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NOWE BERŁO NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Berło Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ
fot. Janusz Kozina (MUJ)

Św. Królowa Jadwiga Andegaweńska. Dobrodziejka, opiekunka,
orędowniczka. Wyjątkowa kobieta na tle epoki i w znaczeniu uniwersalnym.
Tyle spraw udało jej się dokonać jako pierwszej. Pierwsza, zresztą jedyna
kobieta-król Polski. Jako żona Władysława Jagiełły przyczyniła się do zawarcia Unii polsko-litewskiej. Jako pierwsza wystarała się wspólnie z małżonkiem
o otwarcie fakultetu teologicznego, dzięki czemu wzrósł prestiż odnowionej
uczelni krakowskiej (Bullę Bonifacego IX z 1397 roku wydającego pozwolenie
na Teologię w Krakowie mieliśmy ostatnio okazję oglądać na wystawie
urządzonej w Collegium Maius z okazji Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie "O Świętości! Uniwersytet Jagielloński i jego święci wychowankowie"). Wreszcie jako pierwsza pomyślała o zapewnieniu materialnej infrastruktury Uniwersytetu po zaniechaniu budowy budynków uniwersyteckich
spowodowanym nagłą śmiercią założyciela - Kazimierza Wielkiego.
Pomyślała o tym w tragicznej dla siebie chwili utraty dziecka po porodzie
spisując testament. Niezwykła to postawa 25-letniej Królowej, która odchodząc z tego świata troszczyła się o przyszłość Uniwersytetu Krakowskiego.
Jak nie być jej wdzięcznym ? Jak nie czcić i nie upamiętniać ? Ma wyjątkową
pozycję w naszej historii. Nieprzypadkowo jedyny kobiecy wizerunek
w galerii portretów królów, biskupów i profesorów w Auli Jagiellońskiej
Collegium Maius przedstawia właśnie św. Królową Jadwigę.
Nawet zupełnie niedawno dzięki jej postaci dokonał się swoisty przełom.
Wśród ﬁgur protektorów zdobiących berła poszczególnych wydziałów UJ
pojawiła się pierwsza postać kobieca - św. Królowa Jadwiga. Do tej pory
stosunkowo młody Wydział Nauk o Zdrowiu UJ nie miał swojego berła. Teraz
doczekał się berła z tak wspaniałą patronką. Aby zajrzeć za kulisy tego wydarzenia, dowiedzieć się jak do tego doszło i kto się do tego przyczynił spotkałam się z Panem Dziekanem prof. dr hab. Tomaszem Brzostkiem i Panem
prof. dr hab. Marcinem Biborskim.

