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Na wiosnę budzą się ludy
Proporczyk od lancy Gwardii Narodowej we Lwowie
w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pod koniec zimy roku 1848 w Europie miały miejsce
wydarzenia, które dały początek trwającej prawie dwa lata
epopei Wiosny Ludów. Pod tym mianem kryły się zarówno
dążenia niepodległościowe zniewolonych przez mocarstwa
Świętego Przymierza narodów, jak i próby wymuszenia
rozwiązań istotnych kwestii społecznych i socjalnych, demokratyzacji rządów, zwiększenia wolności obywatelskich,
czy poprawy losu najniższych warstw społecznych. Determinacja narodów budziła podziw u współczesnych, a początkowe sukcesy rewolucyjnych zrywów dawały nadzieję
na rzeczywistą realizację ich żądań. Stanisław Koźmian pisał
w wierszu z roku 1848 pt. „Wiosna”: Wiosna, ach wiosna –

Z ciężkich więzów zimy/ Ludy od razu budzą się w olbrzymy.

Proporczyk do lancy Gwardii Narodowej we Lwowie, wł. Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, nr inw. MUJ 665, fot. Janusz Kozina (MUJ)

Pierwszy „obudził się” lud Paryża, który w czasie wydarzeń tzw. rewolucji lutowej zmusił do abdykacji króla Ludwika Filipa
i ogłosił powstanie II Republiki. Następnie rozruchy ogarnęły kraje niemieckie oraz dynastii habsburskiej. 11 marca na Węgrzech
ogłoszono manifest rewolucyjny, a 13 wystąpił na ulice lud Wiednia. Cesarz Ferdynand musiał ugiąć się pod żądaniami wiedeńczyków, odwołał znienawidzonego kanclerza Metternicha, zapowiedział ogłoszenie konstytucji oraz pozwolił na tworzenie
oddziałów gwardii narodowej, której celem miało być utrzymywanie porządku pośród wzburzonej ludności. Wydarzenia
wiedeńskie odbiły się natychmiastowym echem w Galicji, gdzie rozbudziły na nowo nadzieje upadłe po klęsce powstania roku
1846. W oczach Polaków wybuch rewolucji europejskiej, zwłaszcza skierowanej przeciw jednemu z trzech zaborców, otwierał
drogę do realizacji marzenia o odzyskaniu utraconej niepodległości - bowiem było to coś w powietrzu, co wszystkim umysłom

nasuwało nadzieję spełnienia wszelkich dotąd żądanych koncesji i wskrzeszenia bytu ojczyzny jak opisał atmosferę tamtych dni generał Roman
Wybranowski. Dodatkowo żywotny był, palący po tragicznych „krwawych
zapustach” roku 1846, problem zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów. Przygotowywane powstanie mogło się udać wyłącznie przy udziale
ludu wiejskiego, którego świadomość narodowa nie mogła zaistnieć
w dotychczasowych warunkach ucisku i nędzy. 17 marca doszło do wystąpień ludności w Krakowie, a 19 we Lwowie, stolicy Królestwa Galicji i Lodomerii – w atmosferze powszechnej euforii domagano się od cesarza
m. in. autonomii, przywrócenia języka polskiego w szkołach, zniesienia
pańszczyzny, zlikwidowanie cenzury oraz wypuszczenia więźniów politycznych. Barwny opis wydarzeń lwowskich zawarł w swoich niepozbawionych
gorzkiego humoru pamiętnikach Ludwik Jabłonowski. Dzień to był

Ułan Lwowskiej Gwardii Narodowej, mal. Juliusz Kossak, 1891 r.

prześliczny, spokojny, słoneczny, ten 19-ty marca 1848 r., wszyscy w letnich
chodziliśmy sukniach. Już około 10-tej rano, wielki ruch zrobił się na
mieście, wyraźnie zakipiało, tysiące parły się do podpisu, ledwo setny
wiedział czego, lecz byłby chętnie i wyrok śmierci podpisał sam na siebie,
byle raz pierwszy w życiu obywatelskiego użyć prawa. Jeszcze przed kilku
tygodniami zamiar taki pachniał szubienicą, teraz w obliczu rewolucji europejskiej wydawał się dziwnie łagodnym.

Jednym z głównych postulatów petycji złożonej na ręce gubernatora
Franciszka Stadiona było również powołanie Gwardii Narodowej, której formowanie rozpoczęto 22 marca (dzień wcześniej
utworzono Legion Akademicki). Jej dowódcą został gen. Józef Załuski, zastąpiony następnie przez płk. Romana Wybranowskiego, zasłużonego wojskowego z czasów Księstwa Warszawskiego, a także uczestnika Powstania Listopadowego.

