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Naczynia czarnopokostowane w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

Zespół naczyń czarnopokostowanych 
z Muzeum Narodowego w Poznaniu składa 
się z dziewięciu zabytków, które pod wzglę-
dem produkcji i chronologii można podzielić 
na dwie różne grupy. Trzy naczynia zostały 
wyprodukowane w Atenach (nr kat. 1–3, 
s. 12–14), natomiast sześć zabytków pochodzi 
z warsztatów italskich (nr kat. 4–9, s. 14–19). 

Omawiane naczynia w różnych okolicz-
nościach znalazły się w zbiorach muzeum. 
Część obiektów związana jest z poznańskim 
Muzeum im. Cesarza Fryderyka (Kaiser 
Friedrich Museum, KFM). Kolejne zabytki 
trafiły do zbiorów Muzeum Wielkopolskiego, 
działającego w okresie międzywojennym, 
inne uzyskano w czasie wojny. Ostatnia 
grupa naczyń to zabytki przekazane lub 
zakupione przez tutejsze muzeum w okresie 
powojennym. 

Zabytki znajdujące się w zbiorze w okre-
sie międzywojennym zostały opublikowane 
w Corpus Vasorum Antiquorum1, pozostałe 
były wzmiankowane w opracowaniach zbio-
rów starożytnych muzeum2. 

Historia zbioru

Kilka zabytków z opisywanej grupy po-
chodzi ze zbiorów Kaiser Friedrich Museum, 
które zostało utworzone w 1902 r. w wy-
niku przekształcenia założonego w 1894 r. 
pruskiego Provinzial Museum in Posen. 
Zabytki  tworzące  zbiory  antyczne  zostały 
sprowadzone do pruskiego muzeum z kil-
ku kolekcji. W 1899  r. Zarząd Generalny 
Muzeów Królewskich w Berlinie przekazał 
zabytki z Egiptu. W marcu 1902 r. Niemiec-
kie Towarzystwo Orientalistyczne z Berlina 
ofiarowało kolejny  zbiór  zabytków ze  sta-
rożytnego Egiptu (Abusir, Abydos), w tym 

samym roku dotarł również następny dar 
Zarządu Generalnego – dwie  skrzynie za-
bytków z wykopalisk Henryka Schliemanna. 
W lipcu 1903 r.  zarejestrowano  trzy partie 
darów z Królewskiego Zbioru Starożytności 
w Berlinie. W skład daru weszły zabytki z ko-
lekcji von Henina (kupionej w 1805 r.) oraz 
z zakupów dokonanych przez króla Frydery-
ka Wilhelma III w 1822 r. w Neapolu, a także 
zabytki zakupione przez króla Prus w 1828 r. 
z  kolekcji  von Kollera. W  zbiorach KFM 
znalazły się również egzemplarze ze zbiorów 
radcy dworu pruskiego Dorrowa, pozyskane 
do kolekcji królewskiej w 1831 r. W trzecim 
zespole darów berlińskich były przedmioty 
z cypryjskich wykopalisk prowadzonych 
w Idalion przez Maksa Ohnefalscha Richtera. 
Ponadto w zbiorach Muzeum im. Cesarza 
Fryderyka znalazły się także dary prywatne: 
w 1900 Kurta Schottmüllera (archiwisty 
zatrudnionego w muzeum), w 1903 i 1904 
Alfonsa Huggera (radcy handlowego), rów-
nież z 1904 Jamesa Simona (kupca i kolekcjo-
nera). W 1909 fabrykant Józef Kantorowicz 
przekazał 6 naczyń ceramicznych3. Doku-
mentacja dotycząca wspomnianych zbiorów 
nie zawsze jest kompletna i szczegółowa, stąd 
trudno wskazać, z którego zbioru pochodzą 
opisane w artykule naczynia. Jednak w przy-
padku czary (nr kat. 1) na podstawie zapisu 
daty rocznej 1909 w dostępnej dokumentacji 
można przypuszczać, iż naczynie zostało po-
zyskane do KFM w ramach daru Józefa Kanto-
rowicza4. Kolejne naczynie – askos (nr kat. 2) 
– zostało złożone w Muzeum Wielkopolskim 
jako dar Antoniego Madeyskiego pomiędzy 
1925 a 1932 r.5 Naczynia, które znalazły 
się w zbiorach w ostatnich dziesięcioleciach  
XX w., pochodzą z zakupów od osób prywat-
nych6.   

Inga Głuszek 

Naczynia
czarno-
pokostowane 
w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Poznaniu
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Produkcja naczyń czarnopoko-
stowanych w starożytności   

Naczynia czarnopokostowane zaczęto 
produkować w Atenach pod koniec VI w. 
p.n.e. A  sądząc po  stałej obecności naczyń 
attyckich wśród  importów  znajdowanych 
na stanowiskach archeologicznych w wielu 
obszarach Morza Śródziemnego i Czarnego, 
można stwierdzić, że warsztaty ateńskie były 
głównym centrum wytwarzania naczyń w tej 
technice w okresie klasycznym. Naczynia 
czarnopokostowane w dużej mierze powta-
rzają  formy naczyń  zdobionych  techniką 
czarno-  lub czerwonofigurową,  jednak nie 
wszystkie kształty były odwzorowywane 
w prostszej technice. Produkcja naczyń 
czarnopokostowanych w Atenach trwała 
do I w. p.n.e.,  jednak  jej największy rozwój 
przypada na okres od końca VI do końca 
IV w. p.n.e., w późnym okresie klasycznym  
i okresie hellenistycznym rozwinęło się wiele 
innych ośrodków produkujących ceramikę  
w  tej  technice. Wyroby  ośrodków  połu-
dniowej  Italii  oraz Azji Mniejszej  zaczęły 
wówczas docierać do innych miast greckich, 
wypierając produkty  attyckie,  a w  rzeczy-
wistości prawdopodobnie wypełniając lukę 
po  słabnącej dystrybucji naczyń attyckich. 
Rozwój produkcji  lokalnej  również powo-
dował pojawienie się nowych kształtów lub 
przekształcanie form już znanych7. 

Ceramika czarnopokostowana produ-
kowana była w zakładach garncarskich 
w Beocji, Koryncie  i w Lakonii  już w VI w. 
p.n.e.8, miejscowe przykłady naczyń czarno-
pokostowanych znane są również z  innych 
obszarów południowej  i  centralnej  Italii9. 
Także w ośrodkach  greckich na wyspach 
egejskich i wybrzeżu Azji Mniejszej cerami-
ka czarnopokostowana produkowana była 
w V w. p.n.e.10 Jednak wytwarzanie ceramiki 
czarnopokostowanej rozwinęło się na więk-
szą  skalę dopiero w V w. p.n.e. W okresie 

klasycznym w przypadku warsztatów spoza 
Attyki produkcja naczyń w tej technice miała 
raczej zasięg lokalny lub regionalny i rozwi-
nęła się dopiero w IV w. p.n.e. Z przełomu V  
i IV w. p.n.e. znane są przykłady naczyń nawią-
zujących formą i sposobem zdobienia do na-
czyń attyckich – między innymi z warsztatów 
południowoitalskich – jednak ze względu na 
odmienne cechy technologiczne i stylistyczne 
można uznać je za miejscowe naśladownictwa 
ceramiki pochodzącej z Aten11. Produkowane 
lokalnie naczynia czarnopokostowane różnią 
się od egzemplarzy ateńskich pod względem 
technologicznym, użyta glina daje odmienną 
barwę po wypaleniu (co często jest podstawą 
do identyfikacji proweniencji wyrobów), od-
mienne cechy ma również pokost, różniący 
się barwą, konsystencją oraz efektem wizual-
nym w postaci charakterystycznego metalicz-
nego połysku lub zupełnego braku połysku 
na powierzchni12. W ośrodkach wschodniej 
części basenu Morza Śródziemnego naczynia 
czarnopokostowane produkowane były do 
około 100  r. p.n.e.,  gdy  zostały  zastąpione 
przez naczynia czerwonopolewane, między 
innymi z Pergamonu; w warsztatach za-
chodnich produkcja trwa do około połowy 
I w. p.n.e. i również zostaje zastąpiona przez 
ceramikę czerwonopolewaną, między innymi 
ceramikę aretyńską13. 

Naczynia czarnopokostowane produko-
wane w Atenach mają  charakterystyczną 
czarną,  lśniącą  powierzchnię,  w wielu 
przypadkach spód naczynia pozostawiony 
jest w kolorze gliny, a samo dno od ze-
wnętrznej  strony  pokryte  jest  sekwencją 
koncentrycznych pasów różnej  szerokości, 
środek naczynia zaznaczony jest najczęściej 
kropką. W  IV w.  p.n.e.  produkcja naczyń 
czarnopokostowanych w Atenach uległa 
intensyfikacji (co miało bezpośredni wpływ 
na obniżenie jakości ich wykonania). Szybszą 
produkcję uzyskiwano poprzez zanurzenie 
całego naczynia w pojemniku z pokostem. 
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Naczynia czarnopokostowane w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

W rezultacie tego zabiegu cała powierzchnia, 
łącznie z zewnętrzną stroną dna, pokrywała 
się czarnym barwnikiem14. Naczynia attyckie 
w szczytowym okresie swojego rozwoju osią-
gają bardzo dopracowane, delikatne kształty, 
pokryte gęstym pokostem o głębokiej i lśnią-
cej barwie – czarnej z granatowym lub oliw-
kowym odcieniem. Kształty naczyń  i  efekt 
lśniącej  powierzchni pozwalają przypusz-
czać, iż naczynia gliniane wzorowane były 
na naczyniach metalowych, wykonanych  
z brązu i srebra.  Już z początkiem IV w. p.n.e. 
pokost stał się rzadszy i mniej połyskliwy, 
nabierając  przy  tym  ciemnobrązowego  
i brunatnego odcienia. Ornament uzyskiwa-
no poprzez wyciskanie motywów roślinnych 
– głównie palmet, wici, meandrów oraz 
rzędów kropek w postaci jajownika – za po-
mocą stempli lub poprzez żłobienie rylcem 
cienkich półokrągłych wici oraz rzędów kre-
seczek ułożonych w koncentryczne okręgi. 
Ornament najczęściej umieszczany był na 
wewnętrznej powierzchni dna naczynia. 
Wyciskana  i  ryta dekoracja  była wykony-
wana w miękkiej glinie przed wypaleniem 
naczynia w piecu garncarskim15. Dodatkowy 
ornament na naczyniach jest stosunkowo 
rzadki. W przypadku produktów warsztatów 
attyckich są to poziome pasy zarezerwowane 
w kolorze gliny lub linie ciemnoczerwonego 
barwnika  podkreślające  profil  naczynia. 
Zabiegi te są bardziej charakterystyczne dla 
wczesnej produkcji naczyń czarnopokosto-
wanych. W okresie hellenistycznym zarów-
no w produkcji ceramiki attyckiej, jak i z 
innych ośrodków ornament wyciskany i ryty 
został  zastąpiony motywami malowanymi 
białym kolorem, dodatkowo podkreślonym 
złotymi szczegółami. Motywy wykorzysty-
wane do dekoracji to głównie wątki roślinne 
i proste rozwiązania geometryczne. Ten spo-
sób dekoracji zyskał nazwę stylu zachodniego 
zbocza, ponieważ pierwsze liczne znaleziska 
odkryto na zachodnim zboczu akropolu 

ateńskiego16. Z okresem IV w. p.n.e. związany 
jest również rozwój ceramiki w stylu Gna-
thia, produkowanej w ośrodkach  italskich 
w Apulii, Kampanii, Lacjum, Etrurii i na 
Sycylii17. W dekoracji naczyń tego stylu sto-
sowano nie tylko biały barwnik, ale również 
inne kolory: żółty, czerwony, czasem zielony, 
niebieski  i  różowy, a poza wzorami roślin-
nymi pojawiały się figury ludzkie, zwierzęta 
(zające, gołębie) oraz różne przedmioty, jak 
na przykład maski teatralne. Innym sposo-
bem dekoracji naczyń czarnopokostowanych 
było doklejanie za pomocą rozrzedzonej gliny 
dodatkowych aplikacji, osobno odciśniętych 
w formach. Zabieg ten znany jest zarówno  
z przykładów ceramiki attyckiej, jak i wyro-
bów południowoitalskich oraz warsztatów 
na Krecie z okresu hellenistycznego. W IV w. 
p.n.e. wśród naczyń attyckich i innych roz-
powszechnia się modelowanie powierzchni 
poziomymi (np. stopki) lub pionowymi (np. 
brzuśce dzbanów lub czasza naczyń do picia) 
żłobkami,  co  tym bardziej  sugeruje naśla-
downictwo naczyń metalowych. W okresie 
hellenistycznym  rozpowszechniają  się 
natomiast naczynia odciskane w  formach, 
których kształt  i  dekoracja,  a  także  efekt, 
jaki dawał pokost, również wzorowane były 
na naczyniach metalowych18.

Poczynając  od  IV w.  p.n.e.,  produkcja 
naczyń pokrytych czarnym pokostem poza 
warsztatami attyckimi rozwijała się bardzo 
dynamicznie na obszarze  Italii.  Przykłady 
naczyń w omawianej technice pochodzą nie 
tylko z regionu, ale rozprzestrzeniły się w całej 
zachodniej części Morza Śródziemnego i do-
cierały  także do tak dalekich ośrodków,  jak 
miasta greckie nad Morzem Czarnym. W tzw. 
ceramice kampańskiej wyróżnia się trzy gru-
py/klasy: A, B i C19. Produkcja ceramiki klasy 
A przypisywana jest warsztatom z Neapolu. 
Dekoracja naczyń  jest dość prosta  i opiera 
się na  stemplach w  formie palmet  i  rozet 
oraz motywie koncentrycznych kreseczek  
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(tzw. ruletowaniu)20. W przypadku klasy 
B  początkowo wskazano Kampanię  jako 
miejsce jej produkcji21, jednak bardziej szcze-
gółowe analizy wykazały, iż wytwarzanie 
naczyń o cechach charakterystycznych dla 
klasy B miało miejsce także na terenie Etru-
rii, stąd też często ceramika ta określana jest 
jako etruska ceramika czarnopokostowana22. 
W kompozycji dekoracyjnej najczęściej wyko-
rzystywane były sekwencje rytych okręgów, 
uzupełnione ruletowaniem oraz odciskami 
stempli w kształcie lilii i palmety23. Nato-
miast ceramika opisana i sklasyfikowana jako 
klasa C24 charakterystyczna jest dla warsz-
tatów sycylijskich, zwłaszcza w Syrakuzach. 
Produkcja naczyń czarnopokostowanych 
została stwierdzona również w wielu innych 
ośrodkach  italskich,  dlatego  podstawową 
klasyfikację rozszerzono o kolejne klasy cha-
rakterystyczne dla wytwórczości lokalnej25. 

Naczynia czarnopokostowane 
w zbiorach Muzeum  
Narodowego w Poznaniu.  
Charakterystyka zbioru 

W grupie ceramiki czarnopokostowanej  
z Muzeum Narodowego w Poznaniu znalazły 
się trzy naczynia ateńskie oraz sześć naczyń 
italskich. W grupie naczyń ateńskich wy-
różniono czarę do picia (nr. kat. 1, tabl. 1.1,  
s. 20). W kategorii czar służących do picia 
najbardziej popularne były naczynia na 
wysokiej nóżce (gr. kyliks). Naczynia te, pro-
dukowane w warsztatach attyckich zarówno 
w technice czarno-, jak i czerwonofigurowej, 
były mniej popularne w wersji czarnopoko-
stowanej. Natomiast wśród naczyń czarno-
pokostowanych najbardziej powszechne były 
czary bez nóżki (ang. stemless cup), z czaszą 
osadzoną bezpośrednio na niskiej, szerokiej, 
pierścieniowatej  stopce. Do  tego  rodzaju 
należy naczynie ze zbiorów poznańskich. 
Czary bez nóżki zostały szczegółowo opisane, 

w większości po raz pierwszy, w publikacji na 
temat ceramiki czarnopokostowanej z agory 
ateńskiej26. Podzielono je na dwie grupy: małe 
i duże. Proporcje i kształt czaszy naczynia  
z Poznania są charakterystyczne dla czar typu 
Rheneia, które  stanowią  jeden z podtypów 
małych czar bez nóżki. Nazwę zaczerpnię-
to  od nazwy wyspy Rheneia (pol. Rinia) 
w okolicach Delos, z której pochodzą po raz 
pierwszy opisane naczynia o tym kształcie27. 
Stopka wykazuje natomiast cechy analogicz-
ne do tych spotykanych w dużych czarach 
omawianej kategorii. Na podstawie znalezisk 
z agory ateńskiej stwierdzono, że występowa-
nie czar bez nóżki zamyka się w okresie od  
ok. 500 do ok. 375 r. p.n.e. Naczynie ze zbio-
rów poznańskich datować można na drugą 
ćwierć V w. p.n.e. 

Mianem askosów przyjęto nazywać na-
czynia o charakterystycznym imadle kabłą-
kowato wygiętym nad brzuścem naczynia  
i  łączącym  się  z wąskim,  lejkowatym wy-
lewem, który umożliwiał dozowanie ma-
łych  ilości  płynów. Naczynia  te  służyły 
do dozowania oliwy (formy  czarnopoko-
stowane),  perfum (egzemplarze  dekoro-
wane) lub oliwy i innych gęstych płynów 
używanych w gospodarstwie domowym 
(naczynia niezdobione)28. Askosy rozwi-
jają  się od  form głębokich, których kształt 
nasuwa na myśl skórzany bukłak, do form  
niskich, przysadzistych29. Wyróżnić  tu 
można naczynia zakończone wylewem  
w  formie  lejka oraz późniejsze przykłady 
z wylewem w kształcie głowy lwa. Askosy 
mają uchwyt w formie kabłąka lub pierście-
nia mocowanego na krawędzi brzuśca na-
przeciw wylewu. Znana jest także grupa form 
płytkich, zdobionych pionowymi żebrakami 
na brzuścu oraz z sitkiem na szczycie brzuśca, 
oraz typ askosu z pokrywką. Rozwinięciem 
formy jest guttus, który pojawił się w reper-
tuarze czarnopokostowanych naczyń attyc-
kich u schyłku V w. p.n.e. Zmiana kształtu 



11

Naczynia czarnopokostowane w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

polegała na umieszczeniu wylewu naczynia 
na środku zbiorniczka, co wpłynęło na jego 
proporcje, oraz na zastosowaniu imadła  
w kształcie pierścienia mocowanego na brzu-
ścu. Naczynie ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu (nr kat. 2, tabl. 1.2, s. 20) 
prezentuje typ płytki, który występuje wśród 
naczyń czarnopokostowanych w Atenach 
już w drugiej ćwierci V w. p.n.e. Największa 
popularność naczyń czarnopokostowanych 
tej klasy przypada na okres od 430 do 400 r. 
p.n.e., choć ich produkcja w warsztatach 
ateńskich trwa do około 350 r. p.n.e. Przy-
kład ze zbiorów poznańskiego muzeum 
może być datowany na ostatnią ćwierć V w. 
p.n.e. Ostatnie w zbiorze naczynie ateńskie 
to pokrywka pyksis (nr kat. 3, tabl. 1.3, 
s. 20). Nazwą pyksis określano małe pudeł-
ka, w których zazwyczaj przechowywano 
sypkie kosmetyki lub biżuterię (sugeruje się, 
że także perfumy, choć wydaje się to mniej 
prawdopodobne)30. 

Pokrywka ze zbiorów poznańskich należy 
do naczynia o cylindrycznej formie i małych 
rozmiarach, sklasyfikowanego wśród znale-
zisk z agory ateńskiej jako typ D31. Kształt 
naczynia wywodzi się od nieco większych 
pojemników przeznaczonych na pudry, 
produkowanych w Atenach od VI w. p.n.e., 
a wzorowanych na  formach wywodzących 
się  z warsztatów w Koryncie  już w VII w. 
p.n.e. Ich kształt poza formą pokrywki – od 
półokrągłej  po  płaską w  przekroju  –  nie 
zmienia się w zasadniczy sposób. Pyksides 
typu D charakterystyczne są dla późnego V 
i dla IV w. p.n.e. Jakość wykonania i rodzaj 
zastosowanego pokostu sugerują, iż naczynie 
ze zbiorów poznańskich powstało jeszcze  
w V lub na początku IV w. p.n.e.

Naczynia produkowane w warsztatach 
w południowej Italii w zbiorze MNP repre-
zentuje jedna czara bez nóżki, której kształt 
można wywodzić z pierwowzorów attyckich, 
zwłaszcza naczyń należących do klasy Agora 

P 10359. Naczynia tej klasy produkowano 
w Atenach stosunkowo krótko, w zasadzie 
jedynie przez pierwszą  ćwierć V w. p.n.e., 
prawdopodobnie pochodziły więc z jednego 
warsztatu. W przypadku naczynia z Poznania 
(nr kat. 4, tabl. 2.4, s. 21) stopka czary odbie-
ga od attyckiej formy i zbliżona jest kształtem 
do stopek czar typu Rheneia, które powstały 
w drugiej ćwierci V w. p.n.e. z przekształcenia 
czar klasy P 1035932. 

Kolejne naczynie to dzbanuszek pre-
zentujący  formę  charakterystyczną  dla 
produkcji warsztatów południowoital-
skich. Kształt naczynia należy do kategorii  
F 5000, do której  J.P. Morel zaliczył  formy  
z wąskim wylewem  i  jednym  pionowym 
imadłem. Omawiane naczynie (nr kat. 5, 
tabl. 2.5, s. 21) wywodzi się z rodzaju F 5300,  
w którego profilu wyraźnie  została wyod-
rębniona szyja, a wysoki wylew przybiera 
kształt kołnierza. Naczynie należy do serii 
F 5322, w której łączenie pomiędzy wylewem 
a imadłem zaznaczone jest modelowanym 
guzkiem, a brzusiec ma zaokrąglony kształt33. 
Na podstawie analogii naczynie poznańskie 
można datować na IV w. p.n.e.

Solniczki (ang. saltcellar) zostały wy-
odrębnione  spośród czarnopokostowanych 
miseczek głównie ze względów typolo-
gicznych, gdyż nie można jednoznacznie 
stwierdzić, iż były wykorzystywane tylko 
w tym jednym celu zdeterminowanym 
przez nazwę. Miseczki wykorzystywano 
jako pojemniki na przyprawy albo naczynia 
do picia małych ilości płynów, a także  jako 
miarki, pojemniczki na farby lub jako punkt 
zaznaczający cel w grze kottabos34. Solniczki  
z wyodrębnioną  stopką wykazują  podo-
bieństwo do klasy ze ściankami w kształcie 
echinusa. Solniczkę ze zbiorów poznańskich 
(nr kat. 6,  tabl.  2.6,  s.  21) można  łączyć 
ze względu na kształt z wyrobami attycki-
mi,  charakterystycznymi  dla  późniejszej 
produkcji  tej  klasy  ze  stopką w kształcie  
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pierścienia35, jednak w przypadku omawia-
nego naczynia zewnętrzna krawędź  stopki 
jest  dodatkowo ukośnie  ścięta.  Solniczki  
z wyodrębnioną stopką pojawiają się wśród 
naczyń attyckich z V w. p.n.e., choć w nie-
licznych przykładach; natomiast produkcja 
solniczek  z  pierścieniowatą  stopką  jest 
szczególnie intensywna w drugiej i trzeciej 
ćwierci IV w. p.n.e.36 

Dwa kolejne naczynia to talerze, z których 
jeden należy do klasy z zawiniętym do środka 
brzegiem (nr kat. 7, tabl. 2.7, s. 21). Drugi 
to przykład tzw. talerza rybnego (nr kat. 8, 
tabl. 2.8, s. 21), który prezentuje kształt 
charakterystyczny dla funkcji, jaką spełniał, 
tj. serwowania ryb ze specjalnie przygotowa-
nym sosem37. Talerze czarnopokostowane 
zaczęto produkować w warsztatach attyc-
kich dopiero w ostatnich dziesięcioleciach 
V w. p.n.e., a ich produkcja rozwinęła się 
w IV w. p.n.e.  i  trwała do późnego okresu 
hellenistycznego. Talerze z zawiniętym brze-
giem (ang. rolled rim) zaczęto produkować 
w warsztatach attyckich około 430 r. p.n.e.38 
Forma ta była szczególnie popularna w IV w. 
p.n.e. i przez cały okres hellenistyczny. 
Jednak młodsze egzemplarze pozbawione 
są dopracowanych  szczegółów charaktery-
stycznych dla talerzy z końca V w. p.n.e. Ze 
względu na dopracowaną  formę naczynia 
oraz starannie wykonany ornament, cha-
rakterystyczny także dla czar bez nóżki klasy 
delikatnej z tego samego okresu, naczynie 
można datować na ostatnią ćwierć V w. p.n.e.  

Talerze rybne (ang. fish plate) wzięły 
swoją  nazwę  od  dekoracji  wewnętrznej 
powierzchni, zdobionej przedstawieniami 
ryb i innych stworzeń morskich. Talerze 
te mają bardzo charakterystyczny kształt – 
z okrągłym zagłębieniem w centrum oraz 
wywiniętym na zewnątrz pod kątem prostym 
i opadającym do dołu brzegiem. W technice 
czarnopokostowanej naczynia te zaczęto 
w Atenach wyrabiać pod koniec V w. p.n.e.39 

(nieaktualne  są  już  dawne  twierdzenia 
badaczy, jakoby ich wytwarzanie rozpoczę-
to nie wcześniej niż około 400 r. p.n.e.40), 
a produkcja bardzo dobrze rozwijała się  
w okresie hellenistycznym aż do przełomu  
II  i  I w.  p.n.e. Naczynia  tego  typu produ-
kowane były również w warsztatach poza 
Atenami, jednak formy południowoitalskie 
różnią  się  od  pierwowzorów  ateńskich  
(z wyjątkiem pierwszej fazy rozwoju produk-
cji italskiej, gdy wiele form stanowiło naśla-
downictwa naczyń attyckich). Podobieństwo 
formy  naczynia  z  Poznania  do  naczyń  
z Aten wskazuje na dość wczesną produkcję 
– z przełomu V i IV w. p.n.e.

Zbiór ceramiki czarnopokostowanej  
o nieateńskim pochodzeniu zamyka mi-
niaturowa oinochoe (nr kat. 9, tabl. 2.9, 
s. 21), w całości pokryta pokostem. Naczynia 
miniaturowe mogły pełnić między innymi 
funkcję darów grobowych, wotywnych  lub 
zabawek. Przykłady różnych typów naczyń 
miniaturowych zostały omówione w mono-
grafii dotyczącej  znalezisk  zabytków cera-
micznych z wykopalisk na agorze ateńskiej41. 

KATALOG

1. Czara bez nóżki
Nr inw.: MNP A 66
Tabl. 1.1 
Proweniencja: nieznana
Historia: w zbiorach Kaiser Friedrich Museum, od 
1919 w  zbiorach Muzeum Wielkopolskiego,  obec-
nie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Publikacje: Kubczak 1983, nr 90; Szymkiewicz 
1984, s. 40.
Wymiary i stan zachowania: wys. 5,5 cm; śr. wylewu  
16,2 cm; śr. dna 9,5 cm; naczynie sklejone z czter-
nastu fragmentów. 
Technologia: glina bladoczerwona z różowym od-
cieniem, 2.5YR 6/3–6/4; pokost ciemnobrązowo-
czarny  z oliwkowym odcieniem, Gley1 2.5/N, gę-
sty, z połyskiem, powierzchnia gładka.

Opis: czara ma pogrubiony i zaokrąglony 
brzeg, który wychylony jest lekko na ze-
wnątrz. Wylew  jest prostopadły  i wklęsły, 
ostrym łukiem przechodzi w płytką czaszę 
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i  część  przydenną. Od wewnętrznej  stro-
ny przejście  pomiędzy wylewem a  czaszą 
zaznaczono wyraźnym  łukiem  i wcięciem 
ścianki. Stopka jest szeroka, pierścieniowata, 
pogrubiona, modelowana na zewnątrz w dwa 
poziomy: górny w postaci niskiego stopnia, 
dolny w  kształcie wyższego  pierścienia  
o lekko wklęsłej powierzchni. Płaszczyzna, na 
której spoczywa naczynie, jest płaska. Imadła 
poziome umocowane są w miejscu przejścia 
wylewu w czaszę, wyciągnięte łukiem ku gó-
rze, nie wychodzą powyżej poziomu krawędzi 
naczynia.  Imadła  są  owalne w  przekroju 
poprzecznym. Pokost pokrywa wewnętrzną  
i  zewnętrzną powierzchnię naczynia poza 
zewnętrzną  powierzchnią  stopki  oraz  jej 
podstawą. Dno od zewnątrz zarezerwowane 
jest w kolorze gliny z dookolnymi pasami 
pokostu na powierzchni. Naczynie nie jest 
dodatkowo zdobione dekoracją stempelkową.

Typologia i datowanie: czara bez nóżki, 
Ateny, druga ćwierć V w. p.n.e.

Uwagi: proporcje i kształt czaszy są charak-
terystyczne dla czar typu Rheneia, por. B.A. 
Sparkes, L. Talcott, Black and Plain Pottery 
of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., [w:] 
The Athenian Agora, Vol. 12, Princeton 1970 
(Sparkes, Talcott 1970), fig. 5. 456 naczynie 
datowane na pierwszą ćwierć V w. p.n.e.; zbli-
żona forma czaszy także w przypadku nastę-
pujących naczyń: N. Kunisch (red.), Corpus 
Vasorum Antiquorum (CVA), Deutschland, 
Band 81, Bochum, Kunstsammlungen der 
Ruhr-Universität, Band 2, München 2006, 
pl.  76.5;  J.D.  Beazley, H.G.G.  Payne,  E.R. 

Price, CVA, fascicule 9, Oxford, Ashmolean 
Museum fascicule 2, Oxford 1931, pl. 65.19; 
kształt stopki charakterystyczny dla czar 
większych rozmiarów, między innymi typu 
469 i 471, datowanych na podstawie znalezisk 
z agory ateńskiej na drugą ćwierć V w. p.n.e., 
por. Sparkes, Talcott 1970, fig. 5. 469, 471.

2. Askos
Nr inw.: MNP A 75
Tabl. 1.2
Proweniencja: nieznana
Historia: depozyt Antoniego Madeyskiego dla Mu-
zeum Wielkopolskiego (1925–1932)
Publikacje: Kubczak 198, nr. 91, il. 30; Szymkiewicz 
1984, s. 40.
Wymiary  i  stan  zachowania:  naczynie  zachowane  
w całości; wys. 7,6 cm; śr. wylewu 3 cm; śr. dna 8,5 cm.
Technologia: glina bladoczerwona z różowym odcie-
niem 2.4YR 6/4; pokost czarny z ciemnobrązowym 
odcieniem 2.5YR 3/1–10YR 3/1,  półmatowy;  po-
wierzchnia naczynia gładka. 

Opis: askos jest przysadzisty, ze zbior-
niczkiem w kształcie dysku, lejkowatym 
wylewem  i  imadłem w kształcie  kabłąka. 
Wylew ma pogrubiony,  brzeg  zaokrąglony 
i wywinięty na  zewnątrz, dno  jest płaskie  
z zaokrągloną ścianką, imadło w przekroju 
ma półokrągłą formę. Naczynie w całości po-
kryte jest pokostem poza spodem i zewnętrz-
ną powierzchnią dna, które pozostawione są 
w kolorze gliny.

Typologia i datowanie: askos, Ateny, V w. p.n.e.
Uwagi: naczynie czarnopokostowane 

o podobnych proporcjach: E. Rohde, CVA, 
Deutschland, Deutsche Demokratische 
Republik,  Band  29,  Gotha,  Schlossmu-
seum, Band 2, Berlin, 1968, pl. 76. 4 da-
towane  na  pierwszą  połowę V w.  p.n.e.; 

Kat. 1. Czara bez nóżki 
MNP A 66, 
fot. S. Obst



14

Inga Głuszek

podobne naczynie o zbliżonej chronologii: 
K.F.  Johansen,  CVA, Denmark,  fascicu-
le  6,  Copenhague: Musée National,  fa-
scicule 6, Copenhague 1938, pl. 272. 1;  
zbliżony kształt, ale inna forma: P. Mingaz-
zini, CVA, Italia, fascicule 29, Capua, Museo 
Provinciale Campano, fascicule 3, Roma 1958, 
pl. 4. 9; podobne proporcje naczynia czerwo-
nofigurowego:  E. Trinkl, CVA, Österreich 
Band 5, Wien, Kunsthistorisches Museum, 
Band 5, Wien 2011, taf. 2. 5–6, naczynie dato-
wane na drugą połowę V w. p.n.e.; K.F. Johan-
sen, CVA, Denmark, fascicule 6, Copenhague: 
Musée National,  fascicule 6, Copenhague 
1938, pl. 272.1; na okres V w. p.n.e. datowa-
ny jest askos o przysadzistym, dyskoidalnym 
brzuścu, który ma  jednak nieco odmienne 
proporcje lejka i uchwytu: J.D. Beazley, CVA, 
Great Britain fascicule 3, Oxford, Ashmolean 
Museum, fascicule 1, Oxford 1927, pl. 48. 31.

3. Pokrywka pyksis typ D
Nr inw.: MNP A 133  
Tabl. 1.3
Proweniencja: nieznana.
Historia: uzyskane w latach 1939–1945.
Wymiary  i  stan  zachowania: wys. 1,7  cm;  śr. wylewu 
4,6 cm; śr. dna 4,3 cm. Naczynie zachowane w całości, 
niewielkie odpryski pokostu na powierzchni naczynia.
Technologia: glina bladopomarańczowa z czerwo-
nym odcieniem 2.5YR 6/4; pokost czarny z brązo-
woczerwonym odcieniem, półmatowy, powierzch-
nia gładka.

Opis: pokrywka ma niskie  ścianki  lekko 
rozszerzające się ku górze. Ścianka wygięta jest 
w lekki łuk, brzeg spłaszczony i skierowany do 
środka naczynia, dno od zewnętrznej strony 
modelowane poprzez wypukłe i ryte okręgi. 
Pokrywka w całości pokryta  jest pokostem. 
Naczynie, do którego należała pokrywka, 
miało prawdopodobnie kształt niskiego cylin-
dra; brzeg pokrywki ma kształt dopasowany 
do wcięcia na brzegu pojemnika.

Typologia i datowanie: pokrywka pudełka 
– pyksis typ D, Ateny, IV w. p.n.e.

Uwagi: kształt zbliżony do: Sparkes, 
Talcott

4. Czara bez nóżki
Nr inw.:  MNP A 763 
Tabl. 2.4
Proweniencja: południowa Italia (?)
Historia: zakup od prywatnego właściciela (1985).
Publikacje: „Studia Muzealne” 1992, z. XV, s. 213.
Wymiary i stan zachowania: wys. 4,8 cm; śr. wylewu 
12,6  cm;  śr. dna 4,4  cm; naczynie  sklejone  z  czte-
rech fragmentów, ubytki uzupełnione i scalone ko-
lorystycznie.
Technologia: glina bladobeżowa z pomarańczowym 
odcieniem,  5YR  7/4–7/6;  pokost  czarny  z  ciem-
nogranatowym odcieniem, Gley2 2.5/10B, z poły-
skiem, gęsty.

Opis:  czarka bez nóżki o  zaokrąglonym 
brzegu i prostopadłej ściance wylewu, który 
lekko rozszerza się ku górze. Czasza jest 
zaokrąglona,  lekko  pogłębiona,  przejście 
pomiędzy wylewem a  czaszą modelowane 
w formie łuku o ostrej krawędzi po zewnętrz-
nej stronie i wklęsłym łuku po wewnętrznej 

Kat. 2. Askos 
MNP A 75, fot. S. Obst

Kat. 3. Pokrywka pyksis 
typ D MNP A 133, fot. S. Obst
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stronie  ścianki;  stopka  jest wąska,  dość 
wysoka, o  cienkich  ściankach,  spód  stopki 
płaski. Imadła są poziome, osadzone w części 
przydennej tuż pod wylewem, wygięte w łuk 
i wyciągnięte ku górze ponad brzeg naczynia.  
Po zewnętrznej stronie dna znajduje się gra-
fitto w postaci dwóch geometrycznych zna-
ków. Naczynie po wewnętrznej stronie dna 
zdobione jest ornamentem stempelkowym 
w postaci wieńca składającego się z czterech 
palmet i czterech lilii, ułożonych naprze-

miennie naprzeciw siebie, oraz odciśniętych 
wewnątrz wieńca dwu okręgów. Wieniec ro-
ślinny otoczony jest pasem meandra ujętego 
w dwa ryte okręgi, po zewnętrznej stronie 
pierścienia znajduje się osiem palmet.

Typologia i datowanie: czara bez nóżki, 
południowa  Italia (?) druga połowa V w. 
p.n.e. 

Uwagi: kształt naczynia zbliżony do: 
F. Brommer (red.), CVA, Deutschland, Band 
16,  Schloss Fasanerie (Adolphseck), Band 2, 

Kat. 4.1. Czara bez 
nóżki MNP A 763 – 
profil, fot. S. Obst

Kat. 4.2. Czara bez 
nóżki MNP A 763 – 
ornament, fot. S. Obst
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München 1959, pl. 88. 2; czasza o kształcie 
charakterystycznym dla czar ateńskich  
z pierwszej połowy V w. p.n.e., zwłaszcza 
naczynia 454:  Sparkes, Talcott  1970,  fig.  
5. 454, datowanego na drugą ćwierć V w. 
p.n.e.; stopka ma kształt powtarzający formę 
czar z trzeciej  ćwierci V w. p.n.e., np. czary 
460: Sparkes, Talcott 1970, fig. 5. 460 oraz 
462: Sparkes, Talcott 1970, fig. 5. 462, rów-
nież datowanego na trzecią ćwierć V w. p.n.e.; 
zbliżony kształt stopki także: Morgan 2004, 
nr. 95; podobny kształt, zwłaszcza stopki, ale 
odmienna  forma  imadeł: Beazley Archive 
Pottery Database (BAPD) http://www.
beazley.ox.ac.uk/pottery/default.html (do-
stęp 15.03.2018): 9015875; motyw kwiatów 
lilii ułożonych w wieńcu samodzielnie lub 
naprzemiennie z innym motywem dekora-
cyjnym charakterystyczny jest dla ceramiki 
czarnopokostowanej z terenów Italii (BAPD: 
1005661; 9006532; 9006526).

5. Dzbanuszek
Nr inw.: MNP A 28 
Tabl. 2.5
Proweniencja: Kampania (?)
Historia: z wykopalisk w Herkulanum (?), w Mu-
zeum Wielkopolskim, obecnie w Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu.
Publikacje: E. Bulanda (red.), K. Bulas, CVA, Po-
znan  Musée  Wielkopolskie,  fascicule  3,  Varsovie 
1936, s. 56, pl. 5. 3; Szymkiewicz 1982: 155, nr. 4; 
1984:  41;  Kubczak  1983,  s.  52,  nr.  109,  fot.  109; 
1985.
Wymiary i stan zachowania: wys. 10,2 cm; śr. wyle-
wu 5,5 cm; śr. dna 5 cm; naczynie zachowane w ca-
łości, drobne odpryski na powierzchni.
Technologia: glina jasnopomarańczowa z beżowym 
odcieniem 7.5YR 7/4-7/6; pokost ciemnobrązowy, 
matowy, lekko rozrzedzony; retusz ciemnoczerwony 
7.5R5/8; powierzchnia lekko chropowata.

Opis: wylew dzbanka jest pionowy, wysoki, 
zwęża  się w pierścieniowatą niską  szyjkę, 
która przechodzi w kulistą  czaszę osadzo-
ną na  rozszerzającej  się ku dołowi  stopce. 
Brzusiec zdobiony jest pionowymi, płytkimi 
rowkami, które u dołu ograniczone  są po-
ziomą,  rytą  linią;  stopka modelowana  jest 
po zewnętrznej stronie w poziome stopnie. 
Pojedyncze, pionowe imadło jest zaopatrzo-
ne w górnej części w guzek łączący  imadło  
z brzegiem wylewu, dół imadła mocowany 
jest w górnej  części  czaszy.  Stopnie  stopki 
pokryte  są  pokostem,  rowki  pomiędzy 
stopniami pozostawione są w kolorze gliny. 
Zachowane ślady wskazują, iż powierzchnia 
ta pokryta była czerwonym barwnikiem.

Typologia i datowanie: dzbanek, Kampa-
nia, IV w. p.n.e. 

Uwagi: kształt zbliżony do: J.P. Morel, 
Céramique campanienne: les formes, Rome 
1981 (Morel 1981), F 5322d 1, jednak 
egzemplarz z MNP ma dodatkowe pionowe 
żłobki na brzuścu podobnie jak: F 5322c 1, 
por. N. Breitenstein, K.F. Johansen, CVA, 
Denmark,  fascicule 7, Copenhague: Musée 
National, fascicule 7, Copenhague 1995, taf. 
286, 2 (dla: Morel 1981, F 5322 d 1); taf. 286, 
3 (dla: Morel 1981, F 5324a 1, F 5324b 1); 
porównaj również z: H. Kenner (red.), CVA, 
Deutschland, Bnad 5, Wien, Professor Franz 
v. Matsch, München 1942, s. 28, pl. 20.6;  

Kat. 5. Dzbanuszek 
MNP A 28,
fot. S. Obst
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A. Büsing-Koolbe (red.), CVA, Deutschland, 
Band 43, Mainz, Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum, Band 2, München 197, pl. 
30,10; dekoracja brzuśca na naczyniu o po-
dobnym kształcie: Catti 2008: fig. 51,52,53; 
typ naczynia porównaj również z: P. Mingaz-
zini, CVA, Italia, fascicule 29, Capua, Museo 
Provinciale Campano,  fascicule  3, Roma 
1958, pl. 9. 4–5; A. Rocco, CVA, Italy fascicu-
le 22, Museo Nazionale Archeologico di Na-
poli fascicule 2, Roma, 1953, pl. 15.5; podob-
ny kształt i proporcje brzuśca: A. Bruckner;  
Ch. Dunant; CVA Suisse. Genève, Musée 
d’art et d’histoire, Berne 1962, pl. 35. 25 
(Apulia, koniec V–IV w. p.n.e.). 

6. Miseczka
Nr inw.: MNP A 39 
Tabl. 2.6
Proweniencja: Kampania (?)
Historia: z wykopalisk w Herkulanum (?), w Mu-
zeum Wielkopolskim, następnie w Muzeum Naro-
dowym w Poznaniu.
Publikacje: E. Bulanda, K. Bulas, CVA Pologne 3, 
Collections  divers  (Varsovie,  Wilanów,  Poznań, 
Wilno  etc.),  E.  Bulanda  (ed.),  Varsovie–Cracovie 
1936, pl. 1.9; Kubczak 1983, nr. 105; Szymkiewicz 
1984, s. 41.
Wymiary i stan zachowania: wys. 2,9 cm; śr. wylewu 
9,3 cm; śr. dna 6,4 cm; miseczka zachowana w peł-
nym kształcie, sklejona z trzech fragmentów.
Technologia: glina bladoczerwona z beżowym od-
cieniem  2.5YR  6/4-6/6;  pokost  czarny  z  brunat-
nym odcieniem, półmatowy, gęsty; powierzchnia 
lekko chropowata.     

Opis: miseczka-solniczka o brzegu zawi-
niętym do wnętrza,  z pogrubioną  i  spłasz-
czoną krawędzią, brzeg  lekko zaokrąglony. 

Naczynie ma  ścianki pogrubione w górnej 
części, stopka jest pierścieniowata, ze spłasz-
czoną powierzchnią zewnętrzną.  

Typologia i datowanie: solniczka z wyod-
rębnioną  stopką, warsztat kampański (?), 
druga połowa IV w. p.n.e. 

Uwagi: solniczka o kształcie wywodzącym 
się z form attyckich, porównaj z przykładami 
klasy solniczek z wyodrębnioną stopką, seria 
ze stopką w kształcie pierścienia: Sparkes, Tal-
cott 1970, fig. 9. 942–950; w przypadku oma-
wianego naczynia zewnętrzna powierzchnia 
stopki ukośnie ścięta, co nie znajduje odzwier-
ciedlenia wśród naczyń ateńskich; kształt 
i proporcje bardzo podobne do: F.G. La Torre, 
G. Mollo, Finziade. Scavi sul Monte Sant’Angelo 
di Licata (2003–2005),  vol. 1, Roma 2013, 
s. 196, fig. 247i, 22–366; kształt porównaj 
także z BAPD: 9035535, 9006522; proporcje 
i kształt brzegu (ale odmienna forma stopki) 
zbliżone również do: Morel 1981, F 2714b1; 
porównaj także z: S.I. Rotroff , J.H. Oakley, De-
bris from a Public Dining Place in the Athenian 
Agora, Hesperia Supplement, XXV, Princeton 
1992 (Rotroff 1992), nr 250; kształt brzegu 
zbliżony do Sparkes, Talcott 1970, fig. 9. 870.

7. Talerz z zawiniętym brzegiem
Nr inw.:  MNP A 845 
Tabl. 2.7
Proweniencja: nieznana.
Historia: zakup dla Muzeum Narodowego w Pozna-
niu od prywatnego właściciela (1990).
Wymiary i stan zachowania: wys. 4,2 cm; śr. naczy-
nia 25,3 cm; śr. dna 16,8 cm; naczynie zachowane 
w całości.
Technologia: glina jasnopomarańczowoczerwona, 
7.5YR 7/4; pokost: czarny z brunatnym odcieniem, 
półmatowy, powierzchnia lekko chropowata.

Opis: talerz jest płytki, z pogrubionym, za-
winiętym do środka brzegiem. Powierzchnia 
od zewnętrznej strony modelowana jest w po-
staci płytkiego, wklęsłego łuku, stopka jest ni-
ska, wąska, o łukowato wygiętej powierzchni 
zewnętrznej i prostej, płaskiej powierzchni 
wewnętrznej; dno po zewnętrznej stronie 
pogrubione w  formie omfalosa w centrum. Kat. 6. Miseczka  

MNP A 39, fot. S. Obst
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Pośrodku powierzchni wewnętrznej  talerza 
znajduje się ornament w postaci dziewięciu 
palmet połączonych rytymi liniami wygiętymi 
w łuk; wieniec po zewnętrznej stronie otaczają 
trzy pierścieniowate okręgi z lekko skośnych 
kreseczek (ruletowanie).

Typologia i datowanie: talerz z zawinię-
tym brzegiem,  Italia, naczynie wzorowane 
na formie attyckiej, ostatnia ćwierć IV – po-
czątek III w. p.n.e.

Uwagi: talerze z za-
winiętym brzegiem wy-
różnione i opisane wśród 

znalezisk z agory ateń-
skiej: Sparkes, Talcott 1970, 
s. 147, fig. 10. 1046–1060; 

proporcje i kształt naczynia 
zbliżony do: Morel 1981, 

F 2222i/1; bardzo podobny kształt 
naczynia: F. Chelbi, Céramique à ver-

nis noir de Carthage, Tunis 1992, nr 18, 
także BAPD: 1011923; elementy o podob-
nych cechach morfologicznych można zaleźć 
również w naczyniach attyckich: kształt 
brzegu i ścianki: Rotroff 1997, fig. 47. 656, 
657; kształt  stopki: Rotroff 1997, fig. 47. 
658; ornament połączonych palmet otoczo-
ny pojedynczym rzędem kreseczek: J. Martin, 
G. Miquel, La distribución de cerámica griega 
en la Contestanía ibérica: el puerto comercial 
de la Illeta dels Banyets, Alicante 2003, nr. 
558, 578; staranne wykonanie ornamentu 
sugeruje powstanie naczynia u  schyłku  IV 
lub na początku III w. p.n.e.

Kat. 7.1. Talerz z zawiniętym 
brzegiem MNP A 845 – profil, 
fot. S. Obst

Kat. 7.2. Talerz z zawiniętym 
brzegiem MNPA 845 – ornament, 
fot. S. Obst
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8. Talerz rybny
Nr inw.: MNP A 844 
Tabl. 2.8
Proweniencja: nieznana.
Historia: zakup dla Muzeum Narodowego w Pozna-
niu od prywatnego właściciela (1990).
Publikacje: „Studia Muzealne” 1992, z. XV, s. 129.
Wymiary i stan zachowania: wys. 8 cm; śr. naczynia 
29,8  cm;  śr.  stopki  12,5  cm;  naczynie  zachowane  
w całości.
Technologia:  glina  jasnopomarańczowa 5YR 6/3–
7.5YR  6/3;  retusz  barwny:  jasnoczerwony  10R 
5/6–4/6; pokost od ciemnobrązowobrunatnego do 
czarnego, półmatowy, powierzchnia lekko chropo-
wata.

Opis: naczynie ma charakterystyczny 
kształt, ze skierowanym ku dołowi brzegiem 
i centralnie umieszczonym okrągłym zagłę-
bieniem. Brzeg talerza jest pogrubiony, wy-
ciągnięty ku dołowi,  jego krawędź jest pła-
ska. Wokół obniżenia na sos znajduje się płyt-
ki rowek, podobny biegnie również wzdłuż 
krawędzi zewnętrznej naczynia. Stopka jest 
wysoka, prostokątna w przekroju, o płaskiej 
podstawie.

Typologia i datowanie: talerz rybny, Italia, 
naśladownictwo naczynia attyckiego, koniec 
V – początek IV w. p.n.e.

Uwagi: porównaj kształt z: BAPD: 
9035461;  J. Bažant,  J. Bouzek, M. Dufková, 
J. Frel, R. Haken, I. Ondřejová, CVA, Répub-
lique Tchèque, fascicule 3, Prague, Universitè 
Charles,  fascicule 2,  Prague 1997, pl.  69, 
8; A. Bruckner; Ch. Dunant; CVA Suisse. 
Genève, Musée d’art et d’histoire, Berne 1962, 
pl. 39, 1; W. van Ingen, CVA, United States of 
America fascicule 3, University of Michigan 
fascicule 1, Cambridge 1933, pl. 18. 13.

9. Miniaturowa oinochoe
Nr inw.: MNP A 214 
Tabl. 2.9
Proweniencja: nieznana.
Historia: uzyskane w okresie 1939–1945.
Wymiary  i  stan  zachowania:  wys.:  3,5  cm;  śr.  wy-
lewu 1,3  cm;  śr.  dna  1,4  cm; naczynie  zachowane  
w całości.
Technologia:  glina  ciemnoszara,  Gley1  2.5/N–3 
/5GY;  pokost  szaroczarny,  matowy,  powierzchnia 
chropowata.

Opis: miniaturowa oinochoe wykonana 
ręcznie, z modelowanym w trójlistny kształt 
wylewem, wąską szyjką i wydłużonym brzu-
ścem.

Typologia i datowanie: naczynie lokalnej 
produkcji  o  nieokreślonej  proweniencji, 
IV–III w. p.n.e. 

Uwagi: miniaturowa oinochoe pocho-
dzenia attyckiego: E. Papuci-Władyka, CVA, 
Poland,  fascicule 11, Cracow,  Jagiellonian 
University  Institute  of  Archaeology  1, 
Jagiellonian University Museum, Cracow 
2012, pl. 33.6; 34, Sparkes, Talcott, 1970, 
pl. 45. 1367–1376; inne naczynia minia-
turowe, głównie o znaczeniu wotywnym: 
Rotroff 1997, pl. 104. 1362–1375; pl. 107. 
1400–1407, pl. 108; inne przykłady naczyń 
miniaturowych: BAPD: 9034372; 9003479. 

Kat. 8. Talerz rybny 
MNP A 844, fot. S. Obst

Kat. 9. Miniaturowa 
oinochoe MNP A 214, 

fot. S. Obst
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3

4

Tablica 1. Ceramika czarnopokostowana  
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
rys. I. Głuszek

PRZYPISY

  1 E. Bulanda, K. Bulas, CVA Pologne 3, Collections divers 
(Varsovie, Wilanów, Poznań, Wilno etc.), E. Bulanda 
(ed.), Varsovie–Cracovie 1936, s. 49–3, pl. 5.3-9.

   2 J. Kubczak (red.), Zbiory starożytności. Katalog 
wystawy, Poznań 1983; J. Szymkiewicz, Dział sztuki 
starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Studia 
Muzealne”, z.  XIV, 1984, 29–47.

   3 J. Szymkiewicz, Sztuka starożytna, w: W.  Suchocki, 
T. Żuchowski (red.), Stulecie otwarcia Muzeum im. Ce-
sarza Fryderyka w Poznaniu, Poznań 2004, s. 103–107.

   4 Karta naukowa MNP: Szymkiewicz 1985.
   5 MNPA-1513.
   6 Karta naukowa MNP: Szymkiewicz 1985.
   7 J.W. Hayes, Greek and Italian black-gloss wares and re-
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Black-glazed  
pottery vessels  

in the collection  
of the National  

Museum in Poznań

SUMMARY

The National Museum in Poznań holds a set of 
nine  black-glazed pottery  vessels, which  fall  into 
distinct groups as to their production and chronology. 
Three vessels can be attributed to Attic workshops 
(cat. nos. 1–3), while six  items come from Italian 
studios (cat. nos. 4–9). The vessels under discussion 
made their way to the Museum holdings in a differ-
ent manner. Some of the items were connected with 
the Emperor Friedrich Museum in Poznań (Kaiser 
Friedrich Museum). Others were incorporated into 
the collection of Muzeum Wielkopolskie, in opera-
tion during the inter-war period, still others were 
obtained during World War Two. The  last  group 
of  vessels  are  items donated or purchased  by  the 
Museum after the war. The vessels made in Athens 
include a drinking bowl, one of a group of stemless 
cups. The bowl most probably originated in the sec-
ond quarter of the 5th c. BC. Another item made in 
Athens is an askos, used e.g. for storing and pouring 
oil; the exemplar from the Museum holdings can be 

dated to the last quarter of the 5th c. BC. The last 
item manufactured in an Attic workshop from the 
collection of the National Museum in Poznań is a lid 
of a small box-pyxis, type D. Type D pyxis is charac-
teristic of late 5th and 4th c. BC. In the case of vessels 
made in Italian workshops, we can find here forms 
originating  in Greek  traditions and vessels of new 
shapes. One drinking vessel is a stemless bowl whose 
shape can be traced back to Attic originals and which 
can be dated to the second quarter of the 5th c. BC. 
Another vessel is a small jug, which can hark back to 
the 4th c. BC. The group of Italian vessels includes 
moreover a saltcellar, which can date to the latter 
half of the 5th c. BC. Another example of the Italian 
vessels group is a plate with a rolled rim, harking back 
to late 4th or early 3rd c. BC. Still another vessel is  
a fish plate from the late 5th and early 4th c. BC. The 
last  item  in  the  set of black-glazed pottery vessels 
not originating in Athens is a miniature oinochoe, 
glazed all-over. 