Ja -Od kiedy jest berło?
Pan Tomasz Brzostek (TB): Od maja tego roku.
Czyj to był pomysł?
Pan Marcin Biborski (MB): Każdy wydział UJ posiada swoje berło. Większość została wykonana w połowie XIX
wieku. Berło jest symbolem władzy jeszcze z czasów rzymskich. Berła uniwersyteckie charakteryzują się nie tylko
piękną formą, lecz mają znaczenie symboliczne - świadczą o znaczeniu wydziału i przynależności do UJ. Pomysł,
aby ten młody wydział miał swoje berło, wpisując się w tradycję, to ogromna zasługa Pana Dziekana.
TB: To tylko część prawdy. Trudno przecenić rolę Pani Dziekan Małgorzaty Schlegel-Zawadzkiej w tej sprawie.
Po zeszłorocznej inauguracji przyszła do mnie i powiedziała: "My ciągle nie mamy berła". Wraz z Panią Dziekan
Marią Kózką i Dziekanem Ryszardem Gajdoszem pomyśleliśmy, że wydział kończąc 25 lat jest już na tyle dojrzały,
że warto to zasygnalizować. Kontynuowanie tradycji UJ i zaznaczenie, że jesteśmy jego częścią było dla nas bardzo
istotne.
To ważne wydarzenie na 25-lecie wydziału.
TB: Tak. Poprosiłem Jego Magniﬁcencję Rektora Wojciecha Nowaka o wstępne rozważenie zgody na takie działania. Pan Rektor po konsultacji z Panem Rektorem Franciszkiem Ziejką wyraził zgodę. Trzeba w tym miejscu podkreślić przychylną i wspierającą postawę Pana Rektora Ziejki. Po uzyskaniu zgody Rektora mogliśmy dalej procedować
sprawę. Pan Rektor desygnował, że od strony logistycznej i spójności znaków uniwersyteckich będzie czuwał nad
projektem Pan Profesor Zenon Piech.
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Kto był wykonawcą w takim razie?
MB: Pan Dziekan poprosił mnie. Dotarła do niego bowiem informacja, że ja ze swoim kolegą artystą plastykiem,
Panem Markiem Ganewem zrobiliśmy kopie bereł rektorskich, albowiem tym oryginalnym należało się trochę
spokoju. Tu muszę powiedzieć, że w tym przypadku była to inicjatywa prof. Stanisława Waltosia. Współpracujemy
z Panem Markiem od dawna, to znakomity rzeźbiarz, po ASP w Krakowie. Ja natomiast organizuję część
logistyczno-techniczną. Żeby wykonać berło udaliśmy się do gabinetu Pana Rektora. To, że mogliśmy wziąć do rąk
XIX-wieczne berła było dla nas ważne i cenne. Dokładnie odwzorowaliśmy oryginalne berła, przy użyciu odpowiednich materiałów wzięliśmy odciski poszczególnych elementów po to, aby nowe berło było identyczne w części
zasadniczej. Natomiast niewątpliwie najważniejszą częścią każdego berła jest postać patrona, która wieńczy
całość.
Jak doszło do decyzji, że to ma być Królowa Jadwiga?
TB: Padały różne propozycje. Był Jan z Czarnolasu. Wiele argumentów przemawiało za tą kandydaturą: treny
"Kochane zdrowie, nikt się nie dowie...", mądry doradca króla, absolwent Uniwersytetu... Była rzymska Hygea,
idea bardziej uniwersalna...
MB: Ale Pan Dziekan z Panią Dziekan chcieli, aby to była postać
osadzona w rodzimych realiach, nasza, krakowska...
TB: Niewątpliwie. Pani Dziekan Schlegel-Zawadzka pomyślała
o wyjątkowej kobiecie. Propozycja, aby to była postać św. Królowej Jadwigi została przyjęta przez całe kolegium dziekańskie.
To była praca zespołowa ludzi. Wiele argumentów za tym przemawiało. Przede wszystkim niesamowita waga tej kobiety – ona
jest królem! Mówimy o końcu XIV wieku. W owym czasie kobieta-władca była ewenementem na skalę europejską. Św. Jadwiga
poszukiwała rozwiązań z łagodnością i przenikliwością. Potraﬁła
zakończyć konﬂikt o Ruś Czerwoną, zabiegała o pokój z Zakonem
Krzyżackim i odzyskanie ziem polskich. Prowadziła działalność
charytatywną i społeczną. Ufundowała szpital w Krakowie (dzisiaj
tylko resztki zostały na ul. Stradom), ufundowała szpital
w Bieczu, wspierała szpitale w Sączu i Sandomierzu. Wiele przeProf. dr hab. Tomasz Brzostek
fot. Janusz Kozina (MUJ)
kazów historycznych świadczy o jej spojrzeniu na zwykłego człowieka z perspektywy nie władcy, lecz współczującej kobiety. Legenda głosi, że okryła swoim płaszczem topielca
wyłowionego z Wisły, który odzyskał życie; dała drogocenną klamrę ciężko pracującemu kamieniarzowi dla jego
chorej żony (niedaleko stąd na ul. Karmelickiej znajduje się kamień z odciśniętą stópką Królowej Jadwigi przypominający to zdarzenie); kiedy włościanie musieli oddać kontyngenty na doposażenie wojska, z jej ust padły słowa:
"A kto im za łzy wróci ?". Uznanie jej heroizmu, cnót, zasług na polu państwowym, społecznym, religijnym zwraca
uwagę na wartości, które są istotne dla naszego wydziału, a to tylko nas utwierdziło w przekonaniu, że to najlepszy
wybór.
Prof. dr hab. Marcin Biborski
fot. Janusz Kozina (MUJ)
Teraz pozostało wykonać berło...
TB: Przy pracy przelania w końcową formę tego, co powstało
w naszych głowach był nieodzowny udział Pana Profesora Zenona
Piecha.
MB: Pan Profesor Piech już ze mną współpracował przy wykonaniu łańcucha dla Wydziału Chemii, który miał nawiązywać do
pozostałych łańcuchów dziekańskich. Teraz Pan Profesor Piech
doposażał nas w materiały źródłowe, które by przedstawiały
ikonograﬁcznie Króla Jadwigę. Przecież nie mamy jej portretów
z tego czasu, kiedy panowała. Chcieliśmy tak ukazać jej postać,
aby przedstawić majestat, ale także, żeby była nam bliska. Każdy
szczegół jest tu znaczący i wpisuje się w tamtą rzeczywistość,
włącznie z kołnierzem, pasem, czy lamówką na płaszczu.
"Ex paucis multa, ex minis maxima", w luźnym tłumaczeniu
"z drobnych liczne, z małych wielkie" (powstają rzeczy).
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TB: Spięcie płaszcza jest niezwykle ważnym symbolem. Jest na nim przedstawiony orzeł piastowski!
MB: Także korona jest rzeczą niezwykle ważną! To jest klasyczna korona gotycka wzorowana na koronie, jaką nosił
Kazimierz Wielki. My znamy koronę grobową ostatniego Piasta na tronie Polski. Ta korona w świadomości epoki,
w której żyła św. Jadwiga jest stale używana i odzwierciedla właśnie władców.
Rozumiem, tu chodziło o pokazanie związku Królowej Jadwigi z Piastami, przecież jej babcia Elżbieta Łokietkówna była siostrą Kazimierza Wielkiego, jak również pokazanie jej jako kontynuatorki dzieła założyciela uniwersytetu. A co zadecydowało o tym, jak ma wyglądać protektorka?
MB: Jako pierwowzór posłużył nam sarkofag św. Jadwigi Andegaweńskiej na Wawelu wykonany przez Antoniego
Madeyskiego. Z tej postaci bije nie tylko majestat, ale także cnota, na której zobrazowaniu nam zależało.
TB: Postaci z sarkofagu należało nadać życie. Stąd twarz na naszym berle jest inna.
MB: Postać na berle ma przedstawiać żywego króla, panującego. Figura nie może być statyczna. Powinna być lekko
pochylona do przodu – w ruchu.
TB: Zasygnalizowanie aktywności - stopa jest wysunięta do przodu.
A widoczny bucik jest bez klamry, bo przecież została oddana kamieniarzowi...
MB: My to wszystko omawialiśmy na spotkaniach z Panem Dziekanem, Panią Dziekan, z Panem prof. Zenonem
Piechem i z Panem Markiem Ganewem.