źródło: (dostęp 30/03/2016) http://artyzm.com/obraz.php?id=10921
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Wybranowski, teraz mianowany generałem brygady, tak opisał organizację Gwardii w swoich
wspomnieniach: było naonczas trzy bataliony Gwardii pieszej obywatelskiej, każdy batalion

miał 6 kompanii po 150 obywateli. Akademicy tworzyli jeden batalion: Legię akademicką
o 6ciu kompaniach po 180 akademików. Milicja, przyłączona do Gwardii narodowej, miała
dwie kompanie strzelców celnych miejskich, 4 kompanie grenadierów, 4 kompanie fizylierów
i kompanię jedną artylerii miejskiej pieszej bez armat. Na koniec był jeden szwadron kawalerii,
ułanów, złożony z młodzieży obywatelskiej, pięknie ubrany i umontowany, oraz wymusztrowany
ze 120 koni. Dowódcą Gwardii konnej został cytowany już Ludwik Jabłonowski.

Roman Wybranowski, dowódca Gwardii
Narodowej we Lwowie.

W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowywana jest pamiątka związana
właśnie z oddziałem ułanów Gwardii Narodowej we Lwowie. Jest to proporczyk do lancy
(wym.: 56 cm x 31,5 cm), złożony z płatów białej i granatowej wełny oraz nałożonego na ich
łączeniu prostokątnego pasa z analogicznym zestawieniem kolorów. Proporczyk został
darowany do zbiorów Muzeum Sztuki UJ w roku 1916 przez prof. Piotra Bieńkowskiego,
wybitnego znawcę starożytności i twórcy pierwszej w Polsce katedry archeologii klasycznej
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

z: R. Wybranowski, Pamiętniki, t. 1.

Identyczny z proporczykiem zestaw barw miały mundury kawalerzystów Gwardii, składające się z długich, granatowych kurtek z białymi wypustkami i kołnierzem (analogiczne detale mundurów piechoty były amarantowe) oraz granatowych
spodni z białymi lampasami. Czapki o formie wzorowanej na nakryciach głów ułanów z czasów Królestwa Polskiego miały białe
wierzchy (u piechoty czerwone). Krój munduru oraz jego barwy przywoływały pamięć niedawnych czasów świetności armii
polskiej. Wybranowski z dumą wspominał, iż można szczerze powiedzieć że widok Gwardii Narodowej, przy jej umundurowaniu i dzielnej postawie, przypominał stare Gwardie napoleońskie. Kolor wypustek konnicy miał być zaś formą upamiętnienia
„białych rabatów” pułku gen. Dwernickiego, zwycięskiego wodza spod Stoczka z roku 1831. Sam generał zjechał we wrześniu
do Lwowa i został uroczyście powitany deﬁladą oddziałów Gwardii na placu św. Jura, po której nastąpiła znana z relacji Jabłonowskiego rozmowa dotycząca tego właśnie szczegółu umundurowania oddziału kawalerii: Gdym przyszedł powitać Dwerni-

ckiego od gen. Wybranowskiego i oddać się pod rozkazy, przyjął mnie uprzejmie, ale po krótkiej rozmowie zapytał, wskazując
na wyłogi: - Dlaczego wzięliście białe? To moskiewskie. – Generale – odrzekłem – chcieliśmy uczcić pamięć najtęższego
z naszych pułków i najdzielniejszego z naszych pułkowników! – Miła mi pamięć wasza – odpowiedział dość rubasznie – ale ja
krakus, bez amarantu nie ma u mnie hułana.
Gwardia Narodowa miała stanowić zalążek przyszłej armii polskiej w kolejnym powstaniu narodowym. Taki był przynajmniej sens jej istnienia w rozumieniu demokratycznych kół rewolucyjnych oraz licznie przybywających do Galicji działaczy
emigracyjnych i wojskowych, w tym gen. Józefa Bema. Spotkał się on z dowódcą Gwardii, który zrelacjonował, iż Bem oświadczył mi otwarcie, że przybył z Paryża wysłany przez tamtejszych patriotów z tem, że jeżeli Rada administracyjna Gwardii
Narodowej tak się uorganizuje aby się składała z osób, które on wspólnie ze mną wybierze i jeżeli ta Rada od razu zechce zająć
miejsce Rady narodowej i rząd ująć w swe ręce, natenczas otrzyma Gwardia narodowa 100.000 sztuk broni francuskiej
i 200.000 franków gotówką. Wybranowski, zwolennik współpracy z rządem
wiedeńskim i stopniowego uzyskiwania reform pokojową drogą, nie zgodził się
na tak śmiały plan - na to zaraz mu odpowiedziałem że jakkolwiekby bardzo
pochlebną rzeczą było dla Gwardii narodowej żeby tego wszystkiego mogła
dokonać i Radę narodową zastąpić, jednakże nasz kraj jest w tak przykrem położeniu (…), że pewnie by to tylko na korzyść rządu wypadło. Bem oceniając,
iż rzeczywiście w obecnej sytuacji wybuch powstania nie jest jeszcze możliwy,
odjechał na Węgry, po drodze wstępując do Wiednia, gdzie podjął się kierowania bohaterską obroną miasta.

