNYXXcd:SVdXKTKU
QNcLc \¹aXYVOQħOT NY Q\_Zc YW¹aSYXcMR
acŞOT PSQ_\ aSëdKXcMR d ASOVUYZYV]Uë
SVAcNKTO]SÿŞOVSXSÿ7KNYXXcdO
DQY\dOVMK\Yd]dO\dKa]ZYWXSKXKT_Ş]^K^_K
7K\SS d .dSOMSë^USOW d UYľMSYħK P\KXMS]d
UKX¹a a :SVŜXSO YU  SV # Y\Kd
\dOŜLKd7_dO_W8K\YNYaOQYa:YdXKXS_
78::"!#XSOaSKNYWOQYZYMRYNdOXSK
SV  A]dc]^USO TONXKU ]ë MRcLK XSOMY
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Z¹ŜXSOT]dO XSŞ YWKaSKXK ^_ iQ\_ZK L\_
NdOa]UKn
+ dK^OW Q\_ZK Md^O\OMR 7KNYXX NVK
U^¹\cMRdKLc^USOWUV_MdYacWacNKTO]SÿLcí
7KNYXXKd,\_NdOaKSU^¹\cMRZYa]^KXSO
WYŞXKħëMdcídaK\]d^K^OWNdSKħKTëMcWa:Y
dXKXS_aZSO\a]dOTSN\_QSOTNOUKNdSOB@a
TO]^ ľaSKNOM^aOW LOdZYľ\ONXSOT \OMOZMTS
]d^_US ľ\YNYaS]UK Z\K]USOQY a ASOVUYZYV
]MO 3WZ_V] NVK ^OT \OVKMTS d ZYaYNdOXSOW
W¹Qħ NKí ¹aMdO]Xc UKXYXSU ZYdXKĩ]US
SQXSOŜXSOĩ]USZ¹ŜXSOT]dcLS]U_ZZYdXKĩ]US
p7SUYħKTd,\_NdOaK:YdXKĩ\

3U]\SLV\
 +,\Y]SQ<dOŝLKQY^cMUKp:YdXKĩ#"%
=.O^^VYPP<dOŝLKZYV]UKNYZYMdì^U_B@333aSOU_a$
ASONdK Y :YV]MO =d^_UK ZYV]UK 2S]^Y\TK +\MRS^OU^_\c
<dOŝLc S 7KVK\]^aK YN MdK]¹a XKTNKaXSOT]dcMR Kş NY
MRaSVS YLOMXOT AK\]dKaK LN ] p % > .YL\Y
aYV]US<dOŝLK9U\O]YNNY\a$=d^_UK
ZYV]UK MdK]¹a Ŀ\ONXSYaSOMdXcMR \ON 1 -RWK\dcĩ
]US AK\]dKaK # ] !% 3NOW =d^_UK ZYV]UK YN
MdK]¹a XKTNKaXSOT]dcMR NY Y]^K^XSMR 5\KU¹a #!
]"p"%4._^USOaSMd<dOŝLKa$2S]^Y\SK]d^_US
ZYV]USOT^=d^_UKĿ\ONXSYaSOMdXKacN5\KU¹a
# ]D,SKħħYaSMd5\cQSO\YaK<dOŝLKa$
.dSOTOASOVUYZYV]US^.Y\YU_!#\ON4>YZYV]US
:YdXKĩ # # ] !p% > -R\dKXYa]US =d^_UK
a:YV]MO:SK]^¹aS4KQSOVVYX¹aDK\c]NdSOT¹aAK\]dKaK
## ] p #% 5 DKVOa]UK6Y\USOaSMd <dOŝLK
WKVK\]^aY \dOWSY]ĨY K\^c]^cMdXO a$ = =USLSĩ]US
5DKVOa]UK6Y\USOaSMd=d^_UKZYV]UK1Y^cUAK\
]dKaKZK]]SW

 + ,\Y]SQ YZ MS^ ] p  >KL @333 S 3B
1-RWK\dcĩ]USASOVUYZYV]UKZVK]^cUKQY^cMUK5K
^KVYQac]^Kac:YdXKĩ# ]X\ \cM"

 :SO^KaëQ\YaSOMUKdY]^KħKdXS]dMdYXKZYNMdK]aYTXc
SNdSľTO]^dXKXKTONcXSOdSV_]^\KMTSSYZS]_+,\Y]SQK
YZMS^]p>KLB33SB333pK_^Y\_aKŞKħ
Të dK NdSOħY ľVë]USO A YLVSMd_ LVSŜXSKMdOT KXKVYQSS
d:SO^ëd3QħKacdYUYħY\Sd_aKQSXKd_ZOħXSO
acTë^UYaëZYdcMTÿ^OT\dOŜLcaZVK]^cMOASOVUYZYV]US
^OdKYTOTSWZY\MSOd-dOMRacNKTO]SÿTONcXë]OX]YaXë
pdYL>-R\dKXYa]USYZMS^] #pYU\OľVSħTëTKUY
SWZY\^YaKXëidZYħ_NXSKnD,SKħħYaSMd5\cQSO\YaK
YZMS^!pK_^Y\UKZYNU\OľVSħKdaSëdUSdZVK]^cUë
MdO]Uë ]^cV_ ZSÿUXOQY 5YVOTXë LVS]Uë KXKVYQSÿ NVK
\dOŜLcaëQ\YaSOMUSOTSTOTiLVSŜXSKMdUSndMdO]USOT3QħKac
]^KXYaSNO]^\_U^ZSO^cYNXKVOdSYXca#" \a,O\XSO
a=daKTMK\SSpdYL$04=VKNOMdOU.O\,O\XO\=U_VZ_
\OXP_XN #"  _XN NSO ,SVNaO\UO NO] =MR¼XOX =^SV]
@O\]_MROSXO\`Y\V«_ÔQOX=^KXNY\^LO]^SWW_XQ a$
3X^O\XK^SYXKVO1Y^SUSX7S^^OVO_\YZK2\]Q`1:YMRK^
,AKQXO\5_X]^RS]^Y\S]MRO]4KR\L_MR1\Kd1\Kd
##]"p"#9XKQ\YLU_a<cNdcXSO$:=U_LS
]dOa]US8KQ\YLOU4KXKd-dO\XSXca<cNdcXSOi,S_
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VO^cX2S]^Y\SS=d^_USn<!#X\]# p%
6 5KVSXYa]US :Ĩc^KXKQ\YLXK4KXKd-dO\XSXca<c
NdcXSODKQKNXSOXSOSX^O\Z\O^KMTSa$3NOW=ZOM_V_W
K\^S] >\OĿMS NdSOĨK ]d^_US Ŀ\ONXSYaSOMdK S \OXO]KX]_
AK\]dKaK#"#]!#ppK\^cU_ħYZ_LVSUYaKXc
aMdOľXSOT:\KMOd2S]^Y\SS=d^_US?43# 

 5K^KVYQ dKLc^U¹a ]d^_US a :YV]MO ^  AYTOa¹Nd^aY
ZYdXKĪ]USO \ON > <_]dMdcĩ]UK S + =ħKa]UK d 
:YaSK^ ]Ĩ_ZOMUS YZ\KM 4 /MRK\N^¹aXK 4 9\Kĩ]UK
75aSMdKVKAK\]dKaK# ]SV#AYU\O]SO
YU_ZKMTS\dOŜLKdY]^KħK_U\c^Ka]MRYaU_XK]^\cMR_
UYľMSYħKYNXKVOdSYXYTë^KWZYaYTXSOpdKSXPY\WKMTÿ
a ^OT ]Z\KaSO NdSÿU_Tÿ U] Z\YLY]dMdYaS >YWK]dYaS
1ħ_]dKUYaS 9Z\KaK KUKX^YaOQY Z¹ŜXYLK\YUYaOQY
Yħ^K\dK d ZYMdë^U_ B@333 a a U^¹\OQY MOX^\_W
a]^KaSYXY7KNYXXÿdNKTO]SÿZY^aSO\NdKíTOTNKaXc
daSëdOUdUYľMSYħOWZK\KÔKVXcW<dOŜLKWSO\dcYUYħY
pMW

 D,SKħħYaSMd5\cQSO\YaKYZMS^]
 4:KaħYaSMd<dOŝLKQY^cMUKZ\dOĨYW_B3@SB@aSOU_
Y\KdZSO\a]dOTZYĨYacB@]^_VOMSKaASOVUYZYV]MOp]^KX
dKMRYaKXSKdKLc^U¹a]^cV_WSĀNdcXK\YNYaOQYiASOV
UYZYV]US,S_VO^cX5YX]O\aK^Y\]USn^]
pXSOaSONdSOíMdOW_aMdÿľMSUK^KVYQYaOT7KNYXXK
d,\_NdOaKXSOdY]^KħK_adQVÿNXSYXK
!
 27ÿN\OU>cZ:SĀUXOT7KNYXXcd5\_WVYaKaZYV]USOT
ZVK]^cMOZSO\a]dOTZYĨYacB@a i<YMdXSUS 2_WKXS
]^cMdXO2S]^Y\SK]d^_USn^#d#!]SV!
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 : =U_LS]dOa]US .SO 5_X]^ SX NOX 6«XNO\X NO\
ZYVXS]MROX 5\YXO a«R\OXN NO\ daOS^OX 2«VP^O NO]
4KR\R_XNO\^]a$.SO:K\VO\_XNNO\=MR¼XO=^SV
p/_\YZ«S]MRO5_X]^_X^O\NOX6_bOWL_\QO\X
<O]_V^K^LKXN d_\ D_]^OVV_XQ NO] =MRXÂ^QOXW_]O_W]
SX NO\ 5_X]RKVVO 5¼VX 5¼VX #" ]  p K_^Y\
a]cX^O^cMdXcWYW¹aSOXS_]d^_USdSOWZYV]USOQYU\¹
VO]^aKaN\_QSOTZYħYaSOB3@aZ\OdOX^YaKħ7KNYXXÿ
d,\_NdOaKYLYUWKħYZYV]USOT7KNYXXcdASÿMħKaSM
TKUY TONXë d XKTaKŞXSOT]dcMR ÔQ_\ YU\O]_ Z\dOħYW_
B3@SB@aa:YV]MOSYZ_LVSUYaKħTOTaSdO\_XOU
#
 D,SKħħYaSMd5\cQSO\YaK<dOŝLKa$.dSOTOASOV
UYZYV]US^\ON4>YZYV]US:YdXKĩ# #]
p LKNKMdUK ZS]dëM Y \dOŜLSO \OQSYX_ a]ZYWXSKħK
^cVUY Y ^\dOMR ÔQ_\KMR$ L\_NdOa]USOT ZYdXKĩ]USOT
S]SO\KNdUSOTMRYídZOaXYľMSëaSONdSKħKYS]^XSOXS_
\dOŜLc d 5KdSWSO\dK D UYVOS + 9V]dOa]US =^cV
ZSĀUXcMR 7KNYXX a 7KĨYZYV]MO a$ =d^_UK YUYĨY
 7K^O\SKĨc =O]TS =^YaK\dc]dOXSK 2S]^Y\cU¹a
=d^_US:YdXKĩVS]^YZKN##^AK\]dKaK## 
]  # NY ]O\SS ^\dOMR ÔQ_\ Y LVS]USW ZYNYLSOĩ
]^aSO5KdSWSO\d=SO\KNd,\_NdOaYNYħëMdcħdK
7ÿN\USOWTO]dMdOTKUY_Z\K]dMdKTëMO^OX^cZÔQ_\c
7KNYXX d -RVOaS]U S 4K]^\dëLUS 8YaOT ZYWSXëħ
XK^YWSK]^ WSVMdOXSOW ÔQ_\ÿ ZYdXKĩ]Uë% dYL ^OŞ$
+9V]dOa]US.SOQY^S]MRO=U_VZ^_\NO\4KQSOVVYXOXdOS^
a$ :YVOX SW DOS^KV^O\ NO\ 4KQSOVYXXOX " p!
EUK^KVYQ ac]^KacG =MRKVVKL_\Q #"  ] "p"
UK^KVYQ$X\#SV

