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Przedmowa
Muzeum Mikołaja Kopernika jest instytucją muzealną, w której centrum zainteresowania – co
oczywiste – stoi Mikołaj Kopernik. Począwszy od momentu powstania Muzeum jego ideą przewodnią było przedstawianie życia i dzieła tego renesansowego polihistora i recepcji teorii heliocentrycznej przez potomnych oraz prezentowanie historii astronomii. Dążono do tego, aby to miejsce
było świątynią nauki i sztuki, poświęconą jednemu z największych uczonych […] – twórcy obecnego
obrazu świata. W orbicie zainteresowań Muzeum jest także historia i sztuka dawna Warmii, historia medycyny, archeologia, współczesna astronomia oraz sztuka współczesna inspirowana postacią Kopernika i kosmosem. Od samego początku swojego istnienia Muzeum starało się gromadzić
pamiątki związane z Mikołajem Kopernikiem i epoką, w której żył i działał. Ze względu na znikomą
liczbę zachowanych obiektów związanych bezpośrednio z astronomem tym większe znaczenie mają
zgromadzone zabytki kultury materialnej z czasów, w których żył Kopernik. Obrazują one realia
epoki – czas przełomu i zmian w poglądach na obraz świata – z całą odmiennością stylistyki artystycznej gotyku i renesansu, a także odnoszą się do konkretnego miejsca (Warmia), z którym Kopernik związał swoje losy.
Przypadające na rok 2023 wielkie jubileusze kopernikowskie – 550-ta rocznica urodzin i 480-ta
śmierci Mikołaja Kopernika – są okazją do upamiętnienia astronoma w różnych obszarach podejmowanej przez niego aktywności, zarówno zawodowej (kanonik, administrator dóbr kościelnych,
lekarz), jak i związanej z największą jego pasją, jaką była astronomia. Poza planowanymi przez
fromborskie Muzeum wystawami i okolicznościowymi wydarzeniami kulturalnymi celowi temu
służy także oddany do Państwa rąk katalog części zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika, prezentujący zabytki z czasów astronoma. Przedstawiony zbiór nie ujmuje całości zasobów muzealnych,
pokazuje jednak zdecydowaną większość obiektów charakterystycznych dla okresu średniowiecza
i renesansu.
Mamy nadzieję, że publikacja ta, obrazująca w głównej mierze kulturę materialną Warmii przełomu XV i XVI w., przybliży realia życia Mikołaja Kopernika, pozwoli na lepsze zrozumienie epoki,
w której żył wraz z jej uwarunkowaniami naukowymi, gospodarczymi, religijnymi i politycznymi,
mającymi wpływ na ówczesne postrzeganie świata, a także stanie się istotnym źródłem wiedzy dla
przyszłych badaczy.

							Mirosław Jonakowski
							Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika
							we Fromborku
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Foreword
The Nicolaus Copernicus Museum is an institution that – understandably – puts Nicolaus Copernicus centre stage. From its inception, the Museum’s guiding principle has been to depict the life and
work of this Renaissance polymath, to illustrate the response of future generations to the heliocentric theory, and to tell the history of astronomy. Effort was made to transform this place into a temple
of science and art dedicated to one of the greatest scholars that have ever lived […] – the creator of the
current understanding of our world. The Museum’s focus of interest also encompasses the history
and old art of Warmia, the history of medicine, archaeology, modern astronomy and contemporary
art inspired by Copernicus and the universe. Since its founding, the Museum has sought to collect
memorabilia related to Nicolaus Copernicus and the era in which he lived and worked. The scarcity
of surviving artefacts directly associated with the astronomer makes the collection of material culture exhibits of Copernicus’ time all the more noteworthy. The artefacts portray the realities of the
period – the time of landmark achievements and changes to the human understanding of the world.
They do so using a variety of Gothic and Renaissance artistic styles and relate to Warmia – a specific
geographical location to which Copernicus tied his life.
The important Copernican anniversaries that will be celebrated in 2023 – the five hundred and
fiftieth anniversary of Nicolaus Copernicus’ birth and the four hundred and eightieth anniversary
of his death – provide us with an opportunity to commemorate his various achievements, both professional (as canon, administrator of the Warmian Chapter’s common goods, and doctor) and those
related to his greatest passion, which was astronomy. In addition to planning various exhibitions and
commemorative cultural events, the Frombork Museum has prepared this catalogue which focuses
on artefacts from the time of the eminent scholar. Although this catalogue does not present the entirety of the Museum’s exhibits, it shows the vast majority of the most notable artefacts characteristic of the medieval and Renaissance periods.
Our hope is that this publication, dedicated to the material culture of Warmia at the turn of the
fifteenth and sixteenth centuries, will bring the realities of Nicolaus Copernicus’ life closer to its
readers, give them a better understanding of the era and of the scientific, economic, religious and
political factors influencing the perception of the world at the time, and also become an important
source of knowledge for future researchers.

							Mirosław Jonakowski
							
Director of the Nicolaus Copernicus Museum
							in Frombork

6

Powrót do spisu treści

Wprowadzenie
Kompleks Wzgórza Katedralnego we Fromborku jest miejscem, gdzie za sprawą kanonika Mikołaja Kopernika dokonała się zmiana poglądów na obraz świata. W 1994 r. zespół katedralny został
uznany za pomnik historii. Od 760 lat związany jest z historią warmińskiej kapituły katedralnej,
której członkiem był także Mikołaj Kopernik. W jego historię wpisało się również działające tu od
75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika.
Historia Muzeum bierze swój początek 5 września 1948 r., tradycje muzealnicze, w tym także
te związane z upamiętnieniem osoby Mikołaja Kopernika, sięgają wszelako na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku początku XX w. Wtedy to, dzięki staraniom Związku Zawodowego Historyków
Sztuki i Kultury, pod patronatem ówczesnych władz państwowych otwarto w dwóch gotycko-barokowych kanoniach pierwszą po wojnie ekspozycję muzealną, poświęconą wielkiemu astronomowi.
Odbudowa unikalnej architektury Wzgórza Katedralnego, zniszczonej – podobnie jak miasto – podczas działań wojennych w 1945 r. oraz przystosowywanie jej do potrzeb muzealnych trwały jednak
jeszcze kolejnych 25 lat, aż do 1973 r. – roku jubileuszowego, w którym świętowaną pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.
W ciągu ponad 70 lat swojej działalności Muzeum przebyło drogę od skromnej placówki z niewielką liczbą obiektów, wśród których przeważały depozyty i kopie, do profesjonalnej, wielodziałowej instytucji muzealnej. Obecnie zasoby Muzeum liczą tysiące zabytków, a instytucja w 2016 r.
znalazła się na szóstym miejscu w rankingu muzeów samorządowych w Polsce.
Muzeum Mikołaja Kopernika zajmuje kilka budynków zespołu Wzgórza Katedralnego, spośród
których do celów wystawienniczych służy głównie Dawny Pałac Biskupi (Gmach Główny Muzeum)
oraz pomieszczenia planetarium w przyziemiu dawnej dzwonnicy. Działy placówki umiejscowione
są także poza Wzgórzem Katedralnym. Mieszczący się przy ulicy Starej zespół poszpitalny św. Ducha, siedziba muzealnego Działu Historii Medycyny, to jedyny zachowany w Polsce obiekt szpitalny
o proweniencji średniowiecznej, którego bryła nie ulegała zmianom od końca XVII w. Półtora kilometra od Fromborka usytuowany jest także Park Astronomiczny na Górze Żurawiej, gdzie znajduje się obserwatorium i muzealny Dział Edukacji, popularyzujący astronomię i jej historię, a przede
wszystkim postać i dokonania Mikołaja Kopernika.
Wzgórze Katedralne we Fromborku to jedno z nielicznych, a pod pewnymi względami jedyne
miejsce na świecie, gdzie zachowało się tylu „świadków” życia Mikołaja Kopernika, który przebywał
we Fromborku ponad 30 lat. Należą do nich architektura, w otoczeniu której przebywał, a także zachowane w katedrze i w zbiorach Muzeum zabytki z jego czasów, w tym liczne artefakty archeologiczne z badań prowadzonych we Fromborku, będące reliktami życia codziennego epoki Kopernika.
To bardzo istotne zwłaszcza w obliczu faktu, iż niewiele wiadomo o realiach życia i pracy wielkiego
astronoma. Nie zachowały się żadne przekazy na temat wnętrz, w których mieszkał Kopernik ani
przedmiotów, którymi się otaczał w domu rodzinnym w Toruniu, a także we Fromborku i Olsztynie
(nielicznymi wyjątkami są instrumentarium i księgi, których używał).
Fromborskie Muzeum od początku swojej działalności dzięki ukierunkowanej polityce zakupów muzealnych i licznym przekazom, a także za sprawą prowadzonych przez dziesięciolecia prac
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archeologicznych (zarówno na Wzgórzu Katedralnym, jak i na terenie miasta) gromadzi obiekty zabytkowe oraz kopie i repliki przedmiotów z czasów Kopernika. Wśród zabytków znajdują się obiekty
średniowieczne i renesansowe, gdyż życie astronoma toczyło się na przełomie epok.
Zabytki z czasów Kopernika, jak też ich wierne kopie od początku istnienia Muzeum prezentowane są na wystawach stałych i czasowych. Na szczególną uwagę zasługuje stała wystawa „Mikołaj
Kopernik – życie i dzieło”, prezentowana od lat w Dawnym Pałacu Biskupim w różnych aranżacjach,
a także ekspozycje ukazujące w różnych wersjach domniemaną pracownię Mikołaja Kopernika, zatytułowane „Gabinet uczonego doby renesansu”. Wystawa prezentująca wyimaginowane wnętrze
pracowni Kopernika mieściła się zarówno w Pałacu Biskupim w ramach wystawy poświęconej Kopernikowi, jak również w przyziemiu i na najwyższej kondygnacji Wieży Kopernika.
Tradycja prezentowania na Wzgórzu Katedralnym miejsca pracy wielkiego astronoma sięga
czasów przedwojennych, w 1912 r. powstała tu bowiem izba muzealna poświęcona postaci Kopernika, urządzona przez warmińskiego historyka i wikariusza katedry fromborskiej Eugena Brachvogla.
Ekspozycja ta ograniczyła się w zasadzie do prezentacji pracowni uczonego w Wieży Kopernika.
Wyglądała ona co prawda urokliwie, jednak wiele z eksponowanych tam sprzętów nie odpowiadało
realiom życia astronoma przypadającego na przełom XV i XVI w. Kilka renesansowych mebli z tej
ekspozycji ocalało i znajduje się obecnie na wystawie „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”, a dokładniej w jej części pokazującej domniemany gabinet Kopernika.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wystawy w Wieży Kopernika, która będzie mieścić
się na wszystkich jej kondygnacjach i prezentować świat prywatny Kopernika (pracownię, sypialnię i kuchnię), a także kształtowanie się zabudowy ceglanej Wzgórza Katedralnego w jego czasach.
W centrum zainteresowania fromborskiego Muzeum od zawsze stał Mikołaj Kopernik, jego życie
i dzieło na tle epoki i miejsca, z którym związał swoje losy i gdzie powstawało jego dzieło „O obrotach”. We wszystkich muzealnych kolekcjach gromadzone są zabytki związane z astronomem i jego
epoką, a także z upamiętnianiem jego postaci na przestrzeni wieków. Są to obiekty powiązane z historią astronomii i medycyny, starodruki, mapy, grafiki, obrazy i rzeźby, sztuka współczesna, meble, wytwory rzemiosła artystycznego, medale i numizmaty oraz zabytki archeologiczne.
Celem katalogu jest zaprezentowanie, po raz w pierwszy w tak szerokim ujęciu, wybranych zabytków z czasów Mikołaja Kopernika, znajdujących się w następujących kolekcjach Muzeum.

Kolekcja archeologiczna
Kolekcja archeologiczna, obejmująca okres od XIV do XVI w., to zbiór szczególny, znajdują się
w niej bowiem przedmioty pochodzące z czasów Mikołaja Kopernika i związane z miejscami, w których przebywał. Niemal wszystkie pozyskano drogą badań wykopaliskowych (na terenie Wzgórza
Katedralnego i otaczających je kanonii, zespołu poszpitalnego św. Ducha oraz miasta), prowadzonych w latach 1958-1982 przez Instytut Archeologii PAN w Warszawie, a także w wyniku późniejszych prac i nadzorów archeologicznych na terenie miasta, Wzgórza Katedralnego oraz najbliższego
regionu. Są to zabytki niezwykłe, ponieważ pozwalają nam bezpośrednio odtworzyć życie codzienne ówczesnych mieszkańców Fromborka i okolic, dając wyobrażenie o sposobie przygotowania pożywienia, trudach pracy, ale i poczuciu estetyki oraz stopniu zamożności.
Pokaźna liczba zabytków archeologicznych to wyroby ceramiczne – naczynia gliniane i zabytki kaflarstwa. Są wśród nich zarówno kafle naczyniowe, jak i interesujący zestaw kafli płytowych.
Liczną i różnorodną kategorię stanowią zabytki metalowe: elementy konstrukcyjne, narzędzia pracy, militaria, sprzęt jeździecki oraz elementy ubioru. Poza tym kolekcja obejmuje wyroby ze skóry,
kości i drewna, ale i fragmenty tkaniny.
Na uwagę zasługują zabytki świadczące o szczególnym charakterze Wzgórza Katedralnego oraz
roli dolnej terasy miasta. Wzgórze Katedralne pełniło nie tylko funkcję obronną, co potwierdzają
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zabytki, takie jak groty bełtu kuszy czy włóczni, strzemiona i wędzidła. Wzgórze z otaczającymi je
kuriami od średniowiecza było także siedzibą kapituły warmińskiej, o czym świadczy znalezisko
np. okucia oprawy księgi czy importowana, wykonana w warsztatach nadreńskich zastawa stołowa w postaci kufla ze sceną grzechu pierworodnego i dzbanów typu Jacoba-Kanne. Ówcześni
mieszkańcy dolnej części miasta Fromborka zajmowali się nie tylko rybołówstwem, rolnictwem,
ale i rzemiosłem typowym dla średniowiecznej osady o charakterze niezależnego zaplecza gospodarczego. Świadczą o tym liczne znaleziska związane z warsztatem szewskim funkcjonującym od
średniowiecza przez wieki w tym samym miejscu, jak również kowalstwem, bednarstwem oraz
tkactwem.
W katalogu ujęto zabytki związane nie tylko bezpośrednio z Fromborkiem, ale także z regionem
północnej Warmii, skąd pochodzą równie interesujące obiekty archeologiczne z czasów Kopernika.
Do tej grupy zaliczamy przypadkowe znaleziska z okolicy Braniewa w postaci typariusza pieczętnego, buławy gwiaździstej czy trzewika pochwy miecza.