Czapka Gwardii Narodowej Konnej Lwowskiej, Polska, Lwów, 1848 r.
dar Juliana Morawskiego, 1930 r., wł. Muzeum Narodowe w Krakowie

źródło: (dostęp 30/03/2016) http://www.imnk.pl/gallerybox.php?dir=BB042&mode=2
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Oczywiście, władze austriackie zdawały sobie doskonale sprawę, z nadziei jakie Polacy pokładają w istnieniu własnej
formacji wojskowej. Ten fakt dobrze ilustruje anegdota zapisana przez Aleksandra Batowskiego, prezesa lwowskiej Rady
Narodowej: Byłem na pogrzebie Józefa Wierzchowskiego, b. szefa wojsk koronnych. (…) dla pamiątki dawnego polskiego wojska

i dla sędziwego wieku (…) Gwardia Narodowa piesza (2 kompanie), Akademicka Legia (2 kompanie) i szwadron Gwardii Konnej
orszak pogrzebowy składały. (…) Mówiono mi, że w kawiarni Pola, koło sklepu Milikowskiego (księgarza) stało kilku oficerów
austriackich, przypatrując się w głębokim milczeniu tym polskim mundurom Gwardii, powiewającym chorągiewkom konnych
ułanów i dzielnej akademickiej młodzieży. Jeden z nich nie mógł się powstrzymać i mimowolnie krzyknął: „O, du lieber Kaiser,
was hast du nicht gemacht?” (O drogi cesarzu! Cóżeś ty uczynił?), na co mu reszta z głębi piersi wydanym westchnieniem
chórem odpowiedziała. Z kolei gen. Wybranowski wspominał, iż: we Lwowie między wojskiem [austriackim] wzrastało rozjątrzenie na Gwardię narodową. Co dzień zdarzały się niemiłe zajścia i gwałtowne nieporozumienia między obu stronami,
to jest między wojskiem a Gwardią oraz mieszkańcami
miasta, które to zajścia trzeba było łagodzić, a które coraz
gorzej się kończyły. Równocześnie sprawa „ludów” nie najlepiej rozwijała się w innych częściach monarchii habsburskiej.
Stare władze przystępowały do ofensywy. Reakcja w Wiedniu zwolna coraz bardziej podnosiła głowę – jak wyraził się
Wybranowski. W czerwcu bombardowanie Pragi położyło
kres rewolucji w Czechach, w lipcu armia cesarstwa odniosła
zwycięstwo na froncie włoskim, a 31 października kapitulował Wiedeń. Można więc było przystąpić do zduszenia Pożar Lwowa (1848), mal. L. Jabłonowski
źródło: (dostęp 30/03/2016) http://rzecz-pospolita.com/lwow0.php3
zarzewia rewolucji w Galicji. 1 listopada władze austriackie sprowokowały we Lwowie zamieszki, których tragicznym skutkiem
było zbombardowanie miasta (podobnie jak wcześniej - w kwietniu - Krakowa). Według relacji Wybranowskiego: wieczór (…)

dano mi znać, że zgiełk i zbiegowisko wielkie w mieście, że żołnierz od artylerii pałaszem ciął mieszczanina rzemieślnika
[Franciszka Nawrockiego z 11 kompanii Gwardii] i temuż śmiertelne rany zadał, że lud się zewsząd zbiega i woła o sprawiedliwość. Wzburzona ludność zaczęła wznosić na ulicach miasta barykady. Generał próbował jeszcze zaprowadzić spokój na miejsce zdarzenia wysłał dwie kompanie Gwardii, a sam próbował jeszcze interweniować u komendanta Hammersteina,
ale zaledwie ubiegł kwadrans czasu od mego powrotu, padły od strony koszar artylerii trzy strzały armatnie kartaczowe,
wymierzone na rynek i wkrótce cały garnizon miasta Lwowa wystąpił z koszar. Po trwających do południa dnia następnego
walkach, w czasie których zginęło około 100 osób, a w wyniku ostrzału artyleryjskiego spaleniu uległo wiele budynków
miejskich - w tym ratusz i uniwersytet - nastąpiły dalsze represje,
które ostatecznie położyły kres galicyjskiej „wiośnie”: ogłoszono

stan oblężenia. Rządy wojskowe się zaczęły. Gwardię narodową
rozwiązano i jak najprędzej zajęto się wydalaniem z miasta a później
z całego kraju emigrantów i przybyszów wszelkich. Bardzo wielu do
Węgier starało się dostać i tam połączyć z tymi, którzy tam poprzednio już się byli udali. Już tam był i generał Bem i Wysocki (…)
Gdy zaś bardzo wiele młodzieży szlacheckiej pod konskrypcję
wojskową podciągano i do wojska zabierano, wiele także tej
młodzieży do Węgier szło. Marzenia o zwycięskiej rewolucji zostały
zniweczone. Walki o „naszą i waszą wolność” toczyły się jeszcze
na terenie Węgier do sierpnia roku 1849.