9]^K^XSY XK ^OWK^ aMdO]XcMR \dOŜL SMR NK^YaKXSK
S\YVSNVK\YdaYT_]^cV_ZSÿUXOQYdYL$7YNKXXK`YX
+V^OXWK\U^SW:YXQK_40KT^a$5K\V3@5KS]O\`YX
1Y^^O]1XKNOX5_X]^_XN<OZ\«]OX^K^SYXNO]2K_]O]
6_bOWL_\Q p! 2\]Q ` 4 0KT^ Ea]Z¹ħZ\KMKG
7 2¼\]MR + 6KXQO\ , .\KUO ,YORW .O_^]MRO\
5_X]^`O\VKQ 7ÂXMROX ,O\VSX   ] !p"
X\%2V:O^\_]K_]=VS`SMO40KS^<=_MUKVO
a$5K\V3@5KS]O\`YX1Y^^O]1XKNOX]"p
X\ !% .SO =^O\XLO\QO\ =MR¼XO 7KNYXXK 4 0KT^
<=_MUKVOa$5K\V3@5KS]O\`YX1Y^^O]1XKNOX
]#X\#!DNKXSOWLKNKMdcdO]Z¹ħ\dOŜLZY
DNKXSOWLKNKMdcdO]Z¹ħ\dOŜLZY

7KNYXXKd,\_NdOaKpMdO]USSWZ_V]]^cV_ZSÿUXOQYaASOVUYZYV]MO

a]^KħcMRaYľ\YNU_Z\K]USWa]Z¹ħ^aY\dëMcMR^\dYX
UV_MdYacMR dKLc^U¹a NVK _U]d^Kħ^YaKXSK aMdO]XOT
PKdc ]^cV_ ZSÿUXOQY a \dOŜLSO MdO]USOT ]^KXYaSë$
7KNYXXK d :SVdXK Z\dON " ]^K^_K ľa :SY^\K
dO =VS`SM 8¨\YNX´ QKVO\SO :\KQK YU " ÔQ_\K
ľa /VŞLSO^c d ASONXSK  ]^O\\OSMRS]MRO 1KVO\SO ,O
V`ONO\OYU"p#:SO^Kd7K\L_\QKYU"p
#% 7KNYXXK dO =^O\XLO\Q_ YU "p#
Sľa+XXK=KWY^\dOMSKd8O_\OS]MR8Y`¨Ļ´ńO

D,SKħħYaSMd5\cQSO\YaKYZMS^]4O]^^YXKT
aSÿU]dKda]dc]^USMRMd^O\OMRÔQ_\pY]SëQKXK^_\KVXO
\YdWSK\c

.Y YLSOQ_ XK_UYaOQY XK NYL\O aZ\YaKNdSħK Të Z_
LVSUKMTK a UK^KVYQ_ Z\dONaYTOXXOT ac]^Kac QY^cU_
a:YV]MO$7AKVSMUS:YV]UK]d^_UKQY^cMUK5K^KVYQ
ac]^KacAK\]dKaK#]X\ ^KLBB@33
<dOŜLKWSO\dcMW

+9V]dOa]USYZMS^]#pLKNKMdYU\OľVSħÔQ_\c
d 5KdSWSO\dK =SO\KNdK S ,\_NdOaK TKUY ]^KXYaSëMO
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,1_VNKX5VKWOMUK+DSYWOMUK=d^_UKXKľVì]U_
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A\YMħKa]p X\3pYU
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> .YL\YaYV]US <dOŝLK YU\O] YN  NY  \
a$ =d^_UK ZYV]UK MdK]¹a Ŀ\ONXSYaSOMdXcMR \ON
1-RWK\dcĩ]USAK\]dKaK#]!%4._^USOaSMd
7KĨYZYV]UK\dOŝLKĿ\ONXSYaSOMdXKp5\KU¹a
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XSOWSOMUSOQYYU_ZKX^KaVK^KMR#p#
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7AKVSMUSYZMS^]SZYd#S %A5K^KVY
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\ON 4 D ĦYdSĩ]US d  ZYaSK^ ]SO\KNdUS YZ\KM
5 =dMdOZUYa]UK AK\]dKaK # ]  SV ! NK
^YaKXYÔQ_\ÿd=SO\KNdKYQ¹VXSOXKíaSO\íB@a
AYNXSO]SOXS_NY7KNYXXcd5KdSWSO\dKNK^YaKXSO
7SMRKħK AKVSMUSOQY ZYN^\dcWKħ 4¹dOP ._^USOaSMd
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Adoracja Dzieci¹tka – dzie³o Lazzaro Bastianiego z Muzeum Narodowego w Poznaniu

Katarzyna
Wantuch

Wstêp
Adoracja Dzieci¹tka z kolekcji Muzeum
Narodowego w Poznaniu jest dzie³em Lazzaro Bastianiego, przedstawiciela szko³y
weneckiej, malarstwa prze³omu XV i XVI w.
Choæ mniejszej rangi ni¿ prace wspó³czesnych mu braci Bellinich, zas³uguje bez w¹tpienia na uwagê.
Obraz powsta³ we W³oszech, ok. 1500 r.
Jego tematyka i forma wskazuj¹ na przeznaczenie kultowe. Dzie³o to w literaturze wystêpuje jako Matka Boska z Dzieci¹tkiem,
katalog z 1939 r., natomiast w katalogach
z 1961 i 1962 jako Matka Boska adoruj¹ca
Dzieci¹tko. W tle sceny z ¿ycia Tobiasza, a w
roku 1968 jako Madonna z Dzieci¹tkiem.
W wydanym w 1995 r. katalogu zbiorów
autorstwa Marii Skubiszewskiej Malarstwo
w³oskie do 1600 przyjêto tytu³ Madonna
z Dzieci¹tkiem (Adoracja Dzieci¹tka), taki jak
adnotacja w karcie inwentarzowej MNP1.
Zmianie uleg³a atrybucja obrazu. W Ksiêdze Dobrodziejów (1925) okreœlany by³
jako „obraz nieznanego mistrza”, a w katalogu muzealnym z 1939 r. jako obraz z krêgu szko³y weneckiej ok. 1500. W 1957 r.
atrybucji obrazu jako dzie³a Lazzaro Bastianiego dokona³a Anna Dobrzycka, na podstawie porównania z Madonn¹ z Dzieci¹tkiem w National Gallery w Londynie (inw.
nr. 1953). Analogii do figury Marii i Dzieci¹tka dostarczy³ równie¿ obraz z Fundacji
Helen Clay w Pittsburgu (USA)2.
Wczeœniejsze losy Adoracji Dzieci¹tka nie
s¹ znane. W 1925 r. zosta³a przekazana jako
dar Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wielkopolskiego dla Muzeum Wielkopolskiego
w Poznaniu3.
Brak dokumentów dotycz¹cych Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wielkopolskiego,
które sp³onê³y w czasie II wojny œwiatowej

wraz z archiwum Starostwa Poznañskiego,
uniemo¿liwia pozyskanie informacji na temat pochodzenia obrazu.
W czasie okupacji niemieckiej figurowa³
on w katalogu powo³anego przez hitlerowców Kaiser Friedrich Museum in Posen pod
numerem 4664. W 1943 r. obraz zosta³ wywieziony przez okupanta niemieckiego do
Kahlau, a w 1945 r. przejêty przez armiê radzieck¹ i wywieziony do Moskwy 5. W ramach
rewindykacji dzie³ sztuki wywiezionych
z Polski obraz w 1956 r. powróci³ do Muzeum
Narodowego w Poznaniu, gdzie jest obecnie
przechowywany i eksponowany6.
Adoracja Dzieci¹tka eksponowana by³a zaledwie kilka razy. Po raz pierwszy w 1961 r.
w Krakowie w Muzeum Narodowym na wystawie „Malarstwo Obce XV–XVIII wieku
w Muzeum Narodowym w Poznaniu”. Przed
t¹ wystaw¹ poddano obraz drobnym zabiegom konserwatorskim (g³ównie drobne uzupe³nienia warstwy malarskiej). W 1962 r.

Adoracja
Dzieci¹tka –
dzie³o
Lazzaro
Bastianiego
z Muzeum
Narodowego
w Poznaniu.
Budowa
techniczna,
atrybucja,
konserwacja
i restauracja

wystawê pokazano w Muzeum Okrêgowym
w Koszalinie, a w 1968 r. obraz eksponowano na wystawie „Malarstwo weneckie XV–
XVII w. ze zbiorów polskich oraz zbiorów
Muzeum Sztuk Piêknych w Budapeszcie,
Galerii Drezdeñskiej i Galerii Narodowej
w Pradze. Warszawa–Drezno–Praga–Budapeszt”.
W 1989 r. obraz zosta³ przekazany w celu
przeprowadzenia konserwacji na Wydzia³
Sztuk Piêknych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, pocz¹tkowo do Zak³adu
Technologii i Technik Malarskich, gdzie by³
przedmiotem badañ Doroty Raczkowskiej.
Nastêpnie jeszcze w tym samym roku obraz
przekazano do Zak³adu Konserwacji Malarstwa i RzeŸby Polichromowanej UMK, gdzie
poddano go zabiegom konserwatorskim –
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1. Lazzaro Bastiani,
Adoracja Dzieci¹tka,
ok. 1512, Muzeum
Narodowe w Poznaniu,
stan po konserwacji
w ramie i okasecie
1999 r., fot. W. Grzesik
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w pierwszym etapie prowadzonych przez

tendencji do pêkania, paczenia, rozklejania

Grzegorza Go³ubiaka, w drugim od 1992 r.
przez Katarzynê Wantuch7.
Grzegorz Go³ubiak zawar³ w swojej pracy8 przegl¹d XIX-wiecznych technik konser-

spoin. W tak pozytywnej jego ocenie dziœ
dostrzega siê Ÿród³o nagminnego i bezkrytycznego stosowania zabiegu nawet wobec
obrazów niekoniecznie tego wymagaj¹cych.

watorskich, omawiaj¹c niektóre z nich bezpoœrednio na przyk³adzie obrazu Bastianiego
– zabezpieczanie odwrocia obrazu przed jednostronnym wysychaniem obrazu oraz stabilizacjê obrazu poprzez za³o¿enie parkietu.

Obecnoœæ parkietu podnosi³a rangê obrazu
i dodawa³a mu wartoœci.
Na przyk³adzie Adoracji Dzieci¹tka mo¿na odnotowaæ ogólny postêp, jaki dokona³
siê wówczas w metodach konserwacji. Jego

Parkietowanie uznawano wówczas za najpewniejszy sposób zabezpieczania obrazów o

przejawem by³o usuniêcie zniszczonego
podobrazia i zast¹pienie go desk¹ parkie-
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Zamierzeniem Doroty Raczkowskiej
by³o porównanie budowy technicznej obrazu Bastianiego z danymi na temat budowy
innych dzie³ malarza, aby potwierdziæ tym
samym atrybucjê wykonan¹ przez A. Dobrzyck¹10. Poniewa¿ nie uda³o jej siê uzyskaæ
takich danych (kontaktowa³a siê g³ównie
z galeriami, które w swych zbiorach posiadaj¹ obrazy L. Bastianiego, tj. Museo Correr
w Wenecji, National Gallery w Londynie)
sprawa atrybucji obrazu na podstawie badañ
technologicznych pozosta³a nadal otwarta.
Z drugiej strony porównanie wyników badañ z badaniami przeprowadzonymi na innych obrazach tego krêgu i czasu (17 obrazów znajduj¹cych siê w zbiorach polskich)
nie wyklucza³a autorstwa Bastianiego
i okresu powstania dzie³a. Autorce pracy
2. Witryna klimatyczna
umieszczona w ramce
obrazu.
Projekt, wykonanie,
fot. K. Wantuch

9

tow¹ . Wykonawcê zabiegów konserwatorskich cechowa³a fachowoœæ i rzetelnoœæ. Ingerencje w warstwie malarskiej prezentuj¹
siê jednak inaczej. Kity i retusze wielokrotnie nachodz¹ na orygina³, wystêpuj¹ przesuniêcia warstwy malarskiej spowodowane
zabiegiem parkietowania. Ró¿nice w poziomie wykonania zabiegów wskazuj¹ na charakterystyczn¹ dla XIX w. dwuetapowoœæ
konserwacji z podzia³em na czêœæ techniczn¹ i artystyczn¹. Zniszczenia powsta³e
w obrazie by³y jednak nie tylko wynikiem
przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich, ale przede wszystkim z³ych warunków przechowywania.
Brak informacji na temat ewentualnych
konserwacji oraz ekspozycji obiektu przed
1956 r. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ zabiegu za³o¿enia parkieta¿u i wi¹¿¹cego siê z nim
zdublowania œcienionego oryginalnego
podobrazia dokonano przed rokiem 1925,
bowiem na jednej z pionowych listew widnieje o³ówkiem wypisana data przyjêcia
obiektu do Muzeum Wielkopolskiego.

uda³o siê ponadto: ustaliæ kolejne etapy powstawania obrazu i okreœliæ u¿yte do jego namalowania materia³y, okreœliæ relacje pomiêdzy jego budow¹ techniczn¹ a technik¹
malarstwa w³oskiego i weneckiego prze³omu
XV i XVI w. W efekcie Dorota Raczkowska
potwierdzi³a oraz okreœli³a czas jego powstania na pocz¹tek XVI w. Autorka zaproponowa³a te¿ odmienny tytu³: Adoracja Dzieci¹tka w scenie g³ównej (do tej pory jako
Madonna z Dzieci¹tkiem) okreœlaj¹c zarazem tematykê scenek w tle jako starotestamentow¹ historiê Tobiasza.