Kolekcja mebli
Muzealna kolekcja obejmuje cenny zbiór mebli z okresu średniowiecza i renesansu, pochodzących z bliższego i dalszego regionu. Są wśród nich obiekty unikalne na skalę europejską, jak np. gotyckie łoże baldachimowe z pocz. XVI w.
Ważne miejsce w kolekcji meblarstwa zajmują renesansowe meble do siedzenia, pochodzące
z pierwszej izby muzealnej we Fromborku poświęconej Kopernikowi, utworzonej w 1912 r. przez
Eugena Brachvogla.
W zbiorach Muzeum znajdują się także fragmenty innych mebli do siedzenia – dwa policzki stalli
gotyckich, które jako jedne z niewielu elementów sprzętarstwa kościelnego były bezpośrednio związane z osobą Mikołaja Kopernika.
Oryginalną renesansową formę ma także stół z kwadratowym blatem, wsparty na czterech toczonych nogach w formie tralek. W zbiorach znajdują się też interesujące XIX-wieczne kopie gotyckich dwupoziomowych szaf z bogatą dekoracją na płycinach i krzesło nożycowe o składanych, esowato wygiętych, skrzyżowanych ze sobą podporach, zwane krzesłem Savonaroli.

Kolekcja rzemiosła artystycznego
Kolekcja rzemiosła artystycznego to zróżnicowany, różnoczasowy zbiór, w którym ważną grupę
stanowią obiekty z XV i XVI w. lub ich XIX – i XX-wieczne kopie, gromadzone z myślą o aranżacji
wnętrz z czasów Kopernika i wszelkich ekspozycjach kopernikowskich.
Są to przede wszystkim wyroby ceramiczne (podobnie jak w przypadku kolekcji archeologii, ale
pochodzące z przekazów i zakupów muzealnych) – naczynia gliniane i kamionkowe, a także kafle
oraz ich zespoły. Na wyróżnienie zasługują garnki gliniane z XV-XVI w., gliniana skarbonka z XVI w.,
jak również zestaw XVI-wiecznych kafli naczyniowych z jednego pieca, a także zbiór kafli płytowych, w tym znakomita XIX-wieczna kopia renesansowego pieca norymberskiego z fabryki C.W.
Fleischmanna.
Interesujący jest też zespół wyrobów z metalu, obejmujący wyroby XVI-wieczne, a także kopie
z XIX i XX w. Składają się nań elementy wyposażenia wnętrz i gospodarstwa domowego, takie jak:
świeczniki, naczynia metalowe, wśród których warto zwrócić uwagę na XVI-wieczny grapen czy
XIX-wieczny zbiór miedzianych i mosiężnych naczyń.
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Detal architektoniczny
Warowne Wzgórze Katedralne powstawało w kilku etapach. Początkowo, na miejscu dawnej
drewnianej świątyni, zbudowano ceglaną katedrę, którą wznoszono przez ponad 50 lat. Budowa całej warowni trwała kilka stuleci, a na fali zniszczeń będących efektem toczących się tu wojen, miały
miejsce uzupełnienia i przekształcenia niektórych budowli. Do dziś zachowały się liczne formy ceramiki budowlanej, zachowane w warstwach kulturowych sąsiedztwa katedry i innych zabudowań
Wzgórza Katedralnego.
W zbiorach pomocniczych muzeum znajduje się różnorodny materiał ceramiczny, pochodzący
z okresu średniowiecza i renesansu, pozyskany podczas robót ziemnych prowadzonych na terenie
Wzgórza. Są to głównie cegły z zachowanymi śladami strychulca lub palców, które pozostawili strycharze podczas procesu formowania cegieł. Nie brak także cegieł z gmerkami – znakami nanoszonymi przez strycharzy na wykonanych cegłach w celu rozliczenia zapłaty za wykonany materiał.
Oprócz cegieł do wznoszenia murów i sklepień w zbiorach muzeum znajduje się dużo różnorodnych kształtek ceramicznych, które stosowano przy murowaniu glifów, dekoracji filarów i szczytów,
a także jedna średniowieczna dachówka o nietypowej, tzw. klasztornej formie, która z uwagi na duży
ciężar stosowana była rzadko i tylko na niewielkich połaciach dachowych. Do rzadko spotykanych
elementów należy także płytka posadzkowa z połowy XV w., której nietypowy kształt „rybiego ogona” odbiega od najczęściej spotykanych płyt o formach prostokątnych czy wielobocznych.
Bardzo interesującym przykładem detalu rzeźbiarsko-architektonicznego jest także płyta fundacyjna biskupa Maurycego Ferbera pochodząca z XVI-wiecznego barbakanu. Płyta od XIX w. do lat
60-tych XX w. wmurowana była w ścianę dawnego pałacu biskupiego. Obecnie prezentowana jest
na ekspozycji stałej wewnątrz obiektu.

Kolekcja malarstwa, rzeźby i grafiki
Na muzealne zbiory z zakresu historii sztuki składa się kilka sporych i tematycznie rozległych kolekcji: malarstwa, rzeźby, grafiki (dawnej i współczesnej), tkaniny i rysunku. Dużą grupę
stanowią dzieła obejmujące okres od nowożytności po współczesność, przedstawiające wizerunek Mikołaja Kopernika na przestrzeni wieków, wykonane w różnych technikach. Wyróżnić można także zespół nowożytnej warmińskiej rzeźby sakralnej czy malarstwo lokalnych warsztatów
z XVII-XVIII w. o tematyce religijnej. Obiekty z czasów Kopernika nie są tak licznym zbiorem, jak
byśmy sobie tego życzyli, niemniej znajdujące się w muzealnym inwentarzu dzieła są wyjątkowo
interesujące i cenne.
Rzeźba epoki Kopernika reprezentowana jest przez figurę Madonny z Dzieciątkiem z kaplicy św. Anny we Fromborku, należącej do zespołu Szpitala św. Ducha. Jest to znakomity przykład
sztuki rzeźbiarskiej z pierwszej połowy XV w. Wykonana w kamieniu Madonna należy do tzw.
stylu pięknego. Jest wyjątkowa w skali regionu, gdyż na terenach władztwa zakonnego w Prusach,
ubogiego w surowiec skalny, nie zachowało się wiele rzeźb w kamieniu naturalnym. Mimo że powstała pół wieku przed narodzinami Kopernika, wraz z innymi rzeźbami gotyku międzynarodowego, zdobiącymi przez kolejne wieki świątynie i inne obiekty sakralne, oddziałuje wciąż na
widzów swoją formą.
W muzealnej kolekcji malarstwa znajdują się wyłącznie kopie XVI-wiecznych dzieł. Są to doskonałe odwzorowania najstarszych portretów malarskich Mikołaja Kopernika z drugiej połowy XVI w.:
tzw. portret toruński (oryginał, znajdujący się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, prezentowany jest w toruńskim Ratuszu Staromiejskim), portret z katedry Najświętszej Marii Panny w Strasburgu oraz obraz epitafijny z kościoła pw. śś. Janów w Toruniu.
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Najliczniejszy zbiór zabytków sztuki z epoki Kopernika znajduje się w kolekcji grafiki dawnej.
Niezwykle cenne są dwa dawne wizerunki graficzne Mikołaja Kopernika, zaliczane do najstarszych:
drzeworyt Tobiasa Stimmera, wydany w „Icones sive imagines virorum literis illustrium” autorstwa
Nicolausa Reusnera z 1587 r. oraz miedzioryt Theodora de Bry z 1597 r., który ukazał się w dziele
Jeana-Jacquesa Boissarda „Icones virorum illustrium doctrina et eruditione praestantium...”. Na zespół składają się także XVI-wieczne miedzioryty wysokiej klasy, pochodzące z kręgów sztuki włoskiej, niderlandzkiej i niemieckiej, które odnaleźć można także w kolekcjach British Museum czy
Rijksmuseum. Znajdują się wśród nich portrety ważnych osobistości: Stanisława Hozjusza, Bonifacego Amerbacha, Jana Łaskiego, Johanna Heinricha Bullingera oraz Sebastiana Münstera, dwie
alegoryczne ryciny powstałe w warsztacie Sadelerów – ważnej i wpływowej flamandzkiej rodziny
rytowników z XVI i XVII w., „Urania” reprezentująca warsztat rodziny holenderskich rytowników
van de Passe, a także interesujący miedzioryt Josta Ammana ze sceną raju. Bardzo ważne są także XV-wieczne widoki miast, w tym najstarszy zachowany widok Krakowa oraz alegoryczny widok
Polski „De Sarmatia regionae Europa”. Na uwagę zasługuje też unikatowy zbiór drzeworytów o tematyce astronomicznej, astrologicznej i rodzajowej, pochodzących z różnych dzieł astronomicznych
i kalendarzy wydanych w Krakowie. Są to wykonane w XIX w. odciski z oryginalnych klocków drzeworytniczych z XVI w., które zachowały się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ryciny te
w literaturze przedmiotu występują pod nazwą zbioru Muczkowskiego, ponieważ zostały zebrane
i opracowane przez Józefa Muczkowskiego (1795-1858), historyka i bibliografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.

Kolekcja witraży
Fromborskie Muzeum to jedna z nielicznych placówek muzealnych w Polsce, która posiada
i eksponuje na wystawach stałych i czasowych zabytkowe witraże, zarówno sakralne, jak i świeckie.
W skład gromadzonej od lat dziewięćdziesiątych XX w. muzealnej kolekcji wchodzą witraże z okresu od XVI do XX w., związane bądź z regionem bądź z tematyką kierunkową Muzeum, a także oryginały witraży z czasów Kopernika lub ich zabytkowe kopie.
Trzon zbiorów stanowi ponad sześćdziesiąt zrekonstruowanych po zniszczeniach wojennych
neogotyckich kwater witrażowych z okien katedry fromborskiej, będących dziełem czterech wybitnych pracowni: J.M. Machhausena z Koblencji, H. Oidtmanna z Linnich oraz A. Seilera i A. Rednera
z Wrocławia. Na szczególną uwagę zasługują witraże gabinetowe z XVI w., a także ich XIX-wieczne
kopie, zwłaszcza unikalny renesansowy witraż norymberski z alegorią czasu lub kopie renesansowych witraży gabinetowych według drzeworytu Albrechta Dürera ze św. Jerzym (1504/1505) i ze
św. Rodziną (1511).

Kolekcja historii medycyny
Postać Mikołaja Kopernika, a ściślej jego działalność medyczna stała się inspiracją, by na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. stworzyć Dział Historii Medycyny, który ulokowano w zespole poszpitalnym św. Ducha. Ten niezwykły, dobrze znany Kopernikowi obiekt, wybudowany
wraz z kaplicą św. Anny w XV w., przeobrażono w miejsce dogodne do gromadzenia i prezentacji
kolekcji, obejmującej artefakty z zakresu historii medycyny i aptekarstwa. Choć kolekcja obecnie
obejmuje ponad czterysta obiektów, z czasów Kopernika pochodzi ich zaledwie kilka, m.in. dwa
moździerze – gotycki i renesansowy, dwa XVI-wieczne włoskie albarella czy XVI-wieczny kuferek na materiały rękopiśmienne. W tym wypadku nieważna jest jednak liczba, liczy się bowiem
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sama idea włączenia tychże artefaktów do konkretnego zbioru. Obiekty te dotyczą bowiem podstawowej formy leczenia stosowanej przez ówczesnych medyków uniwersyteckich, tzw. „lekarzy
czystych”. Nie chcąc stykać się z „ludzkimi wydzielinami” i stroniąc od wykonywania lżejszych zabiegów oraz operacji, posiłkowali się oni dawnymi traktatami medycznymi i opierali się w swojej
praktyce lekarskiej głównie na teorii humoralnej, bazującej na uroskopii i ziołolecznictwie. Prezentowane obiekty, przynależąc do wzmiankowanej dziedziny wiedzy, reprezentują jeden z głównych sposobów leczenia wszystkich „lekarzy czystych” z tego okresu, zwanych też lekarzami togi
długiej, z drugiej zaś strony mogą stanowić lustrzane odbicie osobistych przedmiotów Kopernika, potrzebnych mu do pracy. Tworzą zatem przestrzeń dla wyobraźni zwiedzających. Pozostałą
część kolekcji Działu Historii Medycyny stanowią zabytki późniejsze. Duża ich część pochodzi
z XVII i XVIII w., jednak w przypadku wielu z nich, jak np. szpryc do lewatywy, dzbanów aptekarskich czy drewnianych puszek na zioła forma nie zmieniała się od czasów późnego średniowiecza.
Wpisują się one zatem w pewien sposób w ideę, jaka przyświecała powstaniu zbioru, który miał
uczcić Kopernika-lekarza.

