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Beata Frontczak

kustosz Działu Rzemiosła Artystycznego
Muzeum UJ

Wielki Czwartek w Izbie Pańskiej Ratusza Krakowskiego

W Collegium Maius od około 1852 roku znajdują się portal i drzwi
z Izby Pańskiej Ratusza Krakowskiego, dziś nieistniejącego. Na Rynku Krakowskim
pozostała jedynie wieża ratuszowa i podziemia.
Izba Pańska (stuba dominorum, stuba consularis) zwana także Sądową
lub Radziecką, była najpiękniejszą reprezentacyjną salą znajdującą się
w Ratuszu Krakowskim, zbudowanym ok. 1300 roku w południowo-zachodniej
części Rynku. Ta okazała sala usytuowana była na parterze gmachu, drzwi do niej
znajdowały się na wprost wejścia głównego z Rynku do parterowej sieni
ratuszowej1. Dwukondygnacyjny, kamienny ratusz był rozbudowywany przez
stulecia. Średniowieczny ratusz ostatecznie został ukształtowany w połowie
XV wieku2. W ciągu wieków zmieniał się także wystrój jego wnętrz. W okresie
gotyku Izba Pańska, jak się przypuszcza, musiała mieć strop drewniany,
a jej ściany zapewne zdobiły obrazy religijne, odnoszące się wprost do funkcji
sądowej sali, takie jak przedstawienie Sądu Ostatecznego. W 1546 roku salę
ozdobiły kupione w Gdańsku haftowane obicia, do których hafciarz krakowski
dodał herby miejskie. W okresie żałoby obicia te zasłaniano kirem. Drzwi Izby
Pańskiej były w tym czasie prawdopodobnie rzeźbione, zdobione okuciami,
pomalowane na zielono. Wzdłuż ścian stały wówczas ławki pokryte safianowymi
poduszkami. Okna były przeszklone szybami weneckimi. W 1568 r. ściany sali
Portal i drzwi z Izby Pańskiej Ratusza
zdobiły jedwabne szpalery włoskie3. W latach 1592-1593, gdy burmistrzem
Krakowskiego, Aula Jagiellońska, Collegium
Krakowa był Marcin Urbankowicz, a po nim Paweł Zutter, urządzono Izbę Pańską
Maius, fot. G. Zygier.
wzbogacając jej wystrój między innymi o zabytki w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Wykonano wówczas
ramowy strop, pod nim gzyms biegnący wzdłuż ścian osadzony na konsolach, pod którym krakowski malarz,
Kasper Kurcz namalował al fresco popiersia królów polskich. Wtedy również powstały obramienia trzech
okien z kolumnami oraz wspomniany portal i drzwi, obecnie umieszczone w Auli Jagiellońskiej Collegium
Maius4. Polichromowany, złocony portal wykuty z wapienia pińczowskiego 5, z czerwonego i brązowego
marmuru oraz osadzone w nich drzwi zdobione od strony Izby Pańskiej intarsją z motywami figuralnymi (herb
Krakowa i personifikacja Sprawiedliwości z mieczem w prawej ręce i szalkową wagą w lewej)
i ornamentalnymi, wykonaną z wielu gatunków drewna 6, zaprojektował Jan Frankstijn (Frankenstein),
1

J. Muczkowski, Dawny krakowski ratusz, „Rocznik Krakowski”, t. VIII, Kraków 1906, s. 24-25, s. 42; E. Błażewska, Jeszcze o portalu i drzwiach z Izby Pańskiej
dawnego Ratusza Krakowskiego. Ikonografia zabytku, „Krzysztofory”, t. 11, 1984, s. 14; W. Komorowski, A. Sudacka, Rynek Główny w Krakowie,
seria Nasze pamiątki i krajobrazy, red. Olgierd Czerner, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008, s. 231 (autorzy pomyłkowo piszą, że Izba Pańska od początku mieściła się
na drugim piętrze ratusza, błąd ten skorygował Komorowski w kolejnej publikacji o ratuszu); W. Komorowski, Najstarszy ratusz - symbol miejskiej autonomii,
w: Urbs Celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, red. A. Grzybkowski, Z. Żygulski jun., T. Grzybkowska, Kraków 2008, s. 182-186.
2
W. Komorowski, op.cit., s. 179.
3
J. Muczkowski, op.cit., s.26; M. Wyżga, Ceremonie na ratuszu krakowskim w XV-XVIII wieku, „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 74, 2014,
s. 143-144.
4
J. Muczkowski, Dawny krakowski ratusz, „Rocznik Krakowski”, t. VIII, Kraków 1906, s. 27; W. Komorowski, A. Sudacka, op.cit., s. 69-70, s. 231; M. ŁodyńskaKosińska, Frankenstein , w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t.II, D-G, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 241.
5
E. Błażewska, Portal i drzwi z Izby Pańskiej dawnego ratusza krakowskiego. Uwagi nad źródłem inspiracji artystycznych, w: Ratusz w miastach północnej Europy.
Materiały sesji Ratusz w miastach nadbałtyckich, Gdańsk 1997, s. 198.
6
Materiały zostały rozpoznane w trakcie prac konserwatorskich przeprowadzonych przez PKZ w Krakowie w l. 1981-1982. Do intarsji drzwi użyto drewno brzozy,
dębu zwyczajnego i czarnego, palisandru, czeczotki, jesionu, lipy, jabłoni, odwrocie drzwi ma intarsję wykonaną z palisandru, czarnego dębu, czeczotki, drewna
egzotyczne (cytryna) (zob. E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., s. 18-19); Komorowski, op.cit., s. 183, 186, il. 3, il. 4.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 17/04/2022

architekt królewski i rzeźbiarz pochodzenia niemieckiego, który do Krakowa przybył prawdopodobnie
z Ząbkowic Śląskich7. Projekt drzwi po mistrzowsku zrealizował krakowski stolarz Piotr Kalina, który za owe
drzwi » sztukwerkowe«, jak odnotował pisarz miejski w 1593 roku, otrzymał 12 marek i 36 groszy 8.
Wymienione elementy wystroju Izby Pańskiej przetrwały w tej sali do końca istnienia Ratusza Krakowskiego.
O losach ratusza przesądziła utrata przez Polskę niepodległości. Po ostatnim rozbiorze zarząd miasta
Krakowa stracił pełną autonomię. Ratusz pustoszał i niszczał. Na posiedzeniu 1 marca 1817 roku Senat
Wolnego Miasta Krakowa w podjętej uchwale orzekł: „Zważywszy, iż w liczbie domów narodowych
i gmachów publicznych znajdują się niektóre zupełnie spustoszałe, których podźwignienie znacznegoby
wymagało kosztu, a nie mogąc być użytemi na zamiary rządowe, wydatkowi temu odpowiadające, muszą być
zburzonemi, a place sprzedane. (...) Ponieważ część gmachu starym ratuszem zwanego oddawna na spichrze
obrócona, ponieważ w stanie opustoszałym znajduje się: Te więc spichrza mają być zburzonemi (...) Wieża
jednak ratusza, miejsce dla głównej warty, czyli hauptwach i korpus starego ratusza od strony wieży ma
pozostać w całości (...)”. Ratusz jednak wbrew tej decyzji rozebrano w całości, pozostawiając jedynie wieżę 9.
Ponad czterdzieści lat później, w 1863 roku, poeta i dramaturg, Władysław Ludwik Anczyc na łamach
„Tygodnika Illustrowanego” pisał: „(…) Kiedy w innych krajach troskliwie czuwano nad przechowywaniem
starożytnych zabytków, u nas inaczej się działo. (…) Po wszystkich miastach niemieckich przechowują ratusze
jak relikwie; u nas zburzono ratusz warszawski, a rząd wolnego miasta Krakowa, od nikogo nie naglony,
nie mając ani poczucia piękna, ani zamiłowania rzeczy ojczystych, targnął się na ten prześliczny zabytek wieku
XIII i pamięci swej na zawsze słuszny ztąd zarzut zgotował” 10. Niemal sto lat po uchwale Magistratu,
w 1906 roku, Józef Muczkowski pisząc o Ratuszu Krakowskim, skomentował z gorzką ironią decyzję władz
miasta: „Tak więc z lekkiem sercem, dla «upiększenia miasta», zadekretowano usunięcie z powierzchni ziemi
gmachu, który przez tyle wieków był siedzibą patryotycznego i Rzeczypospolitej zawsze wiernego
mieszczaństwa, który oglądał w swych murach cesarzów, królów, senatorów, który był świadkiem hołdu
pruskiego i przysięgi Kościuszki”11.
Po zburzeniu ratusza siedziba zarządu miejskiego (Ekonomii Miejskiej) przeniosła się do dawnego
kolegium pojezuickiego przy kościele śś. Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 12. Portal i drzwi przed 1845 rokiem
znalazły tu miejsce przechowania. Około 1850 roku drzwi zamykały sień przed kancelarią, natomiast
zdemontowany portal leżał w korytarzu13. Dzięki Komitetowi Archeologicznemu Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego, którego sekretarzem był dr Karol Kremer, ówczesny dyrektor budownictwa w Krakowie, w tych
latach prowadzący odnowienie Collegium Maius w stylu neogotyckim, odrzwia z Izby Pańskiej Ratusza
Krakowskiego „znalazły przytułek” w odnowionym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, czyli w Collegium Maius 14.
W 1852 roku w Collegium Maius zostały osadzone w ścianie między Librarią a kancelarią dyrektora Biblioteki
Jagiellońskiej15, następnie ok. 1950 roku w ścianie między Aulą Jagiellońską a klatką schodową Collegium