Ratusz lwowski w czasie austriackiego bombardowania w okresie Wiosny Ludów 1848 r.
źródło: (dostęp 30/03/2016) http://kresy24.pl/40002/lwow-miasto-zolnierz/

Joanna Sławińska
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Cicer cum Caule
Wystawa rysunków
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Adama Korpaka 8 czerwca - 31 sierpnia 2016

Mieszkający w Finlandii od przeszło 40 lat, znakomity
rysownik Adam Korpak, będzie wkrótce autorem drugiej już
wystawy w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Maius.
Pomimo oddalenia Artysta utrzymuje stały kontakt
z krajem, wystawiając swoje prace w polskich muzeach:
w Muzeum Miedzi w Legnicy, w Muzeum Karykatury w Warszawie, w Muzeum Narodowym w Kielcach, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej oraz w Collegium Maius w Krakowie. Poza Polską
i Finlandią Adam Korpak miał wystawy w wielu innych krajach:
w Norwegii, Holandii, Szwajcarii, USA i w Japonii.
Tym razem Adam Korpak zaprezentuje w Collegium Maius
rysunki powstałe w latach 2010-2015. Będą to ilustracje prasowe
i książkowe, także do książek dla dzieci. Wystawa przedstawi całą
gamę możliwości i tematów jakie ma do dyspozycji współczesny
ilustrator.
O rzeczywistej wartości ilustracji książkowej czy prasowej
stanowi jej kreatywność. Malarstwo, obecnie wyodrębnione
spośród innych dziedzin sztuki, od zarania kultury było na usługach religii, władców, portrecistów i dokumentalistów. Uwolnienie się od tych „obowiązków” nie stało się bynajmniej przyczyną
rozwoju malarstwa. Jest ono teraz po prostu inne. Podobnie
ilustracja, wierna swej służebnej formie, jednocześnie uniezależnia się, rozszerzając tym samym odczyt tekstu.
Wypracowany na przestrzeni wieków język przekazu, wzbogacony przez fotograﬁę i kino, pozwala na stosowanie
skrótów w ilustracjach, mieszczących w sobie wiele znaczeń dla oglądającego. Wielką sztuką ilustracji jest osiągnięcie monumentalnego wyrazu pomimo małych wymiarów. Korpak jest ilustratorem wyrosłym z polskiej tradycji
artystycznej i w Polsce ukształtowanym, lecz od wielu lat działającym
w kulturze kraju północnego i tym samym wzbogacającym tę kulturę
o wartości wyniesione z kraju urodzenia. Jego prace świadczą o tym,
że pomimo różnic, zalety i błędy ludzkie są takie same na całym świecie,
a już na pewno bardzo zbliżone w obrębie kultury europejskiej.
Próby tego możemy oglądać na wystawie w Collegium Maius
w pracach Adama Korpaka od 8 czerwca do końca sierpnia 2016 roku.
Odwiedź tę wystawę, bo warto zobaczyć zmagania z materiałem
i z tematem, które zawsze stoją przed twórcą.
Maria Natalia Gajek

Ilustracja do książki dla dzieci Tu mieszkasz,
niepublikowana

IIustracja do książki dla dzieci Oms och Poms
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Gala Finałowa „Żaczka”