Kolekcja medali i numizmatów
W działalności Mikołaja Kopernika istotne miejsce – obok astronomii czy medycyny – zajmowały również zagadnienia monetarne. Rozważania na temat systemu pieniężnego doprowadziły Kopernika do spisania kilku traktatów, w których tłumaczył, czym jest moneta, do czego służy i jak
kierować polityką monetarną. Nie dziwi więc fakt, że wśród licznych dowodów pamięci składanych
Mikołajowi Kopernikowi na przestrzeni wieków upamiętniano go również przez wybijanie medali
i monet oraz emisję banknotów z jego podobizną.
Muzeum Mikołaja Kopernika gromadzi medale i numizmaty pochodzące z czasów uczonego
oraz jemu poświęcone. Obecnie kolekcja obejmuje ponad 2 500 obiektów i jest najliczniejszą kolekcją muzealną, prawie całkowicie poświęconą Kopernikowi. Składają się na nią monety, banknoty
i medale. Ważną jej część stanowią monety z czasów Kopernika. Jako pierwsze do muzealnego zbioru trafiły już w sierpniu 1948 r. grosze i szelągi gdańskie Zygmunta I Starego oraz grosze Albrechta Hohenzollerna, przekazane przez komitet organizacyjny, odpowiedzialny za powołanie Muzeum
Mikołaja Kopernika. Bardzo ważną część kolekcji stanowi tzw. skarb braniewski, na który składają
się monety z czasów Mikołaja Kopernika, znalezione w latach pięćdziesiątych XX w. podczas robót
ziemnych na terenie budowy garbarni w Braniewie. Zespół liczy 204 monety, a znajdują się w nim:
półgrosze koronne Władysława Jagiełły, Jana Olbrachta, Kazimierza Jagiellończyka, półgrosze koronne Aleksandra Jagiellończyka, grosze i półgrosze koronne Zygmunta I Starego, grosze pruskie
Albrechta Hohenzollerna, półgrosze świdnickie Ludwika Węgierskiego, grosze śląskie Fryderyka
księcia brzeskiego i legnickiego oraz szelągi elbląskie, gdańskie i toruńskie Zygmunta I. Obecnie
cały skarb braniewski można oglądać na wystawie stałej pt. „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”.
Pozostała część kolekcji monet z czasów Kopernika (szelągi krzyżackie z XV w. oraz żetony norymberskie) pochodzi z badań archeologicznych, zakupów na aukcjach numizmatycznych oraz zakupów i przekazów od osób prywatnych (są to m.in. brakteaty Kazimierza Jagiellończyka, półgrosze
i denary oraz inne monety koronne Jana Olbrachta, monety ziem pruskich, gdańskie, elbląskie Zygmunta I Starego czy złoty floren z XVI w.).
Bardzo ważną część kolekcji stanowią medale kopernikowskie lub związane z astronomią. Najstarsze z nich pochodzą z XVIII w., a największa ich część została wydana w okolicznościach wiążących się z 500-leciem urodzin Mikołaja Kopernika, przypadającym na rok 1973. Z epoką Kopernika
ma związek późniejszy bo dziewiętnastowieczny odlew medalu poświęconego Zygmuntowi I Staremu autorstwa Giovanniego Jacopo Caraglio z 1538 r.
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Kolekcja kartografii
Większość życia Mikołaja Kopernika przypada na wiek XVI – czas wielkich odkryć geograficznych i olbrzymiego postępu w dziedzinie kartografii. Sam astronom sporządził w latach 1510-1512
mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich przeznaczoną na zjazd rady królewskiej w Poznaniu. Przyjaźnił się i współpracował z Bernardem Wapowskim, ojcem kartografii polskiej.
Muzealna kolekcja obejmuje cenny zbiór starych atlasów geograficznych i astronomicznych
oraz bogatą kolekcję map. Najstarsze z nich to drzeworytnicze mapy z „Kosmografii” Sebastiana
Münstera oraz prace Wacława Grodeckiego, Abrahama Orteliusa i Henryka Zelle, obejmujące ziemie polskie.
Do najcenniejszych atlasów geograficznych należy atlas Mercatora (Gerharda Kremera), wydany w Duisburgu w 1595 r. i zawierający mapy świata: kontynentów i poszczególnych krain. Najstarszą mapą nieba jest drzeworytnicza mapa nieba północnego wydana razem z dokonanym przez
Jana Kochanowskiego przekładem na język polski poematu „Phaenomena” (Fenomena – opis gwiazdozbiorów, dosł. „to, co ukazuje się oczom”) greckiego poety Aratosa z Soloj z 1585 r.

Zbiór starodruków i inkunabułów
Zbiór starodruków i inkunabułów, tj. druków wydanych od momentu wynalezienia druku do
roku 1500 liczy ponad 800 egzemplarzy, głównie o tematyce astronomicznej i medycznej, w tym
szereg unikatowych pozycji. Wśród nich znajduje się sześć inkunabułów o tematyce medycznej
i teologicznej, w tym inkunabuł norymberski „Repertorium morale” z 1489 r. Petrusa Berchoriusa
oraz druk wenecki „De medicina” Aulusa Corneliusa Celsusa z 1497 r.
Wśród druków tych najistotniejsze są dla Muzeum niewątpliwie kopernikana: drugie i trzecie wydanie „O obrotach”, dzieło Kopernika „O bokach i kątach trójkąta”, wydane w Wittenberdze
w 1542 r., a także słynna praca Jerzego Joachima Retyka „Narratio prima”, wydana w Gdańsku
w 1540 r. Trzecie wydanie „O obrotach” pochodzi z biblioteki Jana Heweliusza i opatrzone jest jego
autografem.
Wśród starodruków astronomicznych znajdują się dzieła następców Kopernika, m.in. „Tablice
pruskie” Erasma Reinholda – pierwsze tablice astronomiczne obliczane zgodnie z teorią heliocentryczną. Inne ciekawe pozycje astronomiczne to np. dzieła Galileusza, Jana Keplera, Tychona de
Brahe, Jana Heweliusza i Izaaka Newtona.
Dzieła o tematyce medycznej to siedemnastowieczne wydania prac Paracelsusa i Vesaliusa,
a także rzadkie polskie XVI – i XVII-wieczne zielniki autorstwa Marcina z Urzędowa i Syreniusza
czy traktat o tętnie sławnego lekarza Józefa Strusia z Poznania.
Kolekcja z dziedziny historii astronomii
W Dziale Historii Astronomii Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku gromadzone są zabytki z dziedziny techniki i inne eksponaty związane z badaniami astronomicznymi. Wśród nich
znajduje się m.in. zbiór cyrkli, liczący kilkanaście sztuk. Najstarszy z nich i jedyny pochodzący z czasów Kopernika to XVI-wieczny, wykonany z brązu cyrkiel krocznik, znaleziony na terenie Fromborka. Jest to znakomity przykład jednego z najstarszych instrumentów naukowych związanych z nauczaniem geometrii i pomiarami astronomicznymi.
Zalążkiem liczącej obecnie ponad sto eksponatów kolekcji stały się rekonstrukcje instrumentów obserwacyjnych Mikołaja Kopernika autorstwa Tadeusza i Feliksa Przypkowskich. Wykonane
w wymiarach rzeczywistych trikwetrum, astrolabium i kwadrant słoneczny są podstawą zbiorów
astronomicznych muzeum i jego niezaprzeczalnie cennym dorobkiem.
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Introduction
The Cathedral Hill complex in Frombork is where human perception of the world shifted in its
axis on account of the Warmian canon, Nicolaus Copernicus. In 1994, Cathedral Hill was declared
a historical monument. For 760 years it has been inextricably linked with the history of the Warmian
Cathedral Chapter, of which Nicolaus Copernicus was a member. The Nicolaus Copernicus Museum,
which has welcomed visitors for 75 years, also plays an important role in the story of Cathedral Hill.
Although museum traditions, including those commemorating Nicolaus Copernicus, have been
present on Frombork’s Cathedral Hill from the start of the 20th century, the Museum came into being on 5 September 1948. This is when, thanks to the efforts of the Trade Union of Art and Cultural
Historians, the first post-war museum exhibition dedicated to the esteemed astronomer opened inside the two Gothic-Baroque canonries under the patronage of the then state authorities. The reconstruction of the unique architecture of Cathedral Hill, destroyed – like the town – during the military
operations of 1945, and its adaptation for the needs of the Museum took another 25 years, until 1973
– the jubilee year in which the 500th anniversary of Nicolaus Copernicus’ birth was celebrated.
During more than 70 years of its functioning, the Museum has transformed from a modest establishment with a small number of exhibits that were mostly on loan or replicas to a professional,
multi-departmental museum institution. Currently, the Museum owns thousands of artefacts, and in
2016 it was awarded sixth place in the ranking of museums governed by local authorities in Poland.
The Nicolaus Copernicus Museum occupies several buildings comprising the Cathedral Hill
complex, of which the Former Bishops’ Palace (Museum’s Main Building) and the planetarium, located on the ground floor of the old belfry, are primarily used for exhibition purposes. However, there
are other Museum buildings located outside Cathedral Hill. Located on Stara Street, the former complex of the Holy Spirit Hospital and the seat of the Department of the History of Medicine is Poland’s
only medieval hospital building whose shape has remained unaltered since the end of the 17th century. One and a half kilometres from Frombork on Góra Żurawia (Crane Hill) lies the Astronomical
Observatory, which also houses the Museum’s Education Department, popularising astronomy and
its history and, above all, the life and achievements of Nicolaus Copernicus.
Frombork’s Cathedral Hill is one of the few and, in some respects, the only place in the world
where so many “witnesses” to the life of Copernicus, who lived in Frombork for more than 30 years,
have survived. These include the architecture and exhibits from his time preserved in the Cathedral
and in the Museum’s collections, including numerous artefacts uncovered during archaeological research carried out in Frombork, which are relics of everyday life in the age of Copernicus. This is of
great importance, especially since little is known about the daily life and work of the eminent astronomer. No accounts have survived of the interiors in which Copernicus lived or the objects he used in
his family home in Toruń, or in Frombork and Olsztyn (the few exceptions are his instruments and
books).
Frombork’s Museum has been collecting artefacts as well as copies and replicas of objects from
the time of Copernicus since its inception thanks to a targeted museum purchasing policy and numerous consignments, as well as archaeological work carried out over the decades (both on Cathedral
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Hill and in the town). The exhibits in question include both medieval and Renaissance artefacts since
the astronomer lived at the turn of the eras.
From the moment the Museum opened its doors to visitors, it has been exhibiting these valuable items as part of both permanent and temporary exhibitions. Particularly significant is the permanent exhibition “Nicolaus Copernicus – life and work” displayed in various arrangements in the
Former Bishops’ Palace, as well as recreations of the likely look of the study of Nicolaus Copernicus
entitled “Study of a Renaissance-era scholar”. The imagined interior of Copernicus’ study room was
displayed both in the Bishop’s Palace as part of an exhibition dedicated to Copernicus and on the
ground floor and top floor of the Copernicus’ Tower.
The tradition of reconstructing the workstation of Frombork’s astronomer on Cathedral Hill
dates back to pre-war times. In 1912, Eugen Brachvogel – a Warmian historian and the parochial
vicar of the Frombork Cathedral – put together the first study of the illustrious scientist inside the
Copernicus’ Tower. Although it looked appealing, many of the objects on display did not correspond
to the realities of the astronomer’s life at the turn of the 15th and 16th centuries. Several pieces of
Renaissance furniture from Brachvogel’s display have survived and can currently be seen as part of
the “Nicolaus Copernicus – life and work” exhibition and, more specifically, in the section showing
Copernicus’ alleged study.
Work is currently underway to prepare an exhibition on all the floors of the Copernicus’ Tower, which will attempt to recreate Copernicus’ private world (his study, bedroom and kitchen), as
well as illustrate the development of Cathedral Hill’s brick architectural solutions in his time. The
Museum’s primary focus has always been Nicolaus Copernicus, his life and work against the background of the historical period and geographical location. All of the Museum’s collections source and
exhibit artefacts relating to the astronomer and his era, as well as the efforts to commemorate his
achievements over the centuries. These include exhibits connected to the history of astronomy and
medicine, old prints, maps, images, paintings and sculptures, contemporary art, furniture, items of
artistic handicraft, medals, coins, and archaeological artefacts.
This catalogue aims to present – for the first time from such a broad perspective – selected exhibits from the time of Nicolaus Copernicus, which belong to the Museum’s various collections.

Archaeological collection
The archaeological collection, which covers the period from the 14th to the 16th century, is of particular importance, as it contains objects from the time of Nicolaus Copernicus connected to the places
where he lived. Almost all of them were recovered from excavations (carried out on Cathedral Hill and
in the surrounding canonries, the former hospital complex of the Holy Spirit and the town) between
1958 and 1982 by the Institute of Archaeology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, and also
during subsequent work and archaeological site supervisions in the town, Cathedral Hill and the surrounding region. These are remarkable artefacts as they allow us to directly reconstruct the daily life
of the then inhabitants of Frombork and the surrounding area, giving us an indication of food preparation methods, the hardships of work, but also the sense of aesthetics and the degree of affluence.
A large share of archaeological finds is pottery – earthenware and tiles. These include both vessel tiles and an interesting set of panel tiles. Metal historical objects form another numerous and diverse category of exhibits. They include structural elements, everyday tools, military and horse-riding equipment, and various items of clothing. The collection also includes articles made of leather,
bone, wood and fabric fragments.
Particularly noteworthy artefacts are those which emphasise the unique role played by Cathedral Hill and the town’s lower terrace. Excavated objects – such as crossbow bolt heads, spear heads,
stirrups and horse bits – validate Cathedral Hill’s defensive role. It should also be remembered that
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the hill with the surrounding canonries was the seat of the Warmian Chapter, as evidenced by the
discovery of metalwork used in bookbinding and imported tableware made in Rhineland workshops,
which comprises a tankard depicting a scene of the original sin and stoneware Jacobakanne jugs.
The residents of the lower section of the town engaged in fishing, agriculture and crafts typical of
an economically independent medieval settlement. This is confirmed by numerous finds relating to
a shoemaker’s workshop operating on the same site since medieval times, as well as finds relating to
the work of blacksmiths, coopers and weavers.
The catalogue includes artefacts which are not only directly associated with Frombork but also
the region of northern Warmia, where equally fascinating archaeological objects from the time of
Copernicus were uncovered. This group includes accidental finds from the Braniewo area, such as
a seal matrix, a star-shaped mace and a scabbard chape.