fot. Janusz Kozina (MUJ)

TB: Tak, te pięć osób - to zespół. Tutaj nie
wolno nikogo pominąć!
MB: Kiedy ustaliliśmy pewne pryncypia,
mój przyjaciel Pan Marek Ganew wyrzeźbił w wosku postać króla. Włożył w to
swoją duszę. Kiedy projekt został ostatecznie zaakceptowany, przystąpiliśmy
do pracy. Berło jest wykonane w srebrze.
Mieliśmy już przygotowane formy i starymi metodami na tzw. wosk tracony całość
poza trzonem została odlana, a następnie
każdy detal cyzelowany. Dokładność tego
wykonania świadczy o tym, że warsztat
jest dobry. Cieszę się, że Pan Dziekan nas
wybrał wraz z Panem Markiem, abyśmy
to zrobili. Stworzenie takiego dzieła, które będzie żyło, jest dla mnie sprawą bardzo ważną. To zostawienie po sobie
czegoś nie tylko w sensie materialnym, ale również symbolicznym.
Chciałam zapytać, co Pan Dziekan czuł idąc po raz pierwszy w pochodzie inauguracyjnym za swoim berłem?
TB: Wydział otrzymał to, o co się starał przez wiele lat swoją codzienną pracą, nie na zasadzie "mamy takie aspiracje", tylko "róbmy to, co robimy dobrze i dokładajmy swoją cząsteczkę do tego, co stanowi Uniwersytet Jagiel-loński". I jeszcze jedna rzecz, która może mieć znaczenie, jestem z pokolenia JPII, a to przecież on wyniósł Jadwigę
na ołtarze. Tamte wspomnienia są dla mnie poruszające do dnia dzisiejszego. Dawna historia - bliższa historia,
dzień dzisiejszy i marsz ku przyszłości z tradycją w tle.
Rzeczywiście... Wtedy Ojciec Święty powiedział: "Tak długo czekałaś, Jadwigo..." W tym roku akademickim
będzie 20 rocznica jej kanonizacji (1997-2017). Bardzo dziękuję za rozmowę.
Św. Królowa Jadwiga będzie odtąd kroczyć w pochodzie inauguracyjnym przed przedstawicielami Wydziału Nauk
o Zdrowiu, łącząc przeszłość z teraźniejszością i prowadząc w przyszłość...
Rozmowę przeprowadziła Desisława Christozowa-Gurgul
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Dziś mieści się w niej ekspozycja muzealna, kiedyś natomiast przechowywana była kolekcja ksiąg naukowych, podręczników i książek.
Po pożarze i odbudowie Collegium Maius na przełomie
XV i XVI wieku Biblioteka Uniwersytetu Krakowskiego uzyskała
osobne pomieszczenie. Miejsce to nazywane było niegdyś Salą
Tomasza Obiedzińskiego, od nazwiska profesora teologii,
który darem pieniężnym znacząco przyczynił się do jej wybudowania.
Niewątpliwą ozdobą Librarii jest monumentalne sklepienie żebrowe z XVI wieku - wspaniały przykład architektury
gotyckiej. Sklepienia żebrowe należą do kluczowych osiągnięć
gotyku, uważane są za dzieła zarówno sztuki jak i inżynierii.
Dzięki zastosowaniu tzw. żeber ciężar sklepienia przenoszony
jest na podpory, co odciąża ściany i umożliwia przebicie
większych otworów okiennych. W okresie późnego gotyku Libraria Collegium Maius
stosowano drobniejszy podział płaszczyzn pomiędzy żebrami dodając ich więcej, dzięki czemu wzory
sklepień stawały się bardziej złożone. Późnogotyckie sklepienie Librarii należy do tzw. sklepień sieciowych,
gdyż wzór przecinających się żeber przypomina sieć. Sklepienie było pomalowane na niebiesko już w XVI
wieku, co nie stanowiło wyjątku, gdyż podobne rozwiązania pojawiły się w bibliotekach uniwersyteckich
w Budzie i Salamance. Taka kolorystyka miały przywoływać na myśl niebo, do którego droga wiodła przez
mądrość zawartą w księgach. Ta symbolika idealnie odpowiadała celom i zwyczajom ówczesnego świata
naukowego.
Gromadzenie książek wynikało z procesu dydaktycznego uczelni. Były to publikacje specjalistyczne,
ściśle związane z nauczanymi przedmiotami. Przez lata udało się zebrać pokaźną liczbę znaczących pozycji różnych autorów. Dużą część zbiorów stanowiły przekazy od różnego rodzaju darczyńców,
ale też zapisy testamentowe wielu znanych uczonych czy przedstawicieli zamożnych rodzin. Wymienić
tu należy chociażby dar Jana Isnera, Macieja z Miechowa, Benedykta z Koźmina i Jana Brożka czy kolekcję
XVIII i XIX wiecznych ksiąg otrzymaną od Franciszka Xawerego Pusłowskiego. Biblioteka Jagiellońska
od 1940 roku ma swoją siedzibę przy Al. Aadama Mickiewicza. Obecnie jej zasób liczy około 6 milionów
woluminów.
Przeniesienie Biblioteki do nowego budynku nie oznacza jednak, że Collegium Maius jest dzisiaj
tylko ekspozycją muzealną. Jest to bowiem miejsce, które pełni ważną rolę we współczesnym życiu
akademickim. Tak to miejsce widział już prof. Karol Estreicher junior, twórca Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońsiego: "Nie będzie to muzeum w ścisłym tego słowa znaczeniu. Będzie to żywy, bo używany gmach
uniwersytecki, w którego salach i wśród pamiątek przeszłości obradować będzie młodzież i profesorowie".
W ten schemat wpisuje się również Libraria, w której współcześnie odbywają się ważne konferencje
oraz spotkania profesorów. Regularnie, w każdą ostatnią środę miesiąca, zbiera się tu na posiedzenie
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesorowie zajmują wówczas miejsca przy zestawionych ze sobą
neobarokowych stołach. Rektor UJ zasiada na XVIII-wiecznym, obitym skórą fotelu.
Popiersia uczonych, donatorów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz galeria portretów osób, które przyczyniły się do rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum UJ patronują podejmowanym przez Senat decyzjom.
(mg, jk, al)