7

K. Sinkówna, Portal i drzwi z dawnego ratusza krakowskiego i ich domniemany twórca „Prace Komisji Historii Sztuki”, Warszawa 1934/1935, t.VI, z.1,
Sprawozdania z posiedzeń, s.36; W. Komorowski, A. Sudacka, op.cit., 70; E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., s.17; J. Wilkosz, Szkic Jana Matejki do projektu
dekoracji Sali radnej Magistratu w Pałacu Wielkopolskich na tle wątków ideowych wystroju Izby Pańskiej w historycznym Ratuszu krakowskim. Przyczynek
do ikonografii siedzib władz miasta Krakowa, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie”, N. S., 6, 2013, s.6; E. Błażewska, Portal i drzwi…, s. 196-197;
W. Komorowski, op.cit., s.183, s.186.
8
Nazwisko stolarza i koszt wykonania drzwi odnalazł Józef Muczkowski w rejestrze wydatków miejskich (zob. J. Muczkowski, op.cit., s.27).
9
Ibidem, s. 2; W. Komorowski, op.cit., s.192-193.
10
Wł. L. Anczyc, Izba Pańska czyli radziecka w ratuszu krakowskim, „Tygodnik Illustrowany”, 1863, t. VII, nr 185, s.142.
11
J. Muczkowski, op.cit., s.1-2.
12
Ibid., s. 40.
13
E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., s.15.
14
J. Muczkowski, op.cit., s.2 ; E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., s.16-17.
15
W „Tygodniku Illustrowanym” w 1861 r. w nr 68, na s. 11, został opublikowany rysunek drzwi i portalu wykonany według fotografii Karola Beyera
(zob. E. Błażewska, op.cit., s.16 ); zdjęcie z 1937 r. portalu i drzwi w zasobach NAC, sygnatura 1-N-3045-9.
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Maius16. Tym samym odrzwia, znajdując tu schronienie, na zawsze zostały wyrwane ze swego naturalnego
kontekstu obyczajowego.
W Izbie Pańskiej Ratusza Krakowskiego obradował magistrat Krakowa, odbywały się posiedzenia sądu
i do 1562 roku sesje sądu ławniczego. W sali miały miejsce coroczne elekcje rajców i burmistrzów, zawsze
w niedzielę po święcie Trzech Króli oraz uczty z tej okazji wydawane, sprawozdania lonerów miasta
z zarządzania majątkiem miejskim, rozliczanie dzierżawców podatków miejskich, uroczyste wprowadzanie
nowej pieczęci. Tutaj po koronacji miasto składało hołd królowi. Zygmunt III Waza, po wjeździe do miasta
zatrzymał się w Ratuszu Krakowskim, gdzie po przebraniu się w uroczyste szaty w tzw. gmachu królewskim,
w Izbie Pańskiej odebrał hołd mieszczan, którzy na aksamitnej poduszce wręczyli mu symboliczny pęk ośmiu
złotych kluczy do bram i tradycyjny podarek w postaci siedmiu pozłacanych pucharów. Po przysiędze władz
miasta król włożył koronę, przejął od senatorów berło i jabłko i dokonał nobilitacji wybranych mieszczan.
Hołd ten powtórzono publicznie przed ratuszem. Król prowadzony pod baldachimem niesionym przez sześciu
rajców wyszedł wówczas z gmachu na Rynek. Podobne uroczystości miały miejsce z okazji wizytacji
królewskich, jak tej w 1787 roku z okazji wjazdu do Krakowa króla Stanisława Augusta 17. Homagium, złożenie
hołdu królowi, było najważniejszą od średniowiecza ceremonią państwową w Krakowie, po której w Izbie
Pańskiej odbywała się wystawna uczta18. W tej sali rada miasta przyjmowała legatów papieskich, obcych
posłów, w tym tak niezwykłych, jak przedstawiciel szacha Abbasa I Wielkiego, który jesienią 1605 roku
odwiedził Kraków. Rada miasta podejmowała w Izbie Pańskiej królów, książęta, biskupów, najważniejszych
urzędników Rzeczypospolitej, dygnitarzy koronnych. Rajcy przy udziale swych małżonek organizowali
ceremonie dla małżonek królewskich oraz małżonek najważniejszych obywateli miasta. W ratuszu
patrycjusze spotykali się z okazji świąt, wesel, styp 19. W czasie uroczystości religijnych z kasy miasta
przeznaczano znaczne kwoty na procesje z okazji Bożego Ciała, procesje palmowe, nabożeństwa w Wielki
Czwartek i w Wielki Piątek.
Natomiast w żadnej publikacji omawiającej funkcjonowanie Ratusza Krakowskiego nie ma informacji
o wydarzeniu, jakie miało miejsce co roku w Wielki Czwartek, w Izbie Pańskiej, z udziałem Bractwa Męki
Pańskiej20.
Pewne pojęcie o tym, jak wyglądała Izba Pańska przed zburzeniem Ratusza Krakowskiego, w czasach,
gdy odbywały się w niej ceremonie organizowane przez Bractwo Męki Pańskiej, daje nam rysunek piórkiem
wykonany przez krakowskiego malarza Józefa Brodowskiego, profesora malarstwa w Uniwersytecie
Jagiellońskim21. Artysta wykonał serię rysunków, na których uwiecznił nie tylko architekturę gmachu,
ale także jego wnętrza, w tym wystrój Izby Pańskiej. Na podstawie rysunku Brodowskiego, ok. 1844-1845 r.
Jan Kanty Wojnarowski namalował akwarelę, według której we wrocławskim Instytucie Wilhelma Santera,
ok. 1845 r. została wykonana litografia 22.
Izba Pańska miała trzy ogromne okna ujęte przez kolumny, z siedziskami kamiennymi, wychodzące na stronę
południową. „W stronie południowej były więzienia, jedno zwane Dorotką, a drugie z trzech sklepów23
złożone służyło do tortur. Te więzienia miały swoje wchody od podwórczyka zamkniętego od południa
16