Lazarro Bastiani i jego twórczoœæ
w œwietle literatury
Zarówno starsze, jak i ostatnie opracowania traktuj¹ Bastianiego ubocznie, przy okazji wiêkszych opracowañ o malarstwie weneckim czasu renesansu11, b¹dŸ te¿ przy
okazji monografii s³awniejszych od Bastianiego malarzy tego krêgu takich, jak Vittore
Carpaccio12 b¹dŸ Bellinich13. W s³ownikowych i encyklopedycznych opracowaniach
z zakresu historii sztuki, Bastiani jest na
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ogó³ tylko wzmiankowany14. W starszych
jest to tylko krótka nota okreœlaj¹ca Bastianiego jako malarza weneckiego, pozostaj¹cego pod wp³ywem Bellinich, Carpaccia

tyk podatny na wp³ywy innych malarzy.
Przez niektórych zaliczany jest tak¿e do grupy prymitywistów w³oskich18. Wszyscy zdaj¹
siê byæ zgodni co do istotnych wp³ywów za-

i Vivariniego. Biografia artysty jest niekompletna, nieznany jest pierwszy okres jego
¿ycia. Data narodzin malarza jest nieœcis³a,
podawana ró¿nie. Najpe³niej szczegó³y bio-

równo Bellinich, jak i Vivariniego i Carpaccia19. Dostrzegaj¹ przy tym wp³ywy padewskiego krêgu Sguarciona, które widoczne s¹
najbardziej w pierwszej fazie twórczoœci

grafii podaje „Allgemeines Kunstler – Lexikon” z 1993, gdzie zamieszczono kompletny, jak siê wydaje spis dzie³ malarza, zarówno
pewnych, sygnowanych, jak i przypisywanych Bastianiemu przez ró¿nych autorów,

malarza.
P.F. Brown uwa¿a, ¿e wp³yw Belliniego
nie by³ tylko formalny, ale mia³ równie¿
charakter profesjonalnego patronatu nad
Bastianim20.

g³ównie L. Longhiego oraz L. Collobi15. W³aœnie L. Collobiego jest autorem jednego z niewielu, monograficznego artyku³u o L. Bastianim z 1939 r., na który powo³uje siê wielu
autorów póŸniejszych opracowañ16.

Z roku 1460 pochodzi wzmianka o zap³aceniu Bastianiemu 30 dukatów za obraz
o³tarzowy z histori¹ Dawida dla koœcio³a
San Samuele. Zamawiaj¹cym by³ gwardian
ze Szko³y San Marco.

Podsumowuj¹c stan wiedzy o L. Bastianim wed³ug zebranej literatury, przyj¹æ
mo¿na, ¿e Bastiani Lazzaro – (Lazzaro Sebastiani, Lazzaro Bastian zw. Sebastian)

W 1473 r. by³ ju¿ szeroko znany i ceniony jako malarz, co potwierdza list Antonio
de Coraedi z Pery do swego krewnego z Wenecji, w którym Antonio prosi go o zamó-

urodzi³ siê ok. 1425 r., a zmar³ 7 III 1512 r.
w Wenecji w Szkole San Marco, z któr¹ by³
zwi¹zany od 1494 r.17 Do miasta tego, które
wybra³ jako miejsce swego zamieszkania,
dotar³ prawdopodobnie w latach 90. XV w.,

wienie u Bastianiego obrazu z przedstawieniem Chrystusa. O tym, i¿ Bastiani by³ ju¿
wtedy cenionym malarzem (nawet na równi z Bellinim) œwiadczy wypowiedŸ zamawiaj¹cego, aby tylko w razie œmierci Bastia-

wkrótce po wyjeŸdzie Mantegni do Mantui.
M³odoœæ prawdopodobnie spêdzi³ w Padwie.
Jego wczesne prace wykazuj¹ wp³yw Andrea
Mantegny, co objawia siê zainteresowaniem

niego oddaæ zamówienie Belliniemu.
W latach 1470–1480 Bastiani by³ cz³onkiem Szko³y San Marco, dla której namalowa³ dwa obrazy (Ostatnia komunia i Pogrzeb

formami klasycznymi, ob³ymi, rzeŸbiarskimi formami. W latach 60. XV w. mia³ wspó³pracowaæ z Giovannim Bellinim przy trzech
tryptykach dla koœcio³ów weneckich. W latach 80. XV w. pracowa³ z Gentile Bellinim

Œw. Hieronima, Galeria dell’Accademia, Wenecja).
W opracowaniach monograficznych poœwiêconych innym malarzom tego czasu
wiadomo, ¿e w 1505 r. wraz z Benedetto

dla Scuda Grande di San Marco w Wenecji.
Zwi¹zany jest z krêgiem teœciów Mantegny
(rodzina Belliniego). Stosunkowo ma³o zachowa³o siê Ÿróde³, które by³yby pomocne
w opracowaniu biografii artysty.

Diana malowa³ chor¹gwie na placu Œw. Marka w Wenecji. W 1508 r. wraz z Vittore
Carpaciem i Vittore di Mateo (zw. Belliniano) mia³ zaszczyt byæ cz³onkiem komisji
oceniaj¹cej malowid³a Giorgiona na fasadzie

Pozostawa³ pod wp³ywem Bellinich i Vivarinigo. Okreœlany bywa czêsto jako eklek-

Fondaco dei Tedeschi.
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Adoracja Dzieci¹tka na tle warsztatu
Lazzaro Bastianiego
S³owo „warsztat” mo¿na rozumieæ wielo-

di San Marco); Lazzaro (c. 1425/30?–
1512) brat Marco, czynny od ok. 1484,
wp³yw Vivariniego, Belliniego, Carpaccia;
Alvise (czynny od 1457 do 1485) syn Mar-

rako. Pojêcie to mo¿na odnieœæ do zespo³u
umiejêtnoœci manualnych oraz wiedzy
z zakresu technologii i technik, które
oprócz pewnoœci rêki, umiejêtnoœci budo-

co, specjalista od obrazów na desce; Simone
(czynny od 1459 do 1473) syn Marco; Jacopo di Lazzaro, syn Lazzaro (wzmiankowany w 1471); Zuare di Lazzaro, syn Laz-

wy kompozycji obrazu, wyczucia koloru
i wreszcie szeroko rozumianego talentu
musi posiadaæ artysta-mistrz.
Organizacja cechowa œredniowieczna
kontrolowa³a jakoœæ techniczn¹ obiektów

zaro (czynny od 1485 do 1500) autor
obrazów w Scuola di San Marco, 1494,
Dele Misericordie, 1500. Brak jednak danych o istnieniu ich wspólnego warsztatu.
Wzmiankowany wczeœniej, zachowany list,

malarstwa i rzeŸby, traktowanych wtedy jako
rodzaj rzemios³a. W renesansowym kulcie
cz³owieka znalaz³o swe miejsce i malarstwo,
jako jeden z wytworów ludzkiego intelektu
i umiejêtnoœci.

formu³uj¹cy proœbê o zamówienie obrazu
u Bastianiego, potwierdza zarówno du¿¹ popularnoœæ malarza i wysok¹ jego ocenê
przez wspó³czesnych, jak równie¿ pozwala
s¹dziæ, i¿ jako ceniony malarz móg³ prowadziæ wiêkszy warsztat23.
Katalog zbiorów z Muzeum Correr
oprócz „dzie³ Bastianiego” wyró¿nia tak¿e
„dzie³a warsztatu Bastianiego” (bottega del

W œwietle badañ technologicznych
D. Raczkowskiej oraz obserwacji Adoracja
Dzieci¹tka z poznañskiego muzeum jawi siê
jako praca dobra pod wzglêdem merytorycznym21. Wyniki badañ wykaza³y analogie
warsztatu Bastianiego z innymi obrazami
tego krêgu i czasu.
Terminu „warsztat” autorka u¿ywa dla
okreœlenia krêgu malarzy i ich uczniów b¹dŸ

Bastiani), wœród których Nawiedzenie
(La visitazione di Mari Vergine) w opracowaniu szczegó³ów krajobrazu przypomina
scenki z obrazu w muzeum poznañskim24.
Tam te¿ wprowadzono okreœlenie: „naœla-

tylko terminatorów, którzy pracuj¹ wspólnie
nad realizacjami malarskimi w pracowni danego mistrza pod jego nadzorem i kierunkiem.
W czasach Bellinich, w których ¿y³ Ba-

dowcy Bastianiego” (Modi del Bastiani).
W odniesieniu do takich obrazów jak: Madonna col Bambino, oraz San Cosima e S. Damiano, S. Domenico e S. Agostino 25.

stiani, powszechne by³y du¿e warsztaty malarskie czêsto z³o¿one z cz³onków tej samej
rodziny. On sam pozostawi³ wiele dzie³,
przypisywanych jemu samemu, b¹dŸ jego
warsztatowi.

Trzy madonny – repliki autorskie czy
dzie³a warsztatowe?
Nowym œladem w badaniach nad twór-

A. Chastel w swej pracy w uzupe³nieniu
noty biograficznej o artyœcie, podaje kilku
innych cz³onków tej samej rodziny pod
wspólnym okreœleniem „Bastiani – famille
de peintres Venitiens” (rodzina malarzy

czoœci¹ malarza, wi¹¿¹cym siê równie¿ poœrednio ze spraw¹ warsztatu, jest odnalezienie w fototece Galerii Waszyngtoñskiej
zdjêcia obrazu, który w scenie g³ównej –
przedstawieniu Madonny adoruj¹cej Dzie-

weneckich)22. Wymienia kolejno: Marco
(1435–1480) specjalista dekorator (Scuola

ci¹tko – jest uderzaj¹co podobny do obrazu
z muzeum poznañskiego26. Ró¿ni siê nato-
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3. Lazzaro Bastiani,
Madonna z Dzieci¹tkiem, National Gallery
of Art. Biblioteka Washington
4. Lazzaro Bastiani,
Madonna z Dzieci¹tkiem, Frick Art Reference Library, New
York z kolekcji E. Speyera
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miast w szczegó³ach modelunku stroju, wy-

rii, a zw³aszcza cienia rzuconego przez rzê-

razie twarzy postaci oraz przede wszystkim
scenkami w tle, po obu stronach kotary.
Z tego, co uda³o siê ustaliæ (dok³adne odczytanie scenek ze zdjêcia jest utrudnione),
s¹ to prawdopodobnie przedstawienia z hi-

sy, gdzie jego ukoœny kierunek podania
œwiat³ocienia jest nieuzasadniony. W wersji waszyngtoñskiej inaczej uk³ada siê cieñ,
kierunek padania œwiat³a jest w³aœciwy, bardziej subtelne s¹ twarze Marii i Dzieci¹tka –

storii Hioba.
Porównuj¹c te dwa tak podobne do siebie obrazy nasuwa siê wra¿enie wtórnego
wykonania obrazu z muzeum poznañskie-

oczywiœcie nale¿y wzi¹æ pod uwagê zarówno
z³y stan zachowania obrazu z Poznania, jak
i ewentualne ingerencje w strukturê malarsk¹ obrazu z Waszyngtonu, których zakre-

go w stosunku do obrazu, którego czarnobia³e zdjêcie znaleziono w fototece waszyngtoñskiej galerii narodowej (il. 3)27. Obraz
„poznañski” (il. 5) wydaje siê byæ s³abiej
opracowany pod wzglêdem malarskim, od-

su nie da siê ustaliæ na podstawie zdjêcia28.
W kontekœcie rozwa¿añ warsztatowych
obraz z Muzeum Narodowego w Poznaniu
uwa¿a siê za wersjê wykonan¹ w warsztacie
Bastianiego, prawdopodobnie pod jego pa-