fot. Janusz Kozina, Grzegorz Zygier (MUJ)

LIBRARIA COLLEGIUM MAIUS
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O świętości w Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Krakowski zgodnie z wolą króla Kazimierza Wielkiego wyrażoną w dokumencie fundacyjnym z 1364 roku miał wydawać nie tylko ludzi uczonych, ale także bogatych w „cnoty”. Wypracowane
w greckiej i rzymskiej cywilizacji antycznej pojęcie „cnoty” (gr. areté, łac. virtus) oznaczało zarówno
męstwo i bohaterstwo, jak i szczególne predyspozycje moralne. Chrześcijaństwo znacznie rozwinęło
te koncepcje. Do cnót kardynalnych, sformułowanych jeszcze przez Platona (roztropność, sprawiedliwość,
umiarkowanie i męstwo), doszły cnoty teologalne (wiara, nadzieja i miłość). Uniwersytet Krakowski
w swych długich dziejach z wielkim powodzeniem realizował testament króla-fundatora. Kształcił, wychowywał, bądź przynajmniej skupiał w swym kręgu, osoby uznane przez Kościół rzymskokatolicki za święte,
czyli takie, które poszły za Chrystusem i w wybitny sposób realizowały wypływające z wiary wartości
i są już zbawione: królowa Jadwiga Andegaweńska, książę Kazimierz Jagiellończyk, Jan z Kęt, Szymon
z Lipnicy, Jan z Dukli, Stanisław Kazimierczyk, Józef Sebastian Pelczar, Józef Bilczewski, Jan Paweł II.
Czy Uniwersytet po dziś dzień jest przestrzenią,
która skłania do życia w oparciu o wartości? Jak
pojmujemy dzisiaj świętość? Czy świętość to normalność? Czy jest to termin archaiczny zarezerwowany
tylko dla wybranych mistyków i męczenników, a może
po prostu dokładność i sumienność w realizowaniu
swoich akademickich obowiązków? Czy warto być
świętym „od zaraz”, a może później, skoro we współczesnym świecie "lepiej" być wygodnym i cynicznym?
Czy współczesny Uniwersytet może być nadal obszarem do „wychowywania” świętych?

fot. Jolanta Pollesch (MUJ)

Zapraszamy na spotkanie, które kończy cykl
wydarzeń związanych z zakończoną we wrześniu
wystawą zorganizowaną przez Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego z okazji Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie - "O Świętości! Uniwersytet Jagielloński
i jego święci wychowankowie". Tym razem zachęcamy
do dyskusji o roli Uniwersytetu, gdzie spotykają się
wiara i nauka, w kształtowaniu i pielęgnowaniu wysokich postaw, podtrzymywaniu wartości najwyższych świętości rozumianej jako zjawisko ponadczasowe
i uniwersalne.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie- 2016
Katecheza na dziedzińcu Collegium Maius.
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W dyskusji wezmą udział bp. Grzegorz Ryś,
prof. Krzysztof Stopka, prof. Krzysztof Ożóg oraz
prof. Karol Tarnowski.
(jo)
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COLLEGIUM MAIUS
czyli VARIA
W PRZYMRUŻONYM OKU TURYSTY