23

Tribulum. Archaiczne narzędzie rolnicze w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu

Barbara Jancz-Kostuch

Tribulum. 
Archaiczne 
narzędzie rolnicze 
w zbiorach 
Muzeum 
Etnograficznego 
w Poznaniu

 W 1980 r. ówczesna Katedra Etnogra-
fii UAM przekazała do zbiorów Muzeum 
Etnograficznego w Poznaniu narzędzie 
rolnicze pod nazwą „tribulum”. Pochodzi-
ło ono z przedwojennej kolekcji Muzeum 
Zasadniczych Technik Ludowych Instytutu 
Etnografii Uniwersytetu Poznańskiego. 
To dość tajemnicze narzędzie przez ponad 
30 lat było przechowywane w magazynie 
i dopiero w 2011 r. postanowiliśmy pokazać 

je na wystawie „Rzeczy mówią”, poświęconej 
jubileuszowi 100-lecia naszego muzeum. 
Wiedza, jaką posiadaliśmy na jego temat, była 
dość skromna i ograniczała się do ogólnych 
danych technicznych. Ponieważ eksponat 
swoim wyglądem zwracał uwagę zwiedza-
jących, a my nie potrafiliśmy odpowiedzieć 
na wiele pytań, postanowiłam zająć się tym 
tematem i podjąć próbę usystematyzowania 
dostępnych materiałów. 

W polskiej literaturze etnograficznej nie 
znalazłam ani jednego opracowania o tribu-
lum, pomimo że narzędzie to występowało 
i jeszcze sporadycznie występuje na wielu 
obszarach basenu Morza Śródziemnego – na 
Bałkanach (Macedonia, Bułgaria), Półwy-
spie Iberyjskim, Bliskim Wschodzie (Syria, 
Turcja, Iran, Jordania), w Afryce północnej 
(Egipt, Etiopia, Tunezja, Maroko), a także na 
wyspach Morza Śródziemnego (Cypr, Kreta, 
Malta, Korsyka) i Egejskiego (Alonnissos).

Poza Kazimierzem Moszyńskim, który 
poświęcił mu krótki tekst, ani jeden z wybit-
nych polskich etnografów nie zajmował się 

1. Tribulum, ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, MNP E 
5809, fot. Adam Cieślawski
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tym tematem. Nawet Eugeniusz Frankowski, 
który w latach 1914–1920 prowadził rozległe 
badania etnograficzne w Hiszpanii i Portuga-
lii, a potem do1939 r. często tam bywał, nie 
wspomniał w żadnym ze swoich opracowań 
o tribulum. Również inni etnografowie pol-
scy prowadzący liczne badania na Bałkanach 
i Bliskim Wschodzie nie wspominali w swoich 
opracowaniach o istnieniu tribulum. 

Niniejszy tekst jest pierwszą próbą opra-
cowania w języku polskim tego tematu. Ko-
rzystałam w tej pracy głównie z materiałów 
dostępnych w języku angielskim. W trakcie 
zbierania informacji skorzystałam również 
z tekstów w języku serbskim oraz hiszpań-
skim.

Tribulum w Muzeum Etnogra-
ficznym w Poznaniu

Tribulum z naszych zbiorów zbudowane 
jest z 4 desek o długości 150 cm każda, wy-
giętych w górę, podobnie jak płozy prymityw-
nych sań lub nart. Deski o grubości 6–8 cm są 
połączone równolegle dwiema poprzecznymi 
belkami i przymocowane do nich drewniany-
mi kołkami. Szerokość powstałej platformy 
wynosi 76 cm. Powierzchnia robocza tego na-
rzędzia wynosi 76 cm (szer.) × 82 cm (dł.). 
W spodnią, pracującą część platformy wbite 
są 32 rzędy krzemiennych, ukształtowanych 
w formę trapezu ostrzy. Każdy rząd składa 
się z 11 takich krzemieni. Układ krzemieni 
w rzędach jest naprzemienny, co prawdopo-
dobnie miało na celu łatwiejsze przecieranie 
słomy i wydobycie ziarna podczas pracy.  
W górnej, nieroboczej części platformy znaj-
dują się dwie poprzeczne belki, które połą-
czono z kolei dwiema wzdłużnymi belkami 
o dł. 101 i 103 cm. Niepracująca, wygięta 
w kształcie płozy część tribulum, służąca do 
najeżdżania na warstwę słomy, ma długość 
68 cm, a szerokość 76 cm u nasady i 57 cm 
na końcu wygięcia.

Tribulum – przeznaczenie  
i sposób działania 

Według słownika łacińsko-polskiego 
tribulum to „młocarnia (wózek, którym jeż-
dżono dla wydobycia ziarna)”1, a Kazimierz 
Moszyński w pierwszym tomie Kultury ludo-
wej Słowian pisze: „Tu i ówdzie w Macedonii 
i Bułgarii oraz u sąsiadujących z Bułgarami 
tureckich Gagauzów, a poza tym i na po-
łudniowych krańcach zachodniej Ukrainy 
spotykamy obok wydeptywania zboża, także 
młócenie go za pomocą starożytnego narzę-
dzia, znanego w nauce pod nazwą tribulum”2. 

Obiektywnie rzecz biorąc, na podstawie 
filmów prezentowanych na YouTube3 stwier-
dzić można, że jest to narzędzie służące do 
omłotu zboża poprzez oddzielenie kłosów 
od słomy. Jednocześnie „wykruszało” ono 
ziarna z kłosa oraz poprzez przecieranie słomy 
podczas przejazdów zaprzęgiem po specjalnie 
przygotowanym klepisku cięło słomę na 
drobniejsze elementy. Elementy te – plewy 
i przetarta słoma – były później wykorzysty-
wane do wzmocnienia cegieł z gliny lub błota, 
jako pasza dla zwierząt lub jako opał4.

Kazimierz Moszyński pisze dalej: „Jest to 
przyrząd z ogólnego kształtu nieco podobny 
do najprymitywniejszych sań (w rodzaju np. 
niektórych sań tunguskich) i geometrycznie 
związany zapewne z tego rodzaju najpierwot-
niejszymi wehikułami. Składa się z płaskiej, 
odpowiednio wygiętej deski, w którą od spodu 
nabite są zwykle ostre krzemienie, a często 
i noże. Tribulum ciągną konie lub bydło; 
dolną powierzchnią młóci ono zboże, a jedno-
cześnie tnie słomę na sieczkę. I ten przyrząd, 
podobnie jak pałamarka jest pod względem 
zasięgu wybitnie nadśródziemnomorski. 
Południowa Europa znała go już w starożyt-
ności, a dziś jeszcze spotyka się w Grecji, na 
Bałkanach, w niektórych okolicach Iberii, zaś 
dalej – w północnej Afryce, w Palestynie, Syrii, 
Armenii, Gruzji i Anatolii”5.
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Do masywniejszych tribulów, za pomo-
cą łańcuchów lub powrozów, zaprzęgano 
parę wołów, mułów, osłów lub koni. Do 
mniejszych zaprzęgano pojedyncze zwierzę 
pociągowe. Do omłotów służyło utwardzone 
klepisko, specjalnie przygotowane na skali-
stym podłożu, wybrukowane lub ubite z gliny 
wzmocnionej żwirem. W każdym razie cho-
dziło o to, żeby podłoże nie zawierało trawy 
ani luźnej ziemi, bowiem utrudniałoby to 
dalsze prace związane z czyszczeniem ziarna. 
Większość klepisk miała kształt kwadratu 
lub prostokąta o bokach długości od 10 do 
50 m. Zdarzały się również klepiska okrągłe 
o promieniu od 10 do 30 m. 

Na tak przygotowane podłoże wykładano 
koliście zebrane zboże, skierowane kłosami 
do środka. Chodziło o to, żeby ziarna oddzie-
lały się od słomy w środku klepiska, a słoma 
rozdzierana przez tribulum wysuwana była 
na zewnątrz. Ludzie pracujący przy ukła-
daniu kolistej warstwy zboża pilnowali, 
żeby nie była ona ani zbyt niska (żeby nie 
niszczyć krzemieni), ani zbyt wysoka (co 
utrudniałoby pracę tribulum). Powożący 
przeganiał zwierzęta z zaprzęgiem torem 
spiralnym od zewnątrz do środka klepiska. 
Po każdym przejechaniu w taki sposób całej 
trasy pozostali ludzie drewnianymi widłami 
podsypywali rozepchniętą słomę i odwracali 
ją na drugą stronę. Po kilkukrotnym przeje-
chaniu kolistymi torami powożący przejeż-
dżał po stercie zboża ruchem wahadłowym, 
tak długo aż uznawano, że już więcej słomy 
nie da się przetrzeć ani wyłuskać więcej ziar-

na. Po skończonej młocce oczyszczano ziarno 
poprzez wyrzucanie go w górę drewnianymi 
łopatami, a wiatr dokonywał selekcji, wywie-
wając lżejsze plewy na zewnątrz, podczas gdy 
cięższe ziarno spadało bliżej. Przy dobrej, su-
chej i wietrznej pogodzie można było w ciągu 
dnia wymłócić do 600 kg ziarna6.

Tribulum – typologia narzędzia 

Na podstawie oględzin eksponatu z nasze-
go muzeum oraz dostępnych w literaturze 
opisów, zdjęć i filmów wykonanych przez 
badaczy i pasjonatów tego tematu można ge-
neralnie przyjąć, że mimo różnic w budowie 
mamy do czynienia z jednym i tym samym 
narzędziem, różniącym się jedynie drobny-
mi elementami. Bardzo podobny opis tego 
urządzenia za publikacją J. Evansa z 1872 r. 
cytuje w swoim artykule Hazel E. Martingell: 
„Tribulum jest rzymskim urządzeniem młó-
cącym z krzemiennymi zazwyczaj zębami. 
Są to płaskie sanie z drewna, długie na 5 do 
6 stóp [ok. 150–180 cm] i 2 lub 3 stopy sze-
rokości [ok. 60–90 cm]. Na spodniej stronie 
tych sań są wydziobane dłutem w drewnie 
kwadratowe lub romboidalne otwory, jeden 
za drugim, w które wbite są kamienne płatki 
lub odłamki”7. 

Takie samo narzędzie opisano już w 1704 r. 
w Macedonii. Milena S. Filipović z Muzeum 
Etnograficznego w Belgradzie w artykule 
opublikowanym w czasopiśmie „Głasnik 
Etno grafskog Muzeja u Beogradu, 1954” pisze 
tak: „Kiedy nasz mnich Kiprian Raczanin 
w swojej wędrówce do Jerozolimy, w 1704 r., 
zobaczył na skraju wioski Grčište w Macedonii 
scenę młocki z użyciem dikjana, bardzo go to 
zaskoczyło i krótko opisał tę scenę. Widział, 
jak zaprzęg wołów oddzielał ziarno, ciągnąc 
skutecznie deskę (płytę) jak drzwi z nabi-
tymi u spodu kamieniami (krzemieniami), 
i te kamienie tarły słomę. [...] Jest to nasze 
najstarsze znaczenie dikjana, urządzenia do 

2. Tradycyjna 
młocka przy użyciu 
tribulum, Bułgaria.  
Zdjęcie z archiwum 
prof. Vakarelskiego 
(wykonane ok. 1920 r.), 
Explaining and exploring 
diversity in agricultural 
technology,   
red. Annelou van Gijn, 
John C. Whittaker  
i Patricia C. Anderson 
(2014)
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omłotu ziarna, które jest bardzo stare i które 
na naszej ziemi zanika”8.

W tym samym artykule Milena S. Filipović 
opisała dalej dwa konkretne tribula, nazywane 
przez nią dikjanami: „Muzeum Etnograficz-
ne w Belgradzie ma dwa egzemplarze tego 
urządzenia, zakupione przed I wojną świa-
tową, oba z Macedonii. [...] Oba eksponaty 
w belgradzkim muzeum etnograficznym są 
bardzo podobne do siebie i reprezentują 
jeden z najbardziej znanych i rozpowszech-
nionych typów dikjana. […] Jeden dikjan 
z regionu Marijowa w Macedonii zakupił 
dla Muzeum Etnograficznego w Belgradzie 
dr Sima Trojanović w 1905 r. Wykonany jest 
z dwóch grubych i u góry wygiętych desek 
długości 156 cm, które są do siebie mocno 
przymocowane i zabezpieczone kołkami. Od 
dołu, w płaską część powierzchni wciśnięto 
bardzo dużo ostrych i płaskich krzemieni, 
powtykanych w dość regularne rzędy. Drugi 
eksponat trafił do muzeum z Kriwej Pałanki 
w taki sposób, że został wysłany do muzeum 
przez naczelnika okręgu Skopje M. Cerovicia, 
a znaleziony w tureckim więzieniu przez serb-
ską armię, kiedy w 1912 r. weszła do Kriwej 
Pałanki. Był tam używany do torturowania 
więźniów. Od pierwszego eksponatu różni 
się tym, że jest krótszy (140 cm) i że oprócz 
przerzedzonych krzemieni został w niego 
wciśnięty ostry kawałek żelaza”9. Analizując 
oba cytaty, możemy stwierdzić, że macedoń-
skie narzędzia są bez mała identyczne z na-
szym eksponatem. 

Podobnie przedstawia się sytuacja w Buł-
garii. Christo Vakarelski opisuje: „We wschod-
niej Bułgarii młóci się najczęściej przy 
pomocy dikanii (tribulum), składającej 
się z ciężkich sosnowych lub innych desek, 
nabijanych u spodu krzemieniami. W niektó-
rych okolicach, z powodu braku krzemieni, 
dikania okuta jest ostrym żelazem. Dikanię 
włóczą po snopach konie, woły lub bawoły, tak 
długo, aż słoma stanie się drobna”10.

Z kolei Maria Gurova w swoim artykule 
tak opisuje tribulum występujące w Bułga-
rii: „Sanie do omłotu używane przez tra-
dycyjnych bułgarskich gospodarzy są dość 
standardowo zbudowane pod względem 
kształtu i wymiarów, także kształtu wkładek 
krzemieniowych. Tradycyjna dikania to 
platforma składająca się z dwóch do pięciu 
odpowiednio ociosanych drewnianych desek 
o długości 1,5–2 m, połączonych drewniany-
mi poprzeczkami. Preferowane jest drewno 
wierzby lub topoli. Na spodzie desek znajdują 
się rzędy rowków wyciętych dłutem. Krze-
mienie są wkładane do szczelin za pomocą 
drewnianego młotka. Płatki krzemienia (lub 
rzadziej ostrza) zostały wcześniej starannie 
obrobione w celu zmniejszenia ich szerokości 
i długości oraz uzyskania jajowatego kształtu, 
ułatwiającego włożenie i poprawiającego 
skuteczność omłotu. Wkładki wykonywano 
przeważnie z wysokiej jakości krzemienia 
z Ludogorie w północno-wschodniej Bułga-
rii. Powszechnie znany jako krzemień «do-
brudżański», materiał pochodził z kamie-
niołomów eksploatowanych już w czasach 
prehistorycznych. Niektórzy starzy ludzie 
z bułgarskiej Dobrudży wciąż pamiętają 
wyspecjalizowanych rzemieślników, którzy 
lokalnie przerabiali surowe krzemienie na 
płatki podobne do ostrzy i rozprowadzali 
te wkładki krzemienne na terenie całego 
kraju”11.

Na opublikowanych w literaturze i inter-
necie zdjęciach eksponatów zaobserwowałam, 
że masywniejsze wzory występują w Bułgarii, 
Macedonii12 i Hiszpanii13, a drobniejsze na 
Cyprze i greckich wyspach Morza Egejskiego14. 
Nieco inny kształt mają narzędzia występu-
jące na terenach Bliskiego Wschodu (Syria, 
Jordania) – tamtejsze tribulum jest węższe 
i nieco dłuższe, a część robocza wykonana jest 
najczęściej z obrobionych kamieni rzecznych, 
rzadziej z krzemieni lub obsydianu15. W użyt-
kowanych jeszcze gdzieniegdzie narzędziach 
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krzemienne lub obsydianowe ostrza zastępo-
wane są przez ostre kawałki metalu. Dotyczy 
to praktycznie wszystkich terenów, na których 
występuje tribulum16. Jest jeszcze jedna, dość 
istotna różnica w budowie tego narzędzia 
rolniczego – na Półwyspie Iberyjskim deski 
łączone są długimi kowalskimi ćwiekami19, 
a na Bałkanach łączy się je drewnianymi 
kołkami20. W tribulum znajdującym się 
w naszych zbiorach deski łączone są drewnia-
nymi kołkami, co zdaje się potwierdzać teorię 
o bałkańskim pochodzeniu tego urządzenia.

Tribulum – obszar  
występowania

Tribulum zbliżone budową do naszego 
eksponatu jeszcze do 1939 r. występowało 
w niemal wszystkich krajach wokół Mo-
rza Śródziemnego (na terenach Bliskiego 
Wschodu jeszcze dziś w niektórych wio-
skach używane jest do omłotu podobne 
urządzenie). W Bułgarii natomiast dość 
powszechnie występowało nawet do lat 
50. XX w. Maria Gurova pisze, że „ogólnie 
rzecz biorąc, bułgarskie sanie do młócenia 
były bardzo starannie produkowane i utrzy-
mywane, z doskonale ukształtowanymi 
i umiejętnie wkładanymi krzemieniami. 
Podczas pracy tribulum (sań do młócenia) 
niektóre elementy nieuchronnie wypadały 
i były zastępowane przez inne krzemienie. 
W niektórych przypadkach, gdy trudno było 
uzyskać nowe krzemienie, tribulum było 
naprawiane różnymi kamieniami zbieranymi 
z pola. Załamanie się handlu krzemieniem 
spowodowało konieczność zastępowania 
ostrzy krzemiennych innym materiałem – 
często były to ostrza metalowe (po II wojnie 
światowej znacznie łatwiejsze do zdobycia). 
W Bułgarii takie «dikania» były z pewnością 
używane do lat 50. XX w., kiedy to szybko 
zostały zastąpione przez maszyny przemy-
słowe”21. 

 Tribulum było również niezwykle popu-
larnym narzędziem omłotowym w Hiszpa-
nii. Świadczy o tym fakt, że przed II wojną 
światową w mieście Cantalejo istniał ośrodek 
jego masowej produkcji, którą zajmowali się 
rzemieślnicy zwani braqueros22. Obecnie 
tribula można znaleźć prawie w każdym 
hiszpańskim muzeum regionalnym. 

W ostatnich latach tribulum stało się 
modną dekoracją, wieszaną na ścianach 
w domach prywatnych, restauracjach czy ho-
telach. W Hiszpanii i Bułgarii wykonuje się je 
na potrzeby turystów i pasjonatów w różnych 
wersjach: od miniatur do narzędzi natural-
nych rozmiarów, gotowych do pracy23.

Tribulum – pochodzenie nazwy 
i określenia lokalne 

Łacińska nazwa tribulum na określenie 
narzędzia omłotowego wywodzi się z okre-
su rzymskiego24. Najstarszy znany zapis tej 
nazwy znajdujemy u Katona25, a za nim po-
wtórzyli ją Warron26 i Kolumella27, natomiast 
rozpowszechnił ją Pliniusz Starszy i jego Na-
turalis historia28. Dzisiaj nazwa ta funkcjonuje 
jedynie w kontekście naukowym. Nazwy po-
dobne do łacińskiego pierwowzoru występują  
w językach romańskich: w hiszpańskim na-
zywa się to narzędzie „trillo”, w katalońskim 
„trill”, w portugalskim używa się nazwy „tril-
ho” lub „trilha” a w języku włoskim – „tribolo”. 

W krajach bałkańskich tribulum występuje 
pod zbliżonymi nazwami: w języku macedoń-
skim – „dikanja”, „dika” lub „dikan”, w serb-
skim – „dikjan” lub „daska”, w bułgarskim 
– „dikania”. Podobne nazwy tribulum wystę-
pują także w innych językach: ukraińskim – 
„dikania”, greckim – „tukani” albo „dikani”, 
oraz tureckim – „dujen” i „dikjaska”. W języku 
arabskim nazwa urządzenia brzmi „mowrej”, 
w hebrajskim „morag”, a w perskim „randeh”29 
(ze względu na różne zapisy oryginalne poda-
ję nazwy w transkrypcji fonetycznej). 
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W języku angielskim, w którym nazwa 
własna tego urządzenia nie występowała, 
na określenie tribulum używa się nazw 
opisujących: „threshing sledge” (dosłownie 
„młócące sanki”) lub „threshing board” 
(„młócąca deska, płyta”). Nazwy te wypiera-
ją już w zapisach naukowych słowo tribulum. 
W języku niemieckim tribulum określane 
jest jako „Dreschschlitten”, a w języku fran-
cuskim „planche à dépiquer”.

Tribulum – historia narzędzia

Istnienie narzędzia podobnego do tribu-
lum już w okresie neolitu, w epoce miedzi 
i epoce brązu potwierdziły prowadzone 
współcześnie na szeroką skalę badania 
etno-archeologiczne badaczy francuskich, 
kanadyjskich, brytyjskich, holenderskich, 
macedońskich i bułgarskich. Badania te 
skupiały się na wykopaliskach archeologicz-
nych prowadzonych na terenach dzisiejsze-
go Bliskiego Wschodu i Bałkanach, gdzie 
odkryto duże ilości sztucznie obrobionych 
ostrzy krzemiennych i obsydianowych. Wy-
soce specjalistyczne badania mikroskopowe, 
dendrologiczne i metodą węgla C14 po-
twierdziły, że obrobione ostrza krzemienne 
i obsydianowe wykorzystywano nie tylko 
jako wkłady do ówczesnych prymitywnych 
sierpów, ale również, a może przede wszyst-
kim, jako wkłady tnące i rozdzierające słomę 
w narzędziach przypominających tribulum. 
Na podstawie badań prowadzonych na tych 
terenach archeolodzy datują używanie takich 
krzemiennych ostrzy na 8 000 lat wstecz. 

Patricia Anderson z Centre d’Etudes 
Préhistoire, Antiquité et Moyen Age de 
CNRS opisuje w swoich opracowaniach, jak 
odkryła szczątki archeologiczne, które wyka-
zują, że na Bliskim Wschodzie i Bałkanach 
deski młócące istniały co najmniej od 8 000 
lat. Artefakty te to płatki lityczne, a przede 
wszystkim ostrza krzemienne i obsydianowe, 
o charakterystycznym typie mikroskopijnego 

zużycia. Jej prace uzupełnił Jacques Cha-
bot, który prowadził badania w założonym 
w II tysiącleciu p.n.e.  starożytnym państwie 
Mitanni, obejmującym tereny współczesnej 
północnej Syrii i północnego Iraku oraz 
południowej Turcji i części Armenii. Oboje 
prowadzili prace, wykorzystując analizę 
mikrodermalną, za pomocą której można 
zbadać konkretny kawałek skały (najczę-
ściej krzemienia lub obsydianu) i określić 
jego przeznaczenie. Cięcie zbóż pozostawia 
bardzo charakterystyczny, błyszczący wzór 
zużycia, dzięki obecności mikroskopijnych 
cząstek mineralnych (fitolitów) w łodygach 
roślin. Dzięki kontrolowanym, ekspery-
mentalnym badaniom replikacji i analizie 
funkcjonalnej za pomocą skanowania w mi-
kroskopie elektronowym uczeni potrafią 
identyfikować artefakty kamienne, które były 
używane jako ostrza do sierpa lub jako zęby 
w tribulum. Uszkodzenie krawędzi ostrzy na 
kawałkach stosowanych w deskach do omło-
tu jest wyraźne, ponieważ oprócz błyszczącej 
warstwy ścierniwa charakterystycznego dla 
zbóż mają one mikroblizny, powstałe w wy-
niku uderzeń deski młócącej o powierzchnię 
rozdrabnianej słomy30. 

Najbardziej obfitującym w ostrza obsy-
dianowe stanowiskiem archeologicznym 
okazała się Aratashen w Armenii – wioska 
zamieszkiwana w latach 5000–3000 p.n.e. 
(epoka neolitu i miedzi). Wykopaliska ar-
cheologiczne dostarczyły tysiące kawałków 
obrobionego obsydianu (co może sugerować, 
że Aratashen była ośrodkiem produkcji 
i handlu wyrobami z tego wysoko cenionego 
kamienia). Resztę artefaktów archeolo-
gicznych stanowiły głównie przemieszane 
fragmenty ceramiki, kamieni szlifowanych 
i innych narzędzi rolniczych. Analizując 
próbkę 200 płatków i ostrzy krzemien-
nych, wybranych z najlepiej zachowanych 
kawałków, udało się rozróżnić te stosowane 
w sierpach od tych używanych w tribulum31. 
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Tribulum pojawia się również w protohi-
storii Mezopotamii, gdzie podczas wykopa-
lisk archeologicznych odkryto tabliczki z pia-
skowca z wygrawerowanymi piktogramami. 
Szczególnie kilka z nich, pochodzących 
z wczesnego miasta Kisz (Irak) i datowa-
nych na połowę IV tysiąclecia p.n.e., może 
stanowić najstarszą zachowaną pisemną 
dokumentację na świecie. Na obu stronach 
jednej z tych tabliczek, przechowywanej 
w Ashmolean Museum na Uniwersytecie 
Oxfordzkim, znajduje się prawdopodobnie, 
obok symboli numerycznych i innych pik-
togramów, wizerunek tribulum. Podobne 
symbole pojawiają się również na licznych 
tabliczkach glinianych z pismem klinowym 
w III tysiącleciu p.n.e.

W środkowej Turcji, w pobliżu „Świątyni 
B” na stanowisku archeologicznym Arslan-
tepe-Malatya, w warstwie archeologicznej 
datowanej przy użyciu dendrochronologii na 
3374 r. p.n.e. odkryto fragment cylindrycznej 
pieczęci, na której widać postać siedzącą na 
tribulum, z wyraźnym obrazem płatków 
krzemiennych widocznych na spodzie deski�. 
Wszystkie przedstawione powyżej artefakty 
prawdopodobnie wyobrażają użycie tribu-
lum, ale niestety nie ma żadnego potwier-
dzenia tych wizerunków w innych źródłach 
archeologicznych.

W Biblii wszystkie prace gospodarskie 
i polowe mają odniesienia religijne. Dotyczy 
to również prac omłotowych, które związane 
były z religijnym odniesieniem do omłotu 
jako oddzielenia ziarna od plew (dobra od 
zła) i oczyszczenia ziarna (duszy) tak, aby 
nadawało się do spożycia (bogobojnego ży-
cia). Pierwsza biblijna wzmianka o klepisku 
jako miejscu wykonania omłotu znajduje się 
w Księdze Rodzaju. Napisano tam, że nie był 
to żaden budynek ani jakiekolwiek inne miej-
sce osłonięte dachem i otoczone murem, ale 
po prostu otwarty, położony na wzniesieniu 
okrągły kawałek ziemi o średnicy długości od 
15 do 30 metrów, gładki, twardy i czysty. Na 

takim wietrznym i twardym klepisku wykony-
wano prace omłotowe i oczyszczano ziarno32.

W Biblii opisano cztery sposoby młóce-
nia zboża. Zestawiła je Zofia Włodarczyk: 
„Trzecim sposobem młócenia było użycie 
«sań młocarskich» (morag). Składały się one 
z dwóch lub trzech grubych desek, najczęściej 
dębowych lub platanowych, z podniesionym 
przodem. Od spodu w deskach było około 
trzystu zagłębień, w których mocowano 
ostre, krzemienne lub bazaltowe kamienie 
albo żelazne ćwieki (Am 1,3). Sanie ciągnęło 
zwierzę, a dla obciążenia i lepszej skutecz-
ności młócenia siedział na nich człowiek 
kierujący zwierzęciem. Praktykowano też 
łączony sposób młócenia, polegający na 
tym, że najpierw przepędzano przez zboże 
stado zwierząt, a potem używano tribulum. 
Pojedynczą porcję do młócenia stanowiła 
sterta ściętego zboża, ułożona w formie koła 
o średnicy ok. 15 metrów. Wysokość stosu 
była dostosowana do wielkości zwierzęcia 
i sprzętu młócącego. Aby dokładnie wydobyć 
ziarno, zboże wchodzące w skład takiej jednej 
porcji musiało być co najmniej trzykrotnie 
odwrócone”33. 

Nie mamy informacji, aby tribulum było 
używane w okresie wczesnej historii Grecji 
i Rzymu. Vassili Struve, który analizował 
Iliadę, pisze, że w VIII w. p.n.e. Grecy wymłó-
cali zboża, przeganiając po nich zwierzęta 
pociągowe34.

Podobny sposób młócenia zalecał w II w. 
p.n.e. Katon w swojej książce De agri cultura. 
Pomimo że znał tribulum, to był przeciwny 
stosowaniu takich „egzotycznych” innowacji35. 

W I w. p.n.e. Warron w swoim podręcz-
niku rolniczym Rerum rusticarum de agri 
cultura, odzwierciedlającym ówczesną rze-
czywistość, w dwóch miejscach wspomina 
o tribulum. W pierwszym doradza, żeby nie 
kupować żadnych narzędzi, które można 
wyprodukować we własnym gospodarstwie, 
a więc praktycznie niczego, co jest wykonane 
z nieobrobionego drewna – koszy, koszyków, 
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desek, tribulów, wideł czy grabi. W drugim 
miejscu objaśnia, że w celu osiągnięcia obfi-
tych zbiorów wysokiej jakości zboże powin-
no być przeniesione na specjalne klepisko, 
gdzie ziarno oddziela się od słomy przy 
użyciu pary wołów i tribulum, wykonanego 
z drewnianej deski z podniesionym przo-
dem i wyposażonego od spodu w kamienne 
ostrza lub żelazną piłę, które pod dużym 
naciskiem ciągnięte jest przez połączone ze 
sobą muły, oddzielając ziarno od słomy36.

Najbardziej znaną i pełną publikacją do-
tyczącą rzymskiego rolnictwa starożytnego 
jest napisana w I w. n.e. Naturalis historia 
Pliniusza Starszego, składająca się z 37 ksiąg 
(jedyne w pełni zachowane dzieło starożyt-
nego Rzymu, które w nienaruszonym stanie 
dotrwało do naszych czasów). W księdze 
siedemnastej i częściowo w osiemnastej Pli-
niusz opisuje sposoby omłotu, między innym 
za pomocą tribulum37.

Z okresu średniowiecza brakuje tekstów 
i zapisów związanych z rolnictwem. History-
cy nie potwierdzają istnienia jakichkolwiek 
dokumentów lub tekstów wspominających 
o używaniu tribulum. Można jedynie wyde-
dukować na podstawie wcześniejszych zapi-
sów, że ta technika omłotu nie zanikła, była 
stosowana również w okresie średniowiecza 
i dalej w okresie odrodzenia aż do czasów nam 
współczesnych. Można przyjąć, że tribulum 
w prawie niezmienionym kształcie dotrwało 
w Europie do lat 50. XX w. i wyparte zostało 
definitywnie przez mechaniczne młocarnie 
i kombajny. Przetrwało jeszcze na odległych te-
renach Afryki północnej i na Bliskim Wscho-
dzie oraz na górzystych terenach Kaukazu. 

Tribulum w opracowaniach 
etnograficznych 
w innych językach

O dziwo, w literaturze etnograficznej 
innych krajów tribulum również nie do-
czekało się pełniejszej monografii. W Hisz-

panii, gdzie prawie w każdym regionalnym 
muzeum znajduje się tribulum, nie natrafi-
łam na szersze, etnograficzne opracowanie 
tego tematu. W Bułgarii również brakuje 
większych opracowań na temat tribulum, 
o czym wspomina Maria Gurova: „Niestety, 
oprócz ogólnych badań na temat narzędzi 
rolniczych, sanie młócące (po bułgarsku 
„dikania”) nie zostały poddane szczegóło-
wej analizie”38. O występowaniu tribulum 
w Macedonii pisała Milena Filipović w Biu-
letynie Muzeum Etnograficznego w Belgra-
dzie, gdzie podała, że w latach 1931–1935 
prowadziła badania w Macedonii m.in. nad 
występowaniem tribulum (po macedońsku 
„dikjan”, „dikanja”), ale szerszego opraco-
wania tej autorki nie znalazłam39. 

W dniach 20–22 września 2008 r. 
w macedońskiej Ochrydzie odbyła się 
międzynarodowa konferencja pod tytułem 
„Społeczne i duchowe aspekty kultury 
materialnej”, podczas której Wasilka Di-
mitrovska z Uniwersytetu w Belgradzie 
wygłosiła referat zatytułowany „Etnoarche-
ologiczne dowody na istnienie tribulum 
w Macedonii”. Niestety, poza szeregiem 
slajdów udostępnionych w internecie 
trudno znaleźć inny ślad publikacji z tej 
konferencji. Wykorzystałam jedynie slajd 
przedstawiający etymologię nazwy tribu-
lum w językach słowiańskich oraz greckim, 
tureckim, hebrajskim, arabskim, perskim40.

W niniejszym opracowaniu korzystałam 
głównie z anglojęzycznej wersji hasła w Wi-
kipedii („Threshing board”), wzorowanej na 
wersji hiszpańskiej („Trillo”). 

Ponowne zainteresowanie tribulum przy-
niosły współczesne badania etnoarcheolo-
giczne neolitycznych ostrzy krzemiennych 
i obsydianowych, które znaleziono w dużej 
ilości na stanowiskach archeologicznych 
w Syrii, Turcji, Iraku, Izraelu i na Bałkanach 
(w Bułgarii i Macedonii). Na podstawie 
wysoko specjalistycznych badań mikrosko-
powych ostrzy krzemiennych znalezionych 
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podczas tych badań potwierdzono, że neoli-
tyczne ostrza służyły nie tylko jako wkłady 
tnące w prymitywnych sierpach, ale również 
jako wkłady w narzędziach omłotowych bar-
dzo zbliżonych do współczesnych tribulów. 
Wspomniany wcześniej interdyscyplinarny 
zespół francuskich, brytyjskich i holender-
skich naukowców pod przewodnictwem 
Patricii Anderson w ramach kilku wspólnych 
europejskich programów badawczych na 
przełomie XX i XXI w. zbadał odkryty mate-
riał archeologiczny i w wielu opracowaniach 
opisał przeznaczenie znalezionych ostrzy 
i ich występowanie na Bliskim Wschodzie41. 
Na podstawie informacji odczytanych z tabli-
czek glinianych sprzed 4 000 lat oraz staro-
żytnych almanachów rolniczych zespół ten 
dokonał również próby zrekonstruowania 
opisywanego urządzenia. Jak podają autorzy 
artykułu (Patricia Anderson, Jacques Chabot 
i Annelou van Gijn), „Jean-Pierre Grégoire 
[…] zestawił informacje o budowie sań 
młócących z epoki brązu (które również 
określamy jako tribulum) z krótkimi, ów-
czesnymi odniesieniami do tego narzędzia, 
pochodzącymi głównie z Almanachu rolnika 
[…] i różnych archiwów administracyjnych 
zapisanych pismem klinowym […]. Wy-
wnioskował, że według tych dokumentów 
ramę sanek stanowiły drewniane klepki 
ułożone wzdłużnie oraz skórzane paski, 
które łącząc klepki oplatały krzemienne 
ostrza. Ostrza umieszczano w szczelinach 
pomiędzy klepkami i przymocowywano 
do struktury za pomocą bitumu [smoły 
ziemnej – B.J.K.], przypuszczalnie najpierw 
podgrzanego, a następnie wylanego w szcze-
liny zawierające ostrza, co dało konstrukcję 
przypominającą «tratwę». W ten sposób 
uzyskiwano gładki, płaski spód powierzchni 
roboczej «tratwy» bez użycia w konstrukcji 
desek. Wytwarzanie desek było w tamtych 
czasach niemożliwe, ponieważ według 
tekstów historycznych dostępne były tylko 
topole i wierzby – zarówno importowane, jak 

i uprawiane lokalnie – które miały zbyt małą 
średnicę pnia i były zbyt miękkie, aby wyko-
nać z nich odpowiednie deski. Z informacji 
zawartych w tych przekazach wynikało, że 
potrzebnych było od 50 do 80 «zębów», aby 
wypełnić tego typu sanie młócące. Nie jest 
jednak jasne, czy odnosiło się to do całkowi-
tej liczby ostrzy wymaganych do wykonania 
całego tribulum czy też tylko do zastąpienia 
brakujących ostrzy w całości konstrukcji. 
Pod względem wymiarów i morfologii ostrza 
wyprodukowane przez Jacques’a Pelegrina 
na potrzeby eksperymentów odpowiadały 
przykładom starożytnych artefaktów zna-
lezionych na wykopaliskach”42. W dalszej 
części artykułu autorzy piszą, że „ostrza te 
zostały wmontowane w konstrukcję podobną 
do tratwy, składającą się z 10 równoległych 
drewnianych belek o średnicy 3–5 cm, powią-
zanych rzemieniami i zalanych podgrzanym 
bitumem. Wykonano trzy egzemplarze 
takich sań, z których dwa były używane 
przez sześć sezonów trwania eksperymentów 
(1995–2002). Zdecydowaliśmy się na za-
stosowanie 50–80 ostrzy, była to minimalna 
liczba wynikająca z opisów tekstowych […], 
wmontowanych pod powierzchnię sań, aby 
zobaczyć, czy mogą funkcjonować sprawnie, 
nawet w minimalnym rozmiarze rekonstru-
owanego tribulum. Kilkuletni eksperyment 
potwierdził, że zrekonstruowane sanie dzia-
łały podobnie jak współczesne tribulum”43. 

Podsumowanie 

Po przeanalizowaniu opracowań etnogra-
ficznych, archeologicznych i historycznych, 
do których udało mi się dotrzeć, można za-
łożyć, że tribulum znajdujące się w zbiorach 
Muzeum Etnograficznego w Poznaniu jest 
typologicznie tożsame z podobnymi narzę-
dziami rolniczymi pochodzącymi z Hisz-
panii, Serbii, Macedonii, Bułgarii, Grecji 
i innych krajów basenu Morza Śródziem-
nego. Szczegółowe opisy budowy i techniki  
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wykonania zawarte w niniejszym opraco-
waniu pozwalają jeszcze dokładniej umiej-
scowić jego pochodzenie. Zwłaszcza sposób 
łączenia poszczególnych desek przy pomocy 
drewnianych kołków oraz rozmiary i grubość 
desek, z których wykonano muzealny egzem-
plarz, porównywalne z egzemplarzami z mu-
zeów macedońskich i bułgarskich, pozwalają 
postawić tezę, że miejscem powstania tego 
urządzenia może być Macedonia. 

Dużo trudniejsze jest datowanie. W chwili 
obecnej można przyjąć (opierając się na da-
nych zawartych w księdze inwentarzowej), 
że „nasze” tribulum powstało pod koniec XIX 
lub na początku XX w. Aby uszczegółowić te 
dane, niezbędne jest specjalistyczne badanie 
drewna, z którego zostało wykonane, oraz ba-
danie stopnia zużycia ostrzy krzemiennych  
i ustalenie miejsca ich pochodzenia.
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The tribulum.  
An archaic 
agricultural tool 
in the collection 
of the Ethnographic 
Museum in Poznań

SUMMARY

This article is the first study in Polish to present in 
a broader ethnographic, historical and geographical 
context an ancient agricultural tool known as the   
t r i b u l u m - not present and unknown in Poland, 
used for threshing and cleaning grain and legumi-
nous plants, an exhibit in the holdings of the Ethno-
graphic Museum in Poznań. 

Until recently, this device was commonly found 
in less developed areas, located throughout the 
Mediterranean basin - Spain, Greece, Macedonia, 
Serbia, Bulgaria, Morocco, Tunisia, Algiers, Egypt, 
Middle East countries as well as areas reaching the 
Caucasus. It has never occurred in Europe north of 
the Pyrenees, Alps and Carpathians. 

The tribulum was harnessed to oxen, horses or 
donkeys, which burden animals dragged the device 
along a specially prepared threshing floor, grinding 
the straw into smaller parts and at the same time 
husking the grain out of it. After repeated threshing, 
the grain was cleaned from chaff and small parts of 
chopped straw.  

The tribulum, as an archaic threshing tool, 
has not been found in ethnographic literature. Its 
name, together with the device itself, was gradually 
forgotten. 

The tribulum was again an object of interest 
in contemporary ethno-archaeological research 

conducted by a team of French, British and Dutch 
archaeologists, led by Patricia Anderson within the 
framework of joint European research projects con-
ducted at the turn of the 21st century in the Middle 
East. The study concerned Neolithic flint and obsiana 
blades, which were found abundantly in archaeolo-
gical sites in Syria, Turkey, Iraq, Israel, and in the 
Balkans (Bulgaria and Macedonia). Based on highly 
specialized microscopic studies of flint blades found 
during these digs, it was confirmed that neolithic 
blades not only served as cutting inserts in primitive 
sickles, but also served as inserts in threshing tools 
very similar to contemporary tribula.

After analysis of the ethnographic, archaeological 
and historical studies I managed to reach, it can be 
assumed that the tribulum in the collection of the 
Ethnographic Museum in Poznań is typologically 
identical with similar agricultural tools in Spain, 
Serbia, Macedonia, Bulgaria, Greece, Armenia and 
other countries of the Mediterranean Basin. A de-
tailed description of the construction and manu-
facturing technique allows to locate its origin even 
more precisely. In particular, the method of joining 
individual planks with wooden pegs makes it possible 
to conclude with a high degree of certainty that the 
place of origin of this device is Macedonia.
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W styczniu 1889 r. epitafium2 pochodzące 
z kościoła ewangelickiego w Skwierzynie 
jako „snycerska, wielobarwnie malowana, 
ścienna tablica inskrypcyjna, upamiętniająca 
rodzinę Hildebrand” zostało wpisane do 
Księgi Inwentarzowej Towarzystwa Histo-
rycznego dla Prowincji Poznańskiej (niem. 
Historische Gesellschaft für die Provinz Posen; 
skrót HG)3, którego zbiory na mocy umowy 
z dnia 19 października 1905 r. przekazano do 
Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu 
(niem. Kaiser Friedrich Museum in Posen; 
skrót KFM)4. Po odzyskaniu niepodległości 
zabytki KFM w 1919 r. stały się własnością 
Muzeum Wielkopolskiego, od 1950 r. noszą-
cego nazwę Muzeum Narodowe w Poznaniu 
(skrót MNP). 

Epitafium ze Skwierzyny zostało przy-
wiezione do Poznania zapewne już przed 
wrześniem 1888 r., kiedy to miała miejsce 
wystawa dzieł sztuki Prowincji Poznańskiej5. 
Zgromadzono wówczas wiele cennych zabyt-
ków, które następnie włączono do zbiorów 
utworzonego już w 1885 r. przez Towarzystwo 
Historyczne poznańskiego Muzeum Prowin-
cji6 (niem. Posensches Provinzial-Museum der 
Historischen Gesellschaft für die Provinz Po-
sen). Muzeum miało za zadanie zabezpieczać 
przed zniszczeniem, gromadzić, przechowy-
wać i udostępniać swoje zbiory. W ówczesnej 
poznańskiej placówce muzealnej przywią-
zywano szczególną wagę do propagowania 
wśród społeczeństwa właściwego podejścia 
do przedmiotów zabytkowych. Informowano, 
że po znalezieniu należy je przekazać do pro-
wincjonalnego punktu zbornego, wskazując 
przy tym miejsce i okoliczności odkrycia 
znaleziska (za co przewidywano nagrody 
i dyplomy). Podkreślano, że powierzone opie-
ce muzeum obiekty będą służyły badaniom 
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naukowym i edukacji publicznej „po wszyst-
kie czasy”, że zostaną właściwie potraktowane 
i trwale zabezpieczone7. Pierwotnie siedziba 
poznańskiego muzeum znajdowała się wraz 
z Archiwum Państwowym na Górze Przemy-
sła. Zabytki gromadzono na tyle szybko, iż 
w 1893 r. władze prowincji zakupiły budynek 
po Komendzie Generalnej V Armii Pruskiej 
(na rogu obecnych Al. Marcinkowskiego 
i ul. Paderewskiego), w którym w latach 
1894–1899 eksponowano co okazalsze 
muzealia. Wśród nich znajdował się obiekt, 
który Julius Kohte w swojej publikacji opisał 
nie całkiem ściśle jako „pochodzący z ewange-
lickiego kościoła parafialnego w Skwierzynie 
nagrobek ścienny skarbnika miejskiego Paula 
Hildebranda 1733 i jego rodziny”. Autor 
opracowania poświęconego poznańskim 
zabytkom dookreślał jego formę jako tablicę 
inskrypcyjną oprawioną w bogato rzeźbioną 
snycerkę8.

W 1902 r. Muzeum Prowincji otrzymało 
imię cesarza Fryderyka, a w 1904 r. nowy 
gmach, wzniesiony na miejscu wcześniejszego 
budynku. Interesujący nas zabytek został 
uwzględniony w dwóch pierwszych wyda-
niach muzealnego przewodnika po ówczesnej 
ekspozycji stałej9. Dzięki anonimowemu au-
torowi tej publikacji wiemy, iż „tablica nagrob-
na rodziny Hildebrand – rzeźba w drewnie 
malowana i pozłacana, z ok. 1742, ze Skwie-
rzyny”10 znajdowała się na pierwszym piętrze 
zachodniego skrzydła muzeum, w tzw. sali 
starożytności Prowincji Poznańskiej, gdzie 
prezentowano m.in. przedmioty rzemiosła 
artystycznego11. Epitafium zawieszone było 
wówczas na wschodniej ścianie, nieopodal 
monumentalnego obrazu Wilhelma von 
Kaulbacha Bitwa Hunów (pozostającego do 
dziś w muzeum, nr inw. MNP FR 535), który 
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– w przeciwieństwie do skwierzyńskiego za-
bytku – jest dobrze widoczny na archiwalnej 
pocztówce z ok. 1904 r., przechowywanej 
w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu12.

Po włączeniu zbiorów Muzeum Cesarza 
Fryderyka do Muzeum Wielkopolskiego 
interesujące nas dzieło zostało uwzględnione 
w publikacjach poświęconych tejże instytucji. 

Wymieniał je w swoim przewodniku Ni-
kodem Pajzderski13, przy okazji opisywania 
zbiorów sztuki kościelnej, które eksponowa-
no na parterze, w północnym skrzydle14. Pajz-
derski podał, iż „epitafium barokowe rodziny 
Hildebrandów w bogatej ramie z napisem 
niemieckim (drzewo) z 1743 r. z kościoła 
w Skwierzynie ([znajduje się] w korytarzu 
do sali 3)”.

1. Epitafium 
Hildebrandów  
ze Skwierzyny,  
ok. 1742 r., 
olej, drewno,  
176 × 140 cm,  
fot. archiwalna, 
za: M. Gumowski, 
Muzeum Wielkopolskie 
w Poznaniu, Kraków 
1924, il. 284
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Skwierzyńskie epitafium zostało uwzględ-
nione także w opracowaniu Mariana Gumow-
skiego Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. 
Wybór i opis celniejszych zabytków oraz wybit-
niejszych dzieł sztuki współczesnej. Album ten 
był drugim tomem w serii zatytułowanej „Mu-
zea Polskie”, wydanym pod redakcją Feliksa 
Kopery w Krakowie w 1924 r.15 We wstępie do 
swojej książki Gumowski podkreślał, iż jego 
opracowanie zawiera wybór około 300 naj-
cenniejszych zabytków ówczesnego muzeum. 
Gumowski także najdokładniej, jak dotąd, 
opisał rzeczone epitafium: „Tablica grobowa 
rodziny Hildebrandów z 1742 r. Drewniana 
z napisem w języku niemieckim, otoczo-
na robotą snycerską, ażurową, w drzewie 

rzeźbioną i pomalowaną na czerwono, żółto 
i zielono. Pochodzi z kościoła ewangelickiego 
w Skwierzynie. Wielkość 176 × 140 cm”. Co 
znamienne, w albumie znalazła się jedyna 
znana obecnie archiwalna fotografia całego 
epitafium. 

Albumowa reprodukcja niewątpliwie 
przyczyniła się do odnalezienia tablicy 
inskrypcyjnej, będącej środkową częścią epi-
tafium ze Skwierzyny, które zaginęło w nie-
znanych okolicznościach zapewne w czasie 
lub tuż po II wojnie światowej. Jak się okazuje, 
znajdowało się w rękach prywatnych – aż do 
momentu szczęśliwego odnalezienia przez 
Jerzego Domasłowskiego, które nastapiło 
10 września 2016 r. na poznańskim targu 
staroci „Stara Rzeźnia”. Dzięki zaangażo-
waniu Michała Błaszczyńskiego z Muzeum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu16 oraz pod-
inspektora Henryka Gabryelczyka i aspiranta 
sztabowego Macieja Karaszewskiego z wy-
działu prewencji i wydziału kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
dnia 12 listopada 2016 r. zabezpieczono 
fragmentarycznie zachowany zabytek17. 
Odnaleziona została drewniana, prostokątna 
tablica o wklęsło ściętych narożach, ujęta 
w drewnianą, profilowaną listwę koloru 
brązowego, powtarzającą kształt tablicy. Jej 
wymiary to 103 × 73 × 7 cm. Na czarno 
malowanym podłożu złotymi literami wy-
kaligrafowano dwadzieścia osiem wersów 
w języku staroniemieckim. Dnia 18 listopa-
da 2016 r. policja oddała na przechowanie 
skwierzyński obiekt do poznańskiego mu-
zeum, gdzie został on poddany profilaktyce 
konserwatorskiej. Skoro tylko Prokuratura 
Rejonowa Poznań–Stare Miasto wydała po-
stanowienie18 o umorzeniu dochodzenia 
w sprawie oferowania do sprzedaży na tere-
nie giełdy „Stara Rzeźnia” przedmiotu w po-
staci epitafium utraconego w wyniku czynu 
zabronionego, a pochodzącego ze zbiorów 
Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu19, 

2. Epitafium Hildebrandów 
ze Skwierzyny, 
ok. 1742 r., olej, drewno, 
103 × 73 × 7 cm, 
Muzeum Narodowe  
w Poznaniu,  
fot. A. Urbanowicz, 
20 I 2017, stan przed 
konserwacją
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na podstawie decyzji dyrektora i z polecenia 
głównego inwentaryzatora MNP epitafium 
Hildebrandów ze Skwierzyny zostało wpi-
sane do Inwentarza Zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu pod numerem MNP  
P 1129. Cztery dni później, 30 stycznia 
2017 r., w obecności Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Poznaniu, nadinspek-
tora Tomasza Trawińskiego, odbyło się 
oficjalne przekazanie zabytku na ręce dyrek-
tora muzeum, prof. Wojciecha Suchockiego, 
połączone z konferencją prasową20.

Epitafium upamiętniające członków ro-
dziny Hildebrandów, co już wiemy z lite-
ratury przedmiotu, pierwotnie znajdowa-
ło się w kościele ewangelickim w Skwierzy-

nie (niem. Schwerin an der Warthe21; obec-
nie miasto w województwie lubuskim, w po-
wiecie międzyrzeckim). Lokowana w XIII w., 
Skwierzyna od XVI stulecia była miastem 
królewskim. Wskutek II rozbioru Rzeczy-
pospolitej w 1793 r. miasto włączone zosta-
ło do Prus Południowych, a od 1871 r. nale-
żało do Rzeszy Niemieckiej (do 1919 r. po-
wiat skwierzyński należał do Prowincji Po-
znańskiej), by w 1945 r. powrócić w grani-
ce Polski22.

Interesujący nas zabytek został zamówiony 
po śmierci ostatniego z rodu Hildebrandów 
– Paulusa, zmarłego w 1742 r. Ewangelikom 
ze Skwierzyny służył wówczas drewniany 
zbór, znajdujący się w miejscu obecnego 
targowiska miejskiego (między obecnymi 
ulicami Piłsudskiego i Jagiełły)23. Budowę 
owego barokowego kościoła ukończono 
w 1717 r. Stanął on na miejscu wcześniej-
szego24, który w wyniku działań militarnych 
spłonął w 1712 r. podczas pożaru miasta25. 
Barokowa świątynia służyła wiernym do 
połowy XIX w.26 W latach 1846–1854 dla 
coraz liczniejszej gminy wybudowano w in-
nej lokalizacji (na parceli pomiędzy ulicami 
Pocztową, Ogrodową i Lipową) nową – dużą 
i murowaną – świątynię w stylu arkadowym 
(niem. Rundbogenstil)27. Po dwu wielkich 
pożarach miasta w 1821 r. władze pruskie 
zakazały wznoszenia drewnianych budyn-
ków użyteczności publicznej, propagując sta-
wianie murowanych i przyznając na ten cel 
specjalne dotacje28. Epitafium zapomnianej 
rodziny Hildebrandów nie zostało zapewne 
wykorzystane przy projektowaniu wystroju 
XIX-wiecznego zboru, zbudowanego w nowej 
stylistyce (jego surowe wnętrze upamiętnio-
no na przedwojennej fotografii29). Fakt ten 
przyczynił się niewątpliwie do pozyskania 
zabytku w 2. połowie XIX w. do zbiorów 
muzealnych. 

Niestety, na obecnym etapie badań nie 
mamy możliwości odtworzenia sposobu  

3. Epitafium Hildebrandów 
ze Skwierzyny, 
ok. 1742 r., olej, drewno, 
103 × 73 × 7 cm, 
Muzeum Narodowe 
w Poznaniu, 
fot. S. Obst, czerwiec 
2017, stan w trakcie 
konserwacji (po zdjęciu 
wtórnych przemalowań)
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ekspozycji epitafium Hildebrandów w miej-
scu pierwotnego przeznaczenia. Pierwsze 
zachowane fotografie dokumentujące Skwie-
rzynę, autorstwa Fritza Nitschke, pochodzą 
dopiero z około 1898 r.30, kiedy interesujący 
nas zabytek znajdował się już w Poznaniu.

Niewiele wiadomo o członkach rodziny 
Hildebrandów, których upamiętnia epita-
fium. Co prawda ich nazwisko pojawia się 
w źródłach31, jednak o nich samych dowiadu-
jemy się wyłącznie z treści inskrypcji. Wynika 
z niej, iż w ciągu trzynastu lat (między 1729 
a 1742 r.) umarli Paul i jego żona Maria Pu-
cheltin oraz troje ich dzieci – Maria, Dorota 
Elżbieta oraz Paulus. Samo epitafium, co 

odnotowano na wstępie inskrypcji, powstało 
na zlecenie brata zmarłej Marii Pucheltin, 
którego imienia dziś nie znamy. 

Paul Hildebrand (zm. 11 października 
1733) – głowa rodziny, mąż i ojciec trójki 
dzieci – był sędzią miejskim i sukiennikiem. 
W Skwierzynie czasów nowożytnych su-
kiennictwo było drugą po piwowarstwie ga-
łęzią produkcji. Należące do miasta rozległe 
łąki sprzyjały hodowli owiec, a pozyskiwana 
wełna była podstawą rzemiosła sukiennicze-
go32. Paul musiał wyróżniać się jako sumien-
ny i uczciwy rzemieślnik, skoro powierzono 
mu tak odpowiedzialne stanowisko w radzie 
miejskiej. Sędziego, który musiał być zaak-
ceptowany przez starostę międzyrzeckiego, 
wybierano dożywotnio, „aby był zabezpieczo-
ny porządek miejski i aby święta sprawiedli-
wość nie uległa zwłoce”33. Nie znamy powo-
du śmierci Paula ani też długości jego życia. 
Nie wiemy, czy miał rodzeństwo. W zbiorach 
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Ko-
walskiego w Międzyrzeczu znajduje się por-
tret pastora Heinricha Hildebranda34. Obraz, 
podobnie jak epitafium, powstał w latach 40. 
XVIII w. Sportretowany mógł być spokrew-
niony z Paulem.