Furniture collection
This precious collection comprises items of furniture from the Middle Ages and the Renaissance
period, from both nearby and further afield. These include objects unique to Europe, such as a Gothic canopy bed from the beginning of the 16th century. One of the collection’s most prominent exhibits
is Renaissance seating furniture from Frombork’s first museum room dedicated to Copernicus and
created by Eugen Brachvogel in 1912. The Museum’s other examples of seating furniture include two
side panels of Gothic stalls, which are one of the few pieces of church furniture directly associated
with the person of Nicolaus Copernicus. A table with a square top supported on four legs resembling
turned spindles also has an original Renaissance design. Moreover, the collection comprises interesting 19th-century replicas of Gothic two-tiered cupboards with elaborately decorated panels and
a scissor chair with folding, s-shaped supports, known as the Savonarola chair.

Collection of artistic handicraft
The collection of artistic handicraft is a diverse assortment in which an important group are
15th and 16th-century exhibits or their 19th and 20th-century replicas, collected to arrange interiors
from the time of Copernicus and use them in exhibitions related to the astronomer.
These are primarily pottery products (similarly to the archaeological collection, but sourced from
museum consignments and acquisitions) – earthenware and stoneware, as well as tiles and tiled items.
Particularly notable are clay pots from the 15th to 16th century, a 16th-century clay piggy bank, a set of
16th-century vessel tiles from a single stove, a collection of panel tiles, and an exquisite 19th-century
replica of a Nuremberg “Renaissance” stove manufactured by the C.W. Fleischmann factory.
Other fascinating exhibits include 16th-century metal products and replicas of metal objects
from the 19th and 20th centuries. These items include interior fittings and household items such as
candlesticks and metal vessels, such as a 16th-century cooking pot or a 19th-century collection of
copper and brass vessels.

Architectural detail
The fortified Cathedral Hill was constructed in several stages. Initially, a brick cathedral was
built on the site of the former wooden chapel, with its construction taking more than 50 years. It took
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several centuries to build the entire stronghold, with additions and conversions of some structures
necessary as a result of wartime destruction. Numerous examples of ceramic building materials
have been preserved until today in the cultural layers of the settlement in the vicinity of the Cathedral and other buildings on Cathedral Hill.
The Museum’s ancillary collection contains a variety of ceramic materials dating from the medieval and Renaissance periods, which were recovered during excavation work carried out on the
hill. These are mainly bricks with preserved fingerprints or marks left by wooden tools used by
brickmakers to smooth out the edges of bricks. Other bricks carry brickmakers’ marks – applied by
brickmakers on bricks to help settle their pay for the completed material. In addition to bricks used
in walls and vaults, the Museum’s collection comprises a large variety of ceramic fittings, which
were used to build angled recesses and decorate pillars and gables, as well as a medieval tile with an
unusual design, which due to its substantial weight was rarely used and only on small areas. Another rare artefact is a floor tile from the mid-15th century, whose unique “fishtail” shape considerably
differs from the most commonplace rectangular or polygonal tiles.
A very interesting example of sculptural and architectural detail is the foundation stone plaque
of Bishop Mauritius Ferber, taken from a 16th-century barbican. The plaque was embedded in the
wall of the Former Bishop’s Palace from the 19th century until the 1960s. It is currently on permanent display inside the building.

Collection of paintings, sculptures and prints
The Museum’s art history collection consists of several sizeable and thematically extensive collections, i.e. of painting, sculpture, prints (old and contemporary), textiles and drawings. A large
group of exhibits made using a variety of techniques, which span from the early modern period to
the present day, depict the images of Nicolaus Copernicus over the centuries. We must also not forget Warmian sacral sculptures from the early modern period or religious paintings from the 17th to
18th century originating from local workshops. Artefacts from the time of Copernicus are not as numerous as we would like; nevertheless, they are exceptionally fascinating and valuable.
One such sculpture from the astronomer’s time is the stone figure of Madonna with the Child
from the Chapel of St. Anne, which belongs to the Holy Spirit Hospital complex in Frombork. This
outstanding example of sculptural art from the first half of the 15th century is a representative of
the so-called International period of Gothic art. The sculpture is unique for the region as Prussian
monastic territories were poor in stone and, therefore, very few sculptures from natural stone have
survived to this day. Although it was created half a century before Copernicus was born, it continues to influence viewers with its magnificent form, along with other International Gothic sculptures
adorning chapels and other religious buildings over the following centuries.
The Museum’s collection of paintings comprises only copies of 16th-century works of art. They
are excellent reproductions of the oldest painted portraits of Nicolaus Copernicus from the second
half of the 16th century and include the so-called Toruń portrait (the original, from the collection of
the District Museum in Toruń, is on display inside Toruń’s Old Town Hall), a portrait from the Cathedral of Our Lady of Strasbourg and an epitaph painting from St Johns’ Cathedral in Toruń.
The most numerous collection of artworks from the Copernican era can be found in the collection
of early prints. Two old graphic images of Nicolaus Copernicus are extremely valuable and are among
the oldest – a woodcut by Tobias Stimmer, published in Icones sive imagines virorum literis illustrium
by Nicolaus Reusner in 1587, and a copperplate engraving by Theodor de Bry from 1597, which was
published in Jean-Jacques Boissard’s work entitled Icones virorum illustrium doctrina et eruditione
praestantium... . The collection also comprises 16th-century copperplate engravings of exceptional
quality from the Italian, Dutch and German schools of art, which can also be found in the collections of
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the British Museum and Rijksmuseum. They include portraits of important figures: Stanislaus Hosius,
Bonifacius Amerbach, Jan Łaski, Heinrich Bullinger and Sebastian Münster, two allegorical engravings created in the workshop of the Sadeler family, an influential dynasty of Flemish engravers active
in the 16th and 17th centuries, “Urania” representing the workshop of the van de Passe family of Dutch
engravers, and an interesting copperplate engraving depicting paradise by Jost Amman. Other valuable artworks include 15th-century cityscapes, including the oldest surviving view of Kraków and an
allegorical representation of Poland “De Sarmatia regionae Europa”. Visitors to the Museum should
also not forget the unique collection of woodcuts on astronomical, astrological and general topics taken from various astronomical works and calendars published in Kraków. These prints were made in
the 19th century using original wooden blocks from the 16th century kept safe by the Jagiellonian Library. The literature on the subject refers to these woodcuts as the Muczkowski collection, as they
were collected and compiled by Józef Muczkowski (1795–1858), a historian and bibliographer, professor at Kraków’s Jagiellonian University and director of the Jagiellonian Library.

Collection of stained glass
The Nicolaus Copernicus Museum in Frombork is one of the few museums in Poland that owns
and displays historical stained glass, both sacral and secular, as part of permanent and temporary
exhibitions. The collection, initiated in the 1990s, includes stained glass from the 16th to the 20th
centuries, either related to the region or to the Museum’s topics of focus, as well as original stained
glass panels from the time of Copernicus or their historical copies.
The core of the collection consists of more than sixty neo-Gothic stained glass panels from the
windows of Frombork’s Cathedral, reconstructed after war damage, which are the work of four eminent stained glass studios: J.M. Machhausen of Koblenz, H. Oidtmann of Linnich, as well as A. Seiler
and A. Redner of Wrocław. Of great value are the 16th-century stained glass panels, as well as their
19th-century copies, especially the unique Nuremberg Renaissance stained glass window depicting
an allegory of time or the copies of Renaissance stained glass windows after a woodcut by Albrecht
Dürer with St. George (1504/1505) and the Holy Family (1511).

History of medicine collection
The figure of Nicolaus Copernicus, and particularly his medical work, was an inspiration for the
establishment of the Department of the History of Medicine located in the former hospital complex
of the Holy Spirit.
This unusual building, well known to Copernicus and built together with the Chapel of St. Anne
in the 15th century, has been transformed into a convenient place for collecting and displaying the
collection, which includes artefacts from the history of medicine and pharmacy. Although the collection currently comprises more than four hundred objects, only a few originate from Copernicus’
time, including two mortars – a Gothic and a Renaissance one, two 16th-century Italian apothecary
vessels known as albarella or a 16th-century box for writing accessories. In this case, however, the
number is not crucial, as what matters is the idea of including these artefacts in a specific collection.
This is because these objects relate to the basic form of treatment used by the university medics of
the time who practised the so-called “pure” medicine. Not wishing to come into contact with “human
secretions” and shying away from performing lighter procedures and operations, they relied on ancient medical treatises and based their practice on humoral theory, founded on uroscopy and herbal
medicine. The relevant exhibits on display represent one of the main methods of practising “pure
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medicine” at that time and may also be considered examples of private items used by Nicolaus Copernicus in his work. They are, therefore, an aid in the imagination process of the Museum’s visitors.
The remaining collection of the Department of the History of Medicine originates from later centuries. A large share of exhibits come from the 17th and 18th centuries, but many of them, such as the
clyster syringe for enemas, apothecary vessels or wooden boxes for herbs, have not changed in their
design since the late Middle Ages. In that way, they reflect the founding idea behind the collection
aimed at celebrating Copernicus the physician.

Collection of medals and coins
In addition to astronomy or medicine, monetary aspects also featured prominently in Nicolaus
Copernicus’ activities. Reflections on the monetary system led Copernicus to write several treatises
in which he explained the nature of the coin, its purpose and methods of managing monetary policies. It is not surprising, therefore, that among the numerous tokens of remembrance given to Copernicus over the centuries, he was also commemorated by the minting of medals and coins and the
issuance of banknotes bearing his likeness.
The Nicolaus Copernicus Museum collects medals and coins from the time of the eminent scientist
as well as those dedicated to him. Currently, the collection comprises more than 2,500 items and is the
Museum’s largest collection, almost entirely dedicated to Copernicus. It includes coins, banknotes and
medals. Coins from the time of Copernicus are its core. Gdańsk groschen and shillings of Zygmunt
I Stary and groschen of Albrecht Hohenzollern were the first to be added to the Museum’s collection in
August 1948. They were consigned to the Museum by its organising committee, which was responsible
for establishing the Museum. A very important part of the collection is the so-called Braniewo Hoard,
which consists of coins from the time of Nicolaus Copernicus. The Hoard was uncovered in the 1950s
during earthworks performed when building the Braniewo tannery. The collection lists 204 coins and
includes: crown half-groschen of Władysław Jagiełło, Jan Olbracht, Kazimierz Jagiellończyk, and Alexander Jagiellończyk, groschen and crown half-groschen of Zygmunt I Stary, Prussian groschen of
Albrecht Hohenzollern, Świdnica half-groschen of Ludwik Węgierski, Silesian groschen of Frederick
II of Legnica, as well as Elbląg, Gdańsk and Toruń shillings of Zygmunt I. The entire Braniewo Hoard
can now be seen in the permanent exhibition entitled “Nicolaus Copernicus – life and work”.
The remaining part of the collection of coins from the time of Copernicus (Teutonic Order shillings from the 15th century and Nuremberg jetons) comes from archaeological research, purchases
at numismatic auctions as well as from private individuals (these include bracteates of Kazimierz
Jagiellończyk, half-groschen, denars and other crown coins of Jan Olbracht, coins from the Prussian
lands, coins from Gdańsk and Elbląg of Zygmunt I Stary and a gold florin from the 16th century).
A noteworthy section of the collection is made up of Copernican or astronomy-related medals. The
oldest exhibits date from the 18th century, and most of them were issued to commemorate the 500th
anniversary of Nicolaus Copernicus’ birth in 1973. A later, 19th-century cast of a medal dedicated to
Zygmunt I Stary by Giovanni Jacopo Caraglio, dating from 1538, is linked to the era of Copernicus.

Collection of cartography
The bulk of Copernicus’ life was in the 16th century – a time of momentous geographical discoveries and huge advances in cartography. In 1510–1512, the astronomer drafted a map of Warmia and
of the western frontiers of Royal Prussia designated for the congress of the royal council in Poznań.
He was friends and collaborated with Bernard Wapowski, the father of Polish cartography.
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The Museum holds a valuable collection of old geographical and astronomical atlases and an extensive assortment of maps. The oldest are woodcut maps from Sebastian Münster’s Cosmography
and works by Wacław Grodecki, Abraham Ortelius and Henryk Zelle, covering the Polish lands.
Among the most valuable geographical atlases is Gerardus Mercator’s Atlas, published in Duisburg in 1595 and containing maps of the world – of continents and individual lands. The oldest map
of the sky is a woodcut map of the northern sky published in 1585 together with Jan Kochanowski’s
translation into Polish of the poem Phaenomena (Phenomena – a description of the constellations,
literally “a thing that is perceived”) by the Greek poet Aratus of Soli.