Fot. Janusz Kozina, Grzegorz Zygier (MUJ)

Fot. Janusz Kozina, Grzegorz Zygier (MUJ)

Opowieść o Zielonej Sali będzie biegła
dwutorowo. Z jednej strony jest to miniatura
pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte nr 10
dosłownie "przeniesionego" do Collegium Maius
po drugiej wojnie światowej dzięki darowi
ostatniego potomka wielkiego kolekcjonera
Zygmunta Pusłowskiego - Franciszka Xawerego
Pusłowskiego. Będzie więc trochę historii
rodzinnych.
Z drugiej strony jest to swoiste
sanktuarium Fryderyka Chopina, dokąd ściągają
pielgrzymi z całego świata zakochani w jego
muzyce. Jest tutaj serwantka z pamiątkami po
kompozytorze i instrument muzyczny numer
Zielona Sala w Collegium Maius. Widoczne: serwantka z pamiątkami
jeden w zbiorach – fortepian, na którym Fryderyk
po Fryderyku Chopinie, fortepian Pleyel`a oraz portret w ozdobnej ramie Marii
Chopin grał podczas ostatniego tournée po Wielkiej z Moszyńskich Pusłowskiej
Brytanii, oryginalny Pleyel. Będzie więc też o instrumencie, o muzyce, a przede wszystkim o miłości
do Chopina, ale o tym - w następnej odsłonie rubryki.
Teraz powróćmy do rodziny Pusłowskich. W ich świat wprowadza nas
monumentalna klatka schodowa zw. rektorską, która stanowi replikę klatki
w pałacu przy ul. Westerplatte. Ściany zdobią bezcenne francuskie makaty
z XVII w. z kolekcji Pusłowskich, a w kącie przy oknie stoi popiersie darczyńcy
Franciszka Xawerego (aut. Konstanty Laszczka, pocz. XX w.).
Rzadko tędy przechodzimy z grupami młodzieży, ale zdarza się i tak.
Kiedyś oprowadzałam grupę rosłych dryblasów, którzy już w Stubie Communis,
widząc kręcone schody gdańskie, zapragnęli zjechać po poręczy! Przy schodach
rektorskich z bardzo szeroką, wygodną poręczą to pragnienie powróciło
ze zdwojoną siłą. Jeden z chłopaków zacisnął pięści, zmrużył oczy i wyszeptał:
"Ale kusi!" W obronie schodów powiedziałam, że rody arystokratyczne nigdy
nie używały poręczy w podobny sposób. Przekomarzali się dalej ze mną:
Klatka schodowa tzw. rektorska
"A skąd Pani wie?" Choć bawiła mnie ich dziecinada, widziałam przed sobą
w Collegium Maius
żywą, inteligentną młodzież. Wytworzyła się między nami nić porozumienia.
Dlatego pozwoliłam sobie na uszczypliwy komentarz, nie po to żeby ich obrazić,
a żeby razem się pośmiać: "Bo to byli ludzie na poziomie!"
Istotnie. Wielkie to były rody, łączyły się ze sobą, pomnażały rodzinne
posiadłości, pielęgnowały tradycję. Franciszek Ksawery (1843-1908) i Zygmunt
(1848-1913) Pusłowscy byli synami Władysława Pusłowskiego (1801-1859),
marszałka szlachty w powiecie oszmiańskim, dziedzica rozległych dóbr i Genowefy z Druckich-Lubeckich (1821-1867) i wnukami Wojciecha Pusłowskiego
(1762-1833), wielkiego patrioty, kolekcjonera i posła na Sejm Czteroletni
i Józefy z Druckich-Lubeckich (1776-1830) oraz księcia Franciszka Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego (1778-1846), ministra skarbu Królestwa Polskiego i Marii
Scipio del Campo (1793-1876).
W pewnym momencie majątek rodzinny podzielono między braćmi. Wytrawnym kolekcjonerem, działającym z wielkim rozmachem był Zygmunt Pusłowski.
Dzisiaj niemal każdy mebel i obraz w Zielonej Sali pochodzi z jego zbiorów.
W 1870 ożenił się on z Marią Moszyńską, której ojciec Piotr Moszyński był rówFranciszek Xawery „Sawa” Pusłowski
nież znakomitym kolekcjonerem. Maria i Zygmunt mieli trzech synów...
w „stroju polskim”, przed 1914
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Franciszek Xawery Pusłowski był ostatnim potomkiem Zygmunta Pusłowskiego. Przeżył 93 lata. Ludzie,
którzy tak długo żyją stają się świadkami historii. W jego przypadku – burzliwej historii XX wieku. Los przerwał
życie jego braci. Starszy – Emanuel Władysław "Nelo" - zginął w wieku 44 lat w bitwie w Kornicach pod Samborem w 1915 r., młodszy - Włodzimierz "Miro" popełnił samobójstwo w czasie pełnienia służby wojskowej
w Staszowie mając 22 lata. Odpowiedzialność za zachowanie kolekcji ojca Zygmunta Pusłowskiego spoczęła
na ramionach Xawerego. Parał się on wieloma zajęciami. Prawdziwy erudyta, władający kilkoma językami
obcymi, studiował na Wydziale Prawa UJ, pracował jako lektor na kilku krakowskich uczelniach, zajmował się
tłumaczeniami. W czasach komunizmu stawało się dla niego coraz trudniejsze utrzymanie i zachowanie kolekcji. Z myślą o niej i o obowiązku wobec rodzimej tradycji i spuścizny znalazł rozwiązanie - przekazał pałac
Pusłowskich i kolekcję Muzeum UJ. Wyrzekł się swojej wygody - było mu dane dożyć swoich dni w pokoju
z kuchnią w onegdaj własnym pałacu, który stał się siedzibą Muzykologii UJ, miejscem ożywionym, gdzie
prowadzono zajęcia, wypełnionym studentami. Lubił kontakt z młodzieżą, miał wiele do przekazania i za to był
szanowany. Niedawno minęła 48. rocznica jego śmierci. Odszedł 8 lipca 1968 r. z wierszem na ustach. Oto jego
ostatnie słowa:
Byłem gnębiony przeszłością i wstaję Świat znów się pięknym wydaje.
Świat zastarzały niech ginie, lecz nowa przyszłość mi świeci,
Nowa nadzieja wstaje.
"Największą stratę poniosła młodzież" - powiedział młody żołnierz, który odwiedzał go w każdym dniu
ostatniej choroby. Nie wiem, czy kiedy, a zwłaszcza dziś, dziewięćdziesięciotrzyletni starzec doczekał się takiego epitaﬁum." (Marek Rostworowski, "Koniec Świata", Tygodnik Powszechny 1968, nr 34). Piękne!
Jednej rzeczy jednak się nie wyrzekł. Monumentalny portret matki – Marii Pusłowskiej z Moszyńskich
-pędzla Jana Matejki, namalowanego rok po ślubie Zygmunta i Marii. Wisiał nad łóżkiem Xawerego aż do
końca. Ten portret w złoconej ramie znajduje się obecnie w Zielonej Sali Collegium Maius. Zadumana twarz
Marii, burza włosów dookoła, suknia w stylu holenderskim - bogaty koronkowy kołnierz w odcieniach beżu
kontrastuje z ciemną suknią. Dynamizm i ruch zdradzają mistrzowsko namalowane ręce. Na lewej przyciąga
wzrok piękny klejnot - zaręczynowy pierścionek Marii. Poniekąd to on będzie głównym bohaterem historii,
którą chciałabym Państwu opowiedzieć.

