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Osobliwy pierścień rektorski z szafirem
Jest za ciężki, za masywny, jego szyna (obręcz)
ma za dużą średnicę jak na pierścień, który miałby być
noszony. Pierścień używany od 1900 roku zsuwał się
z dłoni każdego z rektorów. Stąd musiał być zawsze
przywiązywany wstążeczką do nadgarstka Jego
Magnificencji. Podczas jubileuszu sześćsetlecia założenia
Uniwersytetu Jagiellońskiego omal nie doszło do utraty
pierścienia, gdy klejnot spadł niepostrzeżenie z dłoni
ówczesnego rektora, prof. Kazimierza Lepszego.
Na szczęście został odnaleziony, zachował jednak do dziś
ślad tych dramatycznych przejść, szczerbę w emalii
zdobiącej herb Andegawenów.
W tym tekście po raz pierwszy sama forma
pierścienia jest tematem analizy. Dlaczego pierścień
rektorski ma taką osobliwą formę?
Złoty pierścień rektorski z jasnobłękitnym
Pierścień rektorski z szafirem, zbiory Muzeum UJ, szafirem szlifowanym w formie kaboszonu, w fasetowej
nr inw. MUJ 8748
oprawie z arkadkami jest bardzo okazały1. Szyna
pierścienia jest bardzo masywna, graniasta, bardzo
szeroka. Tuż pod oprawą kamienia z przodu i z tyłu szyny nałożone są tarcze z herbem
Uniwersytetu Jagiellońskiego (złote skrzyżowane berła na tle szafirowej emalii). Na ramionach
szyny po obu stronach umieszczono parami tarcze herbowe, z jednej strony tarczę z Orłem Polskim,
poniżej niej tarczę z herbem królowej Jadwigi Andegaweńskiej, z drugiej strony tarczę ze słupami
Giedymina i tarczę z herbem Pogoń, wypełnione stosownie do barw heraldycznych emalią
czerwoną oraz szafirową. Na krawędzi szyny w wysokim reliefie mamy daty: MCCCC–MDCCCC oraz
napis: WIELKO / POLSKA / ZIEMIE PRUSKIE.
Okoliczności pozyskania pierścienia są znane. Pierścień w srebrnym pudełeczku z napisem
na wieczku Dar jubileuszowy Wielkopolski i Ziem pruskich 1364 – 1400 – 1900 został podarowany
przez społeczność Wielkopolski i Pomorza siódmego czerwca 1900 roku, w pierwszym dniu
głównych uroczystości jubileuszowych pięćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, jakie
miały miejsce w kościele akademickim św. Anny 2.
Do 1997 roku nie był znany autor pierścienia. Anna Piskorz kustosz Działu Rzemiosła
Artystycznego w Muzeum UJ znalazła wzmiankę o pierścieniu w relacji korespondenta „Kuriera
Poznańskiego” (nr 131, z 10 czerwca 1900 roku) z krakowskich uroczystości jubileuszowych:
„tu miałem sposobność oglądać piękny pierścień rektorski ofiarowany przez nas a wykonany
u niepospolitego mistrza w tym fachu, tutejszego jubilera Wojciechowskiego (…) klejnot pięknie
i z wielkim smakiem odrobiony i w srebrnym etui zawarty”.
Władysław Wojciechowski (1845–1924), były powstaniec 1864 roku, miał w 1900 roku
pracownię i sklep przy ul. Szewskiej 9, nieopodal Uniwersytetu. Wykonywał dla Uniwersytetu
ekspertyzy starego srebra. Znał doskonale także technikę emalii 3. Złotnik był jednym z sygnatariuszy
adresu4 Cechu Złotników i Jubilerów wystosowanego z okazji jubileuszu odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego, umieszczonego w adresie zbiorowym cechów krakowskich oprawionym w wielką
księgę. Szedł zapewne też w pochodzie jubileuszowym cechów krakowskich5.
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Natomiast nadal nie wiemy, kim byli delegaci Wielkopolski i Pomorza, którzy w Krakowie
pierścień złożyli na ręce rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisława Tarnowskiego.