K. Estreicher, Collegium Maius. Dzieje gmachu, il.91, s. 179, s. 242; E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., s.18.
M. Wyżga, op.cit., s.152-153
18
Ibid., s.151-152.
19
J. Muczkowski, op. cit., s.28-29; Komorowski, op.cit., s.186; M. Wyżga, op.cit., s. 143.
20
Nie wspomina o nich nawet M. Wyżga omawiający ceremonie w ratuszu krakowskim (zob. M. Wyżga, op.cit.)
21
J. Muczkowski błędnie opublikował akwarelę Wojnarowskiego jako rysunek J. Brodowskiego przechowywany w MNK w Krakowie (zob. J. Muczkowski, op.cit.,
fig.15, s. 27). Rysunki J. Brodowskiego odnalazła E. Błażewska, która po raz pierwszy też opublikowała rysunek Brodowskiego przedstawiający Izbę Pańską
(E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., il.1, s. 14-15).
22
Dziękuję pani Marii Natalii Gajek za odnalezienie w zbiorach Muzeum UJ litografii z przedstawieniem Izby Pańskiej. Litografię podarował w 2004 r. do zbiorów
Muzeum UJ prof. Stanisław Waltoś, ówczesny dyrektor Muzeum UJ; Rysunki Józefa Brodowicza znajdują się w zbiorach Miasta Krakowa, natomiast akwarela Jana
Kantego Wojnarowskiego w zbiorach MNK w Krakowie (zob. E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., il.1, il.2, s.15); J. Wilkosz, op.cit., s.11, il.8.
23
Pomieszczeń.
17
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kabatami,
czyli
więzieniami.
Na
tym
podwórczyku zwanym między-kabaty karano
śmiercią winowajców, jeżeli dla jakichkolwiek
powodów, nie chciano tego na rynku, w obec
publiczności czynić”24.
Karol Mecherzyński, który prawdopodobnie zlecił wykonanie tej litografii według
akwareli Wojnarowskiego jako ilustrację do swej
książki o magistratach25, zamieścił także
obszerne objaśnienie litografii.
Pisał: „(...)Wnijście do tej sali dolnej otwierały
drzwi wielkie jednoskrzydłowe, drewniane,
piękną rzeźbą przyozdobione, na których
widzieć pośrodku allegoryą sprawiedliwości,
a powyżej herb miasta. Drzwi te osadzone były
między dwoma słupami z ciosowego kamienia,
z wysokim kamiennym supraportem, na którym
Pańska Krakowskiego Ratusza przed 1820 r., litografia ok. 1845 r.,
dawał się czytać u góry napis: Ubi charitas Izba
według akwareli J. K. Wojnarowskiego, 1844-1845 r. , według rysunku J. Brodowskiego,
et amor, ibi Deus est. [podkr. BF] (...) Strop 1825-1844 r., Muzeum UJ, nr inw. 17314, fot. M. Kozina.
drewniany kształtnej budowy, w wiązaniach
wypukłych miał złocone rozety, prostopadle do ziemi wiszące, a niżej pułapu rzędem na ścianach malowane
były (al fresco) obrazy królów polskich, starodawnego i bardzo dobrego pędzla. (...) Wysoka klatka żelazna
ku środkowi izby, jak ją rycina przedstawia (z tą jednak różnicą, że na wszystkich przecięciach kraty
znajdowały się małe orzełki) malowana zielonym kolorem i na orzełkach złocona, była miejscem zachowania
dekretów i pism urzędowych. Tam pisarz sądowy zasiadał i i spisywał wyroki na obradach magistratu zapadłe.
Poza kratką pisarską, ku drzwiom sali, znajdowała się ława kamienna, na której usiadał dozorca albo sługa
sądowy (famulus). (...) Wreszcie na środku sali stał staroświeckiej roboty stół kobiercem przykryty; na nim
wielki krucyfiks drewniany, około stołu krzesła sędziowskie, które co do kształtu wiernie przedstawia rycina.
Niektóre z tych sprzętów pozostały dotąd w składach rządowych, jako zachowania godne pamiątki. (...)” 26.
Grabowski Ambroży, który widział Izbę Pańską przed zburzeniem ratusza dodał do tego opisu inne
szczegóły. „Na środku stał wielki stół do obrad radzieckich, a w około tego zydle czyli ławy z oparciem w tyle,
a w nowszych już czasach, w początku teraźniejszego wieku porządne krzesła. (...) W jednym narożniku sali,
stała jakaś przegroda niby klatka z żelaznej kraty sztuczną ślusarską robotą; było to miejsce, w którem siedział
pisarz magistratu, czyli miejski i ja jeszcze w niej pamiętam ostatniego już pisarza, który zwał się Pączkowski.
Obicia w izbie radzieckiej były dwa, jedno z karmazynowego atłasu, drugie białe pstre” 27.
Karol Kremer uzupełnił: „(...) strop był drewniany na dzielnice rozłożony, w których wśród drewnianych
malowanych rozet, były obrazy na płótnie, ściany okrywało obicie, jedno karmazynowe atłasowe, a drugie
Cesarzów Rzymskich, około ścian były ławy wyściełane (...) Piękne były drzwi wchodowe, wykładanej roboty,
z drzewa różnobarwnego, ozdobione nadto różnemi wyrzynanemi pięknemi gzymsami i płaskorzeźbami,
otoczone były oprawą kamienną bardzo wspaniałą, w stylu zygmuntowskim, w niej na czerwonym marmurze
wyryte napisy zastosowane do miejsca [podkr. BF], były i płaskorzeźby misternej roboty, a to wszystko
24

K. Kremer, Wiadomość o ratuszu krakowskim, Kraków 1852, s.18.
E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., s.16.
26
K. Mecherzyński, który miał 20 lat, gdy Ratusz Krakowski rozbierano, mógł Izbę Pańską widzieć, stąd w jego opisie mowa o złoconych rozetach, drewnianym
krucyfiksie, orzełkach na kracie, a są to szczegóły, które mógł znać tylko z autopsji (zob. K. Mecherzyński, O magistratach miast polskich a w szczególności miasta
Krakowa.Z ryciną, Kraków 1845, rycina na stronie przedtytułowej, objaśnienie ryciny po stronie tytułowej) ; E. Błażewska, Jeszcze o portalu..., s.15-16.
27
Ibid., s. 28; J. Muczkowski cytuje opis Grabowskiego za Wł. L. Anczycem (zob. Wł. L. Anczyc, op.cit., s.142); J. Wilkosz, op.cit.,s.9-10.
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na pięknych wspierało się słupach. W ścianach pomieszczane szafy, służyły na chowanie ksiąg i papierów
„W przypisie autor dodaje, że nie było okna z lewej strony, bo za tą ścianą były inne pomieszczenia, „była tam
jedynie framuga czyli wnęka z szafą”28. Ten błąd popełnił już J. Brodowski, a powtórzył J. N. Wojnarowski 29.
Wszystkie elementy dekoracyjne Izby Pańskiej, podobnie jak w innych siedzibach władz miejskich w tym
czasie, tworzyły zwarty program ikonograficzny, dziś trudny do zrekonstruowania ze względu na zbyt małą
ilość informacji na temat tej niezachowanej dekoracji. Nie wiadomo na przykład, jakie przedstawienia

namalowane były w polach stropu30. Natomiast znane są liczne inskrypcje, dziś niezachowanie, jakie
były w XVI wieku w Ratuszu, być może właśnie w Izbie Pańskiej, doczekały się bowiem już wtedy
publikacji w kilku drukach31. „Program ikonograficzny Izby Pańskiej nie jest w pełni znany, ale bez
wątpienia zawierał (jak w Sali Czerwonej) liczne i krzyżujące się wątki ideowo-polityczne, symboliczne
i o charakterze moralnym, które (jak pisze Arnold Bartetzky) można traktować jako» dokumenty
świadczące o samookreśleniu i o aspiracjach ówczesnych elit miejskich, a przede wszystkim o ich
pozycji jako podmiotu politycznego, działającego w konglomeracie wzajemnych stosunków pomiędzy
miastem, królem, dynastią i państwem (…) « (…) Może raczej należy upatrywać bardziej
zdecydowanego stanowiska rajców, którzy goszcząc w Izbie Pańskiej króla nazajutrz po koronacji
i składając mu hołd oraz wręczając podarunek, dyskretnie napominali o powinnościach elekcyjnego
władcy, równego im przed Bogiem. Na zwieńczeniu portalu wejścia widniała maksyma Ubi charitas
et Amor ubi Deus est”32. Natomiast Wyżga podzielając poglądy wielu autorów stwierdzał:
„Nadto treści polityczne, mniej lub bardziej powiązane z religijnymi były wizualizowane we wnętrzach
ratusza w malowidłach i rzeźbach, a także ujęte w inskrypcjach z maksymami filozoficznymi,
moralnym i przypowieściami, eksponowanymi zwłaszcza na ścianach Izby Pańskiej, najważniejszego
pomieszczenia w ratuszu. Sentencja Ubi charitas et amor, ibi Deus est, miała sugerować «symboliczną
bramę miasta rządzonego sprawiedliwie»”33.
W żadnej publikacji autorzy nie podają źródła tej inskrypcji. Nie jest to zwyczajna sentencja
łacińska o moralizatorskim brzemieniu. Są to pierwsze słowa hymnu wykonywanego podczas
mandatum, ceremonii umywania nóg w Wielki Czwartek. Hymn został skomponowany przez Paulina
II z Akwilei w czasach karolińskich. Po raz pierwszy zaśpiewano go w czasie mszy otwierającej synod
w Friuli w 796 roku, któremu Paulin, późniejszy św. Paulin, jako biskup przewodniczył. W X wieku
hymn złączono z manadatum. W Mszale Rzymskim z 1474 roku miał dziewięć zwrotek, w Mszale
Rzymskim z 1570 roku skrócony został do trzech strof. Treść hymnu jest parafrazą wielu tekstów
biblijnych, m.in. Hymnu o miłości (1 Kor 13, 1). Według Mszału Rzymskiego z 1570 roku, w czasie
ceremonii mandatum celebrans obmywał prawą stopę osoby wyznaczonej do obrzędu i całował ją,
podczas gdy chór śpiewał antyfony z psalmami, a na końcu Ubi caritas et Amor oraz modlitwę
Ojcze Nasz i orację Adesto Domine34. Tekst inskrypcji wprost odnosi się do ceremonii uwalniania
więźniów w Izbie Pańskiej Ratusza Krakowskiego w Wielki Czwartek.