Wiedzą o Uniwersytecie
więcej niż niejeden student,
choć uczęszczają dopiero do
drugiej klasy szkoły podstawowej. Przez ostatnie miesiące
podczas wycieczek i warsztatów aktywnie poznawali historię najstarszej polskiej uczelni.
Znają najważniejsze daty,
potraﬁą wymienić kluczowe
postacie z historii Uniwersytetu, sporo wiedzą o budynkach
uniwersyteckich. O kim mowa?
Mówimy o ﬁnalistach konkursu
„Żaczek” organizowanego już
po raz piąty przez Akademię
Żakowską i Stowarzyszenie Szersze Horyzonty we współpracy z Muzeum UJ oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.
7 kwietnia w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu. W stallach
zasiadło ponad osiemdziesięciu ﬁnalistów, których powitał dyrektor Muzeum UJ, profesor Krzysztof Stopka.
Z reguły podczas uroczystości organizowanych w tym szczególnym miejscu, w Auli gromadzą się dostojni goście,
profesorowie, powiedzmy: przedstawiciele świata dorosłych. Tym razem przybyły do nas dziesiątki 8-, 9-latków,
których śmiech i okrzyki zachwytu w momencie ożywiły atmosferę spotkania. Uwaga dzieci nieustannie wędrowała
od obrazów zdobiących ściany sali do nagród czekających na wręczenie, co oczywiście wzbudzało niemałe emocje.
Podczas gali ﬁnałowej zaprezentowano zwycięskie prace konkursowe, tzw. Księgi – Skarbnice Wiedzy.
To właśnie w nich uczestnicy konkursu mieli przedstawić za pomocą wybranych technik plastycznych wiedzę zdobytą podczas zajęć związanych z historią najstarszej polskiej uczelni. Spośród 129 prac jury wyłoniono najpiękniejsze
z nich, a trzeba przyznać, że obrady były naprawdę burzliwe. Księgi zachwyciły nas zarówno poziomem merytorycznym jak i estetycznym. Nie po raz pierwszy okazało się, że dzieci potraﬁą zaskakiwać swoją kreatywnością i często
nieszablonowym patrzeniem na świat, dlatego ocenianie prac sprawiło nam niemałą frajdę. W księgach znaleźliśmy
mnóstwo rozwiązań typowych dla jakże popularnych teraz ekspozycji interaktywnych – coś trzeba otworzyć,
coś przewinąć, coś odkręcić. Był król uciekający przed pożarem, którego trzeba było odpowiednio przesuwać,
rozwijane akty fundacyjne czy „książka w książce” z przepisem na inkaust. Jedna z ksiąg w całości powstała z ﬁlcu,
inna z kolei urzekła nas przedstawieniami wykonanymi w popularnej ostatnio technice quilling (rodzaj papieroplastyki)
Przez cały czas trwania gali
czuć było wielkie emocje i podekscytowanie. Nagrody wręczał profesor Krzysztof Stopka oraz koordynator projektu pani Aleksandra
Rzońca, która od lat organizuje
konkursy przeznaczone dla dzieci
z różnych grup wiekowych. W tym
roku Grand Prix otrzymała klasa II a
ze Szkoły Podstawowej nr 7
w Krakowie. Kolejna edycja konkursu rozpocznie się wraz z nowym
rokiem szkolnym.
Anna Lohn

Fot. Bogusław Sławiński (MUJ)

Fot. Bogusław Sławiński (MUJ)

czyli najmłodsi na tropach historii UJ
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COLLEGIUM MAIUS
czyli VARIA
W PRZYMRUŻONYM OKU TURYSTY