Jeszcze mniej wiadomo o pozostałych 
osobach z rodu Hildebrandów. Maria (zm. 
1729), pierworodna córka Paula, mogła 
umrzeć z głodu, który w latach 1728–1730 
panował w Skwierzynie, ponieważ pola 
uprawne zostały ogołocone przez plagę 
szarańczy35. Rok po śmierci Paula odchodzi 
z tego świata najmłodsza pociecha – Dorota 
Elżbieta, a krótko po niej, być może z roz-
paczy po stracie najbliższych, także żona 
Paula i matka jego dzieci – Maria Pucheltin 
(zm. 9 sierpnia 1734 r.). Osiem lat później, 
13 czerwca 1742 r. topi się w Warcie – jak 
podaje inskrypcja – „ostatnia iskra rodu 
Hildebrandów”, syn Paulus, który po śmierci 
rodziców wychowywany był przez „oddanych 
przyjaciół”. Z epitafijnego tekstu wynika 

Steh stille Wanderer!
Hier erblickesdú ein denckmahl von einem treúen

Brúder=Hertzen seiner seel: Schwester, ihren Ehe=
Herrn und Kindern, zú letzten Ehren aúffgericht. Es lehret
mich únd dich. Wie die so erst zú Leben recht angefangen,

schon reiff genúng zúm Tode sind. Und die als frische Pflan=
tzen kaúm sind aúffgegangen, im blaßen Tod erblaßet únd ver=

welcket sind. Tit: H: PAUL HILDEBRAND, gewesener Stadt=
Richter únd Gewandschneider, seine treúe Ehegenoßin

Tit: Fr: MARIA PUCHELTIN, sind hiervon klare
Zeúgen, die Liebes Pflanzen verwelcken theils vor, theils
nach der seel: Eltern Sterben vor ihnen das erstgebohrne

Töchterlein MARIA 1729 [retusz, brakuje dnia i miesiąca] der Vater stirbt
1733. die 11. Octobr. nach ihm das jüngste Töchterlein

DOROTHEA ELISABETH 1734 [retusz, brakuje dnia i miesiąca]
Die Mútter 1734 den 9. Aug. PAULUS der eintzige

überbliebene Fúnck des Hildebrandischen Haúses leüchttet
schön dúrch treüer Freúnde gúte Aufferziehúng im

Glantz der Fröm[m]igkeit únd Túgend, in Fähigkeit der
gúten Wiβenschafften. Wie groβ war nicht der Schreck,

da er 1742, die 13. Júnij im Warten Strohm ersaúfft
únd aúsgeleschet wird, die 15. ejgd [ejusdem]: gefúnden, den 17.
mit viel 1000 freündschaffts Thränen den seel [seeligen]: Eltern

an die Seit gelegt.
So balde wechselt Tod únd Leben

diβ bedencke lieber Leser,
drúm lebe alzeit so,

daß dir dein Todes = Wechsel nie gereú.

4. Inskrypcja – odpis, 
Epitafium Hildebrandów 
ze Skwierzyny, ok. 1742 r.
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także, iż Paulus „skrzył się pięknie w blasku 
pobożności i cnoty, w uzdolnieniu do poży-
tecznych nauk”, co wskazywać może na to, 
iż miał zostać pastorem. 

Na osobną uwagę zasługuje literacka for-
ma inskrypcji, dzięki której rodzina Hilde-
brandów ocalona została od zapomnienia. 
Obok informacji o śmierci konkretnych osób 
zawiera ona także ponadczasowe przesłanie: 

Niech [ten pomnik] będzie nauką dla mnie i dla 
ciebie,

jak i ci, co właśnie zaczęli żyć,
a już dojrzeli, żeby umrzeć,
i ci, którzy jak młode roślinki dopiero co się 

rozwinęli

a już śmiercią bladą wyblakli i zwiędli,
[…]
Tak prędko wymienia się śmierć z życiem,
pomyśl o tym, drogi czytelniku,
i dlatego żyj zawsze tak,
byś nie pożałował w chwili śmierci.

Okazałe barokowe epitafium w swej 
pierwotnej formie było przede wszystkim 
dziełem snycerza i kaligrafa. Zachowana 
tablica inskrypcyjna ujęta była w rozbudo-
waną, pełnoplastyczną ramę, współtworzoną 
przez liście akantu i wstęgi. W jej górnej 
partii znajdował się wstęgowy kartusz – 
okalający owalny, płaskorzeźbiony meda-
lion z trudnym do rozpoznania znakiem36 
– zwieńczony koroną37. U dołu widniała 
eliptyczna tablica z sentencją biblijną, połą-
czona z główną inskrypcją motywem czaszki. 
Zastosowany w dekoracji akant, o dużych 
i ostrych liściach, tworzył bujne, ażurowe 
bryły rzeźbiarskie. Przestrzennie kompono-
wane liście dominowały nad wplecionymi 
w nie karbowanymi i zwartymi wstęgami, 
podobnymi do litery „C”. Zastosowany tutaj 
ornament wstęgowy oraz tzw. suchy akant to 
motywy powszechnie stosowane w dekoracji 
1. połowy XVIII w.38 Podkreślenia wymagają 
proporcje całej kompozycji pierwotnego 
dzieła oraz znakomite zespolenie ornamen-
tów z pozostałymi elementami epitafium. 
Bogactwo zdobień nie zacierało struktury 
tablic, ale w istotny sposób je wzbogacało.

Skwierzyńskie epitafium wraz z ramą 
reprezentowało stosowany od połowy XVII w. 
typ epitafium inskrypcyjnego, w którym 
do rozbudowanego snycerskiego obramie-
nia w formie ornamentalnego kartusza 
włączano zazwyczaj trzy tablice: środkową 
(największą) z tekstem inskrypcji, dolną 
z portretem zmarłego i górną z emblematem, 
herbem, sentencją lub cytatem biblijnym. 
Możliwe były warianty, w których w dolnej 
partii znajdował się np. biblijny tekst czy 
herb. Typ ten ukształtował się po 1648 r., 

Zatrzymaj się, wędrowcze!
Widzisz tu pomnik wystawiony przez oddanego brata

ku czci swojej ś.p. siostry, jej małżonka i dzieci.
Niech będzie nauką dla mnie i dla ciebie,

jak i ci, co właśnie zaczęli żyć,
a już dojrzeli, żeby umrzeć,

i ci, którzy jak młode roślinki dopiero co się rozwinęli,
a już śmiercią bladą wyblakli i zwiędli.

Pan PAUL HILDEBRAND, były sędzia miejski i sukiennik,
jego oddana małżonka pani MARIA PUCHELTIN

są tego oczywistymi świadkami.
Sadzonki ich miłości więdną po części przed, po części po ś.p. rodzicach,

przed nimi w roku 1729 umiera pierworodna córeńka MARIA,
ojciec umiera 11 października 1733,

po nim w roku 1734 najmłodsza córeńka DOROTHEA ELISABETH,
matka 9 sierpnia 1734,

PAULUS, ostatnia iskra rodu Hildebrandów,
dzięki dobremu wychowaniu przez oddanych przyjaciół

skrzy się pięknie w blasku pobożności i cnoty, w uzdolnieniu do 
pożytecznych nauk.

Jakże wielkie było przerażenie, gdy 13 czerwca 1742 roku wpada w nurt 
Warty i znika,

15 tego samego miesiąca zostaje znaleziony,
17 pochowany z tysiącami łez przyjaciół przy swoich ś.p. rodzicach.

Tak prędko wymienia się śmierć z życiem,
pomyśl o tym, drogi czytelniku,

i dlatego żyj zawsze tak,
byś nie pożałował w chwili śmierci.

5. Inskrypcja Epitafium 
Hildebrandów ze 
Skwierzyny, ok. 1742 r. 
(tłumaczenie  
Dorota Ewa Olczak)
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wia. Natomiast w Muzeum im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Kętrzynie przechowywane 
jest powstałe ok. 1707 r.41 epitafium Adama 
Huldricusa Shaffera – rektora miejscowej 
szkoły oraz autora kroniki miasta, pochodzą-
ce z kościoła św. Jerzego w Kętrzynie. Główne 
pole zajmuje w nim co prawda portret, a nie 
inskrypcja, ale zasługuje ono na uwagę ze 
względu na ornamentalną ramę, współtwo-
rzoną – podobnie jak niegdyś w zabytku ze 
Skwierzyny – przez liście akantu i wstęgi. 
Zabytek upamiętniający Hildebrandów 
warto także porównać z nieistniejącym, ale 
znanym z archiwalnej fotografii epitafium 
Ewalda von Bonina z ok. 1719 r., które do 
1972 r. znajdowało się w kościele parafial-
nym w Kłopotowie42. Oba epitafia, w sze-
rokim obramieniu akantowo-wstęgowym, 
charakteryzowały się koroną w zwieńczeniu.

Osobną kwestią jest pierwotna polichro-
mia epitafium Hildebrandów43, o której 
wiemy dzięki przytaczanemu już wcześniej 
opisowi Gumowskiego. Autor podał, iż sny-
cerska rama była pomalowana na czerwono, 
żółto i zielono. Pewne wyobrażenie o pier-
wotnej, intensywnej kolorystyce zabytku 
może dać nam pochodząca z 1705 r. tablica 
upamiętniająca Ewalda von Puttkamera 
i Weronikę Marię von Below oraz ich dzie-
więcioro dzieci. Znaleziono ją przypadkowo 
w 1999 r. w schowku umieszczonym nad su-
fitem zakrystii kościoła parafialnego św. Judy 
Tadeusza w Damnie, gdzie została zapewne 
schowana w 1950 r. przez miejscowego pro-
boszcza44. Jak wiadomo, zabytki z niemiec-
kojęzycznymi inskrypcjami nie cieszyły się 
w latach powojennych zainteresowaniem. 
Co więcej, wiele z nich uległo celowemu 
zniszczeniu, a problem ten dotyczy również 
omawianego obiektu.

Odnaleziona tablica inskrypcyjna epita-
fium Hildebrandów ze Skwierzyny szczę-
śliwie powróciła do Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu. Tego typu znaleziska 

a jego wczesnym przykładem, jeszcze z za-
stosowaniem w obramieniu ornamentu 
małżowinowo-chrząstkowego, jest epitafium 
wrocławskiego adwokata Melchiora Rich-
tera, wykonane w 1666 r. do kościoła św. 
Elżbiety we Wrocławiu, a obecnie znajdujące 
się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu39. 
Okazałym przykładem w tym samym typie, 
ale już z zastosowaniem form akantowych 
jest natomiast epitafium Daniela Carla – stu-
diującego filozofię i medycynę we Frankfur-
cie nad Menem syna wrocławskiego szewca, 
stworzone w 1674 r. do kościoła św. Barbary 
we Wrocławiu, obecnie włączone do zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu40, ale 
eksponowane w Muzeum Miejskim Wrocła-

6. Epitafium Hildebrandów 
ze Skwierzyny,  
ok. 1742 r., olej, drewno, 
103 × 73 × 7 cm, 
Muzeum Narodowe  
w Poznaniu,  
fot. S. Obst, październik 
2018, stan w trakcie 
konserwacji (po 
wzmocnieniu podłoża 
konstrukcyjnego) – 
Pracownia Konserwacji 
pod kierownictwem 
Urszuli Dąbrowskiej
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są rzadkością i każdy taki przypadek jest 
niezmiernie cenny dla muzealnej kolekcji. 
Pamiątka po mieszkańcach Skwierzyny 
została włączona do zbiorów Galerii Sztuki 
Polskiej XVI–XVIII w., wśród których na 
osobną uwagę zasługują zabytki funeralne. 
Ten bogaty zespół portretów trumiennych, 
upamiętniających zarówno katolików, jak 
i protestantów, współtworzony przez epi-
tafia, tablice herbowe oraz inskrypcyjne, 
dzięki skwierzyńskiemu obiektowi wzbogacił 
się o istotny zabytek kultury materialnej 
o szczególnej wartości historycznej. Spisana 
w języku staroniemieckim inskrypcja dopeł-
nia dotychczasowy zbiór tekstów łacińskich 
i polskich, zaświadczając o współistnieniu na 
terenach dawnej Rzeczypospolitej różnych, 
przenikających się tradycji związanych 
z ceremoniami pogrzebowymi. Warto za-
uważyć, iż powrót dzieła do muzeum zbiegł 
się w czasie z obchodzonym w roku 2017 
jubileuszem 500-lecia reformacji. Myślę, 
że historia epitafium nie jest jeszcze zakoń-
czona. Zaczyna ono nowe życie muzealne, 
uczestniczyć będzie w wystawach stałych 
i pokazach czasowych, służąc badaniom na-
ukowym i edukacji publicznej. Czas pokaże, 
czy epitafium Hildebrandów ze Skwierzyny 
będziemy mogli jeszcze kiedyś oglądać wraz 
z jego snycerską, bogato rzeźbioną i bardzo 
efektowną ramą, którą – mam nadzieję – uda 
się odnaleźć45.
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history of Decorative Arts. Classicism and the Baroque 
in Europe, red. A. Gruber, New York–London–Paris 
1994, 95–155, il. s. 130. 
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werniksem żywicznym (?), pod którymi znajduje się 
pomarańczowa warstwa malarska. Natomiast litery 
inskrypcji złocone są płatkami złota na spoiwie olej-
nym. Pod złoceniami znajduje się żółta farba olejna, 
potęgująca wypukłość liter, współtworzona przez 
pigmenty będące mieszaniną ugru naturalnego i bieli 
ołowianej. Za wykonanie badań dziękuję paniom: 
Annie Michnikowskiej i Gai Gąseckiej.

44 S. Szpilewski, Odkrycie w Damnie, „Spotkania z zabyt-
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zabytki.pl). Za wprowadzenie ramy do ww. wykazu 
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Epitafium Hildebrandów ze Skwierzyny – powrót do muzealnych zbiorów

The Hildebrand 
epitaph  
from Skwierzyna 
– a return  
to the museum 
collection

SUMMARY

Regarded as a wartime loss, the Hildebrand Epi-
taph from Skwierzyna was discovered in the autumn 
of 2016. A wooden rectangular plaque with concave 
cut corners, enclosed in a wooden, profiled frame, 
repeating the shape of the plaque, returned to the mu-
seum. The calligrapher recorded the time of deaths 
of the Hildebrand family members in Old German 
on a black painted surface with golden letters. The 
inscription plaque, dated to 1742, of the city justice 
and cloth maker Paul Hildebrand and his family, 
oil-painted on a board measuring 103 × 73 × 7 cm, 
is a fragment of an epitaph with the total size of 176 
× 140 cm, originally included in an extended, carved 

frame made up of acanthus leaves and ribbons. The 
epitaph of the Hildebrand family, coming from the 
Evangelical church in Skwierzyna, was part of the 
permanent exhibition, first in the Emperor Frede-
rick Museum in Poznań (since its establishment in 
1904), and then in Muzeum Wielkopolskie (since 
Poland’s regaining of independence in 1918 to at 
least 1939). This text provides information about 
the historical artefact from Skwierzyna, describes the 
state of research and justification of provenance, and 
puts the museum item into a broader artistic context 
of works of this type.
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Śmiełów 
jako część dóbr 

żerkowskich 
do 1784 roku

Zarówno w potocznej świadomości, jak 
i w publikacjach o Śmiełowie wieś ta istnieje 
od 1784 r., gdy zakupiona wraz z przyległymi 
folwarkami przez regenta ziemi wschowskiej 
Andrzeja Gorzeńskiego stała się odrębnym, 
nowocześnie ukształtowanym majątkiem, 
z dużej urody pałacem, budynkami fol-
warcznymi i harmonijnie ukształtowanym 
otoczeniem. Jednak zanim sytuacja ta nastą-
piła, osada o tej nazwie istniała już od dawna 
i była miejscem, w którym również, choć 
na skromną skalę, toczyło się kiedyś życie. 
I właśnie na ten słabo zbadany fragment 
dziejów Śmiełowa postanowiono zwrócić 
uwagę w tej pracy. 

Wypełnienie tej wielowiekowej luki stało 
się możliwe tylko na tle dziejów rozległych 
dóbr żerkowskich, których Śmiełów był 
nierozdzielną częścią do 1784 r. Niestety 
również o Żerkowie niewiele napisano; 
miasto to do tej pory nie doczekało się 
kompletnego i rzetelnego opracowania mo-
nograficznego, a i w innych tekstach pojawia 
się zazwyczaj epizodycznie. Jedyną obszerną 
publikację na ten temat – pracę księdza 
Maksymiliana Władysława Łukaszewicza1 
z 1891 r. – trudno uznać za źródło w pełni 
miarodajne. Można przypuszczać, że autor 
dysponował dokumentami źródłowymi, ale 
wiele błędów (im dalej w przeszłość, tym bar-
dziej wyraźnych) oraz łatwy do podważenia 
sposób interpretacji faktów powodują, iż do 
opracowania tego należy podchodzić z dużą 
ostrożnością. 

W niniejszej pracy, powstałej w trakcie 
badań nad monografią majątku śmiełow-
skiego, poczynione zostały próby ukazania 
obu tych ściśle ze sobą splecionych miejsc. 
Aby to uczynić, korzystano przede wszyst-
kim z dokumentów źródłowych oraz róż-

norodnych publikacji. Celem tej pracy jest 
przedstawienie tła społeczno-gospodarczego 
tego obszaru, z uwzględnieniem kwestii wła-
snościowych oraz wątków genealogicznych. 
Opracowanie odsłania najważniejsze fakty 
w układzie chronologicznym, od pierwszych 
Piastów do drugiej połowy XVIII w.

Śmiełów wyróżnia malownicze położenie 
w obszarze pradoliny Warty, w ramionach 
ujść Prosny i Lutyni, ze wznoszącymi się od 
południa, wzmiankowanymi już przez Jana 
Długosza, Wzgórzami Żerkowskimi2. Nie-
bezpodstawnie ten niezwykłej urody teren, 
z widokami „jak z alpejskich dolin”, nazwany 
został pod koniec XIX w. Szwajcarią Żerkow-
ską. Widoczne w krajobrazie trakty i pozo-
stałości osad wyznaczają ślad prowadzącego 
tędy prastarego szlaku bursztynowego, łączą-
cego Śląsk z Pomorzem. Ciągłość osadnictwa 
na tym terenie, aż do momentu kiedy nazwy 
Żerkowa i okolicznych miejscowości pojawiły 
się w źródłach pisanych, potwierdzają liczne 
odkrycia archeologiczne, z których najstarsze 
sięgają środkowej epoki kamienia. W wielu 
okolicznych miejscowościach odnaleziono 
cmentarzyska i grodziska z epoki brązu i że-
laza, kultury łużyckiej i okresu rzymskiego. 
Podczas archeologicznych poszukiwań od-
najdowano tu m.in. urny, rzymskie monety, 
elementy uzbrojenia, narzędzia, ceramikę, 
biżuterię oraz egipskie statuetki. Już w XIX w. 
właściciel Śmiełowa, szambelan Zygmunt 
Ostroróg Gorzeński, kompletując w 1875 r. 
kolekcję portretów familijnych, „dwa obrazy 
nabył od zakładu Ossolińskich, w zamian za 
kilkadziesiąt urn”3, które pochodzić mogły 
z pobliskiego Lgowa lub Gąsiorowa – miejsc 
obfitujących w archeologiczne znaleziska. 

Wśród grodzisk odkryto obronny gród 
koło Lisewa, który odegrał znaczącą rolę 
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w powstaniu miasta Żerkowa4. Gród ten 
był czołem opola wilkowyjskiego (zwanego 
Ostrowem pod Wilkowyją), prawdopo-
dobnie najstarszej jednostki terytorialno-
-gospodarczej ziemi jarocińskiej powstałej 
w VI–VIII w. Gród wilkowyjski w XIII w. 
stanowił centrum kasztelanii wilkowyjskiej, 
jedynej na tym obszarze niezależnej jednost-
ki administracyjnej. Powstał on zapewne 
w czasach odnowienia księstwa kaliskiego 
za panowania księcia Władysława Odonica 
w latach 1207–12115. Istnienie grodu miało 
znaczny wpływ na rozwój osadnictwa oraz na 
kształtowanie się miasta, u podnóża którego, 
na terenie zalewowym Lutyni, odkryto ślady 
podgrodzia, osady rzemieślniczo-targowej. 
Usytuowanie to doprowadziło do stopnio-
wego przemieszczenia się ludności na ob-
szary suche, wyżej położone i ostatecznego 
osiedlenia się w miejscu obecnego Żerkowa. 

W czasach Piastów

Po raz pierwszy Żerków wymieniony 
został w źródłach pisanych 30 listopada 
1257 r., w dyplomie księcia wielkopolskiego 
Bolesława Pobożnego, który nadaje Jankowi 
Wojciechowicowi z rodu Zarembów (ok. 
1220–1274), synowi Wojciecha (Alberta, 
Olbrachta), liczne majętności wraz z przy-
wilejami6. Ten feudalny immunitet spo-
rządzony został w poznańskiej kancelarii 
książęcej przez notariusza Macieja, w obec-
ności wojewody poznańskiego Przedpełka 
z rodu Łodziów, kasztelana radzimskiego 
Beniamina z rodu Zarembów, podkomo-
rzego Wincentego z rodu Zarembów oraz 
Tomisława z rodu Nałęczów. W dyplomie 
spisanych zostało 14 miejscowości nadanych 
wspomnianemu Jankowi, wśród których 
jedynie Jarocin określony został mianem 
miasta. Poza Jarocinem (Iaroczino civitatem 
nuncupantur) wymienione zostały: Tarno-
wo (Tarnovo), Łęgowo (Langovo), Radzim 

(Zrazim), Czeszewo (Czessewo), Brzóstków 
(Broskowo), Żerków (Zirchovo), Żółków 
(Zolcovo), Cielcza (Czelcza), Kowanowo 
(Chowanowo), Klonowo (Klonovicze), Ży-
dowo (Zidovo) oraz dwie nieznane osady: 
Mireci i Mirczino. Wszystkie miejscowości, 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w do-
kumencie, przeszły na własność prywatną 
(rycerską) możnego rodu Zarembów i zwol-
nione zostały od powinności na rzecz księcia.

W chwili nadania Jankowi Zarembie 
tych hojnych przywilejów był on już znaną 
osobistością życia politycznego w ówczesnej 
Wielkopolsce. W latach 1250–1253 pełnił 
funkcję wojewody gnieźnieńsko-kaliskiego, 
który to urząd zamienił ze swoim bratem Ar-
kemboldem na kasztelanię kaliską podczas 
zjazdu rycerstwa wielkopolskiego w Pogo-
rzelicy w maju 1253 r. Po 1272 r. mianowa-
ny został wojewodą poznańskim, a krótko 
przed śmiercią, ok. 1273 r. – kasztelanem 
poznańskim7. Jego ojciec Wojciech był sędzią 
na dworze księcia Władysława Odonica8 
i być może kasztelanem poznańskim. Ważne 
stanowiska książęce pełnili w tym czasie 
również bracia Janka – Arkembold, Marcin 
i Szymon9. Piastowane przez nich funkcje 
wskazują na pozycję, jaką zajmowali proto-
plaści Zarembów, rodu, który w XIII w. stał 
się najbardziej wpływowy i najpotężniejszy 
w Wielkopolsce, a Janek Zaremba był jednym 
z jego najwybitniejszych przedstawicieli.

Znacząca rola Jarocina widoczna w doku-
mencie z 1257 r. oraz odkrycie tam śladów 
rezydencji obronnej z XIII w. wskazują na wy-
dzielanie się odrębnej gałęzi rodu Zarembów 
z Jarocina. Wywodziła się ona od wspomnia-
nego Janka, ojca pięciu synów, z których Sę-
dziwój, trzymany do chrztu przez Bolesława 
Pobożnego, otrzymał Jarocin. Jarocińska linia 
tego rodu doczekała się rzetelnego opraco-
wania w wybitnej monografii prof. Ryszarda 
Grygiela10, czego nie można powiedzieć 
o jej żerkowskim odgałęzieniu, które otocza  
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niemal wiekowa luka informacyjna, gdyż ża-
den z właścicieli nie pisał się wówczas z Żer-
kowa. Wiadomo, że stanowili oni odgałęzie-
nie szerszej linii Zarembów z Królikowa, na 
przełomie XIV i XV w. dominującej w rodzie. 
Prawdopodobnie to Szymon, cześnik kaliski 
(1246?–1253) oraz kasztelan gnieźnieński 
(1253–1274)11, nabył dobra żerkowskie od 
brata Janka z Jarocina drogą kupna lub za-
miany. Następnie przeszły one na własność 
któregoś z jego synów: Abrahama, od 1291 r. 
skarbnika gnieźnieńskiego12, lub Andrzeja, 
pełniącego najpierw funkcję kanclerza 
Przemysła II (1280–1295) i Władysława Ło-
kietka (1297), a później piastującego urząd 
biskupa poznańskiego (1297–1318)13. Do-
bra żerkowskie przeszły dalej w ręce jednego 
z synów Abrahama i około 1372 r. stały się 
własnością Wawrzyńca Zaremby z Króliko-
wa, zapewne dzięki transakcjom kupna lub 
zamiany w kręgu jego braci14. 

Drugim cennym świadectwem tego czasu 
jest dokument wystawiony dnia 2 paździer-
nika 1283 r. przez wielkopolskiego księcia 
Przemysła II. Żerków (civitatem Syrkowe) 
został tam wymieniony wśród miast pod-
ległych jurysdykcji kaliskiej15. Dzięki temu 
przekazowi znamy ramy czasowe, w jakich 
nastąpiła lokacja Żerkowa – pomiędzy 1257 
(dyplom Bolesława Pobożnego) a 1283 r. (do-
kument Przemysła II). Mimo że świadectwo 
to nie zachowało się w oryginale i podważano 
jego autentyczność16, to prawdziwości wielu 
informacji tam zawartych nie można kwe-
stionować, w tym wiarygodnej listy świadków. 
Biorąc pod uwagę także inne udokumento-
wane lokacje miast prywatnych w tym czasie, 
trudno uznać, by brakowało podobnych am-
bicji przedstawicielom rodu tak wpływowego 
i możnego, jakim byli Zarembowie. 

Miasto rozwijało się wówczas prężnie, 
o czym świadczy własna komora celna, od-
notowana w latach 1350–1380 w toruńskim 
spisie komór celnych i taryf. W Toruniu 

krzyżowały się wtedy najważniejsze szlaki 
handlowe, do których należał prastary trakt 
toruńsko-wrocławski, prowadzący przez 
komory celne ulokowane m.in. w Pyzdrach, 
Żerkowie17, Pleszewie i Koźminie18. Świadczy 
to o statusie i bogaceniu się tych miast, dla-
tego zastanawia tak długie milczenie źródeł 
historycznych o Żerkowie, mimo pojawiania 
się Zarembów w dokumentach z tego czasu. 
Dopiero w akcie kupna z 10 lipca 1372 r.19 
wymieniony jest jako właściciel Żerkowa (ca-
strum Zircowo) Wawrzyniec Zaremba, zwany 
„Zarembką”, kasztelan lędzki (1352–1369), 
potem poznański (1370–1377)20, który pi-
sał się z Jankowa, Królikowa, Kątów i Radli-
na, z pominięciem Żerkowa. Powiększył on 
wtedy swój majątek, kupując od braci – Lan-
gwara (Dankwara?) i Marcina, trzy wioski: 
Kąty, Radlin i Grodziszcze, tworząc w ten 
sposób klucz żerkowski z myślą o osadzeniu  
w nim najstarszego syna – Andrzeja.

Żerków Zarembów

Andrzej, od 1375 r. kasztelan śremski, 
pierwszy pisał się z Żerkowa i uznany został 
za najwybitniejszego przedstawiciela rodu 
Zarembów w tym czasie21. Odegrał on zna-
czącą rolę w wojnie domowej w Wielkopolsce, 
zwanej wojną Grzymalitów z Nałęczami, 
która wybuchła po śmierci Ludwika Węgier-
skiego w 1382 r. i trwała dwa lata. Szlachta 
wielkopolska podzieliła się wówczas na dwie 
frakcje: tzw. obóz ziemian, na którego czele 
stali Bartosz z Odolanowa oraz Wincenty 
z Kępy, oraz obóz przeciwny, w którym prym 
wiedli starosta generalny Wielkopolski 
i kasztelan poznański Domarat z Pierzchna 
herbu Grzymała i arcybiskup gnieźnieński 
Bodzanta. „Ziemianie” wraz z Nałęczami, Pa-
kułami, Wezenborgami, Doliwami, Porajami 
i Łodziami wspierali najpierw kandydatkę do 
tronu Marię, córkę zmarłego Ludwika, siostrę 
późniejszej królowej Jadwigi, potem księcia 
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mazowieckiego – Ziemowita IV22. Z kolei 
drugie, opozycyjne stronnictwo, złożone 
m.in. z przedstawicieli rodów Grzymalitów, 
Leszczyców, Kościeleckich, części Łodziów, 
Niesobiów i Awdańców, poparło kandydaturę 
Zygmunta Luksemburskiego. Walki między 
koalicjami nasiliły się na początku 1383 r., 
co spowodowało skonsolidowanie sił obozu 
ziemian w czasie zjazdu w Pyzdrach dnia 
18 stycznia. Sporządzono wówczas akt hołdu 
dla królewny Marii, córki Ludwika Węgier-
skiego23. Czwartą z osiemnastu pieczęci na 
dokumencie była pieczęć Andrzeja z herbem 
Zaremba i napisem: S. Andree de Serkowo24.

W czasie toczących się walk Andrzej 
z Żerkowa wystawił wspólnie z Bartoszem 
z Odolanowa oddział 300 kopijników, spie-
sząc z pomocą Świdwie z Szamotuł przeciw 
siłom Domarata z Pierzchna25. Sprowokowa-
ło to zapewne odwetowy najazd obozu Grzy-
malitów na majętność żerkowską i spalenie 
całego miasta wraz z kościołem św. Mikołaja 
z połowy XIII w. oraz grodu kasztelańskiego 
nad Lutynią. Według M.W. Łukaszewicza 
odbudowę doszczętnie zniszczonego miasta 
umożliwił nieznany nam przywilej królowej 
Jadwigi z 1386 r., zezwalający na rozpoczęcie 
prac na pogorzelisku, a jego właściciela zo-
bowiązujący do pomocy mieszkańcom przy 
odbudowie miasta i kościoła26. Nakazywał 
także udzielenie wsparcia Żydom w czasie 
odtwarzania ich dzielnicy i synagogi. Dobra 
żerkowskie powiększyły się dzięki przywi-
lejowi o nieistniejące dziś wsie Majkowo 
i Ostrowo, należące wcześniej do upadłej 
kasztelanii wilkowyjskiej. Dokument zobli-
gował mieszkańców do szybkiej odbudowy, 
a nowe miasto „pokazało się o wiele porząd-
niejszem i obszerniejszem w składzie swoim 
i nie tak ściśnione jak był dawny Żerków. 
[…] Pobożni Żerkowa mieszkańcy nie za-
pomnieli też o kościele swoim i wystawili go 
pod tem samem wezwaniem św. Mikołaja”27. 
Natomiast na miejscu grodu ostrowskiego 

właściciel Andrzej Zaremba28 „wystawił 
w roku 1388 z kamienia i cegły”29 nowy 
kościół pod wezwaniem św. Stanisława, kon-
sekrowany w 1390 r. przez biskupa poznań-
skiego Dobrogosta Nowodworskiego. Ołtarz 
św. Marii Magdaleny dla świątyni ufundowa-
ła w 1419 r. żona Andrzeja – Małgorzata30.

Po śmierci męża (między 26 stycznia 
1389 a czerwcem 1390 r.31) fundatorka oł-
tarza stała się właścicielką majątku żerkow-
skiego. Słynne były jej liczne zatargi z oko-
liczną szlachtą i na tle tych swarów w 1392 r. 
po raz pierwszy pojawił się w źródłach 
pisanych Śmiełów. W dyplomie Bolesława 
Pobożnego z 1257 r. jeszcze nie widnieje, 
choć wymienione są tam wsie bezpośrednio 
z nim sąsiadujące (np. Brzóstków). Absencja 
w tak ważnym dokumencie sugeruje, iż teren 
ten nie był wówczas jeszcze zasiedlony, co 
potwierdzają także badania archeologiczne. 
W przeciwieństwie do sąsiednich miejscowo-
ści, obfitujących w archeologiczne znaleziska, 
odnaleziono tu jedynie kamienną siekierę 
i topór z epoki kamienia, trzy siekiery i nóż 
z epoki brązu, jedną monetę Aureliusza 
z okresu wpływów rzymskich oraz jeden 
grób ciałopalny z czasów wczesnego średnio-
wiecza32. Prawdopodobnie w 1257 r. ukryty 
w gęstych lasach obszar przyszłego Śmiełowa 
przynależał terytorialnie do sąsiedniego 
Brzóstkowa, podległego właścicielom żer-
kowskim, lub też należał do nich bezpo-
średnio. Pierwsza wzmianka o Śmiełowie33 
dotyczyła niewyjaśnionej sprawy sądowej, 
którą „pani śremska” (tak określano niejed-
nokrotnie Małgorzatę, wdowę po Andrzeju 
Zarembie) wygrała z niejakim Borzysławem 
z Bartodziejów (być może dzierżawcą). Wy-
rok zobowiązał go do oddania „w terminie 
zawitym” dwóch tygodni dwudziestu marek, 
Śmiełowa oraz czterech kmieciów. Zapiska 
ta, według której Małgorzata odzyskała 
zapewne cały śmiełowski dobytek, ukazuje 
nam wioskę niewielką i ubogą.
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Po śmierci Andrzeja rezydencja żerkowska 
stała się wdowią siedzibą Małgorzaty i ich 
syna Jana, który zaczął pisać się z Żerkowa 
po opuszczeniu wydzielonego mu przez 
ojca Radlina i przejęciu większego dziedzic-
twa. Ożeniony z nieznaną bliżej Katarzyną 
zmarł bezpotomnie34. Do swej śmierci 
(1403) występował w licznych procesach 
wspólnie z matką, co potwierdzają źródła 
sądowe; potem sprawy majątku prowadziła 
już sama Małgorzata, która żyła w siedzibie 
żerkowskiej do 1423 roku. W testamencie 
pozostawiła swą spuściznę Jadwidze, której 
stopień pokrewieństwa z Małgorzatą i Ja-
nem długo mylnie interpretowano. W kon-
sekwencji zasady dziedziczenia przez nią 
majątku uznano – za błędnymi ustaleniami 
Włodzimierza Dworzaczka35 – iż była ona 
córką Jana. Z dokumentów sądowych, w któ-
rych czytamy: Margareta mater Hedwigis36, 
wynika wyraźnie, iż była ona jego siostrą 
i córką kasztelana śremskiego Andrzeja 
oraz Małgorzaty, po zgonie której przejęła 
rodzinne gniazdo. Ustalenia Dworzaczka 
zostały również odrzucone przez Janusza 
Bieniaka we wnikliwym opracowaniu relacji 
rodzinnych Jadwigi37, ostatniej Zarembianki 
żerkowskiego dziedzictwa. 

Do połowy XIV w. jako najwybitniejsi 
przedstawiciele wielkopolskiego możno-
władztwa Zarembowie mieli ogromny wpływ 
na losy tej części kraju. Później pozycja rodu 
słabnie. Wprawdzie jeszcze w XV w. należeli 
do czołowych rodów w Wielkopolsce, jednak 
żerkowska i jarocińska linia Zarembów po-
woli gasła, a należące do nich miejscowości 
zaczęły przechodzić w ręce przedstawicieli 
innych rodów. Po śmierci Jadwigi dobra 
żerkowskie, podzielone na wiele części, 
przypadły spadkobiercom z rodów Doliwów-
-Kotów z Nowego Miasta, Dębna i Biechowa 
oraz Pałuków z Domaborza. 

Spadkowe roszady

Powiązania z Doliwami były oczywi-
ste, gdyż wiązały się z jedynym znanym 
związkiem małżeńskim Jadwigi z Januszem 
z Mchów i Niezamyśla herbu Doliwa, zwa-
nym Furmanem, kasztelanem rogozińskim 
i międzyrzeckim, natomiast niejasne były jej 
koneksje z drugim rodem dziedziczącym. Od-
powiedzi na wiele nurtujących pytań udzielił 
J. Bieniak, który szczegółowo zanalizował 
dokument z 1439 r.38, co pozwoliło ustalić 
wiele nieznanych dotąd faktów dotyczących 
Jadwigi i jej spadkobierców. To zachowane 
w kopii źródło, zamykające dzieje Zarembów 
z Żerkowa, opublikowane z błędną datą 
12 sierpnia (zamiast 18 sierpnia), dotyczy 
podziału spuścizny po Jadwidze, dziedziczce 
Żerkowa i wdowie po Januszu kasztelanie 
międzyrzeckim. Dokument wystawiony 
został przez dzielców wybranych przez 
spadkobierców – Jakuba z Podlesia, Andrze-
ja z Obłaczkowa i Bartosza z Główczyna. 
Jego sformalizowanie dokonało się w czasie 
dużego zjazdu rodzinnego związanego z po-
grzebem Jadwigi, której zgon nastąpił tuż 
przed 18 sierpnia 1439 r. Obejmujący miasto 
Żerków oraz 11 wsi majątek został podzielo-
ny na siedem części, o które miały być potem 
rzucane losy. Na dwie pierwsze części składa-
ły się Żerków i Lisew oraz Chrapczew most 
wraz z dochodem celnym39, trzecią stanowił 
Mojków z Morawinem, czwartą Wilkowyja 
z połową Łuszczanowa i Rogaszycami, piątą 
Radlin z Kątami, szóstą Rusko, natomiast 
część siódmą Żółków ze Śmiełowem i nie-
znanym nam Cztaniewem. 

Do momentu pojawienia się tego doku-
mentu i w konsekwencji rozdzielenia dóbr 
żerkowskich na licznych spadkobierców, losy 
Śmiełowa ściśle powiązane były z dziedzicem 
niepodzielnej dotąd fortuny, rezydującym 
w Żółkowie, gdzie mieściła się siedziba 
mieszkalna właścicieli. Niestety świadec-
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two to, będące bardziej ugodą precyzującą 
warunki podziału niż testamentem, nie 
dookreśla, komu przypaść miały wyszczegól-
nione w nim miejscowości. W załączonych 
podpisach i poręczeniach wymienieni są: 
kasztelan gnieźnieński Piotr z Bnina świad-
czący za swoje dzieci (z wyjątkiem córki 
Anny, która sprzedała już swoją część ojcu 
i bratu), podkomorzy kaliski Rafał z Gołu-
chowa w imieniu syna Iwana, Jan Wrzesiń-
ski za żonę i synów, Wojciech z Dębogóry 
i synowiec jego Włodek wzajemnie za siebie 
oraz tak samo wzajemnie Filip z Niezamyśla 
z bratem Piotrem.

Wymieniona lista spadkobierców ukazu-
je nam skomplikowaną sytuację rodzinną 
i wskazuje na nowe fakty dotyczące Jadwigi. 
Kluczem do rozwiązania wielu niejasności 
jest kolejne ustalenie Bieniaka, według 
którego dokument z 1439 r. jednoznacznie 
wskazuje na to, iż „Jadwiga była matką nie-
których dzieci Janusza, jak i Janusz – ojcem 
tylko niektórych dzieci Jadwigi”, czyli oboje 
weszli w związki po raz drugi40. Janusz pi-
sał się najpierw z Biechowa i Dębna, a od 
momentu zawarcia związku małżeńskiego 
z Jadwigą (ok. 1404) głównie z Żerkowa 
i Niezamyśla. Janusz Furman działał czyn-
nie na arenie publicznej: był kasztelanem 
biechowskim (1355–1377), potem rogo-
zińskim (1392–1400) i międzyrzeckim 
(1400–1418)41, pełnił także funkcję asesora 
w różnych powiatach i niejednokrotnie poja-
wiał się przy samym królu. Był bez wątpienia 
jednym z najwybitniejszych Doliwów swego 
pokolenia w Wielkopolsce42. 

Tymczasem u potomków zmarłego 
w 1418 r. Furmana, mimo znacznej jeszcze 
zamożności i wpływów, wyraźnie widać po-
stępującą pauperyzację i przejście na poziom 
przeciętnej szlachty średniej. Taki los spotkał 
synów Janusza – Wincentego, Adama i du-
chownego Jana, kustosza gnieźnieńskiego, 
oraz Piotra i Filipa, który dopiero w ostatnich 

latach życia uzyskał kasztelanię międzyrzec-
ką (1460–1465)43. Wymienieni w doku-
mencie z 1439 r. Filip z Niezamyśla (potem 
także z Żerkowa) oraz jego brat Piotr to bez 
wątpienia dzieci z drugiego małżeństwa Fur-
mana z Jadwigą, natomiast Wincenty, Adam  
i Jan byli potomkami z nieznanego nam 
pierwszego związku kasztelana między-
rzeckiego. 

Poza dobrami przypadającymi Filipowi 
i Piotrowi pozostało jeszcze pięć części 
fortuny żerkowskiej, które należały się 
dzieciom lub wnukom z pierwszego mał-
żeństwa Jadwigi. Występujący jako ręko-
jemcy: kasztelan gnieźnieński Piotr z Bnina 
herbu Łodzia, podkomorzy kaliski Rafał  
z Gołuchowa herbu Wieniawa oraz Jan 
z Wrześni herbu Poraj byli zięciami zmarłej 
Jadwigi. Ich poręka obejmowała właściwych 
spadkobierców: ich żony (de facto jedynie 
żonę Jana z Wrześni, pozostałe już nie 
żyły) i dzieci44. Wymienieni jeszcze zostali: 
Wojciech z Dębogóry i jego synowiec (bra-
tanek) Włodek; pierwszy to bez wątpienia 
syn Jadwigi, drugi natomiast to wnuk po 
nieżyjącym już od trzech lat drugim jej synu 
– Andrzeju z Domaborza. Idąc tym tropem 
udało się ustalić, że pierwszym mężem Jadwi-
gi był wojewoda gniewkowski Włodek starszy 
z Domaborza (zm. 1397), wywodzący się 
z możnej gałęzi Pałuków i dziedziczący także 
w Dębogórze. Miała z nim liczne potomstwo: 
dwóch synów (Andrzeja z Domaborza i Woj-
ciecha z Dębogóry) oraz trzy córki (Święch-
nę – żonę Piotra z Bnina45, Ofkę – żonę Jana 
z Wrześni46 oraz trzecią o nieustalonym 
imieniu – żonę Rafała z Gołuchowa). 

Nieznani są właściciele poszczególnych 
części interesującej nas majętności, wiadomo 
tylko, iż te same prawa posiadali synowie 
Jadwigi po wojewodzie gniewkowskim – An-
drzej i Wojciech, oraz po Januszu Furmanie – 
Filip i Piotr. Wśród wymienionej czwórki mu-
siały nastąpić bliżej nam nieznane majątkowe 
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roszady, w wyniku których dobra te trafiły 
w ręce potomków dwóch braci przyrodnich 
– Filipa Furmana, zwanego też Żerkowskim, 
oraz Wojciecha z Dębogóry. Aby ustalić ich 
następców i rozwikłać tę niezbadaną do tej 
pory genealogiczną pętlę, musimy sięgnąć do 
dokumentów źródłowych. Wyłonią się z nich 
spadkobiercy dwóch linii dziedzicznych, 
z których jedni poszerzali swoje wpływy 
drogą kupna, spadku lub zamiany, drudzy 
natomiast wyprzedawali otrzymane dobra, 
lokując się w innych, bardziej intratnych 
majątkach. 

Wydzielona w dokumencie z 1439 r. 
część pierwsza (połowa Żerkowa wraz 
z Lisewem) przypadła Filipowi47 (zm. 
1465), wzbogaconemu znacznie dzięki 
ożenkowi z Anną (zm. ok. 1489), córką 
Jana Gołego ze Strzałkowa herbu Wieniawa 
i Małgorzaty z Sobienia herbu Szreniawa. 
Anna ze Strzałkowa odziedziczyła po matce 
imponujące dobra bachórsko-dynowskie 
oraz rzeszowskie, które przejęli potem jej 
synowie, dając początek rodzinie Rzeszow-
skich herbu Doliwa48. Ta bardziej znacząca 
od żerkowskiej fortuna stała się ich stałym 
miejscem osiedlenia i przyczyną stopniowego 
pozbywania się spadku po Jadwidze. Zanim 
to jednak nastąpiło, w kontekście spraw żer-
kowskich występowali synowie Filipa – Jan49, 
Piotr i Mikołaj50, oraz jego wnukowie – Jan, 
Stanisław, Mikołaj i Filip Rzeszowscy, synowie 
Mikołaja51. W 1517 r. syn Filipa Piotr wraz 
z bratankiem Janem Rzeszowskim sprzedali 
wojewodzie sieradzkiemu Jarosławowi Łasce 
połowę miasta Żerkowa i wsi Lisewo, całe 
wsie Witaszyce i Słup oraz 9 ćwierci roli 
w Szczonowie za 2500 zł. Natomiast Ciż, Dy-
nów, Strzałków, Bandziechów, Kamion, Goli-
szew i Janków w powiecie kaliskim wojewoda 
nabył za kwotę 6 000 grzywien52. Transakcja 
sprzedaży z 1517 r. rozpoczęła wyprzedawa-
nie przez Rzeszowskich dóbr żerkowskich 
i innych wielkopolskich miejscowości, które 

zakończyło się w 1539 r. zakupem reszty ma-
jątku przez kasztelana śremskiego Andrzeja 
Roszkowskiego53. Wtedy to wnukowie Filipa 
z Żerkowa – Mikołaj i Stanisław – sprzedali 
mu część miasta Żerkowa i wsi Lisew w po-
wiecie pyzdrskim, Łuszczanowo w powiecie 
kaliskim oraz odziedziczony udział po nie-
żyjącym już bracie Filipie za kwotę 2500 zł; 
natomiast brat ich Jan spadek po tymże Filipie 
za 500 zł54.

Kim zatem był Andrzej Roszkowski, 
który w krótkim czasie scalił majątek zapi-
sany licznym spadkobiercom przez Jadwigę 
z Żerkowa? Aby to ustalić, musimy wrócić 
do potomków Jadwigi z pierwszego związ-
ku z wojewodą gniewkowskim Włodkiem 
starszym z Domaborza. Wiadomo już, że 
synami tej pary byli: wojewoda kaliski i sta-
rosta nakielski Andrzej z Domaborza55 (zm. 
1436) oraz Wojciech z Dębogóry (zm. po 
1440). Pierwszy miał bliżej nieznaną żonę 
Elżbietę i jedynego syna – Włodka młodszego 
z Domaborza (zm. 1467), kasztelana na-
kielskiego, uczestniczącego wraz ze stryjem 
Wojciechem w podziale z 1439 r. Włodek56 po 
ojcu odziedziczył także Domabórz oraz staro-
stwo nakielskie i zapewne dzięki ojcowskim 
koneksjom został zięciem księcia Wacława 
Raciborskiego z rodu Przemyślidów, żeniąc 
się z jego córką Katarzyną57. Zachował się in-
teresujący dokument z 1561 r.58, informujący 
o zajęciu przez Włodka siłą należnego mu 
według niego spadku po stryju Wojciechu, 
o co jego potomkowie procesowali się jesz-
cze sto lat później. Chodziło tu o Dębogórę, 
która w pierwszej kolejności należała się 
Annie – córce Wojciecha. W źródle tym 
mamy również informacje o powiązaniach 
genealogicznych wojciechowej linii, z której 
wywodzą się współdziedzice dóbr żerkow-
skich (w podziale z linią Rzeszowską). 
Wojciech z Dębogóry miał syna Zbyluta 
z Domaborza (zm. po 1450)59 i córkę Annę 
(zm. 1469/77)60, która wyszła za Andrzeja 
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Roszkowskiego z Górki herbu Łodzia (zm. po 
1477), przedstawiciela skromniejszej gałęzi 
z Roszkowa, a wywodzącej się z potężnej linii 
magnackiej Górków z Kórnika. Roszkowscy 
mieli troje dzieci: Jana ożenionego z Kata-
rzyną Siedlecką61, księdza Joba kanonika 
poznańskiego i Agnieszkę, która wyszła za 
mąż za Michała Cieleckiego62. W 1494 r. Jan 
wraz z bratem Jobem posiadali m.in. Śmiełów, 
połowę wsi Roszkowo, całe Szulcowo, Ulano-
wo, połowę miasta Żerkowa i wsi Lisew63. Ale 
już w 1509 r. Job przekazuje swoim bratan-
kom, synom Jana Roszkowskiego Piotrowi, 
Jakubowi i Andrzejowi: Śmiełów, Roszków, 
Żółków, Stanowo, Dupino i Osieczek w po-
wiatach pyzdrskim i kościańskim64. 

W tym czasie prawdopodobnie ojciec ich 
już nie żył, a jego potomkowie zostali dzie-
dzicami znacznej część spadku po antenatce 
rodu Jadwidze. Jakub został księdzem pro-
boszczem w parafii żerkowskiej i w 1525 r. 
przekazał bratu Andrzejowi swój udział m.in. 
w połowie miasta Żerkowa, Lisewie, Żółkowie  
i Śmiełowie w zamian za roczny czynsz 
w wysokości 20 grzywien65. Z kolei Piotr, 
nie doczekawszy się potomków, w 1537 r. 
ofiarowuje bratu Andrzejowi swoją część we 
wsiach Śmiełów, Żółków i Stanowo66. 

Wiemy także, że w 1539 r. Andrzej zakupił 
część majątku żerkowskiego od zbywają-
cych dobra wielkopolskie Rzeszowskich. Ci 
ostatni okazali się z kupującym skoligaceni, 
gdyż obie strony wywodziły się od wspólnego 
przodka – Jadwigi z Żerkowa, której synowie 
Filip z Żerkowa i Wojciech z Dębogóry byli 
braćmi przyrodnimi. To od niej utworzyły 
się dwie równoległe linie dziedziczne: dla 
braci Rzeszowskich Jadwiga była prababką 
po Januszu Furmanie, a dla Andrzeja Rosz-
kowskiego praprababką po Włodku starszym  
z Domaborza. 

Śmiełów Roszkowskich

Andrzej z Górki Roszkowski, zanim 
wykupił w 1539 r. część żerkowską od sko-
ligaconych z nim braci Rzeszowskich, dzie-
dziczył już wcześniej po swoich przodkach 
i rodzeństwie znaczną część majątku. Stał się  
w ten sposób jedynym właścicielem żer-
kowskiej fortuny wraz z należącym do niej 
Śmiełowem. Wieś ta przez ostatnich sto lat 
(1439–1539) miała wielu właścicieli, wę-
drując z rąk do rąk w kręgu spadkobierców 
rodu Roszkowskich. Wiele wskazuje na to, iż 
w losowaniu w 1439 r. o poszczególne części 
Jadwigowej schedy siódma część ze Śmie-
łowem przypadła jej synowi – Wojciechowi 
z Dębogóry. Potem otrzymała ją jego córka 
Anna, dalej jej synowie ze związku z Andrze-
jem Roszkowskim: Jan i Job. Ten ostatni prze-
kazał wieś bratankom – Piotrowi, Jakubowi 
i Andrzejowi, by w końcu stała się własnością 
Andrzeja dzięki zapisom jego braci67. 

O Śmiełowie XVI w. informuje opraco-
wanie statystyczne Adolfa Pawińskiego68. 
Według ustaleń autora w 1578 r. wioska 
była nadal niewielka i uboga, choć w porów-
naniu z 1392 rokiem, gdy zamieszkiwało 
ją czterech kmieciów, bardziej zasiedlona. 
Niemal dwieście lat później mieszkało 
w niej – zapewne wraz z rodzinami – trzech 
osadników, czterech zagrodników osiadłych 
na kilku morgach i jeszcze od nich biedniej-
szych dwóch komorników, dysponujących 
kilkoma zagonami. Był to także teren dzier-
żawiony przez żerkowskich właścicieli, naj-
pierw przez Małgorzatę Żerkowską (1392)  
i zapewne także później przez jej spad-
kobierców, choć nie mamy na ten temat 
wiarygodnych danych. Dopiero z zapiski 
z 1537 r. dowiadujemy się, iż Andrzej Rosz-
kowski, kasztelan śremski, zastawił Śmiełów 
na wyderkaf swojemu przyszłemu zięciowi 
Hieronimowi Rozdrażewskiemu za 500 zł69. 
Wynajmujący zakupił w ten sposób prawo 
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1. Nagrobek Jana 
Roszkowskiego  
w renesansowej kaplicy 
w kościele w Żerkowie, 
fot. D. Florczak

do dochodu z nieruchomości, choć możli-
wa była również sprzedaż wioski z prawem 
odkupu po określonym czasie. 

Andrzej Roszkowski herbu Łodzia70 
pełnił funkcję kasztelana śremskiego w la-
tach 1536–155271. Ożenił się z Zofią Łącką 
herbu Korzbok72, wnuczką kasztelana gnieź-
nieńskiego Jana Latalskiego, z którą miał 
sześcioro dzieci, w tym znaną nam córkę 
Małgorzatę, żonę kasztelana rogozińskiego 
Hieronima Rozdrażewskiego z Nowego 
Miasta73, oraz syna Jana. Nowy dziedzic 
Żerkowa, będący luteraninem wyznania 
augsburskiego, odebrał katolikom kościół 
św. Mikołaja i przekształcił go w zbór, do 
którego sprowadził pastora ewangelickiego 
– Stanisława Grodnickiego74. „Mimo atoli 
swego odszczepieństwa był to pan dbały i sta-
ranny o dobro swoich poddanych i wszędzie 
gdzie mógł, niósł im ochoczo pomoc swoją”75. 

Na wiek XVI przypada okres szczególnie 
intensywnego rozwoju miasta, co znajduje 
wyraz w zatwierdzeniu licznych przywilejów 
rzemieślnikom i kupcom76. Niestety miejsca 
tego nie oszczędzały również klęski: wiel-
kie powodzie (1515, 1520), susze (1524, 
1575), nieurodzaje (1569), zarazy (1525, 
1572) i pożar (24 lipca 1564 r.)77. Ogień 
miał wówczas objąć całe miasto z wyjątkiem 
dzielnicy żydowskiej i kościoła św. Mikołaja. 
Wysłany z Pyzdr komisarz, zapewne przed-
stawiciel starosty, Ambroży Dyjesko zano-
tował: „Przybywszy do Żerkowa, znalazłem 
miasto w popiół i w perzynę zamienione 
i z ziemią zrównane”. Jednak po roku miało 
zostać odbudowane, „jakby w nim nic tak 
smutnego i przykrego nie było zaszło”78. 

