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Najbliższy koncert już 22 czerwca 2016 o godzinie 20.00. Wstęp wolny. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

O PIWNICY ŚW. NORBERTA" W COLLEGIUM MAIUS
"

Fot. Janusz Kozina (MUJ)

Fot. Janusz Kozina (MUJ)

Są takie szczęśliwe związki w życiu, które jak się już stworzą, to trwają w przyjaźni,
a mijający czas wpływa wyłącznie pozytywnie na wzajemne stosunki: strony coraz lepiej się
znają, szanują, działają na obopólną korzyść.
Początki związku "Piwnicy św. Norberta" z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
toną gdzieś w zakamarkach mojej pamięci. Nie umiem podać dokładnej daty pierwszego
koncertu zespołu "Piwnicy” w Collegium Maius. Mam szczęście należeć do jednego
i do drugiego. Moje dwie życiowe miłości łączą bardzo przyjazne i zażyłe stosunki.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego od lat wspiera i organizuje różnorakie
przedsięwzięcia artystyczne. "Piwnica" jest tu zawsze mile widziana. Za to chcielibyśmy
gorąco podziękować zarówno byłemu dyrektorowi prof. Stanisławowi Waltosiowi,
jak i obecnemu - prof. Krzysztofowi Stopce. Wielokrotnie artyści uświetniali wydarzenia
muzealne, stwarzając piękną artystyczną oprawę wernisaży lub spotkań z gośćmi.
Natomiast tradycyjne koncerty pod hasłem "Muzyczna wędrówka szlakami Europy"
organizowane pod koniec czerwca wyczekiwane są przez wielu
stałych słuchaczy, jak
również przyciągają nowych fanów i niezmiennie
dostarczają niezapomnianych przeżyć. Urokliwa sceneria
arkadowego dziedzińca stanowi niepowtarzalną oprawę
koncertów i potęguje wrażenia.
Repertuar "Piwnicy" jest różnoraki, ukazuje
bogactwo stylów i gatunków muzycznych, składa się
z utworów pochodzących z wielu zakątków świata. Stefan
Błaszczyński, założyciel zespołu, dba o zróżnicowany
program. Autorskie utwory piwniczan inspirowane polskimi
tradycjami przeplatają się z twórczością innych narodów.
Taka muzyczna wędrówka harmonijnie wpisuje się
w nastrój ponad 600-letniego Collegium Maius.
Posługując się transgranicznym medium, jakim jest muzyka
i śpiew, artyści tworzą wielokulturowy "polilog", hołdując
założeniom najstarszej polskiej uczelni, rozwijającej przez wieki ideały otwartości i tolerancji. Przecież jeszcze fundator król
Kazimierz Wielki wzywał scholarów "ze wszystkich stron świata".
Kulminacją naszej współpracy było zorganizowanie w roku Jubileuszowym 2014 koncertu pod tytułem "W hołdzie
wiekom - w 650. rocznicę założenia Uniwersytetu" z udziałem znanych artystów, związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim:
Anny Szałapak, Leszka Długosza, Janusza Radka, Andrzeja Sikorowskiego, Leszka Wójtowicza i Grzegorza Turnaua.
Pragniemy po tej kulminacji utrzymać poziom "plato" i dalej corocznie organizować koncerty dla krakowian,
dla licznie przybywających do miasta gości, dla społeczności uniwersyteckiej i dla siebie samych, ponieważ są one prawdziwą
ucztą dla ducha i zmysłów.
Desisława Christozowa-Gurgul
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Gdy uprawianie nauki może
być modlitwą…