Ich nazwiska wówczas musiały być znane, bowiem delegaci do kościoła św. Anny wchodzili
wyłącznie za okazaniem imiennego biletu. Być może archiwalia ujawnią jeszcze ich nazwiska. Forma
pierścienia, wybór motywów, nawet rodzaj kamienia o barwie uniwersyteckiej świadczą
o przemyślanej w każdym calu koncepcji.
Forma pierścienia sięga odległej przeszłości, powtarza typ pierścieni z XIV i XV wieku
określanych jako pierścienie papieskie. W zbiorach światowych, głównie muzealnych, zachowanych
jest ponad sto pierścieni papieskich. Pierścienie tego typu wyróżniające się rozmiarem
wykonywano z brązu lub miedzi złoconej, w oprawach umieszczano szkło lub kryształ, od XV wieku
zdobione były motywami skrzyżowanych kluczy św. Piotra i tiary, dekorację uzupełniały inskrypcje
z imieniem papieża i jego własny herb. Nieznana do końca jest funkcja pierścieni papieskich. Uważa
się, że mogły stanowić uwierzytelnienie dla konnych posłańców papieskich czy kardynalskich.
Ich znaczna wielkość pozwalała na założenie ich na rękę w skórzanej rękawicy, a niska wartość
materialna nie stwarzała pokusy dla zbójów grasujących na gościńcach.
W XIX wieku pierścienie papieskie były popularne w handlu antykwarycznym, przypuszcza
się nawet, że wśród do dziś zachowanych egzemplarzy są okazy z tej epoki, wykonane
dla zaspokojenia potrzeb kolekcjonerów. Dla rozróżnienia, Pierścień Rybaka (łac. anulus Piscatoris),
sygnet każdego sprawującego urząd papieża, jest z wyobrażeniem św. Piotra zarzucającego sieć,
wokół którego biegnie inskrypcja z imieniem papieża. Zgodnie z tradycją Pierścień Rybaka jest
zawsze niszczony po śmierci papieża.
Pierścienie papieskie musiały być znane krakowskim historykom sztuki, bowiem w 1893
roku został opublikowany artykuł Teodora von Frimmela, w którym autor omówił szczegółowo
siedem tego typu pierścieni, jak je określa „ceremonialnych”, odlewanych z brązu, kutych w miedzi
z inskrypcjami, herbami odnoszącymi się do papieży z kolekcji Kunsthistorisches Museum
w Wiedniu. Autor zamieścił też bardzo szczegółowe rysunki każdego pierścienia, podał ich wymiary.
Największy z nich miał maksymalną średnicę 6,5 cm, pozostałe oscylowały wokół średnicy
maksymalnej 4,6 cm, 5,1 cm. Byłyby to wymiary zbliżone do wymiarów pierścienia rektorskiego
z szafirem. Niektóre z pierścieni miały dodatkowo umieszczone herby władców. Von Fremmel
wylicza w tekście liczne znane mu pierścienie w skarbcach kościelnych, zbiorach muzealnych.
Według autora nakładane były na rękę w rękawicy, wskazuje na to wymiar wewnętrzny szyny 6.
Zamawiający pierścień rektorski musieli znać pierścienie papieskie z autopsji.
Może konsultowali jego formę z krakowskimi historykami sztuki. Jeden z nich, w kolekcji Victoria
and Albert Musem, pozwala zobaczyć podobieństwo między pierścieniem rektorskim z szafirem
a tego typu insygnium.
Pierścień papieski z kolekcji londyńskiego muzeum wykonany jest ze złoconego brązu,
w prostokątnej fasetowej oprawie z arkadkami osadzony jest kryształ o szlifie tabliczkowym. Szyna
pierścienia jest szeroka, masywna (wys. 6 cm, szer. 4,8 cm). Na ramionach szyny pod oprawą
kryształu reliefie jednej strony tiara, z drugiej strony klucze św. Piotra i herb papieża Sykstusa IV
(papież w latach 1471 – 84) i inskrypcja SIXTVS PAPA QUARTUVS. Na bardzo wysokiej przedniej
i tylnej ściance szyny w reliefie symbole czterech Ewangelistów7.
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Muzeum UJ nr inw. 8748