28

J. Muczkowski, op.cit., s. 27-28.
K. Kremer, op.cit., s. 19; J.Wilkosz, op.cit., s.10.
30
J. Wilkosz, op.cit., s. 16-17, s. 19.
31
„Napisy zagubione na różnych budynkach krakowskich. In foro cracoviensi (…)” St. Tomkowicz, Napisy domów krakowskich, „Teka Grona Konserwatorów Galicji
Zachodniej” t. I, 1900 r., s.6 ; J. Muczkowski, op.cit.,s.26; M. Wyżga, op.cit., s. 144; J. Wilkosz, op.cit., s.16.
32
W. Komorowski, op.cit., s. 186.
33
M. Wyżga, op.cit.,s. 142.
34
B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s.483; St. Mieszczak, Mandatum, w: Encyklopedia katolicka, t.XI, Lublin 2006, szp.1129.
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Fundamentalnym źródłem umożliwiającym osadzenie gmachu w kontekście obyczajowym są księgi
rachunków miasta. Źródło niezmiernie bogate i użyteczne. Rejestry wydatków sporządzane przez
pisarza miejskiego na prace budowlane, nowe elementy wystroju, meble, tkaniny, obrazy pozwalają
dziś na precyzyjne umiejscowienie w czasie wszystkich zmian dotyczących gmachu, a rejestr
wydatków związanych z ceremoniami pozwala odtworzyć sposób funkcjonowania siedziby władz
miejskich. Badacze gmachu, a także badacze rozmaitych uroczystości, jakie się w nim odbywały,
nie wspominają o ceremonii uwalniania więźniów w Wielki Czwartek w Izbie Pańskiej, ponieważ
w wydatkach miejskich nie ma żadnych informacji na ten temat. Wszystkie koszty związane z tym
wydarzeniem ponosiło Bractwo Męki Pańskiej, które ten ceremoniał prowadziło.
Bractwo Męki Pańskiej w Krakowie zostało założone w 1595 roku, przy kościele Franciszkanów,
przez ówczesnego kanonika katedralnego Mikołaja Szyszkowskiego, od 1617 roku biskupa
krakowskiego35. Ustawy brackie także zostały zredagowane przez założyciela bractwa. Bractwo Męki
Pańskiej szybko stało się popularne. Do księgi Bractwa Męki Pańskiej wpisali się kardynałowie Jerzy
Radziwiłł, Andrzej Batory, nuncjusz apostolski Germanicus Malaspina, arcybiskupi, krakowski Bernard
Maciejowski, chełmski Stanisław Gamoliński, wojewodowie, krakowski Mikołaj Firlej, lubelski Mikołaj
Zebrzydowski, kanclerz litewski Leon Sapieha. Znaczenie bractwa znacznie wzrosło, gdy królowa Anna
oraz królewicz Władysław wpisali się do księgi brackiej, a król Zygmunt III Waza zaczął uczestniczyć
w nabożeństwach bractwa. W dniu, w którym założono bractwo urodził się królewicz Władysław,
oczywistym stał się wtedy wybór syna królewskiego na pierwszego protektora bractwa 36. Niemniej
krakowskie Bractwo Męki Pańskiej zdominowali mieszczanie. W Krakowie największą popularność
bractwo zdobyło opiekując się więźniami i starając się o ich wyzwalanie, w tym skazanych na karę
śmierci, co miało miejsce po raz pierwszy w 1620 roku 37.
Wielkopostną akcję wyzwalania więźniów bractwo rozpoczynało w marcu, wyznaczano
wówczas wizytatorów, którzy począwszy od czwartej niedzieli Wielkiego Postu odwiedzali więzienia
krakowskie, w tym te w ratuszu, tzn. „dłużnicę, kabat pierwszy, kabat drugi i więzienie zwane
Pod Pańską izbą”38. W Ratuszu Krakowskim, w podziemiach znajdowały się więzienia oraz piwnica
tzw. Świdnicka, w której był wyszynk różnego rodzaju piw, w tym słynnego piwa świdnickiego.
Średniowieczna procedura sądowa stosowała dwa rodzaje więzienia, cywilne za długi i kryminalne
w sprawach „o gardło” czyli zabójstwo. Więźniowie, którzy byli niewypłacalnymi dłużnikami osadzani
byli w dłużnicy, mieszczącej się w kabatach widocznych z okien Izby Pańskiej, natomiast przestępcy
kryminalni w podziemiach, gdzie znajdowała się tzw. tortornia 39. Kabaty mieściły się w budynku
zbudowanym w końcu XVI wieku, przy południowej stronie Ratusza, połączone z nim wewnętrznym
dziedzińcem40. W sieni ratusza znajdowały się drzwi prowadzące na dziedziniec zamknięty z jednej
strony kabatami. Tędy prowadzono więźniów przed sąd w Izbie Pańskiej.
„W tej samej sieni spostrzegamy leżące w podłodze drzwi, prowadzące wprost do więzień
torturowych, temi to drzwiami zapewnie, nieszczęśliwych winowajców wprost po wycierpianych
mękach, przed sąd stawiano. Przez ten otwór więźniów wyciągano na sznurze (...)” 41.
35
36