mienny jest modelunek Madonny i Dzieci¹tka oraz inaczej opracowane szczegó³y,
które wykonane s¹ naœladowczo, ale jakby
bez zrozumienia pierwowzoru. Najwa¿niej-

tronatem. Du¿a, jak siê wydaje, by³a popularnoœæ tego dewocyjnie ujêtego przedstawienia Madonny, co potwierdza liczba
odnalezionych wersji podobnej kompozycji

szym przyk³adem potwierdzaj¹cym tê tezê
jest sposób opracowania prawego oka Ma-

obrazu. Zdarza³o siê bowiem, i to z pewnoœci¹ nie tylko w warsztacie Bastianiego, ¿e
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W celu potwierdzenia tezy o warsztatowym
pochodzeniu wszystkich wersji i ich powstaniu z tej samej kalki, wykonano analizê
komputerow¹ rysunku kolejnych wersji30.
Wersje obrazu (ilustracje 3 i 4) posiadaj¹ce
te same scenki w tle (prawdopodobnie historia Hioba) na³o¿ono na siebie w celu
sprawdzenia czy pokrywa siê rysunek wolumenu postaci i g³ównych linii twarzy
Madonny. Otrzymany wynik by³ zadowalaj¹cy. Na³o¿enie siê linii objê³o ca³¹ powierzchniê obrazu (il. 6). Lekkie przesuniêcia w partii d³oni czy postaci Dzieci¹tka
mog³y wynikaæ b¹dŸ ze zbiegu linii przy fotografowaniu obrazu, b¹dŸ te¿ z przesuniêcia przy samym przenoszeniu rysunku z kalki. Analiza komputerowa wersji obrazu
(ilustracje 4 i 5) nie da³a idealnego na³o¿enia siê rysunku sceny g³ównej (il. 7). Poniewa¿ obie wersje posiada³y odmienne
scenki w tle, na³o¿enie pozwoli³o tylko na
znalezienie analogii w kompozycji obu ob5. Lazzaro Bastiani,
Madonna z Dzieci¹tkiem, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
fot. K. Wantuch

malarz (b¹dŸ jego uczniowie) wykorzystywali kilkakrotnie ten sam karton z kompozycj¹ obrazu, i to nawet w odstêpie kilkuletnim 29. Za³o¿enie, i¿ obraz poznañski
móg³ powstaæ wg kartonu obrazu ju¿ istniej¹cego, potwierdza odnalezienie trzeciej wersji obrazu (il. 4), który jest identyczny, tak
w scenie g³ównej, jak i w scenkach w tle
z obrazem znalezionym w archiwach galerii
waszyngtoñskiej. Wed³ug Helen Sanger
z Frick Art Reference Library w Nowym Jorku obraz ten umieszczony jest na liœcie biblioteki w kolekcji Edgara Speyera. Nie uda³o siê, pomimo nawi¹zania kontaktu z Vivien
C. Speyer, ustaliæ miejsca przechowywania
obrazu. Brak jest informacji o sygnaturze,
która by³aby cennym dowodem w sprawie
atrybucji obrazu z poznañskiego muzeum.
W tej sytuacji trudno ustaliæ, który z trzech
odnalezionych obrazów jest autorski b¹dŸ
pierwszy w stosunku do pozosta³ych.

razów. Du¿e przesuniêcia w obrêbie obu postaci sceny g³ównej mog¹ wynikaæ z tych samych przyczyn, co omówione powy¿ej. Choæ
przesuniêcia s¹ du¿e, rysunki twarzy Madonny nak³adaj¹ siê na siebie z wyj¹tkiem
dolnej czêœci – okolice ust i brody. Mo¿na
za³o¿yæ, i¿ odmiennoœæ tematyczna scenek,
œwiadcz¹ca o indywidualnym zamówieniu
klienta, mia³a równie¿ zwi¹zek z mniejszym
formatem obrazu poznañskiego, co z kolei
wp³ynê³o na przesuniêcie kompozycji w detalach. Byæ mo¿e dalsza analiza zdjêæ lub te¿
autopsja obrazów pozwoli sprecyzowaæ dalej id¹ce wnioski.

Ikonografia obrazu
Ujêcie Adoracji Dzieci¹tka zastosowane
w omawianym obrazie nale¿y do szczególnie ulubionych przez malarzy weneckich,
zw³aszcza krêgu Belliniego i by³o popularne od po³. XV do po³. XVI w.
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6. Komputerowe na³o¿enie zdjêæ nr 3 i 4
7. Komputerowe na³o¿enie zdjêæ nr 4 i 5
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Centraln¹ czêœci¹ obrazu i równoczeœnie
jego pionow¹ osi¹ kompozycyjn¹ jest Madonna przedstawiona na tle ciemnej, b³êkitnej kotary. Kotara to pozosta³oœæ po przed-

skupion¹ o ³agodnie modelowanej jasnej
karnacji, du¿e oczy ze spuszczonymi powiekami, w¹ski nos oraz ma³e usta. Odziana jest
w czerwon¹ sukniê oraz tradycyjny b³êkit-

stawieniach Madonny Tronuj¹cej; stanowi
jednoczeœnie swoiste oddzielenie sacrum od
profanum. Po obu jej stronach przedstawiono sceny ze starotestamentowej legendy
o Tobiaszu. Oœ poziom¹ kompozycji stano-

ny p³aszcz. W³osy zas³ania bia³e maforium,
lekko spuszczone na czo³o, z koñcami za³o¿onymi za dekolt sukni. D³onie Marii skrzy¿owane s¹ na jej piersi, przy czym prawa nakrywa lew¹, symbolizuj¹c adoracjê i pe³ne,

wi postaæ le¿¹cego na kamiennym parapecie Dzieci¹tka. Obie postaci tworz¹ kompozycjê opart¹ na trójk¹cie równoramiennym,
w Renesansie bardzo popularn¹. Dope³nie-

bezgraniczne oddanie. Ma³y palec obu d³oni jest lekko ugiêty, co uwidacznia wp³yw
ówczesnej obyczajowoœci i jest oznak¹ szlachetnoœci i elegancji gestu.

niem motywu g³ównego s¹ szczyty dachów
i pagórków w scenkach bocznych, uk³adaj¹ce siê w lekki ³uk wklês³y, który wyraŸnie
odcina siê od jasnego, szaro-niebieskiego
nieba.

Dzieci¹tko umieszczone jest na kamiennym parapecie, który by³ czêsto malowany
przez weneckich malarzy, a którego u¿ycie
umo¿liwi³o bardziej samodzielne przedstawienie Dzieci¹tka. Motyw parapetu jest wy-

Postaæ Madonny przedstawiona jest w ujêciu popiersiowym w pozie statycznej. G³owa
przechylona jest w jej praw¹ stronê w kierunku g³ówki Dzieci¹tka. Otacza j¹ cienki, ledwo widoczny z³oty nimb. Maria ma twarz

nikiem ewolucji przedstawienia Madonny
Tronuj¹cej na kamiennej platformie. Symbolizuje on jednoczeœnie granicê wiecznoœci
i doczesnoœci. Dzieci¹tko le¿y swobodnie
z lekko podkurczonymi nó¿kami, z rêkoma
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8. Lazzaro Bastiani,
Madonna z Dzieci¹tkiem, National Gallery of Art, Washington

ciemnobr¹zowymi oczami i skrêconymi nad
czo³em puklami w³osów.
Przedstawienia w ujêciu symultanicznym
umieszczone s¹ po obu stronach kotary
i zawieraj¹ legendê o Tobiaszu i Archaniele
Rafaelu31. Sceny po lewej stronie – od do³u
– przedstawiaj¹ Tobiasza ³api¹cego rybê i s³uchaj¹cego poleceñ Rafaela. Rafael trzyma w
rêku puszkê na ¿ó³æ rybi¹. Powy¿ej znajduje
siê scena przyjêcia Tobiasza w domu Raguela, ojca Sary. Po prawej stronie obrazu, na
tle groty zosta³a przedstawiona scena walki
Rafaela ze z³ym duchem Asmodeuszem.
Poni¿ej ukazany zosta³ bogaty orszak œlubny Sary i Tobiasza, którzy przybyli do Niniwy do oczekuj¹cego na syna starego Tobita.
W arkadzie jego domu przedstawiono scenê uzdrowienia wzroku Tobita przez potaru³o¿onymi na tu³owiu (jedna rêka oparta
jest na brzuszku, druga na piersi), a g³ówk¹
wspart¹ na szaro-niebieskiej poduszce. Cia³o
Dzieci¹tka czêœciowo przykrywa mocno
zmarszczona tkanina opleciona wokó³ ud
i ramion, zwi¹zana na piersi w wêze³. G³ówka Dzieci¹tka jest lekko skrêcona w lewo
w stronê Matki. Twarz modelowana jest bardziej œwiat³ocieniowo ni¿ twarz Marii. Jest
to twarz dziecka, okr¹g³a, z ma³ym noskiem,

cie oczu ¿ó³ci¹ rybi¹ przywiezion¹ przez
Tobiasza32.
Wszystkim scenom towarzyszy bia³y pies
z czerwon¹ obro¿¹ 33, zwierzê uwa¿ane
w Persji za œwiête. Symbolizuje jednoczeœnie
obszar dobra i z³a, doczesnoœæ i wiecznoœæ.
Jest zapowiedzi¹ œmierci. Zarówno pies, jak
i inne maj¹ce symboliczne znaczenie przedstawienia, s¹ prefiguracj¹ mêki i zmartwychwstania Chrystusa.

ZAGADNIENIA TECHNIKI, METODY I WYNIKI BADAÑ34
(Badania oryginalnych materia³ów – D. Raczkowska,
Badania uzupe³niaj¹ce warstw retuszy – prof. dr hab. A. Godzicki, K. Wantuch).
METODY
Metody fizyczne
Zastosowano obserwacjê lica i odwrocia obrazu w œwietle normalnym, padaj¹cym pro-

USTALENIA
– cechy makroskopowe drewna wtórnego
podobrazia,
– rodzaj i wymiar parkietu,

stopadle i skoœnie, okiem nieuzbrojonym
oraz przy u¿yciu lupy, binokularu i kolposkopu.

– barwa i gruboœæ oraz charakter zaprawy,
widocznej w ubytkach,
– paleta wizualna i czêœciowo rzeczywista,
– sposób wykonania rysunku i samego
opracowania malarskiego,
– zakres orygina³u.
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Zastosowano obserwacjê lica i odwrocia obrazu w œwietle analitycznym UV (I) oraz
IR (II).

– ustalenie stanu zachowania obrazu,
w tym równie¿ zakresu orygina³u, choæ
silna fluorescencja grubych werniksów
zaciera³a jego czytelnoœæ;
– pomoc w odczytaniu wtórnego napisu na
odwrociu, przypisuj¹cego obraz Mantegnii.
– pomoc w odczytaniu rysunku linearnego
i szrafowanego w obrazie.

Zastosowano analizê rentgenogramów

– potwierdzenie przebiegu pêkniêæ wtórnego podobrazia, a tak¿e siatki spêkañ
zaprawy i warstwy malarskiej,
– ujawnienie zniszczenia desek pierwotnego podobrazia dokonanego przez larwy
owadów,
– stwierdzenie, i¿ w zaprawie nie wystêpuje biel o³owiana,
– dok³adne okreœlenie zakresu orygina³u,
a tak¿e sposobu modelowania, w tym
równie¿ szerokoœci u¿ytych pêdzli i sposobu ich prowadzenia; rodzaju wype³niaczy w kitach,
– okreœlenie sposobu ³¹czenia desek pierwotnego i wtórnego podobrazia.

Zastosowano identyfikacjê drewna podobrazia pierwotnego i wtórnego i drewna

Ustalenie poszczególnych gatunków drewna.

parkietu35 poprzez wykonanie przekrojów
i obserwacjê pod mikroskopem.
Zastosowano badanie preparatów mikro-

– ustalenie sk³adu poszczególnych próbek,

skopowych36.

tzn. barw pigmentów i wype³niaczy oraz
ich kszta³t,
– pomiary granulometryczne wykonano za
pomoc¹ mikroskopu stereoskopowego
z wyskalowanym mikrometrem okularowym, z dok³adnoœci¹ do 7 mm; pomiary
te umo¿liwi³y w nastêpnym etapie badañ
okreœlenie, które z pigmentów s¹ pochodzenia naturalnego. Podobn¹ informacjê
nosi³ równie¿ kszta³t grudek pigmentów,
– wstêpna identyfikacja oraz okreœlenie rodzaju wype³niacza zaprawy; preparaty ob-
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serwowano pod mikroskopem polaryzacyjnym. Stwierdzono w warstwach
spodnich du¿e, zdeformowane, uszkodzone mechanicznie kryszta³y w formie
w¹skich tabliczek i igie³ (lenzyna, tj. gesso grosso); w warstwach wierzchnich –
drobne igie³ki (gips p³awiony, tj. gesso
sotile) z niewielk¹ domieszk¹ wiêkszych
kryszta³ów.
Zastosowano badania naszlifów37.