Victoria and Albert Museum nr 2107-1855

Do zbiorów Victoria and Albert Museum pierścień papieski (papal ring) został kupiony
na aukcji Christie’s w 1855 roku. Pochodzi ze zbiorów brytyjskiego polityka i wybitnego
kolekcjonera Ralpha Bernala. W katalogu aukcyjnym kolekcji jest jedynym tego typu obiektem 8.
Forma pierścienia rektorskiego z szafirem przez odniesienia do papieskich pierścieni
dopełnia repertuar symboli zawarty w klejnocie o wątek papieski, przypominając o roli Stolicy
Apostolskiej w historii uczelni. Papież Urban V zgodził się 6 IV 1363 roku na założenie studium
generale (uniwersytetu) w Krakowie, a gdy zostały spełnione warunki konieczne dla istnienia
uczelni (siedziba, struktura, zabezpieczenie prawne i majątkowe) wydał 1 IX 1364 bullę erygującą
kanonicznie Uniwersytet Krakowski z trzema wydziałami (prawa, lekarskim i sztuk wyzwolonych).
Dokumentem z 13 IX 1364 papież Urban V zmienił zapis dokumentu fundacyjnego, ustalając,
że kanclerzem uniwersytetu ma być biskup krakowski, a nie kanclerz królestwa 9. Odnowiony przez
Władysława Jagiełłę w 1400 roku uniwersytet zyskał czwarty wydział teologiczny powołany bullą
papieża Bonifacego IX wydaną 11 stycznia 1397 roku, kształcący między innymi urzędników
administracji kościelnej Litwy.
Oczywista zatem jest obecność herbów papieskich na średniowiecznych insygniach
uniwersyteckich, na berle rektorskim z fundacji kardynała Zbigniewa Oleśnickiego oraz na berle
rektorskim z fundacji kardynała Fryderyka Jagiellończyka.
W trakcie przygotowań do roku jubileuszowego odnowienia uczelni, Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego 15 IV 1899 roku podjął uchwałę o złożeniu pamiątkowych medali i adresów
Ojcu św. Leonowi XIII i Cesarzowi Franciszkowi Józefowi. Adresy oraz pamiątkowe medale zostały
przekazane papieżowi przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisława Tarnowskiego,
któremu asystowali dziekani czterech wydziałów uczelni.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 14/05/2020