Monotonia zabija. Nie ma nic gorszego od powtarzania codziennie tych samych czynności. Dlatego jedną
z kar dla Napoleona uwięzionego na wyspie św. Heleny było podawanie mu ciągle tego samego dania. Jedynym
ukłonem, jaki zrobiono w stronę wielkiego człowieka, było pozwolenie mu na wybranie ulubionego dania.
Jako że był geniuszem pod wieloma względami, wybrał wyjątkowo mądrze. Zażyczył sobie jagnięce głowy,
bo właśnie one pozwalają na różne opcje: jednego dnia można zjeść mózg, drugiego – mięso, trzeciego – język...
Wielu ludziom praca przewodnika kojarzy się z monotonią. Wciąż pokutuje przekonanie, że „klepiemy
ciągle to samo”. Nic bardziej mylnego! Postaram się rozwiać ten stereotyp. Właśnie w naszej pracy codziennie
spotykamy nowe twarze, padają różne pytania i różne komentarze. Każdy człowiek reaguje inaczej i ma
niepowtarzalną percepcję tego, co prezentujemy. Dzięki temu my też możemy wciąż odkrywać na nowo tak
dobrze znane nam otoczenie i patrzeć na nie świeżym okiem.
Nie ma nic bardziej ulotnego od żartu, który tworzy się ad hoc w rozmowie „na żywo”, kiedy nie sposób
przewidzieć, jaka będzie reakcja drugiego człowieka. Gdybym od razu nie spisała tych żartów, dzisiaj by nie
istniały. W tej rubryce przedstawiam Państwa uwadze to, co przez lata udało mi się ocalić od zapomnienia
podczas niekończącej się przygody, jaką jest praca w Muzeum UJ. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim
tym ludziom, którzy stali się bohaterami tych opowiastek. Dzięki nim na pewno będę żyła dłużej, bo sprawili,
że często śmiałam się z całego serca. Szczerze życzę tego samego moim czytelnikom i zapraszam do odkrywania
Collegium Maius. Możliwości jest nieskończenie wiele.
W tym roku kalendarzowym powstała rubryka „12 SAL NA 12 MIESIĘCY” zamieszczana na naszym
„facebookowym” funpage’u. Co miesiąc przedstawiamy inne pomieszczenie w Muzeum według pewnego
klucza. W marcu przyszła kolej na Pokój Żołędziowskiego. „COLLEGIUM MAIUS W PRZYMRUŻONYM OKU
TURYSTY” będzie spojrzeniem na sale muzealne na wesoło. Ten tytuł powstał z połączenia dwóch idiomów:
„z przymrużeniem oka” i „w oku objektywu”. Podobnie jak powstał termin rokoko (rococo): z połączenia barocco
(barok) i rocaille, charakterystycznego dla stylu elementu dekoracyjnego, asymetrycznego, przypominającego
kształtem muszlę, koguci grzebień lub płomienie.
Ciekawym zbiegiem okoliczności powstał kiedyś żart zwiazany z Pokojem Antoniego ŻołęTakie duże, niebieskie w kącie !
dziowskiego i wspomnianym stylem. Znajduje się tutaj piec z XVIII
wieku wykonany w Drogini koło
Gdańska właśnie w stylu rokoko.
To nie jest krzesło !
Jest on dominującym elementem
w po- mieszczeniu. Ma wysokość
255 cm, zwraca uwagę pięknym
kolorem błękitu i wymyślnym
kształtem. Posiada wiele wyszukanych ornamentów, linie są
płynne i asymetryczne. Odznacza
się wyraﬁnowaniem, a wrażenie
lekkości nadają mu wygięte
nóżki. Jednym słowem jest typowym przykładem stylu, o jakim Pokój Antoniego Żołędziowskiego w Collegium Maius, fot. Janusz Kozina (MUJ)
mowa. Otóż pewnego razu jeden
z naszych kolegów w rozmowie między nami zapytany, co to jest rokoko, podał zwięzłą deﬁnicję: „Takie duże,
niebieskie w kącie!”
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W następnej historii mowa o innym elemencie wystroju
– niszy do czytania przy oknie. Takie miejsca siedzące blisko
naturalnego światła budowano często w średniowieczu. Pozwalały one na dłuższą pracę umysłową zanim zapadł zmrok. Pewna
pani z Edynburga opowiedziała, że budując nowy gmach
Parlamentu u nich zrobiono podobne nisze wzorem dawnych
Średniowieczna nisza
(po prostu)
wieków. Jej mąż skomentował to tak: „Ponieważ nasz parlament
jest wciąż w średniowieczu!”
Kołowrotek dla małych ludzików
Czym jest kołowrotek, każdy wie... albo i nie. W Pokoju
Antoniego Żołędziowskiego jest kilka eksponatów zupełnie
niezwiązanych z aktywnością profesorów, np. wyjątkowa kolekcja form do ciast, a także wspomniany kołowrotek. Wpisują się
za to w ogólną atmosferę wystroju tego pokoju, gdzie wyraźnie
widać fascynację sztuką ludową, której ani formy do ciast,
ani kołowrotki obce nie są.
Pokój Antoniego Żołędziowskiego w Collegium Maius,
Bohaterem tej opowieści jest dekoracyjny kołowrotek, bardzo
fot. Janusz Kozina (MUJ)
małych rozmiarów. Ludzie często pytają, co to jest. Jedna Pani była szczególnie dociekliwa. Nie zadowoliła sie odpowiedzią:
„To jest kołowrotek”. Drążyła dalej...
Pani: - To jest coś dla małych... małych... (zabrakło jej
jednak pomysłów).
Ja: - Dla małych ludzików, - zaproponowałam.
Po Reformie Kołłątajowskiej gmach Collegium
Maius stał się siedzibą Biblioteki Jagiellońskiej.
Nad przejściem między Pokojem Antoniego Żołędziowskiego w stylu XVIII wieku i następnym – Pokojem
Ambrożego Grabowskiego w stylu XIX wieku – znajduje
się portret Hugona Kołłątaja i jakby zapowiada nadchoKołłątaj !? Co on tutaj robi ?
dzące zmiany. Kiedyś powiedziałam do grupy młodzieży, że tu jest symboliczna cezura w historii uniwersytetu. Chłopak, który stał właśnie w tym miejscu,
Straszna „cezura” !
aż podskoczył ze strachu. Najwyraźniej po raz pierwszy
w swoim życiu zetknął się z „cezurą”. Zapewniłam go,
że nie należy się jej bać.
Innym razem jakaś Pani się bardzo zdziwiła Przejście z Pokoju Antoniego Żołędziowskiego do Pokoju Ambrożego Grabowskiego,
widząc portret nad portalem: „ Kołłątaj? Tutaj? A co on fot. Janusz Kozina (MUJ)
ma z tym wszystkim wspólnego?” No cóż, bywają w życiu przewodnika i takie chwile, kiedy może tylko rozłożyć ręce.
Często zabawa polega na niedoskonałej znajomości turystów języka obcego, w którym się komunikujemy. Ostatnio
gościła u nas młodzież z Węgier. Jeden chłopak nagle wyciągnął rękę i dotknął (ćśś..., zachowajcie to, proszę, w tajemnicy)
jednego z krzeseł ustawionych wokół stołu. Z pewnością chciał zapytać, czy to oryginalne krzesło z tego pokoju,
ale w dosłownym tłumaczeniu z angielskiego zabrzmialo to tak: „ Czy to jest prawdziwe krzesło?” Skorzystałam z tej sytuacji i odpowiedziałam z całą powagą: „Tak, to jest prawdziwe krzesło. To nie tak, jak na obrazach René Magritte’a, na których
pod przedstawionym przedmiotem widniał napis zaprzeczający, że to ten przedmiot.” Belgijski malarz, którego twórczość
była bliska surrealizmowi, prowadził własną „modyﬁkacje codzienności”, często zrywał w zaskakujący sposób więzy łączące
przedmiot z jego obrazem i słownym określeniem. Typowym dla jego twórczości jest obraz przedstawiający fajkę,
pod którą jest napis „To nie jest fajka”, bo rzeczywiście nią nie jest, nie można jej zapalić. Podobnie potraktowaliśmy krzesło
na naszym zdjęciu, bo nie jest krzesłem i nie da się na nim usiąść. A krzesła w Pokoju Żołędziowskiego są najprawdziwsze,
choć też nie można na nich usiąść, ale to już zupełnie inna historia...
Odpowiadanie na pytania leży u podstaw naszej pracy. Są dla nas jak najbardziej naturalne, wręcz pożądane.
To one tworzą kontakt z grupą, są okazją do zapuszczania się w przeróżne kierunki ludzkich zainteresowań. Tylko raz chyba
zdarzyło mi się nie wytrzymać gradu pytań, jaki sypał pewien Pan bez umiaru i opamiętania. Właśnie w Pokoju Żołędziowskiego, który jest mniej więcej w połowie trasy, zdobyłam się na ripostę: „ Proszę Pana, ale moje nazwisko to Gurgul, proszę
nie mylić go z Google!”
ciąg dalszy nastąpi (mam nadzieję