zapowiedź
Rys. Tomasz Niziołek

Z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego planuje
otwarcie wystawy poświęconej świętym Kościoła rzymskokatolickiego związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Niewątpliwie mamy się czym pochwalić, gdyż niewiele jest uczelni
na świecie, które posiadają tak liczne grono świętych i błogosławionych. Wystarczy wspomnieć tych najbardziej znanych,
już kanonizowanych: Jadwigę Andegaweńską, Jana z Kęt,
Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli, Stanisława Kazimierczyka,
królewicza Kazimierza Jagiellończyka, Józefa Sebastian Pelczara,
Józefa Bilczewskiego, Jan Pawła II. Celowo dołączyliśmy do tego
grona osobę Adama Chmielowskiego (Brata Alberta), przez lata
związanego ze sztuką i wymieniającego listy z wykładowcą
literatury na naszej uczelni, Lucjanem Siemieńskim.
Uniwersytet Jagielloński od zarania był miejscem stwarzającym szczególne warunki dla rozwoju i wzrostu świętości,
a święci uniwersyteccy pozostawli po sobie trwałe, niezwykłe
dziedzictwo, wciąż nawołujące do naśladowania.
Jak postrzegamy świętość, czy chcemy być świętymi,
czy świętość jest poza naszym zasięgiem...? Pomyłka w myśleniu
o świętości polega na tym, że traktujemy ją nadzwyczajnie,
rezerwując ją wyłącznie tylko dla wybranych mistyków
i męczenników. A świętość to pełnia człowieczeństwa, pełnia
normalności, to naśladowanie w swym życiu i powołaniu Jezusa.
Świętość jest osadzona w naszej codzienności, również w życiu
powszednim naszej uczelni, gdzie wiedza i nauka od wieków szuka
z nią przymierza.
Pauper venit, Deus venit – Ubogi przychodzi, Bóg idzie mawiano po śmierci św. Jana z Kęt, (1390-1473) patrona między
innymi profesorów i uczącej się młodzieży, a jego mieszkanie
oddano jednemu z biednych mieszkańców Krakowa. Akademicy
dodatkowo tego biednego codziennie uroczyście zapraszali do
wspólnego posiłku. Był to wyraz troski o słabszego, bez wątpienia
umocowany w przykładzie życia Jana.
Wystawa ma za zadanie przybliżyć sylwetki tych spośród
wielkiego grona pokoleń, którzy w sposób wybitny realizowali
wypływające z wiary wartości oraz byli i nadal są wzorami cnót.
Zapraszamy
(jo)
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COLLEGIUM MAIUS
czyli VARIA
W PRZYMRUŻONYM OKU TURYSTY

Skarby...To coś, co wszyscy lubią najbardziej. Dlatego też tak trudno uchronić je od rąk wyciąganych
po nie przez niegodziwców. Mając na uwadze niełatwą, momentami tragiczną historię Polski, zdumiewające jest
to, jak wiele ocalało łącznie z najcenniejszymi pamiątkami potęgi i rozkwitu państwa i uniwersytetu – ich losy
przecież są nierozerwalnie związane. Mówiąc do turystów, zawsze podkreślam, że trzeba mieć świadomość,
że za każdym cennym eksponatem, który dzisiaj oglądamy w I i II Skarbcu stoją pokolenia Polaków, którzy niekiedy ryzykując życiem, zadbali o to, żeby pamiątki stanowiące o naszej tożsamości i dumie narodowej przetrwały.
Jesteśmy jednym z niewielu starych uniwersytetów, który posiada swoje pierwotne insygnia władzy
rektorskiej. Należą do nich trzy piętnastowieczne berła: tzw. berło Królowej Jadwigi, kardynała Zbigniewa
Oleśnickiego i kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Ich ratowanie zawsze było sprawą pierwszorzędną. W czasie
II wojny światowej znalazły schronienie w podziemiach Collegium Novum. Parę wieków wcześniej, podczas
„potopu” szwedzkiego nawet wywieziono je do Wiednia i złożono na przechowanie w drukarni Mateusza
Cosmieroviusa, typografa polskiego pochodzenia. Wtedy uniwersytet niestety stracił wiele skarbów, cennych
książek, a wskutek rabunku zbiorów warmińskich uległa rozproszeniu spuścizna rękopiśmienna Mikołaja
Kopernika. Przetrwał jednak do naszych czasów najcenniejszy rękopis – De revolutionibus orbium coelestium –
choć jego losy też były skomplikowane. Po śmierci Kopernika autograf dzieła przechodził z rąk do rąk różnych
właścicieli, aby ostatecznie znaleźć się w czeskiej Pradze. Stamtąd po prawie trzystu latach powrócił do Polski
całkiem niedawno, w 1956 roku.
Kiedy mówimy o stratach wojennych, na twarzach
przedstawicieli pewnych narodowości naturalnie maluje
się skrucha. Lecz parę razy spotkałam się z zaskakującą
reakcją turystów ze Szwecji. Jeden pan wyjątkowo butnie
oznajmił: „Nigdy nie odzyskacie swoich skarbów!” Ale to
jeszcze nic w porównaniu z reakcją pewnej starszej pani.
Na wzmiankę o tym, że wojska szwedzkie ogołociły wiele
archiwów, bibliotek, kościołów i zamków, lecz rękopis
Kopernika szczęśliwie ocalał i po długiej wędrówce wrócił
do Polski, wydała z siebie zwycięski bojowy okrzyk, trudny
do wyrażenia znakami graﬁcznymi! Wszyscy w grupie
osłupieli. Ta sytuacja wprawdzie do śmiesznych nie
należała, ale postarałam się obrócić ją w żart: „Rozumiem,
że Pani się cieszy z tego, że dzieło Kopernika powróciło na
łono Ojczyzny”.
Obecnie rękopis znajduje się w Bibliotece
Jagiellońskiej. Nic dziwnego, że nie jest nikomu
udostępniany, z wyjątkiem wąskiego grona specjalistów.
Przechowuje się go w specjalnych warunkach:
w ciemności, w odpowiedniej wilgotności, karty są
wietrzone... Możemy jednak korzystać z dobrodziejstw
naszych czasów, dzieło jest wprowadzone do systemu
Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. W zaciszu własnego
domu możemy oglądać strony zapisane drobnym
Sala Mikołaja Kopernika w Collegium Maius, fot. Janusz Kozina, Grzegorz Zygier (MUJ)
maczkiem ręką jednego z największych olbrzymów
wszechczasów. Ja jednak miałam to wyjątkowe szczęście, że mogłam oglądać De revolutionibus na własne oczy!
Obcowanie z oryginałem dostarcza wyjątkowych emocji. Ta chwila pozostanie w mojej pamięci na zawsze. Stało
się to w 2010 roku, kiedy w Krakowie odbywała się konferencja naukowa „Tajemnica grobu M. Kopernika. Dialog
ekspertów”. Została ona zorganizowana z okazji odnalezienia miejsca pochówku i identyﬁkacji kości Mikołaja
Kopernika, skromnego kanonika, którego szczątki złożono bezimiennie pod posadzką katedry fromborskiej.
Przyczynili się do tego polscy i szwedzcy uczeni!