Przekroje obserwowano pod mikroskopem
w œwietle UV, co pozwoli³o okreœliæ przypuszczalny charakter warstw (np. ¿ywica
prawdopodobnie mastyksowa w laserunkach i w imprimiturze oraz damarowa we
wtórnym, spodnim werniksie) oraz okreœliæ
sk³ad warstw, np. biel o³owian¹ o b³êkitnej
fluorescencji.

Zastosowano badania próbek pigmentów
z zastosowanie spektralnej analizy emisyjnej38.
Zastosowano analizê termiczn¹.

Analizie poddano próbki laserunku, wtórnego werniksu i kitów39. Obserwacje prowadzono przy pomocy mikroskopu Boetiusa.

Zastosowano badania wtórnego werniksu
(warstwa spodnia – werniks olejno-damarowy).

Analiza werniksu metod¹ spektrofotometrii
adsorpcyjnej w IR. Badanie wykonano na
aparacie Specord 7S IR prod. by³ej NRD,
w zakresie 2200–400 cm-1 czêstotliwoœci
promieniowania.

Zastosowano badania wtórnego werniksu

Badanie wykonano na aparacie Specord

(warstwa wierzchnia – werniks cykloheksanonowy).

IR -80 prod. by³ej NRD, w zakresie 40–
4100 cm-1.

Metody chemiczne
Zastosowano identyfikacjê spoiw i oraz
pigmentów o³owianych i miedziowych,
przeprowadzono metod¹ reakcji mikrochemicznych oraz selektywnego wybarwiania
poszczególnych warstw na przekrojach poprzecznych.

Przeprowadzone reakcje: z J2 w KJ, z fuksyn¹
S, z czerni¹ amidow¹, z Na2S, z ¿elazocjankiem potasu K4/Fe(CN)6/, reakcjê biuretow¹, wybarwianie zieleni¹ malachitow¹,
wybarwianie Sudanem czarnym B.

Zastosowano analizê spoiw metod¹ chromatografii cienkowarstwowej40 oraz równo-
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legle wykonywano testy na hydroksyprolinê41.
Przeprowadzono dodatkowe reakcje identyfikuj¹ce ¿ywice4 2 – reakcja z bezwodnikiem
octowym na obecnoœæ ¿ywic naturalnych –
damary, mastyksu.
Zastosowano standardowe badania mikrochemiczne wype³niaczy i pigmentów.
Obserwowano przekroje pod mikroskopem
w œwietle UV, co pozwoli³o okreœliæ przypuszczalny charakter warstw (np. ¿ywica
prawdopodobnie mastyksowa w laserunkach i w imprimiturze oraz damarowa we
wtórnym, spodnim werniksie) oraz okreœliæ sk³ad warstw, np. biel o³owian¹ o b³êkitnej fluorescencji.

Wyniki badañ
Materia³y pierwotne, technika wykonania43
– podobrazie drewniane – zastosowano
cztery deski topolowe w pionowym uk³adzie o wymiarach: 860 × 670 mm ×
2–3 mm (œcienione podczas konserwacji
w XIX w.) oraz sklejone na styk.
– przeklejenie pod zaprawê – u¿yto kleju
glutynowego.
– zaprawa klejowo-gipsowa, piêciowarstwowa. Spoiwem zaprawy by³ klej glutynowy, a wype³niaczem drobno zmielona
lenzyna (CaSO4) w dolnych warstwach
oraz gips p³awiony, tzw. cienki, w górnych. Pierwsze warstwy by³y zak³adane
w stanie lekko z¿elowanym. Zaprawa
by³a nastêpnie lekko szlifowana oraz izolowana s³abo b¹dŸ wcale.
– rysunek wg³êbny wykonano ostrym narzêdziem w zaprawie, zaznacza nimby,
postaæ Marii i brzegi kotary. W kilku
miejscach w tle nie zgadza siê on z obecnym przebiegiem kompozycji (s¹ to krótkie linie w scenach starotestamentowych).
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– imprimitura jest olejno-¿ywiczna. Olej
orzechowy, przypuszczalnie sykatywowany, oraz prawdopodobnie mastyks, minia
i czerñ kostna.
– rysunek linearny na imprimiturze, opracowany czerni¹ kostn¹, cienkim pêdzelkiem. Spoiwo do farby – przypuszczalnie
tempera. W najg³êbszych cieniach rysunek wzbogacono szrafowaniem. S¹ to
równoleg³e, d³ugie, ostro zakoñczone linie o szerokoœci 0,25–0,5 mm (np. na
szyi Marii, jej d³oniach i palcach, na nó¿kach Dzieci¹tka, czy te¿ czerwonej sukni
Marii).
– rysunek lawowany wykonany br¹zem
z rodziny ugrów prawdopodobnie w olejnym spoiwie – w najg³êbszych cieniach
w karnacjach, partiach pejza¿u i w architekturze. P³asko tak¿e w partii ca³ej kotary i parapetu oraz w lamówkach sukni.
Warstwa malarska
– spoiwo podmalowania jest jajowe, modyfikowane olejem orzechowym, tj. a’putrido.

Adoracja Dzieci¹tka – dzie³o Lazzaro Bastianiego z Muzeum Narodowego w Poznaniu

Spoiwo laserunków – zastosowano olej orzechowy oraz prawdopodobnie mastyks.
Paleta pigmentów:
– biel o³owiana – 2PbCO3xPb(OH)2,

– spoiwa –nie badano, prawdopodobnie
klej glutynowy w kitach i olej w retuszach,
III. Konserwacja z lat 30. XX w.

–
–
–
–

¿ó³cieñ cynowo-o³owiowa – 2PbOxSnO2,
cynober – HgS,
minia – Pb3O4,
kraplak,

– wype³niacze i pigmenty– biel cynkowa
ZnO w retuszach,
– spoiwa – olej w retuszach,
– werniks – olejno-damarowy.

–
–
–
–

azuryt naturalny – 2CuCO3xCu(OH)2,
malachit – CuCO3xCu(OH)2 ,
br¹zy ¿elazowe/ugier – Fe(OH)3,
miedzianka
–
Cu/CH 3 COO/
x2Cu(OH)2,
2

IV. Konserwacja z 1961 r.
– wype³niacze i pigmenty – nie badano
sk³adu retuszy,
– spoiwa – olej w retuszach,
– werniks – cykloheksanonowy (byæ mo¿e

– czerñ kostna,
– z³oto proszkowe w nimbach (spoiwo –
guma arabska).
Werniksu autorskiego nie stwierdzono.

za³o¿ony póŸniej).
V. Konserwacja z lat 1989–1990 (G. Go³ubiak)
– spoiwa – POW– sklejenie desek.
VI. Konserwacja z lat 1993–1994 (K. Wan-

Materia³y wtórne, poprzednie konserwacje
I. Konserwacja z okresu XIX w.
– podobrazie – wtórne podobrazie (deska
parkietowa wykonana z drewna orzecha

tuch)44
– spoiwa: klej króliczy w kitach, coletta
(spoiwo, którym podklejano pêcherze
i odspojenia warstwy malarskiej), sk³ad:

w³oskiego zosta³a po œcienieniu oryginalnego podobrazia przyklejona klejem glutynowym) sk³ada siê z trzech desek
³¹czonych na styk. Wymiary desek: I –
865 × 184–189 × 5–7 mm, II – 865 × 239

12% ¿elatyna –12 cz. obj., woda destylowana – 24 cz. obj., melasa – 4 cz. obj., ocet
winny 1 cz. obj., ¿ó³æ wo³owa – 1 cz. obj.,
bioseptina – 1 % w stosunku do obj. ca³oœci, – ¿ywica akrylowa, Paraloid B-72 –

× 236 × 5 mm, III – 865 252 –226 × 5–6
mm. Deski ciête stycznie pod k¹tem. Listwy parkietu wykonane s¹ z jod³y i przyklejone klejem glutynowym do podobra-

impregnat, 15% i 20% – sztorce;
– bariera przeciwwilgociowa – wosk + damara, 1:1,7;
– kity: klejowo-kredowy (wg Slan-

zia, 7 pionowych lekko sfazowanych,
sta³ych, 7 poziomych, ruchomych. Pi¹ta
listwa pionowa od lewej zosta³a wzd³u¿nie sklejona z dwóch kawa³ków.
– wype³niacze i pigmenty – najprawdopo-

sky’ego): klej króliczy 10% – 1 cz. obj.,
kreda – 3 cz. wag., kreda boloñska/gips
p³awiony – 1 cz. wag., terpentyna wenecka – 0,2 cz. obj., – kit epoksydowy elastyczny – ARALDITE HV „Bresciani”;

dobniej biel o³owiana w kitach –
2PbCO3xPb(OH)2,
– spoiwa – klej glutynowy w spoinie desek
wtórnego podobrazia, prawdopodobnie
klej glutynowy w kitach i olej w retuszach.

– pigmenty: farby akwarelowe „Leningrad”
(bia³a, tytanowa – „Bresciani” oparta na
gumie arabskiej), farby ¿ywiczne „Maimeri”;
– werniks – damarowy, stabilizowany (Ti-

II. Konserwacja z pocz. XX w.
– wype³niacze i pigmenty– kreda w kitach
– CaCO3,

nuvin 292, stabilizator aminowy z grupy
–HALS, „Ciba-Geigy”).
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Technika malowania poszczególnych fragmentów obrazu45
Opis ogólny
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wiele – licz¹c z laserunkami stwierdzono
w obrazie maksymalnie w jednym miejscu
4 warstwy (p³aszcz Marii – partie œwiate³),
choæ zdarzaj¹ siê i miejsca, gdzie wystêpuje

Poprzez rysunek linearny i lawowany
osi¹gniêto wymodelowanie karnacji w kierunku cieni oraz okreœlono g³ówne, ocienione partie w scenie centralnej i w scenach

tylko jedna warstwa (niebo). Z regu³y
w ca³ym obrazie zastosowano proste kolory,
zbudowane z dwóch pigmentów, a maksymalnie z czterech, przy czym w czterech

w tle. Opracowanie to wspó³gra³o z barw¹
imprimatury (z³oto-ugrowa) i wraz z ni¹
zosta³o wykorzystane w niektórych partiach
obrazu, jak sceny biblijne, karnacje, parapet
oraz detale typu: lamówki kotary, czy te¿

przypadkach wystêpuje ³¹czenie w celu
otrzymania dodatkowej czystej barwy –
tj. ³¹czenie b³êkitu z ¿ó³cieni¹ w celu uzyskania zieleni, ³¹czenie czerni z czerwieni¹,
a tak¿e dawnego azurytu-b³êkitu (dziœ

frêdzle przy poduszce. Szaty zaœ, poduszka,
kotara i niebo nie wykorzystuj¹ w ten sposób barwy imprimitury, zosta³y one bowiem
w dalszym etapie pracy wykonane bardzo
kryj¹co i impastowo.

zmienionego w malachit) z czerwieni¹
i ugrem, daj¹ce br¹z oraz ³¹czenie czerwieni z b³êkitem, daj¹ce filolet.
Laserunki i pó³laserunki wykonano poszerzaj¹c ww. paletê pigmentów o miedzian-

Po œwiat³ocieniowym opracowaniu w kierunku cieni, poszerzono to opracowanie
w kierunku œwiate³, wykonuj¹c podmalowanie biel¹ oraz mieszaninami bieli o³owianej

kê i kraplak, stosuj¹c spoiwo olejno-¿ywiczne. P³aszczyzny laserowano czystymi
pigmentami, w najg³êbszych cieniach zaœ stosowano odpowiednie dodatki br¹zu i czerni.

z dodatkami niewielkich iloœci innych pigmentów: azurytu naturalnego, ¿ó³cieni cynowo-o³owianej, czerni kostnej, cynobru
i ugru. Mieszaniny te najgrubiej k³adziono
w najwy¿szych œwiat³ach, gdzie da³y one wy-

W fazie koñcowej opracowano detale
i szczegó³y. Czêœæ z nich zapewne wmalowano na mokro temper¹, jak np. detale architektury w scenach czy ornament na poduszce, czêœæ jednak wykonano spoiwem

raŸne œlady pêdzla, a w pó³cieniach i miejscami równie¿ w cieniach wykonano kolejne warstwy z coraz wiêkszymi dodatkami
ww. pigmentów do bieli. U¿yte pêdzle mia-

olejnym – pojedyncze w³oski Dzieci¹tka –
na wyschniêtych ju¿ warstwach spodnich.