) Desisława Christozowa-Gurgul

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 6/04/2016

O skraplaniu gazów słów kilka
4 kwietnia 1883 roku uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Karol Olszewski
(1846-1915) i Zygmunt Wróblewski (1845-1888) - po raz pierwszy w historii ujrzeli
skroplony tlen, a kilka dni potem, 13 kwietnia - ciekły azot.
Odkrywanie właściwości substancji i ich zachowań w niskich temperaturach, zbliżających
się do zera absolutnego, było w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku jednym
z ważnych obszarów badawczych podejmowanych przez europejskich ﬁzyków. Było również – jak to w nauce bywa – obszarem dysput o pierwszeństwo.

Pierwsze próby skraplania gazów

Zygmunt Wróblewski

Mimo, iż pierwsze udane próby skraplania gazów sięgają końca XVIII wieku, kiedy skroplony został amoniak
(Martinus van Marum, 1790), to systematyczne badania rozpoczął w 1823 roku Michael Faraday (1791-1867)
w londyńskim Royal Institution, kontynuując je w 1845 roku. Stosując technikę oziębiania i sprężania gazu skroplił
on większość znanych wówczas gazów, m.in. chlor, siarkowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla. Faraday uzyskał
temperaturę minus 110 0C.
Pozostawało nadal sześć „opornych” na skroplenie gazów: tlen, azot, tlenek azotu, tlenek węgla, metan,
wodór. Określano je wówczas jako gazy „trwałe”, sądzono bowiem, że nie da się ich skroplić. Nowy kierunek
w technice skraplania gazów wytyczyły prace irlandzkiego ﬁzyka Thomasa Andrewsa (1813-1885), który w 1869 roku
odkrył, że istnieje pewien punkt krytyczny – temperatura krytyczna, powyżej której skroplenie danego gazu nie jest
możliwe. Dalsze badania ukierunkowane więc zostały przede wszystkim na osiąganie coraz niższych temperatur,
poniżej temperatur krytycznych.

Raul Pictet ( 1446-1929 ) i Louis-Paul Cailletet (1832-1913): równocześnie, ale niezależnie
W grudniu 1877 roku obaj uczeni zgłosili do Francuskiej Akademii Nauk informację o skropleniu tlenu
w stanie dynamicznym, tzn. w postaci mgiełki – niewielkich kropli ciekłego tlenu. W swych eksperymentach zastosowali oni różne metody.
Szwajcarski ﬁzyk Raoul Pictet w Genewie zastosował skraplarkę kaskadową. Celem obniżenia temperatury
gazu użył on trzech różnych czynników chłodzących uzyskując coraz niższą temperaturę szacowaną przez uczonego
na minus 130 0C.
Francuski uczony Louis-Paul Cailletet w Paryżu zastosował metodę rozprężania gazu wykorzystującą tzw. efekt
Joule'a-Thomsona: gdy gaz pod dużym ciśnieniem poddany zostanie gwałtownemu rozprężeniu to jego temperatura
obniża się i ulega on częściowemu skropleniu. Cailletet sprężał tlen do 300 atm., a następnie w zaworze dławiącym
rozprężał gaz, czemu towarzyszyło obniżenie temperatury i zaobserwował on mgiełkę skroplonego tlenu. Metoda
otrzymywania ciekłych gazów oparta o ten efekt używana jest do dziś.
Pierwszeństwo skroplenia tlenu w stanie dynamicznym Francuska Akademia Nauk przyznała Louisowi-Paulowi Cailletetowi. Na skroplenie tlenu w stanie statycznym, czyli w postaci cieczy trwałej z wyraźnym meniskiem, trzeba było
czekać jeszcze 6 lat.

Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski: razem i oddzielnie

Karol Olszewski

W 1883 roku do grupy uczonych badających zjawiska
niskich temperatur dołączają dwaj krakowscy uczeni. Po wieloletniej podróży naukowej przyjechał do Krakowa Zygmunt Wróblewski przywożąc zamówiony w 1882 roku w paryskiej ﬁrmie Ducreteta aparat do skraplania gazów, tzw. blok L-P. Cailleteta. Zygmunt
Wróblewski znał dobrze doświadczenia Cailleteta i jego metody
pracy z czasu swego pobytu w Paryżu. Karol Olszewski był sprawnym eksperymentatorem.
W lutym 1883 roku profesorowie: ﬁzyk – Zygmunt Wróblewski i chemik – Karol Olszewski podjęli wspólną pracę,
której celem było skroplenie składników powietrza.
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Wykonane w aparacie Cailleteta modyﬁkacje szybko przyniosły rezultaty. Dnia 4 kwietnia 1883 roku uczeni skroplili
tlen, 13 kwietnia – azot, 19 kwietnia – tlenek węgla. Przesłane przez Wróblewskiego do Francuskiej Akademii Nauk
komunikaty o skropleniu składników powietrza podzieliły środowisko europejskich uczonych wywołując spór o pierwszeństwo badań prowadzonych przez
Ciekły tlen jest błękitny i wrze
0
w temperaturze ok. -183 C.
krakowskich badaczy na znanym od lat aparacie Cailleteta.
Stosowany jest np. jako utleniacz
Nieporozumień nie przetrwała również naukowa spółka obu krakoww silnikach rakietowych.
skich uczonych. Dalsze badania Wróblewski i Olszewski prowadzili niezależnie
Ciekły azot jest bezbarwny i wrze
0
w swych pracowniach. Karol Olszewski, znakomity organizator i konstruktor,
w temp. ok. - 196 C.
Stosowany jest w kriochirurgii,
wykonywał aparaty do skraplania coraz większych ilości gazów. Zygmunt Wróbw komorach do krioterapii,
lewski zajmował się ﬁzyką niskich temperatur.
w przemyśle spożywczym
Rywalizację dwóch pracowni kriogenicznych przerwała tragiczna śmierć
np. przy pakowaniu
czy przechowywaniu żywności.
Zygmunta Wróblewskiego. 25 marca 1888 roku na biurku profesora przewróciła się lama naftowa. W wyniku poparzeń uczony zmarł 16 kwietnia.
Ewa Wyka

„Beksiński nieznany” - poznany !

Fot. Janusz Kozina (MUJ)

6 500 osób odwiedzających – to efekt końcowy trwającej 6 dni (18 – 23 marca 2016 r.) wystawy „Beksiński

nieznany”. Przede wszystkim studenci, ale nie tylko szturmowali sale wystawowe Collegium Maius, stojąc niejednokrotnie w długich kolejkach i trudnych warunkach atmosferycznych. Zaprezentowano 100 prac: od nowatorskiej fotograﬁi z lat 1955-1960, poprzez fotomontaże komputerowe z lat 1996-2000 oraz niezwykle oryginalną graﬁkę przetwarzaną przez artystę komputerowo w latach 2000-2004. Pokazywane prace były poddawane wnikliwej analizie, zwłaszcza ze względu na to, że Zdzisław Beksiński nie nadawał tytułów, ani tez nie podpisywał swoich dzieł, pozostawiając
tym samym duże pole do interpretacji.
Integralną częścią wystawy był multimedialny wykład biograﬁczny poświęcony życiu i twórczości artysty,
uzupełniony o uniktowe zdjęcia, niepublikowane wywiady i ﬁlmy dokumentalne.
Prezentacja prac artysty w Collegium Maius dała również wyjątkową okazję zobaczenia „De profundis” prototypowego projektu „wciągającego” zwiedzających w niezwykły świat twórczości Zdzisława Beksińskiego i zapraszającego do odbycia fascynującej podróży w głąb kilku najbardziej znanych dzieł artysty. Projekt zapowiada nową formę
kontaktu widza ze sztuką.
Za pomocą specjalnych okularów uczestnik
pokazu mógł „przenieść się” do świata z obrazów Beksińskiego i m.in. podążać klaustrofobicznymi tunelami, wejść w każdy zakamarek,
by na koniec stanąć oko w oko ze słynną postacią (?) z obrazu „Kołyska”.
To wszystko w rytm „ponurej i złowieszczej”
muzyki, która idealnie pasowała do przedstawionej rzeczywistości.
Organizatorami wydarzenia byli: Samorząd Studentów UJ,
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius,
Fundacja Beksiński, Muzeum Historyczne w Sanoku.
(kz)
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