Collection of old prints and incunabula
The collection of old prints and incunabula, i.e. prints published from the invention of the art of
printing up to the year 1500, numbers more than 800 exhibits, mainly dedicated to astronomy and
medicine, including a number of unique items. These include six incunabula on medical and theological subjects, including the Nuremberg incunabula Repertorium morale from 1489 by Petrus Berchorius and the 1497 Venetian print of De Medicina by Aulus Cornelius Celsus.
Among these old prints, copernicana publications are undoubtedly the most valuable to the Museum, namely: the second and third editions of On the Revolutions, Copernicus’ work On the Sides
and Angles of Triangles published in Wittenberg in 1542, as well as the famous work by Georg Joachim Rheticus Narratio prima published in Gdańsk in 1540. The third edition of On the Revolutions
comes from the library of Johannes Hevelius and bears his autograph.
The Museum’s old astronomical prints include works by Copernicus’ successors, including Erasmus Reinhold’s Prutenic Tables – the first astronomical tables calculated according to the heliocentric theory. Other interesting astronomical items include the works of Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Johannes Hevelius and Isaac Newton.
Works on medical subjects include 17th-century editions of the works of Paracelsus and Vesalius,
as well as rare Polish 16th – and 17th-century herbaria by Marcin of Urzędów and Simon Syrenius, or
a treatise on the human pulse by the famous physician Josephus Struthius of Poznań.
Collection on the history of astronomy
The Department of the History of Astronomy at the Nicolaus Copernicus Museum in Frombork
collects technological exhibits and other artefacts related to astronomical research. Among them is
a collection of a dozen or so compasses. The oldest of these, and the only one dating from the time
of Copernicus, is a 16th-century bronze caliper compass found in the Frombork area. This tool is an
excellent example of one of the oldest scientific instruments used in teaching geometry and astronomical measurements.
The starting point of the collection, now numbering more than one hundred exhibits, were replicas of Nicolaus Copernicus’ observational instruments made by Tadeusz and Feliks Przypkowski.
Made in their original sizes, the triquetrum, astrolabe and quadrant are the centrepiece of the Museum’s astronomical collection and its undeniably valuable attainment.
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Biogram Mikołaja Kopernika
Mikołaj Kopernik to jedna z najbardziej fascynujących postaci okresu renesansu. Znany jest
przede wszystkim jako „twórca” teorii heliocentrycznej, która dała początek współczesnym poglądom na budowę świata. Urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r. Był jednym z czworga dzieci toruńskiego kupca Mikołaja Kopernika i Barbary z domu Watzenrode. Miał dziesięć lat, gdy zmarł
jego ojciec. Osieroconą rodziną zaopiekował się brat matki – Łukasz Watzenrode, przyszły biskup
warmiński.
Dzięki opiece wuja Mikołaj otrzymał gruntowne wykształcenie. Studiował w Akademii Krakowskiej w czasie, gdy na uczelni największy rozkwit przeżywała astronomia. Wyniósł stąd szeroką wiedzę humanistyczną i zamiłowanie do nauki o „sferach niebieskich”. Następnie studiował we
Włoszech prawo i medycynę, a dodatkowo zajmował się matematyką i astronomią. Studia prawnicze
rozpoczął w 1496 r. w Bolonii. W 1500 r. odbył praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. W Wiecznym Mieście wygłosił publiczny wykład z zakresu matematyki. W 1503 r. uzyskał
w Ferrarze dyplom doktora prawa kanonicznego. Jednocześnie ukończył studia medyczne w Padwie, uzyskując prawo do prowadzenia praktyki lekarskiej. W tymże roku Mikołaj Kopernik opuścił
Italię i przybył na Warmię, gdzie od 1489 r. biskupem był Łukasz Watzenrode.
Warmia do 1466 r. stanowiła część państwa krzyżackiego. W 1243 r. na terenie Prus i Ziemi
Chełmińskiej zostały utworzone cztery biskupstwa, w tym warmińskie. Na mocy aktu powołującego diecezję biskup warmiński otrzymał jedną trzecią jej terytorium jako swoje uposażenie. Ziemia
nadana biskupowi na własność to historyczna Warmia. Przekazaną mu w posiadanie częścią diecezji biskup podzielił się z kapitułą. W latach 1466-1772 Warmia wchodziła w skład Korony Polskiej.
Dzięki zabiegom Łukasza Watzenrodego już w 1497 r. Kopernik został przyjęty do kapituły warmińskiej. Pierwsze lata swojego pobytu na Warmii spędził jednak na dworze biskupim w Lidzbarku
Warmińskim jako osobisty sekretarz i lekarz Watzenrodego. W chwilach wolnych od obowiązków
przenosił na papier swoje poglądy. W Lidzbarku stworzył „Zarys podstaw astronomii”, będący szkicem jego teorii. Przetłumaczył też na łacinę „Listy obyczajowe, sielskie i miłosne” greckiego pisarza
Teofilakta Symokatty. Zostały one wydane w 1509 r. w Krakowie, a zadedykował je Mikołaj wujowi – biskupowi Łukaszowi Watzenrode. W ten sposób okazał wdzięczność swojemu protektorowi.
Wkrótce potem opuścił dwór w Lidzbarku i udał się do Fromborka, aby rozpocząć życie regulowane
statutami kapituły.
Warmińska kapituła katedralna cieszyła się w XVI w. w szerokimi uprawnieniami. Miała prawo
wyboru biskupa i służyła pomocą w zarządzaniu diecezją. Posiadała osobowość prawną, własną
rezydencję, dzwonnicę, skarbiec, archiwum, barwy, tarczę z herbem i pieczęć. Trzecią część Warmii stanowiły dobra, z których czerpała dochody. Kanonikat zapewniał Kopernikowi dostatni byt,
wiązał się jednak z szeregiem obowiązków. Najważniejsze z nich dotyczyły organizowania służby
bożej, obejmowały modlitwy chórowe i służbę liturgiczną. Ponieważ w tym czasie kanonicy często
nie mieli święceń kapłańskich, obowiązki służby bożej wypełniali za nich wikariusze. Inne powinności kanoników wiązały się z posiadaniem przez kapitułę rozległych dóbr ziemskich, a także obejmowały dbałość o katedrę i otaczające ją mury. Istniał szereg urzędów, na których kanonicy często
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się zmieniali. Kopernik w ciągu swojego ponad trzydziestoletniego pobytu na Warmii pełnił różne funkcje: był kanclerzem, wizytatorem, przełożonym kasy aprowizacyjnej, administratorem dóbr
kapituły, posłem, opiekunem stołu kapituły, przełożonym kasy budowlanej, urzędnikiem do spraw
nadzoru nad uzbrojeniem warowni fromborskiej, urzędnikiem odpowiedzialnym za nadzór nad wykonywaniem testamentów. W związku z pełnieniem tychże funkcji (czasami dwóch jednocześnie)
Mikołaj często opuszczał swój dom we Fromborku.
Urząd administratora dóbr kapituły miał swoją siedzibę w Olsztynie. Kopernik, sprawując ten
urząd w latach 1516-1519, odbył około 60 podróży do warmińskich wsi, zasiedlając osadnikami puste ziemie kapituły. W 1521 r., również jako administrator, organizował obronę Olsztyna przed wojskami krzyżackimi. Dobrze znał Warmię i angażował się w życie gospodarcze i polityczne Prus
Królewskich. W latach 1510-1512 sporządził mapę Warmii i zachodnich rubieży Prus Królewskich
przeznaczoną na zjazd rady królewskiej w Poznaniu. Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu w 1522 r. wygłosił „Traktat o monecie”, zawierający projekt reformy systemu monetarnego
w Prusach. Współpracował z Bernardem Wapowskim przy sporządzaniu mapy Królestwa Polskiego
i Litwy, a przez cały ten czas służył kanonikom i biskupowi jako lekarz.
Mimo tak licznych zajęć znajdował czas na obserwacje nieba, obliczenia i pisanie dzieła, które
zawierało nowe spojrzenie na budowę świata i zapewniło jego autorowi ważne miejsce w historii
nauki. Prowadził badania, kiedy tylko miał czas i gdy pozwalała na to aura. Instrumenty, którymi
się posługiwał, wykonał z drewna jodłowego, wzorując się na instrumentarium antycznym. Najprostszym przyrządem był kwadrant, którym mierzył kątową wysokość Słońca nad horyzontem.
Do dokładniejszych pomiarów wysokości Kopernik używał przyrządu zwanego trikwetrum, czyli
trójkąta paralaktycznego, zaś do obserwacji gwiazd najbardziej skomplikowanego instrumentu –
astrolabium sferycznego (sfery armilarnej). Przyrządy te ustawiał w przylegającym do jego kanonii
ogrodzie na dobrze wypoziomowanej płycie – pavimentum.
Koncepcję swojej teorii budowy świata zawarł astronom w opracowanym przed 1510 r. „Zarysie”. Swoje główne dzieło „O obrotach” (łac. De revolutionibus) ukończył w 1530 r., długo nie mógł
się jednak zdecydować na jego opublikowanie. Dopiero przybyły do Fromborka w 1539 r. Jerzy Joachim von Lauchen, zwany Retykiem, namówił Kopernika do wydania dzieła drukiem. Najpierw
Retyk opublikował jednak w 1540 r. w Gdańsku „Opowiadanie pierwsze” (łac. Narratio prima), które
propagowało teorię heliocentryczną. Rok później opuszczał Prusy, zabierając ze sobą gotowy rękopis „O obrotach”. Zanim ukazała się całość dzieła, w połowie 1542 r. w oficynie Jana Lufta w Wittenberdze wyszła drukiem rozprawka pod tytułem „O bokach i kątach trójkątów” (łac. De lateribus et
angulis triangulorum), zawierająca trzy końcowe rozdziały księgi pierwszej „O obrotach”. Całość De
revolutionibus ukazała się drukiem w 1543 r. w Norymberdze. W tym samym roku, prawdopodobnie
21 maja (nie mamy całkowitej pewności co do daty dziennej), Kopernik zmarł we Fromborku. Pierwsze wydanie „O obrotach” zostało opatrzone przez wydawcę przedmową, która przedstawiała dzieło jako zawierające nie do końca udowodnione hipotezy. Od tej pory jednak żaden uczony zajmujący
się astronomią nie mógł pozostać obojętny wobec teorii heliocentrycznej.
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Biography of Nicolaus Copernicus
Nicolaus Copernicus is one of the most fascinating figures of the Renaissance period. He is best
known as the “creator” of the heliocentric theory, which gave rise to the modern understanding of the
Earth’s position in the universe. Nicolaus Copernicus was born in Toruń on 19 February 1473 as one
of the four children of Nicolaus Copernicus, a merchant from Toruń, and Barbara, née Watzenrode.
Young Nicolaus was only ten years old when his father died. His mother’s brother Lucas Watzenrode
– the future Bishop of the Warmian Chapter – took the family under his wing.
Thanks to the care of his uncle, Nicolaus received a thorough education. He studied at the Jagiellonian University in Kraków at a time when astronomy was flourishing. Kraków gave him extensive
knowledge of the humanities and a passion for studying the “celestial spheres”. He then travelled
to Italy to study law and medicine while honing his other interests in mathematics and astronomy.
Copernicus began his legal studies in 1496 in Bologna. In 1500, the Papal Chancellery in Rome apprenticed him as a lawyer. It was also in the Eternal City where he gave a public lecture on mathematics. In May 1503, Copernicus received a doctorate in canon law from the University of Ferrara.
He simultaneously completed his medical studies in Padua, obtaining the right to practise medicine.
That same year, the would-be astronomer left Italy for Warmia, where his uncle Lucas Watzenrode
had been holding the post of Bishop from 1489.
Until 1466, Warmia was part of the State of the Teutonic Order. In 1243, Prussia and the Chełmno Land were divided into four bishoprics, including that of Warmia. By the act establishing the
diocese, the Bishop of Warmia received one-third of its territory as his emolument. The land given to the Bishop was historic Warmia. The Bishop shared the part of the diocese he received with
the Chapter. Between 1466 and 1772, the Prince-Bishopric of Warmia was recognised as part of the
Kingdom of Poland.
Due to the efforts of Lucas Watzenrode, his nephew was admitted to the Warmian Chapter as
early as 1497. However, Copernicus spent his first years in Warmia at the Bishop’s Castle in Lidzbark
Warmiński as his uncle’s secretary and physician. He devoted his spare time to putting his ideas
down on paper. It was in Lidzbark where he drafted a brief outline of his heliocentric theory entitled
Commentariolus (Little Commentary). He also translated Greek verses by Theophylact Simocatta
entitled Ethical, Bucolic, and Love Letters into Latin. The verses were published in 1509 in Kraków,
and Copernicus dedicated them to his uncle, Bishop Lucas Watzenrode. In doing so, he showed gratitude to his patron. Shortly afterwards, he left Lidzbark and travelled to Frombork to begin a life
governed by the Chapter’s statutes.
In the 16th century, the Warmian Cathedral Chapter enjoyed extensive authority. It was entitled
to elect its own Bishop and assisted in the governance of the diocese. The Chapter had a legal personality, its own residence, belfry, treasury, and archives, as well as its own colours, a shield with
a coat of arms and a seal. One-third of the bishopric provided the Chapter with sufficient income. By
serving as a canon, Copernicus enjoyed a prosperous livelihood; however, his role entailed various
responsibilities. The most important of these concerned the organisation of liturgies and other rites
and included sung prayers and the liturgical service. As at that time, canons were often not ordained,
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the duties of the liturgical service were carried out by curates instead. Canons’ other responsibilities
were linked to the Chapter’s extensive estate, the cathedral, and the surrounding defensive walls.
They frequently alternated among a selection of different offices. During his stay of more than thirty years in the Prince-Bishopric of Warmia, Nicolaus Copernicus undertook a variety of functions:
he was a chancellor, financial controller, administrator of the provisions fund, administrator of the
Chapter’s common goods, envoy, guardian of the counting table, overseer of building funds and of
the armament of Frombork’s defensive fortifications as well as an official in charge of wills. In the
course of fulfilling his various functions (sometimes two different roles at the same time), Copernicus travelled a lot – for example, the office of the administrator of the Chapter’s common goods
was based in Olsztyn. When holding this office from 1516 to 1519, Copernicus travelled to around 60
villages, inviting settlers onto the Chapter’s empty stretches of land. During the Siege of Olsztyn in
1521, he was in charge of organising the town’s defence against the Teutonic forces. Copernicus knew
Warmia well and was involved in the economic and political life of Royal Prussia. In 1510–1512, he
drew up a map of Warmia and of the western frontiers of Royal Prussia designated for the congress
of the royal council in Poznań. During the Royal Prussian Assembly held in Grudziądz in 1522, Copernicus delivered The Treatise on Coin, which proposed a reform of Prussia’s monetary system. He
also collaborated with Bernard Wapowski in drafting a map of the Kingdom of Poland and the Grand
Duchy of Lithuania, all the while serving as a physician to other canons and the Bishop.
Despite being engaged in so many diverse activities, Copernicus always found the time to observe the sky, make calculations and write a publication demonstrating an entirely new perspective on the structure of the solar system, which ultimately secured him a distinguished place in the
history of science. He conducted his research whenever he had spare time, and the weather was
favourable. He made his own instruments from fir wood following the designs created by ancient
astronomers. The most rudimentary instrument was the quadrant, used to measure the sun’s angular height above the horizon. For more accurate measurements of altitude, Copernicus used an instrument called a triquetrum, or parallactic rulers, while he used the most complicated instrument,
i.e. the spherical astrolabe (armillary sphere), for observing stars. He set up these instruments on
a suitably level slab – the pavimentum in the garden adjacent to his canonry.
Copernicus outlined his concept of the solar system in Commentariolus drafted prior to 1510.
Although his main work De revolutionibus (On the Revolutions) was completed in 1530, a lot of time
had passed before the astronomer agreed to its publication. Georg Joachim Rheticus, newly arrived
in Frombork, finally persuaded Copernicus to publish his book in 1539. First, however, Rheticus published Narratio prima (First Account) in Gdańsk in 1540, which introduced its readers to the heliocentric theory. Rheticus left Prussia one year later, taking the finished manuscript of Copernicus’
magnum opus with him. Before the complete work was published, a treatise entitled De lateribus et
angulis triangulorum (On the Sides and Angles of Triangles), containing the final three chapters of
book one of De revolutionibus, was printed in mid-1542 by Hans Lufft in Wittenberg. The entire De
revolutionibus appeared in print in 1543 in Nuremberg. In the same year, probably on 21 May (we are
not certain of the date), Copernicus died in Frombork. The first edition of Copernicus’ seminal work
was accompanied by a preface by the publisher, which described the work as containing unproven
hypotheses. From that moment on, however, no scientist dealing with astronomy could remain indifferent to the heliocentric model of the universe.
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I.1. Druki