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zwracając się do papieża Leona XIII pisał:
„(…) OJCZE ŚWIĘTY
Uniwersytet krakowski, założony w r. 1364 przez Kazimierza Wielkiego, króla polskiego,
a następnie na samym początku XV wieku przez Władysława Jagiełłę odnowiony, postanowił
z należną okazałością obchodzić pięćsetletnią rocznicę swego wskrzeszenia w tym właśnie
szczęśliwym i upragnionym roku, który nazywa się świętym i świętym przez Twoją Świątobliwość
narodom chrześcijańskim ogłoszony został. Gdy zaś od samych swych początków starożytna
ta wszechnica zarówno jak i cały naród doznawała ze strony Stolicy Apostolskiej niezliczonych
dobrodziejstw, łask obfitych oraz ciągłej życzliwości i papieże a zwłaszcza Urban V i Bonifacy IX
osobliwsze jej przywileje już to nadawali, już te nadane potwierdzali i poprzednicy Twoi nigdy jej
z swej ojcowskiej nie wypuszczali opieki; nie dziw, Ojcze św., że w tej uroczystej dziejów naszej
chwili do Ciebie się zwracamy, wielkiego sztuk i nauk opiekuna, co wiedzę boską i ludzką równą
otaczając miłością, zawsze sam niezmordowanie uprawiałeś i jak najgoręcej na pożytek
chrześcijaństwa popierasz. Tą myślą ośmieleni zanosimy do Ciebie, Ojcze święty, błagalne prośby,
iżbyś raczył być naszej radosnej uroczystości uczestnikiem i protektorem i nas, pracowników
na niwie naukowej i robotników w Chrystusowej winnicy, Twojem błogosławieństwem do dalszej
pokrzepił pracy (…)”10.
Uczelnia otrzymała od papieża Leona XIII w odpowiedzi list zawierający papieskie
błogosławieństwo. List Ojca św. został odczytany 7 czerwca 1900 roku po mszy w kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, która rozpoczęła uroczystości jubileuszowe.
„Po nabożeństwie przybrany w infułę, darowaną przed wiekami katedrze wawelskiej przez królową
Jadwigę, oraz ornat z daru Piotra Kmity i z pastorałem w ręku, imieniem Kościoła i duchowieństwa
wyraził Książę biskup Puzyna Uniwersytetowi życzenia z powodu jubileuszu, poczem X. kanonik
Bandurski odczytał nadesłane Uniwersytetowi przez Ojca św. jako odpowiedź na adres Senatu
akademickiego, wyrażający Stolicy apostolskiej uczucia hołdu, czci i miłości, następujące breve:
(…) Do umiłowanego syna, Stanisława hrabiego Tarnowskiego, wszechnicy jagiellońskiej
rektora w Krakowie.
Leon XIII papież umiłowanemu synowi pozdrowienie i apostolskie przesyła błogosławieństwo.
Wszechnica krakowska, założona lat temu przeszło pięćset na ozdobę narodu polskiego, odznaczała
się zawsze tą chwałą, że nigdy nie odstąpiła od powagi apostolskiej stolicy. Wskutek tego właśnie
zasłużyła sobie na to, że ją rzymscy Arcypasterze w łasce mieli zawsze i hojnie zaszczytami
obdarzali.
Że zaś ta sama chwała między wami kwitnie i teraz, świadectwem jest pismo, które odebrałem
właśnie od Ciebie i czterech dziekanów uniwersyteckich fakultetów.
Albowiem kiedy już do tego czasu dożyliście, w którym obchodzicie wesoło uroczystością urzędową
piąty wiek szczęśliwie ubiegły od odnowienia uniwersytetu, postanowiliście o tej waszej
uroczystości i nam przypomnieć, abyśmy dobrze wam życząc uświetnili tę wspólną waszą radość
i duchy wasze podnieśli do dokonania jeszcze świetniejszych w przyszłości dzieł, celem
wykształcenia waszej młodzieży we wszelkiej mądrości. Przyjmijcie zatem podziękowanie
za spełniony obowiązek i powinszowanie zasłużonej waszej radości: Tobie zaś i całemu stanowi
profesorów, a zarazem wszystkim słuchaczom, którzy wychowują się jako nadzieja wiary i ojczyzny,
udzielamy najmiłościwiej w Panu Apostolskiego błogosławieństwa, jako dowodu naszej miłości
i wróżby łask boskich.
Dan w Rzymie u św. Piotra dnia XXXI maja 1900 r., a w XXIII-cim naszego pontyfikatu”
(podpis własnoręczny) Leon P.P. XIII.
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Przy wyrazach breve, którymi Ojciec św. udziela błogosławieństwa, ukląkł rektor i cały Senat
akademicki”11.
O godzinie w pół do jedenastej rozpoczęły się główne uroczystości w odświętnie
ozdobionym akademickim kościele św. Anny. Jednym z ostatnim punktów programu uroczystości
w kolegiacie było wręczenie adresów, jakie uczelnie zagraniczne, stowarzyszenia, osoby prywatne
wystosowały do Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przekaz darów, wśród nich omawianego
pierścienia. Rektor prof. Stanisław Tarnowski dziękując zebranym powiedział między innymi:
„(…) Te pisma, te dary, te pamiątki, te dowody miłości narodu dla tego Jagiellońskiego
Uniwersytetu, stają się od dziś dnia jego honorowymi znakami. Złożą się i przechowają obok
najdroższych: z dyplomem Kazimierza, z herbem Zbigniewa i królowej Anny, jako pomniki innych
czasów, ale tych samych uczuć i dążeń. Dzięki wszystkim i zapewnienie, że nie zerwą się ogniwa
tego łańcucha, ten pierścień nie straci swego symbolicznego znaczenia. Po wiekach młodzi uczeni
będą korzystali z dobrodziejstwa, a błogosławili wielkie serce Warszawy. Berło spocznie w dobrem
sąsiedztwie naszych starych bereł. Uniwersytetu lwowskiego wspaniała księga będzie nam i drogą
pamiątką i bodźcem do szlachetnego współzawodnictwa w nauce. Księga cechów krakowskich