37
38
39
40
41

A. Ziercan, Bractwo Męki Pańskiej w Krakowie (1595- 1795), „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny”, 26/1-2, 1983 r., s. 87.
Ibid., s.107, 109.
Ibid., s.161-162, s.164.
A. Ziercan, op.cit., s.166.
J. Muczkowski, op. cit., s. 34-35.
K. Kremer, op.cit,. s.13.
J. Muczkowski, op.cit., s. 28 ; K. Kremer, op.cit., s. 17-19.
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Osadzeni w więzieniu nie otrzymywali żadnego odzienia, rada miejska idącym na stracenie kupowała
czarne kaptury. Barłóg ze słomy służył do spania, jedyną zaś strawą był chleb. Krewni, przyjaciele
mogli dostarczyć nieszczęśnikom dodatkowe pożywienie. Jedyną niekiedy pociechą dla osądzonych
były odwiedziny. Bracia Męki Pańskiej udawali się do więzień odziani w kaptury, pisarz i zakrystianin
bracki sporządzali listę więźniów wraz z ich przewinami i rodzajem kary. W Wielkim Tygodniu
pertraktowano ze stronami w sprawie uwolnienia więźniów, po Niedzieli Palmowej bracia
kwestowali, aby zebrać fundusze na wykup dłużników. Uwieńczeniem tych starań Bractwa Męki
Pańskiej na rzecz więźniów były uroczystości w Ratuszu Krakowskim w Wielki Czwartek 42. Pierwszy
o tych uroczystościach pisał w 1862 roku Józef Łepkowski, przyszły założyciel Gabinetu Sztuki
i Archeologii UJ, posługując się aktami brackimi, podobnie jak Antoni Ziercan, autor fundamentalnej
rozprawy o Bractwie Męki Pańskiej43. Jak relacjonował Łepkowski, „Na wielki czwartek przygotowywano listę tych, którzy na uwolnienie zasługiwali. Gdy ten dzień nadszedł, robiono ołtarz
w ratusznej izbie pańską zwanej - do niej sprowadzano więźniów”, którym wcześniej fundowano
kąpiel, bieliznę i odzież44. Adam Chmiel wynotował również z ksiąg brackich informacje szczegółowe
o tym ołtarzu: „Arcybractwo wystawiało w izbie pańskiej czyli radzieckiej w ratuszu krakowskim
ołtarz, do którego miało w swoich rekwizytach »wiązanie albo rusztowanie«, ubierając ołtarz
«w dwie wielkie portiery płótnem błękitno malowane», a jako antependium ołtarza stawiano
»antependium czarne na kitajce z floresami złotymi malarską robotą z tureckiego proporca 1684
spod Wiednia«, przed ołtarzem zawieszając kaganiec mosiężny ze skarbca Arcybractwa. Na ołtarzu
umieszczano obraz przedstawiający Biczowanie P. Jezusa, albo ustawiano figury żywych osób,
przedstawiających Koronowanie Chrystusa cierniową koroną lub Samsona, który z paszczy lwa plastr
miodu pszczelego wyjmował45. „O godzinie 10tej przybywali kapnicy przed Ratusz; stamtąd starsi
bractwa z asysta sześciu braci z zapalonemi pochodniami, udawali się do kościoła N. M. Panny
po N. Sakrament. Prowadzili więc Infułata Archiprezbitera z N. Sakramentem, otoczonego wszystkiem
farnem duchowieństwem, wiodąc go na Ratusz do owej pańskiej izby. Tam infułat miał do więźniów
exortę, po której ich obecności całego miejskiego senatu krakowskiego komunikował. Następnie
odprowadzano duchowieństwo do farnego kościoła, a bractwo zasiadało w Ratuszu z więźniami
do zgotowanego obiadu; starsi zaś braccy usługiwali w czasie tej uczty. Po obiedzie, około 3ej godziny
umywali bracia nogi więźniom, całując je w imię pokory. Wreszcie pisarz bracki czytał wykaz tych
winowajców, którym konfraternia wolność wyjednała, z ogółu więźniów ich wyłączając. Burmistrz
pocałunkiem w czoło przywracał wolnym cześć obywatelską; bractwo zaś przybraniem mężczyzn
w własne kapy a niewiastom rańtuchami głowy osłoniwszy, przyjmowała ich do równości
a braterstwa z sobą. Wysokie zaiste pojęcie miłości chrześcijańskiej! Dawano tedy owym
wyswobodzonym jarzące w ręce pochodnie, a umieszczając każdego więźnia między dwoma braćmi,
tak z nimi w uroczystej procesyi szli z Ratusza do franciszkańskiego kościoła. Jeśli między
uwolnionymi byli tak zwani głównicy czyli gardłowi, to jest od kary śmierci wybawieni, ci przodowali
w orszaku niosąc trupie głowy - wszyscy bracia śpiewali pieśń: O duszo jakżeś droga itd. Przybywszy
przed kaplicę Matki Boskiej Bolesnej Smutkiem zwaną, leżąc tam więźniowie krzyżem,
kazania słuchał. Zkąd po udzielonem kapłańskim błogosławieństwie, za wszystko dziękując
42
43
44
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A. Ziercan, op.cit., s. 166-168.
A. Ziercan nie podaje w bibliografii artykułu J. Łepkowskiego.
J. Łepkowski, Z przeszłości: szkice i obrazy. Artykuły feuiltonowe, Kraków 1862, s. 55-56.
A. Chmiel, Szkice krakowskie, „Biblioteka Krakowska”, nr 100, Kraków 1947, s. 67; A. Ziercan, op. cit., s.169.
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nieznanym swoim wybawcom, do domów wracali uwolnieni od kary” 46. Arcybractwo Męki Pańskiej
zwane także Arcybractwem Dobrej Śmierci istnieje nadal przy kościele pw. św. Franciszka z Asyżu
w Krakowie. Na stronie internetowej kościoła można przeczytać o historii bractwa, uwalnianiu
więźniów osadzonych w ratuszu, ale niestety nic o Wielkim Czwartku w Izbie Pańskiej z udziałem
Bractwa Męki Pańskiej47.
46

J. Łepkowski, op.cit., s.55-56; A. Ziercan, op.cit, s. 168-170.
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https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-arcybractwo-meki-panskiej?redirect_uri=/szukaj-artykulu%3Farticle_front%255Bfields%255D%255Bq%255D
%3Darcybractwo%26article_front%255Bfields%255D%255B (dostęp 25. 03. 2022 r.)

Desisława Christozowa-Gurgul
Dział Oświatowy Muzeum UJ

Ambroży Grabowski (1782-1868) i pamiątki po nim w zbiorach Muzeum UJ
Recepcja turysty
Virtus non stemma. To jedna z łacińskich inskrypcji, jakie można przeczytać w Collegium Maius
- na fryzie w Auli Jagiellońskiej. Cnota ponad pochodzenie – ta idea przyświecała naszemu Uniwersytetowi
od zarania jego dziejów. Każdy, kto miał w sobie cnoty, miał szansę rozwoju i mógł osiągnąć wysoką pozycję
społeczną. Uniwersytet był otwarty dla ludzi posiadających talenty i potrzebę poznania. Nawet najbiedniejsi
mogli studiować. Nie opłacali czesnego, w zamian pomagali w życiu codziennym swoim profesorom: podawali
do stołu w Stubie Communis, palili w piecu, sprzątali. Zwano ich serwitorami. Płacili za naukę swoją pracą
– „quid pro quo” (łac. „coś za coś”).

Pokój Ambrożego Grabowskiego w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, fot. Janusz Kozina.
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Dewiza „Cnota ponad pochodzenie” zdaje się trafnie ilustrować drogę życiową Ambrożego
Grabowskiego, któremu poświęcony jest jeden z pokoi w Collegium Maius. Paradoksalnie wśród trzech pokoi
stałej ekspozycji nazwanych imionami Antoniego Żołędziowskiego, Ambrożego Grabowskiego i Mikołaja
Kopernika, tylko jeden był rzeczywiście zamieszkały przez osobę, imieniem której został nazwany.
W przypadku profesora Antoniego Żołędziowskiego sprawa jest oczywista. Był rektorem Uniwersytetu
i ostatnim mieszkańcem pokoju nazwanego jego imieniem. Pozostałe dwa pokoje nazwano na cześć
zasłużonych osób. Mikołaja Kopernika raczej przedstawiać nie trzeba. Kimże był Ambroży Grabowski?
Nawet jeśli dobrze znają Państwo odpowiedź na to pytanie, w 240. rocznicę jego urodzin przypomnimy
tę nietuzinkową i tak ważną dla Krakowa postać.
Człowiek, który zrobił zawrotną karierę nie w kategoriach tytułów
naukowych, lecz osobistego rozwoju intelektualnego i nieprzecenionych odkryć
dotyczących historii naszego miasta, które niewątpliwie stało się też „jego
miastem”. W 1797 roku – 225 lat temu – do Krakowa przybył jego przyszły
najlepszy ambasador. Żeby zasłużyć na ten tytuł przebył długą drogę
wypełnioną samokształceniem i nieustającą pracą. W wieku 15 lat Ambroży
Grabowski miał już za sobą ciężkie przeżycia. Wcześniej stracił ojca, a dom
rodzinny spłonął w wielkim pożarze miasteczka Kęty. Przyszła pora znaleźć dla
młodego człowieka jakieś zajęcie. Szczęśliwy okazał się wybór zawodu księgarza
i oddanie Ambrożego na praktyki do księgarni Antoniego Gröbla przy Grodzkiej
14 (dziś kamienica Gröblów mieści się pod numerem 2). W swej drodze
intelektualnego rozwoju zaczynał praktycznie od zera, ale był pełen zapału,
ciekaw życia i nie zrażał się pracą umysłową. Napisze później: “[…] podnoszę,
że mój rodowód zaczyna się w najniższej klasie społeczeństwa to jest w stanie
włościańskim, i że dziad mój na lichy kawałek chleba pracować musiał w pocie
Portret Ambrożego Grabowskiego,
czoła, w znoju i trudzie czyli w stanie chłopskim, ale tem się pocieszyłem,
mal. Wojciech Korneli Stattler, 1838 r.
że pochodzę nie z klasy próżniaczej, lecz z pracowitej i użytecznej, toteż zawsze (depozyt Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Muzeum UJ), fot. Grzegorz Zygier.
mówiłem do siebie:
„Ja pochodzenia mego nie mam za ohydę,
Nie patrzę skąd wychodzę, ale dokąd idę”.
(„Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego”, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków, 1909 r., t. I, s. 14).