³y podstawowe szerokoœci 1, 1–3 i 4 cm
do wiêkszych p³aszczyzn takich, jak niebo,
parapet, kotara, czy te¿ szaty w scenie g³ównej oraz 0,2–0,5 mm do karnacji i scen biblijnych.

Twarz i d³onie Marii – zastosowano linearny i lawowany rysunek – wielowarstwowo,
naniesiona cienko mieszanina bieli o³owianej i cynobru oraz niewielkiej iloœci azurytu – najjaœniejszy i najgrubiej za³o¿ony ko-

W niektórych partiach obrazu, jak np.
kotara i partie zieleni, nie wykonywano takich opracowañ biel¹. Tu nak³adano od razu
odpowiednie mieszaniny pigmentów bez
bieli. W jednym i drugim przypadku kolej-

lor wystêpuje w partiach najwy¿szych
œwiate³. Kolejne warstwy coraz ciemniejsze,
rozcierane w kierunku cieni, pó³cienie i policzki – pó³laserunek z jasnego br¹zu ¿elazowego (ugru) i cynobru; cienie – laseru-

ne warstwy zak³adano na warstwy ju¿ wyschniête, byæ mo¿e tylko lekko je szlifuj¹c
i nacieraj¹c spoiwem. Warstw tych by³o nie-

nek z czerni kostnej i br¹zu ¿elazowego;
wargi – ww. ró¿ karnacyjny; ww. pó³laserunek; czysty cynober.

Opis szczegó³owy
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Karnacja Dzieci¹tka – zasada nawarstwiania i stosowane pigmenty – jak wy¿ej, jednak z wiêkszym udzia³em pó³cienia i cienia
otrzymanego przez laserunki wykonane na

podobna mieszanina, ale z mniejszym
udzia³em bieli; w cieniach ww. mieszanina
z udzia³em czerni dodatkowo pokrywana
czerni¹; kuleczki przy frêdzlach poduszki –

podmalowaniu z koloru karnacyjnego i na
br¹zowym lawowaniu w cieniach; oczy – biel
o³owiana z azurytem.
W³osy Dzieci¹tka – œwiat³ocieniowe

œwiat³a z bieli o³owianej z ¿ó³cieni¹; ca³oœæ
laserowana br¹zem ¿elazowym; frêdzle –
opracowane malachitem; na tym opracowaniu wykonane biel¹ o³owian¹ z ¿ó³cieni¹

opracowanie br¹zem ¿elazowym na imprimiturze; laserunki mieszanin¹ czerni
kostnej z mini¹ oraz ww. br¹zem; jeden z laserunków pokrywa wykonane na wyschniêtym ju¿ podmalowaniu pojedyncze pasma

cynowo-o³owian¹ œwiat³a; cienie z czerni;
ca³oœæ laserowana miedziank¹.
Niebo – gruba warstwa bieli o³owianej
z dodatkiem azurytu – im wy¿ej nad horyzontem, tym dodatek jest wiêkszy; w ob³o-

w³osów – biel o³owiana i ugier.
P³aszcz Marii – grube podmalowanie mieszanin¹ du¿ej iloœci bieli o³owianej z niewielkim dodatkiem azurytu w œwiat³ach
oraz cienko, mieszanin¹ bieli o³owianej ze

kach niewielki dodatek czerwieni (rodzaju
czerwieni nie badano).
Kotara – na ca³oœciowym laserunku br¹zem ¿elazowym za³o¿ono p³asko mieszaninê azurytu z mini¹ i malachitem – choæ

znaczn¹ iloœci¹ azurytu w pó³cieniach; przypuszczalnie ca³oœciowo laserowany azurytem, a w cieniach dodatkowo pokrywany
grubo azurytem z czerni¹.

mo¿e to byæ równie¿ zmieniony azuryt –
z lekkim przyciemnieniem przez niewielki
dodatek czerni, dziel¹c j¹ na cztery poziome pasy; brzegi kotary – laserunek zieleni¹

Czerwona suknia Marii – zasada malowania – jak wy¿ej, tj. podmalowanie biel¹ o³owian¹ oraz biel¹ z cynobrem w œwiat³ach
i pó³cieniach; przypuszczalnie ca³oœæ laserowana kraplakiem; cienie pog³êbione grub¹

na lawowaniu br¹zem ¿elazowym.
Parapet – z oryginalnego opracowania
zachowa³ siê tu jedynie br¹z ¿elazowy z czerni¹ kostn¹ po³o¿one doœæ laserunkowo
w dolnej jego czêœci oraz warstwa bêd¹ca

warstw¹ kraplaku z czerni¹; lamówki sukni – delikatne œwiat³a wykonane biel¹ o³owian¹ z cynobrem; pojedyncze kreski wykonane br¹zem ¿elazowym.

mieszanin¹ czerni kostnej, malachitu, br¹zu ¿elazowego i bieli o³owianej w jego czêœci
górnej, przypuszczalnie niegdyœ laserowana
ciemnym br¹zem.

Maforium – biel o³owiana oraz szaroœæ
z bieli o³owianej z czerni¹ kostn¹ i czerwieni¹ (rodzaju czerwieni nie badano); w najwy¿szych cieniach – czerñ.
¯ó³ta szata Dzieci¹tka – grube podmalo-

Scena biblijna po prawej – na wy¿ej wspomnianym, œwiat³ocieniowym, lawowanym
opracowaniu br¹zem, np. partie ziemi, grota w skale, drzewka, po³o¿ono warstwy temperowe. Ich sk³ad, poza czerni¹ kostn¹ z ar-

wanie biel¹ o³owian¹ z ¿ó³cieni¹ cynowo-o³owian¹ w œwiat³ach, rozcierane w kierunku
cieni; w pó³cieniach cienka warstwa mieszaniny ww. koloru z br¹zem ¿elazowym, czerwieni¹ i czerni¹; w pó³cieniach i cieniach la-

chitektury, zieleni¹ z drzewek oraz partii
ziemi, okreœlono hipotetycznie. Warstwy te
stanowi¹:
– mieszanina bieli o³owianej, ¿ó³cieni cynowo-o³owiowej, azurytu i malachitu (byæ

serunki br¹zem ¿elazowym i czerni¹.
Poduszka – w œwiat³ach mieszanina bieli
o³owianej, azurytu i cynobru; w pó³cieniach

mo¿e to równie¿ pierwotny azuryt, samo
ju¿ bowiem po³¹czenie b³êkitu z ¿ó³cieni¹
daje w efekcie zieleñ) w partii ziemi
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o stopniowanej w kierunku cieni gruboœci; laserowana w cieniach br¹zem;
– mieszanina bieli o³owianej, czerni kostnej, azurytu i czerwieni w partii rzeczki,

ni¹ kostn¹ i malachitem, laseruj¹c je miedziank¹.
Pies – malowany czyst¹ biel¹ o³owian¹
z czerni¹ kostn¹, obró¿kê wykonano czyst¹

laserowana czêœciowo zieleni¹;
– mieszanina bieli o³owianej i czerni kostnej w architekturze; pigmentów tych u¿yto równie¿ do opracowania szczegó³ów,

czerwieni¹; podobnie opracowano bia³ego
konia, z ciemno-zielon¹ uprzê¿¹.
Scena biblijna po lewej – ze scenki tej nie
pobierano ¿adnej próbki, a wiêc zrezygno-

np. kolumienki i ich kapiteli, a czerni¹
pokryto wnêtrza okien i cienie w architekturze;
– mieszanina bieli o³owianej z azurytem na
kopu³owym dachu wie¿y oraz na górnej

wano z hipotetycznego opisu. Pewne jest
jedynie to, i¿ partie zieleni, roœlinnoœci
i rzeczki wykonano analogicznymi pigmentami, jak w scenie prawej. Analogicznie
równie¿ potraktowano karnacje i szaty osób,

powierzchni arkady – dachówki wyrysowano biel¹ o³owian¹;
– mieszanina br¹zu ¿elazowego z biel¹ o³owian¹ na wzgórzu oraz ta sama mieszanina z niewielkim dodatkiem czerwieni

rybê wymodelowano biel¹ z czerni¹ i zieleni¹, architekturê zaœ biel¹, br¹zem, czerwieni¹ i czerni¹.
Z³ocenia wykonano z³otem proszkowym,
przypuszczalnie ze spoiwem wodnym

w dolnej partii architektury i na drodze;
szczyt wzgórza oraz drzewka opracowano na ciemnym br¹zie ¿elazowym, czer-

(gum¹ arabsk¹), na ukoñczonej ju¿ warstwie malarskiej; laserowane br¹zem ¿elazowym i czerni¹ kostn¹.

Stratygrafia obiektu przed konserwacj¹ w ZKMiRzP, 1989
Nr war.

Oznaczenie
graficzne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Warstwa
chronologiczna
IV
IV
III
III
III
III
II
II
I
I
I
II
II
III

Datowanie

Charakterystyka warstwy

1961 r.
1961 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
k. XIX w.
k. XIX w.
ok. 1500 r.
ok. 1500 r.
ok. 1500 r.
k. XIX w.
k. XIX w.
ok. 1930 r.

werniks syntetyczny, wtórny
retusze olejne
werniks olejno-damarowy
retusze olejne
werniks poœredni olejno-damarowy
kity klejowo-kredowe
retusze olejne
kity zawieraj¹ce biel o³owian¹
warstwa malarska
zaprawa klejowo-gipsowa
podobrazie oryginalne, topolowe
podobrazie wtórne, orzech w³oski
listwy parkietowe, jod³a
kit woskowy

Stratygrafia obiektu po pierwszym etapie prac konserwatorskich
(Grzegorz Go³ubiak) w ZKMiRzP, 1989
Nr war.
1.
2.
3.
4.
5.
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Oznaczenie
graficzne

Warstwa
chronologiczna
III
III
III
II
II

Datowanie

Charakterystyka warstwy

ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
k. XIX w.
k. XIX w.

retusze olejne
werniks damarowo-olejny
kity kredowo-klejowe
retusze olejne
kity zawieraj¹ce biel o³owian¹
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

I
I
I
II
II
V

ok. 1500 r.
ok. 1500 r.
ok. 1500 r.
k. XIX w.
k. XIX w.
1989 r.

warstwa malarska
zaprawa klejowo-gipsowa
podobrazie oryginalne, topolowe
podobrazie wtórne, orzech w³oski
listwy parkietowe, jod³a
spoina z POW

Stratygrafia obiektu po konserwacji w ZKMiRzP, 1994
Nr war.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oznaczenie
graficzne

Warstwa
chronologiczna
VI
VI
VI
VI
III
III
III
II
II
I
I
I
II
II
VI

Datowanie

Charakterystyka warstwy

1994 r.
1994 r.
1994 r.
1994 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
k. XIX w.
k. XIX w.
ok. 1500 r.
ok. 1500 r.
ok. 1500 r.
k. XIX w.
k. XIX w.
1994 r.

werniks koñcowy damarowy, stabilizowany
retusze akwarelowe i ¿ywiczne
werniks poœredni, damarowy
kity emulsyjne, kredowo-klejowe
retusze olejne
werniks damarowo-olejny
kity kredowo-klejowe
retusze olejne
kity zawieraj¹ce biel o³owian¹
warstwa malarska
zaprawa klejowo-gipsowa
podobrazie oryginalne, topolowe
podobrazie wtórne, orzech w³oski
listwy parkietowe, jod³a
kit epoksydowy

Zagadnienia konserwacji i restauracji
Stan zachowania obrazu
Wp³yw na stan zachowania obrazu mia³o sumuj¹ce siê oddzia³ywanie warunków

zwiêkszaj¹cej siê okresowo wilgotnoœci
p³aszczyzny zakryte przez listwy parkietu
ulega³y pêcznieniu wolniej od partii odkrytych, zaœ przyklejone od odwrocia listwy pionowe stawia³y opór jego ruchom. Koñco-