będzie świadczyła, żeśmy tu obok siebie pięć wieków przeżyli, równo starzy, równo wierni” 12.
W wydanej rok później Księdze pamiątkowej pięćsetletniego Jubileuszu Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego pierścień określony jest jako pierścień rektorski13.
Beata Frontczak
1. MUJ nr inw. 8748. Złoto, srebro, szafir szlifowany, emalia kryjąca i przejrzysta; odlew, kucie, wycinanie, cyzelowanie. Wym.: ø 3,2 cm – 4,4 cm,
ø szyny 1,2 – 1,6 cm, waga 76,5 g. Cechowany: wewnątrz szyny wybity znak probierni krakowskiej (z l. 1872 – 1922) na złoto próby 920 –
w sześciobocznym polu głowa Apolla, cyfra 1 i inicjał E. Dzieło powstało na zamówienie stąd brak znaku złotnika.
2. Księga pamiątkowa pięćsetletniego jubileuszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400 - 1900, Kraków 1901, s. 268, rys. s. 231; Silva Rerum.
Pamiątki akademickie ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog wystawy. Collegium Maius XII 1997 – I 1998, Anna Piskorz autor
koncepcji wystawy i komisarz, autor wstępu do katalogu i biogramów, noty Anna Piskorz et al., Kraków [1998], kat. XIV/1, s. 188 – 189 (autor noty
o pierścieniu rektorskim z szafirem Anna Piskorz); anons w krakowskim „Czasie” informował: „W. Wojciechowski, jubiler, ul. Szewska 1.9, poleca swój
sklep i pracownię”. (Zob. „Czas”, nr 147, z 7 czerwca 1900 r., s. 2).
3. Silva Rerum , op.cit., s. 189.
4. Adresem nazywano w tym czasie pismo zbiorowe wystosowane do władz lub wybitnych osób (zob. Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa
1978, s. 10).
5. Księga pamiątkowa pięćsetletniego, op.cit., s. 60, s. 76 (karta dwudziesta dziewiąta, Cech Złotników i Jubilerów, oprócz starszego cechu Bolesława
Armatowicza, podpis złożyło na niej jedenastu innych złotników, w tym Władysław Wojciechowski).
6. T. von Frimmel, Die Ceremonienringe in den Kunstsammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, „Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des
Allerhöchsten Kaiserhauses“, Wien 1893, XIV, s. 1 – 10.
7. Victoria and Albert Museum nr 2107 – 1855; zdjęcia i wszystkie dane katalogowe dotyczące tego pierścienia oraz typu pierścieni papieskich (papal
ring) pozyskane ze strony internetowej Victoria and Albert Museum: http://collections.vam.ac.uk/item/O123212/ring-unknown/;
Oman Charles Ch., Catalogue of Rings, Victoria and Albert Musem. Departament of Metalwork, Edinburgh 1930, kat. 927, s. 131, Plate XXXVI.
8. Sprzedany 19 marca, dwunastego dnia aukcji trwającej od 5 marca do 30 kwietnia 1855 roku (zob. Catalogue of the celebrated collection of works
of art, from the Byzantine period to that of Louis Serze, of that distinguished collector Ralph Bernal, [b.m] 1855, kat.1373, s. 113, Papal ring, set with
a large crystal, with the tiara and keys, with arms of two sides, and the emblems of the evangelists on the other in relief – inscribed “Sixtus
Quartus”).
9. Zob. Zdanek M., 12 maja 1363 r., Fundacja Uniwersytetu Krakowskiego przez Kazimierza Wielkiego.
Tekst na stronie: http://www.archiwum.uj.edu.pl/kartki-z-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/-/journal_content/56
10. Księga pamiątkowa pięćsetletniego, op.cit., s. 30-31.
11. Księga pamiątkowa pięćsetletniego, op.cit., s. 40 -41.
12. Ibid., s. 267-268.
13. Ibid., s. 267.
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Wirtualna Małopolska
„Wirtualna Polska” to projekt digitalizacyjny realizowany przez Małopolski Instytut Kultury
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
W ramach projektu MIK we współpracy z dwudziestoma jednostkami muzealnymi Małopolski
przeprowadzi digitalizację 2D i 3D około 1500 eksponatów.
Działanie jest w pewnym stopniu kontynuacją projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, niemniej
z szerszym zasobem wirtualnych wystaw tematycznych, ścieżek edukacyjnych i innych aktywności
dedykowanych konkretnym zbiorom i tematom, których koncepcja i scenariusze będą przygotowywane przez pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w konsultacji z kustoszami i ekspertami w poszczególnych dziedzinach wiedzy.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęło realizację swojego udziału w projekcie
z początkiem 2020 roku. Do przedstawienia w ramach portalu wybrano obiekty reprezentacyjne
dla zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pozwolą zaprezentować je jako
wielowątkowe, związane nie tylko z uczelnią, ale z Krakowem, przypominające o roli społecznej
uniwersytetu w przestrzeni miasta. Digitalizacja pozwoli pokazać z bliska obiekty, które są dziś
częścią naszego dziedzictwa naukowego i kulturowego, umożliwi opowiedzenie o nich bardziej
szczegółowo niż podczas wycieczki z przewodnikiem po muzealnych salach. Równocześnie pozwoli
na szersze popularyzowanie nauki i wiedzy o polskich naukowcach. To jedna z odpowiedzialności
muzeum uniwersyteckiego, ale też cecha wyróżniająca muzea uczelniane.
Obok zbiorów MUJ dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentowane będzie również
poprzez udział w projekcie Muzeum Farmacji UJ CM.
Premiera portalu już jesienią.
Joanna Ślaga