Jeśli chodzi o wykształcenie, to uczył się Grabowski 4 lata w szkole podstawowej w Kętach,
z której wyniósł umiejętność czytania, pisania, wykonywania czterech działań arytmetycznych i podstawy
języka niemieckiego (zaczynała się germanizacja). To wszystko… Edukację zawdzięcza, z jednej strony, losowi,
który pozwala mu w księgarni Gröbla obcować z wybitnymi osobowościami: historykami Jackiem Przybylskim,
Jerzym Samuelem Bandtkie, architektem Feliksem Radwańskim, poetą Kazimierzem Brodzińskim,
oraz mecenasami polskiej kultury i nauki – księciem Adamem Czartoryskim i Józefem Maksymilianem
hr. Ossolińskim. Z drugiej zaś strony, wytężonej pracy, niemarnowaniu czasu, „uzdalnianiu samego siebie”.
Dwadzieścia lat spędzone w księgarni Gröbla zaowocowały dla Ambrożego Grabowskiego znajomością kilku
języków obcych nowożytnych, łaciny, literatury europejskiej, muzyki, podstaw nauk przyrodniczych,
a przede wszystkim opanowaniem rozległej wiedzy historycznej. Doprawdy imponujące!
Około roku 1815 Grabowski odkrył w wieży ratuszowej na Rynku Głównym niszczejące archiwum
Krakowa. Było to wydarzenie przełomowe. „Przejrzałem kilkaset woluminów, poświęciwszy na to lat kilka” –
pisał ten niestrudzony badacz. Księgi miejskie i sądowe zaczęły odkrywać przed nim przeszłość miasta.
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W 1818 roku po doświadczeniu zdobytym w księgarni Gröblowskiej, gdzie przeszedł drogę
od praktykanta przez samodzielnego pracownika do wspólnika, Grabowski otworzył własną księgarnię
i towarzyszący jej antykwariat przy Rynku Głównym (nieopodal wejścia od ul. Grodzkiej). Tutaj upłynęło
kolejne prawie dwadzieścia lat jego życia. Zgromadził pokaźny majątek i zaczął na poważnie zajmować się
pisarstwem, stwierdzając, że „ już poczuł cokolwiek siły umysłowej…”
W tym roku mija 200. rocznica pierwszego wydania najważniejszego dzieła Ambrożego Grabowskiego
– „Historycznego opisu miasta Krakowa i jego okolic”. Ukazało się w 1822 r. Było oszałamiającym sukcesem
wydawniczym. Kraków doczekał się swojego pierwszego przewodnika turystycznego! Czterdziestoletni autor
podjął się pionierskiego wyzwania, odpowiedział na potrzeby Polaków z trzech zaborów, którzy ściągali
do dawnej stolicy królów polskich w poszukiwaniu symboli
narodowych. Ciągle uzupełniane i poprawiane dzieło miało
jeszcze pięć wydań (pt. „Kraków i jego okolice”)!
Niedługo po pierwszym wydaniu „Historycznego opisu…”
Grabowski dokonał kolejnego czynu, dzięki któremu
na zawsze przeszedł do historii. Odnalazł dokument erekcyjny
ołtarza Mariackiego. Odkrył autora pentaptyku! Zestawił
informacje z dokumentów archiwalnych i publikacji z napisem
„Stvos” na grobowcu Kazimierza Jagiellończyka w katedrze
wawelskiej. Transkrybując go przez analogię do słowa
„stworzyć” został autorem polskiej pisowni „Stwosz”. Imię
mistrza Wita po wiekach zapomnienia znów powróciło do
świadomości odbiorców jego monumentalnego dzieła.
Od przyjazdu młodego kęczanina do Krakowa, kiedy przyniósł
tu „mały węzełek rzeczy do okrycia służących, a wielki pusty
tłumok nadziei, który się w przyszłości miał zapełnić” Dzieła Ambrożego Grabowskiego, Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej,
(„Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego”, wyd. Stanisław fot. Janusz Kozina.
Estreicher, Kraków, 1909 r., t. I, s. 289), minęło 40 lat. W 1837 roku Ambroży Grabowski był już zupełnie
innym człowiekiem. Jego przekonanie, że „najlepiej jest samemu być sprawcą własnego losu” (tamże, s. 6),
nie zawiodło go. Był zamożnym, wykształconym „Jegomościem”, który miał na koncie już niemałe osiągnięcia.
Postanowił zamknąć księgarnię i w pełni poświęcić się swojej pasji – kolekcjonerstwu zabytków przeszłości
i pisarstwu. Przez kolejne przeszło trzy dekady napisze setki stron dzieł poświęconych historii, zabytkom,
obyczajom, ważnym postaciom, zgromadzi cenne dokumenty, rękopisy, druki, ryciny, własnoręczne notatki,
które pozostawi w około dwustu tomach, tzw. tekach. Po latach wnuk Grabowskiego, słynny profesor historii
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Stanisław Estreicher wyda część jego zapisków w dwóch tomach
pt. „Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego” (Kraków, 1909 r.). Spuścizna tego niestrudzonego badacza jest
imponująca, odegrał on również kluczową rolę w rozbudzeniu zamiłowania do zabytków Krakowa.
Przy tym do końca życia pozostał osobą niesamowicie skromną.

Szyld drukarni Ignacego Gröbla (kopia, Halina Kostecka, Kraków, 2 poł. XX w., Muzeum UJ), fot. Mateusz Kozina.
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Profesor Karol Estreicher jr., twórca stałej ekspozycji Muzeum UJ, zaaranżował w jednej z dawnych
rezydencji „małe muzeum” swojego wybitnego pradziadka. Nad drzwiami do Pokoju Ambrożego znajduje się
szyld (kopia) drukarni uprzywilejowanej Ignacego Gröbla, ojca Antoniego, u którego młody Grabowski
rozpoczął drogę zawodową. Przekraczając próg, przeniesiemy się do XIX wieku. Umeblowanie reprezentuje
charakterystyczny dla tego okresu styl Biedermeier. Do naszego bohatera należało łóżko z oparciami (nieco za
krótkie, ponieważ w XIX stuleciu wciąż pokutował przesąd, że spanie w pozycji horyzontalnej jest szkodliwe
dla zdrowia), sekretera-biuro (w części środkowej blat, który po opuszczeniu służył do pisania) i wreszcie
masywna komoda z trzema głębokimi szufladami, która chroni pamiątkę relacji Grabowskiego z Kazimierzem
Brodzińskim (zob. Beata Frontczak, Historia ukryta w komodzie Ambrożego Grabowskiego,
https://tiny.pl/9nzkw). Nad łóżkiem eksponowany jest portret księgarza pędzla Wojciecha Kornelego Stattlera
z 1838 roku. To początek okresu życia Grabowskiego po przejściu na nieformalną emeryturę i oddaniu się
w pełni swojej pasji. Widzimy spokojną, inteligentną twarz człowieka w średnim wieku. Profesor Karol
Estreicher jr. uważał ten portret za najważniejszy wśród podobizn swojego pradziadka. Na sekreterze –
popiersie dłuta Sławomira Celińskiego z 1874 roku, a więc wykonane już po śmierci Grabowskiego,
przedstawia sędziwego człowieka. Sam historyk tak pisał o przemijaniu: „Zestarzałem się i na obliczu mojem
zapisały się zmarszczkami przesnute dnie wędrówki mojej po świecie…” („Wspomnienia Ambrożego
Grabowskiego”, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków, 1909 r., t. I, s. 52). Poetycko…

Komoda Ambrożego Grabowskiego, Kraków, ok. 1809 r.
(Muzeum UJ), fot. Mateusz Kozina.

Pamiątki po Ambrożym Grabowskim (depozyt Towarzystwa Sekretera-biuro Ambrożego Grabowskiego, Wiedeń,
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Muzeum UJ) fot. Mateusz Kozina. ok. 1821 r. (Muzeum UJ) z popiersiem A. Grabowskiego,
Sławomir Celiński, 1874 r. (depozyt Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych, Muzeum UJ), fot. Mateusz Kozina.