Andrzej Roszkowski zmarł 19 marca 
1554 r.79. Schedę po nim objął jego syn Jan 
Roszkowski (zm. 1604)80, kasztelan prze-
męcki (1576–1603)81, który zaczął pisać 
się z Górki. Zapewne przyczyniła się do 
tego śmierć wojewody poznańskiego Stani-
sława hrabiego z Górki (1592), ostatniego 
przedstawiciela magnackiej rodziny Górków. 
Krok ten być może miał dodać splendoru 
skromniejszemu odgałęzieniu tego rodu, 
a także umożliwić starania o spadek po da-
lekim krewnym82. Jan z Górki Roszkowski 
po ojcu wyznawał luteranizm i kontynuował 
jego sposób zarządzania żerkowskim mająt-
kiem. Zatwierdził w roku 1565 wszystkie 
przywileje miasta, a także statuty cechów: 
garncarskiego, szewskiego i piwowarskie-
go. Nadał też miastu herb, rodowe godło 
Górków herbu Łodzia, przedstawiające na 
czerwonym tle złotą łódź, nad którą umie-
ścił sześcioramienną gwiazdę. Ożenił się  
z Barbarą Pampowską (zm. 1593), również 
protestantką, córką Wojciecha z Pępowa 
i Jadwigi Opalińskiej. Wniosła mu ona  
w wianie znaczny majątek, m.in. we wsiach 
przyległych do Żerkowa – Bieździadowie  
i Dębnie. Mieli troje dzieci: Jana, Andrzeja  
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2. Nagrobek Andrzeja 
Roszkowskiego  
w renesansowej kaplicy 
w kościele w Żerkowie, 
fot. D. Florczak

i Jadwigę. Jadwiga wyszła za kasztelana krzy-
wińskiego Stanisława Borka Gostyńskiego, 
Jan pełnił wiele funkcji publicznych, Andrzej 
natomiast nie zajmował żadnego stanowiska 
„nie dlatego, że do jego piastowania nie był 
zdatnym, lecz że do niego żadnego w sobie 
nie uczuwał pociągu”83. W 1599 r. odnoto-
wano transakcję, w której Andrzej sprzedał 
bratu Janowi za 20 000 zł wsie z klucza 
żerkowskiego: Dębno, Ostrów, Bieździadów, 
Chrzan, Lgów, Pawłowice, Szczodrzejewo 
i Gąsiorów oraz dziedziczone po matce 
Daszkowo i Dambrowo84. Jeszcze w tym sa-
mym roku przekazał mu udziały w mieście 
Żerkowie oraz wsiach: Śmiełowie, Lisewie, 
Stęgoszy, Żółkowie, Klichowie, Stanowie, 
Kamieniu i Lubczynie, za sumę 2 000 zł85.

Ostatecznie dziedzicem dóbr żerkow-
skich, drogą spadku i kupna, został Jan 
Górka Roszkowski (1575–1613). Kształcił 
się na Uniwersytecie Krakowskim (1591), 
w latach 1592–1594 był na studiach w Pa-
dwie. Być może już wtedy zaczął odchodzić 
od luteranizmu, by ostatecznie w roku 

1609 przejść oficjalnie na katolicyzm. Na 
sejmiku w Środzie wybrano go posłem na 
sejm (1603), a cztery lata później zasiadł 
w senacie. Niejednokrotnie towarzyszył Zyg-
muntowi III i wchodził w skład królewskich 
komisji. Pełnił urząd kasztelana santoc-
kiego (1601–1604), potem przemęckiego 
(1604–1611), później wspiął się na pozycję 
kasztelana poznańskiego (1611–1613)86. 
Ożeniony z Katarzyną Zarembianką z Tu-
liszkowa (zm. 1614), 1o v. Janową Krotoską, 
2o v. Stanisławową Rusocką87, nie doczekał 
się z nią potomstwa. Na swoich żerkowskich 
dobrach oprawił jej 15 000 zł posagu88. Jan 
Górka Roszkowski zmarł tragicznie w Żerko-
wie 28 października 1613 r. w wieku 38 lat89. 
Pochowany został w renesansowej kaplicy 
ufundowanej przez Roszkowskich przy ko-
ściele św. Stanisława w Żerkowie. Przedtem 
oddał katolikom kościół św. Mikołaja, który 
odtąd stał się kościołem filialnym, podległym 
probostwu św. Stanisława.

Po śmierci Jana domeną żerkowską zarzą-
dzał Andrzej Górka Roszkowski (1570–1615),  



54

Ewa Kostołowska

odzyskawszy ją zapewne drogą dziedziczenia 
po bezpotomnym młodszym bracie90. Wcze-
śniej wyprzedał część należących do niego 
dóbr, także tych, które wniosła mu w posagu 
żona – Anna Rydzyńska (zm. ok. 1604). 
Andrzej Górka Roszkowski zmarł dwa lata po 
swoim bracie w wieku 45 lat, również wsku-
tek tragicznego wypadku, który wydarzył się 
w Żerkowie 25 stycznia 1615 r.91 Pochowany 
został obok Jana, w wybudowanej przez braci 
kaplicy, należącej do najważniejszych zabyt-
ków renesansowych w Wielkopolsce. W ten 
sposób wygasła męska linia Roszkowskich 
z Żerkowa, potomków Jadwigi Zarembianki.

Śmiełów w tym czasie (2 poł. XVI i pocz. 
XVII w.) niewiele się zmienił. Porównując 
rejestr mieszkańców wioski z 1578 r. Pawiń-
skiego z tym, który ukazał się 40 lat później 
(1618) 92, stwierdzić można, że liczba lud-
ności wzrosła o trzy osoby poborowe. W obu 
podaniach zgadza się ilość osadników (3), za-
grodników „co rolę mają” (4) i komorników 
„bez bydła” (2), natomiast w 1618 r. pojawiło 
się jeszcze dwóch zagrodników „co z wywłoki 
żyją” oraz jeden zagrodnik „który na czynszu 
siedzi bez roboty”. Dowiadujemy się również, 
iż poza „chałupami” w 1510 r. znajdowała 
się w Śmiełowie karczma, opisana pół wieku 
później (1565) jako „doroczna”93. 

Magnacka majętność

Majątek żerkowski odziedziczyła Barbara 
Roszkowska (zm. 1641), jedyne dziecko An-
drzeja z drugiego związku z Anną Słomow-
ską94, żona krajczego koronnego i starosty 
rabsztyńskiego Mikołaja hrabiego z Ostro-
roga, po którym posiadła rozległe włości na 
Rusi. W 1633 r. występuje w źródłach jako 
wdowa, która zastawiła na wyderkaf kasztela-
nowi rogozińskiemu Stefanowi Gembickiemu 
osiem wsi z klucza żerkowskiego za kwotę 
90 000 zł95. Z kolei dwa lata później zawarła 
we Lwowie transakcję sprzedaży z Hieroni-

mem Radomickim herbu Kotwicz, na mocy 
której w 1638 r. przejął on w posiadanie praw-
ne miasto Żerków oraz wsie Żółków (z sie-
dzibą właściciela dóbr), Śmiełów, Klichów, 
Kamień, Lisew, Gąsiorów, Szczodrzejewo, 
Szczonów, Dębno, Lgów, Bieździadów, Paw-
łowice, Chrzan, Góry, Ostrów, Murzynówko 
i część Stęgoszy w powiecie pyzdrskim za 
pokaźną wówczas kwotę 295 000 zł96.

Nowy właściciel, wywodzący się ze 
średniej szlachty wielkopolskiej, dzięki 
błyskotliwej karierze politycznej doprowa-
dził Radomickich do godności senatorskich 
oraz do objęcia wielu najwyższych urzędów 
w Rzeczypospolitej. Hieronim (1584–1652) 
pełnił najpierw funkcję starosty wschow-
skiego (1621–1626), potem kasztelana 
krzywińskiego (1626–1631) oraz wojewody 
inowrocławskiego (1631–1652)97. Dzięki 
trzem ożenkom: z Zofią z Ujejskich herbu 
Gryf (zm. 1628), Katarzyną z Sobieskich 
z Sobieszyna (zm. 1633), 1o v. Adamową 
Giebułtowską, oraz Barbarą z Kretkowskich 
(zm. 1666), wcześniej żoną Hieronima 
Rozdrażewskiego, powiększył swój majątek 
i wszedł w rozległe koligacje98. Potomków 
doczekał się tylko z pierwszego związku; 
z ośmiorga dzieci większość zmarła w dzie-
ciństwie, a wieku dorosłego dożyli jedynie 
Marcin (ur. 1612), Barbara (ur. 1619) 
oraz przyszły dziedzic dóbr żerkowskich 
Kazimierz Władysław. Hieronim oprócz 
kariery politycznej99 osiągnął także znaczne 
sukcesy w budowaniu pozycji materialnej. 
Dziedziczony oraz wniesiony w posagu 
przez żony majątek, a także znaczne zakupy 
dóbr ziemskich od wielkopolskiej szlachty, 
w tym spektakularny nabytek, jakim był 
Żerków z kilkunastoma okolicznymi wsiami, 
uczyniły go właścicielem ogromnej fortuny 
(składającej się z około 50 wsi) i wyniosły 
rodzinę na magnackie wyżyny. 

Z czasu zakupu dóbr żerkowskich odno-
towane zostały dwie transakcje wyderkowe, 
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3. Warsztat poznański, 
Portret Hieronima 
Radomickiego, ok. 
1652, olej na płótnie, 
PAN Biblioteka 
Kórnicka

które Hieronim zawarł z Remigianem 
Domiechowskim, właścicielem pobliskie-
go Brzóstkowa, Genczewa i Przybysławia. 
Pierwsza z 1638 r. potwierdza zastawienie 
Śmiełowa i Gąsiorowa na kwotę 13 200 złp100; 
druga, zawarta rok później, poszerza umowę 
o Szczodrzejewo i Szczonów na sumę 20 000 
złp101. Uwzględniając zmianę wartości 
pieniądza, uznać trzeba, iż w przeciągu stu 
lat od zastawienia wsi przez Andrzeja Rosz-
kowskiego na kwotę 500 zł (1537) wartość 
Śmiełowa znacznie wzrosła. 

Hieronim Radomicki uczynił miasto 
Żerków swą główną siedzibą i podobnie 
jak poprzednicy zatwierdził rzemieślnikom 
dotychczasowe przywileje. Wybudował 
ponadto własnym kosztem szpital (przy-
tułek) dla ubogich, przeznaczając fundusz 
na utrzymanie 15 pensjonariuszy. Był osobą 
tolerancyjną, towarzyską i „odznaczał się 
nadzwyczajną, prawie nadludzką siłą, łamał 
bowiem z łatwością w ręku swojem żelazne 
podkowy, jako marchew, lub jakoby z gliny 
były wyrobione; zrywał grube postronki 
jako przędzę, a nawet pochwyciwszy za 
śmigę, zatrzymywał wał w jego obrocie na 
wiatraku”102. Pod koniec życia Hieronim 
najchętniej przebywał w swojej żerkowskiej 
rezydencji, gdzie zmarł po długiej chorobie 
30 marca 1652 r. Dodatkowych cierpień 
przysporzyła mu śmierć syna Marcina oraz 
pożar Ostrowa i przyległych folwarków 
Mojkowa i Żółkowa. Okazałą ceremonię 
pogrzebową przygotował mu syn Kazimierz, 
sukcesor majątku żerkowskiego. Na jego zle-
cenie Maciej Gereth, konwisarz poznański, 
wykonał budzący podziw, bogato zdobiony 
cynowy sarkofag. Złożony w podziemiach 
kościoła św. Stanisława w Żerkowie niestety 
nie ocalał. 

Sukcesor majątku Kazimierz Radomicki 
(1623–1689) studiował na uniwersytecie 
w Krakowie, potem przez dwa lata zwiedzał 
Francję, Włochy i Niemcy, gdzie miał uczyć 
się m.in. „rycerskiego rzemiosła”103. Jego 
rządy przypadły na bardzo trudny okres 
wojen szwedzkich. W wojnie kozackiej 
i szwedzkiej dowodził wystawionymi przez 
siebie pułkami jazdy i piechoty. Za zasługi 
otrzymał kasztelanię kaliską (1660–1689) 
oraz urzędy starosty wschowskiego i mo-
sińskiego104. Wiadomo też, że uczestniczył 
w wyprawie wiedeńskiej w 1683 r. Żenił 
się dwukrotnie, z Zofią z Ossowskich herbu 
Abszac, a po jej śmierci z Zofią z Bukowiec-
kich herbu Drogosław. Z pierwszego związku  
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4. Portret trumienny 
Kazimierza 
Radomickiego,  
ok. 1689, olej na blasze 
cynowej, pochodzi  
z kościoła w Żerkowie; 
Muzeum Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej

miał trzech synów: Macieja, Andrzeja i Ste-
fana, oraz cztery córki: Zofię, Katarzynę, 
Annę i Helenę, z drugiego natomiast Jana, 
Władysława i Mariannę. Miał jeszcze dwoje 
dzieci ze związków pozamałżeńskich – syna 
Marcina oraz córkę Konstancję Helenę, któ-
ra mieszkała razem z ojcem w Żerkowie105.

Kazimierz w 1660 r. wydał nowe zarzą-
dzenie o wyborze burmistrza miasta, które 
ograniczało w znacznym stopniu kompe-
tencje rady106. Ustanowił też tzw. cech po-
spolity, składający się z szewców, garncarzy 
i młynarzy, nadając mu wiele przywilejów107. 
Z 1683 r. pochodzą wzmianki o istnieniu 
szkoły w Żerkowie108.

Kazimierz Radomicki zmarł 12 maja 
1689 r., „zawistną gorączką pojmany od 
rzeczy ziemskich do przetworzy niebie-
skich”109. Tak jak on kiedyś swojemu ojcu, 
tak synowie jemu wyprawili wystawny, 
sarmacki pochówek, któremu towarzyszył 
świetny portret oraz obszerna inskrypcja. 
Pochowany został w podziemiach kościoła 
św. Stanisława w Żerkowie. Natychmiast po 
śmierci Kazimierza jego synowie z pierw-
szego małżeństwa Maciej, Andrzej i Stefan 

zawarli porozumienie co do podziału dóbr 
żerkowskich110. Braciom Radomickim 
przewodził pierworodny Maciej i to jemu 
przypadł Żerków z siedzibą w Żółkowie wraz 
z przyległościami oraz Śmiełowem111. 

Maciej Radomicki (ok. 1645–1728) kon-
tynuował drogę wytyczoną wcześniej przez 
jego dziada Hieronima. Piastując liczne god-
ności państwowe oraz władając ogromnym 
majątkiem112, stał się jednym z największych 
magnatów w Wielkopolsce. Nauki pobierał 
u prywatnego nauczyciela113, potem na Aka-
demii Krakowskiej, po ukończeniu której 
podróżował po Europie. Poparcie dla króla 
Augusta II Mocnego przyniosło mu wiele 
nominacji, w tym na kasztelana kaliskiego 
(1698), wojewodę kaliskiego (1702), 
wojewodę inowrocławskiego (1703) oraz 
poznańskiego i starostę generalnego Wielko-
polski (1726). Od króla w 1703 r. otrzymał 
również starostwo odolanowskie, a w 1710 
najbardziej dochodowe starostwo między-
rzeckie114. Ożenił się w 1684 r. z Ludwiką 
z Otoka Zaleską herbu Dołęga (ok. 1665–
1722), z którą miał dwóch synów zmarłych 
w dzieciństwie: Mikołaja i Michała, oraz dwie 
córki: zmarłą w dniu narodzin Kazimierę 
Wiktorię Ewę oraz Katarzynę115. 

Okres sprawowania rządów przez Macieja 
Radomickiego był dla Żerkowa czasem roz-
woju i dobrobytu, choć nie ominęły miasta 
również katastrofy. W 1699 r. odbudował 
spalony wcześniej szpital dla ubogich oraz 
przeznaczył rolę i wiatrak na jego utrzyma-
nie. Założył bractwo strzeleckie (działające 
do dnia dzisiejszego), nadając mu statut 
zatwierdzony 12 czerwca 1698 r. przez króla 
Augusta II116. Potem miasto nawiedził szereg 
klęsk: pożar (1702), zniszczenia wojenne 
dokonane przez wojska szwedzkie (1703) 
oraz wybuch epidemii cholery (1708). 
Ocalała ludność schroniła się wówczas 
przed zarazą w pobliskim lesie, a po jej ustą-
pieniu, jako wotum dziękczynne, wzniosła 
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5. Polichromia 
iluzjonistyczna 
autorstwa Adama 
Swacha w kościele 
 pw. św. Stanisława  
w Żerkowie, ukazująca 
Macieja i Ludwikę 
Radomickich,  
fot. D. Florczak

na cmentarzu grzebalnym istniejącą do 
dziś kaplicę św. Krzyża. Z fundacji Macieja 
Radomickiego powstał w latach 1710–1718 
piękny kościół barokowy pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa Męczennika, zaliczany 
dziś do bardzo cennych zabytków architek-
tury sakralnej. Twórcą świątyni był zapewne 
Jan Catenazzi, działający w Wielkopolsce 
murator pochodzenia włoskiego, natomiast 
autorem polichromii – bardzo popularny 
wówczas malarz, franciszkanin Adam 
Swach117. Nad prezbiterium, przedstawiają-
cym dzieje patrona świątyni, ukazał widok 
poprzedniego kościoła pw. św. Stanisława, 
przypominający gotycki kościół w Dębnie 
nad Wartą118. Prawdopodobnie fundator 
wzniósł nową świątynię na murach starej, 
zachowując jednocześnie renesansową ka-
plicę Roszkowskich.

Wcześniej, po 1689 r., Maciej Radomicki 
wybudował w Żerkowie okazałą, baroko-

wą rezydencję, która stała się jego główną 
siedzibą mieszkalną. Krytyka nietypowego 
ulokowania pałacu, w dolinie nad Lutynią, 
u podnóża kościoła św. Stanisława, spotkała 
się z odpowiedzią właściciela: „Tak Maciek 
chciał”, umieszczoną nad bramą wjazdową 
do miasta. Ten monumentalny, dwukondy-
gnacyjny budynek, zwieńczony pokrytym da-
chówką wysokim dachem, wzniesiony został 
zapewne obok dawnej siedziby Radomickich. 
Uformowany został w kształcie litery „U”, 
którą tworzył korpus główny oraz dwa skrzy-
dła boczne. Otoczony został dziedzińcem, 
parkiem, rozległym sadem oraz opadającym 
tarasami wspaniałym ogrodem włoskim119. 
Również wnętrza budowli, z salami repre-
zentacyjnymi, sklepieniami, polichromiami  
i sztukateriami, budziły podziw.

W 1831 r. należący wówczas do Myciel-
skich pałac częściowo spłonął i zniszczone 
piętro nie zostało odbudowane, jednak 
ocalałe pomieszczenia dalej robiły ogromne 
wrażenie. Sala balowa mogła pomieścić 300 
osób, a w reprezentacyjnej sieni 11 września 
1860 r. ucztowało 800 dostojnych gości, 
zgromadzonych na uroczystości uczczenia 
zasług Władysława Niegolewskiego w wal-
ce z zaborcą120. Pałac nie doczekał czasów 
współczesnych; rozbiórkę w 1942 r. rozpo-
częli Niemcy, a po wojnie dokończyli Polacy. 
Do dziś zachowała się tylko brama wjazdowa 
od strony miasta, na której widnieje godło 
herbowe Radomickich – Kotwicz.

Maciej Radomicki na swych rozległych 
dobrach zawierał również kontrakty dzier-
żawy. Poczynione one zostały także na ziemi 
żerkowskiej, np. w 1698 r. wydzierżawiono 
na trzy lata Franciszkowi Konarskiemu wsie 
Śmiełów, Gąsiorów, Szczonów i Szczodrzeje-
wo121, natomiast w 1706 r., na taki sam okres, 
Krzysztofowi Skórzewskiemu miasto Żerków 
ze Śmiełowem i Dębnem za sumę 40 538 zł122.

Jedynym dzieckiem Macieja Radomic-
kiego, które dożyło dorosłego wieku, była 
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córka Katarzyna, dziedziczka ogromnego 
majątku, w tym dóbr żerkowskich. Niestety 
także i ona odeszła przed swoim ojcem, który 
zmarł osamotniony 24 września 1728 r. we 
dworze w Wilkowyi i spoczął obok najbliż-
szych w podziemiach kościoła św. Stanisława 
w Żerkowie123. Śmierć Macieja, po przed-
wczesnych zgonach jego synów, zakończyła 
starszą linię rodu Radomickich i przerwała 
dynamiczny, stuletni czas rozwoju miasta.

Droga do niezależności

Córka Macieja Radomickiego Katarzyna 
(zm. ok. 1725) podpisała dnia 27 listopada 
1710 r. kontrakt małżeński z księciem Jerzym 
Felicjanem na Lachowicach Sapiehą herbu 
Lis (1680–1750)124 i otrzymane w posagu 
dobra żerkowskie przeszły w ręce rodziny jej 
męża125. Małżonkowie doczekali się dwóch 
córek: Krystyny (zm. 1735) i Marianny126. 
Śmierć ukochanej starszej córki ks. Sapieha 
przypłacił załamaniem nerwowym i proble-
mami w działalności politycznej. 

Wraz z rządami Sapiehy rozpoczął się 
niepomyślny okres w dziejach miasta, po-
głębiony ogólnym kryzysem, jaki dotknął 
Rzeczpospolitą w epoce saskiej. Żyjący po-
nad stan książę Jerzy w latach 1727–1728 
sprzedał część dóbr, by oczyścić się z długów 
zaciągniętych w młodości. Po śmierci teścia, 
gdy sprawy nie zatrzymywały go na Litwie, 
rezydował w Żerkowie, prowadząc wystawny 
tryb życia. „Miał być to człowiek gwałtowny, 
surowy aż do okrucieństwa i nieubłagany”127. 
Książę w latach 1741–1746 odbudował 
szpital i szkołę, które postawił Maciej Ra-
domicki. Utrzymywał własną milicję, dla 
której zbudował do dziś zachowany dom 
zwany koszarami. Po śmierci Jerzego Sapiehy 
zamieszkała w Żerkowie jedyna dziedziczka 
tych dóbr – Marianna.

Temperament zapewne odziedziczyła po 
ojcu i „wszystkie jego przywary: ową nie-

ukróconą dumę, zuchwalstwo i gwałtowność 
charakteru”128 oraz skłonność do wystawne-
go trybu życia. Związek małżeński zawarła 
24 lutego 1740 r. z Ignacym Koźmińskim 
herbu Poraj, starostą wschowskim. Urodziły 
im się dwie córki: Gertruda i Ludwika. Mał-
żonkowie w 1748 r. oddali dobra żerkowskie 
w dzierżawę chorążemu Rzeczypospolitej 
Wojciechowi Miaskowskiemu i od tego mniej 
więcej czasu żyli w separacji, procesując 
się o majątek129. Ignacy Koźmiński zmarł 
w 1757 r. na skutek odniesionych ran, o co 
niebezpodstawnie oskarżono jego żonę Ma-
riannę130. Owdowiała pani Koźmińska szyb-
ko poślubiła wojewodę brzesko-kujawskiego 
Ludwika z Lubrańca Dąbskiego, z którym 
zamieszkała w Żerkowie, dalej prowadząc 
bardzo wystawne życie. Dąbski umarł nagle 
w 1782 r. „w skutek, jak mówią, podanej 
trucizny”131. 

Podobnie jak jej antenaci także Marianna 
udzielała pomocy mieszkańcom Żerkowa, 
m.in. zakupiła w 1767 r. srebra dla okradzio-
nego kościoła św. Stanisława, a po ogrom-
nym pożarze w 1772 r. wsparła odbudowę 
miasta, szczególnie kościoła św. Mikołaja, 
który najbardziej ucierpiał. Owdowiawszy 
po raz drugi, pani Dąbska przeniosła się do 
Wschowy, której była starościną, i tam zmarła 
28 maja 1794 r. „opatrzona we wszystkie św. 
Sakramenta”132. Pochowana została w klasz-
torze bernardynów we Wschowie, w kaplicy 
Ukrzyżowanego Zbawiciela.

Z tego czasu zachował się interesujący 
dokument, w którym szczegółowo przed-
stawiony został Śmiełów wraz z podległymi 
mu folwarkami: Szczonowem, Gąsiorowem 
i Szczodrzejewem. Pochodzące z 1771 r. świa-
dectwo było „wizją lokalną wsi Śmiłowo”133, 
w której uczestniczyli Piotr Maciejewski, 
Jan Protanowski, Jakub Wotyński (zapewne 
urzędnicy wydelegowani z Pyzdr) oraz dzier-
żawca wizytowanych dóbr Józef Suchorzew-
ski, podstoli (1765–1773) i podczaszy kali-
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6. Pierwsza strona 
dokumentu Wizja 
lokalna wsi Śmiłowo, 
1771, Archiwum 
Państwowe w Poznaniu

ski (1773–1778)134. Śmiełów w owym czasie 
był już wsią inną niż w XVI–XVII w.; posiadał 
dwór, liczne budynki gospodarcze, karczmę, 
kuźnię, gorzelnię, mielcuch oraz 16 chat 
chłopskich. Z raportu komisji dowiadujemy 
się, że stał wtedy w Śmiełowie obok nowego 
stary dwór „ze wszystkiem zły sprochniały 
począwszy od przysień aż do wierzchu dachu, 
cały upadaiący tak dalece że go iuż reperować 

niemożna, po kilka razy w zapaleniu ognia 
był niebespieczny”135. Zapewne wyglądał on 
jak typowy w tym czasie niezamożny dwór 
szlachecki „zbudowany z drewna, o jednym 
kominie, słomą kryty […]. Usunięty nieco 
od drogi, okolony zwykle kłębem lip i topól 
wysokich, rzadko zdarza się, żeby do ulicy 
stał frontem […]. Często wprawdzie spróch-
niałe podwaliny pozwalają ścianom zapadać 
w ziemię, świeżą słomą naprawiony dach 
stary przypomina niezręcznie łataną czapkę, 
pomimo tego siedziba szlachecka imponuje 
pewną powagą, znaczniejsze bowiem niż 
chłopskie posiada rozmiary”136.

Obok przeznaczonego na rozbiórkę sta-
rego dworu, postawionego przez jednego 
z wielu wcześniejszych dzierżawców, za 
zgodą żerkowskich dziedziców wystawiony 
został nowy (jeszcze niewykończony) – 
przez ówczesnego „posesora” śmiełowskich 
folwarków Józefa Suchorzewskiego. Jednak 
stale zmieniający się gospodarze, brak stałego 
nadzoru oraz spójnej strategii zarządzania, 
a w związku z tym niedoinwestowanie i wie-
loletnie zaniedbania ukazują nam mroczny 
obraz wizytowanych przez komisję wsi. Mimo 
starań dzierżawcy większość opisywanych 
w raporcie budynków wymagała kapitalnych 
lub częściowych napraw, natomiast ciężkie 
zimy i powodzie uniemożliwiały uprawę pól 
oraz wykarmienie hodowanych zwierząt. 

W takim stanie były również budynki bez-
pośrednio przynależące do dworu: „oficynka 
na sklepie” po trzech pożarach nienadająca 
się do naprawy; drugi „sklepik” z dachem, 
mimo reperacji „już upadającym”; nowa sto-
doła wymagająca remontu, a druga spalona 
i „przez fale wiatru wywrócona”; dwie stare 
stajnie wcześniej naprawione przez zarząd-
cę „jednak dalej reperować iuż [się] nie 
zdadzą”. W lepszym stanie okazała się być 
wozownia, szopa i kurniki oraz nowa stajnia 
„tak dla koni, iak y dla bydła, trzy przegrody 
maiąca z zamknięciem nowo wybudowana na 
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7. Pierwsza strona 
Akt kupna Śmiełowa  
6 stycznia 1784 rok, 
PAN Biblioteka Kórnicka

przysierzach, górą sypanie. Szczyty obydwa 
tarcicami wybito”. Reperacji wymagała także 
gorzelnia, chlewy świńskie i obory, z których 
„iedna w dłuż, druga na poprzek w słupy 
wkopane na sochach, te wszystkie z gruntu 
zgniłe i sprochniałe”. 

Dzięki raportowi uzyskujemy wiele 
cennych informacji także o wsi i jej miesz-
kańcach. Spośród gospodarstw kmiecych 

(Adasza, Duraya, Włodarza, Sobieraja, Ku-
rzawy, Miernika i Antka) tylko dwa ostatnie 
nie wymagały remontów. Reperacji poddane 
być powinny także chałupy: Janka „chudego”, 
„drugiego” Janka, Przegrodki, Mikołaja cha-
łupnika, Mikołaja „drugiego”, komornika, 
chałupnika Szczęsnego, Kowalskiego oraz 
„blisko domu Włodarza”. We wsi znajdowała 
się również stara karczma, wymagająca grun-
townego remontu, kuźnia ze zniszczonym 
dachem oraz mielcuch „z gruntu zły, teraz 
ze wszystkiem reperowany iest przez WJm 
Pana Podstolego”.

W sprawozdaniu komisji opisany został 
także dramatyczny stan pól, z zalegającą dłu-
go po zimie wodą, uniemożliwiającą wysiew 
jęczmienia oraz wypas owiec i bydła. Rosły 
tam tylko gdzieniegdzie kostrzewy (trawy 
trzcinowe). Odnotowano cztery kolejne 
klęski, ale podobna sytuacja trwała już od 
dziesięciu lat, w czasie których w zatapianym 
folwarku „dwa tysiące owiec wyzdychało, 
koni y bydła także niemało”. Poszkodowany 
był także folwark szczonowski, dlatego „dwór 
musiał żywić ludzi gruntowych corocznie”. 
W złym stanie była tamtejsza owczarnia, 
nienadająca się już do remontu, stodoła, 
gościniec i stajnia, a z pięciu chałup stan 
tylko dwóch uznano za zadowalający. Tak 
jak Szczonów, tak i Gąsiorów był w czasie in-
spekcji zalany. Zniszczony został także „prom 
na przewozie pogorzelickim przez żołnierzy 
porąbany”. W Gąsiorowie z siedmiu chałup 
tylko trzy nie wymagały remontu (Urbanka 
Kmiecia, Franciszka oraz Walka i Abramka 
mieszkających w „chałupie dworu”), na-
tomiast siedziby Filipa, Michała, Musioła 
i Domina były „ze wszystkiem spustoszone”.

Źle oceniony został także folwark w Szczo-
drzejewie, gdzie poza jedną oborą reszta 
budynków – chlewy, obory, owczarnia, sto-
doła, młyn i „chałupa młynarska” – wyma-
gały pilnych reperacji. „Chałup tych więcej 
jest złych bo i nie reperowane a inne nowe 
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8. Autor nieznany, 
Widok pałacu  
w Śmiełowie, ok. 1840, 
gwasz; Muzeum Adama 
Mickiewicza  
w Śmiełowie  (Oddział 
MNP)

stawiać potrzeba”. Podobnie jak sąsiednie 
folwarki, tak i ten borykał się z powodziami 
i brakiem suchych łąk na wypas owiec, które 
były „po kilka razy przez Jm Pana Podstolego 
do owczarni kupowane gdzie zdychać coraz 
nie muszą”. 

Tę niepokojącą sytuację dostrzegała 
również ostatnia sukcesorka dóbr śmie-
łowskich rezydująca w Żerkowie. Pierwsza 
z dwóch córek z pierwszego małżeństwa 
Marianny z Ignacym Koźmińskim, Gertru-
da (ur. 1746), zmarła w młodym wieku, 
a dziedziczką rozległych włości, w tym 
żerkowskich137, została młodsza Ludwika 
Teresa Katarzyna, urodzona w Żerkowie 
14 stycznia 1747 r.138 „Wbrew woli swojej 
i skłonności, jedynie z wyraźnego rozkazu 
matki swojej”139 wyszła za mąż za Franciszka 
Ksawerego Sokolnickiego, podkomorzego 
kaliskiego. Nieudane pożycie zakończyło 
się długą separacją i równie długo trwają-
cym procesem rozwodowym, o którym nie 
wiadomo, czy doczekał finału przed śmiercią 
Sokolnickiego w 1783 r.140 Niedługo potem 
owdowiała Ludwika ponownie wyszła za 

mąż za Makarego Gorzeńskiego herbu Na-
łęcz, kasztelana kamieńskiego i szambelana 
królewskiego141. Związek ten również okazał 
się nietrafnym wyborem; pożycie zakończyło 
się wkrótce rozwodem i utratą części dóbr 
na pokrycie długów męża. Z obu małżeństw 
Ludwika nie doczekała się potomstwa. 
„Była to pani cnotliwa: pobożna, miłosierna 
i bogobojna wielce. [...] Zostawiła ona tu 
nie jeden ślad dobroczynności i pobożności 
swojej jak w kościele, tak i pomiędzy krew-
nymi i sługami swoimi, z których o żadnym 
nie zapomniała”142. Zanim podjęła decyzję 
o sprzedaży części dóbr żerkowskich, zasta-
wiła w 1782 r. następcy podstolego Sucho-
rzewskiego, Stanisławowi Dobrskiemu, na 
lat trzydzieści wsie Śmiełów, Szczodrzejewo, 
Gąsiorów i Szczonów oraz młyn na Warcie 
i karczmę „koło przewozu” za 60 000 zł143, 
a rok później „dobra Lgów z przyległościa-
mi” Andrzejowi Gorzeńskiemu za sumę 
40 000 złp. Miejscowości te zgrupowane były 
w niepodzielnym kluczu majątkowym, któ-
rego głównym ośrodkiem był Śmiełów. Klucz 
ten ukształtował się zapewne w XVII w., 
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9. Szwajcaria 
Żerkowska. 
Rozlewisko Lutyni 
w okolicy 
Brzóstkowa, 
pocztówka, przed 
1919 (fragment)

gdyż to właśnie wtedy pojawiają się pierwsze 
informacje o dzierżawach tych połączonych 
ze sobą folwarków. 

Jednocześnie zbliżał się moment oddzie-
lenia Śmiełowa od majątku żerkowskiego, 
z którym przez wieki dzielił jego losy. Losy, 
które pisali najczęściej przedstawiciele 
możnych i wpływowych rodów, takich 
jak Zarembowie, Doliwowie, Roszkowscy, 
Radomiccy czy Sapiehowie. Ci posiadacze 
olbrzymich fortun właśnie miasto Żerków 
obierali najczęściej na swą główną siedzibę 
i niejednokrotnie pisali się z Żerkowa, co 
świadczyło o pewnej randze tego miejsca 
na mapie Wielkopolski. Ten nierozdzielny 
w zasadzie majątek, poza stuletnim rozdrob-
nieniem między spadkobierców po Jadwidze 
(1439–1539), został uszczuplony o wsie 
z klucza śmiełowskiego decyzją Ludwiki 
z Koźmińskich, która „widząc te Dobra w za-
stawach będące iżby ku upadkowi nachylone 
być mogły”144, postanowiła je sprzedać145. 

Akt kupna między wdową Ludwiką 
z Koźmińskich Sokolnicką146 a Andrzejem 
Gorzeńskim regentem ziemi wschowskiej 
podpisany został w Kaliszu 24 stycznia 
1784 r. Kupujący, skoligacony z mężem 
Ludwiki Makarym Gorzeńskim, nabył tego 

dnia folwarki Śmiełów, Gąsiorów, Szczonów 
i Szczodrzejewo wraz z przewozem na rzece 
Warcie i gościńcem oraz sąsiadującą z nimi 
wieś z klucza żerkowskiego – Lgów147. Dobra 
te przechodziły na własność kupującego „ze 
wszystkiemi Przyległościami Rozległościami 
Dezertami Lasami Borami Zaroślami Woda-
mi Stawami Jeziorami Łąkami Rolami Polami 
Pastwiskami Inwentarzami” oraz „ludźmi 
oboiey płci tak w tych Dobrach znajduiącemi 
się […] będącemi z Czynszami Daninami 
y wszelakiemi Dochodami młynami wod-
nemi y Wietrznemi” za sumę 128 000 zł148. 
Kwota ta uwzględniała odliczenia wynika-
jące z innych zobowiązań zalegających na 
sprzedawanych dobrach149. 

Zauroczony niezwykłymi walorami 
widokowymi Andrzej Gorzeński, regent 
ziemi wschowskiej i późniejszy prezes Sądu 
Apelacyjnego Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego, obrał Śmiełów na miejsce siedziby 
mieszkalnej, gdzie wkrótce miał stanąć 
wysokiej klasy, zachwycający do dziś pałac. 
Od tego momentu rozpoczął się nowy etap 
w dziejach majątku śmiełowskiego, w któ-
rym przez najbliższe stulecie gospodarować 
będą potomkowie starego rodu rycerskiego 
– Ostrorogowie Gorzeńscy herbu Nałęcz. 
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10. Kościół  
pw. św. Stanisława  
w Żerkowie, 
pocztówka, przed 1919,  
Muzeum Regionalne  
w Jarocinie

11. Żerków – pałac, 
elewacja frontowa, 
pocztówka, przed 1919, 
wł. prywatna
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Śmiełów 
as part 

of the Żerków 
estate until 1784

SUMMARY

In many publications and common perception, 
the history of Śmiełów began in 1784, when it was 
purchased together with the adjacent manors by the 
Regent of Wschowa, Andrzej Gorzeński, and became 
a separate, modern estate, with a magnificent palace, 
manor buildings and a well-designed environment. 
However, before this occurred, the village of Śmiełów 
had existed for a long time, developing over the cen-
turies and gradually becoming an inhabited place, 
where life did take place, albeit less intensely. And it 
was precisely this fragment of the settlement’s history, 
not researched so far, that is the focus of in this article.

Filling this centuries-long gap became possible 
only against the background of the history of the 
vast Żerków estates, as until 1784 Śmiełów was an 
inseparable part of them. Unfortunately, not much 
has been written about Żerków either; to date the 
city has not received a reliable monograph, and 
other texts usually give it short-shrift as well. This 
text attempts to show these two closely intertwined 
places. In order to do so, first of all, historical records 
and various publications included in the bibliography 
were used. The aim of this work is to present the social 
and economic background of this area, taking into 
account ownership issues and genealogical motifs. 
This study is a journey through the centuries, the 
discovery of the most important facts in chronological 
order, from the first Piasts to the second half of the 
18th century.

The history of Żerków was most often written 
by representatives of the wealthy and influential 
families, such as the Zaremba, Doliwa, Roszkowski, 
Radomicki, and Sapieha. These owners of huge for-
tunes most often chose the town of Żerków as their 
principal residence and often added “of Żerków” 
after their surnames, which was a sign of a certain 

rank of this place on the map of Wielkopolska. 
Against this background, the small town of Śmiełów 
was developing slowly, from a hamlet with a just four 
peasants (1392) to a village where the manor house 
was already located, numerous farm buildings, an 
inn, blacksmith’s shop, distillery, malt house, and 16 
peasant huts (1771). At that time, Śmiełów became 
moreover the main centre of the undivided property 
core around which the adjacent manor farms were 
grouped. The analysis of the history of this place also 
showed that the owners of these estates, residing in 
Żerków, repeatedly pledged and leased this area for 
ever higher amounts, which may prove the growing 
value of this place as profitable for both sides.

However, the moment of separating Śmiełowo 
from the Żerków estate, with which it had shared 
its fate for centuries, was approaching. What was 
in principle an indivisible property was depleted by 
the decision of its owner, Ludwika nee Koźmińska, 
who decided to sell the villages of the Śmiełów core. 
The purchase agreement was signed in Kalisz on 
24 January 1784 with Andrzej Gorzeński, Regent of 
Wschowa. The buyer acquired the following manors: 
Śmiełów, Gąsiorów, Szczonów and Szczodrzejewo, 
along with transport on the River Warta and the 
guesthouse, and the neighbouring Żerkowski key 
village of Lgów.

Enchanted by the unusual scenic values, Andrzej 
Gorzeński, later the President of the Court of Appeal 
of the Grand Duchy of Poznań, chose Śmiełów as his 
place of residence. Soon a magnificent palace was to 
be erected here, still standing today. This ushered in 
a new stage in the history of the Dąbrowa Górnicza 
estate, managed for the following century by the de-
scendants of the old knightly family of Ostrorogowie 
Gorzeńscy of the Nałęcz coat of arms. 
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W 1922 r. Muzeum Wielkopolskie w Po-
znaniu (MW)2 otrzymało w darze kolekcję 
etnograficznych eksponatów „nadesłanych 
z Nowej Gwinei przez Dr Józefa Zwierzyckie-
go”3. Kim był ofiarodawca (il. 1) i dlaczego 
zebraną przez siebie kolekcję przeznaczył 
dla Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu? 

Józef Zwierzycki urodził się 12 marca 
1888 r. w znajdującej się pod zaborem 
pruskim Krobi (obecnie województwo Wie-
kopolskie). Wychowanie, jakie otrzymał 
w kultywującej polską mowę i narodowe 
tradycje katolickiej rodzinie, ukształtowa-
ło jego charakter i patriotyczną postawę 
życiową, której liczne świadectwa znaleźć 
można w bogatym życiorysie ofiarodawcy4. 
Rzetelna nauka szkolna to początek drogi 
naukowej przyszłego geologa – uczęszczał 
do szkół w Krobi, Trzemesznie i Gnieźnie. 
Okres gimnazjalny to także czas przynależ-
ności do działającego w Trzemesznie tajnego 
Towarzystwa im. Tomasza Zana, w którym 
Zwierzycki wraz z innymi polskimi uczniami 
poznawał historię i literaturę polską. Był 
wybitnie uzdolnionym młodzieńcem, a jego 
szczególne zainteresowania koncentrowały 
się wokół nauki o Ziemi. W latach gimna-
zjalnych, a później podczas studiów w Ber-
linie pochodzący z niezamożnej rodziny 
Zwierzycki otrzymywał wsparcie finansowe 
od działającego w Poznaniu Towarzystwa 
Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkow-
skiego dla Młodzieży Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego (TNP). W czasie studiów 
dodatkowe fundusze uzyskiwał także od hra-
biego Władysława Zamoyskiego z Kórnika5. 
W Berlinie Zwierzycki studiował równolegle 
na dwóch kierunkach: geologiczno-paleon-
tologicznym na Uniwersytecie im. Fryderyka 
Wilhelma III (dziś im. Humboldtów) oraz 
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górniczym na Akademii Górniczej. Studia 
na pierwszej uczelni ukończył w 1913 r., 
uzyskując tytuł doktora filozofii w zakresie 
geologii, drugą opuścił w 1914 r. z tytułem 
inżyniera górniczego. Młody Zwierzycki nie 
zamierzał jednak być w przyszłości wyłącz-
nie naukowcem-teoretykiem. Już w czasie 
studiów krystalizowało się jego pragnienie 
praktycznego spożytkowania zdobytej wie-
dzy w konkretnych badaniach terenowych. 
W jednym z listów do hrabiego Władysława 
Zamoyskiego pisał: „Jest moim ideałem 
nie katedra profesorska, lecz po zdobyciu 
sobie należnego stanowiska działalność 
społeczno-przemysłowa”6. Mimo że zyskał 
uznanie wśród niemieckich geologów jako 
utalentowany i pracowity naukowiec, ze 
względu na swe polskie pochodzenie nie 
znalazł pracy. Za poradą jednego ze swych 
naukowych opiekunów7 skorzystał z oferty 

1. Dr inż. Józef Zwierzycki, 
1914 r., zbiory Zespołu Szkoły 
Podstawowej im. prof. Józefa 
Zwierzyckiego i Gimnazjum 
w Krobi (dalej: ZSPiG w Krobi)
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nadesłanej na berliński uniwersytet przez 
rząd holenderski, poszukujący odpowied-
niego kandydata do pracy w charakterze 
geologa-eksploratora przy badaniu złóż 
surowców mineralnych w Holenderskich 
Indiach Wschodnich. Zwierzycki zgłosił swą 
kandydaturę i – jako spełniający wymagane 
kryteria – został zatrudniony przez Holen-
derską Służbę Geologiczną. W ten sposób 
młody geolog wyruszył 29 czerwca 1914 r. 
do pracy w zamorskich posiadłościach Ho-
landii. Jego stała baza znajdowała się na Jawie 
– w Batawii (obecnie Dżakarta, stolica Indo-
nezji), a później w Bandungu, skąd wyruszał 
na ekspedycje badawcze w głąb Jawy, a także 
na Sumatrę, Celebes i Borneo. Gdy zdobył 
doświadczenie w pracy terenowej, w 1920 r. 
powierzono mu, jako samodzielnemu już 
kierownikowi grupy geologów8, przeprowa-
dzenie badań w północno-zachodniej części 
holenderskiej Nowej Gwinei i poszukiwanie 
tam złóż surowców mineralnych (głównie 
ropy naftowej i węgla) oraz sporządzenie 
map geologicznych. Józef Zwierzycki biorąc 
udział w ekspedycji w latach 1920–1922 
przemierzał podzwrotnikową dżunglę, tere-
ny bagniste, bardzo trudne i nieprzyjazne dla 

3. Dyplom 
do Krzyża Oficerskiego 
Orderu Oranje-Nassau, 
zbiory ZSPiG w Krobi 

2. Józef Zwierzycki 
w terenie (pierwszy 
od lewej), Nowa 
Gwinea, okolice Sko, 
ok. 1920, zbiory ZSPiG 
w Krobi 
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Europejczyka (il. 2). Pisał później: „Jestem 
więc prawdopodobnie jedynym Polakiem, 
który zwiedził Nową Gwineę”9.  W Holen-
derskich Indiach Wschodnich Zwierzycki 
przepracował 24 lata. Prowadził badania 
w terenie, wykładał geologię na politechnice 
w Bandungu, wygłaszał referaty na zjazdach 
i kongresach naukowych (m.in. w Japonii), 
był redaktorem naczelnym czasopisma wy-
dawanego przez Stowarzyszenie Górników 
i Geologów w Indiach Holenderskich. 

Obok podstawowej pracy geologa-górni-
ka i kartografa Zwierzycki interesował się 
życiem tubylców i z myślą o wzbogaceniu 
polskiej nauki gromadził przedmioty uży-
wane przez nich na co dzień i od święta, 
fotografował mieszkańców nielicznych 
osad oraz środowisko, w którym żyli. Pomny 
swego moralnego długu wobec środowiska 
naukowego i kulturalnego Poznania, które 
poprzez TNP udzieliło mu stypendialnego 

wsparcia, przesłał zgromadzoną przez siebie 
kolekcję etnograficzną oraz fotografie jako 
dar dla Muzeum Wielkopolskiego. Pragnął, 
by jak najszersze grono Polaków mogło po-
znać odległy, egzotyczny świat. Zwierzycki 
tęsknił za Polską i gdy tylko praca na to 
pozwalała, spędzał kilkumiesięczne urlopy 
na ziemi ojczystej: pierwszy w 1923 r.10, 
drugi w 1928 r.11, kolejny w 1931 r. Zawsze 
czuły na sprawy ojczyzny, zaangażował się 
również w utworzenie polskiego konsula-
tu w Batawii, za co w 1935 r. otrzymał od 
władz Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż 
Zasługi. W 1938 r., ponieważ ukończył 
50 lat, zgodnie z prawem holenderskim 
mógł przejść na emeryturę. W uznaniu jego 
pracy i osiągnięć naukowych w dziedzinie 
geologii12 królowa Holandii Wilhelmina 
przyznała wówczas doktorowi inżynierowi 
Józefowi Zwierzyckiemu wysokie honoro-
we odznaczenie – Krzyż Oficerski Orderu 
Oranje-Nassau (il. 3, 4). Mimo otrzymania 
propozycji kontynuowania pracy w Batawii 
Zwierzycki zdecydował o powrocie do Polski.

Zamieszkał wraz z rodziną w Warszawie, 
gdzie objął funkcję naczelnika Wydziału 
Ropy Naftowej i Soli w Państwowym Instytu-
cie Geologicznym. Jednocześnie został głów-
nym konsultantem i rzeczoznawcą do spraw 
odwiertów w departamencie górnictwa 
i hutnictwa Ministerstwa Przemysłu i Han-
dlu. W kwietniu 1941 r. Zwierzycki został 
aresztowany przez Niemców i wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, 
gdzie pozostawał do lipca 1942 r. Dzięki 
działaniom przyjaciół geologów z Niemiec, 
Holandii i Japonii uzyskał zwolnienie 
z obozu, ale jako więzień polityczny został 
przewieziony do Berlina i zmuszony do pracy 
dla Rzeszy w Reichsamt für Bodenforschung 
w charakterze specjalisty od spraw nafto-
wych. W końcu lipca 1944 r., podczas wyjaz-
du służbowego z Berlina do Warszawy, udało 
mu się zbiec i do końca wojny ukrywał się 

9 lutego 1938 r.
Nr 65

My, Wilhelmina, z łaski Boga Królowa Niderlandów, 
Księżna Oranje-Nassau itd., itd., itd.

Na prośbę Ministra Kolonii z 4 lutego 1938 roku, Gabinet, Pismo p4;

PRZYJMUJĘ I AKCEPTUJĘ :
powołanie na Oficera Orderu Oranje-Nassau Pana dra J. Zwierzyckiego, 

dyrektora oddziału geologicznego w Urzędzie Górniczym w Indiach 
Holenderskich.

Minister jest odpowiedzialny za wykonanie tej uchwały, której odpis 
zostanie przesłany do Kanclerza Orderu Niderlandów.

Soestdijk, 9 lutego 1938 r.
(podpisano) WILHELMINA.

Minister Kolonii
(podpisano) Ch. Welter

Za zgodność z oryginałem
Dyrektor Gabinetu Królowej

Kancelaria Orderu Niderlandów

4. Tekst Dyplomu 
do Krzyża Oficerskiego 
Orderu Oranje-
-Nassau, przekład 
z języka holenderskiego 
Urszula Topolska 
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u rodziny w Krakowie. Po II wojnie światowej 
Józef Zwierzycki wraz z rodziną zamieszkał 
we Wrocławiu, z którym związany był aż do 
śmierci. Jako jeden z pierwszych geologów 
przystąpił do odbudowy i reaktywowania 
uniwersytetu we Wrocławiu, na którym 
później prowadził wykłady z zakresu geologii 
oraz organizował ekspedycje badawcze w po-
szukiwaniu, surowców mineralnych, w tym 
złóż rudy miedzi (szczególnie w monoklinie 
przedsudeckiej). W 1954 r. prof. Zwierzycki 
wskazał okolice Chocianowa i Lubina jako 
tereny zasobne w rudy miedzi i propono-
wał prowadzenie tam poszukiwań wiert-
niczych13. Dziś uważany jest za odkrywcę 
złóż rudy miedzi na Dolnym Śląsku, gdzie 
obecnie znajduje się siedziba KGHM Polska 
Miedź S.A. Prof. J. Zwierzycki zmarł we 
Wrocławiu 1 maja 1961 r. Pięć lat później 
został pośmiertnie uhonorowany Zespołową 
Nagrodą Państwową I stopnia. 

 Muzeum Wielkopolskie 
w Poznaniu (1922–1945)

Przesłany z Jawy w 1922 r. zbiór egzo-
tyków obejmował „około 200 przedmio-
tów”14 i wpisany został do Księgi nabytków 
Muzeum Wielkopolskiego 1919–1922 pod 
datą 19 XII 1922 (Księga I)15 oraz do Księgi 
nabytków Muzeum Wielkopolskiego 1923 
(Księga II)16. Eksponaty przekazywane 
w darze podlegały procedurze dodatkowej 
rejestracji i wpisywane były później do tzw. 
Księgi dobrodziejów Muzeum Wielkopolskiego 
1919–1932 (Księga III)17. Wymienione księgi 
inwentarzowe MW przetrwały wojenną za-
wieruchę i znajdują się obecnie w Archiwum 
Muzeum Narodowego w Poznaniu (MNP), 
które jest kontynuatorem działalności MW18. 
Zapisana w Księdze I kolekcja Zwierzyckiego 
obejmuje w ciągłości inwentarzowej numery 
od 348/22 do 449/22. W poszczególnych 
rubrykach Księgi I obok nazwy przedmiotu 

odnotowano także ilość sztuk: najczęściej 
powtarza się liczba 1, ale napotyka się 
również 2, 3 i 31. W ośmiu pozycjach, doty-
czących obiektów pochodzących z różnych 
miejscowości Nowej Gwinei, zapisano „pęk 
strzał i łuków”19. W spisie tym, nie wiadomo 
z jakiego powodu, jedna z kolejnych pozycji 
inwentarzowych (412/22) jest całkowicie 
pusta. Po porównaniu zapisów z Księgi I 
i Księgi III należy stwierdzić, iż w pustej 
rubryce powinno być wpisane „naczynie do 
wapna z Sentani”, wyszczególnione w Księdze 
dobrodziejów pod numerem 139, bowiem 
w tej ostatniej dary wpisane były później, 
po dokonaniu wpisu w Księdze I20. Wpis 
zabytków w Księdze I obejmuje 127 sztuk 
eksponatów oraz 8 „pęków strzał i łuków”.

 W kolekcji Zwierzyckiego należy uwzględ-
nić jeszcze 2 obiekty, które zostały wpisane 
w Księdze II nieco później – pod datą 13 XI 
1923 r. Są to „ptak rajski z Nowej Gwinei 
(wypchany)” i „skrobacz do włosów z wy-
spy Bijak”21. Ostatecznie, reasumując zapisy 
inwentarzowe we wszystkich trzech księ-
gach, należy stwierdzić, iż nowogwinejska 
kolekcja zebrana przez doktora inżyniera 
Józefa Zwierzyckiego i przekazana w darze 
Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu 
w 1922 r. liczyła łącznie 129 sztuk ekspona-
tów oraz 8 „pęków strzał i łuków”22. 

Wśród zabytków kolekcji największą grupę 
stanowił „zbiór różnych kamiennych siekier 
i toporków” (31 sztuk). Poza tym składały się 
na nią różnego rodzaju pojemniki wykonane 
z bambusa, tykwy lub drewna (18 sztuk), 
„stroje głowy do tańczenia” (16), rzeźby wy-
konane z drewna (10), instrumenty muzycz-
ne (10), „nauszniki do wkładania w prze-
dziurawioną łatkę ucha” (2), „pas koralikowy 
kobiecy” (1), „pas męski ze ślimaczków” (1), 
„naszyjnik z muszli” (1), „szpilka podwójna 
do zatykania przez nos” (1), „szpilka do 
włosów z gnata kazuara” (1), „naramiennik 
wyrobiony z białej muszli” (1), „kora drzew-
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na na spódnicę dla kobiet” (1), „osio, czyli 
naczynia do obleczenia członka męskiego” 
(5), „grzebienie skrobacze” do pielęgnacji 
wełnistych włosów Papuasów (6), „toporek 
do obrabiania drzewa kamienny w oprawie 
z drzewa” (1), „siekiery kamienne oprawne 
w drzewo” (2), modele czółen (3), „dzioby 
do czółna” (2), „sztylety z kości kazuara” (3), 
podgłówki, czyli „poduszki do spania” (2), 
„przyrząd do wytłukiwania sago” (1), łyżka 
(1), „widelce do jedzenia sago” (5), „nokeng, 
czyli siatka do noszenia jarzyn na głowie” 
(1), panel dekoracyjny zapisany jako „deska 
z krokodylem” (1), „zbroja chroniąca od 
strzał (kosz)” (1), strzały i łuki (8 „pęków”). 
Jako przykład miejscowej fauny w kolekcji 
znalazł się także „ptak rajski z Nowej Gwi-
nei” (1). Tak przedstawiała się cała kolekcja 
nowogwinejska znajdująca się w Muzeum 
Wielkopolskim w Poznaniu w 1923 r.