Regionalna Pracownia Digitalizacji
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Wariacje na temat fortepianu Chopina

Zielona Sala w Collegium Maius

Dawno, dawno temu, wydawałoby się w innym życiu, kiedy świat pędził, wszyscy gdzieś się
spieszyli mając mnóstwo spraw, przemieszczali się, podróżowali, obiecałam w jednym z naszych
Newsletterów opowiedzieć Państwu historię pewnej przyjaźni, zapoczątkowanej w Zielonej Sali
Collegium Maius przy fortepianie Chopina. Teraz świat spowolnił, mamy czas na refleksje,
wspomnienia, więc zasiadam do spełnienia tamtej obietnicy.
Mam nadzieję, że wielu z Was wie, że jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami jednego z dobrze
zachowanych i używanych (!) fortepianów Chopina (1847 r.). Stanowi on zaiste perłę w naszej
bogatej kolekcji instrumentów muzycznych. Fortepian pięknie się prezentuje w wyjątkowym
salonie, a obok skromnie stoi serwantka z pamiątkami po kompozytorze i jego przyjaciółce Jane
Stirling, szkockiej arystokratce. To właśnie dla niej Fryderyk wybrał ten instrument u Pleyel’a,
ponieważ cenił go szczególnie.
O związku Chopina i Jane Stirling, o jego tournée po Wielkiej Brytanii w 1848 r. (ostatnim!)
zorganizowanym przez Jane Stirling, o tym jak mistrz zagrał na tym instrumencie dla rodziny Jane
w Szkocji, dalej o marzeniach Eduarda Ganche’a, aby stworzyć muzeum Chopina w Paryżu
i wojennych losach instrumentu, wreszcie o tym, jak szczęśliwie znalazł dom w Collegium Maius,
o tym wszystkim – nie dzisiaj. To są fakty zbadane i opisane przez specjalistów w różnych
wydaniach. Polecam Państwu katalog „Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum UJ” (praca zbiorowa
pod red. Renaty Suchowiejko, wydawnictwo FALL, Kraków, 2016).
Dzisiaj będzie osobista impresja, związana z miłością do muzyki genialnego kompozytora.
Był jednym z wyjątkowych ludzi, który dzięki temu, co stworzył w trakcie przecież niedługiego życia
(39 lat!), zapewnił sobie nieśmiertelność.
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Wśród licznych odwiedzających nasze Muzeum są ludzie, którzy przychodzą tylko po to,
żeby zobaczyć fortepian Chopina. Pewna miłośniczka jego muzyki na zawsze pozostanie w moim
sercu.
…doszłam z grupą turystów
do Zielonej Sali i opowiadałam
o historii fortepianu. Drobna
kobieta o delikatnych rysach,
żywym, inteligentnym spojrzeniu,
nieśmiało wystąpiła do przodu.
Zapytała, czy może zagrać jeden
akord. Nie do pomyślenia! Nam
nie wolno dotykać instrumentu!
Dla „zwykłych turystów” (bez
obrazy) to marzenie ściętej głowy.
Zaszczytu grania na tym instrumencie dostępują tylko największe
sławy,
laureaci
konkursów
chopinowskich, specjaliści dawnych instrumentów, czasem
cesarzowe i księżne…
Lecz w spojrzeniu tej kobiety było
coś takiego, że nie mogłam już
dłużej odmawiać. Przyznam się
Państwu do czegoś, ale proszę
(ćśśś!), niech to pozostanie między
nami… Odpięłam czerwony sznur,
podeszłam do fortepianu, delikatnie podniosłam klapę. Wszyscy
w grupie zamarli, każda obecna tu
osoba czuła, że dzieje się coś
wyjątkowego, że chwila jest
podniosła,
wręcz
magiczna.
Kobieta, rozpromieniona, zbliżyła
się do klawiatury i nacisnęła
Pleyel, 1847 r.
klawisze – jeden jedyny akord.
Usłyszeliśmy delikatne brzmienie Pleyel’a, inne w porównaniu z dzisiejszymi instrumentami.
Krystaliczny dźwięk przez moment zawisł w powietrzu… a po chwili zapadła cisza. Jak uderzenie
pioruna, który na sekundę rozświetla niebo, a potem znów wraca ciemność. Ta kobieta i ja
spojrzałyśmy sobie głęboko w oczy i w tym momencie zostałyśmy przyjaciółkami!
Uwierzyli Państwo w tę opowieść? Bardzo przepraszam, ale działo się tak wyłącznie w mojej
wyobraźni, taki „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego”,
jak u Bogusława Schaeffera. Na potrzeby „ars poetica” wzmocniłam trochę dramatyzm tej sceny.
W rzeczywistości przebiegała ona bardziej prozaicznie – spełniłam swój obowiązek i oczywiście nie
pozwoliłam na zbliżanie się do instrumentu. Mimo to ta kobieta otworzyła się przed nami,
powiedziała czym się zajmuję, kim jest. Wyłoniła się z tłumu, pokazała nam swoje emocje, stała się
kimś wyjątkowym. Nie na darmo mówi się, że ludzie są nudni, dopóki się ich nie pozna. Cieszę się,
że los dał mi możliwość poznania Jill Rabenau! Ta znajomość zapoczątkowana przy fortepianie