W serwantce przy oknie zgromadzone są różne pamiątki ze świata naszego bohatera: książka „Utopia” Jakuba
Bidermana (1756 r.) z napisem Grabowskiego na wklejce: „Jest to najpierwsza książka którą w wieku moim lat
10 czytałem alem iey nie rozumiał”, skórzany portfel, zapisany notatnik w okładce z tłoczonej skóry, z tulejką
na ołówek, nożyce, szklanka z grawerowanym napisem: Ambroży Grabowski i wreszcie fragment książki
z ryciną na 1 stronie przedstawiającą Grabowskiego i jego odręcznym podpisem.
Oczywiście, w pokoju znajduje się wiele przedmiotów, które nie należały do Grabowskiego,
ale wypełniły pokój „duchem czasu”. Wchodząc do tego pomieszczenia nie można pominąć arcyciekawego
małego stolika, który stoi tuż przed łóżkiem. Stał się on integralną częścią Pokoju Ambrożego Grabowskiego.
To właśnie ten stolik z dziwnymi elementami i krótkie łóżko wzbudzają największe zainteresowanie wśród
zwiedzających. Wywołują zabawne komentarze i sprawiają, że zdarzają się wybuchy śmiechu podczas
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zwiedzania Muzeum. Oba meble już odeszły w przeszłość, uświadamiają nam, że dwa stulecia dzielą nas od
epoki, w której żył Ambroży Grabowski. Jakie było przeznaczenie stolika o wymiarach: wys. 89 cm x szer. 41
cm x gł. 37 cm? Otóż, jest to tzw. fajczarnia, stolik do palenia cygar i fajek. Każdy z jego elementów ma
szczególne przeznaczenie. Na środku znajduje się pojemnik z pokrywą do przechowywania tytoniu, za nim –
parapecik z otworami na osiem fajek, po drugiej stronie są dwa otwarte pojemniczki na fidybusy – skrawki
papieru do zapalania cygar i fajek, wreszcie gilotynka do obcinania końcówek cygar. Stolik ma dwa uchwyty
do przenoszenia. Dzisiaj to bardzo rzadki mebel. Trudno się dziwić, że turyści postawieni przed zagadką,
do czego służył, gubią się w domysłach. Oto tylko niektóre z ich propozycji: do odchudzania się (bo tak mało
można na nim położyć), do obcinania paznokci (przy pomocy gilotynki), do malowania się lub golenia,
do tresowania szczurów (mają przechodzić przez „bramki” po bokach), do tańczenia na stole (dla chcącego nic
trudnego), nie do gry w ping-ponga (metoda negacji), do picia (mimo tego, że elementy są przymocowane,
można podnieść cały stolik), do palenia… marihuany (już było blisko). Najlepsza, moim zdaniem,
była propozycja małej dziewczynki – to stolik do malowania pisanek wielkanocnych (pędzelki są trzymane
w otworach na fajki, a jajka wkłada się do pojemniczków na fidybusy). Jak Państwo widzą, fantazja turystów
jest niewyczerpana! Mimo zabawy przy chybionych odpowiedziach, najbardziej cieszy nas, kiedy ktoś
odgadnie przeznaczenie stolika. Zdarzają się wytrawni palacze, którzy wiedzą, na co patrzą. Kiedyś w grupie
anglojęzycznej pan podał poprawną odpowiedź. Chciałam go pochwalić i wykrzyknęłam: „You are the king!”
Na co on zripostował: „Yes, smo-king!”
Ambroży Grabowski tak pisał o paleniu: „Lulki, fajki i cygara niezmiernie
upowszechniły się w pierwszym ćwierćroczu wieku XIX.” („Wspomnienia
Ambrożego Grabowskiego”, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków, 1909 r.,
t. I, str. 296), choć sam nie pochwalał „tego brzydkiego zwyczaju kopcenia
dymem tabaki” (tamże). Toteż nie dziwi fakt, że to nie jego fajczarnia.
Przyjrzyjmy się teraz łóżku. Dlaczego ludzie bali się spać w pozycji leżącej?
Kojarzyła się ona z pozycją nieboszczyka w trumnie. Wierzyli, że kładąc się
horyzontalnie, mogą w nocy przenieść się do innego świata. Spanie na
wysokich poduszkach, w pozycji półleżącej, wspomagało oddychanie,
w czasach, kiedy ludzie zapadali na gruźlicę. Jeśli głowa jest wyżej, łatwiej
oddychać. Jakie komentarze wywołuje łóżko u dzisiejszego widza? Turyści
szybko dochodzą do wniosku, że łóżko jest krótkie, bo ludzie spali na siedząco.
Trudniej jest im odpowiedzieć na pytanie, czym było to podyktowane?
Niektórzy wyciągali błędny wniosek przyczynowo-skutkowy: „Spali na
siedząco, bo łóżko jest krótkie”. Inni próbowali wykręcić się żartem: „Przecież
niektórzy do dziś śpią na siedząco – przed telewizorem lub komputerem”.
Oto jeszcze kilka „wyjaśnień”: „Spali tak, żeby być w stanie palić”
(w kontekście fajczarni i problemów z oddychaniem) albo „żeby szybciej wstać
rano z łóżka”. Niektóry nawet byli bliscy właściwej odpowiedzi: „Spali na
siedząco, bo ludzie w coś wierzyli…” Dobrze wiedziałam, że chodzi im
Centrum pokoju Ambrożego Grabowskiego,
o panujący w tym czasie przesąd, ale powiedziałam: „Miejmy nadzieję,
Muzeum UJ, fot. Mateusz Kozina.
że wierzyli w Boga”.
Ambroży Grabowski był bez wątpienia osobą głęboko religijną. Swoją nadzieję na życie wieczne
w Niebie zawarł, przy dużej dawce właściwego sobie humoru, w wierszu ułożonym na rok przed śmiercią.
Żyję Panie, boś kazał, a żyję czas długi…
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Zlewałeś łaski Twoje na dni swego sługi,
Obdarzyłeś mnie zdrowiem, chlebem, cichym bytem,
Dni też moje spływały spokojnem korytem.
Czemże Panie odpłacę te twoje szczodroty,
Gdy nie mam tylko błędy, grzechy i brak cnoty?
Przym je – Ty, co ich nie masz, Istoto bez winy,
A nie bierz z życia mego do kary przyczyny.
Znając zaś życia mego wszystkie niecne sprawy,
Przebacz je, jako ojciec na dzieci łaskawy
I gdy Piotr wpuszczać będzie szczęśliwych do raju,
Każ Panie, by rzekł do mnie: Wejdź i ty, hultaju!
(„Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego”, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków, 1909 r., t. I, s. XXIII).

Na Ziemi Ambroży Grabowski zapewnił sobie nieśmiertelność w ludzkim wymiarze: pamięć i szacunek
potomnych. Ten skromny i pracowity człowiek, który kochał książki i dzieła sztuki, będzie z pewnością
fascynował wciąż nowe i nowe pokolenia.
Bibliografia:
- Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków, 1909 r., t. I.
- Estreicher Karol, Grabowski Ambroży (1782-1868), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Kraków-Warszawa, 1959-1960, t. VIII, zesz. 4, s. 481-483.
- Ambroży Grabowski, wyd. Towarzystwo Miłośników Kęt (w 150. rocznicę śmierci A. Grabowskiego), Kęty, 2018 r.
- Beata Frontczak, Historia ukryta w komodzie Ambrożego Grabowskiego, https://tiny.pl/9nzkw