Niedługo po przejęciu daru, w paździer-
niku 1923 r. prowadzące dział ludoznawczy 

MW Helena i Wiesława Cichowicz zaprezen-
towały całą kolekcję na muzealnej wystawie. 
Informacje o urządzeniu ekspozycji i zapro-
szenie do zwiedzenia wystawy ukazały się 
w poznańskich dziennikach (il. 5). Z tej 
pierwszej i jak dotąd jedynej wystawy uka-
zującej w całości kolekcję Zwierzyckiego 
w archiwum Muzeum Etnograficznego za-
chowała się kartonowa tabliczka z numerem 
„41” i opisem eksponatu: „Pas koralikowy 
kobiecy ze skorup ślimaczych (mollu-
sków morskich) wyślifowany z Wanimor. 
Dar p. Dr. Zwierzyckiego z Jawy” (il 6)23. 
W archiwum znalazła się również notatka 
sporządzona przez dr Stanisława Błaszczyka, 
wieloletniego kierownika Muzeum Etnogra-
ficznego: „Zbiór Zwierzyckiego był pokazany 
na wystawie urządzonej przez pp. Cichowicz 
krótko po przejęciu zbioru. [...] Potem spa-
kowano i tak pozostał aż do r. 1939”24. 

Poza kolekcją etnograficzną z holen-
derskiej Nowej Gwinei geolog przywiózł 
do kraju zbiór 96 fotografii, które wykonał 
podczas pracy na wyspie25. Kilka zdjęć opu-
blikował jako materiał ilustracyjny w swoich 
artykułach26. Wybrany ze zbioru zestaw 
34 czarno-białych duplikatów Zwierzycki 
przekazał paniom Cichowicz, które wpisały 
go do Inwentarza Towarzystwa Ludoznawcze-
go w Poznaniu27. W 1922 r. wraz ze zbiorami 
Towarzystwa Ludoznawczego (TL) foto-
grafie te przekazane zostały Muzeum Wiel-
kopolskiemu28, a w październiku włączono 
je do wystawy „zamorskich eksponatów”. 
Fotografie ukazują mieszkańców z różnych 
osad północno-zachodniej Nowej Gwinei, 
w początkach XX w. niemal nieskażonej  

5. Informacja prasowa 
o otwarciu wystawy, 
„Przegląd Poranny”, 
7 X 1923,  
zbiory Muzeum  
Etnograficznego 
w Poznaniu Oddziału 
MNP

6. Kartonowa 
tabliczka z podpisem 
eksponatu z wystawy, 
zbiory Muzeum 
Etnograficznego 
w Poznaniu Oddziału 
MNP
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cywilizacją Zachodu i nieznanej wówczas nie 
tylko w Polsce, ale i szerzej wśród społeczno-
ści Europy29. Na zdjęciach można zobaczyć 
grupy mężczyzn, kobiet i dzieci – nagich lub 
w skąpym odzieniu, przeważnie jednak przy-
strojonych ozdobami, a także miejscową ro-
ślinność i krajobrazy. Obok portretów ludzi 
geolog zdążył sfotografować jedne z ostatnich 
kultowych domów stożkowych – miejscowe 
świątynie – wokół których koncentrowało się 
życie społeczne i religijne tubylców, zanim 
uległy destrukcyjnym działaniom prote-
stanckich i katolickich misjonarzy30. Ten 
unikatowy materiał ikonograficzny stanowi 
istotne dopełnienie zgromadzonych w kolek-
cji eksponatów i w przyszłości winien zostać 
oddzielnie opracowany. Niestety fotografie 
te, oznakowane sygnaturą Towarzystwa Lu-
doznawczego w Poznaniu, obecnie znajdują 
się nie w poznańskim muzeum, lecz w archi-
wum Państwowego Muzeum Etnograficznego  
w Warszawie  (PME). 

Niemal identyczne fotografie jak „poznań-
ski zestaw TL” znajdują się w zbiorach Biblio-
teki Kórnickiej PAN. W poszukiwaniu śladów 
rozproszonej kolekcji Józefa Zwierzyckiego 
przeprowadziłam w roku 2007 kwerendę 
w Kórniku, zarówno w „zamkowym gabinecie 
osobliwości”, jak i w archiwum biblioteki. 
Nie odnalazłam tu żadnych eksponatów 
z kolekcji profesora31, ale w archiwum udo-
stępniono mi fotografie i wiele interesujących 
dokumentów. Znajduje się tu zbiór nazwany 
przeze mnie „zestawem kórnickim”32 – nie-
mal identyczny jak „zestaw poznański”, lecz 
w kolorze sepii i zawierający 37 fotografii, 
w tym zdjęcie opisane jako „Portret niezna-
nego mężczyzny”, które mogłam zidentyfiko-
wać jako publikowany już portret profesora 
Zwierzyckiego33. Kórnickie fotografie, przez 
długie lata przypisywane zbierackiej pasji 
hrabiego Zamoyskiego, z pewnością są tymi, 
które wykonał Zwierzycki na Nowej Gwinei. 
Uznać można, że były darem dla hrabiego, 

przesłanym mu lub osobiście przekazanym 
przez Zwierzyckiego jako swego rodzaju 
podziękowanie za finansową pomoc, jaką 
otrzymał od Zamoyskiego34.

 
Muzeum Wielkopolskie 
w Poznaniu (1945–1950)
 
Po wojnie, w miarę odnajdywania i po-

rządkowania rozproszonych zabytków 
Muzeum Wielkopolskiego, sporządzano 
inwentarze prowizoryczne. W archiwum 
ME zachowała się część Inwentarza pro-
wizorycznego Działu Etnologii Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu 1946, sporzą-
dzonego przez Adama Glapę35. Znaki na 
etnograficznych muzealiach MW z tego 
czasu oznaczano skrótem MW/E[nr]/46. 
W spisie tym zapisanych jest 7 eksponatów 
z kolekcji Zwierzyckiego36 wraz z dodatkową 
wcześniejszą sygnaturą MW [nr]/22 oraz 
4 tylko z sygnaturą z 1946 r. W odrębnym 
spisie inwentarzowym z lat 1946–1947, 
prowadzonym przez dział instrumentów 
muzycznych MW37, odnotowano 9 zachowa-
nych instrumentów muzycznych z kolekcji 
Zwierzyckiego. Pozostałe muzealia z kolekcji 
nadal były poszukiwane.

W Poznaniu reaktywowano również dzia-
łalność Uniwersytetu Poznańskiego (UP),  
a w jego ramach Katedrę Etnologii i Etnogra-
fii. W kwietniu 1945 r. funkcję kierownika 
katedry objął ponownie prof. Eugeniusz Fran-
kowski, który „podjął działania zmierzające 
do przywrócenia Katedrze jej poprzedniego 
materialnego wyposażenia, księgozbioru, 
kolekcji muzealnej itp. W efekcie powstało 
Doświadczalne Muzeum Technik Zasadni-
czych Ludowych ze zbiorem 180 ekspona-
tów”38. Funkcjonowanie zbioru muzealnego 
przy katedrze związane było z seminarium 
muzeologicznym, wprowadzonym przez 
Frankowskiego już przed wojną do dydaktyki 
uniwersyteckiej39. W 1946 r., niezależnie od 
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kontynuowanego przez profesora semina-
rium, wprowadzone zostały ćwiczenia mu-
zeologiczne, którymi zajmowała się dr Maria 
Frankowska40. Obiekty dla uniwersyteckiego 
muzeum pozyskiwano m.in. poprzez wypo-
życzenia z Muzeum Wielkopolskiego. W do-
kumentach ME w Poznaniu zachowało się 
pismo skierowane przez Frankowskiego do 
dyrekcji Muzeum Wielkopolskiego z prośbą 
„o przekazanie w depozyt Instytutowi Etno-
logii UP do jego Muzeum Etnologicznego 
przedmiotów etnograficznych, które są 
przechowywane w magazynach Muzeum 
[Wielkopolskiego – J.K.], a nie będą wysta-
wione”41. Wypożyczanie muzealiów poświad-
cza notatka Stanisława Błaszczyka: „Prof. 
Frankowski »pożyczał« niektóre eksponaty 
dla urządzenia muzeum przy katedrze42. 
Brał murzyńskie [sic! – J.K.]43 eksponaty, 
gdy przyszły. Z tych eksponatów urządziło 
się wystawę w Muzeum”44. W dokumentach 
ME znajduje się zeszyt z dawnego Muzeum 
Technik Zasadniczych Ludowych Zakładu 
Etnografii UP z 1950 r. zatytułowany Depo-
zyty, w którym pod datą 20 czerwca 1948 r. 
(poz. 36) odnotowano jeden z zabytków 
kolekcji Zwierzyckiego: „Bęben drewniany 
ze skórą węża, ze zbiorów prof. Zwierzyniec-
kiego45”. Instrument z pewnością jest jednym 
z przekazanych przez geologa bębnów, co 
potwierdzają sygnatury zapisane we wnę-
trzu instrumentu (M.W. 350/22, Nr 346). 
Zabytek ten znajduje się obecnie w Muzeum 
Etnograficznym w Poznaniu pod aktualną 
sygnaturą MNP Ep 1645. 

 „Depozyt toruńsko-gdański” 
(1945–1962) 

Wzorując się na działaniach prof. E. Fran-
kowskiego w Poznaniu, podobne muzeum 
przy Zakładzie Etnologii i Etnografii na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu założyła prof. Bożena Stelmachowska47, 

która w 1945 r. objęła funkcję kierownika 
zakładu i wraz z dr Wandą Brzeską – asy-
stentką i kronikarzem toruńskiej katedry 
– przystąpiła do organizacji pracy naukowej 
i ćwiczeń seminaryjnych ze studentami. 
Oprócz zajęć związanych z jej głównym 
polem zainteresowań, czyli polską kultu-
rą ludową, prowadziła również wykłady  
i ćwiczenia z tematyki pozaeuropejskiej, 
dotyczące m.in. ludów Azji, Afryki, Austra-
lii i Oceanii48. W rok później na toruńskim 
uniwersytecie zorganizowano salę ćwiczeń, 
w której mieścił się „zbiór podręczny sztuki 
i zdobnictwa ludowego [...], a także pewna 
ilość eksponatów sztuki egzotycznej”49. 
„Z wykładami łączyły się seminaria o na-
stawieniu praktycznym. Każdy uczestnik 
seminarium szczegółowo opisywał obiekty 
sztuki, które były demonstrowane w Sali 
sztuki ludowej [...], mieszczącej kilkaset 
okazów polskiej sztuki ludowej i egzotycznej 
w obrębie Zakładu”50. Prof. Stelmachowska 
„zdobyła dla Zakładu kolekcję egzotyków. 
Otrzymała je w depozycie z Muzeum Wiel-
kopolskiego w Poznaniu”51. W dokumen-
tach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu 
zachowała się teczka pod nazwą Depozyt 
toruńsko-gdański, a w niej szereg informacji 
istotnych w dalszej identyfikacji zabytków  
z kolekcji Zwierzyckiego. Jest tam pismo prof. 
Stelmachowskiej zawierające prośbę „o łaska-
we oddanie w depozyt serii przedmiotów et-
nograficznych dla ćwiczeń seminaryjnych”52. 
W ślad za pierwszym pismem przysyłano 
z Torunia kolejne i sukcesywnie wypoży-
czano z Muzeum Wielkopolskiego zarów-
no zabytki reprezentujące polską kulturę 
ludową, jak i muzealia pozaeuropejskie53. 
Reguły wypożyczeń, jak już wspomniano, 
nie były ustalone, a wypożyczane eksponaty 
spisywano na zwykłych kartkach papieru, 
tzw. „kwitach depozytowych”, odręcznym 
i nieczytelnym pismem. W teczce znajduje 
się wiele takich kwitów depozytowych ze spi-
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sami wypożyczanych i zwracanych zabytków.  
Czy zwrócono wszystkie wypożyczone obiek-
ty – nie wiadomo, gdyż nie wszystkie numery 
obiektów możliwe są do zidentyfikowania. 
W Toruniu katalogowaniem eksponatów 
zajmowali się studenci, m.in. wymieniany 
najczęściej Zygmunt Kruszelnicki, który 
przedsięwziął nawet „wyjazd służbowy do Po-
znania celem sprawdzenia w Muzeum Wiel-
kopolskim zainwentaryzowania depozytów 
zakładowych”54, a także Wojciech Błasz-
kowski (odbierający eksponaty z Poznania) 
oraz Anna Lewandowska, która prowadziła 
Księgę rzeczową, materiałową i inwentarzową 
Zakładu Etnologii, nadto zaś wykonywała 
„miniaturowe rysuneczki dla katalogu eks-
ponatów”55. Z tegoż katalogu zachowało się 
kilkadziesiąt pożółkłych fiszek, będących 
dodatkowym potwierdzeniem zabrania 
w depozyt pozaeuropejskich eksponatów 
MW, w tym przedmiotów z kolekcji Zwie-
rzyckiego56. Po jednej stronie fiszki zamiesz-
czane były krótkie opisy i niekiedy sygnatury 
zabytków Muzeum Wielkopolskiego, po 
drugiej widniał pieczołowicie wykonany 
czarnym tuszem rysunek eksponatu (il. 7, 
7a, 8, 8a). Osiemnaście fiszek dotyczyło 
obiektów z kolekcji Zwierzyckiego, obecnie 

7. Fiszka z Zakładu Etnologii i Etnografii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu z opisem i rysunkiem eksponatu, 
zbiory Muzeum Etnograficznego w Poznaniu 
Oddziału MNP

7a. Rekwizyt obrzędowy 
– ceremonialne 
nakrycie głowy, Nowa 
Gwinea, Nimboran, 
zbiory Muzeum 
Etnograficznego  
w Poznaniu Oddziału 
MNP, nr inw. MNP Ep 
1638, fot. M. Peda
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znajdujących się w Muzeum Etnograficznym 
w Poznaniu: sześć pojemników z tykwy, dwie 
rzeźb kultowych, dwie modeli czółen, jedna 
platformy do czółna, dwie rekwizytów obrzę-
dowych, jedna bębna, dwie ozdób z muszelek, 
jedna pojemnika z bambusa, na jednej fiszce 
zapisano: „9 strzał z ostrzem, 6 bez ostrzy”. 

We wspomnianej teczce Depozyt toruń-
sko-gdański znajduje się jeszcze jeden in-
teresujący dokument, ważny dla ustalania 
całości kolekcji Zwierzyckiego. Jest to pro-
tokół zdawczo-odbiorczy (datowany 18 VIII 

1958 r.) sporządzony między Zakładem 
Etnologii w Toruniu i Pracownią Etnogra-
ficzną przy Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku-Wrzeszczu. W spisie wymienio-
ne są muzealia będące własnością Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu – wśród nich 
także nowogwinejskie eksponaty kolekcji. 
Ze sporządzonej przez S. Błaszczyka notatki 
na dokumencie dowiadujemy się, iż zgodnie 
z dyspozycją zmarłej prof. Stelmachowskiej 
jej asystentka Wanda Brzeska przekazała 
zbiór egzotycznych eksponatów jako „depo-
zyt toruński” – bez zgody Muzeum Wielko-
polskiego! – do Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku. W 1962 r. rektorat Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku zwrócił 
muzealia prawowitemu ich właścicielowi, 
tj. Muzeum Narodowemu w Poznaniu57. 
Nie wiadomo jednak, czy zwrócono wszyst-

kie eksponaty, bowiem zachowane kwity 
depozytowe i protokół zdawczo-odbiorczy  
z 1962 r. zawierają wiele adnotacji, skreśleń 
i różnych znaków, które nie pozwalają na 
jednoznaczne określenie rodzaju i ilości 
zwróconych obiektów.

Podczas analizy dokumentów „toruńsko-
-gdańskich” zwrócono uwagę na stosowane 
określenia „murzyńskie” lub „afrykańskie” 
do opisu niektórych etnograficznych przed-
miotów, które wcale z Afryki nie pochodzą 
(por. il. 7–8a). Tego typu przyporządkowanie 

8a. Pas zdobiony 
muszlami nassa, 
Nowa Gwinea, Tarfia; 
zbiory Muzeum 
Etnograficznego 
w Poznaniu Oddziału 
MNP, nr inw. Ep 1635,  
fot. M. Peda

8. Fiszka z Zakładu Etnologii i Etnografii 
Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu 
z opisem eksponatu  i rysunkiem z kolekcji, 
zbiory Muzeum Etnograficznego w Poznaniu 
Oddziału MNP
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w stosunku do egzotycznych przedmiotów 
nieznanej proweniencji stosowano w latach 
powojennych stosunkowo często. Wynikało 
to najczęściej z braku materiału porównaw-
czego i dostępu do odpowiednich publikacji. 
O ile przedmioty rzeczywiście pochodzące 
z Afryki trafiały na rynek europejski dość 
często, o tyle niemal nieznana była kultura 
i sztuka Papuasów. Cztery spośród zwró-
conych z Torunia zabytków, opisane jako 
„murzyńskie” lub „afrykańskie”, zidentyfiko-
wałam jako reprezentujące kulturę Papuasów 
z Nowej Gwinei i należące do kolekcji Józefa 
Zwierzyckiego. Także i dziś nie zawsze udaje 
się trafnie przyporządkować „zamorskie” 
przedmioty. Przykładem tego są m.in. obiekty 
– bez wątpliwości z kolekcji Zwierzyckiego 
– których miejsca pochodzenia zostało na 
kartach naukowych określone w PME jako 
Afryka (PME 3527, PME 14746). 

 
Muzeum Kultur Ludowych 
w Młocinach pod Warszawą 
(1950)

Czas powojennej odbudowy muzealnych 
placówek stał się okazją do przeprowadze-
nia ogólnokrajowej dyskusji nad stanem 
polskiego muzealnictwa, w tym nad specja-
lizacją kolekcjonersko-wystawienniczą. Na 
łamach czasopism pojawiały się artykuły 
nawiązujące do przedwojennej idei centra-
lizacji zbiorów etnograficznych, także tych 
pozaeuropejskich. M.in. w czasopiśmie „Lud” 
postulowano: „Centralne Muzeum Etno-
graficzne musi zbierać okazy typowe z całej 
Polski oraz dawać przegląd kultur całego 
świata. [...] Podkreślić należy konieczność 
zaprzestania gromadzenia zbiorów obcych 
ludów w regionalnych muzeach etnogra-
ficznych Polski (podkreślenie J.K.)”58. 
Podsumowania tej dyskusji dokonano na 
Ogólnopolskiej Konferencji Etnografów 
w grudniu 1947 r. (zwołanej przez Naczelną 

Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków), na 
której wiodącą rolę w zakresie gromadzenia 
zbiorów etnograficznych polskich i pozaeu-
ropejskich ostatecznie wyznaczono muzeum 
warszawskiemu (wówczas Muzeum Kultur 
Ludowych z tymczasową siedzibą w Młoci-
nach, które od 1964 r. nosi nazwę Państwowe 
Muzeum Etnograficzne)59. Rozpoczęto akcję 
gromadzenia eksponatów, do której oprócz 
muzealnych pracowników zatrudniano 
także tzw. „eksploratorów terenowych”60. 
Muzea w całym kraju zobligowane zostały do 
przekazania wielu posiadanych eksponatów 
(także egzotycznych) do Muzeum Kultur 
Ludowych w Młocinach, które przejmowało 
zbiory często wbrew woli dotychczasowych 
właścicieli. W ciągu kilku lat (1949–1956) 
do warszawskiego muzeum etnograficznego 
zabrano około 6 tys. obiektów z 30 różnych 
placówek z całej Polski61. Utrata pozaeuro-
pejskich muzealiów nie ominęła również 
Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, 
a wśród wydanych egzotyków znalazła się 
znaczna część kolekcji J. Zwierzyckiego. 

W dokumentach Muzeum Etnograficz-
nego w Poznaniu zachował się Protokół 
zdawczo-odbiorczy z przejęcia eksponatów 
z zakresu etnografii pozaeuropejskiej, spo-
rządzony na podstawie decyzji Naczelnej 
Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków z dnia 
6 kwietnia 1950 r. (L.dz.Z-XIII-55/3/50) 
i podpisany w dniu 9 czerwca 1950 r. Do-
kument (zwany dalej Protokołem) zawiera 
spis około 313 sztuk obiektów zapisanych 
w 90 pozycjach i jest mało precyzyjny. Iden-
tyczny Protokół znajduje się również w po-
siadaniu PME w Warszawie. Dokument ten 
jest jedynym dowodem dokonanego w 1950 r. 
przejęcia obiektów i jego zapisami kierowano 
się w poszukiwaniach poznańskich muze-
aliów62. Zajmująca się badaniem działalności 
naukowej Zwierzyckiego Maria Paradowska 
pisała: „Dzięki umiejętnemu postępowaniu 
ówczesnych pracowników Muzeum w Po-
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znaniu tylko część kolekcji Zwierzyckiego 
została przekazana do Warszawy”, część 
pozostała w MNP63. W niektórych pozycjach 
Protokołu wskazano błędne pochodzenie 
terytorialne (Afryka). Tylko w 54 pozycjach 
zapisano pierwotne poznańskie sygnatury 
muzealne64, w pozostałych 36 nie odnoto-
wano żadnych sygnatur. W 14 pozycjach bez 
sygnatur wymienione są wiązki „dzirytów 
melanezyjskich, dzid, łuków z cięciwami 
i bez, dziryty połamane”, a każda wiązka 
posiada w nawiasie zapis przybliżonej ilości 

sztuk – łącznie około 230 (poz. 76–90). 
Wśród nich znajdowały się strzały i łuki z ko-
lekcji Zwierzyckiego. W oparciu o powyższe 
należy stwierdzić, iż w 1950 r. z opisywanej 
tu kolekcji przekazanych zostało minimum 
25 muzealiów65 oraz broń (głównie owe 
wiązki) w niemożliwej do precyzyjnego 
określenia liczbie sztuk. 

Państwowe Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie 
(2005–2016)

W roku 2005 w Poznaniu rozpoczęto 
naukowe opracowywanie kolekcji Zwie-
rzyckiego, której część znajduje się w dwóch 
oddziałach Muzeum Narodowego w Pozna-
niu (Muzeum Etnograficznym oraz Mu-
zeum Instrumentów Muzycznych), a część 
w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie. Jednocześnie podjęto starania 
o scalenie zbioru, co wielokrotnie postulo-
wała prof. M. Paradowska oraz rodzina prof. 
J. Zwierzyckiego66. 

W związku z powyższym przeprowadzono 
kilka kwerend w PME w Warszawie dla zba-
dania i identyfikacji znajdującej się tam części 

10. Pas ze szlifowanych 
muszelek, zbiory PME, 
nr inw. PME 3527, 
fot. M. Peda

9. Fragment maski 
obrzędowej,  obecnie 
zbiory PME, nr inw.
PME 4824. Na obiekcie 
widoczne pierwotne 
zapisy MW 375/22 oraz 
liczba 28, fot. M. Peda
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kolekcji Zwierzyckiego67. W trakcie przeglądu 
ksiąg inwentarzowych PME stwierdzono na 
podstawie zapisów w rubryce „Prowenien-
cja” („Przejęto z Muzeum Wielkopolskiego 
w Poznaniu w 1950 r.”), iż „poznańskie” 
eksponaty nie zostały wpisane do ksiąg jako 
całość w ciągłości porządkowej. Wpisów do-
konywano sukcesywnie, w międzyczasie wpi-
sując inne pozyskiwane przez warszawskie 
muzeum obiekty. Efektem tego postępowania 
jest duża rozpiętość między numerami po-
szukiwanych i identyfikowanych eksponatów 
kolekcji Zwierzyckiego – od najniższego PME 
41 do najwyższego PME 14746. Większość 
zidentyfikowanych zabytków posiada sygna-
tury Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu 
z symbolem M.W., zapisane bezpośrednio 
na przedmiotach (il. 9), a na niektórych 
warszawskich kartach naukowych widnieje 
również adnotacja: „Zbiory prof. Zwierzyc-
kiego”. Prace poszukiwawcze objęły przede 
wszystkim Dział Oceanii, ale również Dział 
Afryki w PME, gdyż jak już wspomniano, 
niektórym zabytkom w Protokole błędnie 
przyporządkowano pochodzenie teryto-
rialne. Poniżej podaję dla przykładu kilka 

„afrykańskich” eksponatów, które w rzeczy-
wistości należą do kolekcji Zwierzyckiego:

– 3 polichromowane rzeźby z drewna: 
para figur przodków – kobiety i mężczyzny 
(PME 12180, 12179)68, oraz figura przodka 
z dzieckiem69 (PME 5827),

– pancerz chroniący od strzał (PME 
14746), tradycyjnie używany przez Papu-
asów podczas konfliktów wojennych w do-
rzeczu rzeki Tami, o czym pisał Zwierzycki 
w jednym ze swych artykułów70,

– pas ze szlifowanych muszelek (PME 
3527)71; przy eksponacie zachowały się 
dołączone dwie karteczki: jedna z zapisem 
„Muzeum Wielkopolskie Poznań nr 51” (nr 
51 to pozycja Protokołu), druga z zapisem 
sygnatury „M.W. 388/22 i N. 41” (N. 41 
to zapis liczby porządkowej w inwentarzach 
M.W.)72 (il. 10).

Wśród innych ujętych w Protokole eks-
ponatów jest „model łodzi oceanicznej” 
(poz. 52), wymieniony bez żadnej sygnatu-
ry. Zidentyfikowano go jako jeden z trzech 
modeli czółen, które Zwierzycki pozyskał 
do kolekcji73. Czółno to (PME 9116) jest 
uszkodzone – brak mu dziobu, który pozostał 
w Poznaniu (MNP Ep 1641)74. Do przeję-
tych w 1950 r. z Poznania zabytków należy 
również broń (w Protokole poz. 76–90), 
w tym wiele obiektów z kolekcji Zwierzyc-
kiego. Na podstawie zapisów w księgach 
inwentarzowych PME („Przejęto z Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu”) stwierdzono, 
że w Warszawie znajduje się około 286 sztuk 
różnego rodzaju broni. Niezbędne jest jed-
nak oddzielne opracowanie, które pozwoli 
wyodrębnić z tego zespołu broń z kolekcji 
Zwierzyckiego 75. 

Osobnym zagadnieniem jest kwestia 
zbioru 18 fotografii wykonanych na Nowej 
Gwinei przez prof. J. Zwierzyckiego, znajdu-
jących się aktualnie w Dziale Dokumentacji 
Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej PME. 
Zbiór ten funkcjonuje tam jako „spuścizna po 

11. Fotografie 
J. Zwierzyckiego 
przechowywane 
w kopercie z adnotacją 
„dar prof. Frankowskiej”, 
zbiory PME, fot. M. Peda, 
2014
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prof. Marii Frankowskiej” (il. 11). Czarno-bia-
łe fotografie mają format pocztówkowy, a na 
rewersie posiadają zapis „T.L. nr/23” (il. 12, 
12a). Zapis taki oznacza, iż zbiór wpisany 
został w 1923 r. do Inwentarza zbiorów Towarzy-
stwa Ludoznawczego w Poznaniu i przekazany 
Muzeum Wielkopolskiemu76. W dokumen-
tach MNP brak rewersów potwierdzających 
wypożyczenie fotografii przez prof. M. Fran-
kowską i jedynie wnikliwa analiza jej biografii 
i działalności naukowej – związanej przez kilka 
lat z MNP – pozwoli wyjaśnić zaistniały fakt. 

W wyniku przeprowadzonych kwerend 
w PME w Warszawie sporządzono wykaz 
muzealiów przejętych Protokołem w 1950 r. 
z Muzeum Wielkopolskiego77. Wykaz 

obejmuje 4 grupy eksponatów: 1. muzealia 
z kolekcji Zwierzyckiego, 2. broń z róż-
nych obszarów geograficzno-kulturowych, 
3. obiekty z Afryki, 4. obiekty nieodnalezione 
jeszcze w PME, choć widniejące w Protokole 
przekazania. 

Istnieje również niewielka grupa eks-
ponatów (a właściwie ich fragmentów) 
opisanych w warszawskich księgach in-
wentarzowych jako „przejęte z Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu”, a w proto-
kole zapisanych bez żadnej sygnatury, które 
należałoby poddać dalszym badaniom78. 
Fragmenty te wykazują duże podobieństwo 
do przedmiotów charakterystycznych dla 
regionu Melanezji – zarówno pod względem 
materiału, jak i zdobnictwa. Chodzi tu m.in. 
o ozdobę z włókien roślinnych i piór kazuara 
(PME 13370), fragment rzeźby ptaka – poli-
chromowany, z wisiorkami ze szklanych pa-
ciorków i muszelek (PME 13340), fragment 
dziobu łodzi (PME 3542) oraz 2 pierścienie 
z rotangu – prawdopodobnie elementy nacią-
gu membrany bębnów (PME 3352, 3886)79. 

Zebranie rozproszonej kolekcji Zwie-
rzyckiego i ukazanie na wystawie zacho-
wanych, a wyjątkowych i rzadko prezen-
towanych w Polsce zabytków z dawnej 
holenderskiej Nowej Gwinei początków 
XX w. oraz ich fotograficznej dokumentacji  

12. Widok grobu dziecka z wiszącą przed 
nim malowaną tapą, Nowa Gwinea, Sereh, 
jezioro Sentani, fot. Józef Zwierzycki, lata 
1920–1922, zbiory ZSPiG w Krobi. Identyczna 
fotografia znajduje się w Bibliotece Kórnickiej, 
sygn. BK I 5092 

12a. Rewers fotografii 12 – widoczny 
pierwotny zapis w Inwentarzu Towarzystwa 
Ludoznawczego w Poznaniu, nr T.L. 1498/23, 
obecnie zbiory PME, nr inw. 3456 PME,  
fot. M. Peda
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autorstwa samego kolekcjonera stanowi 
moralną powinność Muzeum Narodowego 
w Poznaniu wobec darczyńcy. Przybliżenie 
etnograficznej pasji profesora Józefa Zwie-
rzyckiego w formie muzealnej ekspozycji 
byłoby doskonałą formą uczczenia przypada-
jącej w 2018 r. 130 rocznicy jego urodzin oraz 
przypomnienia naukowego dorobku jednego 
z wielkich polskich uczonych, patrioty i ro-
dowitego Wielkopolanina. 

 
Aktualny wykaz dotychczas ziden-
tyfikowanych zabytków z kolekcji 
prof. J. Zwierzyckiego według 
miejsca przechowywania:

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU 
Oddział – Muzeum Etnograficzne – 

2 modele czółna (MNP Ep 1644, 1643), 
1 dziobnica czółna (MNP Ep 1637), 1 figura 
przodka (MNP Ep 1631), 1 korwar (MNP 
Ep 1645), 1 rekwizyt obrzędowy (MNP Ep 
1638), 1 grzebień (MNP Ep 1648), 1 bęben 
(MNP Ep 1645), 5 pojemników z tykwy na 
wapno (MNP Ep 1626, 1629, 1628, 1624, 
1623), 1 pojemnik bambusowy na tytoń 
(MNP Ep 1639), 2 tykwy – osłony penisa 
(MNP Ep 1625, 1627), 1 pas męski z muszli 
(MNP Ep 1635), 1 naszyjnik z muszli (MNP 
Ep 1636), 1 panel dekoracyjny (MNP Ep 
1670), 27 siekier z serpentynitu (MNP Ep 
1579–1605), 2 kamienie (MNP Ep 1606–
1607/1–2), 10 strzał z grotami (MNP Ep 
1608–1616, 1785), 6 strzał bez grotu (MNP 
Ep 1617–1622), 3 groty do strzał (MNP Ep 
1667, 1677, 2638), 1 dziób czółna (MNP Ep 
1641; il. 13)80, 2 platformy do 2 modeli czó-
łen (MNP Ep 1693, 1689), 1 model masztu 
z żaglem (MNP Ep 2636), 2 fragmenty rzeźb 
dziobowych (MNP Ep 1642, 1630). 

Oddział - Muzeum Instrumentów Mu-
zycznych – 6 bębnów (MNP I.141, I.148, 
I.147, I. 143, I.142, I.146), 2 rogi sygnałowe 
(MNP I. 163, I. 164). 

PAŃSTWOWE MUZEUM 
ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE
1 model czółna (PME 9116), 7 dziobnic 

do czółna (PME 41, 7989, 5862, 3499, 4833, 
4832, 5863), 3 rzeźbione figury przodków 
(PME 12179, 12180, 5827), 1 korwar 
(PME 5855), 1 maska obrzędowa (PME 
4824), 1 pas ze szlifowanych muszelek 
(PME 3527), 3 grzebienie (PME 10411, 
132, 2956), 2 podpórki pod głowę (PME 
5848, 5856) 4 pojemniki z tykwy (PME 
4423, 240, 4125, 11029), 1 pojemnik 
z bambusa (PME 4126), 1 łyżka ze skorupy 
orzecha kokosowego (PME 4129), 1 czerpak 
do wody (PME 4127), 3 trzonki do siekier 
(PME 10124, 13150, 13186), 1 narzędzie do 
wydobywania rdzenia palmy sagowej (PME 
10153), 1 pancerz z rotangu (PME 14746). 

PRZYPISY
  1 Artykuł dotyczy kolekcji pochodzącej z zachodniej 

części wyspy Nowa Gwinea. W czasach kolonialnych 
obszar ten należał do Holenderskich Indii Wschod-
nich, a od roku 1963 wchodzi w skład Republiki Indo-
nezji – początkowo pod nazwą Irian Zachodni, obecnie 
jako prowincje Papua Zachodnia i Papua. Tekst porusza 
głównie wątki związane z historią pozyskania oraz 
identyfikacją i stanem liczbowym kolekcji, stanowiąc 
próbę podsumowania dotychczasowych badań nad 
eksponatami. Na obecnym etapie możliwe jest poda-
nie tylko przybliżonej ilości zachowanych zabytków 
(niektóre znaleziono we fragmentach), których część 
znajduje się w Muzeum Etnograficznym i Muzeum 
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu (Oddziały 
MNP), a część w Państwowym Muzeum Etnograficz-
nym w Warszawie (PME). Wskazane są jednak dalsze 
prace badawczo-konserwatorskie wspólnego zespołu 
pracowników PME i MNP. 

  2 Obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu.
  3 Rocznik I za rok 1923 pod red. Dr M. Gumowskiego, 

Katowice 1925, s. 10. Józef Zwierzycki w roku 1922 
posiadał tytuł naukowy doktora inżyniera. Tytuł 
profesora zwyczajnego uzyskał w 1948 r. 

  4 K. Urbański, Józef Zwierzycki. Chluba czterech państw, 
Krobia 2014.

  5 Manuskrypty. Zbiory rękopisów Biblioteki Kórnickiej 
PAN, BK 7723, karta 40, 47, 50, 52, 56.

  6 Ibidem, karta 67–68.
  7 Był nim geolog i paleontolog prof. Wilhelm von 

Branca.
  8 W latach 1933–1938 Zwierzycki zajmował stanowisko 

Dyrektora Służby Geologicznej w Indiach Holender-
skich.

  9 J. Zwierzycki, Nowa Gwinea i jej mieszkańcy, „Przegląd 
Geograficzny”, t.5, 1925, s.72

10 W październiku 1923 r. otwarto w Muzeum Wielko-
polskim wystawę „zamorskich eksponatów” i prawdo-
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podobnie  Zwierzycki brał udział w jej przygotowaniu, 
ponieważ był wówczas zameldowany tymczasowo  
w Poznaniu, przy ul. Pocztowej, Archiwum Państwowe 
w Poznaniu, sygn.15315, karta 59, 60.

11 W lutym 1928 r. Zwierzycki zawarł w Krakowie 
związek małżeński z Jadwigą Kowalewską, studentką 
filologii romańskiej. 

12 W trakcie 24-letniej pracy w Holenderskich Indiach 
Wschodnich Zwierzycki opublikował 50 prac nauko-
wych, głównie w języku angielskim i holenderskim. 

13 Występowanie terenów miedzionośnych Zwierzycki 
wykazał teoretycznie. Pierwszy odwiert dokonany 
został pod kierownictwem inż. Jana Wyżykowskiego.

14 R. Lewandowski, Dział Kultur Pozaeuropejskich, 
w: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu Oddział Muzeum 
Narodowego. Historia, zbiory, działalność, red. H. Kon-
dziela, Poznań 1987, s. 20.

15 Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu 
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Egzotyczny dar z Holenderskich Indii Wschodnich

The war and post-war politics left their imprint 
on the history of many museum collections. The fate 
of many historical artefacts is complicated and still 
not fully accounted for today. The National Museum 
in Poznań (then called Muzuem Wielkopolskie) 
received in 1922, as a gift from the geologist Prof. Dr. 
Józef Zwierzycki, exotic exhibits from New Guinea 

An exotic gift  
from the Dutch East 
Indies
The history  
of Józef Zwierzycki’s 
collection  
in the Ethnographic 
Museum in Poznań 

SUMMARY

(from the areas which at that time were part of the 
Dutch East Indies). The article presents the state of 
research, from the time of acquisition of the collec-
tion, through its arbitrary division and incorporation 
of its bulk in 1950 into the inventory of the Museum 
of Folk Cultures in Warszawa-Młociny (now the 
State Ethnographic Museum in Warsaw) until 2014.
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Jak poetę w jego ojczyźnie, tak malarza w jego 
pracowni poznać trzeba. Bystre oko znajdzie 
tu mnóstwo wskazówek, silniej nieraz zna-
mionujących indywidualność artysty, niż ją 
znamionują same nawet jego obrazy. [...] On 
wchodzi w te progi, żyje tu, przebywa, myśli, 
czuje, tworzy, a dookoła niego staje się coś, co 
jest jakby odbiciem tego życia, tej twórczości,  
tych myśli, tych uczuć, słowem – tego zjawiska, 
jakim jest indywidualność ludzka1.

„Myślą wciąż jestem w Paryżu i myślą sie-
dzę stale w moim dawnym atelier” – pisał Sta-
nisław Wyspiański w liście do Karola Masz-
kowskiego, wspominając swoją pracownię 
z okresu paryskich studiów2. Czas spędzony 
w Paryżu, studia w Académie Colarossi, 
poznanie nowych tendencji artystycznych, 
począwszy od wariacji neoimpresjonistycz-
nych po manifest symbolizmu, wszystko to 
wpłynęło niewątpliwie na kształtowanie 
Wyspiańskiego jako artysty. Okres paryskich 
studiów był więc, jak ujął to Zdzisław Kępiń-
ski, „preludium samodzielnej jego twórczości 
opartej na indywidualnie wypracowanych 
pojęciach o sztuce”3. 

Pierwszy pobyt Wyspiańskiego w Paryżu 
związany był z podróżą po Europie, którą 
artysta odbył jeszcze w trakcie studiów na 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, po 
uzyskaniu stypendium na studia zagranicz-
ne, przyznanego mu przez Wydział Krajowy. 
Podróż przebiegającą szlakiem gotyckich ka-
tedr zakończył pobytem w Paryżu, trwającym 
od kwietnia do czerwca 1890 r. Wyspiański 
powrócił następnie do Paryża w maju 1891 r. 
i przebywał tam z przerwami do września 
1894 r. 

Początki okresu paryskiego wiązały się 
z nadzieją na przyjęcie do École des Beaux-
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-Arts, żywioną nie tylko przez samego Wy-
spiańskiego, ale i Józefa Mehoffera, z którym 
początkowo dzielił mieszkanie. Jednak wraz 
z niepomyślnym wynikiem wstępnych egza-
minów, spowodowanym niedostatkami w ry-
sunku, młodzi artyści zdecydowali się podjąć 
studia malarskie w prywatnych pracowniach 
(m.in. Josepha Blanca i Jacques’a Courtois), 
będących częścią Académie Colarossi, znajdu-
jącej się w dzielnicy Montparnasse przy rue de 
la Grande-Chaumiere 10. O ile jednak Me-
hoffer nadrobił braki rysunkowe w Académie 
Colarossi, a następnie kształcił się w École 
des Beaux-Arts, o tyle dla Wyspiańskiego 
ważniejsze stały się z czasem indywidualne 
poszukiwania w obrębie różnorodnych ga-
tunków i technik. Pisze o tym Marek Zgór-
niak: „Mniej chętny do systematycznej pracy 
pod dyktando – porzucił Academię Colarossi, 
by ćwiczyć rękę i styl samodzielnie, malując 
pastelami portrety”4. 

W Paryżu stanął Wyspiański u progu 
nowego świata artystycznego, który fascyno-
wał go tematyką, ujęciami kompozycyjnymi 
i barwą, inspirował do zgłębiania zagadnień 
koloru i formy, a także doskonalenia precyzji 
rysunku i operowania światłocieniem. Pisząc 
o wpływach sztuki francuskiej na twórczy 
rozwój Wyspiańskiego, Wincenty Troja-
nowski wskazywał, że „po pracach Puvis’a 
de Chavannes impresjonizm otworzył mu 
oczy na jasność, żywość i siłę barw, czemu 
pozostał wierny do końca swej twórczości, 
nie przyjąwszy jednak techniki tego kierun-
ku [...]. Równocześnie Wyspiański odczuł 
wpływ wytwarzającej się nowoczesnej sztuki 
dekoracyjnej francuskiej, której najlepszym 
przedstawicielem był wtedy Grasset”5. 

O znaczeniu okresu paryskiego dla 
kształtowania indywidualnego stylu, któ-
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rego początków można się dopatrywać 
właśnie w tym czasie, traktuje także Halina 
Nelken, zwracając uwagę przede wszystkim 
na zagadnienie barwy u Wyspiańskiego: 
„Pobyt w Paryżu pomógł mu jako koloryście. 
W jego późniejszych obrazach występują 
czyste, klarowne kolory o wysmakowanych 
zestawieniach tonacji zimnych i ciepłych 
[...]. Malowanie przy użyciu dużych plam 
lub nawet płaszczyzn czystego koloru poło-
żonych obok innych, często kontrastowych 
plam odgrodzonych od nich wyraźnym 
czarnym konturem – oto indywidualny styl 
Wyspiańskiego”6. 

Praca nad własnym stylem, pogłębianie 
zagadnień barwy i umiejętności operowania 
światłem, wszystko to dokonywało się nie 
tylko w szkole Colarossiego, ale i w miesz-
kaniu-pracowni, której adres w czasie całego 
pobytu w Paryżu zmieniał się kilkukrotnie. 
Oprócz realizowania zadań z akademii 
Wyspiański poświęcał się także projektom 
dekoracji dla Rudolfinum w Pradze, witraży 
dla katedry lwowskiej czy kurtyny dla Teatru 
Miejskiego w Krakowie. Nad tymi właśnie 
kompozycjami pracował w zaciszu swoich 
atelier, które stały się tematem dwóch dzieł 
namalowanych kolejno w 1892 i 1893 r. Pró-
ba połączenia wnętrz ukazanych na obydwu 
obrazach z konkretnymi adresami paryskimi 
wiąże się z koniecznością odniesienia do 
korespondencji artysty i wskazania na jej 
podstawie kolejnych adresów mieszkań, 
które Wyspiański wynajmował w Paryżu. 

Wiadomo, że pierwszą pracownię, znajdu-
jącą się przy rue de l’Echaude 14, Wyspiań-
ski dzielił w 1891 r. z Mehofferem. Młody 
artysta pisał wówczas w liście do wujostwa 
Stankiewiczów: „Mieszkanko bardzo milut-
kie, chociaż w samym środku miasta, jednak 
dalekie od wszelkiego hałasu [...]. Wszędzie 
gdzie nam wypada iść, bliziutko, tak że chyba 
tylko na Wawel daleko”7. Jednak ze względu 
na ujawniające się różnice temperamentów 

między młodymi artystami, jeszcze w grud-
niu tego samego roku, w listach do wujostwa 
Wyspiański podkreślał konieczność wypro-
wadzki ze wspólnego mieszkania: „Przede 
wszystkiem postanowiłem mieszkać osobno 
[...]. Jakże się cieszę na nowe mieszkanko – 
gdzie będę miał spokój. Spokój kompletny”8. 

W styczniu 1892 r. zawitał więc Wyspiań-
ski do nowego atelier, mieszczącego się przy 
boulevard Montparnasse 106. Zachwycał 
się wówczas widokiem z okna pracowni: 
„Moje mieszkanie jest cudowne, przecu-
downe, popołudniami słońce oświeca cały 
Paryż i siedząc na wysokim krześle patrzę 
na wysoką kopułę Panteonu. Przecudowny 
widok – morze światła. Wieczór niebo pełne 
gwiazd. Tylko mi czasami diabelnie smutno 
[...]. Mając widok z okna piękny na cały 
Paryż, nie będzie mi się zdawało, że do grobu 
wchodzę w pełni życia, tak jak na dawnym 
mieszkaniu”9. Zachwyt nad montparnassow-
skim atelier nie trwał jednak długo, gdyż we 
wrześniu Wyspiański zamieszkał już przy 
Quai Conti 7, blisko Pont Neuf, ponownie 
zachwycając się widokiem z okna pracowni 
w liście do Mehoffera: „Ja przenoszę się 8-go 
na Pont Neuf. Widok z okna mego śliczny, 
ale pokoik jak pół tego, co obecnie zajmuję, 
maleńka tabattiera. Ale widok, widok!”10. 
W pracowni przy Pont Neuf również nie 
było mu dane pozostać na dłużej, bowiem 
już w październiku zmuszony został do 
wyjazdu z Paryża w związku z projektem 
witraża do katedry lwowskiej. Do pracowni 
tej nie powrócił, gdyż rok 1893 zastał go 
w kolejnym mieszkaniu, mieszczącym się 
przy avenue du Maine 14, które ponownie 
dzielił z Mehofferem. 

Powracając do próby połączenia nama-
lowanych widoków wnętrz z konkretnymi 
adresami paryskimi, na podstawie przywoła-
nych dat oraz opisów wynajmowanych przez 
Wyspiańskiego pracowni, a także różnic 
w umeblowaniu wnętrz przedstawionych na 
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obrazach, wnioskować można, iż ukazują one 
dwa różne atelier. Zgadzam się w tym miejscu 
z sugestią Agnieszki Bagińskiej, że obraz olejny 
z 1892 r. „przedstawia najprawdopodobniej 
pokój przy boulevard Montparnasse 106, który 
malarz zajął po wyprowadzce ze wspólnej pra-
cowni z Mehofferem”, gdyż ukazane wnętrze 
wydaje się zbyt duże jak na opisywany przez 
Wyspiańskiego pokoik przy Pont Neuf, nato-
miast pastel z 1893 r. ukazywać może „kolejną 
paryską pracownię, najprawdopodobniej tę 
przy avenue du Maine 14”11. Mimo odwołania 
do historycznych źródeł i rekonstrukcji faktów 
pozwalających na powiązanie ukazanych na 
obrazach wnętrz z rzeczywistymi pracowniami 
artysty nie zostaje jednak zniesiona koniecz-
ność analizy samych obrazów, która prowadzi 
do pogłębienia refleksji nad znaczeniem 
zarówno wspomnianych dzieł, jak i okresu 
paryskiego w życiu oraz twórczości malarza. 
Zgodnie bowiem z sugestią Wojciecha Bałusa, 
o ile zewnętrze fakty są znaczące dla interpre-
tacji dzieła, gdyż „pozwalają zidentyfikować 
interesujący nas obraz, uściślić jego datowanie, 
rozpoznać przedstawioną na nim scenę”,  
o tyle sama analiza źródeł „nie jest w żadnym 
wypadku podstawowym sposobem poznania 
dzieła sztuki i nigdy nie zastąpi dogłębnej 
analizy dzieła”12. 

Już analiza formalna obrazu Wnętrze 
pracowni, namalowanego w 1892 r. (il. 1), 
a obecnie znajdującego się w kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu, pozwala 
dostrzec, nad jakimi zagadnieniami arty-
stycznymi Wyspiański wówczas pracował 
i jakim aspektom szczególnie poświęcał 
uwagę. Znaczące bowiem zarówno dla tego 
obrazu, jak i dla całego okresu paryskiego są 
zagadnienia barwy, kompozycji i modelun-
ku światłocieniowego. Istotę tych aspektów 
podkreślali nauczyciele akademii, a wśród 
nich Courtois, który radził młodemu artyście 
„chwytać ogólne wrażenie kolorytem, nie 
bawić szczegółami i nie wprowadzać za dużo 

półtonów”13. Zresztą sam Wyspiański w jed-
nym z listów do Maszkowskiego również 
zwracał uwagę na owe zagadnienia, pisząc: 
„Co rzeczywiście można się tutaj nauczyć to 
tej śmiałości w położeniu koloru, tej pewno-
ści przywiązanej do samejże barwy. Niech ona 
dominuje, niech się rzuca w oczy”14. 

Tak rozwijane zagadnienia kolorystyki, 
w połączeniu z zabiegami światłocieniowy-
mi, składają się na ówczesne rozumienie 
kompozycji przez Wyspiańskiego, co sam 
wyjaśniał: „Przez kompozycję rozumiem 
kolory i ustawienie świateł a nigdy kom-
pozycję rysunkową. Jedynie od kolorów 
należy zacząć komponować”15. O ile bowiem 
w późniejszych dziełach środkiem wyrazu 
jego artystycznej ekspresji stanie się głównie 
linia, o tyle w okresie paryskich studiów ar-
tysta skłaniał się przede wszystkim ku grze 
plam barwnych, światła i cienia, dzięki któ-
rym starał się wyrazić atmosferę ukazanego 
miejsca. Nastrojowość malowaną pędzlem 
zauważa we Wnętrzu pracowni Helena Blum, 
według której kompozycja ta „stanowi jedno-
litą całość kolorystycznie zwartą, o barwach 
syntetyzujących, oddalonych od impresyjnej 
doraźności i zmienności oświetlenia. Jej in-
tymny nastrój prowadzi do założeń nabistów, 
zwłaszcza Edwarda Vuillarda. Mistrzowskie 
zespolenie działania barw z nastrojem wnę-
trza wyznacza temu obrazowi wysoką rangę 
w malarstwie polskim”16. Budowanie kom-
pozycji głównie kolorem, będące dowodem 
doskonałego opanowania zagadnienia barwy, 
a jednocześnie wyrazem zainteresowania 
malarstwem nabistów, zauważa także Zofia 
Ostrowska-Kębłowska, według której Wnę-
trze pracowni przypomina dzieła nabistów 
ze względu na „nieuchwytny ton intymnej 
nastrojowości wnętrza [...], pozbawiony 
nalotu literackiego, wyrażony [...] środkami 
wyłącznie malarskimi, z pełną świadomością 
i znawstwem malarskiej kultury postimpre-
sjonizmu, właśnie w redakcji nabistów”17. 
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1. Stanisław Wyspiański, 
Wnętrze pracowni, 1892, 
olej na kartonie, 
50 × 65 cm, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu 

Wnętrze pracowni jawi się w tym wzglę-
dzie jako wyraz artystycznych poszukiwań, 
przejaw różnorodności inspiracji i wpływu 
nurtów sztuki francuskiej, które Wyspiański 
poznawał podczas paryskich studiów. Z ko-
respondencji artysty wiadomo, że zachwycał 
się nowoczesnością miasta, jego atmo-
sferą i bogactwem artystycznych wpływów. 
O swych paryskich impresjach pisał w liście 
do Lucjana Rydla: „Czuje się że się żyje w XIX 
wieku – że się dotknęło [...] do samych zna-
mion tego nowoczesnego życia – że trzeba 
niem oddychać – a takie to życie ponętne – że 
chciałoby się dla tego rozumu dzisiejszego – 
dla tego pełnego i świeżego życia oddać ca-
łego siebie całą myśl, uwagę – siłę i zdolności 
do jakiejkolwiek pracy, a dla swojej ojczyzny 

zostawić tylko serce”18. W Paryżu Wyspiański 
poświęcił się całkowicie ciągłemu kształto-
waniu własnego stylu, odrzucając przy tym 
wpływy malarstwa historycznego krakow-
skiej Szkoły Sztuk Pięknych. Wstępem do 
paryskich poszukiwań, prowadzących do 
wyzbycia się matejkowskich wpływów, była 
podróż po Europie w 1890 r., która według 
Wojciecha Bałusa pozwoliła mu dostrzec 
wtórność polskiej sztuki, czego następstwem 
było „niezwykle silne pragnienie artysty do 
nadania własnej twórczości piętna oryginal-
ności [...] i głęboka niechęć do wszelkiego 
naśladownictwa”19.

Choć poruszony problem barwy ujawnia 
oddziaływanie sztuki francuskiej na twórcze 
poszukiwania Wyspiańskiego, to jednak 
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zagadnienie to nie wyczerpuje możliwości 
znaczeniowych Wnętrza pracowni. Stąd 
też, przywołując ponownie sugestię Bałusa 
związaną z dogłębną analizą dzieła, warto 
zastanowić się także nad innymi aspektami 
decydującymi o nastroju ukazanego wnętrza. 
Do bliższego przyjrzenia się kompozycji 
skłania opis nakreślony przez Wojciecha 
Suchockiego: „Obraz przedstawiający paryską 
pracownię odsłonięciem kotary zaprasza 
do wejścia, wciąga w głąb ukosem posłania 
i desek podłogi, urządza przestrzeń usta-
wionymi sprzętami, nieco onieśmiela, wobec 
braku gospodarza, poczuciem naruszenia 
prywatności, by zmienić rodzaj doznania po 
przekroczeniu wzrokiem granicy, podkre-
ślonej odwróconym, wypchniętym na przód 
obrazem, uwikłać postrzeżenie w splot, 
akcentujących płaszczyznę, pionowych pasm 
i przeplecionych z nimi sprzętów i poprzez 
zespalający je z brzegiem pola karton wypro-
wadzić, a raczej – odbiwszy się od granicy 
– powrócić w gotowości otwarcia na obraz, 
odkrywania tylko w obrazie możliwych zna-
czeń”20. Opis zakomponowania przestrzeni 
pracowni, zaakcentowanie układu poszcze-
gólnych przedmiotów w ich wzajemnych re-
lacjach, z jednoczesnym odniesieniem do sy-
tuacji widza przyglądającego się mieszkaniu 
artysty podczas jego nieobecności – wszystko 
to stanowić może punkt wyjścia nie tylko 
do rozważań nad rolą koloru w tym obrazie, 
ale także do pogłębienia refleksji o sposobie 
oddania samego tematu malarskiego, jakim 
jest wnętrze pracowni artysty.