PIERŚCIEŃ DAMY
Pewnego dnia zawitał do naszego Muzeum interesujący jegomość - Gregory Dayton Mohl. Miał jedno
życzenie - zobaczyć Zieloną Salę i kolekcję Pusłowskich, a przede wszystkim portret Marii Pusłowskiej.
Przy nim opowiedział mi dramatyczną historię rodzinną, ale o tym za chwilę.
Franciszek Xawery Pusłowski był ostatnim potomkiem Zygmunta Pusłowskiego. Ponieważ im zawdzięczamy wyjątkowe zbiory, naturalnie oni też byli głównie w centrum naszego zainteresowania. Lecz na świecie
żyje wielu ludzi spokrewnionych z Pusłowskimi. Gregory Dayton Mohl okazał się być praprawnukiem po linii
matki Franciszka Ksawerego Pusłowskiego - brata
Zygmunta, wuja naszego darczyńcy i jego imiennika
i praprawnukiem po linii ojca hrabiego Emeryka
Hutten-Czapskiego (1828-1896), którego bogata
kolekcja monet, medali, orderów, militariów, tkanin,
obrazów i in. znajduje się w muzeum jego imienia
w Krakowie przy ul. Piłsudskiego. Co za rodowód!
Gregory Dayton jest w każdym calu prawdziwym arystokratą, dumnym ze swych korzeni i świadomym tradycji i historii potomkiem tak znakomitych
Polaków. Prześledźmy jego związek z Pusłowskimi
i Czapskimi. W tę opowieść będzie wpleciona historia
pierścionka z portretu Marii Pusłowskiej, tak jak opowiedział mi ją ten niezwykły gość Muzeum.
Gregory Dayton Mohl razem z rodzicami
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Córka Franciszka Ksawerego Pusłowskiego Maria
Leontyna (prababcia Grega, "Bunia") wyszła
za mąż za hrabiego Karola Czapskiego, syna
hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego (1828-1896). Według Grega to ona odziedziczyła
pierścień "naszej" Marii Pusłowskiej, jej imienniczki. Bunia miała czworo dzieci. Jedna z córek
Elżbieta Czapska "Ziunia" (babcia Grega) wyszła
za mąż za Alexandra Piotra Mohla, a los obdarzył
ich bliźniaczkami - Therese i Sophie Mohl.
To mama i ciocia Grega Daytona. Pierścień miał
przejść do jednego z synów "Buni" - Emeryka
Hutten-Czapskiego (1898-1979), Rycerza Maltańskiego, wytrawnego kolekcjonera, który w peMłoda Therese Mohl
Młoda Sophie Mohl
wnym momencie zamieszkał w Rzymie. Nigdy się
nie ożenił. Kiedy zmarł w 1979 roku, Therese i Sophie odziedziczyły po nim niektóre rzeczy. Pierścień wtedy
dostała Sophie. Odtąd będzie go zawsze nosiła na palcu, aż do pewnego dramatycznego dnia... Rodzice Grega
przeprowadzili się do Argentyny w 1958 roku, a Sophie dołączyła do nich w 1969 roku. Tam mieszkali w domu
na obrzeżach Buenos Aires. Jakieś 15 lat temu rabusie napadli na dom. W domu były same kobiety. Napastnicy
zrabowali sejf z cennymi pamiątkami rodzinnymi (niektóre ocalały podczas Powstania Warszawskiego), medalami dziadka Grega Alexandra Piotra Mohla, a pierścień zdarli z palca
Sophie. Ślad po nich zaginął. Sophie zmarła w 2010 roku. Greg Dayton
pragnął ujrzeć jeszcze raz pierścień, który oglądał latami na ręce swojej
cioci. Dla świata istnieje on już tylko na płótnie, uwieczniony przez
mistrza Matejkę. Jakże dramatyczna, a zarazem romantyczna to historia. Nawet jeśli to tylko tradycja rodzinna i nie mamy na jej potwierdzenie żadnych dowodów, to właśnie tak zapisała się ona w świadomości
potomków wielkich rodów i taką będą przekazywać z pokolenia
na pokolenie. Każdy ma prawo do swojej tradycji.
Gregory Dayton to człowiek, dla którego zachowanie żywej
Therese Mohl
pamięci o historii i dziejach rodziny to sprawa pierwszorzędna. Zajmował się w życiu wieloma rzeczami. Urodzony w New Yorku, wychowany
w Argentynie, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Był bankierem,
handlował dziełami sztuki, był nawet aktorem, także biznesmenem,
kolekcjonerem polskich militariów. Bardzo ważna część jego działalności
to wydawanie książek związanych z polską historią. W tej chwili przygotowuje wydanie wspomnień swojej matki. Wydał po angielsku dwie
książki Marii Czapskiej: "A Family from Central Europe" i "Through
the Storm". Maria i Józef Czapscy to kuzyni babci Grega Elżbiety
Czapskiej "Ziuni" i jej brata Emeryka Hutten-Czapskiego. W czasie podróży do Europy w 1978 roku Greg odwiedził "Wujcia Józia" i "Ciocię Marynię" w Maisons-Laﬃtte pod Paryżem. Długo wtedy rozmawiali
Sophie Mohl
o różnych członkach rodziny, oczywiście o "Ziuni" również. Greg nie znał
swojej babci. Umarła ona młodo zaledwie rok po urodzeniu bliźniaczek. Dla Grega to wzruszające chwile.
Cytuje Józefa i Marię: "Oboje uwielbialiśmy Ziunię. Ona była istnym aniołem dobroci i słodyczy". Po Paryżu
Greg udaje się do Rzymu, aby odwiedzić brata babci "Wujcia Emeryka Hutten-Czapskiego". Zdążył, ponieważ
rok później już zabraknie "Wujcia" na świecie. Oto jak Greg opisuje trójkę kuzynów: "Chociaż wszyscy trzej
wyglądali bardzo podobnie: wysocy, szczupli, z wyrazistymi twarzami, to mieli dość różne charaktery. Podczas
gdy Józio i Marynia byli bardzo otwarci, emocjonalni, z poczuciem humoru, żyjący chwilą obecną, Emeryk był
zawładnięty arystokratyzmem, pamiątkami rodzinnymi i historią. Mimo różnic w zachowaniu wszyscy trzej
byli wyraﬁnowanymi erudytami, prawdziwymi patriotami, intrygującymi kompanami. Świat dzięki nim był
bardziej fascynującym i eleganckim miejscem. Dlatego zachowanie pamięci o takich ludziach i żywej, kolorowej przeszłości poczytam sobie za swój obowiązek".