Chopina pogłębiła się z biegiem lat i przerodziła w prawdziwą przyjaźń.
Jill jest Angielką, mieszka od lat ze swoim
mężem Niemcem w Darmstadt. Należy do tych
szczęśliwych ludzi, którzy odnaleźli prawdziwą
pasję, której można poświęcić życie. Otóż Jill
kocha muzykę Chopina! Jest wieloletnim
członkiem Towarzystwa Chopinowskiego „Chopin
– Gesellschaft”, obecnie jest jego wicedyrektorem, odpowiedzialnym za organizację
różnorodnych wydarzeń, koncertów i konkursów.
Co roku w Darmstadt odbywają się
„masterclasses” dla młodych pianistów z całego
świata i międzynarodowe konkursy (Chopin
Piano Competitions). W tym roku Towarzystwo
świętuje 50. rocznicę swojego istnienia!
Z tej okazji została wydana jubileuszowa 80stronicowa broszura „50 Jahre Chopin –
Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland”
opisująca historię Towarzystwa i wiele ciekawych
wydarzeń w ciągu pół wieku. Pełną listę
koncertów zorganizowanych przez nich można
zobaczyć na stronie www.chopin-gesellschaft.de. Jill Rabenau
Jill nie szczędziła sił przygotowując materiały do
tego wydania.
Cały czas dalej zgłębia biografię Chopina. Dla jego miłośników
szczególnie poleca książki Alana Walkera „Chopin – A life and
Times” i Uty Goebl-Steicher „Frédéric Chopin – Einblicke
in Unterricht und Umfeld”. Co więcej, żeby czytać listy
Chopina po polsku, Jill nauczyła się tego jakże pięknego,
ale niełatwego języka! Często podróżuje śladami Chopina,
odwiedzając miejsca z nim związane. Była w Nohant koło
La Chatre we Francji (Chopin i George Sand wielokrotnie
spędzali tam lato w posiadłości George), w Valldemossie
na Majorce, Wiedniu i oczywiście w wielu miejscach
w Polsce. Miłość do Chopina przywiodła ją również
do Collegium Maius w Krakowie, ponieważ my mamy
fortepian! Kto wie, może to właśnie nasz piękny salon,
w którym jest prezentowany, natchnął Jill do urządzenia
„Salonu Chopina” w jednej ze sal do zajęć muzycznych
w budynku Towarzystwa. Efekt jej pracy mogą Państwo
Okładka jubileuszowej broszury
zobaczyć na zdjęciu.
Oczywiście Jill chodzi przede wszystkim o obcowanie z muzyką genialnego kompozytora.
Bez tego nie byłaby sobą. Sama gra i regularnie uczęszcza na koncerty i festiwale chopinowskie. W
miesiącu sierpniu jest stałym bywalcem najstarszego festiwalu - w Dusznikach-Zdroju, jak również
festiwalu w Marienbadzie w Czechach. Nie może jej zabraknąć również na Międzynarodowym
Konkursie Chopinowskim w Warszawie i innych, np. Marienbadzie i Miami (USA). Jest w stanie
godzinami słuchać ukochanej muzyki dzień za dniem.

fot. Dorothee Stoltzmann
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À propos, jednym z najbardziej wymagających i niesamowitych wydarzeń zorganizowanych
przez nią był Chopin-Maraton w 2015 roku. Do Darmstadt przyjechało 23 młodych pianistów z całej
Europy. Maraton zaczął się 21 marca o godzinie 9.30 i zakończył 22 marca o godzinie 1.30.
Więc przez 16 godzin non-stop rozbrzmiewała muzyka Chopina! Zaprezentowano wtedy wszystkie
utwory na fortepian (204!), przy czym były wykonywane w kolejności, w jakiej były komponowane
przez mistrza, od najwcześniejszych polonezów po ostatnie mazurki.

„Salon Chopina” w budynku Towarzystwa „Chopin – Gesellschaft”

„Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Fryderykowi Chopinowi - Rodacy”. Taki napis widnieje
na epitafium kompozytora w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Tam, zgodnie z ostatnią wolą
Fryderyka, spoczywa w urnie jego serce. Wróciło do ukochanej Ojczyzny. Słowa Jezusa wg Ewangelii
św. Mateusza (Mt 6, 21) odnoszą się oczywiście do każdego człowieka. Naszym skarbem jest to,
co kochamy, do czego dążymy, bo w naszej hierarchii wartości jest czymś ważnym. Niewątpliwie
nasze zainteresowania kształtują osobowość, wyznaczają ścieżkę, którą podążamy i oczywiście
wpływają na to, z jakimi ludźmi obcujemy.
Dzięki swojej działalności Jill poznała na przestrzeni lat wielu wyjątkowych pianistów,
wirtuozów światowej sławy, również zakochanych w muzyce Chopina. Dziś może nazwać swoimi
przyjaciółmi Kevina Kennera, Danga Thai Sona, Katarzynę Popową-Zydroń, Erica Lu, Kate Liu…
Zaiste doborowe towarzystwo!