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 7/06/2016

źródło: http://clk.policja.pl/clk/badania-i-projekty/ciekawe-badania/10826,dok.html
(dostęp: 17/06/2016 r.)

Nie wschodząc w szczegóły, powiem Państwu, że dzięki kilku włosom
zachowanym między stronicami ulubionej książki Kopernika Calendarium
romanum magnum Johannesa Stoeﬄera, znajdującej się w bibliotece
uniwersyteckiej w Uppsali, udało się zidentyﬁkować czaszkę i kości
astronoma na podstawie przeprowadzonej analizy DNA. W Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w Warszawie
podinspektor
Dariusz
Zajdel
wykonał
wtedy
rekonstrukcję
prawdopodobnego wyglądu Kopernika. W ten sposób po kilku stuleciach los
dał szansę rehabilitacji stronie szwedzkiej. Uczeni z Uppsali przyczynili się
do czegoś doniosłego. Cały świat nauki był poruszony tym odkryciem. Dzięki
niemu udało się urządzić właściwy pochówek jednemu z największych
umysłów w dziejach ludzkości. Odbyło się to 22 maja 2010 roku, 467 lat
po śmierci Kopernika, który odszedł z tego świata 24 maja 1543 roku.
Niedawno minęła rocznica obu wydarzeń i wydało mi się uzasadnione
przypomnienie tej niesamowitej, zawiłej, kilkusetletniej historii.
Tym bardziej, że pokój poświęcony genialnemu astronomowi w Collegium
Maius jest nazywany SKARBCEM Kopernika.
koszyczki na berłach!

Rekonstrukcja wyglądu twarzy Mikołaja Kopernika

Teraz możemy przejść znów do naszych żartów.
Berła rektorskie odznaczają się wysokim poziomem artystycznym.
Wyjątkowe jest ich uwieńczenie ażurowymi koronami. Patrząc na nie
pewna pani kiedyś zapytała: „A po co są te koszyczki na berełkach?”.
Wiadomo, że używamy form zdrobniałych, aby oswajać otaczający
świat, czynić go bardziej dostępnym i przyjaznym, a język polski daje
ogromne możliwości w ich tworzeniu, ale to fortel stosowany
głównie do dzieci. W odniesieniu do okazałych insygniów wydaje się
to jednak lekką przesadą!