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 8/10/2016

Fot. Janusz Kozina (MUJ)

My też, Gregory, my też. Jako instytucja kultury robimy to na różne sposoby. Przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie kolekcji, prowadzenie lekcji muzealnych, organizowanie wystaw i różnego rodzaju wydarzeń. W jubileuszowym roku założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013/2014 przypadła setna rocznica
śmierci Zygmunta Pusłowskiego. Z tej okazji pani Beata Frontczak, kustosz Działu Rzemiosła Artystycznego,
przygotowała wystawę "Arystokrata u wód. Karlsbadzkie zakupy hrabiego
Zygmunta Pusłowskiego". Dział Oświatowy z kolei zorganizował w ramach
Rektorskiego Dnia Dziecka "Bliskie spotkania z historią". W każdej sali
muzealnej "ożyła" jedna kluczowa postać, żeby w pierwszej osobie opowiedzieć o swoim życiu na tle historii. Ja wcieliłam się wtedy w postać
Marii Pusłowskiej. Stojąc obok portretu Matejki zaproponowałam dzieciom, aby odnalazły różnice między mną a wizerunkiem. Jedno z dzieci
krzyknęło: "Nie ma Pani takiej biżuterii!" Niestety! Nie miałam!
Jak Państwo widzą, jeśli chodzi o kobiety, to wiele kręci się wokół biżuterii. Przez chwilę "byłam" Marią Pusłowską... Losy tej rodziny są mi bliskie.
Dziękuję za to, że Gregory Dayton Mohl stał się moim "przypadkowym
Therese Mohl i Emeryk Hutten-Czapski
turystą", ale już nieprzypadkowym bohaterem.
Ciąg dalszy nastąpi...