œrodowiska (T, Rh), starzenie siê materia³ów oraz ingerencje konserwatorskie.
Oryginalne, drewniane podobrazie zosta³o œcienione do 0,2–0,3 mm46, zdublowane

wym efektem by³o lekkie wypaczenie desek
pomiêdzy pionowymi listwami parkietu.
Miejscowo nast¹pi³o równie¿ paczenie siê
w p³aszczyŸnie równoleg³ej do powierzch-

na nowe, wykonane z innego gatunku drewna i dodatkowo wzmocnione parkieta¿em
p³askim. Celem tego zabiegu mia³o byæ ograniczenie pracy podobrazia pod wp³ywem
wahañ temperatury i wilgotnoœci. Jego sku-

ni obrazu. Lekkiemu wygiêciu uleg³y przy
tym pionowe listwy parkietu. Fakt, i¿ tylko
spoina œrodkowej listwy, na wysokoœci drugiej od góry listwy poprzecznej, uleg³a lekkiemu rozerwaniu, dowodzi si³y spoin mo-

tek by³ jednak dla obrazu bardziej szkodliwy ni¿ zbawienny, nast¹pi³o bowiem usztywnienie ca³ej struktury, zahamowanie
naturalnych ruchów desek oraz powstanie
szeregu naprê¿eñ, które ulega³y roz³adowa-

cuj¹cych parkieta¿. G³ówne, pionowe
pêkniêcie podobrazia przebiega prawie
przez ca³¹ jego wysokoœæ, od dolnej krawêdzi poprzez r¹czki i klatkê piersiow¹ Dzieci¹tka, postaæ Marii, jej lew¹ d³oñ, a¿ po jej

niu poprzez powstanie pêkniêæ. Dodatkowo parkieta¿ zas³ania³ znaczn¹ czêœæ powierzchni odwrocia, dzia³aj¹c czêœciowo
jako bariera przeciwwilgociowa. Na skutek

g³owê. Pokrywa siê ono z lini¹ ³¹czenia desek. Trzy inne, krótkie pêkniêcia oraz jeszcze jedno, d³ugie, biegn¹ce przez ca³y obraz,
wychodz¹ od górnej jego krawêdzi. Szczeli-
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ny pêkniêæ zosta³y od odwrocia wype³nione mas¹ woskow¹, której œlady ponadto
tworz¹ zaplamienia na powierzchniach pomiêdzy listwami parkietu. Po za³o¿eniu par-

w latach 60. XX w. i wczeœniejszych zabiegów konserwatorskich. Podczas usuwania
werniksu bardzo silnie przemyto laserunki
(zw³aszcza twarz Marii). Partie centralne

kietu, b¹dŸ te¿ przed tym zabiegiem, obiekt
musia³ przebywaæ w podwy¿szonej wilgotnoœci, gdy¿ zosta³ zaatakowany przez owady (kilka otworów wylotowych, prawdopo-

obrazu prawie zosta³y ich pozbawione, np.
na szacie Marii widaæ resztki takiego laserunku. W wiêkszym stopniu zachowa³y siê
one jedynie w scenkach. Ich ubytek mo¿na

dobnie ko³atka domowego). Ponadto na
wtórnym odwrociu widoczne s¹ œlady narzêdzi zastosowanych do sporz¹dzenia podobrazia – struga, pi³y, tarnika, oraz œlady
uszkodzeñ mechanicznych, otwory po

w przybli¿eniu okreœliæ na ok.70%. W ubytkach tych czytelne s¹ obecnie warstwy podmalowañ oraz rysunek. Najsilniej zosta³y
zniszczone w ten sposób szaty i twarz Marii,
a tak¿e karnacja Dzieci¹tka i kamienny pa-

gwoŸdziach i wykruszenia drewna, szczególnie na listwach pionowych.
Ruchy podobrazia na skutek wahañ klimatycznych wywo³a³y tak¿e zmiany w warstwie
malarskiej, np. powstanie siatki spêkañ krat-

rapet.
Miejsca wczeœniejszych ubytków warstwy
malarskiej wraz z zapraw¹ zosta³y wype³nione kitami. W wielu punktach, a g³ównie
wzd³u¿ krawêdzi obrazu i w partii karnacji

kowych, charakterystycznych dla obrazów na
pod³o¿u drewnianym. S¹ one dostrzegalne
okiem nieuzbrojonym, zw³aszcza w jasnych,
grubo malowanych partiach obrazu (niebo).

Dzieci¹tka, ró¿ni¹ siê one faktur¹ i wysokoœci¹ od oryginalnych warstw – nadano im
fakturê p³ótna, s¹ wy¿sze od orygina³u i czêsto na³o¿one z nadmiarem. Sposobu opra-

Wskazuj¹ one na ma³¹ elastycznoœæ tak zaprawy, jak i warstwy malarskiej.
Praca desek, a szczególnie ta, która mia³a miejsce ju¿ po za³o¿eniu parkieta¿u, spowodowa³a równie¿ os³abienie adhezji zapra-

cowania kitów nie sugeruj¹ siatki spêkañ
wystêpuj¹cej na oryginale.
Tak kity, jak i ubytki warstwy malarskiej
zosta³y uzupe³nione retuszami. Faktura retuszy czytelna by³a zw³aszcza przy obserwa-

wy do pod³o¿a i w efekcie powstanie
odspojeñ. W kierunku równoleg³ym do
przebiegu w³ókien drzewnych pojawi³y siê
wiêc spêkania daszkowate – jako nastêpstwo

cji w œwietle bocznym. By³a ona bardzo nierówna, pofalowana i wyraŸnie odcina³a siê
od g³adko opracowanej faktury warstwy
orygina³u, zachowuj¹cej jedynie œlady poci¹-

ró¿nic w higroskopijnych w³aœciwoœciach
drewna i zaprawy wraz z warstw¹ malarsk¹.
W miejscach, gdzie zaprawa ca³kowicie straci³a przyczepnoœæ do pod³o¿a, posta³y ubytki. Wystêpowa³y one g³ównie na szczytach

gniêæ pêdzla w impastach. Retusze te zajmowa³y ok. 30% powierzchni obrazu i wystêpowa³y g³ównie w partii kotary i parapetu,
w karnacjach, niebie oraz oczywiœcie wzd³u¿
spêkañ.

daszkowatych spêkañ oraz wzd³u¿ pêkniêæ
podobrazia i stanowi¹ ok. 20% ca³ej powierzchni warstwy malarskiej – ubytki te
prawie w ca³oœci zosta³y wype³nione kitami
i punktowane.

Najmniej naruszonymi partiami by³y zaœ
obie scenki w tle. Retusze zosta³y wykonane podczas kilku kolejnych konserwacji, na
co wskazywa³ ich ró¿ny stopieñ czytelnoœci
w promieniach UV, ró¿ny sposób opracowa-

Obok zniszczeñ bêd¹cych nastêpstwem
pracy podobrazia, na licu wyst¹pi³y równie¿
zmiany, bêd¹ce skutkiem wykonywanych

nia, wzajemne nak³adanie siê oraz to, ¿e
wystêpowa³y one na kolejnych warstwach
werniksu, pomiedzy nimi lub pod nimi.
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Na powierzchni obrazu znajdowa³y siê
dwie warstwy werniksu. Cieñsza, le¿¹ca bezpoœrednio na oryginale, daj¹ca w promieniach UV fluorescencjê zielonkaw¹, pokry-

– uzupe³nienie trwa³ego rozejœcia siê krawêdzi pêkniêtego podobrazia kitem do
drewna,
– po³o¿enie daszkowato uniesionej warstwy

waj¹ca niektóre retusze, a wiêc nie autorska
oraz druga – grubsza (fluorescencja niebieskawa). Werniks ten w znaczny sposób ogranicza³ czytelnoœæ stanu zachowania warstwy

malarskiej oraz podklejenie pêcherzy,
– usuniêcie pociemnia³ych oraz zalegaj¹cych na oryginalnej warstwie malarskiej
retuszy,

malarskiej i zasiêgu poszczególnych retuszy.
Na warstwie tej widoczne s¹ œlady pêdzla u¿ytego do rozprowadzenia werniksu.
Ca³y obraz by³ zanieczyszczony.
Reasumuj¹c, stan zachowania obrazu

– kitowanie ubytków zaprawy kitem emulsyjnym,
– opracowanie faktury nowych i czêœciowo
starych kitów (posiadaj¹cych nieuzasadnion¹ fakturê p³ótna),

uznaæ nale¿y za z³y.
Prace konserwatorskie
Przebieg pierwszego etapu prac konserwatorskich

– za³o¿enie bariery przeciwwilgociowej na
odwrocie obrazu (woskowo-¿ywicznej),
– po³o¿enie werniksu retuszerskiego (damarowego, stabilizowanego) na ca³e lico
obrazu,

Czêœæ pierwsza: Prace prowadzone przez
Grzegorza Go³ubiaka pod kierunkiem prof.
dr Marii Roznerskiej podczas pierwszej konserwacji obrazu w latach 1989–1990 obej-

– wykonanie kopii malarskiej fragmentu
obrazu twarzy Madonny,
– uzupe³nienie ubytków warstwy malarskiej
farbami akwarelowymi i ¿ywicznymi,

mowa³y:
– usuniêcie:
• zabrudzeñ powierzchniowych lica i odwrocia,
• pociemnia³ego werniksu,

– po³o¿enie werniksu koñcowego damarowego, stabilizowanego.

• czêœci przemalowañ,
• luŸnych, zachodz¹cych na warstwê orygina³u oraz posiadaj¹cych obc¹ w stosunku do orygina³u fakturê kitów,

Pêkniêcie sklejonego podczas ostatniej
konserwacji (1989/1990) pod³o¿a narzuci³o pierwszy etap postêpowania konserwatorskiego, czyli stabilizacjê podobrazia.

• kitów woskowych wype³niaj¹cych szczeliny pêkniêæ desek pod³o¿a dubluj¹cego,
– sklejenie pêkniêcia podobrazia.
Czêœæ druga: Prace prowadzone przez

Uszkodzenie by³o konsekwencj¹ przebywania obrazu w skrajnych warunkach wilgotnoœciowo-temperaturowych (35–40% Rh)
T >26°C. Oprócz pêkniêcia sklejonego
w 1989 r. przez G. Go³ubiaka emulsj¹ POW

Katarzynê Wantuch, równie¿ pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej, w latach
1993–1994 (kontynuacj¹ rozpoczêtej przez
G. Go³ubiaka w 1989 r. konserwacji) obejmowa³y:

starego pêkniêcia podobrazia, na powierzchni warstwy malarskiej pojawi³y siê
spêkania daszkowate i odspojenia warstwy
malarskiej.
Po oczyszczeniu obrazu (lica i odwrocia)

– prostowanie lekko wygiêtej deski podobrazia dubluj¹cego,
– impregnacja pod³o¿a drewnianego,

z zabrudzeñ powierzchniowych umieszczono go w tymczasowej komorze wilgotnoœciowej, gdzie stopniowo podnoszono wil-

Przebieg drugiego etapu prac konserwatorskich
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gotnoœæ. Nastêpnie wykonano próby podklejania daszkowato uniesionej warstwy
malarskiej i jej odspojeñ. Zdecydowano
przyklejaæ odspojenia przy u¿yciu Coletty47.