I.1.1. Nicolaus Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium, Libri
VI. In quibus stellarum et fixarum et erraticarum motus, ex veteribus
atque recentibus obseruationibus, restituit hic autor. Praeterae tabulas expeditas luculentasque addidit, ex quibus eosdem motus ad
quoduis tempus Mathematum studiosum facillime calculare poterit
Item, de libris revolutionum Nicolai Copernici narratio prima, per M.
Georgium Ioachimum Rheticum ad D. Ioan. Schonerum scripta. Basileae, Ex officina Henricpetrina, 1566

Bazylea, Szwajcaria
Papier, tektura, skóra, druk
Wys. 29,5 cm, szer. 22 cm, grub. 3,5 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.
Pochodzenie: na stronie tytułowej znaki własnościowe:
„Koenigl. Sternwarte”; „Herpichbehm”; „Buzengeiger”,
1798

Basel, Switzerland
Paper, cardboard, leather, print
Height 29.5 cm, width 22 cm, thickness 3.5 cm
The Museum’s first collection from 1948.
Provenance: symbols of ownership on title page:
“Koenigl. Sternwarte”; “Herpichbehm”; “Buzengeiger”,
1798

Wolumin oprawiony współcześnie w brązową skórę na tekturze. Liczne zapiski na marginesach.
Strony nieliczbowane – 12, karty liczbowane – 213, wykresy w tekście.
Stan zachowania: dobry (po konserwacji)
Drugie wydanie dzieła Kopernika było właściwie przedrukiem wydania z 1543 r. Jedynie karta tytułowa zyskała ozdobny drzeworyt. Na kartach 196-213 dołączono tekst dzieła „Narratio Prima” autorstwa Retyka. Nakład wydania to ok. 500 – 600 egzemplarzy.
MF/Sd/320
O. Gingerich, An Annotated Census of Copernicus’ De revolutionibus (Nuremberg, 1543 and Basel,
1566). Studia Copernicana – Brill’s Series, 2. Leiden, Boston, MA and Köln: Brill, 2002.
World View Network – Scientific Inventory, płyta CD przy Science in Contact at the Beginning of
scientific Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta historae
rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology,
New Series Vol. 8.
MC
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Wolumin otwarty na stronie tytułowej

I.1.2. Nicolaus Copernicus, De lateribus et Angulis Triangulorum tum
planorum rectilineorum, tum Sphaericorum, libellus eruditissimus
et utilissimus, cum ad plerasque Ptodas, tum uero ad alia multa,
scriptus a Clarissimo et doctrissimo viro D. Nicolao Copernico
Toronensi. Additus est Canon Semissium subtensarum rectarum
linearum in Circulo. Wittebergae, Exscusum per Johannem Lufft, 1542

Wittenberga, Niemcy
Skóra, drewno, papier, druk
Wymiary całego woluminu: wys. 21 cm, szer. 17,4 cm,
grub. 3,4 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Wittenberg, Germany
Leather, wood, paper, print
Size of the entire volume: height 21 cm, width 17.4 cm,
thickness 3.4 cm
The Museum’s first collection from 1948

Druk współoprawny z trzema innymi XVI-wiecznymi publikacjami, strony nieliczbowane – 60, wykresy
w tekście.
Stan zachowania: karty druku mocno zażółcone, zwłaszcza karta tytułowa
Rozprawka „O bokach i kątach trójkątów”, zawierająca trzy końcowe rozdziały księgi pierwszej
„O obrotach”, wydana jako zapowiedź całego dzieła.
MF/Sd/318
World View Network – Scientific Inventory, wydany na płycie CD przy Science in Contact at the Beginning of scientific Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta
historae rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology, New Series Vol. 8.
MC
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I.1.3. Nicolaus Copernicus, Astronomia Instaurata Libris sex comprehensa, qui de Revolutionibus orbium caelestium inscribuntur. Nunc
demum post 75 ab obitu authoris annum integritati suae restituta,
Notisque illustrata, opera & studio D. Nicolai Mulerii …Amsterdami,
Excudebat Wilhelmus Jansonius, sub Solari aureo, 1617

Amsterdam, Holandia
Pergamin, papier, druk
Wys. 24,8 cm, szer. 19 cm, grub. 3,5 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.
Pochodzenie: na stronie tytułowej znaki własnościowe:
„Petri Crügerii”, „Joh. Hevelii A. 1664”, „Davidis Blasingii”,
„Zur Universitas Bibl”, TRW z koroną

Amsterdam, The Netherlands
Parchment, paper, print
Height 24.8 cm, width 19 cm, thickness 3.5 cm
The Museum’s first collection from 1948
Provenance: symbols of ownership on title page:
“Petri Crügerii”, “Joh. Hevelii A. 1664”, “Davidis Blasingii”,
“Zur Universitas Bibl”, TRW with a crown

Wolumin oprawiony w pergamin na tekturze. Na wyklejce miedzioryt z napisem: „Plurimis Coelum
Paucissimis terram aspicit”. Liczne marginalia. Strony nieliczbowane – 24, liczbowane – 487, wykresy
w tekście.
Stan zachowania: dobry
Trzecie wydanie „De revolutionibus” ukazało się rok po trafieniu dzieła do indeksu ksiąg zakazanych. Tom był własnością Jana Heweliusza, a wcześniej jego nauczyciela Piotra Krügera. Autografy
obydwu astronomów znajdują się na stronie tytułowej.
MF/Sd/321
World View Network – Scientific Inventory, płyta CD przy Science in Contact at the Beginning of
scientific Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta historae
rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology,
New Series Vol. 8.
Jan Heweliusz, katalog wystawy, oprac. B. Cybulska, H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1984, poz. 48.
MC
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I.1.4. Georg Joachim Rheticus, Ad clarissimum virum D. Ioannem
Schonerum, de libris revolutionum eruditissimi viri, et mathematici
excellentiss. reuerendi D. Doctoris Nicolai Copernici Thorunnaei Canonici Vuarmaciensis, Narratio prima ad clariss. Virum D. Ioan. Schonerum, per M. Georgium Ioachimum Rheticum, una cum Encomio Borussiae scripta. Gedani , Per Franciscum Rhodum, 1540

Gdańsk
Pergamin, drewno, papier, druk
Wymiary całego woluminu: wys. 19,5 cm, szer. 18 cm,
grub. 15,2 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Gdańsk, Poland
Parchment, wood, paper, print
Size of the entire volume: height 19.5 cm, width 18 cm,
thickness 15.2 cm
The Museum’s first collection from 1948

Druk współoprawny jako ostatni z siedemnastoma innymi drukami XVI- i XVII-wiecznymi, brak
ośmiu stron na początku druku, strony nieliczbowane – 12 (czyste karty), strony nieliczbowane – 62
(tekst).
Stan zachowania: dobry. Grzbiet woluminu odklejony od kart. Tom w pięciu miejscach rozszyty,
oprawiony w pergamin na desce.
Dzieło omawiające po raz pierwszy odkrycia Mikołaja Kopernika, zredagowane w formie listu do
Johannesa Schönera – norymberskiego astronoma.
MF/Sd/183
Niepublikowany
MC
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I.1.5. Georgius Joachimus Rheticus, De libris revolutionum.. Nicolai
Copernici.. narratio prima ad. Joan. Schonerum per M. Georgium Joachimum Rheticum..Tubingae 1596

Tybinga, Niemcy
Papier, pergamin, druk
Wymiary całego woluminu: wys. 21,5 cm, szer 19,3 cm,
grub. 4,2 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Tübingen, Germany
Paper, parchment, print
Size of the entire volume: height 21.5 cm, width 19.3 cm,
thickness 4.2 cm
The Museum’s first collection from 1948

Druk współoprawny z publikacjami: J. Kepler, Prodromus dissertationum cosmographicarum..., Tubingae 1596 i J. Kepler, De stella nowa..., Pragae 1606
Stan zachowania: dobry, widoczne ślady zalania na górnej krawędzi kart, bez szkody dla tekstu
Kolejne wydanie „Opowiadania pierwszego”, które było zapowiedzią dzieła Kopernika.
MF/SD/229
World View Network – Scientific Inventory, płyta CD przy: Science in Contact at the Beginning of scientific
Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta historae rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology, New Series Vol. 8.
MC
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I.1.6. Tycho Brahe, Astronomiae instauratae mechanica. Norimbergae, apud Levinum Hulsium, 1602

Norymberga, Niemcy
Papier, pergamin, druk, drzeworyt, miedzioryt
Wymiary całego woluminu: wys. 31 cm,
szer. 22,3 cm, grub. 3,5 cm
Zakup w Warszawskim Antykwariacie Naukowym
„Dom Książki”
Pochodzenie: znak własnościowy Johannesa Lossiusa

Nuremberg, Germany
Paper, parchment, print, woodcut, copperplate
Size of the entire volume: height 31 cm,
width 22.3 cm, thickness 3.5 cm
Purchased at the scientific antiquarian bookshop
“Dom Książki” in Warsaw
Provenance: Johannes Lossius symbol of ownership

Wolumin oprawiony w pergamin na tekturze. Na okładzinach złocony superekslibris z inicjałami
„E V K”, strony nieliczbowane – 108, 27 rycin (drzeworytów i miedziorytów) z wizerunkami instrumentów astronomicznych. Druk współoprawny z dwoma innymi drukami z lat 1535 i 1607.
Stan zachowania: dobry
Tycho Brahe (1546-1601), duński astronom, twórca geoheliocentrycznego modelu wszechświata.
Traktat ten napisał po opuszczeniu rodzinnej Danii i swoich obserwatoriów Uraniborg i Stjerneborg
na wyspie Hven. Na rycinach przedstawienia instrumentów astronomicznych używanych przez
uczonego. Na karcie szesnastej rycina z trikwetrum Kopernika.
MF/SD/398
World View Network – Scientific Inventory, płyta CD przy Science in Contact at the Beginning of
scientific Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta historae
rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology,
New Series Vol. 8.
MC
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I.1.7. Joannes Mesue, Opera omnia diui Joannis Mesue, cum
expositione Mondini super Canones Universales. .., Venetiis,
Joannem et Gregorium de Gregoriis fratres, 1497

Wenecja, Włochy
Papier, skóra, druk
Wys. 31,5 cm, szer. 23 cm, grub. 8 cm
Zakup w warszawskim antykwariacie
„LAMUS”

Venice, Italy
Paper, leather, print
Height 31.5 cm, width 23 cm, thickness 8 cm
Purchased at the antiquarian bookshop “LAMUS”
in Warsaw