fot. Hartmut Stoltzmann

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 14/05/2020

Wejście do budynku Towarzystwa „Chopin – Gesellschaft” w Darmstadt

Mówi się, że w życiu ważne jest to, kogo spotkamy na swojej drodze i czego wspólnie
dokonamy. Jill i jej przyjaciele robią wspaniałe rzeczy, sprawiają, że muzyka Fryderyka Chopina jest
żywa, dostarcza ludziom niesamowitych doznań.
W obecnej sytuacji kilka koncertów Towarzystwa zostało odwołanych, ale Jill już pracuje nad
repertuarem 12 Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt zaplanowanego
na październik 2021 roku. Tuż przed epidemią, 29 lutego 2020 roku odbył się pierwszy wielka gala
z okazji 50. rocznicy istnienia Towarzystwa. Następny gala koncert jest planowany na 5 września br.
Po raz pierwszy w Niemczech maja być zagrane wszystkie utwory Chopina na fortepian i orkiestrę
(jest ich 6) w trakcie jednego koncertu! Wykonawcami będą Aleksandra Mikulska (obecna prezes
Towarzystwa „Chopin – Gesellschaft”), Piotr Pawlak, Sabine Simon i Kevin Kenner. Jak Państwo
widzą, wiele znajomych nazwisk, i mam tu na myśli nie tylko naszych rodaków, lecz również Kevina
Kennera, laureata XII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie (1990 r.) i wielu innych. Jest nam szczególnie bliski, ponieważ był w Collegium Maius
w 2010 r., kiedy świat świętował 200. rocznicę urodzin kompozytora. Jednym z wielu wydarzeń z tej
okazji był koncert w Auli Jagiellońskiej. Wtedy Kevin Kenner zagrał właśnie na fortepianie Chopina!
Uczta dla ducha nie do opisania słowami.
Jill Rabenau jest moją przyjaciółką, bratnią duszą. Spotkałyśmy się później kilka razy i do dziś
prowadzimy korespondencję. Ponieważ przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi,
chciałabym kiedyś przeprowadzić wywiad z Kevinem Kennerem, wyjątkowym pianistą
i człowiekiem. Tak, marzy mi się taki wywiad… i mam nadzieję, że to marzenie się spełni… someday,
somehow, somewhere… over the rainbow…
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Na zakończenie przedstawiam Państwu wiersz Jill „Ręka Chopina” (wersja skrócona).
Napisała go po niemiecku i przetłumaczyła na angielski. Niestety nie ma jeszcze wersji polskiej, ale
jeśli ktoś z Was jest poetą, to może…
Desisława Christozowa-Gurgul
CHOPIN’S HAND
Not a classical hand;
not the huge extremity of a Michelangelo’s David;
not the gigantic paw of a Rachmaninov;
not the enormously long fingers of a Franz Liszt;
but a decidedly slender hand,
and, for a man, a rather small hand;
a romantic hand, delicate, elegant;
the hand of one who suffered, a poet of the piano.
What feeling in this hand!
How many shades of pianissimo was it able to render?
What strength was hidden in these fingers?
With what speed could they glide over the keys,
with what ease, magically overcoming all difficulties?
What legato was this hand capable of achieving,
what extended arpeggios could it produce
with so much grace?

At times cheerful and happy, more often
they tell of yearning and longing for home,
of passion, sadness, fear and pain,
all suffused with an undying love of Poland;
whether in minor, major, lydian or phrygian mode,
the music was always Polish.
This hand was a phenomenon. To the sublime art
produced by this slender and delicate hand!
Jill Rabenau

fot. Janusz Kozina

This hand was not abused like Schumann’s,
not overtrained like Liszt’s;
but treated and applied naturally,
as God created it.
And what infinite range of emotions
was this hand able to express?
Emotions that were born in the heart
and could not be expressed in words.

Odlew gipsowy lewej dłoni Fryderyka Chopina, Muzeum UJ
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Plakat muzealny
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz pierwszy w swojej historii prezentuje wystawę
poświęconą plakatowi muzealnemu. Ekspozycja prezentowana w piwnicach Collegium Maius
została otwarta jeszcze przed epidemią i będzie pokazywana po otwarciu instytucji. Na ekspozycji
znalazło się ponad 60 plakatów z lat 1981 – 2014 dokumentujących wystawy czasowe zrealizowane
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także poza jego siedzibą. Wybrane prace zwracają
uwagę rozmaitością technik wykonania od plakatów wyklejanych ręcznie przez rysowane tuszem
po projektowane w grafice komputerowej i drukowane cyfrowo. Pokaz przypomina najciekawsze
muzealne wydarzenia przygotowane w oparciu o kolekcję muzealną, a także obiekty wypożyczone.
Wybrane prace przypominają wystawy między innymi: Silva rerum; Piękno darowane; W rocznicę
Wita Stwosza; Adam Korpak – Cicer cum caule; Społeczność żydowska w latach 1864 – 1939; Feliks
Topolski – Malarstwo, rysunek, grafika; Droga ku nieznanemu – Śladami Lewisa i Clarka na Zachód
Ameryki i wiele innych.
Katarzyna Zięba
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