– toluen. Najlepsze efekty uzyskano przy
nas¹czaniu sztorców drewna i 15% stê¿eniu impregnatu. Stê¿enie 20% by³o zbyt
du¿e, a impregnat pozostawa³ przy po-

Jako œrodka konserwuj¹cego dodano Aseptiny B. Jednoczeœnie przeprowadzono test
na wra¿liwoœæ warstwy malarskiej na dzia³anie temperatury. Badanie przeprowadzo-

wierzchni.
Przed samym zabiegiem usuniêto resztki
kitu woskowego zalegaj¹cego w pêkniêciach
podobrazia dubluj¹cego oraz doczyszczono

no aparatem „TERM” (prod. Artech, Toruñ). Miêkniêcie warstwy malarskiej
nastêpowa³o przy 67° C. Przy 77° C miêkniêcie by³o ju¿ wyraŸne, zw³aszcza w lewej
dolnej scence. Temperatura 80° C by³a jesz-

powierzchniê drewna i odt³uszczono j¹ acetonem. Zabieg impregnacji wykonano
w komorze kartonowej wy³o¿onej trocinami i foli¹ estrofolow¹. Obraz zanurzono
w roztworze do po³owy gruboœci wtórnego

cze bezpieczna, ale uznano j¹ ju¿ za ryzykown¹. Zabieg k³adzenia odspojonej warstwy malarskiej wykonywano za pomoc¹
kautera przy temperaturze koñcówki w zakresie 67–75° C w zale¿noœci od miejsca

podobrazia. Przez kolejne trzy tygodnie obraz pozostawa³ czêœciowo przykryty, aby zapewniæ powolne odparowywanie rozpuszczalnika. Podczas odparowania obraz
pocz¹tkowo pozostawa³ w œciskach. Bezpo-

w obrazie.
Po podklejeniu odspojeñ warstwy malarskiej stopniowo zwiêkszano wartoœæ wilgotnoœci wzglêdnej w komorze, doprowadzaj¹c

œrednio po impregnacji w miejscach s³abszego podci¹gania impregnatu na³o¿ono dwukrotnie pêdzlem dodatkowo 5% roztwór
Paraloidu B-72 w toluenie. Po up³ywie

do 75–80% Rh. Obci¹¿ono te¿ krótsze boki
obrazu woreczkami z piaskiem w celu wyprostowania lekkiego wygiêcia deski podobrazia. Z biegiem czasu worki zamieniono
na œciski stolarskie delikatnie, stopniowo je

trzech tygodni zabezpieczono sztorce listew
parkietu oraz deski podobrazia dubluj¹cego, nanosz¹c pêdzlem dwukrotnie 20% r-r
Paraloidu B-72 w toulenie.
Po ca³kowitym odparowaniu rozpusz-

dokrêcaj¹c.
Klimatyzowanie obrazu mia³o na celu
wyprostowanie podobrazia oraz przygotowanie drewna podobrazia i parkieta¿u do

czalnika przyst¹piono do prób usuwania
licznych, wystêpuj¹cych na ca³ym licu obrazu pociemnia³ych i nie udanych retuszy.
Najskuteczniejsza okaza³a siê mieszanina:

impregnacji. Ustalono, ¿e najlepsze efekty
impregnacji uzyskuje siê przy wilgotnoœci
wzglêdnej drewna ok.15%, co mo¿na
w przybli¿eniu okreœliæ przeliczaj¹c Rh
w komorze. Przed zabiegiem impregnacji

ksylen i alkohol etylowy w stosunku 1 : 0,8.
Mieszania dzia³a³a szybko na warstwy retuszy olejnych, czêœciowo je usuwaj¹c, czêœciowo skruszaj¹c, nie naruszaj¹c oryginalnej
warstwy malarskiej wykonanej w technice

obraz pozostawa³ w komorze przez trzy miesi¹ce przy Rh od 55% do 80%, przy czym na
dwa tygodnie przed zabiegiem ustalono
wartoœæ Rh na ok.75% w celu uzyskania
¿¹danej wilgotnoœci drewna.

t³ustej tempery. Kompozycjê rozpuszczalników neutralizowano benzyn¹ lakow¹. Stosowano j¹ do usuwania retuszy na kitach.
Retusze le¿¹ce bezpoœrednio na warstwie
malarskiej usuwano prawie wy³¹cznie me-

Przed impregnacj¹ przeprowadzono badanie wra¿liwoœci warstwy malarskiej na
rozpuszczalnik impregnatu Paraloidu B-72

chanicznie, skalpelem pod kolposkopem.
Przyjêto zasadê usuwania tylko tych, które
sw¹ faktur¹ lub zmienion¹ barw¹ zak³ócaj¹
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odbiór estetyczny obrazu. Usuniêto te¿ te,
które za³o¿one by³y w nadmiarze, zas³aniaj¹c orygina³. Najwiêcej pociemnia³ych retuszy znajdowa³o siê w partii parapetu i b³ê-

Przyst¹piono nastêpnie do kitowania
miejsc ubytków zaprawy oraz g³êbszych
ubytków warstwy malarskiej. Zastosowano
(wg wczeœniejszych prób) kit emulsyjny

kitnej kotary. Najwiêcej problematycznych
retuszy znajdowa³o siê w partii twarzy i d³oni Madonny. Zdecydowano usun¹æ wszystkie pociemnia³e retusze – te, które zalegaj¹

kredowo-klejowy zak³adany na ciep³o.
Po wype³nieniu ubytków zaprawy przyst¹piono do opracowywania ich faktury.
Po opracowaniu powierzchni kitów, od-

na warstwie malarskiej oraz te, które unieczytelniaj¹ rysunek i modelunek twarzy.
Pêkniêcie deski wtórnego podobrazia
wype³niono kitem epoksydowym do drewna. W dolnej czêœci obrazu, w partii parape-

kurzeniu ca³ego obrazu z brudu, kurzu,
resztek kitu, za³o¿ono jedn¹ warstwê werniksu damarowego stabilizowanego49. Werniks zak³adano miêkkim, szerokim pêdzlem
w jednej, doœæ cienkiej warstwie. Po ca³ko-

tu (za stopami Dzieci¹tka), znajdowa³y siê
dwie br¹zowe plamy barwne nieuzasadnione œwiat³ocieniowo i o odmiennej fakturze
powierzchni ni¿ oryginalne cienie. W celu
upewnienia siê o ich wtórnoœci wykonano

witym wyschniêciu werniksu przyst¹piono
do wykonania retuszy. Wykonywano je przy
u¿yciu farb akwarelowych „Leningrad”
w podmalowaniu oraz farb ¿ywicznych „Maimeri” w laserunkach. Technikê tê stosowa-

spektraln¹ analizê emisyjn¹ sk³adu elementarnego badanych warstw48. Dla porównania pobrano z obrazu próbkê oryginalnego
br¹zowego cienia oraz warstwê uwa¿an¹ za

no we wszystkich partiach obrazu z wyj¹tkiem karnacji. Podmalowanie ró¿ów
karnacyjnych farbami akwarelowymi wprowadza³o obce ogólnej tonacji szaroœci. War-

wtórn¹. Wyniki badañ potwierdzi³y podejrzenia o wtórnoœci br¹zowych plam.
Nastêpnie przyst¹piono do szlifowania
powierzchni starych kitów o nieuzasadnionej fakturze p³ótna oraz tych, które wysta-

stwa imprimatury uzupe³niana farbami
akwarelowymi by³a zbyt kryj¹ca. Nie imitowa³a dobrze jej transparentnego charakteru. Zdecydowano siê usun¹æ nieudane
próby retuszu technik¹ mieszan¹ w tych

wa³y ponad powierzchniê warstwy malarskiej. Usuniêto te¿ takie kity, które by³y ju¿
s³abe, nadwerê¿one prac¹ pod³o¿a. Wiêkszoœæ starych kitów zalega³a te¿ znacznie na

partiach. Uzupe³niono farbami ¿ywicznymi
najpierw warstwê imprimatury, nastêpnie
po dobrym ich utwardzeniu uzupe³niano
brakuj¹ce warstwy ró¿ów karnacyjnych.

powierzchni warstwy malarskiej. Usuniêto
te nadmiary, ods³aniaj¹c oryginaln¹ warstwê
malarsk¹ czêsto zupe³nie dobrze zachowan¹. W celu dodatkowego ustabilizowania
pod³o¿a na³o¿ono na odwrocie masê wosko-

Z kolei po dobrym utwardzeniu retuszowanych miejsc za³o¿ono brakuj¹ce ¿ywiczne
laserunki. Równolegle do uzupe³niania
ubytków warstwy malarskiej wykonano kopiê ujêcia popiersiowego Madonny50. Przy

wo-¿ywiczn¹ (7:1). Masê nak³adano na ciep³o, nieznacznie rozcieñczaj¹c benzyn¹ ekstrakcyjn¹ w celu polepszenia penetracji
masy. Po wtarciu pêdzlem masê dodatkowo
wtapiano kauterem rozgrzanym do 65o C.

malowaniu kopii wykorzystano fotografiê
dwóch innych wersji Madonny odnalezionych w archiwach amerykañskich.
Po wykonaniu wszystkich retuszy i dobrym ich wyschniêciu, po³o¿ono na ca³y

Nadmiary usuwano i polerowano zwitkiem
z p³ótna lnianego. Na sztorcach operacjê
powtórzono trzy razy.

obraz jedn¹ warstwê werniksu damarowego
stabilizowano (œwie¿o przygotowanego) za
pomoc¹ miêkkiego pêdzla.

263

Katarzyna Wantuch

W rozdziale „Stan zachowania” wymieniono zespó³ czynników wp³ywaj¹cych na
ci¹g³¹ wra¿liwoœæ drewnianego podobrazia.
Na naturalne starzenie siê oryginalnych

g³ównie z usuniêciem pociemnia³ego i niedbale za³o¿onego werniksu, usuniêciem
ró¿ni¹cych siê swym sk³adem i faktur¹ kitów oraz usuniêcie tych retuszy, które by³y

materia³ów nak³adaj¹ siê w przypadku tego
obrazu tak¿e: skutki jego burzliwych losów
(zmienne warunki przechowywania, transport, brak zabezpieczeñ itp.), skutki ko-

albo pociemnia³e albo zalegaj¹ce na oryginalnej warstwie malarskiej.
Przywrócenie walorów ekspozycyjnych
obiektu by³o spe³nieniem woli w³aœciciela

lejnych czterech konserwacji, a zw³aszcza
zabiegu za³o¿enia parkieta¿u. Na nierównomiern¹ pracê drewna sk³adaj¹ siê istniej¹ce w jednym obiekcie i wzajemnie siê potêguj¹ce ruchy trzech ró¿nych gatunków

obiektu – Muzeum Narodowego w Poznaniu, która wyra¿ona zosta³a na posiedzeniu
pierwszej komisji konserwatorskiej przy
obiekcie. Wi¹za³o siê to z decyzj¹ rekonstrukcji najbardziej zniszczonych partii ob-

drewna (oryginalne, œcienione przed parkieta¿em – topola, deska dubluj¹ca przyklejona na klej glutynowy – orzech w³oski
i listwy parkieta¿u – jod³a). Si³y te w po³¹czeniu z odmienn¹ prac¹ ró¿nych higrosko-

razu, czyli karnacji Madonny i Dzieci¹tka.
Bez takiego zabiegu du¿e zniszczenie przeszkadza³oby w percepcji ca³oœci. Za podstawê tych dzia³añ przyjêto odnalezione zdjêcia innych wersji obrazu, które choæ

pijnych sk³adników obrazu wp³ywaj¹ na
du¿¹ wra¿liwoœæ ca³ego uk³adu pomimo
wykonanych zabiegów (zwiêkszenie szczelnoœci ods³oniêtego podobrazia – bariera

czarno-bia³e, odzwierciedla³y dobrze walor
modelunku. Widoczne na zdjêciu zniszczenia i ingerencje brano pod uwagê przy interpretacji plastycznej. Jednoczesne wyko-

przeciwwilgociowa wosk/damara, za³o¿enie werniksu koñcowego/damara – zwiêkszenie szczelnoœci lica obrazu). Dlatego
w³aœnie po konserwacji i restauracji obraz
umieszczono w witrynie klimatycznej spe-

nywanie kopii malarskiej pomog³o ustaliæ
g³ówne punkty anatomiczne twarzy Madonny i pozostawia³o miejsce na bezpieczne eksperymenty.
Po umieszczeniu w witrynie klimatycz-

cjalnie dla niego zaprojektowanej i wykonanej za ram¹ obrazu, co ma umo¿liwiæ bezpieczn¹ i estetyczn¹ ekspozycjê na sali
Galerii Malarstwa Obcego poznañskiego
Muzeum Narodowego51.

nej obraz wróci³ na ekspozycjê i mo¿e cieszyæ oczy wszystkich mi³oœników sztuki.

Zakoñczenie
Celem przeprowadzonych prac by³a
przede wszystkim konserwacja. Obejmowa³a
g³ównie ustabilizowanie pod³o¿a oraz zlikwidowanie skutków jego pracy, czyli konsolidacjê warstwy malarskiej, uzupe³nienie
ubytków pod³o¿a, zaprawy i warstwy malarskiej. Kolejnym zagadnieniem by³o usuniêcie b³êdów czy te¿ niekorzystnych skutków
poprzednich konserwacji, co wi¹za³o siê
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