Wolumin oprawiony w skórę na desce, z puncowanymi okuciami (oprawa późniejsza – XVI w.); druk
dwuszpaltowy, karty liczbowane od 5 do 360, inicjały.
Stan zachowania: skóra przetarta, pęknięcia przy grzbiecie. Na kartach ślady żerowania owadów
i zalania od str. 315, od str. 356 ze szkodą dla tekstu – naprawiane. Liczne marginalia z XVI w. Brak
kart 1-4.
Dzieła Johna Mesue były w latach 1495 – 1515 publikowane po łacinie.
Yuhanna ibn Masawaih lub Yahya ibn Masawaih (po arabsku „John syn Mesue”), znany na Zachodzie
jako John Mesue – perski lub asyryjski lekarz chrześcijański, należący do Kościoła nestoriańskiego,
urodzony w Bagdadzie, zmarł w mieście Samarra w 857 r.
MF/Sd/796
Niepublikowany
MC
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I.1.8. Petrus de Alliaco, Joannes Angel, Concordantia astronomiae
cum theologia. Concordanta astronomie cum historica narratione.
Et elucidarium duorum precedentiam domini Petri de Aliaco
cardinalis Cameracensis. Ioannis Angeli correctione. Auguste
Vindelicorum, Erhardus Ratdolt imprimendi arte, 2.01.1490

Augsburg, Niemcy
Papier, druk
Wys. 21,5 cm, szer. 16,5 cm, grub. 2 cm
Zakup w gdańskim antykwariacie
„Dom Książki”

Augsburg, Germany
Paper, print
Height 21.5 cm, width 16.5 cm, thickness 2 cm
Purchased at the antiquarian bookshop
“Dom Książki” in Gdańsk

Wolumin oprawiony wtórnie w tekturę ze skórzanym grzbietem, na którym wytłoczono złocony tytuł. Brak pierwszej i ostatniej karty druku, inicjały kolorowane (czerwone i zielone), liczne glosy na
marginesach, wykresy w tekście, strony nieliczbowane – 108.
Stan zachowania: dobry
Pierre d’Ailly (Petrud de Aliaco, Piotr z Ailly) ur. ok. 1350 r. zm. 1420 r. – francuski teolog, kardynał
i astrolog, rektor Uniwersytetu Paryskiego.
MF/Sd/463
Komety, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork
1986, s. nlb., poz. 2.
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 33.
MC
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Wnętrze druku z licznymi komentarzami

I.1.9. Petrus Berchorius, Repertorium morale putile predicatorum.
Editum p fratrem Petrum Bercharij pictauiens …. Pars I. Nurenberg,
Antonii Koberger, 4.II.1489, Repertorium morale. Ed. Ioannes
Beckenhaub. Pars III. Nurenberg, Antonii Koberger, 4.II.1489

Norymberga, Niemcy
Drewno, skóra, tłoczenie, papier, druk
Wymiary: tom I – wys. 32,5 cm, szer. 23,5 cm,
grub. 6 cm, tom III – wys. 33 cm, szer. 25 cm,
grub. 6,8 cm
Zakup w Krakowskim Antykwariacie Naukowym
„A.P. Wójtowicz”

Nuremberg, Germany
Wood, leather, embossing, paper, print
Size: Volume I – height 32.5 cm, width 23.5 cm,
thickness 6 cm, Volume III – height. 33 cm, width 25 cm,
thickness 6.8 cm
Purchased at the scientific antiquarian bookshop
“A.P. Wójtowicz” in Kraków

Tom I – wolumin oprawiony w brązową tłoczoną skórę na desce, kart 298, nieliczbowane – 2.
Tom III – wolumin oprawiony w brązową tłoczoną skórę na desce, kart 296, brak dwóch kart (3 i 4),
pomyłka w paginacji.
Stan zachowania: tom I – na oprawie ślady po dwóch zapinkach, otarcia skóry, pęknięcia skóry przy
grzbiecie. Trzy ostatnie karty naddarte bez szkody dla tekstu. Tom III – na oprawie ślady po dwóch
zapinkach, otarcia skóry, pęknięcia skóry przy grzbiecie (z epoki). Niewielkie ślady zawilgocenia
i zaplamienia, ostatnie karty z mniejszym zawilgoceniem, dwie ostatnie karty z niewielkim ubytkiem ze szkodą dla tekstu, dwie brakujące karty – nr 3 i 4. Egzemplarz nieznacznie obcięty, nieliczne
zapiski na marginesach.
Najważniejsze dzieło Petrusa Berchoriusa, rodzaj słownika biblijnego na użytek kaznodziejów,
w którym do głównych, ułożonych alfabetycznie cytatów z Pisma Świętego dołączone są refleksje
moralne.
Pierre Bersuire, łac. Petrus Berchorius lub Petrus Bercorius (1290-1362) – benedyktyn, jeden z głównych francuskich uczonych okresu średniowiecza, autor pism moralnych w formie encyklopedycznej i pierwszego francuskiego tłumaczenia historii Rzymu Liwiusza.
MF/Sd/716 (tom I), MF/SD/717 (tom III)
Niepublikowany
MC
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I.1.10. Avicenna, Incipit liber de a[n]imalibus Auice[n]nae sup libr de
a[n]i[m]alibus Aristotelis tra[n]slatus ab Arabico in latinu[m], per
magistrum Michaelem Scotum, federice domine mundi Imperator,
suscipe deuote hunc librum Michaelis scoti, ut fit gratia capiti tuo, et
torques collo tuo. Venetia, Io. et Greg. de Gregoriis, 1500

Wenecja, Włochy
Papier, druk, skóra, tłoczenie, drewno
Wymiary całego woluminu: wys. 33 cm, szer. 24 cm,
grub. 9 cm
Zakup w Krakowskim Antykwariacie Naukowym
„Dom Książki”

Venice, Italy
Paper, print, leather, embossing, wood
Size of the entire volume: height 33 cm, width 24 cm,
thickness 9 cm
Purchased at the scientific antiquarian bookshop
“Dom Książki” in Kraków

Wolumin oprawiony w pergamin na desce, tłoczony, pozostałości okuć. Cztery współoprawne publikacje XV-XVI-wieczne. Karty liczbowane odręcznie czarnym tuszem w prawym górnym rogu.
Dzieło Awicenny na kartach 433-533.
Stan zachowania: dobry. Na tylnej okładzinie oprawy ubytki skóry, skóra odklejona. Zapiski na marginesach kart. Uszkodzone karty – wycięte znaki własnościowe.
Ibn Sina Abu Al-Husain ibn Abdullah zwany Awicenną (980-1037) – perski uczony, głównie lekarz
i filozof. Jego dzieła zostały przetłumaczone na łacinę w XII w. i stały się wkrótce podstawą europejskiej wiedzy medycznej.
MF/Sd/348
Niepublikowany
MC
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I.1.11. Cornelius Celsus Aulus, De medicina. Venetia, Per Philippum
Pinzi sumptibus D ni Benedicti Fontana, 1497 die 6 Mai.

Wenecja, Włochy
Papier, skóra, druk
Wymiary całego woluminu: wys. 33 cm, szer. 24 cm,
grub. 9 cm
Pochodzenie: na pierwszej stronie znak własnościowy
„Felicio Wiszniowski”
Zakup w Krakowskim Antykwariacie Naukowym
„Dom Książki”

Venice, Italy
Paper, leather, print
Size of the entire volume: height 33 cm, width 24 cm,
thickness 9 cm
Provenance: on the first page, symbol of ownership
“Felicio Wiszniowski”
Purchased at the scientific antiquarian bookshop
“Dom Książki” in Kraków

Wolumin oprawiony w pergamin na desce, tłoczony, pozostałości okuć. Współoprawne cztery publikacje z XV-XVI w. Karty liczbowane odręcznie czarnym tuszem w prawym górnym rogu. Dzieło
Celsusa na s. 1-186.
Stan zachowania: dobry. Na tylnej okładzinie oprawy ubytki skóry, skóra odklejona. Zapiski na marginesach kart. Na brzegu kart dzieła Celsusa widoczne ślady zawilgocenia. Z pierwszej karty odcięty pasek dolnego marginesu. W kartach 1-6 dolny brzeg poszarpany, bez szkody dla tekstu.
Aulus Cornelius Celsus – rzymski uczony, encyklopedysta. Żył na przełomie er. Autor kilkutomowego dzieła, z którego zachował się jedynie tom „De Medicina”. Zostało ono opublikowane ok. 47 r. n.e.
w języku łacińskim i cieszyło się popularnością do czasów średniowiecznych jako najlepsze kompendium medyczne.
MF/Sd/346
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop,
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, s. nlb, poz. 12.
MC
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I.1.12. Claudius Galen, Secunda inpressio Galieni que cunquae.
in prima stinebantur apprebendens: Cui plurima variarum
traductionum eidem in fine duplicata…, Venetia, Bernardino Benali,
1502

Wenecja, Włochy
Papier, drewno, skóra, druk, malowanie
Wys. 43,2 cm, szer. 30,5 cm, grub. 14,5 cm,
Pochodzenie: na stronie tytułowej znak własnościowy
„Joannis Erbsii medici”, zakupiono do zbiorów
Muzeum w 1963 r.

Venice, Italy
Paper, wood, leather, print, painting
Height 43.2 cm, width 30.5 cm, thickness 14.5 cm,
Provenance: on the title page, symbol of ownership
“Joannis Erbsii medici”, acquired for the Museum’s
collection in 1963.

Wolumin oprawny w malowaną skórę jasnobrązową, na desce. Na grzbiecie tytuł złoconymi literami. Zachowane okucia klamer. Strony liczbowane – 12, karty liczbowane od V do XII, nieliczbowane
– 1170.
Stan zachowania: dobry, skóra poprzecierana
Drugi tom dzieł Galena – lekarza i filozofa greckiego (129-201), zawiera 11 jego prac.
Galen, właśc. Claudius Galenus (ok. 130-200 n.e.) – jeden z najznakomitszych starożytnych lekarzy. Wydał około 300 tekstów i ksiąg opisujących liczne jednostki chorobowe. Był, zaraz po Hipokratesie, najbardziej cenionym medykiem swoich czasów. Jego dzieła wywarły olbrzymi wpływ na rozwój nauk medycznych w średniowieczu i odrodzeniu.
MF/Sd/309
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, s. nlb., poz. 14.
MC

48

Powrót do spisu treści

Strona tytułowa

Powrót do spisu treści

49

I.1.13. Arnoldus de Villa Nova, Bone valetudinis cura seu regimen sanitatis salernitanum: Britannie olim regi dicatum: a prestantissimo
viro Arnaldo de Noua villa pertissime ac vtilissime ex solida probatissimor[um] medicoru[m] traditione texto co[m]mentariolo explanatum: In Montepessano per acutissimos physicarum rereum indagatores denuo elimatu[m]. Nunc etiam vernaculis sententijs /no[n]
vulgariter/ vt antehac in rhytmos redactis illustratum., Liptzgk, per
Jacobum Thanner, 1512

Lipsk, Niemcy
Papier, skóra, drewno, druk
Wymiary całego woluminu: wys. 22,5 cm, szer. 17 cm,
grub. 6,8 cm
Pierwsze zbiory Muzeum w 1948 r.

Leipzig, Germany
Paper, leather, wood, print
Size of the entire volume: height 22.5 cm, width 17 cm,
thickness 6.8 cm
The Museum’s first collection from 1948

Publikacja oprawiona z trzema innymi XVI-wiecznymi drukami. Odręczna dedykacja na pierwszej
stronie druku.
Stan zachowania: dobry, niewielkie ślady żerowania owadów na początku druku
Arnold de Villa Nowa znany też jako Arnau de Vilanova (ok. 1240-1311) – kataloński lekarz i alchemik, wykładowca medycyny m.in. w Montpellier i Paryżu; popularyzator etyki lekarskiej i higieny
oraz dietetyk. Do XVI w. jego poglądy wywierały wielki wpływ na medycynę. Dzieła tego autora
posiadał w swojej bibliotece Mikołaj Kopernik.
MF/Sd/64
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, s. nlb., poz. 11.
MC
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I.1.14 Petrus Apianus, Gemma Frisius, Cosmographia Petri Apiani, per
Gemmam Frisium apud Lovanienses medicum & mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque locis aucta. Additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae
Frisii., Antverpiae, Gregorio Bonito, 1545

Papier, pergamin, druk, drzeworyt
Wys. 23,5 cm, szer. 16,5 cm, grub. 2 cm
Pochodzenie: na wyklejce exlibris (znak własnościowy)
„Ryszard Górniak CRACOVIA”
Druk zakupiony w Krakowskim
Antykwariacie Naukowym.

Paper, parchment, print, woodcut
Height 23.5 cm, width 16.5 cm, thickness 2 cm
Provenance: exlibris (symbol of ownership)
“Ryszard Górniak CRACOVIA” on the endpaper
Purchased at the scientific antiquarian bookshop
(Krakowski Antykwariat Naukowy) in Kraków.

Wolumin oprawny w pergamin, strony nieliczbowane – 4, kart – 66, w tekście kolorowane drzeworyty, diagramy, inicjały.
Stan zachowania: oprawa pergaminowa, zaplamiona, brak grzbietu. Uzupełnione kserograficznie
karty: 10, 11, 18, 19, 23, 26, 27, 30, 62-66, Charta cosmographica, fragmenty diagramów: karta 8b –
nakładka diagramu, karta 12a – diagram, karta 28a – 3 górne nakładki diagramu, karta 49a – 2 górne
nakładki diagramu.
Rewizja kosmografii Piotra Apiana dokonana przez Gemmę Frisiusa. Dzieła Apiana posiadał w swojej
bibliotece Mikołaj Kopernik.
Petrus Apianus znany również jako Peter Apianus lub Peter Apian (1495-1552) – niemiecki humanista, kartograf, matematyk, astronom; zajmował się miernictwem, a dzięki swym publikacjom spopularyzował astronomię w Europie.
Gemma Frisius (1508-1555) – holenderski matematyk, astronom i kartograf, konstruktor globusa
oraz wielu przyrządów używanych w nawigacji.
MF/Sd/770
Niepublikowany
MC
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Wybrane karty druku

Wybrane karty druku
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I.1.15. Gerard Mercator, Atlas sive cosmographicae meditationes de
fabrica mundi et fabricati figura., Duisburg Clivorum, excudebat
Albertus Busius, ilustrisimi Ducis Juliae Cliniae, 1595

Duisburg, Niemcy
Papier, druk, miedzioryt, skóra, tłoczenie
Wys. 44 cm, szer. 31 cm, grub. 6,5 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.
Pochodzenie: na stronie tytułowej znaki własnościowe
(pieczęcie) „Cristina Regina Svecia” (Krystyny królowej
Szwecji); „Alessandro VIII Papa…” (papieża Aleksandra
VIII); „Franciscus Kwileckii” (Franciszka Kwileckiego).