Joanna Sławińska
kustosz Działu Tkanin Muzeum UJ

Rydwan Króla Słońce
Tapiseria – PORTIÈRE DU CHAR DE TRIOMPHE

Tapiserie stanowią wyjątkową grupę tkanin dekoracyjnych, należących do najkosztowniejszych
wytworów sztuki europejskiej i określanych niekiedy przez badaczy północnymi odpowiednikami
monumentalnego malarstwa ściennego Południa. Największą popularnością cieszyły się w okresie baroku,
kiedy to powstawały wspaniałe wielkoformatowe tkaniny o rozbudowanych, figuralnych kompozycjach
do złudzenia przypominających dzieła malarskie. Przez długi czas czołowym ośrodkiem ich produkcji były
Niderlandy. Po połowie XVII w. na pierwsze miejsce wybiła się Francja. Stało się to za sprawą króla Ludwika
XIV (1638-1715). Władca ten, świadomy siły oddziaływania sztuki, nie wahał się wykorzystywać jej dzieł
w politycznej propagandzie, w której uprawianiu był prawdziwym mistrzem. Zaraz po objęciu przez Ludwika
samodzielnych rządów (po śmierci kardynała Mazariniego, pierwszego ministra Francji, sprawującego
faktyczną władzę w czasie małoletności monarchy), doszło do rozprawy z wszechwładnym ministrem
finansów Nicolasem Fouquetem, który dla ozdoby swej siedziby w Vaux-le-Vicomte zatrudnił rzeszę
utalentowanych artystów i rzemieślników, w tym również tkaczy. Po upadku swego mocodawcy stali się oni
pracownikami warsztatów, tworzonych w latach 1662-1664 przez następcę Fouqueta, Jean-Baptiste’a
Colberta. Ich zadaniem był wyrób sprzętów i dzieł sztuki na potrzeby wyposażenia wnętrz królewskich
rezydencji. W paryskim Hôtel des Gobelins, nazywanym tak od nazwiska rodziny tkaczy i farbiarzy z XV w.,
rozpoczęła działalność Królewska Manufaktura Gobelinów (Manufacture Royale de Tapisserie des Gobelins),
przemianowana kilka później na Manufakturę Mebli Koronnych (Manufacture Royale des Meubles
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de la Couronne). Sława wytwarzanych tam tkanin sprawiła, że gobelinami
zaczęto określać tapiserie pochodzące z innych ośrodków produkcji.
Za projekty tapiserii odpowiadał dyrektor Manufaktury, Charles Le Brun,
szczycący się tytułem pierwszego malarza króla. Pod jego kierownictwem
wyroby osiągnęły prawdziwe mistrzostwo. W Gobelinach powstawały całe
serie o różnej tematyce, które łączyła jedna podstawowa cecha: miały służyć
gloryfikacji osoby króla i jego rządów. Ważnym elementem chwały były
militarne zwycięstwa króla, którego długie rządy upłynęły pod znakiem
zwycięskich dla Francji wojen, przede wszystkim z Hiszpanią.
Choć za opracowywanie planów kampanii oraz dowodzenie na polu bitwy
odpowiadali marszałkowie, to cały splendor wiktorii spływał na monarchę.
Podczas oficjalnych wystąpień króla tapiserie pełniły rolę scenografii,
na których tle odgrywał się starannie wyreżyserowany spektakl władzy,
z głównym aktorem w osobie Ludwika XIV, roztaczającego splendor i blask
korony. Wspaniałe i kosztowne tkaniny miały podstawową zaletę, dającą im
zdecydowaną przewagę nad o wiele tańszym malarstwem. Tapiserię można
było zwinąć w rulon i przewieźć, aby stworzyć odpowiednią scenerię dla
władcy w różnych przestrzeniach, zarówno świeckich jak i kościelnych czy
nawet na wolnym powietrzu. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego może
poszczycić się posiadaniem jednej z takich tkanin, głoszących chwałę
Ludwik XIV w zbroi, mal. Hyacinthe Rigaud, 1701. francuskiego monarchy. Jest to tapiseria (nr inw. MUJ-1394-RzA) zwana
Źródło: Wikipedia
portierą rydwanu triumfalnego (Portière du char de triomphe), o wymiarach
344 x 280 cm, wykonana z nici wełnianych i jedwabnych, na lnianej osnowie.
W polu tapiserii znajduje się rydwan z umieszczoną na przodzie
uskrzydloną maską kobiecą dmącą w podwójny róg (personifikacja Sławy)
i girlandą kwiatową. Koła wozu miażdżą dwa splecione węże (symbol
pokonanych wrogów), obok których leży gasnąca pochodnia. Na rydwanie,
w centrum, umieszczony jest kartusz z dwiema owalnymi tarczami z herbami
Królestwa Francji (lilie heraldyczne) i Królestwa Nawarry (łańcuch), z którego
wywodził się słynny dziad Ludwika XIV, Henryk IV, pierwszy Burbon na tronie
Francji. Pod tarczami możemy dostrzec literę L zwieńczoną koroną, na tle
gałęzi palmowych. Tarcze okalają łańcuchy: Orderu św. Michała (najstarszego
odznaczenia francuskiego, ustanowionego w 1469 przez Ludwika XI) oraz
Orderu Ducha Świętego (ustanowił go Henryk III Walezy w 1578), połączone
z liśćmi palmowymi. Z górnych zawiniętych fragmentów kartusza wyrastają
dwa rogi obfitości; u jego dołu umieszczono kompozycję z kołczanami pełnymi
strzał oraz działami. Nad kołami rydwanu widnieją inne panoplia – trofea
wojenne: antykizujące zbroje, szyszaki zwieńczone pióropuszami, tarcze,
pęki strzał lub dzirytów, włócznie, trąby bojowe, miecze oraz sztandary.
Rydwan umieszczony jest na tle iluzjonistycznie przedstawionej architektury:
Charles Le Brun, mal. Nicolas de Largillière, ok. 1682.
niszy ujętej zdwojonymi filarami (widoczne są tylko ich bazy na kostkowych
Źródło: Wikipedia
postumentach oraz fragmenty górnych partii w formie wolut), na których
wspiera się profilowany gzyms przechodzący w przesklepione konchowo zamknięcie wypełnione muszlą.
Pod gzymsem do podpór podwieszona jest opadająca aż do ziemi kotara z heraldycznymi liliami francuskimi.
Na tle konchy umieszczono emblematy Ludwika XIV: tarczę słoneczną z ludzką twarzą (głowa Apolla,
boga słońca) oraz wagę, wokół której oplata się wstęga z łacińską dewizą władcy: Nec Pluribus Impar.
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Tę dość niejasną frazę można przetłumaczyć jako „Równy nawet wielu (słońcom)”. Dewiza, użyta po raz
pierwszy przez monarchę w 1662 r., miała wyrażać jego imperialne ambicje. Tak jak słońce jest w stanie
oświetlić wiele światów, tak samo władca Francji może rozszerzyć panowanie na inne krainy.
Powyżej znajduje się zamknięta korona, natomiast w narożach, na gzymsie, przysiadły dwa amorki z globami
ziemskimi, trzymające także końce wstęgi, na której zawieszony jest opisany wyżej kartusz zajmujący centrum
kompozycji. Pole tapiserii ujęte jest szeroką bordiurą, w formie iluzjonistycznej, profilowanej ramy
snycerskiej, zdobionej fryzem palmetowym oraz ornamentem z motywów dwu przeplatających się wstęg,
tworzących pola wypełnione naprzemiennie liliami heraldycznymi oraz rozetami. W narożnikach obramienia
występują lilie heraldyczne. Fragmenty kompozycji pola wkraczają w obręb obramienia, a korona wieńcząca
całość jest zawieszona na wstędze przyczepionej do jednej z rozet bordiury. Tapiseria posiada oryginalną
podszewkę, z zachowanym – częściowo nieczytelnym – francuskim napisem inwentarzowym oraz datą: 1718.
Twórcą koncepcji dzieła (ok. 1662) był Charles Le Brun, natomiast autorem kartonu Baudrain Yvart
ojciec. Do 1726 roku w Manufakturze Gobelinów
powstało osiem serii portier (łącznie siedemdziesiąt
jeden
zamówionych
egzemplarzy).
Tkaniny
z pierwszych serii miały dodane złote nici metalowe.
Widniejąca na podszewce data – 1718 r. – pozwala
zaliczyć omawianą portierę do siódmej serii
(osiemnaście egzemplarzy). Według ustaleń badaczy
w tym roku (trzy lata
po śmierci Ludwika XIV),
w warsztatach Jeana de la Fraye i Jeana de la Croix,
ukończono
trzy
tkaniny.
Tapiserie
wisiały
w reprezentacyjnych pokojach królewskich również w
czasach rządów następców Króla-Słońca. Po rewolucji
francuskiej uległy rozproszeniu.
Ludwik XIV odwiedzający Manufakturę Gobelinów, tapiseria
(projekt: Charles Le Brun, ok. 1672), Królewska Manufaktura Gobelinów, Paryż,
1673-1680. Źródło: Wikipedia.

Prezentowana tkanina jest jedyną Portière du char de triomphe w zbiorach polskich. W XIX w. tapiseria
znalazła się w zbiorach Zygmunta Pusłowskiego (1848–1913), polskiego ziemianina i kolekcjonera. W 1953 rok
została podarowana przez jego syna, Franciszka Xawerego Pusłowskiego, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
wraz z krakowską rezydencją i stoma najcenniejszymi przedmiotami z kolekcji. Obecnie w światowych
kolekcjach pozostaje tylko piętnaście zachowanych tapiserii tego cyklu, pochodzących z różnych serii.

Rydwan z personifikacją Sławy – fragment tapiserii Portière du char de triomphe,
Muzeum UJ nr inw. MUJ-1394-RzA, fot. J. Kozina.

Słoneczna głowa Apolla oraz wstęga z dewizą Ludwika XIV – fragment tapiserii
Portière du char de triomphe, Muzeum UJ nr inw. MUJ-1394-RzA, fot. J. Kozina.
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Tapiseria – Portière du char de triomphe, Muzeum UJ, nr inw. MUJ-1394-RzA, fot. J. Kozina.
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Tarcze z herbami Królestwa Francji i Królestwa Nawarry –
fragment tapiserii Portière du char de triomphe,
Muzeum UJ nr inw. MUJ-1394-RzA, fot. J. Kozina.

Francuski napis inwentarzowy z datą na oryginalnej podszewce tapiserii
Portière du char de triomphe, Muzeum UJ nr inw. MUJ-1394-RzA, fot. J. Kozina
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