Gregory z Marią i Józefem Czapskimi

Autorka tekstu jako Maria Pusłowska
w trakcie Rektorskiego Dnia Dziecka.
Obok portret Marii Pusłowskiej malowany
przez Jana Matejkę.

ksi¹¿ê Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846)
Maria Scipio del Campo (1793-1876)

Wojciech Pus³owski(1762-1833)
Józefa Drucka-Lubecka (1776-1830)
W³adys³aw Pus³owski(1801-1859)

Maria Leontyna „Bunia”
z Pusłowskich Czapska

Genowefa Drucka-Lubecka (1821-1867)

hrabia Emeryk Hutten-Czapski (1828-1896)
El¿bieta Karolina von Meyendorft (1833-1916)

hrabia Jerzy Hutten-Czapski (1861-1930)
Józefa Leopoldyna (1833-1916)

Maria Czapska
(1894-1981)

Józef Czapski
(1896-1993)

W³adys³aw “Lodzi” (1871-1964)
Krystyna Maria Pinatelli de Aragon
(1881-1963)

hrabia Karol Czapski (1860-1904)
Maria Leontyna “Bunia” (1870-1965)

Wojciech Czapski
(1900-1919)

Alexander Piotr Mohl (1899-1956)
El¿bieta Czapska “Ziunia” (1897-1930)

Henry Dayton (1927)
Therese Mohl (1929)

Sophia Mohl
(1929-2010)

Gregory Dayton (1953)
Mabel Santillan (1970)

Alexander Piotr Mohl

Zygmunt Pus³owski (1848-1913)
Maria Eleonora Moszyñska (1845-1926)

Franciszek Ksawery Pus³owski (1843-1908)
Leontyna W³odek (1821-1867)

Elżbieta z Czapskich Mohl

Theo Francis (2001)

Mia Alexia (2004)

Emeryk Hutten- Czapski
(1898-1979)

Wojciech Xawery “Wójt” (1877-1961)
Maria “Lula” Jaksola
(1877-1961)

Józef Godlewski (1898-1979)
Fabiana Hutten-Czapska”Janka”
(1895-1974)

Emanuel W³adys³aw “Nello”
(1871-1915)

Franciszek Xawery “Sawa”
(1875-1968)

W³odzimierz “Miro”
(1877-1899)

Desisława Christozowa-Gurgul
Uwaga: nie wprowadzono osób, które nie mają
związku z naszą historią. Fotografie archiwalne
ze zbiorów Gregory`ego Daytona.
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hasztagMaius

fot. Katarzyna Zięba (MUJ)

Zaczęło się od szalonego pomysłu na ﬁlm,
no może nie taki duży - z rzeszą aktorów, statystów,
całą ekipą techniczną, wysokim uposażeniem za dzień
zdjęciowy i z cateringiem dowożonym na plan. Raczej
na coś mniejszego. HasztagMaius to nowy projekt
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - serial ﬁlmowy,
składający się (na początek) z kilku odcinków realizowanych własnymi siłami w scenerii najpiękniejszego
budynku uniwersyteckiego - Collegium Maius.
Klara i Sigma, studentki naszego Uniwersytetu,
spotykają w Ogrodzie Profesorskim Monkę - słuchaczkę pierwszego roku historii sztuki.
To (nie)przypadkowe spotkanie staje się początNa planie filmowym
kiem przyjaźni trzech dziewczyn, które w zabawny
sposób przedstawiają wybrane wątki związane z naszym Muzeum, eksponatami tworzącymi kolekcję uniwersytecką
oraz samym budynkiem Collegium Maius.
Zapraszamy do oglądania. Ukazały się już dwa odcinki! (https://www.facebook.com/muzeumUJ,
Youtube: wpisujcie - hasztagMaius)

Rysunki przedpotopowe
To tytuł najnowszej wystawy, której wernisaż odbędzie się 17 listopada 2016 roku o godz. 16:00 w Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Swoje prace zaprezentuje Wojtek Kowalczyk,
krakowski artysta, którego twórczość koncentruje się na
rysunku i malarstwie. Wystawa obejmuje cykl niepokazywanych dotąd prac odwołujących się do „przedpotopowego” świata.
Wystawa potrwa do 31 grudnia 2016 roku i będzie
ją można zobaczyć w piwnicach Collegium Maius.
Wstęp wolny - zapraszamy od godziny 9:00 do zmierzchu!
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