Pisząc o malarskich rozwiązaniach tema-
tu pracowni, Agnieszka Bagińska odczytuje 
wnętrza atelier w ujęciu Wyspiańskiego jako 
„zarówno intymne, jak i programowe auto-
portrety artysty”, a także wyraz „prywatne-
go obszaru życia artysty [...] jego kondycji 
emocjonalnej: przygnębienia i doświadcze-
nia samotności”21. W takim sposobie odczy-
tania pracowni ujawnia się swoista psycho-

logizacja wnętrza, do czego Bagińska nawią-
zuje także w refleksji dotyczącej motywu pu-
stych wnętrz pracowni: „Obraz pustego po-
koju należącego do konkretnej osoby może 
oglądającemu udzielić informacji nie tylko 
na temat profesji, pozycji materialnej i spo-
łecznej, ale też kolei życia, konstrukcji oso-
bowości”22. Problem postrzegania obrazów 
przedstawiających puste wnętrza jako por-
tretów nieobecnych właścicieli podjął Do-
nat de Chapeaurouge, według którego do 
uchwycenia natury człowieka nie wystarczy 
oddanie jego fizjonomii, bowiem „wyjątko-
wość indywiduum nigdzie nie przejawia się 
tak wyraźnie jak w wyglądzie zajmowanego 
przez nie mieszkania”23. W jaki sposób na-
ocznie dana materialność i intymny nastrój 
Wnętrza pracowni mogą być wyrazem tego, 
na co wskazują de Chapeaurouge i Bagiń-
ska? Pytanie to skłania do dokładniejszego 
przyjrzenia się kompozycji oraz przedmio-
tom ujętym w jej ramach. 

W trakcie oglądu paryskiej pracowni 
otwiera się przed widzem wnętrze przybra-
ne odcieniami brązów, żółcieni i czerwie-
ni. Ciepła gama barwna decyduje o nastroju 
przytulnym i intymnym. Przemierzając pra-
cownię spojrzeniem, oko widza bezustannie 
napotyka sprzęty należące do jej wyposaże-
nia, które jednocześnie dzielą i scalają uka-
zane wnętrze. Artysta zdecydował się odsło-
nić fragment swego prywatnego świata, z tak 
intymnymi jego elementami, jak przestrzeń 
sypialna. W lewej części pola obrazowego 
namalowane zostało łóżko, nakryte zielo-
no-czerwonymi materiałami i przesłonięte 
jasną kotarą. Część kotary podwieszona zo-
stała nad niewysokim, stojącym obok łóż-
ka regałem z książkami, przed którym po-
stawiono taboret. W centralnej części kom-
pozycji znajduje się stół z lampą, postawio-
ny przy dwóch drewnianych słupach sięga-
jących sufitu. U podstawy jednego z nich stoi 
miska z dzbankiem, zaś o przedni słup opar-
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ty został obraz, odwrócony tyłem do widza. 
Wreszcie przy prawej krawędzi pola obrazo-
wego usytuowany jest piecyk, za którym uwi-
dacznia się przechylony karton witraża, bę-
dący prawdopodobnie częścią projektu witra-
ży do katedry we Lwowie, nad którymi Wy-
spiański w tym czasie pracował. 

Tak zakomponowane wnętrze pracowni 
skłoniło najpierw Leona Płoszewskiego, 
a następnie Agnieszkę Bagińską do posta-
wienia tezy, jakoby Wyspiański w okresie 
powstania obrazu zaczął skupiać się bardziej 
na twórczości dramatopisarskiej niż malar-
skiej. Według Bagińskiej ukazany „na obrazie 
karton malarski jest odsunięty na margines 
kompozycji, a fragment płótna opartego 
o słup jest odwrócony. Centrum zajmują stół 
z lampą, odsunięty taboret sugerujący, że ktoś 
wcześniej na nim siedział, i biblioteczka. 
Elementy te mogą wskazywać na (tymcza-
sowe?) porzucenie przez artystę malarstwa 
na rzecz literatury”24. Wydaje się jednak, 
wbrew założeniu Płoszewskiego i Bagińskiej, 
że kompozycja obrazu, powiązana ponadto 
z korespondencją samego malarza, może stać 
się punktem wyjścia do innego odczytania 
wewnątrzobrazowej narracji, która traktowa-
łaby o stanie emocjonalnym artysty, a także 
innych inspiracjach twórczych. 

Już bowiem sama aranżacja przestrzeni 
łóżka – z rozłożonymi nań barwnymi mate-
riałami oraz przesłaniającą je kotarą, deko-
racyjnie uformowaną i ozdobioną kwiatami 
– pozwala odnaleźć powiązanie w sposobach 
myślenia i aranżowania przestrzeni między 
obrazami a korespondencją Wyspiańskiego. 
Malarz w jednym z listów do Lucjana Rydla 
tak pisał z Paryża o urządzaniu otaczającej go 
przestrzeni: „Co chwila to przeinaczam wy-
gląd mojej chambretki [...] i lubuję się w tej 
zmianie i jak w pamięci jeszcze poprzedni 
obraz zostaje, gdy już przed sobą mam inny. 
Plafon zrobiłem z chłopskiej kraciastej chust-
ki. – zasłonę z firaneczek białych ubranych 

bukiecikami z papierowych złotych piórek 
i kwiateczków papierowych i z muślinu. 
– bukieciki upiąłem kokardą ze wstążek 
różnobarwnych kwiecistych chłopskich 
[...] a portiera stara oliwkowa od Wujostwa 
dopełnia dekoracji [...] – obok łóżka stoi 
półeczka z biblioteką, a nad nią przyczepiony 
widok wnętrza Wawelu, ta karta zatytuło-
wana Św. Stanisław i Skarga – umieściłem 
ją w świetle naprzeciw głowy że budząc się 
patrzę na nią. Po ścianach rozwieszone na-
sze kompozycje, studium tylko żadnego nie 
upatrzy”25. Swego rodzaju dopełnieniem tego 
opisu są wątki dotyczące wyposażenia pra-
cowni, które odnaleźć można także w innych 
listach Wyspiańskiego. W korespondencji 
ze Stankiewiczami opisał między innymi 
„dwie białe zasłony przy drzwiach i koło 
łóżka – zasłony ubrane kwiatami, które mi 
Ciocia przysłała”26. Natomiast w liście do 
Henryka Opieńskiego wspominał o otacza-
jących go przedmiotach: „Na ścianie u mnie 
rozwieszony wielki szkic okna kolorowego 
[…] łóżko białe, jak ja, tak mi wygodne i tak 
sobie siedzę – na stoliku rozłożone Dziady 
i moje notatki”27. W opisach tych ujawniają 
się przynajmniej dwa aspekty poszerzające 
znaczenie Wnętrza pracowni. Po pierwsze, 
czytając korespondencję Wyspiańskiego, 
w której mowa o wyposażeniu i dekoracji 
pracowni, natrafić można na opisy przed-
miotów o sentymentalnym znaczeniu, często 
związanych z Krakowem. Może to być wyra-
zem stanu emocjonalnego artysty, którego 
myśli i uczucia oscylowały między fascynacją 
Paryżem a tęsknotą za Krakowem. Potrzeba 
otaczania się przedmiotami związanymi 
z ojczyzną mogła więc być spowodowana 
poczuciem osamotnienia, wyrażanym także 
w prośbach do przyjaciół o szybsze odsyłanie 
listownych odpowiedzi: „Karol Maszkowski 
pisał mi po przerwie dwumiesięcznej – 
okropni jesteście ludzie wszyscy. Jesteście 
na gruncie, rośniecie, kwitniecie, a nie jak 
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ja tu gdzieś na Francuzy wyrzucony. Miejcie 
chociaż litość nade mną i zachowujcie pewne 
formy grzeczności”28. 

Po drugie, listowne opisy dekoracji wnę-
trza pracowni, a przede wszystkim sama 
kompozycja obrazu mogą być wyrazem 
teatralnych zainteresowań Wyspiańskiego, 
które artysta zaczął rozwijać właśnie w trak-
cie paryskich studiów. Wyspiański zgłębiał 
problematykę wizualnej oprawy spektakli 
głównie w operze paryskiej, która według 
Alicji Okońskiej „była wówczas terenem 
[...] eksperymentów w zakresie scenografii, 
oświetlenia i techniki teatralnej”29. Na in-
nowacyjny sposób myślenia Wyspiańskiego 
o scenografii, odzwierciedlony także w jego 
kompozycjach malarskich, mógł wywrzeć 
wpływ Ciceri, ówczesny dekorator paryskiej 
opery, który w swoich działaniach przełamy-
wał „konwencję malarskiej dekoracji baroko-
wej i zaczął organizować scenę nie jako obraz, 
ale jako przestrzeń”30. Opera oddziaływała 
więc na Wyspiańskiego nie tylko słowem 
i dźwiękiem, ale także barwą, oświetleniem 
i aranżacją przestrzeni. Analizując poszcze-
gólne inscenizacje, artysta zwracał uwagę na 
kostiumy, dekoracje, kolory oraz grę świateł 
i cieni. Wszystko to wpłynęło zarówno na 
jego sposób postrzegania przestrzeni i póź-
niejsze eksperymentowanie z rozwiązaniami 
scenograficznymi, jak i na rozwój malarskiej 
wyobraźni. O znaczeniu scenografii dla 
artysty pisała także Okońska, według której 
„Wyspiański był chyba jedynym na świecie 
dramaturgiem, który opracowywanie utworu 
scenicznego rozpoczynał od nakreślenia na 
papierze szkicu sytuacyjnego sceny. Sytuacja 
dramatyczna powstaje u niego niemal stale 
na tle obrazu po malarsku skomponowane-
go, o dokładnie rozplanowanej płaszczyźnie 
[...]. Prawo do sceny zdobywa u Wyspiań-
skiego fragment dramatyczny dopiero wtedy, 
gdy jego wizja wzrokowa po malarsku da się 
skomponować. Stąd wprowadzanie do każ-

dej sceny formuł i rozwiązań malarskich”31. 
Ujawnia się tu przenikanie widzenia ma-
larskiego i scenograficznego, wynikające 
z operowania w obydwu przypadkach barwą, 
linią, bryłą i światłem. W takim ujęciu Wnę-
trze pracowni byłoby więc splotem wszystkich 
wątków twórczości Wyspiańskiego, których 
preludium stał się okres paryskich studiów: 
od sposobu operowania barwą, wyrosłego 
z malarskich poszukiwań i wpływów sztuki 
francuskiej, po zakomponowanie przestrze-
ni, będące wyrazem inspiracji teatralną 
scenografią. 

Na możliwość powiązania malarskiego 
ujęcia tematu pracowni z zainteresowaniem 
wizualną oprawą spektakli zwraca uwagę 
sam Wyspiański, który w liście do Józefa 
Mehoffera skojarzył widok swojego atelier 
z teatralną sceną: „Do tego dodaj moją wspa-
niałą pracownię, wielką tak jakby scena jakaś 
teatralna – gdzie w nocy zupełnie widno 
w pokoju tylko przedmioty kształtów nabie-
rają dziwacznych”32. Relacja ta pogłębiona 
zostaje w momencie przywołania drugiego 
widoku wnętrza paryskiego atelier z 1893 r. 
(il. 2), znajdującego się w kolekcji Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Powracając do te-
matu pracowni, artysta z powodu uczulenia 
na cząstki ołowiu zawarte w farbach olejnych 
zmienił technikę na pastele i tym razem pu-
ste wnętrze atelier sprawia wrażenie bardziej 
uporządkowanego. Jasne barwy już nie tyle 
scalają całe pomieszczenie, ile podkreślają 
odrębność poszczególnych przedmiotów. 
Porównując dwa widoki wnętrza pracowni, 
Bagińska wskazuje, iż „mimo podobieństwa 
motywu w obu pracach, pastel ma zupełnie 
inny charakter. Odmienne jest tu kadro-
wanie przestrzeni – widać znacznie wyższy 
fragment pracowni. Wnętrze nie przytłacza 
ciasnotą nagromadzonych sprzętów. Przez 
okno wpada do pokoju dzienne światło. Inna 
jest też kolorystyka – tam rdzawo-brunatna, 
tu jasna i świetlista, z silnymi akcentami 
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2. Stanisław Wyspiański, 
Wnętrze pracowni 
paryskiej artysty, 1893, 
pastel, 45,5 × 59 cm, 
Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Pracownia 
Fotograficzna Muzeum 
Narodowego  
w Krakowie

czerwieni, fioletu, błękitu i zieleni. Wywołu-
je to skrajnie różny od omawianego wcześniej 
nastrój przedstawienia”33. Pomimo odmien-
nego nastroju nie sposób jednak nie odno-
tować podobieństwa względem kompozycji 
obrazu z 1892 r. Analogiczne jest otwarcie 
przestrzeni w głąb ukosem desek podłogi, 
a także umieszczenie po skosie, w lewej 
części pola obrazowego, łóżka przykrytego 
barwnymi materiałami i przesłoniętego ja-
sną zasłoną. Dekorowana kwiatami kotara, 
której mocne udrapowanie podkreślone jest 
grą światła, została wyeksponowana bardziej 
niż w przypadku kompozycji z 1892 r. O ile 
bowiem we wcześniejszym Wnętrzu pracow-
ni kotara stykała się z lewą krawędzią pola 
obrazowego, pozostając subtelnie zaznaczo-
nym elementem pierwszego planu, o tyle 

w drugim widoku wnętrza, choć przesunięta 
w głąb ukazanego pomieszczenia, stanowi 
dominujący wizualnie motyw. Spojrzenie 
widza, prowadzone układem desek podło-
gi, spotyka w lewej części pola obrazowego 
stos ułożonych na podłodze kartek i oparte 
o ścianę rulony. Ich delikatnie ukośnemu 
układowi odpowiada z kolei analogiczny 
skos kartonu witraża, zawieszonego przed 
kotarą po prawej stronie. Elementy te tworzą 
poniekąd ramę kompozycji, której wizualną 
kontynuację stanowi rozłożysta, udrapo-
wana kotara, uniesiona poprzez upięcie 
w środkowej części, co wywołać może skoja-
rzenie z podnoszącą się teatralną kurtyną. 
Rozchylająca się kotara, która intensyfikuje 
wrażenie głębi, pozwala na dostrzeżenie 
zacienionego fragmentu pomieszczenia, 
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w którym po lewej stronie znajduje się łóż-
ko. Tuż obok widoczne są prace bądź teki 
z dziełami oparte o ścianę, następnie kufer, 
na podłodze zaś pleciony dywan. Natomiast 
prawa część pomieszczenia nie jest dana 
widzowi do wglądu, bowiem przesłania ją 
karton witraża i draperie kotary. Budowana 
w ten sposób dynamika odkrywania i za-
słaniania wprowadza jednocześnie swoistą 
grę ze spojrzeniem odbiorcy, które lawiruje 
między daną materialnością a wyobrażeniem 
tego, co pozostaje niedostępne dla oczu.

Choć inspiracje scenografią teatralną re-
zonują wyraźnie w obydwu widokach wnętrz 
pracowni, to jednak kompozycja z 1892 r., 
poprzez sposób wprowadzenia motywu ko-
tary, budzi silniejsze skojarzenie z teatralną 
kurtyną, odsłaniającą przed widzem scenę. 
Umieszczenie kotary na pierwszym planie, 
przy krawędzi pola obrazowego, wywołuje 
bowiem wrażenie bliskie temu, które to-
warzyszy widzowi w teatrze, gdy dopiero 
w momencie odsłonięcia kurtyny ukazuje się 
przed nim przestrzeń sceniczna. Natomiast 
w kompozycji z 1893 r., mimo uczynienia 
z kotary dominującego motywu, wrażenie 
uchwycenia chwili odsłaniania sceny teatru 
zostało niejako przekroczone poprzez prze-
sunięcie kotary w głąb i wyeksponowanie 
pierwszoplanowych elementów, takich jak 
karton witraża czy stos kartek. 

Uczynienie z kotary dominującego mo-
tywu kompozycji, z jednoczesnym odsunię-
ciem jej od widza, tak by w przestrzeni pierw-
szoplanowej wyeksponować inne elementy 
przedstawienia, ujawnia się w jeszcze jednym 
dziele Wyspiańskiego z okresu paryskich 
studiów. Dostrzeżenie w widokach wnętrz 
pracowni inspiracji płynących z teatralnej 
scenografii znajduje bowiem poparcie w kon-
kursowym projekcie kurtyny dla Teatru Miej-
skiego w Krakowie, nad którym Wyspiański 
pracował w Paryżu w 1892 r. (il. 3). Projekt 
ten stanowi nie tylko wyraz innowacyjnego 

podejścia Wyspiańskiego do dekoracyjnej 
oprawy teatralnej, ale poprzez zastosowane  
w nim rozwiązanie kompozycyjne znamio-
nuje także cechy indywidualnego stylu arty-
sty. Zdzisław Kępiński opisuje to następująco: 
„Główna scena [...] ma już cechy wyraźnie 
osobiste. Już samo podzielenie płaszczyzny 
szerokimi strefami wybuchowych świateł 
i przerażających ciemności jest czymś nie-
zwykłym [...]. Odtąd też, przy wzrastającym 
opanowaniu ekspresji – ale nie jej osłabieniu! 
– zauważać będziemy podobną niecierpli-
wość i stanowczość, z jaką Wyspiański każdą 
linię, każdą łodygę kwiatu [...] przełamywać 
będzie na inny kierunek biegu, powodując 
w ten sposób dramatyczną dialektykę napięć 
wewnątrz formy oraz w jej sylwecie”34.

W projekcie kurtyny, podobnie jak w wi-
dokach wnętrz pracowni, przenika się 
więc myślenie malarskie i scenograficzne 
Wyspiańskiego. Z jednej strony bowiem 
rozwiązania scenograficzne i przestrzeń 
sceny, z wydobyciem współbrzmienia barwy, 
linii i światła, silnie oddziaływały na ma-
larską wyobraźnię artysty. Z drugiej strony 
przekładał on także inspiracje malarskie 
na płaszczyznę scenografii, o czym traktują 
rozważania Okońskiej na temat wpływu 
okresu paryskiego na związaną z teatrem 
twórczość Wyspiańskiego: „Impresjonizm 
otworzył mu oczy na jasność, świeżość i siłę 
barw, rozjaśnił jego koloryt, unowocześnił 
stosunek do światła [...]. Kolor stał się za-
sadniczym elementem scenicznego kształtu 
jego dramatów”35. Studia paryskie wpłynęły 
zatem na kształtowanie zarówno wyobraź-
ni malarskiej, jak i scenograficznej artysty. 
Budowanie kompozycji barwą i światłem, 
uchwytne w widokach wnętrz pracowni 
i krakowskiej kurtynie, będzie znamienne 
również dla projektów scenograficznych 
Wyspiańskiego. Artysta przypisywał w nich 
równie duże znaczenie każdemu elementowi 
scenografii, począwszy od oświetlenia, przez 
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3. Stanisław Wyspiański, 
Projekt konkursowy 
kurtyny do Teatru 
Miejskiego w Krakowie, 
1892, olej i tempera na 
płótnie, 115 × 144 cm, 
Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  
w Krakowie

barwę, po budowanie całej inscenizacji nie 
tyle jako kompozycji płaszczyznowej, ile 
przestrzennej. Wszystko to służyć miało 
powstaniu teatru integralnego, w którym 
oprawa wizualna oddziaływać powinna na 
widza na równi ze słowem36.

W kontekście artystycznego rozwoju okres 
paryskich studiów odegrał niezwykle istot-
ną rolę, kształtując Wyspiańskiego jako ma-
larza, dramaturga i wizjonera teatru. W roz-
ważaniach nad znaczeniem paryskich stu-
diów widoki wnętrz pracowni jawią się jako 
szczególnie interesujące ze względu na moż-
liwość odnotowania w nich zarówno proble-
mów malarskich, które artysta w tym czasie 
podejmował, jak i inspiracji płynących z in-

nych dziedzin twórczych. Obrazy te stano-
wią wyraz artystycznych poszukiwań Wy-
spiańskiego w procesie kształtowania wła-
snego stylu, ujawniają wpływy sztuki fran-
cuskiej, doskonałe zdolności kolorystycz-
ne, a także możliwość przełożenia na płasz-
czyznę malarstwa inspiracji płynących z te-
atralnej scenografii. Ponadto widoki wnętrz 
odczytać można także w kategorii swoistej 
autoinscenizacji, jako świadomy sposób ob-
razowania życia artysty, zarówno jego sfery 
intymnej, jak i tej związanej z twórczością. 
Wówczas wnętrza dane widzowi do wglądu 
oddziaływać mogą na wyobrażenie o arty-
ście, a pracownia jawi się jako odbicie twór-
czej indywidualności. 
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Views 
of the interior 
of Stanisław 
Wyspiański’s 
studio 
as an expression 
of the artist’s 
creative 
development

SUMMARY

The article is mainly devoted to the reflection 
on two paintings by Stanisław Wyspiański from the 
period of his studies in Paris. Their theme is the in-
terior of the artist’s own studio. In his reflections on 
the importance of this period for the development of 
Wyspiański’s work, the views of the studio’s interiors 
appear to be expressive of the artist’s creative pursuits 
in the process of developing his own signature style. 
On the one hand, they reveal the influences of French 
art, which was an inspiration to explore mainly the 
issue of colour, and on the other hand, they demon-
strate an interest in theatre set design, which the 
artist began to develop during his studies in Paris. 
At that time, Wyspiański explored the issue of the 

visual setting of performances, which influenced 
both his painting imagination and his subsequent 
experimentation with stage design solutions. Inspi-
rations coming from the arrangement of the theatre 
stage space, with the extraction of the harmony of 
colour, line and light, also strongly influenced the 
artist’s painting imagination, which is revealed in the 
views of the interior of the studio, where thinking in 
terms of painting intertwines with that characteristic 
of scenography. Furthermore, the studio interior 
views can be read in terms of a unique self-staging, 
as a conscious way of depicting the artist’s life, both 
personal and related to art.
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Kreowanie 
kostiumu  

francuskiego  
zamku

w Gołuchowie  
– budynek 

bramny, 
jego struktura  

i wzory 

Zamek w Gołuchowie należy do najwybit-
niejszych dzieł architektury historyzującej 
wieku XIX na ziemiach polskich (il. 1). 
Dzieje budowli sięgają średniowiecza. Przez 
wieki zmieniała swój wygląd, rozrastała 
się, a następnie podupadła, by w ostatniej 
ćwierci XIX w. odzyskać na nowo świetność 
w formie neorenesansu francuskiego. Obec-
ny kształt zamku jest rezultatem szeroko 
zakrojonych prac remontowo-budowlanych, 
restauracyjnych oraz dekoratorskich, podję-
tych w latach 70. XIX w. na zlecenie Izabeli 
z Czartoryskich Działyńskiej i przy wydat-
nym wsparciu jej męża, Jana Działyńskiego1. 
Prace koncepcyjno-projektowe, przy czyn-
nym udziale zleceniodawców2, prowadzone 
były kolejno przez czterech architektów: 
Eugène’a Viollet-le-Duca, Józefa Kajetana 
Janowskiego, Zygmunta Gorgolewskiego 
i Maurice-Auguste’a Ouradou. Projekty 
pierwszych trzech dotyczyły zagadnień ty-
powo architektonicznych: organizacji brył, 
ukształtowania elewacji poszczególnych 
partii, rozplanowania wnętrz, a także kwe-
stii konstrukcyjnych. Ouradou natomiast 
był odpowiedzialny przede wszystkim za 
kształt dekoracji architektonicznej. To on, 
zgodnie z upodobaniami i zaleceniami 
Działyńskiej, najsilniej określił charakter 
stylowy budowli. 

***
Problematyka stylu dziewiętnastowiecz-

nej przebudowy zamku gołuchowskiego 
przewija się od początku naukowego zain-
teresowania zamkiem. Trafne spostrzeżenia 
w tym zakresie poczynił już w 1886 r. Ma-
rian Sokołowski w swym pionierskim eseju 
o Gołuchowie3. Z kolei Nikodem Pajzderski 
w przewodniku po zbiorach zamkowych, 
wydanym w 1913 r., opierając się na niezna-

nych dziś przekazach, podał wiele cennych 
informacji o pochodzeniu poszczególnych 
elementów dekoracji architektonicznej4. 
Intensywniejsze badania, na szerszych na-
ukowych podstawach, datują się od połowy 
lat 50. XX w. Największy wkład wniosły 
tu Teresa Jakimowicz i Róża Kąsinowska5. 
Pierwsza z wymienionych autorek ogłosiła 
w latach 1955–1984 szereg rozpraw o zam-
ku w Gołuchowie. Objęły one problematykę 
najstarszych dziejów architektonicznych 
budowli oraz okresu restauracji i przebudowy 
w latach 70. i 80. XIX w.6 Walor jej opracowań 
leży w kompleksowym i wszechstronnym 
otwarciu różnych problemów badawczych, 
wśród których znalazły się również analizy 
formy i stylu architektury oraz rozważania 
nad metodami oraz narzędziami służącymi 
tworzeniu architektury historyzującej. Praca 
Kąsinowskiej, opublikowana w 1993 r., jest 
znaczącą pozycją w badaniach nad zamkiem 
z uwagi na wnikliwe omówienie źródeł ar-
chiwalnych, które między innymi odsłoniły 
skalę współpracy pomiędzy zleceniodawcami 
i architektami7. 

***
Mocno eksplorowany w wymienionych 

pracach temat architektury XIX-wieczne-
go zamku, a zwłaszcza problematyka jego 
kostiumu stylowego zasługują na dalsze 
badania. Neorenesansową budowlę wiązano 
z wczesnym renesansem francuskim, w jego 
ściśle określonym „królewskim” wariancie, 
zwanym stylem Franciszka I8. Przyporząd-
kowanie to nie oddaje jednak bardzo zło-
żonej tkanki stylowej zamku. Dotyczy tylko 
pewnych aspektów formalno-stylowych 
budowli, przy pomocy których definiowano, 
na wyrost, całość zamku. Nie do końca też 
rozpatrzona została kwestia specyfiki całego 
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1. Gołuchów, zamek, 
widok od strony 
północnej, 
arch. Z. Gorgolewski, 
M.A. Ouradou, 
przebudowa i restauracja 
1876–1885,  
fot. A. Labuda

przedsięwzięcia (noszącego w sobie znamio-
na zarówno restauracji, jak i kreacji), a także 
zagadnienie jego wartościowania9. 

Precyzyjne zdefiniowanie zamku pod 
względem jego stylu i formy, a także miejsca, 
które mu przypada w obrębie architekto-
niczno-artystycznych nurtów epoki, wy-
maga szczegółowych analiz, obejmujących 
poszczególne dekoracyjno-architektoniczne 
struktury, detal architektoniczny oraz całość 
budowli. Spostrzeżenia w tych zakresach 
muszą być umieszczone w szerokiej perspek-
tywie porównawczej. Chodzi tu o ukazanie 
możliwych źródeł inspiracji, od rozwiązań 
historycznych po historyzujące, z terenu 
Francji, jak również z innych obszarów ar-
tystyczno-geograficznych. Równocześnie na 
uwadze trzeba mieć pytania o drogi i media 
transferu wzorów na grunt wielkopolski. Tu 
z kolei, z racji rozległej współpracy zlecenio-
dawców z architektem, na szczególną uwagę 
zasługuje bogaty księgozbiór Działyńskiej, 
gromadzony już od lat 40. XIX w.10

Zadaniem niniejszego artykułu jest 
zgodne z powyższymi postulatami dogłębne 
analityczno-porównawcze rozpoznanie 
jednego spójnego fragmentu zamku, jakim 
jest budynek bramny. Nim przejdę do jego 
analizy, nieodzowne jest spojrzenie na całość 
budowli.

***
XIX-wieczna restauracja i przebudowa 

zrujnowanego zamku gołuchowskiego nada-
ła mu zupełnie nowy wyraz artystyczny11. 
Prace budowlano-dekoratorskie objęły 
renowację i adaptację wcześniej już remon-
towanych partii zamku, uporządkowanie 
i częściową odbudowę fragmentów budowli 
pozostających dotychczas w ruinie, wreszcie 
dodanie pojedynczych nowych elementów 
historyzujących oraz okrycie istotnych partii 
budynku neohistoryczną dekoracją architek-
toniczną. W efekcie na wszystkich poziomach 
struktury architektoniczno-dekoracyjnej 
przetrwałe elementy dawnej budowli zinte-
growano z elementami nowymi. Z masywnego  
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czteroskrzydłowego zamku z wieżami budowla 
za sprawą likwidacji jednego obszernego skrzy-
dła przekształciła się w otwarte na park zało-
żenie trójskrzydłowe. Liczba wież pozostała ta 
sama, przy czym najbardziej zrujnowaną wieżę 
przekształcono w widokowy belweder, nato-
miast w innym miejscu dobudowano wieżę 
dodatkową, która pomieściła klatkę schodową. 
Wejście do zamku pozostało na swoim pier-
wotnym miejscu i dzięki wykorzystaniu relik-
tów dawnego skrzydła zyskało bogatą oprawę 
w postaci dwuwieżowego budynku bramnego. 
Wskazane zmiany w kompozycji brył i prze-
strzeni odmieniły wygląd budowli, czyniąc ją 
bardziej otwartą i wizualnie mocno urozma-
iconą. Nową postać zamku najsilniej jednak 
zdeterminowała i dookreśliła pod względem 
stylowym dekoracja architektoniczna. Obok 
przetrwałych elementów wystroju dawnego 
zamku na zewnętrznej elewacji budynku 
bramnego i elewacjach dziedzińcowych poja-
wił się wspomniany wyżej niezwykle bogaty 
detal architektoniczny. W pewnym stopniu są 
to wtórnie wstawione, historyczne, francuskie 
elementy renesansowe bądź dekoracje o innej 
proweniencji stylowo-geograficznej. Przede 
wszystkim jednak są to jednak nowe, stwo-
rzone na użytek przebudowy detale, które na-
wiązują głownie do historycznych rozwiązań 
francuskich wczesnego i późnego renesansu.

Nadana budowli forma nie była wynikiem 
jednorazowej decyzji. Zleceniodawcy wraz 
z zatrudnionymi przez nich architektami 
poszukiwali przez kilka lat zadowalającego 
rozwiązania. Wychodząc od idei restaurator-
skich, stopniowo kierowali się ku działaniom 
w decydującej mierze kreacyjnym. Proces ten 
przejawił się w przechodzeniu od koncepcji 
zdominowanej stylistyką gotycką, poprzez 
mieszaną wersję gotycko-renesansową, 
w stronę form renesansowych. Koncepcje, 
w których tworzeniu uczestniczyli Viollet-
-le-Duc oraz – przede wszystkim – polscy 
architekci Janowski i Gorgolewski, zakładały 

podkreślenie średniowiecznych i renesan-
sowych korzeni zamku, przy zastosowaniu 
także form o źródłach francuskich. W mo-
mencie zaangażowania Ouradou w 1875 r. 
nastąpił silny zwrot w kierunku „rene-
sansowej” koncepcji zamku. Ostatecznie, 
w roku 1878, od samego początku – mniej 
lub bardziej – obecny w kolejnych projektach 
francuski komponent stylowy zdominował 
charakter budowli w formach „neorenesansu 
francuskiego”. 

W polskiej literaturze przedmiotu neo-
renesans francuski, w odniesieniu do reali-
zacji z dawnych terenów Polski, mieści się 
w ramach szerszej kategorii klasyfikacyjnej 
– kostiumu francuskiego12. W jej obrębie 
identyfikowane są różnego typu zjawiska 
recepcji form architektury francuskiej w hi-
storyzującej architekturze. Zastosowanie 
tej szerszej kategorii w przypadku zamku 
w Gołuchowie jest o tyle zasadne, że choć 
neorenesans francuski zdominował wyraz 
artystyczny budowli, to jednak nie defi-
niuje jej całości, a nawet nie on wyłącznie 
decyduje o wyrafinowaniu zakończonego 
dzieła. W budowli pozostał czytelny zamysł 
zachowania ocalałych elementów dawnej 
struktury architektonicznej oraz jej dekora-
cji, również w partiach, w których dominuje 
neorenesans francuski. Ponadto w elewacje 
winkrustowano też historyczne oryginały 
niefrancuskiego pochodzenia. W niejako 
osobnym współistnieniu dwóch oblicz zam-
ku: wielkopolsko-lokalnego oraz przede 
wszystkim francuskiego, można upatrywać 
artystycznego zabiegu połączenia idei re-
stauracji i konserwacji dawnej historycznej 
substancji z ideą przekształcenia części 
zamku na popularną wówczas „neofrancu-
ską” formę stylową13. W budowli krzyżują 
się przejawy intensywnie rozwijających się 
w epoce historyzmu prądów artystyczno-
-architektonicznych.
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2. Gołuchów, zamek, 
widok od strony 
wschodniej, arch. 
Z. Gorgolewski, 
M.A. Ouradou, 
przebudowa i restauracja 
1876–1885,  
fot. A. Labuda

3a. Gołuchów, zamek, 
projekt nr 28, budynek 
bramny, elewacja 
zewnętrzna,  
arch. M.A. Ouradou, 
25 maja 1880, Poznań 
WUOZ, repr. A. Labuda

3b. Gołuchów, zamek, 
budynek bramny, 
elewacja zewnętrzna,
arch. M.A. Ouradou,  
fot. A. Labuda
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4a. Paryż, łuk Nazaretu, dawniej Palais 
de la Cité, arch. Philibert de L’Orme, rzeź. 
Jean Goujon, ok. 1553, rycina w Encyclopédie 
d’architecture (wg Boudon 1990, s. 47, 
il. 14 a-d)

4b. Gołuchów, zamek, budynek bramny, człon 
środkowy, elewacja zewnętrzna, fot. A. Labuda

***
Na budynek bramny składają się nastę-

pujące elementy: dwie potężne, ośmiobocz-
ne, trójkondygnacyjne, nakryte stromymi 
dachami wieże, rozpięty pomiędzy nimi na 
drugiej kondygnacji pasaż z wysokim dachem 
oraz przedsionek w przyziemiu, z drzwiami 
wiodącymi na dziedziniec. Do drzwi pro-
wadzi kamienny most, przerzucony nad 
suchą fosą (il. 2, 3b). Cały ten kompleks 
opiera się w swych głównych zarysach na 
pierwotnie istniejącym tu rozwiązaniu14. 
Stanowi w stosunku do reszty zewnętrznych 
elewacji zamku odrębną całość, tak poprzez 
zwarte powiązanie partii środkowej i wież, 
jak i bogate, stylowo wyraziste opracowanie 
dekoracyjne. Obok skromnych pozostałości 
pierwotnego detalu licznie pojawia się tu 
nowy element architektoniczny o zdecydo-
wanie francuskiej proweniencji.

Elementy dekoracyjne występują przede 
wszystkim w środkowym członie budynku 
bramnego (il. 3b). W pierwszej kondygna-
cji otwór przedsionka zamyka kamienna 
archiwolta z ozdobnym kluczem. Koszowe 
sklepienie przedsionka osadzone jest na 
bogatych podporach. Drzwi na dziedziniec 
ujmuje pierwotny portal zamkowy, wzboga-
cony po bokach dekoracyjnymi panneaux. 
Podobną kompozycję płaskorzeźbionych 
detali zastosowano w drugiej kondygnacji: 
środkowy kartusz herbowy flankują dwie 
podłużne płyciny. Kondygnację tę zamyka 
gzyms i dekoracyjny fryz. Ozdobna lukarna 
w dachu kontynuuje główną oś dekoracyjną. 
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5a. Paryż, łuk Nazaretu, 
dawniej Palais de la Cité, 
arch. Philibert 
de L’Orme, rzeź. Jean 
Goujon, ok. 1553 
(wg Pérouse de Montclos 
2000, s. pl. XIV)

5b. Paryż, łuk Nazaretu, 
dawniej Palais 
de la Cité, arch. Philibert 
de L’Orme, rzeź. Jean 
Goujon, ok. 1553 
(wg „Croquis 
d’Architecture”, mars 
1869, nr. 11,  pl. 5)

Wieże opracowane są skromniej, ale i tu 
zwracają uwagę kamienne obramienia okien-
ne i mocno rysujące się gzymsy, szczególnie 
gzymsy koronujące, wzbogacone fryzem. 

***
Podstawowym źródłem inspiracji dla 

rozwiązania kompozycji centralnego czło-
nu i niektórych jego szczegółów był łuk 
Nazaretu, znajdujący się niegdyś w obrębie 
Palais de la Cité w Paryżu (il. 4a, 4b, 5a, 
5b). W XIX-wiecznej stolicy Francji łuk 
Nazaretu był dobrze znanym zabytkiem15. 
Powstał około 1553 r. w trakcie rozbudowy 
Palais de la Cité, podjętej na zlecenie króla 
Henryka II. Struktura architektoniczna łuku 
była dziełem Philiberta de l’Orme, natomiast 
opracowanie jego elementów rzeźbiarskich 
przypisywano już w XIX-wiecznej literaturze 
przedmiotu Jeanowi Goujon16. Łuk Nazaretu 
był niewielkim pasażem, który na poziomie 
pierwszego piętra, ponad ulicą Nazaretańską 
(rue de Nazareth), połączył dwa budynki: 
siedziby prezydentów parlamentu paryskie-
go (L’Hôtel des Premiers Présidents) i izbę 

obrachunkową (Chambre des Comptes). 
Sklepienie łuku wspierało się na odcinkach 
belkowania, opartych na czterech konsolach, 
pomiędzy którymi mieściły się ozdobne pły-
ciny. W jego czole umieszczono kamienną 
archiwoltę o pełnym łuku, spiętą ozdobnym 
kluczem w postaci maski, a w jego pachach 
– płaskorzeźby. Na gzymsie podokiennym 
wspierało się ujęte w pilastrowe obramie-
nie i zwieńczone naczółkiem okno, które 
przełamując gzyms koronujący wchodziło 
w strefę dachu. 

W kontekście Gołuchowa najistotniejsze 
w łuku Nazaretu są podpory sklepienia 
w postaci czterech połączonych konsoli 
(il. 6a, 6b). Element ten został bowiem nie-
malże dokładnie powtórzony w przedsionku 
zamku. Zamiar skopiowania francuskiego 
rozwiązania czytelny jest już w projekcie 
Ouradou (nr 18 z 17 lutego 1879), ale 
architekt nie określa źródła inspiracji 
(il. 6c, 6d)17. W gołuchowskich podporach 
podtrzymujących odcinek belkowania zasto-
sowano nie cztery, a trzy konsole w kształcie 
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6a. Paryż, łuk Nazaretu, 
konsole sklepienia, 
dawniej Palais de la 
Cité, rzeź. Jean Goujon, 
ok. 1553 (wg „Croquis 
d’Architecture”, mars 
1869, nr. 11, pl. 5)

6b. Paryż, łuk Nazaretu, 
konsole sklepienia, 
dawniej Palais de la Cité, 
rzeź. Jean Goujon,  
ok. 1553 (wg Daly 
1870a, Henri II: tabl. 3)

esownic (il. 6b, 6d). Podobnie jak w zabytku 
paryskim, wszystkie esownice szczelnie po-
krywa ornament roślinny (wić akantu, liście 
laurowe) oraz motywy perełek; przejęto też 
motywy kobiecych i faunich głów, umiesz-
czonych u podstaw dolnych wolut. Ponadto 
przestrzeń między wspornikami wypełniają 
płyciny o ornamentalnie opracowanym ob-
ramieniu, u podstawy urozmaicone główką 
putta i rogami obfitości. Powtórzona została 
również – bogato zdobiona klasycznymi or-

namentami – kompozycja belkowania. W pa-
ryskim pierwowzorze spodnią płaszczyznę 
fryzu pomiędzy poszczególnymi esownicami 
wzbogacają inicjały Henryka II i Katarzyny 
Medycejskiej (albo Diany z Poitiers, faworyty 
króla – inicjały można bowiem czytać na dwa 
sposoby), umieszczone w dekoracji z liści 
laurowych. W Gołuchowie zachowano ten 
motyw inskrypcyjny, ale dokonano wymow-
nej zmiany, umieszczając w odpowiednim 
miejscu inicjały dawnych właścicieli zamku 
– Wacława Leszczyńskiego i Anny Rozdra-
żewskiej – uzupełnione koroną królewską.

Zamknięcie wejścia do gołuchowskiego 
przedsionka kamienną archiwoltą stanowi 
parafrazę paryskiego rozwiązania. W miej-
sce łuku pełnego zastosowano tu koszowy, 
zaś maskę w jego kluczu zastąpiono główką 
kobiecą. 

Inspiracja łukiem Nazaretu nie ograni-
czyła się do podpór sklepienia i archiwolty 
– jednak to właśnie bezsporny charakter tych 
ostatnich nawiązań pozwala dopiero wziąć 
pod uwagę kompozycję całej elewacji.
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6c. Gołuchów, zamek, 
projekt nr 18, budynek 
bramny, konsole 
sklepienia w wejściu, 
arch. M.A. Ouradou,  
17 lutego 1879 (Poznań 
WUOZ, repr.  
A. Labuda)

6d. Gołuchów, zamek, 
budynek bramny, 
konsole sklepienia  
w wejściu, fot. A. Labuda
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7a. Gołuchów, 
zamek, budynek 
bramny, płycina 
w I kondygnacji,  
fot. A. Labuda

7b. Château du Pailly 
(Haute-Marne), 
płyciny na elewacji 
pawilonu wejściowego, 
1563–1573 (wg 
Sauvageot 1867 /II/, 
il. 10)

Paralele widoczne są w ogólnej koncepcji 
niewielkiego pasażu znajdującego się pomię-
dzy dwiema bryłami na wysokości drugiej 
kondygnacji. Podobieństwa dotyczą także 
wysokiego dachu oraz osiowo zaakcento-
wanego otworu okiennego (il. 4a i 4b). 
Różnice z kolei obejmują wymieniony już 
wyżej odmienny typ łuku oraz podkreśle-
nie na elewacji zamku dwóch regularnych 
kondygnacji mieszkalnych w miejsce jednej, 
niejednoznacznie prezentującej się w dziele 
paryskim. O swobodnej adaptacji pierwowzo-
ru zdecydowała zapewne warunkująca formę 
gołuchowskiego zamku pierwotna struktura. 
Jednocześnie wydaje się, że to właśnie sko-
jarzenie pierwotnej struktury z francuskim 

rozwiązaniem stanowiło istotny impuls do 
podjęcia tego ostatniego jako wzoru. 

Na podkreślenie zasługuje zarówno 
wszechstronna adaptacja elementów łuku 
Nazaretu, jak i to, że dotyczyła ona określo-
nej, wyodrębnionej i cenionej w drugiej po-
łowie XIX w. francuskiej formy stylowej. Łuk 
Nazaretu reprezentuje późną fazę renesansu 
francuskiego18. Fakt ten uwidacznia ukształ-
towanie podpór sklepiennych: po pierwsze 
ich tektoniczny charakter, uzyskany za spra-
wą elementów klasycznych porządków; po 
drugie właściwa tym ostatnim ornamentyka 
(kimation oraz motywy z grupy ornamentów 
simy), a ponadto inne zdobienia popularne 
w tej epoce: espagnolette, maski faunów, rogi 
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obfitości, stylizowane kwiatowe bordiury. Na 
wzmiankę zasługują też elementy heraldycz-
ne oraz inicjały wplecione w motywy liści 
laurowych i dębowych, w układzie znanym 
i powszechnym od czasu wstąpienia na tron 
Henryka II. W gołuchowskim rozwiązaniu 
wiernie wykorzystano ten repertuar moty-
wów, a co więcej powtórzono skrupulatnie 
specyficzną francuską formę stylową. Chodzi 
tu o sposób plastycznego opracowania mate-
riału rzeźbiarskiego – perfekcyjne, ostre cię-
cia, nadające całości wyrafinowaną, chłodną, 
elegancką, a zarazem bardzo dekoracyjną 
formę. Stylowe przyporządkowanie dzieła 
francuskiego jednoznacznie potwierdza 
podpis Henri II pod reprodukcją jego detalu 
(podpory sklepienia) (il. 6b) w wydanej 
w 1870 r. przez Daly’ego publikacji Motifs 
historiques d’architecture et de sculpture 
d’ornement19. Publikacja ta znajdowała się  
w księgozbiorze Izabeli.

***
Przejdźmy do innych elementów deko-

racji budynku bramnego. Otwór drzwiowy 
prowadzący na dziedziniec zamku ujęty jest 
w kamienne obramienie portalowe, będące 
w zasadniczym swym kształcie pozostałością 
drugiej fazy budowlanej zamku20. Skrzydło 
drzwi zdobią na zewnątrz XVI-wieczne oku-
cia pochodzące z Sewilli, wewnątrz – okucia 
wzorowane na bliżej niesprecyzowanych 
dziełach krakowskich21. 

Portal flankowany jest płycinami w deko-
racyjnych obramieniach (il. 3b, 7a). W spu-
ściźnie projektowej Ouradou nie za chował 
się żaden szczegółowy projekt tego detalu. 
Co więcej, projekty całości elewacji nie prze-
widywały w tym miejscu żadnej dekoracji. 
Płyciny – umieszczone w pewnym oddaleniu 
od portalu, wyraźnie wyodrębniające się 
z otynkowanej ściany – stanowią kompilację 
dwóch płycin zdobiących pawilon wejścio-
wy w Château du Pailly (Haute-Marne): 
prostokątnej i zamkniętej łukiem pełnym. 

Dekoracje te powstały w latach 1563–1573 
i reprezentują późny okres renesansu fran-
cuskiego. W Gołuchowie skopiowane zostały 
najprawdopodobniej z należącego do księ-
gozbioru Izabeli dzieła Sauvageota (il. 7a, 
7b)22. Podstawą stał się tu wzór z prostokątną 
płyciną, której obramienie tworzy rozbudo-
wana partia cokołowa oraz zwieńczenie. Za 
nim powtórzona została partia cokołowa 
(z centralnie umieszczoną plastyczną głową 
lwa, elementami wolutowymi i stylizowanym 
akantem). Dodatkowo profilowana bordiura 
płyciny w Gołuchowie wzbogacona została 
kimationem. Zwieńczenie (z belkowaniem 
i mniejszą płyciną, ujętą w spływy wolutowe 
oraz ornamenty roślinne) stanowi natomiast 
kompilację obu płycin z zamku Pailly. O ile 
pod względem doboru motywów oraz ich 
redakcji formalnej gołuchowskie rozwią-
zania nawiązują jednoznacznie do wzorów 
późnorenesansowych, o tyle ich umiejsco-
wienie w kontekście architektoniczno-deko-
racyjnym odbiega od konwencji tego czasu23. 

Zasada swobodnego rozmieszczania 
dekoracyjnych elementów na gładkiej ścia-
nie obowiązuje też w drugiej kondygnacji 
budynku międzywieżowego. Pojawiają się 
tutaj: kartusz herbowy na osi i dwie dekora-
cyjne „listwy” po bokach (il. 3b). Autorem 
kompozycji i poszczególnych detali jest 
Ouradou (projekty nr 8 z 12 marca 1878 
i nr 28 z 25 maja 1880) (il. 3a). 

Kartusz herbowy jest kombinacją dwóch 
bardzo do siebie podobnych, szczegółowych 
projektów nr 38 (z 3 października 1882) 
i nr 39 (z 3 lutego 1883), zdecydowa-
nie różniących się od wstępnej koncepcji 
z rysunków nr 8 i 28 (il. 8a, 8b, 8c oraz 
3a). Środek kartusza tworzy profilowana 
płycina z herbem Wieniawa, ujęta w obra-
mienie wzbogacone w narożach rodzajem 
kwadratowych, wypełnionych ornamentem 
wypustek. Wyłamanie tych ostatnich stwarza 
kompozycyjne ramy dla dwóch zestawionych 
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8a. Gołuchów, budynek bramny, elewacja 
zewnętrzna, kartusz herbowy, fot. A. Labuda

8b. Gołuchów, projekt nr 38 kartusza herbowego, 
arch. M.A. Ouradou, 3 października 1882  
(Poznań WUOZ, repr. A. Labuda)

8c. Gołuchów, projekt nr 39, kartusz herbowy, 
arch. M. A. Ouradou, 3 lutego 1883 (Poznań 
WUOZ, repr. A. Labuda)

antytetycznie – z obu boków płyciny – fau-
nów. Cokół kartusza ma kształt zbliżony do 
trójkąta. Tu gładką, prostokątną płycinę 
flankują pilastry wzbogacone elementami 
esownic i rollwerków oraz znajdująca się  
u dołu pełnoplastyczna głowa fauna. Również 
w zwieńczeniu kartusza znajduje się podobna 
płycina – umieszczona na tle ornamentalnej 
plecionki i elementów wolutowych – oraz 
dwie konsolki, które wspierają fronton o wy-
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9a. Gołuchów, budynek 
bramny, elewacja 
zewnętrzna, kartusz 
herbowy, fot. A. Labuda

9b. Paryż, Palais de la 
Cité, zegar na wieży 
zegarowej, rzeź.  
Germain Pilon, 
1585 https://
fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Horloge_de_
la_Conciergerie.jpg 
(dostęp: 29.08.2018)

łamanym szczycie. Fronton ten wzbogacono 
również elementami ornamentalnymi oraz 
umieszczoną na osi pełnoplastyczną gło-
wą kobiecą z wazą. Wymienione motywy: 
profilowane płyciny, wyłamane belkowanie, 
kobiece głowy, maski, półludzkie postaci, 
wazy tudzież ornamentyka, stosowane były 
szeroko we Francji w okresie późnego rene-
sansu, a także w pierwszej połowie XVII w. 
Bezsprzecznie francuskie korzenie ma ca-
łość dekoracji i sposób opracowania detalu. 
Struktura dominuje nad wieloskładnikową 
dekoracją, zaś plastyczne a jednocześnie 
„kanciaste” opracowanie detalu przywołuje 
powściągliwe i eleganckie zarazem formy 
późnego renesansu francuskiego.

Rozbudowany kartusz w zamku w Gołu-
chowie różni się od typowych, stosunkowo 
prostych kartuszy herbowych stosowanych 
we Francji epoki późnego renesansu24. Źródeł 

przyjętego rozwiązania trzeba szukać w szer-
szej rodzinie dzieł. Wśród odpowiednich 
odniesień na czoło wysuwa się znany paryski 
obiekt – zegar na wieży zegarowej Palais de 
la Cité, powstałe w 1585 r. dzieło Germaina 
Pilona (il. 9a, 9b). Obok podobieństwa 
ogólnej struktury, zbieżności widoczne są 
w obramieniach o wyłamanych narożach, 
wertykalnych motywach postaci po bokach 
oraz w płycinach, stanowiących istotne ak-
centy horyzontalne. Na szczególną uwagę 
zasługuje pokrewieństwo w zestawieniu 
maski i elementów wolutowych, zakompo-
nowanych w oparciu o figurę trójkąta u dołu 
obramienia zegarowego. 

Należy podkreślić, że historyczne dzieło 
Pilona w wieku XIX stanowiło inspirację 
dla ówczesnych architektów-dekoratorów. 
Świadczy o tym szereg utrzymanych w po-
dobnej konwencji obramień zegarowych, 
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zaprojektowanych w 1885 r. na konkurs, 
którego rezultaty zaprezentowane zostały 
rok później na łamach „Croquis d’architec-
ture”25. Realizacja gołuchowska, zmieniająca 
funkcjonalne zastosowanie wzoru, stanowi 
jeszcze jeden – w porównaniu z powyższy-
mi – wczesny refleks jego artystycznego 
oddziaływania. Niezależnie od tej podsta-
wowej inspiracji można tu jeszcze wymienić 
kominek pochodzący z Château de Villeroy, 
który w XIX w. znajdował się w Muzeum 
w Luwrze26. Podobieństwa dotyczą ogólnej 
struktury oraz konkretnych motywów: 
obramienia z wypustkami, antytetycznych 
postaci, płycin, wyłamanego frontonu 
z wazą. Rycinę przedstawiającą kominek 
zamieszczono w Motifs historiques Daly’ego 
jako przykład dzieła z czasów Henryka II; 
kominek ilustruje również Palustre w zespo-
le renesansowych zabytków francuskich27. 

Projekt znajdujących się po bokach listew 
bocznych Ouradou przedstawił schema-
tycznie na elewacji zewnętrznej budynku 
bramnego w projekcie nr 8 (z 12 marca 
1878) oraz bardziej szczegółowo na rysun-
ku elewacji dziedzińcowej nr 11 (z 25 maja 
1878). Ostatecznie znalazły one zastoso-
wanie w elewacji zewnętrznej (il. 3b, 10b). 
Ujęte są w bordiurę i zwieńczone stylizo-
waną palmetą z wolutami. Listwy wypełnia 
charakterystyczny dla późnego renesansu 
francuskiego motyw geometrycznej ple-
cionki, opracowanej w grubym i płaskim, 
gęsto i graficznie żłobiącym powierzchnię 
kamienia reliefie. Obecny tu wzór w postaci 
ciągu splecionych elementów wstęgi, wolut 
i stylizowanego ornamentu kwiatowego 
został przejęty z dekoracji sufitu pierwszego 
piętra w Château d’Angerville-Bailleul, rów-
nież zilustrowanego w publikacji Sauvageota 
(il. 10a). Natomiast dekoracyjne zwień-
czenie listew stanowi odmianę motywu 
znanego ze zwieńczenia panneau w ganku 
wejściowym (il. 7a).

Drugą kondygnację środkowego członu 
budynku bramnego zamyka gzyms koronu-
jący, wsparty na „wczesnorenesansowych” 
kroksztynach i zwieńczony fryzem palmeto-
wym28. Jego oś podkreślona została w strefie 
dachowej przez dekoracyjną lukarnę (il. 3b), 
której cokół tworzy ujęta w pilastry płycina 
z dekoracyjnym kartuszem. Na cokole opiera 
się okno w obramieniu z doryckich pilastrów, 
wspierających belkowanie, a na nim – trój-
kątny szczyt zwieńczony wazą. Lukarna sta-
nowi jeden z emblematycznych elementów 
renesansowego zamku francuskiego29. Pod 
względem praktycznym stanowiła doświe-
tlenie kondygnacji poddasza, natomiast 
kompozycyjnie – istotny element wiążący 
strefę dachu z elewacją korpusu. Popularna 
już w średniowieczu, w okresie wczesnego 
renesansu lukarna odznaczała się niezwykle 
urozmaiconą, dekoracyjną formą. W późnej 
fazie tego stylu forma lukarny, przejmując 
klasyczne detale architektoniczne, stawała 
się coraz prostsza i to do tej fazy nawiązuje 
rozwiązanie przyjęte w Gołuchowie30.

Wieże kompleksu bramnego pod wzglę-
dem dekoracji zostały potraktowane skrom-
niej niż człon środkowy (il. 11a). Werty-
kalizm osi okiennej przełamują poziome 
kamienne gzymsy międzykondygnacyjne. 
Gzyms koronujący ozdobiony jest fryzem ar-
kadkowym, uzupełnionym motywem konchy. 
To charakterystyczne rozwiązanie występuje 
w szeregu zamków wczesnorenesansowych, 
np. w skrzydle Franciszka I w Blois (pocz. 
budowy 1515), Chambord (pocz. budowy 
1519), Valençay (pocz. budowy 1520)31. 
Detal gołuchowski wykazuje najwięcej podo-
bieństw z odpowiednim motywem w zamku 
Blois32. Z kolei stosunkowo proste, podłużne 
otwory okienne o zaokrąglonych w narożach 
obramieniach podejmują formę francuskich 
okien epoki gotyku oraz przełomu gotyku 
i renesansu33. Rozwiązania te szczególnie 
chętnie stosowano w neogotyckich zamkach 
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10a. Château 
d’Angerville-Bailleul 
(Haute-Normandie), 
po 1543, dekoracja 
sufitu (wg Sauvageot 
1867 /III/, il. 7)

 

10b. Gołuchów, zamek, 
budynek bramny, 
elewacja zewnętrza, 
dekoracyjne listwy  
w kondygnacji I,  
fot. A. Labuda

francuskich. Ich obecność w Gołuchowie 
stanowi wyraźny ukłon w kierunku gotyc-
kiej, średniowiecznej tradycji budynków 
bramnych.