Fot. Dorota Wróbel

W II Skarbcu znajduje się miniaturowy
model anatomiczny z kości słoniowej z 2 poł.
XVII wieku. Wykonał go Stefan Zick
w Norymberdze około 100 lat po tym jak
Kościół zezwolił przeprowadzać sekcje.
To wydarzenie stanowiło istotny krok
w rozwoju wiedzy medycznej, w szczególności
anatomii. Nasz model mimo małych
rozmiarów jest wykonany z dużą precyzją,
Model anatomiczny
Mężczyzna bez serca
Fot. Janusz Kozina
odzwierciedla dość zaawansowany stan
ówczesnej wiedzy
po odkryciach Andreasa Vesaliusa, ojca anatomii naukowej, choć ma też kilka
błędów. Niestety nie wszystkie organy zachowały się do naszych czasów. Brak części układu pokarmowego,
wątroby i trzustki. Oto jak kiedyś skomentowała to pewna pani: „Jest dość pusty!” Na co ja odparłam: „Niektórzy
tak mają, są puści w środku”.
Przednią płytkę korpusu z zarysem piersi i brzucha można zdjąć jak wieczko, aby obejrzeć organy
w środku. Od spodu płytki zaznaczone są żebra. Leży ona obecnie obok ciała, wyjęte są jelita. Kiedyś młoda
dziewczyna patrząc rozmarzonym wzrokiem na tego mężczyznę (bo to męski model), powiedziała: „Jeszcze nikt
się tak przede mną nie otworzył.” Innym razem dziewczyna patrząc na jelita zapytała, czy to mózg. Było to dość
szokujące przypuszczenie, ale jeśli wziąć pod uwagę, że medycyna Wschodu uważa system pokarmowy za drugi
mózg, a wizualne podobieństwo jest na tyle duże, że można się pomylić, to może takie spojrzenie na sprawę nie
było całkowicie pozbawione racji bytu. Serce tego modela nie mogło się zgubić, jest umocowane nieruchomo.
Lecz na pierwszy rzut oka trudno go dostrzec, ponieważ znajduję się pod płucami. Stanowi to okazję do licznych
żartów. „Mężczyzna bez serca!” „Zakochany bez pamięci!” Pewna Angielka kiedyś powiedziała: „Ten pan stracił
serce. To musiało być z powodu kobiety!”
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Wtedy opowiedziałam grupie o żeńskiej ﬁgurce podobnych rozmiarów, która jest nawet w ciąży. Z tego co
pamiętam, znajduje się w Toruniu. Zażartowałam, że to musi być jego pani. Hiszpanka w grupie, która słabo
rozumiała po angielsku, nagle się włączyła do rozmowy: „Kto jest w ciąży? On jest w ciąży?” Rozbawiło
to wszystkich. O czymś takim świat nie słyszał, mężczyzna w ciąży! A że to mężczyzna, nie ma wątpliwości.
Pierwszorzędne cechy płciowe tego modelu są wyraźnie zaznaczone. Z nimi wiąże się kolejna zabawna sytuacja.
Otóż kiedyś oprowadzałam grupę, w której był pan
wyrażający swój zachwyt wszystkim co widział
w muzeum w mało wyszukany sposób. Od czasu do
czasu wykrzykiwał: „Ale jajca!” Co robić, różnie ludzie
reagują na sztukę. Zgadniecie Państwo co powiedział,
kiedy doszliśmy do modelu anatomicznego?
Tak, macie rację! Ja wtedy powiedziałam: „Ale tym
razem to już nie jest metafora, proszę pana”.

Nagrody filmowe Andrzeja Wajdy

Teddy bear!

Vaso d’Amore, fot. Grzegorz Zygier (MUJ)

W II Skarbcu istnieje wyjątkowa możliwość
obejrzenia z bliska prestiżowych nagród ﬁlmowych
dzięki hojności Pana Andrzeja Wajdy, doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oﬁarował on Muzeum UJ Złotą Palmę Festiwalu
w Cannes, Złotego Lwa z Wenecji, Złotego
Niedźwiedzia z Berlina, Platynowe Lwy z Gdyni
i wreszcie Oskara za całokształt twórczości. Muszę
przyznać, że najwięcej emocji wzbudza statuetka
Oskara. Zazwyczaj lekki szmer przechodzi po
pomieszczeniu, ludzie robią sobie selﬁe, żywo
wypytują, czyj to Oskar. Tak reagują dorośli.
Lecz w rankingu pewnej dwuletniej dziewczynki
na pierwszym miejscu znalazła się inna nagroda.
Wchodząc do II Skarbca wykrzyknęła ona z entuzjazmem: „Teddy bear!” Wiadomo przecież, że miś
to najlepszy przyjaciel dzieci, nawet jeśli nie jest on
pluszowy, lecz tylko „złoty”.
Piętnastowieczna Vaso d’Amore z Florencji jest
jednym z najbardziej romantycznych eksponatów
w kolekcji. Naczynia tego typu były wręczane
narzeczonej w czasie zaślubin. Na banderoli
przeszywającej serce znajduje się inskrypcja
MARGARITA MEMENTO-MEI. W tłumaczeniu na język
polski oznacza to: „Małgorzato, pamiętaj o mnie”.
Zmęczenie czasem płata mi ﬁgle i z moich ust
bezwiednie wychodzi nie to, co chciałam. Pewnego
razu podałam tłumaczenie bliższe oryginałowi
fonetycznie, ale o zgoła odmiennym znaczeniu:
„Małgorzato, popamiętasz mnie!”
Aby nie popełnić więcej błędów, na tym kończę.
ciąg dalszy nastąpi (mam nadzieję).

Małgorzato, popamiętasz mnie!
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