***
Spójrzmy na całość partii wejściowej. O ile 

elementy kompozycji elewacji i koncepcja 
architektoniczna członu centralnego nawią-
zują do późnorenesansowego łuku Nazaretu, 
o tyle bryła, tj. flankowany dwiema wieżami 
budynek wejściowy, zdecydowanie przypomina 

charakterystyczny, francuski typ wczesno-
renesansowego budynku bramnego, który 
reprezentują m.in. zamki w Chaumont-sur-
-Loire (pocz. budowy budynku bramnego 
po 1510), La Rochefoucauld (pocz. budowy 
1528), Chantilly (pocz. budowy 1527) 
albo Esclimont (po 1543) (il. 11a, 11b, 11c, 
11d)34. Geneza tego rozwiązania jest śre-
dniowieczna. Pierwotnie budynek bramny 
pełnił funkcję obronną, manifestując jed-
nocześnie niedostępność zamku i autorytet 
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11a. Gołuchów, zamek, 
budynek bramny, 
elewacja zewnętrzna, 
fot. A. Labuda

władcy feudalnego. I choć funkcja obronna  
z czasem traciła na znaczeniu, wieżowe kom-
pleksy wejściowe, podobnie jak towarzyszące 
im systemy obronne w postaci murów i fos, 
trwały jako relikty budowli średniowiecznej, 
a niekiedy były nawet (co znamienne) celo-
wo wznoszone od nowa jako oznaka prestiżu 
właściciela35. Ten typ kompleksu wejściowego 
był – obok reprezentacyjnych schodów i wy-
stawnych portali – nieodłącznym elementem 
renesansowego zamku francuskiego z końca 
XV i początku XVI w. 

Pozostając przy charakterystycznych kom-
ponentach francuskiej architektury epoki  
renesansu, należy wspomnieć o odcinku 
suchej fosy, zrealizowanym od wschodniej 
strony gołuchowskiego zamku. Wzdłuż 
elewacji mieszczącej wejście na dziedziniec 
utworzono wąską fosę, którą odgraniczył 
z jednej strony zewnętrzny mur zamku, 
z drugiej zaś mur, wzmacniający stopniowo 
wznoszącą się ku wejściu drogę. Podobna fosa 
istniała w dawnym zamku gołuchowskim, 
tworząc wraz bramą, murowanym parka-
nem, przepływającą w pobliżu rzeczką oraz 
naturalnymi wzniesieniami system obronny 
budowli. W wieku XIX nie było już jednak po 

niej śladu36. Koncepcja przywrócenia fosy 
pojawia się dopiero w projektach Ouradou  
z lat 1878–1880 (nr 20 z 2 grudnia 1878;  
nr 22 z 23 października 1878; nr 28 z 25 maja 
1880) (il. 3a). Projekty Gorgolewskiego nie 
zdradzają takiego zamiaru, co dodatkowo 
utwierdza w przekonaniu, że była ona celowo 
zaplanowanym składnikiem aranżacji rene-
sansowego zamku francuskiego37. 

***
Przedstawiona wyżej analiza pozwala na 

sformułowanie kilku uogólnień o sposobie 
kreowania kostiumu francuskiego w Gołu-
chowie i jego formule stylowej. 

Przykład budynku bramnego pokazuje,  
że inspiracje wzorami francuskimi dotyczyły 
zarówno detalu, jak i większych struktur de-
koracyjnych czy architektonicznych. Ouradou  
i Działyńska sięgnęli tu tylko do historycz-
nych wzorów38. Wiadomo, że dostęp obojga 
do wzorów był nieomal nieograniczony. 
Dzieła francuskie znali z autopsji. Dzia-
łyńska dysponowała własną specjalistyczną 
literaturą z zakresu historii sztuki i architek-
tury, czasopismami, albumami ze swej bogatej 
biblioteki, a także mogła korzystać z innych 
księgozbiorów. Fachową literaturę na temat 
historycznej architektury francuskiej musiał 
znać też dobrze tworzący w neohistorycz-
nych stylach Ouradou.

Już z analizy omawianego fragmentu zam-
ku wynika, że trudno odróżnić bezpośrednie 
inspiracje od tych zaczerpniętych z przeka-
zów wizualnych. Dostrzeżony w publikacji 
książkowej wzór mógł stać się przedmiotem 
autopsji dzieła oryginalnego albo inspiracja 
in situ mogła zainicjować poszukiwanie tego 
wzoru w źródłach wizualnych – by móc go 
następnie przełożyć na własny projekt. Łuk 
Nazaretu był dostępny w Paryżu, zarazem 
należał do dzieł często reprodukowanych 
w postaci odrysów i fotografii, między in-
nymi w należącym do księgozbioru Izabeli 
Motifs historiques Daly’ego. Z kolei wzory 
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11b. Château d’Esclimont (Eure-et-Loire), 
zamek, po 1543, budynek bramny 
http://www.grandesetapes.fr/fr/Chateau-
hotel-esclimont/(dostęp: 28.08.2018)

11c. Château Chaumont-sur-Loire (Loire-et-
Cher), zamek, budynek bramny, 1498–1510 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Loary/ 
Zamek w Chaumont (dostęp: 29.08.2018)

11d. Château de La Rochefoucauld (Charente), 
budynek bramny, XV w. 
https://static.panoramio.com.storage.
googleapis.com/photos/original/44577472.jpg 
(dostęp: 29.08.2018)

dla dekoracyjnych płycin i listew z pierwszej 
i drugiej kondygnacji budynku bramnego re-
produkowane były w znajdującej się również  
w bibliotece Izabeli publikacji Palais, châte-
aux, hôtels et maisons de France du XVe au 
XVIIIe siècle Claude Sauvageota. 

Wzór historyczny nie był przedmiotem 
biernej adaptacji. Ouradou i Działyńska 
traktowali wzory pochodzące z historycz-
nego słownika architektonicznego jako 
dokumenty epoki i zarazem jako przedmiot 
twórczych przekształceń. Przyjęte w Gołu-
chowie architektoniczno-dekoracyjne roz-
wiązania mają, w świetle analizy ich źródeł, 
różny status. Przywołują w sposób bliższy 
i dalszy artystyczny dorobek przeszłości, 
rozumiany zarówno ogólnie i typowo, jak  
i bardzo konkretnie. Budynek bramny jako 
całość, jego zadaszenia i lukarny trudno 
powiązać z jakimś konkretnym wzorem. Wy-
wodzą się one z architektonicznego zasobu, 
zmaterializowanego w wielu królewskich 
i wielkopańskich budowlach francuskich 
XVI w. Odpowiednie analogie miały tu 
charakter typologiczny. Jednak istnieją też 
zapożyczenia konkretnych wzorów, tak na 
poziomie złożonych struktur architekto-
nicznych, jak i pojedynczych detali. Oscy-
lują one między wierną kopią i wariantami  
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przekształcenia wzoru. Szczególnym, ory-
ginalnym wykorzystaniem wzoru była 
inspiracja łukiem Nazaretu – tu dokładne 
niemalże powtórzenie detalu (konsole) szło 
w parze z twórczym przekształceniem całej 
kompozycji, polegającym na rzutowaniu jej 
na inny typ elewacji. Charakter bliski kopii 
mają również rozwiązania płycin w przyzie-
miu budynku bramnego oraz listwy w jego 
pierwszej kondygnacji. Czytelne, aczkolwiek 
już nie tak jednoznaczne, jest nawiązanie kar-
tusza herbowego do obramienia zegarowego 
z Palais de la Cité.

W omawianych rozwiązaniach gołu-
chowskich, niezależnie od sposobu trans-
pozycji wzoru, na podkreślenie zasługuje 
konsekwencja, z jaką sięgano do form histo-
rycznych, i precyzja w ich „odtwarzaniu”. 
Odpowiednie przekształcenia i trawestacje 
nie doprowadziły do utraty związku ze 
specyfiką francuskiego stylu historycznego. 
Dotyczy to zarówno repertuaru motywów, 
jak i ich morfologii oraz sposobu formalnego 
ukształtowania.

Z punktu widzenia periodyzacji stylów 
historycznych zanalizowana wyżej partia 
zamku charakteryzuje się pewną dwoistością 
stylistyczną. Połączone są w niej dwa odcienie 
jednego stylu: wczesnego i późnego renesansu 
francuskiego, w ramach których dominantę 
stanowiły rozróżniane w wieku XIX, a więc 
i przez samą Działyńską style królewskie 
Franciszka I i Henryka II39. Bryła budynku 
bramnego przypomina najsilniej zamki 
wczesnego renesansu (styl Franciszka I), co 
podnoszono w dotychczasowych badaniach. 
Wyraźne nawiązania do stylu Henryka II 
w zakresie dekoracji stanowią jednak równie 
istotny – dotychczas niezauważony – kompo-
nent architektury zamku. Podkreślić trzeba, 
że w obrębie budynku bramnego nawiązania 
te wzajemnie się dopełniają, zarazem jednak 
na poziomie detalu nigdy się nie przenikają. 
Styl elementarnych form pozostaje czysty 

i czytelny. Mamy tu zatem do czynienia 
z eklektyczną syntezą francuskiego rene-
sansu, która stanowi celową, z historyczną 
dokładnością wystudiowaną sumę poszcze-
gólnych składników, niejako równoległe 
współistnienie obu komponentów stylowych.

PRZYPISY
1 Przedsięwzięcie rozpoczął w latach ok. 1871–1875 

etap czysto projektowy. Następnie w latach 1876–
1885, obok dalszych prób projektowych, przeprowa-
dzono najważniejsze prace budowlane i dekoratorskie. 
Okres prac wykończeniowych trwał do roku 1903. 
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zamku oraz jego kostiumu stylowego omawiam w mojej 
pracy doktorskiej: Anna Maria Labuda, Kostium fran-
cuski w architekturze rezydencjonalnej Wielkopolski XIX 
wieku, Warszawa 2013. Praca powstała w Instytucie 
Sztuki PAN pod kierunkiem prof. Jana Skuratowicza. 
Rękopis dysertacji dostępny jest w bibliotece Instytutu 
Historii Sztuki w Poznaniu.

2 O roli zleceniodawców w tworzeniu gołuchowskiego 
zamku zob. Labuda, op. cit., s. 105–108, tamże dalsza 
bibliografia.

3 M. Sokołowski, Gołuchów, w: idem, Studya i szkice 
z dziejów sztuki i cywlizacyi, t. 1, Kraków 1899, 
s. 326–371 (pierwodruk w: Przegląd Polski, R. 20, 
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4 N. Pajzderski, Przewodnik po Muzeum w Gołuchowie, 
Poznań 1913. 

5 Prace obu autorek cytuję niżej w przyp. 6 i 7. Zob. też  
J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architek-
tury w Polsce w latach 1795–1918. Warszawa 1975; 
T.S. Jaroszewski, Kostium francuski architektury pol-
skiej 2 poł. XIX w., w: Tradycja i innowacja. Materiały 
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 1979, 
Warszawa 1981, s. 171–199; idem, Od klasycyzmu do 
nowoczesności. O architekturze polskiej XVIII, XIX i XX 
wieku, Warszawa 1996; J. Skuratowicz, Dwory i pałace 
w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań 1981; Ł.M. 
Sadowski, „Kostium francuski” a architektura rezyden-
cjonalna polskiej arystokracji i ziemiaństwa w latach 
1864–1914, Warszawa 2006.

6 T. Jakimowiczówna, Zamek Leszczyńskich w Gołucho-
wie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 17, 1955, s. 126–139; 
eadem, Zamek w Gołuchowie, „Studia Muzealne”, 3, 
1957, s. 7–51; T. Jakimowicz, Viollet-le-Duc, architekt-
-konserwator i jego związki z Polską, „Ochrona Zabyt-
ków”, 19, 1966, s. 3–12; eadem , Izabelli z Czartoryskich 
Działyńskiej „paradis terrestre”, „Studia Muzealne”, 7, 
1969, s. 55–76; eadem, Lapidarialne nabytki Izabelli 
Działyńskiej w latach 1862–1886, „Muzealnictwo”, 
18, 1969, s. 20–28; eadem, Gołuchów, Poznań 1973; 
eadem, Viollet le Duc et la Pologne, w: Actes du Colloque 
international Viollet le Duc, Paris 1982. s. 251–261; 
eadem, Od kolekcji „Curiosites artistique” ku muzeum, 
„Studia muzealne”, 13, 1982, s. 15–73; eadem, Ekspozy-
cja muzealna na zamku w Gołuchowie (uwarunkowania 
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eadem, Marginalia gołuchowskie, „Studia Muzealne”, 
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tle źródeł, Poznań 1993.
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chitekturę czasów Walezjuszy oraz XVI w. Określenia 
„styl Franciszka I” użyła dopiero Jakimowicz. Zob. So-
kołowski, op. cit., s. 327 i 360–361; Jakimowicz, Izabelli 
z Czartoryskich Działyńskiej „paradis…, s. 58–59.

9 Zagadnienie to rozpatrywane jest najszerzej w opraco-
waniach Teresy Jakimowicz. Zob. też Labuda, op. cit., 
s. 151–158. 

10 Zob. ibidem, s. 108–110, tamże dalsza bibliografia. 
11 O przebiegu i charakterze prac budowlanych podjętych 

w Gołuchowie zob. ibidem, s. 82, 89–105 i 111. Tamże 
wcześniejsza literatura na ten temat. 
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ment: pour la composition et la décoration extérieure des 
édifices publics et privés: choix de fragments empruntés 
a des monuments français du commencement de la 
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na dziedzińcu Musée Carnavalet. W latach 1886 albo 
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16 Na temat historii łuku zob. Montclos, op. cit., s. 230–
232 oraz 62–63; Colombier, op. cit., s. 81 i przyp. 138.

17 Pajzderski, op. cit., s. 8–9. Autor, opierając się zapew-
ne na wiedzy przekazanej przez właścicieli zamku, 
stwierdził co prawda, że „motyw sklepienia nad bramą 
zaczerpnięto ze starej prefektury policyi w Paryżu”. Jed-
nak ogólnikowa uwaga, co do przedmiotu inspiracji, 
którym miał być ów „motyw sklepienia”, mogła utrud-
niać właściwe skojarzenie. Wreszcie mało precyzyjne 
było też wskazanie miejsca pochodzenia wzoru – ten 
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pierwotnego kontekstu architektonicznego. 

18 Na temat francuskiego renesansu traktują następujące 
opracowania: A. Weese, Skulptur und Malerei in Fran-
kreich im XV. und XVI. Jahrhundert, Wildpark–Potsdam 
1927; W. Prinz, R. G. Kecks 1985, Das französiche 
Schloß der Renaissance. Form und Bedeutung der Ar-
chitektur, ihre geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen. Mit Beiträgen von Uwe Albrecht und einem 
Beitrag von Jean Guillaume, Berlin 1985 (Frankfurter 
Forschungen zur Kunst, 12); L. Hautecoeur, Historie 
de l’architecture classique en France, t. 1: La formation 
de l’idéal classique, cz. 1: La première renaissance (1495  
a 1535–1540), Paris 1963 (nouvelle édition); L. Haute-
coeur, Historie de l’architecture classique en France, t. 1: 
La formation de l’idéal classique, cz. 2: La renaissance des 
humanistes (1535–1540 à 1589), Paris 1965 (nouvelle 
édition); P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, t. 2: 
Od renesansu po czasy współczesne, Warszawa 1973; 
A. Blunt, Art and architecture in France 1500 to 1700, 
Harmondsworth, Middlessex 1973; J. Guillaume, 
Modèles italiens et manière nationale. L’invention d’une 
architecture nouvelle en France au milieu du XVIe siècle, 
w: Seidel, Max i in. (red.): L’Europa e l’arte italiana. 
Per i cento anni dalla fondazione del Kunsthistorisches 
Institut in Florenz, Venezia 2000, s. 236–253, J.-M. 
Pérouse de Montclos, Philibert De l’Orme. Architecte 
du roi (1514–1570), Paris 2000, H. Zerner, L’art de 
la Renaissance en France. L’invention du classicisme, 
Paris 2003. Zob. też Labuda, op. cit., s. 114, przyp. 164.

19 Daly, op. cit, Henri II: tabl. 3.
20 Pajzderski, op. cit, s. 9; Jakimowiczówna, Zamek w Go-

łuchowie…, s. 20, Jakimowicz, Jastrząb-Marek, op. cit., 
s. 21; Kąsinowska, op. cit., s. 50 i 135.

21 Pajzderski, op. cit., s. 9. Jakimowicz, Lapidarialne na-
bytki…, s. 26. 

22 C. Sauvageot, Palais, châteaux, hôtels et maisons de 
France du XVe au XVIIIe siècle, t. 2, Paris 1867, il. 10 
do tekstu na s. 11.

23 Zgodnie z nią bowiem detal dekoracyjny stanowił naj-
częściej integralną część mniej lub bardziej złożonego 
systemu artykulacji ściany: tak właśnie jest w zamku 
Pailly, gdzie płyciny umieszczone są między ciągiem 
kolumn rozczłonkowujących ścianę. Zob. ibidem, il. 9 
(widok elewacji) do tekstu na s. 11. Por. również inne 
realizacje francuskie z tego okresu: fragment elewacji 
dziedzińcowej w Château de Sully (idem, Palais, châte-
aux, hôtels et maisons de France...., t. 1, il. 6 do tekstu 
na s. 17); fragment elewacji dziedzińcowej Château 
de Tanlay (idem, Palais, châteaux, hôtels et maisons 
de France…, t. 1, il. 6 do tekstu na s. 37); elewacja 
domu przy Place du Marché à la volaille w Orleanie 
(idem, Palais, châteaux, hôtels et maisons de France…, 
t. 3, il. 4 do tekstu na s. 1). W Gołuchowie natomiast 
jest inaczej: motyw ten jest samodzielny, jakby wyjęty 
z pierwotnego kontekstu i „wtórnie” aplikowany na 
powierzchnię gładko tynkowanej ściany. Rozwiązanie 
to przypomina nieco późniejsze, charakterystyczne 
dla stylów Henryka IV i Ludwika XIII koncepcje 
dekoracyjne, w obrębie których różnego typu płyciny 
czy panneaux poprzez wyizolowanie zostają wyekspo-
nowane na elewacji, jak np. w Wersalu Ludwika XIII 
(dziedziniec) czy w Château de Berny (środkowy pa-
wilon) (por. J.-P.Babelon, C. Mignot, (red.), François 
Mansart. Le génie de l’architecture, Paris 1998, il. 81), 
choć i tam owe dekoracyjne elementy, pomimo swego 
wyodrębnienia, współgrają z kamiennymi elemen-
tami strukturalnymi w typie cokołów, boniowań czy 
nawet odsuniętych od nich elementów artykulacji 
(gzymsów, pilastrów). W Gołuchowie zaś składniki 
te zostały ograniczone tylko do skromnych elementów  
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poziomego rozczłonkowania elewacji, stąd ów specy-
ficzny efekt „wtórnej” aplikacji. 

24 Do tych ostatnich zbliżona była pierwsza niezreali-
zowana koncepcja Ouradou, widoczna na projektach 
nr 8 (z 12 marca 1878) i nr 28 (z 25 maja 1880). 
Zob. Labuda, op. cit., il. 87 (projekt nr 8) oraz il. 92 
(projekt nr 28).

25 „Croquis d’architecture” Intime-Club, Paris, 20 (1886), 
zeszyt IV (avril), plansza 4 i 5.
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Le Château de Chantilly, Paris 2008, s. 174.
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il. 362, 437 (Blois), il. 464 (Chambord). 
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oraz J.M. Pérouse de Montclos, L’architecture à la 
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Paris 1982, s. 47–49.
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skrzydła zamku Écouen – Prinz, Kecks, op. cit., il. 213; 
w elewacji dziedzińcowej Château de Sully –Sauvageot, 
op. cit., t. 1, il. 3 do tekstu na s. 17; w Hôtel de Vogüe 
w Dijon – idem, t. 3, il. 15 do tekstu na s. 21.

31 Zob. Prinz, Kecks, op. cit., il. 230 (Blois), il. 234 
(Valençay). 

32 Do tego m.in. motywu, pojawiającego się również 
w elewacjach dziedzińca, odnieść można uwagę 
Pajzderskiego, który stwierdził, że „przy odnowieniu 
dziedzińca czerpano przede wszystkim wzory z zamku 
francuskiego w Blois” – Pajzderski, op. cit., s. 10.

33 Zob. Prinz, Kecks, op. cit., il. 276 (budynek bramny 
późnogotyckiego zamku Chaumont-sur-Loire) oraz 
il. 261 (wieża wczesnorenesansowego zamku Assier).

34 Na temat budynków bramnych piszą szeroko Prinz, 
Kecks, op. cit., s. 237–246 oraz A. Blunt, Art and 
architecture in France 1500 to 1700, Harmondsworth, 
Middlessex 1973, s. 23–25.

35 Przemiany te uchwytne są już w architekturze zamko-
wej XV w. O przejęciu elementów średniowiecznych 
w zamkach renesansowych i związanych z tym prze-
kształceniach funkcjonalnych i znaczeniowych piszą 
szeroko Prinz, Kecks, op. cit., s. 19–58, zwłaszcza s. 38, 
57–58.

36 Została zasypana najprawdopodobniej u schyłku 
XVIII w., materiałem uzyskanym z rozbiórki znisz-
czonych partii zamku. Zob. Kąsinowska, op. cit., s. 32 
i 60.

37 Już w okresie renesansu, elementy obronne w postaci 
fos, podobnie jak budynki bramne, zatraciły swój 
walor funkcjonalny – obronny, stając się elementem 
ewokującym tę funkcję i estetycznym. W Gołuchowie 
te walory rozwiązania szły w parze z funkcjonalnym 
odsłonięciem murów piwnicznych. 

38 W taki sam sposób podeszli do całości budowli, zob. 
Labuda, op. cit., s. 158.

39 Na temat periodyzacji historycznej architektury 
francuskiej zob. Labuda, op. cit., s.19–28 i przyp. 164 
na s. 114.
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Creating 
the costume 
of the French castle 
in Gołuchów 
– the gate building, 
its structure 
and patterns

SUMMARY

The article deals with the structure and style of 
the gate building of the Gołuchów Castle and their 
connections with the French architecture of the 
Renaissance period. After a detailed description of 
this part of the building, various references to French 
architecture, precisely defined in terms of style and 
scope each time, are demonstrated. They include the 
level of detail, larger decorative groups and the shell 
of the building. The text highlights both general, ty-
pological and numerous concrete references, the most 
spectacular of which is the inspiration by the arch of 
Nazareth, once located within the Palais de la Cité 
in Paris; it had a powerful impact on the character 
of the entrance part of the gate building. The article 
discusses the ways of adapting French patterns in 
the solutions applied in Gołuchów (such as copy or 

paraphrase), as well as the probable ways of transfer-
ring these patterns. Special attention was paid here 
to 19th-century book publications devoted to French 
art and architecture, many of which were available in 
the extant book collection of the castle owner, Izabela 
Działyńska nee Czartoryska. The analysis closes with 
conclusions concerning the character of the stylish 
gate building, in which references can be identified to 
two varieties of the French Renaissance, well-known 
to 19th-century artistic historiography: early and 
late Renaissance, the style of Francis I and that of 
Henry II. In this way, the neo-styled construction 
of the gate building undoubtedly implemented the 
consciously developed concept of synthesis of the 
French Renaissance in the castle.
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Obraz Sofonisby Anguissoli Gra w szachy, 
prezentowany w stałej ekspozycji Galerii Ma-
larstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, doskonale funkcjonuje w świado-
mości krytyków, badaczy i historyków sztu-
ki oraz publiczności muzealnej. Jest dziełem 
znanym i popularnym także z uwagi na jego 
autorkę, uznawaną za jedną z pierwszych 
znaczących kobiet-malarek epoki renesan-
su1. Niniejsze opracowanie poszerza wiedzę 
o cennym obrazie i poddaje dyskusji wyniki 
dwóch etapów badań: z 1994 i 2015 r., do-
tyczących materiałów i techniki autorskiej 
dzieła, a także przedstawia przebieg prac 
konserwatorskich wykonanych w 1994 r.

Hanna Kutzner, 
Anna Michnikowska, 

Bogna Wrońska

Sofonisba 
Anguissola 

Gra w szachy. 
Konserwacja 

i badania
obrazu

O autorce

Sofonisba Anguissola była autorką wielu 
autoportretów (wykonywanych od wczesnej 
młodości aż do późnej starości), portretów 
rodzinnych (ojca, matki, sióstr i brata, zre-
alizowanych w ujęciach pojedynczych i zbio-
rowych), wizerunków wielu prominentnych 
osób z jej otoczenia w Italii i Hiszpanii oraz 
nielicznych obrazów religijnych.

Urodziła się w Cremonie w 1532 r., po-
chodziła z patrycjuszowskiego rodu i otrzy-
mała staranne wykształcenie. O edukację 
dzieci, a szczególnie Sofonisby, dbał ich ojciec 
Amilcare Anguissola. Świadczy o tym między 
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1. Sofonisba Anguissola, 
Gra w szachy, olej  
i tempera, płótno,  
72 × 97 cm, Fundacja  
im. Raczyńskich  
przy Muzeum 
Narodowym  
w Poznaniu; nr inw.: 
MNP FR 434  
(daw. MNP Mo 39)

innymi jego korespondencja z Michałem 
Aniołem, wówczas będącym już w podeszłym 
wieku, na temat edukacji malarskiej Sofo-
nisby. Malarkami zostały później również 
jej siostry Lucia i Minerva. Sztuki malowania 
Sofonisba (podobnie jak jej siostra Elena) 
uczyła się najpierw w Cremonie2. W 1546 r., 
a więc w wieku zaledwie czternastu lat, zo-
stała uczennicą Bernardina Campi3. Po jego 
wyjeździe do Mediolanu jej nauczycielem 
został Bernardino Gatti. Około roku 1555 
wyjechała do Rzymu, gdzie przez dwa lata 
studiowała malarstwo, m.in. dzieła Micha-
ła Anioła. Następnie cztery lata spędziła 
w Cremonie i Mediolanie, skąd wyjechała 
do Madrytu na zaproszenie hiszpańskiej 
rodziny panującej. Pełniła tam rolę damy 
dworu królowej Elżbiety de Valois, trzeciej 
żony Filipa II, i była zarazem nadworną ma-

larką, portretującą rodzinę królewską i inne 
osoby z jej otoczenia. W Madrycie poślubiła 
w roku 1570 lub 1571 don Fabrizia di Mon-
cada, syna wicekróla Sycylii, z którym odbyła 
podróż do Włoch i na Sycylię. Po jego śmierci 
ponownie wyszła za mąż – za genueńczyka 
Orazia Lamellino. W latach 1580–1615 
przebywała w Genui, a od 1615 do 1625 
w Palermo, gdzie spędziła ostatnie lata. Pod 
koniec życia straciła wzrok. Na rok przed 
jej śmiercią ponad dziewięćdziesięcioletnią 
malarkę odwiedził w Palermo Anton van 
Dyck i w notatniku naszkicował jej portret 
(dziś w British Museum, Londyn)4.

2. Lico obrazu przed konserwacją z zaznaczonym 
obszarem przemalowań, fot. W. Grzesik,1994
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3. Odwrocie przed konserwacją, fot. W. Grzesik, 
1994

4. Fragment krajki z gazetą i napisami przed 
konserwacją, fot W. Grzesik, 1994
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Historia obrazu

W roku 1566 Giorgio Vasari widział 
obraz Sofonisby Gra w szachy w domu jej 
ojca w Cremonie5, skąd później został on 
prawdopodobnie sprzedany przez Asdrubala, 
jej brata. W pierwszej połowie XVII w. obraz 
znajdował się już w Rzymie, gdzie figurował 
w spisie obiektów należących do humanisty 
i historyka Fulvia Orsiniego, a następnie 
kardynała Odoarda Farnese. W latach 1653 
i 1662 notowany był w zbiorach tej rodziny 
w Rzymie. W 1725 r. obraz ulokowany został 
w Parmie w Palazzo del Giardino, następnie 
przeniesiony wraz z kolekcją Farnese do 
Neapolu. Na początku XIX w. obraz znalazł 
się w kolekcji Luciana Bonapartego, który 
sprzedał go w 1815 r. W 1823 r. został zaku-

piony w Paryżu przez Atanazego Raczyńskie-
go i umieszczony w jego galerii w Berlinie. 
W latach 1884–1903 był zdeponowany 
i wystawiony w National Galerie w Berlinie, 
a od 1903 r. znajduje się w muzeum poznań-
skim – od roku 1997 jako własność Fundacji 
im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym 
w Poznaniu6.

Gra w szachy (tytułowana także Partia 
szachów sióstr Anguissola) to najbardziej 
znane dzieło Sofonisby namalowane u progu 
jej kariery, w roku 1555, kiedy artystka miała 
zaledwie 23 lata. Sofonisba przedstawiła na 
nim swoje trzy siostry oraz piastunkę, które 
znajdują się w ogrodzie lub na tarasie domu 
rodzinnego (wiadomo, że ojciec artystki 
posiadał dom w San Giorgio, w którym 
mieszkał z rodziną, oraz ogród w pobliżu 

5. Lico obrazu 
w świetle 
ultrafioletowym 
przed konserwacją, 
fot. W. Grzesik, 1994
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San Sigismondo), na tle dębu umieszczonego 
pośrodku kompozycji i rozległego pejzażu 
z prawej, z widoczną na pierwszym planie 
rzeką w dolinie, miastem na pagórkowatym 
terenie i górami na horyzoncie. Architek-
tura o charakterze obronnym, sakralnym 
i świeckim sprawia wrażenie nierealnej, 
bywa porównywana przez badaczy do pejza-
żowych wizji Nicola dell’Abate i wczesnych 
pejzażystów flamandzkich7. Podobnie przed-
stawiona pojawia się także na innym obrazie 
Sofonisby – Portrecie rodzinnym z ok. 1558 r., 

przedstawiającym ojca malarki Amilcara 
Anguissolę, siostrę Minervę i brata Asdru-
bala (Nivaagaards Malerisamling w Nivå, 
Dania)8. 

Na krawędzi pudła szachowego widzimy 
napis łaciński: „SEPHONISBA ANGUSSOLA 
VIRGO AMILCARIS FILIA EX VERA / EFIGIE 
TRES SUAS SORORES ET ANCILAM PINXIT 
MDLV” (w tłum.: „Sofonisba Anguissola9 
panna córka Amilcara swe trzy siostry i pia-
stunkę namalowała z prawdziwej postaci / 
z natury/ 1555”), który określa jednoznacz-
nie autorkę obrazu, osoby sportretowane 
oraz rok powstania.

Sofonisba była najstarszą z siedmiorga 
dzieci Amilcara, miała pięć sióstr i jednego 
brata (1551–1623). Spośród jej sióstr Elena 
(1535 – po 1584) była zakonnicą, a Annę 
Marię (1559/60 – po 1585) Giorgio Vasari 
w 1566 r. wspomniał jako małą dziewczyn-
kę10. Możemy zatem uznać, że przedstawio-
ne na obrazie siostry to Lucia (1536/38 
– ok. 1565), umieszczona po lewej stronie 
kompozycji, Minerva (1539–1566) po 
prawej i pośrodku najmłodsza z nich Europa 
(1553/54–?)11. W prawej, górnej partii, tuż 
za Minervą, na tle pejzażu widoczna jest pia-
stunka. Sportretowanie jej w tej ciasnej prze-
strzeni, w dosyć szczególnie wykadrowanym 
ujęciu, pozwala odnieść wrażenie, że autorce 
obrazu zależało na umieszczeniu obok sióstr 
także podobizny piastunki. Przypadkowy 
układ figur na szachownicy nie wskazuje 
zdaniem specjalistów na jakikolwiek kon-
kretny manewr, nie sugeruje żadnego zasad-
niczego dla szachistów kolejnego ruchu12. 

Giorgio Vasari, oglądając Grę w szachy 
w 1566 r., tak oceniał dzieło: „Sztuce z więk-
szą niż ktokolwiek pilnością i z dużymi re-
zultatami, bardziej niż jakakolwiek niewiasta 
za naszych czasów, poświęciła się Sofonisba 
z Cremony, córka wielmożnego Amilcara 
Anguissoli. Umiała nie tylko rysować, ma-
lować, portretować z natury i sporządzać 

6. Fragment obrazu 
przed konserwacją – 
twarz Europy,  
fot. W. Grzesik, 1994

7. Fragment obrazu 
w trakcie konserwacji. 
Odkrywki w partii 
drzewa,  
fot. W. Grzesik, 1994
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kopie, ale niezależnie od innych wykonywała 
obrazy niezwykle piękne… Chciałbym o pani 
Sofonisbie napisać coś więcej, a mianowicie, że 
w tym roku w Cremonie widziałem w domu 
jej ojca obraz jej ręki wykonany z wielką 
umiejętnością, będący portretem jej trzech 
sióstr podczas gry w szachy, a z nimi ich starej 
piastunki, co wszystko wymalowane jest z taką 
starannością i podobieństwem, że wydaje się 
jak żywe i nie brak im nic tylko mowy”13.

Siostry Sofonisby i piastunka przedstawio-
ne zostały z wiernością portretową i psycho-
logiczną. Malując cztery postacie w różnym 
wieku, malarka symbolicznie nawiązała do 
czterech etapów ludzkiego życia14. Każda 
z przedstawionych kobiet prezentuje kolejną 
fazę życia: od wieku dziecięcego po starość. 

Autorzy publikacji poświęconych Sofo-
nisbie zwracają uwagę na jej kontakty ze 
światem artystycznym i literackim Cremo-
ny15. Ich zdaniem artystka zetknęła się m.in. 
z twórczością literacką biskupa i humanisty 
Marka Girolama Vidy (1485–1566), który 
był przyjacielem ojca Sofonisby, korespon-
dował z nim i podobnie jak on sam był 
przekonany o zdolnościach intelektualnych 
kobiet. Vida był autorem poematu dydak-
tycznego Szachy (Scacchia ludus), wydanego 
w Cremonie w 1527 r., który przyczynił się 
do ikonograficznego sukcesu tego motywu 
w malarstwie. Być może znajomość z Vidą 
i jego poematem zainspirowała Sofonisbę 
do wykorzystania szachów jak atrybutu 
świadczącego o wykształceniu oraz intelek-
tualnych zainteresowaniach córek Amilcara 
Anguissoli16.

Sofonisba malowała przez całe swe dłu-
gie życie. Na charakter jej twórczości mia-
ły wpływ jej lombardzkie korzenie, a zatem 
skłonność do realizmu i umiejętność prze-
tworzenia wątków zaczerpniętych z trady-
cji Leonarda da Vinci i Michała Anioła. Po-
pularna na wielu dworach w Italii, miała 
także wpływ na rozwój malarstwa (zwłasz-

cza dworskiego i portretowego) w Hiszpanii. 
W ostatnich 30 latach historia sztuki po-

święciła Sofonisbie wiele uwagi. Obraz po-
znański był w tym czasie eksponowany na 
wielu wystawach, głównie za granicą, ale tak-
że w Polsce17. Wszystkim tym wystawom to-
warzyszyły opracowania naukowe w formie 
różnego rodzaju publikacji, ukazała się tak-
że monografia, przedstawiająca wielowątko-
wo postać słynnej malarki. W 1994 r. miała 
miejsce duża wystawa monograficzna dzieł 
Sofonisby w jej rodzinnym mieście, Cremo-
nie. Specjalnie na tę wystawę w Pracowni 
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichro-
mowanej Muzeum Narodowego w Pozna-
niu przeprowadzono badania technologiczne 
i konserwację obrazu Gra w szachy. W trak-
cie prac wykonano także dokumentację fo-
tograficzną i opisową. 

Zakres konserwacji i wyniki badań nie 
były dotąd publikowane. Tylko w kilku opra-
cowaniach znalazły się krótkie informacje 
dotyczące wiedzy uzyskanej w wyniku prze-
prowadzonej konserwacji. Ponowne bada-
nie poznańskiego obrazu przeprowadzo-
no w 2015 r. w Laboratorium Analiz i Nie-
niszczących Badań Obiektów Zabytkowych 
(LANBOZ) Muzeum Narodowego w Kra-
kowie, gdzie potwierdzono i uzupełniono 
wcześniejsze badania. 

Uzyskana wiedza na temat warsztatu 
i projektu malarskiego obrazu Gra w sza-
chy Sofonisby Anguissoli dała podstawę 
do opublikowania wszystkich uzyskanych 
informacji. 

Stan zachowania obrazu w 1994 r.

Dokładne oględziny i badania obiektu 
pozwoliły stwierdzić, że na przestrzeni 
wieków obraz był już kilkakrotnie podda-
wany zabiegom konserwatorskim (il. 2). 
W Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby 
Polichromowanej Muzeum Narodowego 
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w Poznaniu zachowały się jedynie krótkie 
notatki o pracach przeprowadzonych w la-
tach 60. i 80. XX w.

Obraz był naciągnięty na krosno wtórne, 
klinowe z poprzeczką, wykonane z drewna 
iglastego. Trudno dokładnie określić, kiedy 
przeprowadzono pierwsze czynności kon-
serwatorskie. Prawdopodobnie pierwsza 
generalna konserwacja obrazu, dotycząca 
zarówno lica, jak i odwrocia, została prze-
prowadzona w XIX w. we Francji, zanim 
A. Raczyński sprowadził zakupiony obraz 
do galerii w Berlinie. Wskazywały na to 
zarówno sposób przeprowadzenia zabiegów 
konserwatorskich dotyczących odwrocia, jak 
i użyte materiały. Podobrazie, płótno lniane, 
zostało wzmocnione nowym płótnem. Ten 
zabieg, tzw. dublaż, wykonany został w spo-

sób typowy dla Francji. Wykonano go przy 
użyciu klajstru jako spoiwa dublującego, 
obcinając przed zabiegiem oryginalne krajki. 
Natomiast krajki płótna dublażowego, po 
naciągnięciu obrazu na krosno za pomocą 
kutych gwoździ, oklejono wraz z brzegami 
obrazu wyciętymi z francuskich gazet paska-
mi papieru (il. 4).

Płótno dublażowe było zabrudzone i za-
plamione (il. 3), jednakże dublaż spełniał 
swoje zadanie, oba płótna były ze sobą 
dobrze zespojone. Na płótnie dublażowym 
i krośnie znajdowały się różne nalepki  
i numery inwentarzowe, ważne dla historii 
obiektu18. Płótno oryginalne, jak stwier-
dzono m.in. w badaniach obrazu w świetle 
UV i promieniach RTG, w kilku miejscach 
zostało uszkodzone – przecięte i rozdarte.  

8. Fotografia 
w promieniach RTG, 
LANBOZ MNK Kraków, 
2015
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9. Fotografia 
w promieniach RTG, 
górny lewy narożnik, 
LANBOZ MNK, 2015

Największe przecięcie (dł. ok. 40 cm) znaj-
dowało się pośrodku obrazu, nieco mniejsze 
w prawym górnym narożniku w partii pej-
zażu, w okolicy głowy piastunki. Mniejsze 
uszkodzenia płótna występowały w partii 
obejmującej liście drzew oraz w lewym dol-
nym narożniku. Wszystkie te uszkodzenia 
powstały zapewne wskutek urazów mecha-
nicznych. Wyżej wymienione uszkodzenia, 
jak i prawdopodobnie osłabiona wytrzyma-
łość mechaniczna płótna były przyczyną 
zdublowania obrazu na nowe płótno.

Bliższa analiza lica obrazu w świetle 
widzialnym, ultrafioletowym (UV, il.5)  
i podczerwonym (IR) ujawniła liczne zmie-
nione kolorystycznie retusze położone na 
różnorodnych kitach zakładanych w różnym 
czasie, lokalne przemalowania oryginalnej 

warstwy malarskiej oraz wielowarstwowy, 
niejednorodny, pożółkły werniks. Wskazy-
wały na to liczne zmienione kolorystycznie 
retusze, położone na różnorodnych kitach 
zakładanych w różnym czasie, lokalne 
przemalowania oryginalnej warstwy malar-
skiej oraz wielowarstwowy, niejednorodny, 
pożółkły werniks. Można przypuszczać, że 
znaczna część tych ingerencji na licu obrazu 
także pochodziła z okresu pierwszej general-
nej konserwacji wykonanej we Francji. 

Analizując stan zachowania poszczegól-
nych warstw malarskich, stwierdzono, że 
tylko część ubytków zaprawy pokrywała się  
z uszkodzeniami płótna. Pozostałe liczne 
ubytki zaprawy mogły powstać na skutek osła-
bionej przyczepności do podłoża, jak również 
na skutek urazów mechanicznych. Ubytki te 
były uzupełnione różnymi rodzajami kitów 
zakładanych podczas kolejnych konserwacji 
(patrz badania w niniejszym artykule).  
W niektórych miejscach kity nakładały się, 
niektóre wychodziły poza zakres ubytków i za-
chodziły na oryginalną warstwę malarską lub 
były położone za wysoko w stosunku do niej. 

 Liczne retusze, wykonane w różnych 
okresach konserwacji obrazu, były zmie-
nione kolorystycznie, pociemniałe w wielu 
miejscach, położone szeroko poza granice 
ubytków, miejscami korygowane później-
szymi retuszami. Szczególnie rażące wystę-
powały w partii nieba, pejzażu i karnacji. 
W tych partiach widoczne były również 
liczne drobne przetarcia warstwy malarskiej 
na wierzchołkach splotu płótna (il. 6) oraz 
ubytki w warstwie laserunków, spowodowa-
ne przez wadliwie przeprowadzone zabiegi 
oczyszczania obrazu w trakcie wcześniej-
szych konserwacji.

Podczas dawnych konserwacji niektóre 
fragmenty kompozycji zostały również 
przemalowane. Przemalowania były rozległe, 
występowały w różnych miejscach kompo-
zycji, zakrywając oryginalne opracowanie 
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malarskie (il. 2). Przemalowany był cały 
pień środkowego drzewa, liście dębu z prawej 
i z lewej strony pnia, szyja i czepek piastunki 
oraz część nieba. Miejscami warstwa przema-
lowania łuszczyła się, ujawniając pod spodem 
inny modelunek i kolor (il. 7). 

W świetle widzialnym zauważalna była 
zmiana autorska, jakiej dokonała Sofonisba 
już w trakcie malowania – przesunięcie pra-
wej dłoni Minervy bliżej jej twarzy. 

Znaczące zmiany autorskie z lewej strony 
obrazu zostały ujawnione dopiero po wyko-
naniu zdjęcia w promieniach RTG (il. 8, 9). 
W lewym górnym narożniku uwidoczniła się 
twarz kobiety, prawdopodobnie piastunki. 
Malarka zmieniając koncepcję kompozycji 
zamalowała twarz kobiety, umieszczając  
w tym miejscu pień drzewa, a postać pia-
stunki namalowała z prawej strony obrazu, 
na wykonanym pejzażu.

 Powierzchnię malowidła pokrywały licz-
ne warstwy wtórnych, pożółkłych z czasem 
werniksów, zakładanych w różnych okre-
sach konserwacji obrazu. Tworzyły one na 
powierzchni malowidła niejednolity żółty 
film, zmieniający w dużym stopniu autorskie 
założenie kolorystyczne. Werniks był nie-
jednorodny, różnej grubości, np. wielowar-
stwowy w partii szachów oraz z lewej strony 
obrazu, a jednowarstwowy w partii karnacji. 
Miejscami zalegał w formie żółtych plam, 
np. na czarnej sukni Minervy i na czerwonej 

10. Fotografia mikroskopowa przekroju 
poprzecznego próbki z partii pnia drzewa po 
lewej stronie: 1. dolna podwarstwa zaprawy, 
2. górna podwarstwa zaprawy, tzw. „mestica”, 
3. warstwa ciemnobrunatna, 4. warstwa 
karnacyjna (twarz piastunki – I wersja 
kompozycyjna), 5. warstwa brunatnoczarna 
(pień drzewa – II wersja kompozycyjna); 
powiększenie mikroskopu 90×,  
fot. A. Michnikowska, 2017

11. Fotografia mikroskopowa przekroju 
poprzecznego próbki z partii pnia środkowego 
drzewa: 1. dolna podwarstwa zaprawy, 2. górna 
podwarstwa zaprawy, tzw. „mestica”, 3. warstwa 
malarska pnia, 4. warstwy wtórne; powiększenie 
mikroskopu 90×,  
fot. A. Michnikowska, 2017

12. Fotografia mikroskopowa przekroju 
poprzecznego próbki z  dłoni dziewczynki 
Minerwy: 1. dolna podwarstwa zaprawy, 
2. górna podwarstwa zaprawy, tzw. „mestica”, 
3. brunatna linia rysunku, 4 a i b. warstwa 
karnacyjna o dwu podwarstwach; powiększenie 
mikroskopu 90×, fot. A. Michnikowska, 2017
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13. Fotografia mikroskopowa przekroju poprzecznego próbki z partii 
pejzażu: 1. dolna podwarstwa zaprawy, 2. górna podwarstwa zaprawy, tzw. 
„mestica”, 3. warstwa malarska pejzażu, 4. warstwa wtórna; powiększenie 
mikroskopu 90×, fot. A. Michnikowska, 2017

14. Fotografia mikroskopowa przekroju poprzecznego próbki  z partii 
orientalnego kobierca na stole: 1. górna podwarstwa zaprawy, tzw. „mestica”,  
2–4. warstwy niebieska, czerwona i kremowa tworzące ornament kobierca;  
powiększenie mikroskopu 100×, fot. A. Michnikowska, 2017

15. Fotografia mikroskopowa przekroju poprzecznego próbki z partii nieba: 
1. dolna podwarstwa zaprawy(?), 2. górna podwarstwa zaprawy,  
tzw. „mestica”, 3. warstwa malarska nieba; powiększenie mikroskopu 80×, 
fot. Anna Michnikowska, 2017

sukni Lucii. Stan zachowania werniksu 
świadczył o jego częściowym usunięciu z lica 
obrazu w czasie poprzednich konserwacji. 
W prawym dolnym narożniku, obejmującym 
m.in. fragment sukni Minervy, werniks był 
częściowo rozłożony i w związku z tym mo-
delunek draperii na sukni dziewczynki stał 
się mało widoczny.

Badania technologiczne obrazu  
w 1994 r.

Jak już wspomniano, obraz Sofonisby 
Anguissoli Gra w szachy został dwukrot-
nie poddany badaniom technologicznym: 
w 1994 r. w Pracowni Badań Technologicz-
no-Konserwatorskich Muzeum Narodowego 
w Poznaniu19 oraz w 2015 r. w Laboratorium 
Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów 
Zabytkowych (LANBOZ) Muzeum Naro-
dowego w Krakowie.

Badania z 1994 r. towarzyszyły konser-
wacji obrazu prowadzonej w Pracowni Kon-
serwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowa-
nej Muzeum Narodowego w Poznaniu20, były 
jej podporządkowane i warunkowały sformu-
łowanie programu prac konserwatorskich. 
Ich celem było zbadanie materiałów i tech-
nologii dzieła, z naciskiem na rozpoznanie 
warstw wtórnych.

W trakcie tych badań wykonano zdjęcia 
obrazu w ultrafiolecie (il. 5) i podczer-
wieni21 oraz sześć rentgenogramów22. 
Pobrano również do badań próbki płótna 
i warstw malarskich obrazu, które zbadano 
dostępnymi wówczas metodami. Były to 
badania mikroskopowe23, mikrochemiczne 
i histochemiczne24, które przeprowadzono 
zarówno na całych próbkach, jak i na ich 
przekrojach poprzecznych (il. 10–15). Do-
datkowo w 3 próbkach zbadano pierwiastki 
wybranych warstw metodą SEM EDS25. Prze-
prowadzone badania pozwoliły ustalić, że 
podłożem obrazu jest płótno lniane o splocie 
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prostym i gęstości 16(o)×12(w) nitek/cm2, 
przeklejone klejem glutynowym. 

Niestety, tylko mała część próbek i ich prze-
krojów objęła najgłębszą część zaprawy w kolo-
rze kremowobiałym (il. 10). Prawdopodobnie 
wprost na płótnie znajduje się cienka, zaledwie 
zacierająca gren płótna, warstwa kremowo-
białej zaprawy gipsowo-klejowej z dużą ilością 
spoiwa. Jej obecność potwierdziły późniejsze 
badania metodą XRF, które wykazały wystę-
powanie atomów Ca praktycznie w każdym 
badanym punkcie obrazu.

Powyżej białej zaprawy we wszystkich 
badanych miejscach leży niezwykle ziarnista 
(ziarna białe, czerwone, czarne, nieliczne 
zielone), kryjąca warstwa beżowoszara 
o zmiennym odcieniu, o spoiwie tłustszym 
od białej zaprawy, zawierającym olej (praw-
dopodobnie spoiwo temperowe). Można ją 
określić jako górną warstwę zaprawy lub 
kryjącą imprimiturę. Jest ona widoczna na 
wielu fotografiach przekrojów (il. 10–15)26, 
a nawet wprost na powierzchni obrazu – nad 
i za głową prawej dziewczynki. Kryjąca barw-
na imprimitura (z włoska zwana „mestica”) 
jest jakby formą pośrednią między białą 
zaprawą stosowaną w poprzednich wiekach 
a czerwonymi i brunatnymi zaprawami, któ-
re pojawiają się w XVII i XVIII w. Jej użycie 
zapoczątkowali Tycjan i Tintoretto właśnie 
w XVI w. Zastosowanie jej przez Sofonisbę 
dowodzi, że młoda artystka była „au courant” 
z nowymi trendami w technologii malarskiej. 

Na „mestice” leży rysunek wykonany 
pędzlem, ciemnobrunatną farbą, miejscami 
widoczny na przekrojach (il. 12). Niewy-
kluczone, że towarzyszyły mu rozjaśnienia 
bielą. W partii nieba i krajobrazu malarka 
naniosła na „mesticę” białe podmalowanie, 
omijając miejsce przeznaczone na namalo-
wanie środkowego pnia drzewa.

Właściwa warstwa malarska wykonana 
jest z zastosowaniem bieli ołowianej, żółcie-
ni cynowo-ołowiowej, cynobru, czerwieni 
żelazowej, czerwieni organicznej, smalty, 

zieleni miedziowej – miedzianki (verdigris), 
brunatów żelazowych (ugry, umbry) oraz 
czerni kostnej27. Jej spoiwo jest zasadniczo 
olejne, choć miejscami, m.in. w dolnych pod-
warstwach karnacji i nieba, występuje spoiwo 
temperowe. Werniks oryginalny, olejno-ży-
wiczny, zachował się jedynie miejscami. Cały 
zespół materiałów malarskich występujących 
w obrazie jest typowy dla czasu jego powsta-
nia w połowie XVI w. 

W następnych wiekach obraz kilkakrotnie 
był poddawany pracom renowacyjnym. Ich 
śladami są materiały wtórne. Płótno orygi-
nalne zdublowano innym płótnem lnianym. 
Dla uzupełnienia ubytków wielokrotnie 
zakładano kity (znaleziono aż 5 rodzajów 
kitów, w tym 4 olejne, zawierające związki 
ołowiu, i 1 kredowo-klejowy). Wykonano 
też retusze na kitach, a niektóre partie szerzej 
przemalowano w technice olejnej i to nawet 
dwukrotnie (np. niebo). Występujący w war-
stwach przemalowań błękit pruski świadczy, 
że prace renowacyjne przeprowadzono po 
wprowadzeniu i rozpowszechnieniu się tego 
pigmentu w XVIII i w XIX w.

Fotografie w światłach 
analitycznych 

IR 

Fotografie w IR (il. 16) ujawniają część 
zmian autorskich, np. poprawki położenia 
prawej dłoni Minervy, prawego rękawa Lucii, 
a ponadto niektóre retusze z poprzednich re-
nowacji obrazu. Natomiast zdjęcia te, zarówno 
analogowe z 1994, jak i cyfrowe z 2015 r., nie 
ujawniają na obrazie linii rysunku („podryso-
wania”). Wyjaśnienie tego faktu odnajdujemy 
na przekrojach: na niektórych widoczna 
jest brunatna linia na górnej, barwnej części 
zaprawy (il. 12). Zapewne jest to właśnie 
linia rysunku. Została ona namalowana farbą 
brunatną, a nie czernią. W IR ujawniają się 
jedynie linie rysunku wykonanego czernią 
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16. Fotografia 
w bliskiej podczerwieni 
– LANBOZ MNK 
Kraków, 2015

na białej zaprawie i dlatego w przypadku 
obrazu Sofonisby nie są one widoczne na 
fotografiach w podczerwieni. 

RTG

Wykonane rentgenogramy (il. 8, 9) oraz 
badania stratygraficzne dostarczają cieka-
wych informacji o większych i mniejszych 
autorskich zmianach kompozycyjnych, 
wprowadzanych przez malarkę w trakcie 
pracy nad obrazem. Najistotniejszą z nich 
jest zamalowanie wstępnie zaznaczonej 
osoby w czepku w lewym górnym narożniku 
obrazu i umieszczenie w tym miejscu pnia 
drzewa. Naszkicowana twarz i czepek są 
dobrze widoczne na rentgenogramie dzięki 
zawartości bieli ołowianej. Być może jest to 
postać starej piastunki, widoczna obecnie po 

prawej stronie malowidła. Dowód na to, że 
pierwotnie nie miała ona być umieszczona 
w tym miejscu, ujawnia się na przekroju. 
Widać na nim, że twarz piastunki po prawej 
stronie została namalowana na już wyko-
nanym krajobrazie. Można też dostrzec, 
że granica warstw malarskich krajobrazu 
i leżącej na nim warstwy karnacyjnej jest 
nieostra. Świadczy to o wprowadzeniu tej 
zmiany kompozycyjnej dość szybko, zapewne 
w przeciągu kilku dni. Na niebie i krajobra-
zie zostały namalowane także górne gałązki 
dębu po obu stronach środkowego pnia, 
podczas gdy warstwa malarska dolnych, 
zaplanowanych od początku, leży wprost 
na „mestice”.

Ponadto rentgenogramy, podobnie jak 
zdjęcia w IR, ukazują inne, drobniejsze 
korekty autorskie. Malarka wprowadziła je  
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regu analiz mikrochemicznych i metodą 
mikrosondy elektronowej uzyskano bardziej 
szczegółową wiedzę na temat budowy tech-
nologicznej obrazu, jego stanu zachowania 
oraz nawarstwień powstałych na przestrzeni 
wielu lat podczas wcześniejszych konserwa-
cji. Wyniki te miały zasadniczy wpływ na pro-
gram prac konserwatorskich, który w trakcie 
wykonywania zabiegów ulegał zmianie.

 Po wykonaniu zdjęć dokumentujących 
stan zachowania obrazu i wstępnym oczysz-
czeniu lica i odwrocia z brudu powierzchnio-
wego wykonano odkrywki w warstwach wer-
niksu i przemalowań (il. 7). Zdecydowano 
się całkowicie usunąć werniks ze względu na 
jego niejednorodność i zażółcenie. Usuwanie 
werniksu poprzedziły próby, wykonane w kil-
ku miejscach na obrazie z użyciem różnych 
mieszanin rozpuszczalników organicznych. 
Cały proces kontrolowano w promieniach 
ultrafioletowych. Z krawędzi pola szacho-
wego, ze względu na znajdujący się na nim 

np. w partii palców i rękawa prawej ręki Mi-
nervy, zarysie jej głowy, kształcie kołnierzyka, 
a także w lewej dłoni i mankiecie rękawa 
Europy oraz w prawym rękawie Lucii. 

Program i przebieg prac 
konserwatorskich w 1994 r.

Program prac konserwatorskich w roku 
1994 obejmował głównie konserwację este-
tyczną, polegającą na usunięciu wtórnych 
i niebudzących wątpliwości nawarstwień. 
Przywrócono obiektowi jego oryginalną 
kolorystykę i formę niektórych fragmentów 
poprzez usunięcie pożółkłych werniksów, 
retuszy i przemalowań oraz poprawienie 
estetyki uzupełnień wykonanych w przeszło-
ści. Działania te miały na celu odtworzenie 
pełnej wartości ekspozycyjnej obiektu.

Po analizie wizualnej, badaniach w świetle 
ultrafioletowym, w promieniach Roentgena 
i w podczerwieni oraz po wykonaniu sze-

17. Fragment obrazu 
w trakcie konserwacji 
– twarz Europy
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18. Twarz piastunki – 
w trakcie prac (a) i po 
zakończeniu prac (b)

napis, werniksu nie usunięto całkowicie, lecz 
jedynie go ścieniono.

Usunięto również prawie wszystkie retusze, 
pozostawiając jedynie uzupełnienie warstwy 
malarskiej w prawym dolnym narożniku, które 
było dobrze kolorystycznie scalone z orygi-
nałem. Pozostawiono także retusze wzdłuż 
lewego boku obrazu i wzdłuż górnej krawędzi  
z lewej strony, gdzie retusz spełniał jedno-
cześnie rolę kitu, bardzo twardego i mocno 
związanego z podłożem. Retusze usuwano 
mieszaniną rozpuszczalników organicznych, 
miejscami doczyszczając mechanicznie skal-
pelem, kontrolując prace pod binokularem 
i w świetle UV. Usunięcie werniksu i retuszy 
bardziej uwidoczniło zniszczenia warstwy 
malarskiej, liczne ubytki oraz przetarcia po-
wstałe podczas wcześniejszych konserwacji. 
Szczególnie wyraźnie przetarcia widoczne były 
w jasnych partiach karnacji, pejzażu i nieba. 

 Kolejnym etapem działań konserwator-
skich było usunięcie niebudzących wątpli-
wości co do wtórnego charakteru olejnych 
przemalowań, zasłaniających oryginalną 
warstwę malarską i zakłócających odbiór 
estetyczny dzieła. Wykonano szereg prób 
z użyciem mieszanin różnych rozpuszczal-
ników organicznych, które przygotowano 
w formie past woskowych. Niektóre partie 
doczyszczano mechanicznie skalpelem. Było 
to zadanie bardzo pracochłonne, wymagające 
precyzji i ustawicznej kontroli pod binokula-
rem i w świetle UV. Zdjęto brązowo-czarne 
przemalowanie z pnia środkowego drzewa, 
dzięki czemu ujawnił się inny modelunek 
i znacznie jaśniejszy, brązowy kolor kory 
(il. 7). Przy okazji odsłoniły się częściowo 
zamalowane kokardki zdobiące główkę 
Europy (il. 17). Usunięto laserunkowe, 
cienkie, umbrowo-zielone przemalowanie 

a b
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liści drzewa z lewej strony pnia, uzyskując 
soczystą zieleń oryginału. Usunięcie jed-
nolitego, kryjącego, ciemno-umbrowego 
przemalowania z liści z prawej strony pnia 
rozjaśniło ich kolorystykę i uwidoczniło 
oryginalny modelunek. Zdjęto przemalo-
wanie w partii szyi piastunki, gdzie war-
stwa brązowej farby zakrywała oryginalne 
opracowanie malarskie karnacji i wstążki 
od czepka pod brodą (il. 18a, b). Z partii 
czepka piastunki usunięto przemalowanie 
powiększające jego kształt. Jego górny brzeg 
wyraźnie zachodził na partię nieba, pokrytą 
również szaroniebieskim przemalowaniem. 
Przemalowanie to leżało na warstwie grubej, 
ciemnobłękitnej szpachlówki, która wypeł-
niała ubytki zaprawy i uszkodzenia płótna, 
m.in. jego duże rozdarcie w okolicach głowy 
piastunki (il. 19). Również z lewej strony 
obrazu – w partii nieba między pniem drzewa 
a głową Lucii – zdjęto przemalowanie leżą-
ce na szarobłękitnej szpachlówce (il. 20).  
Z fragmentu zielonego tła między dłonią  
a szyją Minervy usunięto warstwę laserun-
kowego, umbrowozielonego przemalowania.

Po usunięciu przemalowań i retuszy ko-
nieczne było wykonanie korekty większości 
starych kitów, które były źle opracowane, 
wklęsłe lub wypukłe, w wielu miejscach 
położone poza zakres ubytków, w formie 
szpachlówki zakrywającej również fragmen-
ty oryginału, jak np. na sukni piastunki czy 
też w obszarze nieba. Starano się precyzyjnie 
usunąć ich nadmiar z warstwy malarskiej. 
Niektóre kity wymagały całkowitej wymiany, 
ponieważ były źle związane z podłożem, usu-
nięto je w sposób mechaniczny skalpelem. 
W przypadku pozostawienia starych kitów 
powtórnie opracowano ich powierzchnię. 
W wyniku korekty kitów w paru miejscach 
odsłonięto oryginalną warstwę malarską, 
jednakże mocno zniszczoną, spękaną,  
z licznymi drobnymi ubytkami. W miejscach 
po usunięciu starych kitów oraz w ubytkach 

19. Fragment obrazu w trakcie prac. Rozdarcie 
płótna w partii nieba

20.  Fragment obrazu w trakcie prac. 
Przemalowanie w partii nieba
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odsłoniętych spod retuszy i przemalowań zało-
żono nowe kity kredowo-klejowe (il. 21a, b). 
Kity podmalowano akwarelą do koloru oto-
czenia oryginalnej warstwy malarskiej.

Na całości powierzchni założono werniks 
retuszerski Rembrandt Picture Varnish firmy 
Talens i przystąpiono do ostatniego etapu 
prac, czyli uzupełnienia ubytków warstwy 
malarskiej. Uzupełnienia wykonano farba-
mi żywicznymi Maimeri-Restauro, metodą 
naśladowczą w stosunku do oryginału, ściśle 
w granicach ubytków. Starano się jak najmniej 
ingerować w materię malarską, dlatego nie 
uzupełniano drobnych przetarć warstwy ma-
larskiej w partii pejzażu, nie rekonstruowano 
elementów strojów, np. haftów. Fragment liści 
przy rączce Europy scalono do zachowanej 
warstwy malarskiej, przykrywającej inne 
ułożenie mankietu. Skorygowano ostatnią 
cyfrę w dacie umieszczonej na brzegu pola 
szachowego, która nie wiadomo kiedy została 
zmieniona z cyfry V na cyfrę X. Zakłamywało 
to rzeczywistą datę powstania obrazu.

Podczas prac pojawiło się wiele różnych 
problemów, związanych m.in. z zakresem 
usuwania przemalowań. Decyzje podejmo-
wano po zleceniu i przeanalizowaniu kolej-
nych badań mikrochemicznych, mających 
ustalić detale stanu zachowania oryginału. 

Po konserwacji (il. 1) obraz odzyskał 
głębię i kolorystykę, która wcześniej była 
znacznie zniekształcona przez pożółkły, 
fragmentami zaślepły werniks, liczne nie-
estetyczne retusze i przemalowania fragmen-
tów oryginału.

Badania technologiczne  obrazu, 
2015 r.

W 2015 r. obraz został wypożyczony na 
wystawę „Ottomania. Osmański Orient 
w sztuce renesansu”, zorganizowaną przez 
Muzeum Narodowe w Krakowie i Palais 
des Beaux-Arts BOZAR w Brukseli. W tym 

samym roku został uruchomiony ministe-
rialny projekt Krajowego Centrum Badań 
nad Dziedzictwem, dotyczący przebadania 
wybranych obiektów z polskich kolekcji mu-
zealnych przy pomocy metod nieniszczących. 
W ramach tego projektu Muzeum Narodowe 
w Krakowie zaproponowało, by po zakoń-
czeniu wystawy przebadać obraz Sofonisby 
w muzealnej pracowni Laboratorium Analiz 
i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytko-
wych (LANBOZ). Badania te objęły cyfrowe 
fotografie w świetle widzialnym, ultrafiolecie 
i bliskiej podczerwieni, radiografię cyfrową 
(il. 8, 9 i 16) oraz badania pierwiastkowe 
metodą XRF 28.

Wszystkie parametry zdjęć dokładnie 
opisano29, aby w razie potrzeby w przyszło-
ści można było je powtórzyć w tych samych 
warunkach. 

Analogowe i cyfrowe fotografie w IR i rent-
genogramy generalnie nie różnią się w swej 
treści. Jednak niewątpliwą zaletą obrazów cy-
frowych o dużej rozdzielczości jest możliwość 
powiększania każdego fragmentu, a dzięki 
temu wygodnej i wnikliwej obserwacji. 

Badania pierwiastkowe 
– dyskusja porównawcza

Wykonane w aż 29 miejscach obrazu bada-
nia pierwiastkowe metodą XRF potwierdziły 
prawie wszystkie identyfikacje pigmentów 
z 1994 r. Jedynie identyfikacja błękitu została 
skorygowana – głównym pigmentem błękit-
nym w obrazie jest smalta, a nie ultramaryna. 
Uściślono także, że jedna z czerni węglowych 
to czerń kostna, oraz uzupełniono zestaw 
użytych w obrazie pigmentów o żółcień 
cynowo-ołowiową. 

Warto zaznaczyć, że wcześniejsze badania 
mikrochemiczne i stratygraficzne z 1994 r. 
nie straciły swego znaczenia. Metoda XRF, 
chociaż niezwykle dogodna, bo nieniszcząca 
i szybka, samodzielnie nie może bowiem 
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21. Kity – w trakcie 
prac (a) i po 
zakończeniu prac (b)

a

b
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w pełni określić technologii obrazu. Identy-
fikuje atomy, lecz nie wskazuje, do którego 
pigmentu i której warstwy one należą30. Za-
tem w przypadku próbek wielowarstwowych 
do prawidłowej interpretacji wyników badań 
otrzymanych metodą XRF potrzebna jest jesz-
cze znajomość ich budowy stratygraficznej. 
W tej kwestii nieocenione okazały się nadal 
zachowane w Pracowni Badań Technolo-
giczno-Konserwatorskich MNP przekroje 
próbek wykonane w 1994 r. Pozwoliły one 
określić, które z wykrytych metodą XRF 
pierwiastków występują w zaprawie, a które 
w poszczególnych warstwach malarskich. 
Można dodać, że badania mikrochemiczne z 
1994 r. w niektórych kwestiach uzupełniają 
ustalenia analizy XRF. Poszerzają one zestaw 
użytych pigmentów o czerwień organiczną, 
której nie wykrywa XRF, oraz uściślają, że 
zielony pigment miedziowy w części próbek 
to miedzianka (verdigris). 

Zakończenie

Przeprowadzone w 1994 r. badania 
technologiczne obrazu, poprzedzające jego 
konserwację, okazały się bardzo pomocne 
w ustaleniu programu prac i ostatecznym 
rozstrzyganiu wątpliwości już w trakcie 
wykonywania zabiegów konserwatorskich. 
Pozwoliły również na bliższe poznanie tech-
niki i technologii malarskiej Sofonisby oraz 
ujawniły ukryte dotąd szczegóły kompozycji 
obrazu. Gruntowna konserwacja estetyczna 
warstwy malarskiej w pełni odsłoniła bogatą 
autorską kolorystykę oraz oryginalne opra-
cowanie malarskie niektórych fragmentów 
dzieła. Zastosowanie nowoczesnych mate-
riałów konserwatorskich pozwoli na długie 
utrzymanie efektu odświeżonej, żywej gamy 
barwnej obrazu stanowiącego prawdziwą 
ozdobę i będącego jednym z najcenniejszych 
dzieł Galerii Sztuki Europejskiej Muzeum 
Narodowego w Poznaniu.

***
Bogna Wrońska, Wprowadzenie, O autorce 
i Historia obrazu

Hanna Kutzner, Stan zachowania obrazu 
w 1994 r. i Program i przebieg prac konser-
watorskich, 1994 r.

Anna Michnikowska, Badania technolo-
giczne, 1994 r. i Badania technologiczne ob-
razu, 2015 r.
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The painting titled A Game of Chess by Sofonisba 
Angusciola, one of the first significant women paint-
ers of the Renaissance, is a jewel in the crown of the 
permanent exhibition of the European Art Gallery of 
the National Museum in Poznań. 

This valuable work has been exhibited many 
times, both in Poland and internationally.

In 1994, a large monographic exhibition of So-
phonisba’s works took place in the artist’s hometown 
of Cremona. Technological studies and painting 
conservation were carried out especially for this ex-
hibition in the Painting and Sculpture Conservation 
Studio of the National Museum in Poznań.

Renewal of the Poznań painting was carried out 
in 2015 in the Laboratory of Analyses and Non-de-

Sofonisba  
Anguissola  
A Game of chess.
The painting’s 
maintenance  
and studies

SUMMARY

structive Testing of Historical Objects (LANBOZ) of 
the National Museum in Krakow. It confirmed and 
supplemented the results of earlier studies.

This article discusses the results of both study 
stages. It also brings together the body of knowl-
edge about the invaluable work of Sofonisba An-
gusciola, including its execution technique, the 
materials used and the changes in its composition, 
made by the author during the painting itself. 
The article moreover presents the process of the 
work’s conservation, during which, drawing on the 
results of earlier studies, all secondary layers were 
removed and the painting’s original appearance 
was restored.
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Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu często podejmuje 
w tematyce swych wystaw kwestie trudne, 
nieoczywiste, a nawet kontrowersyjne. Po-
dobnie stało się w ubiegłym roku, gdy starszy 
kustosz muzealny dr Joanna Minksztym 
wraz z artystą fotografikiem Łukaszem Baksi-
kiem zaproponowali widzom temat niełatwy 
i niechętnie podejmowany w debacie publicz-
nej – problem desakralizacji, a często i profa-
nacji obiektów kultu religijnego w Polsce. Jest 
to kwestia ważka, a dotąd w muzealnictwie 
szerzej nieporuszana, choć dotyka samego 
rdzenia dziedzictwa narodowego. 

Od 7 maja do 16 października 2016 r. 
zwiedzający mogli rozważyć pytania sta-
wiane równolegle przez dwie ekspozycje, 
w głównej mierze fotograficzne, tworzące 
wspólny projekt wystawienniczy: „[Nie]
Święte” oraz „Macewy codziennego użytku”. 
Było to rzadko spotykane połączenie dwóch 
odrębnych, ale „dialogujących” ze sobą wy-
staw, których wydźwięk ulega wzajemnemu 
wzmocnieniu. Dzięki temu zwiedzający ze 
zdziwieniem stwierdzali, że przypadki pro-
fanacji i desakralizacji to nie jedynie kwestia 
sensacyjnych doniesień medialnych, ale rze-
czywistość, z którą mają możliwość spotkać 
się często w obrębie własnej miejscowości czy 
gminy. Obie wystawy, ukazując historyczne 
i współczesne przypadki przekształcenia 
sfery sacrum w sferę profanum, miały uwraż-
liwiać widzów na tego typu praktyki oraz ich 
konsekwencje moralne i etyczne. 

Pierwsza z wystaw – „[Nie]Święte” – była 
fotograficzną podróżą przez Polskę, sygnali-
zującą, co dziś dzieje się ze starymi cmenta-
rzami protestanckimi czy średniowiecznymi 
krzyżami pokutnymi. Była niejednokrotnie 
szokującym zapisem wykorzystywania czę-

ści płyt nagrobnych i dawnych krzyży przy-
drożnych jako elementów konstrukcyjnych 
schodów, budynków gospodarskich, bramek 
do gry w piłkę nożną. Zdjęcia, gromadzone 
w ciągu minionych dwudziestu lat przez ku-
ratorkę, ukazywały również to, co dzieje się 
współcześnie z XIX-wiecznymi kryptami gro-
bowymi w Wielkopolsce, z grobami Romów 
na poznańskim cmentarzu Junikowo i popa-
dającymi w ruinę lub przekształcanymi świą-
tyniami protestanckimi i prawosławnymi.

Wystawa Łukasza Baksika pt. „Macewy co-
dziennego użytku” dopełniała tego obrazu za 
pomocą czarno-białych fotografii, dokumen-
tujących wykorzystanie macew z cmentarzy 
żydowskich – przez Niemców, ale także przez 
współcześnie żyjących Polaków – jako tocza-
ków do ostrzenia noży i siekier czy jako ma-
teriału budowlanego do położenia chodni-
ka, postawienia piaskownicy czy obory albo 
chrześcijańskiego/katolickiego nagrobka. 
Sprowadzenie do Poznania tej wystawy, poka-
zywanej wcześniej w Centrum Sztuki Współ-
czesnej w Warszawie i Muzeum Etnograficz-
nym w Krakowie, dało Wielkopolanom szan-
sę zapoznania się z tą szeroko komentowaną 
w Polsce ekspozycją. Połączenie jej z materia-
łami zebranymi przez pracowników Muzeum 
Etnograficznego w Poznaniu, a prezentowa-
nymi na „[Nie]Święte” ukazało ją w nieco 
innym świetle, przesuwając punkt ciężkości 
z kwestii profanacji wyłącznie zabytków ży-
dowskich na problem desakralizacji i profa-
nacji obiektów kultu różnych religii na tere-
nie całej Polski.

Posługując się niezwykle mocnymi 
w swym przekazie obiektami, artystyczną 
fotografią czarno-białą, dokumentacyjną 
fotografią kolorową, ruchomym obrazem 
(prezentacje), poezją i muzyką, a także  
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niepublikowanymi dotąd podaniami ludo-
wymi, cytatami z polskiego prawa cywilnego 
i bezpośrednimi tłumaczeniami treści na-
grobków żydowskich, stworzono przestrzeń, 
w której widz miał możliwość zmierzyć się  
z problemem, wobec którego często przecho-
dził wcześniej obojętnie. 

Wystawa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem1, także dzięki towarzyszącemu jej 
bogatemu programowi edukacyjnemu, któ-
ry miał za zadanie uświadamiać delikatną 
kwestię odsuwania w niepamięć – nie tylko 
dzieciom i młodzieży, ale również doro-
słym. Obejmował on niepraktykowany do 
tej pory w Muzeum Etnograficznym pomysł 
przeprowadzenia panelu dyskusyjnego oraz 
skierowane do młodzieży warsztaty prowa-
dzone metodą dramy, umożliwiającą głębsze 
wprowadzenie młodych ludzi w sytuację osób 
pochodzących z mniejszości kulturowych 
i społecznych. Za pomocą różnych działań 
młodzież poznawała na samych sobie smak 
wykluczenia i miała możność przedyskuto-
wać własne odczucia w obliczu takiej sytuacji. 
Warsztaty te spotkały się z niezwykle pozy-
tywnym oddźwiękiem oraz zaskakującym za-
angażowaniem, zarówno ze strony uczniów, 
jak i wychowawców. 

W trakcie jednej z prelekcji towarzyszą-
cych wystawie po raz pierwszy zostało przed-
stawione publiczności niezwykle interesu-
jące, a nieznane do niedawna nawet krajo-
znawcom wielkopolskim tzw. „Cmentarzy-
sko Krzyży” na poligonie Biedrusko, powsta-
łe w miejscu nieistniejącej obecnie osady śre-
dniowiecznej Radzim. Jest to jedyne takie 
miejsce w Polsce, na którym nieopodal miej-
sca dawniej istniejącego kościoła oraz cmen-
tarza pocholerycznego ustawiono kilkana-
ście krzyży przydrożnych zwiezionych ze 
wsi likwidowanych w związku z powstaniem 
poligonu wojskowego. Niecodzienny zwy-
czaj przywożenia na to miejsce niepotrzeb-
nych krzyży, obrazów świętych  i nagrobków 

z okolicy zachował się do dziś, a miejsce do-
brze znane jest okolicznym mieszkańcom. 

Poruszoną przez wystawy problematykę 
zauważyło i doceniło jury Konkursu na Wy-
darzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce 
„Izabella 2016”. Dnia 22 maja 2017 r. pod-
czas uroczystej gali w Muzeum Pałacu Gór-
ków w Szamotułach projekt wystawienni-
czy „[Nie]Święte” oraz „Macewy codzien-
nego użytku” otrzymał II Nagrodę w kate-
gorii „Działalność wystawiennicza”. Nagro-
dę wręczoną przez marszałka województwa 
wielkopolskiego Marka Woźniaka odebra-
ły kuratorka wystaw dr Joanna Minksztym 
oraz Joanna Lewandowska – autorka aran-
żacji plastycznej.

By poruszyć trudną kwestię niepamięci 
i bagatelizowania problemu zobojętnienia 
wobec przejawów profanacji, zorganizowano 
wspomniany wyżej panel dyskusyjny „Ciężar 
pamięci. Polacy – Niemcy – Żydzi”, który 
miał miejsce 16 października 2016 r. Licznie 
zgromadzeni słuchacze mieli możliwość 
uczestniczenia w dyskusji, którą – tak jak 
cały panel – poprowadził prof. dr hab. Michał 
Buchowski – etnolog, dyrektor Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz kierownik Centrum Badań Migracyj-
nych UAM w Poznaniu. Wśród zaproszo-
nych panelistów znaleźli się prof. dr hab. 
Anna Wolff-Powęska – historyk i politolog, 
specjalistka w zakresie stosunków polsko- 
-niemieckich, w latach 1990–2004 dyrek-
tor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, dr 
Joanna Roszak – poetka i pisarka, adiunkt 
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, oraz Zbigniew Pakuła – dziennikarz 
i publicysta, redaktor naczelny czasopisma 
„Miasteczko Poznań”. 

Prof. Buchowski rozpoczął panel stwier-
dzeniem, iż „pamięć nie powinna być cię-
żarem, tylko […] wyzwaniem, z którym 
wszyscy musimy sobie radzić, czy to na 
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poziomie indywidualnym, czy na poziomie 
kolektywnym. […] Bywa jednak ciężarem, 
jeżeli jest bardzo traumatyczna albo nie 
potrafimy sobie z przeszłością w sposób 
świadomy poradzić”. Następnie podjęto 
próbę zdefiniowania pojęć pamięci i za-
pomnienia, których – jak zauważyła prof. 
Wolff-Powęska – nie możemy rozpatrywać 
w kategoriach dobra i zła. „To są po prostu 
najbardziej naturalne towarzyszki naszego 
życia” – stwierdziła, dodając, że choć „od 
najdawniejszych czasów towarzyszy nam 
refleksja na temat pamięci i zapomnienia, to 
wiek XX dostarcza nam niezwykle bogatego 
materiału do tego typu rozważań”. Zbigniew 
Pakuła określił temat spotkania jako „trud-
ną pamięć trudnych ludzi”, mając na myśli 
Polaków i ich często negatywny stosunek do 
społeczeństw wielokulturowych. Prof. Wolff-
-Powęska argumentowała, że „żyjemy w cza-
sach nakazu pamięci, codziennie z różnych 
mediów słyszymy, że musimy – jako naród, 
jako społeczność, jako region – pamiętać  
o tym, o tamtym”. Zaznaczyła jednocześnie, 
iż „generalnie pamięci zbiorowej realnie 
nie ma, tak jak nie ma zbiorowego rozumu, 
dlatego tak łatwo manipulować zbiorowymi 
emocjami”. Wątek manipulacji pamięcią po-
jawiał się w dyskusji często, sam prowadzący 
wyraźnie wysuwał tę kwestię jako temat do 
podjęcia w późniejszych wypowiedziach 
panelistów. 

Odwołując się do wspomnianych wystaw 
fotograficznych, prof. Wolff-Powęska wska-
zała, że „zapominanie czy też pamiętanie 
bywa nam dzisiaj wręcz arbitralnie narzu-
cane. Obie wystawy prezentowane obecnie 
w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu 
pokazują, jakie są formy i mechanizmy 
zapominania, zacierania śladów, wymazy-
wania, przemilczania. Są różne strategie 
zapominania: defensywne, ale także te-
rapeutyczne. Żeby coś pamiętać, trzeba 
coś innego zapomnieć, człowiek nie może 

pomieścić w pamięci wszystkiego”. Odwołał 
się do tego prof. Buchowski, stwierdzając, 
że „jeżeli […] żyjemy w społeczeństwie de-
mokratycznym, to w tymże społeczeństwie 
jest również miejsce na różne pamięci, a nie 
tylko na jedną jedynie słuszną pamięć”. Jako 
przykład wskazał poznańską ulicę św. Mar-
cin, zmieniającą przez lata swego istnienia 
nazwę w zależności od panującego systemu, 
który zazwyczaj „stara się chociażby w taki 
sposób jak zmiana nazw miejscowych kre-
ować pewną pamięć, budować pewną pamięć, 
a zacierać inne”. Do sprawy nazw ulic na-
wiązała prof. Wolff-Powęska: „Jest to kwestia 
odpowiedzialności przede wszystkim władz 
i wyraz braku autentycznego społeczeństwa 
obywatelskiego. Ono się dzisiaj [w Polsce – 
U.B.-G.] dopiero rodzi. Obecnie ludzie chcą 
już sami decydować też o tym, jakie są nazwy 
ulic. Chcą nadawać sens tym nazwom”. 
Zbigniew Pakuła zauważył, że „przestrzeń 
miasta i upamiętnianie jest zawsze takim 
terenem, gdzie mediują różne strony. Może 
za słabo, może jest ich za mało, może ich 
wysiłki są niewystarczające, ale nie jest też 
tak, że to jest pustynia, na której nic się nie 
dzieje”. Z kolei dr Joanna Roszak nawiązała 
do rozmowy z autorem wystawy „Macewy 
codziennego użytku” – Łukaszem Baksikiem, 
wspominając o jego projekcie „Teledysk z ży-
cia Polaka”: „Wychodzi do pracy, przechodzi 
przez swoje podwórko, na którym mieścił się 
kiedyś cmentarz żydowski, oddaje dziecko do 
przedszkola, przy którym znajduje się klomb 
zrobiony z macew, bawi się z dzieckiem w pia-
skownicy z macew, po pracy kąpie się w byłej 
synagodze, wraca chodnikiem brukowanym 
z żydowskich płyt nagrobnych, siada w par-
ku przy pergoli z hebrajskimi inskrypcjami. 
Wszędzie przechodzimy obok nagrobków, 
macewy są obecne w naszej przestrzeni 
totalnie. Pod koniec tej rozmowy pytam go, 
co tracimy, nie zauważając synagog i macew 
codziennego użytku? Łukasz odpowiedział: 
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»Tego elementu kultury właściwie w Polsce 
nie ma i ta pustka krzyczy. Ja się na nią nie 
godzę. Wiele osób odpycha ten temat, nie 
zastanawia się, jakie ma on znaczenie. Ho-
mogeniczne jest niefajne, naturalna jest dla 
mnie wielokulturowość, bo uczy szacunku. 
[…] Nie lubię uniwersalizować żydowskie-
go tematu, ale stosunek do tej mniejszości 
przekłada się na stosunek do każdej innej«”. 

Tłem dalszych rozważań stało się miasto 
Poznań i to, jak poznaniacy odnoszą się do 
pamięci niemiecko-żydowskiej i przeszłości 
miasta w tym kontekście. Dr Roszak dla 
ukazania pewnego rodzaju przeciwwagi 
podała przykład Lublina, gdzie „w Bramie 
Grodzkiej2, która była też nazywana Bramą 
Chrześcijańsko-Żydowską […], [Tomasz 
Pietrasiewicz3 – U.B.-G.] założył ośrodek, 
który bada tę wspólną pamięć”. Zwróci-
ła szczególną uwagę na projekt „Lublin. 
43 tysiące”4, nazwany tak ze względu na 
to, iż „około tylu mieszkańców żydowskich 
rezydowało w Lublinie w przeddzień II woj-
ny światowej. Dla każdego z nich założono 
teczkę. Niektóre te teczki zostają puste, inne 
są opatrzone sygnaturą NN i w środku dla 
tej osoby, której imienia i nazwiska nie da się 
przywołać, jest jednak jakiś strzępek historii, 
bo ktoś zapamiętał twarz, miał sąsiadkę, 
której imienia nie pamięta, albo pamiętał, że 
babcia mówiła o takiej sąsiadce żydowskiego 
pochodzenia. I oczywiście są też takie teczki, 
które mają na obwolucie imię i nazwisko, 
a w środku kawałek historii”. 

Najczęściej wywoływaną przestrzenią na 
gruncie poznańskim był mieszczący się przy 
ul. Wronieckiej budynek po dawnej synago-
dze, którą w 1941 r. hitlerowcy przekształci-
li na pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu. 
Dr Joanna Roszak przywołała poznańskie 
projekty, związane z pierwotnym przezna-
czeniem budynku: „Pamiętam piękne akcje 
prof. Janusza Marciniaka5, rozpisane na 
tożsamość byłej synagogi, kiedy kładł na 

tafli wody (gdy funkcjonowała ona jeszcze 
jako pływalnia) świece, które układały się 
tak, aby odwzorowywać położenie gwiazd 
w dniu ostatniego nabożeństwa, jakie się 
tu odbyło. Pamiętam piękną akcję, bardzo 
wymowną, Rafała Jakubowicza6, który  
w 63. rocznicę zamiany przez nazistów 
synagogi w pływalnię wyświetlił na jej 
fasadzie7 w języku hebrajskim napis »Pły-
walnia«”. W swojej wypowiedzi dr Roszak 
zauważyła, iż „opuszczone miejsce często 
boli”, a oddanie tym miejscom głosu, przy-
pomnienie ich prawdziwych historii „jest 
naszym zadaniem”. 

Miejscem kontrowersyjnym jest także po-
znański Zamek Królewski, który prof. Wolff-
-Powęska nazwała „implantem pamięci”. 
Tłumacząc swoje określenie, wyjaśniła: 
„Symbolicznie chodziło o to, […] żeby nad 
naszą polskością nie dominowały elementy 
architektury pruskiej, a więc musiał powstać 
budynek, który będzie wyższy [niż Zamek 
Cesarski – U.B.-G.], będzie górował [nad 
Poznaniem – U.B.-G.]8”. Podsumowując, 
stwierdziła: „Pamięć może być przestrzenią 
pojednania, ale może też być przestrzenią 
antagonizowania”. Zauważyła też, że „każdy 
przełom, a takim był ’45 rok i takim był ’89 
rok, sprawia, że odrzucamy starą szatę tożsa-
mości i poszukujemy nowej”. Zasugerowała, 
że współcześni Polacy, w tym poznaniacy, 
szukają swojej narodowej tożsamości tam, 
gdzie wyraźnie widoczna jest martyrologia, 
heroizm i bohaterstwo narodowe. To właśnie 
takie wydarzenia cieszą się w Polsce najwięk-
szą popularnością i są obchodzone w sposób 
szczególnie uroczysty.

Paneliści zajęli się także terminem „po-
lityka pamięci”. Nawiązując do losów 
poznańskiej synagogi, dr Joanna Roszak 
poruszyła  „problem polityki pamiętania 
i niepamiętania, świadomego kreowania 
historii, gdyż w gruncie rzeczy każda zmiana 
architektoniczna tego budynku wiązała się 
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albo z wymazywaniem pewnego fragmentu 
pamięci albo jego przywracaniem”. 

Zbigniew Pakuła zauważył, że pamięć  
o Żydach w Poznaniu „ciąży i sobie z nią 
raczej nie radzimy albo co najwyżej zaledwie 
próbujemy radzić”. Podzielił się wynikami 
swoich badań, przeprowadzonych wśród Ży-
dów, którzy po II wojnie światowej wyemigro-
wali z Poznania, najczęściej do Izraela: „Po-
nad dwadzieścia lat temu rozpoczęły się moje 
przyjaźnie z osobami, które się tutaj urodziły 
albo które się tutaj wychowały i już po wojnie 
do Poznania nie wróciły; które po różnych 
przejściach wojennych, po obozach czy też 
po tułaczce na Wschodzie wróciły do Polski, 
zajrzały do Poznania, ale wkrótce wyjechały 
do Izraela, jak też i z tymi, którzy z obozów 
trafili bezpośrednio np. do Szwecji i nigdy 
się już nie zdecydowali na powrót do Polski. 
Obecnie ich mikrohistorie weszły w obieg, 
stały się częścią prac naukowych – zarówno 
syntetycznych, jak i refleksyjnych. Widzimy 
je w publikacjach, które się obecnie ukazują, 
często wybitnych historyków, którzy też już 
sięgają po te drobiazgi i już z nich korzystają. 
Jednak te historie żydowskie nie zawsze zo-
stały opowiedziane w całości. Bardzo często 
kończyły się milczeniem osób, które przeżyły, 
czasem też dopiero po wielu, wielu latach 
zostały już w wieku bardzo dojrzałym czy  
w obliczu zbliżającej się śmierci dopowiedzia-
ne do końca”. Zbigniew Pakuła zauważył, 
że najbliższa jest mu „pamięć indywidualna  
i osobista, która jest częścią pamięci narodo-
wej, zbiorowej, kolektywnej, pokoleniowej”. 

Prof. Wolff-Powęska stwierdziła, że zapo-
mnienie o Żydach w Poznaniu wynika z tego, 
iż „nie zauważyliśmy, że po ’45 r. tych sąsia-
dów zabrakło. A nie zauważyliśmy, dlatego 
że zanim zostali przez Niemcy hitlerowskie 
wymordowani, zostali odhumanizowani, 
odczłowieczeni. Między innymi przez epi-
tety, które im przydawano […]: «zaraza», 
«pijawki»”. 

„Być może to zapomnienie było dla po-
znaniaków wygodne” – pytał retorycznie 
prof. Buchowski. – „Dlaczego przez tyle lat 
synagoga funkcjonowała jako pływalnia tyl-
ko dlatego, że na początku lat 40. Niem-
cy zrobili z niej pływalnię, a myśmy to so-
bie przejęli jak gdyby nigdy nic? Dlaczego 
tak mało wiemy o przeszłości? Dlaczego jak 
chodzimy po placu Wolności, to nie wiemy, 
że tam był cmentarz żydowski?”. Nawiązu-
jąc do obojętności i bierności poznaniaków, 
Zbigniew Pakuła podzielił się swoją reflek-
sją na temat braku edukacji dotyczącej histo-
rii Żydów w Poznaniu, jako przykład wska-
zując Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 
„Bardzo mnie zawsze nurtuje, dlaczego w Po-
znaniu do dzisiejszego dnia, poza utworze-
niem wydziału, na którym nauczany jest ję-
zyk hebrajski9, nawet w najskromniejszym 
wymiarze nie powstał zakład, który by badał 
historię Żydów w naszym mieście. Myślę, że 
to też owocuje bardzo słabym rozpoznaniem 
historii poznańskich czy w ogóle wielkopol-
skich Żydów”. 

Paneliści starali się także wskazać pozy-
tywne przykłady radzenia sobie z trudną 
pamięcią. Zbigniew Pakuła zauważył: „Jest 
sporo ludzi rozsianych po małych miastecz-
kach, nawet wioskach, którzy są strażnikami 
pamięci, mówiąc górnolotnie. Na przykład 
pan Damian Kruszkowski z Konina jeździ po 
okolicznych miasteczkach, po cmentarzach 
ewangelickich i co może ocala […], przepro-
wadza renowacje, oczyszcza stare groby. Od-
kryłem też kiedyś takiego pana w niewielkiej 
wiosce Kuślin. Tam był w pobliżu mały obóz 
pracy, dla dosłownie dwudziestu, trzydziestu 
Żydów. To jest bardzo prosty człowiek, żyjący 
skromnie, na jakimś zasiłku z żoną i on sa-
modzielnie wykonał płytę cementową i zro-
bił na niej napis upamiętniający ten obóz”.

Pod koniec spotkania prowadzący oddał 
głos zgromadzonym słuchaczom, wśród któ-
rych pierwsza przemówiła prezes Średzkiego 
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Towarzystwa Kulturalnego. Stwierdziła, iż 
podtrzymywanie pamięci jest rolą edukacji, 
dlatego wraz ze swoim stowarzyszeniem stara 
się realizować zadania związane z pamięcią  
w obszarze edukacyjnym. Argumentowała, 
że w małych miejscowościach troska o prze-
szłość jest bardziej zauważalna niż w dużych 
aglomeracjach. Jako przykład podała działa-
nia towarzystwa związane z historią średzkiej 
ulicy 20 października, której nazwa przez 
lata z niczym znanym mieszkańcom się nie 
kojarzyła. Członkowie towarzystwa doszuka-
li się w dziejach miasta informacji, że ulica 
została tak nazwana, aby oddać hołd Pola-
kom zamordowanym w 1939 r. w masowej 
egzekucji. Średzkie Towarzystwo Kulturalne 
zainicjowało więc coroczny apel, mający na 
celu oddawanie hołdu tym, którzy wtedy zgi-
nęli. Podsumowała swoją wypowiedź stwier-
dzeniem, iż „narody, które tracą pamięć, tra-
cą życie” i zakończyła pytaniem: „Gdzie leży 
granica zapomnienia?”. Odpowiedzi podjęła 
się prof. Wolff-Powęska, która przyznała, iż 
„po ’90 roku najwięcej inicjatyw, najwięcej 
aktywności wykazali i największy trud pod-
jęli tzw. animatorzy kultury, lokalni muze-
alnicy, archiwiści, nauczyciele, towarzystwa 
przyjaciół danych regionów, danych ziem. 
[…] Ta aktywność, ta edukacja jest bardzo 
ważna. […] Nie ma wprawdzie jak dotąd 
pospolitego ruszenia wśród społeczeństwa 
obywatelskiego, ale należy się cieszyć z tych 
oddolnych inicjatyw”. Głos zabrała również 
dr Joanna Roszak, wspominając o książce 
Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim10, 
która „została w ten sposób zbudowana, że 
młodzież [polska, amerykańska, izraelska, 
kanadyjska i australijska – U.B-G.] zadaje 
pytania, które są trapiące, dręczące. »Czy 
wszyscy Polacy to antysemici?« – pyta ktoś 
z Izraela […]. Jednym z istotnych punktów 
tego problemu [źródła antysemityzmu w Pol-
sce – U.B.-G.] jest rywalizacja w cierpieniu. 
Często spotykana jest postawa mówiąca, że 

to my, Polacy, jesteśmy przecież „Mesjaszem 
narodów” i nasze cierpienie było większe niż 
Żydów”. Temat kontynuowała prof. Wolff-
-Powęska, nawiązując do kwestii poruszonej 
przez przedmówczynię: „Zachodnie kraje nie 
podzielają naszych obsesji, naszych lęków, 
jest to specyfika Europy Środkowo-Wschod-
niej. […] Zasadnicza różnica polega na 
tym, że kiedy narody zachodnioeuropejskie 
budowały w XIX w. swoją tożsamość i rodziła 
się ich świadomość narodowa, to miały one 
swoje własne państwa. Natomiast tutaj,  
w naszej części Europy, świadomość i tożsa-
mość narodowa tworzyła się w obcej niewoli. 
Kiedy na Zachodzie miały miejsce rewolucje 
burżuazyjne, mieszczańskie, walczono o pra-
wa człowieka, o emancypację, to u nas miały 
miejsce powstania narodowe, w których 
walczyliśmy o przetrwanie, o prawo do posłu-
giwania się językiem polskim, a więc fakt, że 
[…] jesteśmy jakby spóźnionym państwem 
narodowym […] wytwarza kompleksy.  
W tym regionie Europy nie powstawały 
mocarstwa kolonialne, nie mieliśmy abso-
lutyzmu oświeconego, u nas reformacja była 
skromna, silniejsza była kontrreformacja. 
Te zasadnicze różnice kulturowe powodują, 
że istnieje w nas pewien lęk i dążenie do 
wyeksponowania, wykrzyczenia naszych 
krzywd i naszych cierpień […], by Europa 
zachodnia nas usłyszała. Z drugiej strony, 
rzeczywiście, dopiero teraz, po ’89 roku świat 
i Europa zachodnia dowiaduje się, że okupa-
cja hitlerowska w Europie wschodniej […] 
miała zupełnie inny charakter niż u nich. 
We Francji, na Zachodzie nie było łapanek, 
tam nie były usytuowane obozy koncentra-
cyjne, nie groziła natychmiastowa śmierć 
za pomoc Żydom, a więc my dzisiaj chcemy 
tę swoją krzywdę wykrzyczeć, uświadomić 
całemu światu i jesteśmy ciągle zbyt mało 
usatysfakcjonowani rezultatami [naszych 
starań – U.B.-G.]. Te zaszłości historyczne 
ciągle rzutują i na naszą mentalność, i na 
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naszą tożsamość, i na chęć wyeksponowania 
tego, co wspólne, co narodowe”.

Kolejny słuchacz, który włączył się do 
dyskusji, nadmienił, iż dzisiejszy problem 
niepamięci wynika z tego, że głosy polityków 
i ich wpływy są silniejsze aniżeli wpływy 
historyków. Stwierdził, że dzisiaj nie chce 
się pamiętać o tym, iż wiele odkryć czy do-
konań w dziedzinach takich jak medycyna 
czy architektura to dziedzictwo żydowskie, 
które dla Polaków jest raczej niewygodne. 
Podkreślił kluczową rolę edukacji w proce-
sie odzyskiwania pamięci.Trzeci słuchacz 
zapytał, czy Polska faktycznie jest krajem 
ksenofobicznym i z czego to wynika. Odpo-
wiedzi podjął się Zbigniew Pakuła, dzieląc się 
spostrzeżeniem, że Izraelczycy w dzisiejszych 
czasach budują swoją tożsamość na nowo, 
również manipulując w tym celu pamięcią: 
„Kiedy zaczynamy analizować politykę 
pamięci nowopowstałego państwa, które 
jeszcze nie ma siedemdziesięciu lat, widzimy, 
jak próbując budować postawy obywatelskie, 
posługiwało się ono różnymi (nawet jeśli  
w dobrej intencji, to jednak) manipulacjami, 
odcinając się od pewnych tradycji, stosując 
ścisły dobór treści, wprowadzając przeróżne 
programy wychowawcze i nadal to zresztą 
kontynuując. Odbywa się to w ramach 
dyskusji obywateli, poddawane jest krytyce, 
decyzje są zmieniane, ale cały czas toczy się 
spór i mediacja o ideał nowego Izraelczyka. 
[…] Trzeba pamiętać, że mamy do czynie-
nia z państwem, które musiało zaczynać od 
początku, [stworzyć poczucie wspólnoty – 
U.B.-G.], by to państwo rzeczywiście powsta-
ło. Ponadto jednym z trudnych problemów  
w tym państwie, szczególnie dla ludzi, którzy 
przeżyli Holokaust, było poczucie krzywdy, 
gdyż ich zdaniem pamięć o Holokauście 
nie jest w Izraelu pielęgnowana tak, jak być 
powinna, jak oni by to sobie wyobrażali. To 
państwo było wprawdzie opiekuńcze dla ofiar 
Holokaustu, zabezpieczało je materialnie. 

Każdy, kto przeżył obóz, był wspomagany 
(także przy pomocy pieniędzy niemieckich), 
powstawały w tym celu specjalne ośrodki. 
Natomiast kultu ofiar w tym państwie nie 
chciano. Jeżeli ktoś był w Tel Awiwie i od-
wiedził Muzeum Diaspory, to przy wejściu 
do głównego holu […] zauważył pewnie 
taki cytat: „Chociaż jesteśmy narodem roz-
proszonym, jesteśmy narodem. Nasza droga 
musi prowadzić do Izraela, do powstania 
jednorodnego państwa”. Muzeum Diaspory 
z jednej strony pokazuje, jak bardzo Żydzi 
są różnorodni […]. Ale najważniejsze jest 
to, że tam, w nowym kraju, ta różnorodność 
nie jest tak bardzo istotna, najważniejsza 
jest nowa, stopniowo budowana wspólna 
tożsamość. Ciekawy jest też wybór autora 
tego cytatu […]. Abe Kowner, urodzony  
w Sewastopolu poeta, trochę malarz, znany 
jest przede wszystkim z tego, że w Wilnie 
założył partyzantkę, a po wojnie przerzucał 
Żydów […] do Palestyny. […] Wyjątkowe 
miejsce w historii Izraela jest też przezna-
czone dla tych, którzy walczyli z bronią  
w ręku. […] Ci, którzy walczyli w partyzant-
ce, mieli status inny niż ofiary z numerami 
na ręku. Jeżeli mówimy o pamięci polsko-
-żydowskiej – ja to bardzo lubię podkreślać 
– to rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy  
o Żydach polskich, ale dzisiaj także musimy 
rozmawiać o Izraelu”. 

Inaczej do tematu podszedł prof. Buchow-
ski, mówiąc: „Nie wiem, czy jest to natural-
na skłonność człowieka, że jest ksenofobicz-
ny […].  [My, Polacy w przyszłości – U.B.G.] 
będziemy wielokulturowi i będziemy myśleć 
na wiele różnych sposobów. Będziemy też 
wielorasowi i będzie ktoś, kto będzie twoim 
prawnukiem i będzie miał śniadą cerę, kę-
dzierzawe włosy, ale będzie mówił po polsku 
i cytował Mickiewicza”.

Ostatnie spostrzeżenie wygłosił słuchacz 
pochodzący z Lublina, który powiedział, że 
w samej topografii jego rodzinnego miasta 
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są ślady żydowskiej przeszłości, choćby  
w nazwach ulic, które stanowią żywy dowód 
tego, że Żydzi funkcjonowali w lubelskiej 
przestrzeni miejskiej, prowadząc sklepy czy 
kupując kamienice. Zasugerował, że nie-
pamięć, która powstała na Lubelszczyźnie, 
jest wynikiem zasiedlenia pustych domów 
w dzielnicach żydowskich przez sąsiadów 
polskiego pochodzenia po II wojnie świato-
wej. „Czy w tym nie ma czegoś pierwotnego, 
że kiedy wchodzę i przejmuję czyjś dobytek, 
to absolutnie nie chcę o tym pamiętać, bo 
nagle staję się właścicielem czegoś, co jest 
namacalne, ma wartość, czyli np. domu, 
nieruchomości, więc wypieram z pamięci 
poprzednich mieszkańców, bo nie chcę 
oczywiście pamiętać kogoś, kto tutaj miesz-
kał, bo nie do końca wtedy ten dom będzie 
mój?” Głos zabrała w tym momencie prof. 
Wolff-Powęska, wskazując, że „analogiczna 
sytuacja była, kiedy osadnicy z Polski central-
nej i z Kresów Wschodnich zasiedlali ziemie 
zachodnie, wchodzili do domostw, gdzie 
jeszcze były ciepłe pościele po uciekających 
i wysiedlonych przymusowo Niemcach. 
Oczywiście, że chcieli o nich zapomnieć. 
Wyrywali bukszpan i inne dekoracyjne rośli-
ny, bo one nie były ich własne, były nieznane 
w ich regionie. Zaistniał wtedy dysonans 
między duchowymi potrzebami człowieka  
a otoczeniem architektonicznym – surowymi 
wnętrzami kościołów protestanckich, sza-
chulcowymi budynkami, a więc tym, czego 
nie znali. To najczęściej byli ludzie prości, 
biedni i pewne elementy cywilizacji były im 
obce. Więc wyrywali armatury w łazienkach, 
niszczyli windy, których nie znali. Takie 
zderzenie duchowej potrzeby „swojskości” 
i obcego, nieoswojonego otoczenia mate-
rialnego powoduje konflikt i oczywiście 
odrzucenie tego, co nieznane. Myślę, że ci, 
którzy zajęli domostwa żydowskie musieli 
się tak samo czuć. Każdy, kto zna książkę 
Barbary Engelking Szanowny panie gistapo11 

o donosach warszawiaków na żydowskich 
sąsiadów – chodzi o setki donosów, które 
na poczcie przechwytywano – […] musi 
uznać, że nie byliśmy aniołami. […] A więc 
taka niepamięć to jest świadome wypieranie 
czegoś, co powoduje dysonans i konflikt we-
wnętrzny w człowieku”. Prof. Buchowski do-
dał: „Zwłaszcza że tam często wchodzono do 
domów [i przejmowano dobytek – U.B.-G.]  
ludzi osobiście sobie znanych”.

Panel poruszył kwestię pamięci polsko- 
-niemiecko-żydowskiej z wielu stron. Nie dał 
jednoznacznych odpowiedzi, nie wyczerpał 
też szerokiego i bardzo rozległego tematu, 
ale podjął próbę dotknięcia sedna problemu. 
Ukazał, że pamięć ta jest trudna, niejedno-
rodna, nie tylko dla Polaków, ale także dla 
Żydów czy Niemców. Porozumienie i sposoby 
walki z niepamięcią bywają różne, jedne są 
bardziej skuteczne, inne mniej. Niewątpliwie 
jednak jest to temat bolesny dla wszystkich 
trzech narodowości i niejednokrotnie będzie 
jeszcze poruszany na płaszczyźnie historycz-
nej, politycznej i społecznej.

PRZYPISY
1  Odwiedziło ją 4 975 osób.
2  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” to samorzą-

dowa instytucja kultury działająca w Lublinie na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej 
działania nawiązują do symbolicznego i historycznego 
znaczenia siedziby ośrodka – Bramy Grodzkiej, dawniej 
będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim 
i żydowskim – jak również do położenia Lublina  
w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Za: 
http://teatrnn.pl/ [dostęp: 30.11.2016].

3  Tomasz Pietrasiewicz (ur. 1955) – twórca i dyrektor 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, 
aktor teatru Grupa Chwilowa i reżyser Teatru NN, 
autor aranżacji wnętrz Bramy Grodzkiej i działań  
w przestrzeniach miasta, animator kultury, działacz 
opozycji w okresie PRL, autor książek. Za: http://
teatrnn.pl/leksykon/node/3374/tomasz_pietra-
siewicz_ur_1955 [dostęp: 30.11.2016].

4  Więcej informacji na temat projektu: http://teatrnn.
pl/kalendarium/node/2027 [wgląd: 30.11.2016].

5  Janusz Marciniak (ur. 1954) – profesor Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu, malarz i artysta 
interdyscyplinarny, zaangażowany w rozwijanie 
koncepcji sztuki zorientowanej społecznie, w two-
rzenie alternatywnych form niezależnej działalności 
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artystycznej. Finalista międzynarodowego konkursu 
na pomnik Holokaustu w Atlantic City (2010). 
Otrzymał dwukrotnie Grand Award of the European 
Association for Jewish Culture za performance Alfabet 
(2006) i performance/instalację Atlantis (2004). 
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, US Holocaust Memorial Museum 
w Waszyngtonie, Miejskiej Galerii Sztuki Arsenał  
w Poznaniu, Fundacji Signum i w kolekcjach prywat-
nych. Za: http://www.artinfo.pl/artysta/janusz-
-marciniak [dostęp: 30.11.2016].

 6   Rafał Jakubowicz (ur. 1974) – absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Od 2000 r. wykłada na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie jest obecnie 
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
i prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. 
Jakubowicz zwraca uwagę na grozę niepamięci i wyni-
kającej z tego faktu niewiedzy. Za: http://culture.pl/
pl/tworca/rafal-jakubowicz [dostęp: 30.11.2016].

  7 Chodzi o główną elewację budynku, widoczną od 
strony ulicy Wronieckiej oraz skweru Akivy Egera.

 8  Prof. Wolff-Powęska ma na myśli inicjatywę powstałego 
w 2002 r. Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego 

w Poznaniu. W pomieszczeniach odbudowanego 
Zamku Przemysła II znajduje się obecnie Muzeum 
Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. W latach 2010–2013 wzniesiono część 
południową według projektu poznańskiego architekta 
Witolda Milewskiego. W czerwcu 2016 r. otwarto 
wieżę, na której znajduje się punkt widokowy. Dnia 
26 marca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie całego 
kompleksu. Wzniesiony na wzgórzu przewyższa 
obecnie dominującą w centrum Poznania ogromną 
bryłę zamku zbudowanego w latach 1905–1910 dla 
cesarza niemieckiego i króla pruskiego Wilhelma II. 
Budynek ów po dzień dzisiejszy nazywany jest Zam-
kiem Cesarskim, obecnie znajduje się w nim siedziba 
Centrum Kultury ZAMEK.

 9   Z. Pakuła ma na myśli hebraistykę, działającą  
w ramach Zakładu Hebraistyki, Arameistyki i Ka-
raimoznawstwa przy Katedrze Studiów Azjatyckich, 
otwartą w 2008 r. po podziale Instytutu Orientali-
stycznego na Wydziale Neofilologii UAM.

10  M. Akavia, M. Bilewicz, A. Folwarczny, M. Kozłowski, 
Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, Warszawa 
2006.

11  B. Engelking, Szanowny panie gistapo, Warszawa 2003.
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Urszula Baszczyńska-Gosz 

“A difficult memory
of difficult people”.

A memo 
from the panel 

“The burden 
of memory. 

Poles – Germans 
– Jews”

SUMMARY

The exhibition project: [Non]Holy and Matzevot 
for Everyday Use, held between May 7th and Octo-
ber 16th, 2016 provoked may emotions. It likewise 
provoked many questions, also difficult ones, answers 
to which are far from obvious and unequivocal. The 
photographs taken by Łukasz Baksik and Staff of the 
Museum of Ethnography, Branch of the National 
Museum in Poznań, were an object of keen interest 
of the general public. The exhibitions were accom-
panied by a debate panel held on 16 October 2016. 
Moderated by Prof. Michał Buchowski, it gathered 

the following panellists: Prof. Anna Wolff-Powęska, 
Dr Joanna Roszak and Zbigniew Pakuła. The mainly 
addresses the question of the three nationalities of 
Poles, Germans and Jews, their inter-relations and 
status in the public space of the city of Poznań. The 
debate focused, therefore, on notions connected 
with the so-called “anthropology of memory”, i.e. 
forgetting and memory, responsibility, civil society, 
national minorities, and Polishness. The above issues 
were discussed in both their historical and contem-
porary contexts. 
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