Duisburg, Germany
Paper, print, copperplate, leather, embossing
Height 44 cm, width 31 cm, thickness 6.5 cm
The Museum’s first collection from 1948.
Provenance: on the title page, symbols of ownership
(seals) “Cristina Regina Sveci” (Christina, Queen of
Sweden); “Alessandro VIII Papa ...” (Pope Alexander VIII);
“Franciscus Kwileckii” (Franciszek Kwilecki).

Wolumin oprawiony w skórę brązową, tłoczoną i złoconą, strony nieliczbowane – 8, liczbowane – 32,
nieliczbowane – 76, ozdobna karta tytułowa – kolorowany miedzioryt, mapy kolorowane – 107.
Stan zachowania: dobry, skóra miejscami wytarta, zachowane klamry, grzbiet naddarty
Atlas znajduje się w zbiorach Muzeum od chwili jego założenia. Zawiera mapy świata i jego poszczególnych części. Mapy terenów Polski oparte są na mapach Bernarda Wapowskiego i Wacława
Grodeckiego.
Gerard Mercator, właśc. Gerhard Kremer (1512-1594) – flamandzki matematyk i geograf, prekursor
współczesnej kartografii. Autor odwzorowania walcowego wiernokątnego, znanego jako odwzorowanie Merkatora.
MF/Sd/337
Niepublikowany
MC
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Oprawa księgi
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I.1.16. Erasmus Reinhold, Prutenicae tabulae coelestium motuum.,
Tubingae, Per Ulricum Morhardum, 1551

Tybinga, Niemcy
Papier, druk, skóra, tłoczenie, drewno
Wymiary całego woluminu: wys. 22,3 cm, szer. 17 cm,
grub. 5,4 cm
Odkupiony od Biblioteki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie.

Tübingen, Germany
Paper, print, leather, embossing, wood
Size of the entire volume: height 22.3 cm, width 17 cm,
thickness 5.4 cm
Purchased from the Library of the Polish Academy
of Sciences in Warsaw.

Wolumin oprawiony w tłoczoną skórę na desce, na oprawie napis: „Hieronimi Cardani 1552” (autor
współoprawnego dzieła), strony nieliczbowane – 16, karty liczbowane – 68, karty liczbowane – 143.
Stan zachowania: dobry
„Tablice pruskie” – pierwsze tablice astronomiczne służące do obliczania pozycji Słońca i Księżyca oparte na „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika. Opracowane przez Erazma Reinholda (15111553) – niemieckiego matematyka i astronoma, profesora uniwersytetu w Wittenberdze.
MF/Sd/633
Niepublikowany
MC
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I.1.17. Johannes Stöffler, Almanach noua plurimis annis venturis
inseruientia: per Joannem Stoefflerinum Justingesem Jacobum
Pflaumen Ulmensem accuratissime supputata et toti fere Europe dextro
syderc ipartita., Venetiis, Petrus Liechtenstein, die 3 Ianuarii 1507

Wenecja, Włochy
Papier, druk skóra, tłoczenie, drewno
Wys. 21,3 cm, szer. 16.6 cm, grub. 5,4 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.
Pochodzenie: na stronie tytułowej znak własnościowy
(pieczęć) Stadtbibliothek Koenigsberg
(Biblioteka Miejska w Królewcu)

Venice, Italy
Paper, print, leather, embossing, wood
Height 21.3 cm, width 16.6 cm, thickness 5.4 cm
The Museum’s first collection from 1948
Provenance: symbol of ownership on title page
(seal) “Stadtbibliothek Koenigsberg“
(Königsberg City Library)

Wolumin oprawiony w skórę tłoczoną na desce. Na grzbiecie nalepka z napisem: „M 132”. W druku
glosa, strony nieliczbowane – 766, ilustracje w tekście.
Stan zachowania: do konserwacji, na oprawie ślady klamer. Na kartach ślady po żerowaniu owadów
i ślady zalania.
Efemerydy astronomiczne (pozycje obiektów astronomicznych na niebie) na lata 1507-1531.
Stöffler Johannes (1452-1531) – niemiecki matematyk, astronom i astrolog, twórca instrumentów
astronomicznych, profesor uniwersytetu w Tybindze. Dzieła tego autora posiadał w swojej bibliotece Mikołaj Kopernik.
MF/Sd/263
Niepublikowany
MC
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I.1.18. Michał Wiśliczka, Lasztafel auff das Jar M.D.XXXVI. durch
Magistrum Michaelem von der Weiszlitz mittsampt de[n] erwelungen
fleissig auszgesaczet., Cracaw, durch Hierosnymum Vietorem, 1535

Kraków
Papier, druk
Wys. 11 cm, szer. 8,4 cm, grub. 0,5 cm
Zakupiony w Andrzej Osełko Antykwariaty Warszawskie
„LAMUS”

Kraków, Poland
Paper, print
Height 11 cm, thickness 8.4 cm, thickness 0.5 cm
Purchased at the antiquarian bookshop “Andrzej Osełko
Antykwariaty Warszawskie LAMUS” in Warsaw

Wolumin oprawiony wtórnie w oprawę kartonową, strony nieliczbowane – 30.
Stan zachowania: egzemplarz po konserwacji, uzupełnione fragmenty marginesów, retuszowane
ubytki tekstu, brak jednej karty – została zastąpiona czystą, dołączona także luźna karta z cyfrowym
wydrukiem brakującego tekstu.
Kalendarz astronomiczny na rok 1536.
MF/Sd/793
Niepublikowany
MC
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I.1.19. Narożniki oprawy księgi, XV-XVI w.

Metal corner pieces of a book, 15th-16th century

Niemcy
Mosiądz, wycinanie, kucie, grawerowanie, nitowanie
Dł. (przekątne) 5,1 – 3,9 cm, 8,3 – 7,8 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Germany
Brass, cutting, forging, engraving, riveting
Length (diagonal) 5.1–3.9 cm, 8.3–7.8 cm
Archaeological research in Frombork

Dwa ażurowe narożniki oprawy księgi wykonane z mosiądzu, nieregularnie romboidalne, zdobione motywami roślinnymi (ażurowy motyw lilii andegaweńskiej) oraz geometrycznymi (dwie poziome linie
przy krawędziach). W centrum okuć znajduje się spłaszczony guz.
Obiekty po konserwacji, zachowane w całości, z wyjątkiem nitów mocujących do oprawy książki.
Fragment jednej z krawędzi jest lekko wygięty. Na jednym okuciu widoczne pęknięcie.
W okresie średniowiecza księgi były wykonywane z materiałów dość nietrwałych, ale przy tym
bardzo drogich, a samo ich wykonanie wymagało ogromnego nakładu pracy. Dla ich ochrony księgi
były oprawiane w specjalny sposób, a czynnością tą zajmowali się introligatorzy. Aby usztywnić narożniki ksiąg, które były najbardziej narażone na zniszczenie, wzmacniano je metalowymi okuciami
– nierzadko bogato zdobionymi.
Okucia opraw ksiąg (inkunabułów) są obiektami stosunkowo rzadko odkrywanymi w trakcie badań archeologicznych. Okucia w podobnym stylu, należące niewątpliwie do tego samego warsztatu,
znajdują się również na oprawie inkunabułu „Sententirum libri quatuor, cum commento Bonaventurae” należącego do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Analogiczne okucia ksiąg pochodzą również z opraw innych inkunabułów z tego
okresu, wykonanych na terenie Niemiec.
MF/Ar/146, 147
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 38, fot. 30.
ZP
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I.1.20. Zamknięcie oprawy księgi, XV-XVI w.
Book clasp, 15th-16th century

Niemcy
Mosiądz, wycinanie, kucie, grawerowanie, nitowanie
Dł. 2,5 cm, wys. 1,7 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Germany
Brass, cutting, forging, engraving, riveting
Length 2.5 cm, height 1.7 cm
Archaeological research in Frombork

Prostokątne zapięcie z haczykiem wykonane z dwóch połączonych ze sobą blaszek, zdobione inskrypcją wykonaną teksturą – krojem czcionki będącym odmianą pisma gotyckiego. W górnej części
zdobione słabo widocznym (wytartym) ornamentem roślinnym, oddzielonym od inskrypcji poziomą
linią. W dolnej części znajduje się wzór w formie dwóch poziomych linii, pomiędzy którymi widnieje
ornament w formie trójkątów równobocznych.
Obiekt po konserwacji, ułamany na zagięciu, obecnie stanowi dwa fragmenty połączone jednym zachowanym nitem (drugi się nie zachował). Na powierzchni widoczne są drobne wżery – pozostałość
po korozji.
Zapięcie miało pierwotnie formę pojedynczej zagiętej blaszki. Między obiema częściami zapięcia
przynitowany był cienki pasek, najprawdopodobniej skórzany. Taki sposób mocowania zapięcia
maskował połączenie i tym samym zwiększał estetykę tego elementu. Wysoka jakość wykonania
świadczy o profesjonalizmie warsztatu, w którym został wykonany.
Metalowe zamknięcia średniowiecznych ksiąg w formie zatrzasków miały nie tylko zdobić księgi,
ale także chronić je przed zniszczeniem czy wypaczeniem. Pergamin, z którego dawniej wykonywano księgi, na skutek zmian wilgotności czy temperatury bardzo często puchł, a strony ulegały
sklejeniu. Dlatego księgi przechowywano ciasno i szczelnie zamknięte – w tym celu potrzebne było
odpowiednio wytrzymałe zapięcie zapobiegające samoistnemu otwarciu księgi. Omawiane zapięcie
mogło należeć do tej samej księgi co narożnik z numerem inwentarzowym MF/Ar/146 lub 147.
MF/Ar/145
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 39, fot. 30.
ZP
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I.1.21. Łańcuszek, XV-XVI w.
Chain, 15th-16th century

Warsztat lokalny (?)
Brąz, kucie, odlewanie
Dł. ogniwa 2,2 cm, grub. drutu 0,2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop (?)
Bronze, forging, casting
Link length 2.2 cm, thickness 0.2 cm
Archaeological research in Frombork

Łańcuszek wykonany z brązu, składający się z 10 ogniw w kształcie litery „S”, zawiniętych na
łączeniach.
Obiekt po konserwacji. Łańcuszek nie zachował się w całości, przetrwał jedynie jego fragment.
Ostatnie ogniwo jest ułamane.
Łańcuszki tego typu miały szerokie zastosowanie, dlatego dokładne określenie ich funkcji jest
dla badaczy bardzo trudne. Omawiany łańcuszek mógł być elementem oprawy księgi, ale nie tylko. Niektóre z nich wykorzystywano jako część wag szalkowych – łączyły skrajne części beleczek,
na których zawieszano szalki w formie okrągłodennych odcinków kuli. Średniowieczne wagi zasadniczo służyły do odważania kruszcu, wykorzystywali je powszechnie kupcy oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem. Łańcuszki służyły również jako element pasów noszonych
w średniowieczu.
MF/Ar/81
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 39.
ZP
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I.2. Mapy

I.2.1. Mapa Polski – POLONIA, Philip Galle, XVI w.
Map of Poland – POLONIA, Philip Galle, 16th century

Miejsce powstania nieznane
Miedzioryt
Wys. 8 cm, szer. 10,8 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Place of creation unknown
Copperplate
Height 8 cm, width 10.8 cm
The Museum’s first collection from 1948

Mapa w prostokątnym obramieniu wypełnionym wężykiem. Przedstawia obszar środkowej Europy
pomiędzy Odrą na zachodzie i Dnieprem na wschodzie oraz między Kurlandią na północy i Mołdawią na południu. W prawym górnym narożniku mapy poziomo rozciągnięta plama Bałtyku, a na jej
tle szachownicowa podziałka liniowa od 5 do 30 z napisem u góry: „Scala miliarum Germanicorum”,
a pod podziałką: „Balticum Mare”. W lewym dolnym rogu tabliczka z napisem: „Poloniae descrip”. Na
mapie oznaczenia stron świata: „Occidens”, „Oriens”, „Meridies”, „Septenrio”. Wszystkie opisy mapy
naniesione łacińską minuskułą, nazwy krajów i prowincji większymi literami, mniejszymi nazwy
miejscowości i rzek. Nad mapą po środku napis: „POLONIA”, a nad lewym rogiem „pagin.: 95”. Na
odwrocie mapy tekst łaciński zatytułowany: „LIVONIA”.
Stan zachowania: do konserwacji
Mapa była publikowana w pierwszym łacińskim atlasie kieszonkowym, wydanym w 1585 r. w Antwerpii, na stronie 128.
MF/G/149
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 38, il. 62.
MC
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I.2.2. Mapa Polska-Niemcy, Tabula Moderna Germanie, Martin
Waldseemüller, 1513-1520

Map of Poland-Germany, Tabula Moderna Germanie, Martin Waldseemüller,
1513-1520

Strasburg, Niemcy
Drzeworyt
Wymiary mapy: wys. 37,7 cm, szer. 54,3 cm; wymiary
karty: wys. 45,5 cm, szer. 62,5 cm
Pierwsze zbiory Muzeum 1948 r.

Strasbourg, Germany
Woodcut
Map dimensions: height 37.7 cm, width 54.3 cm,
card dimensions: height 45.5 cm, width 62.5 cm
The Museum’s first collection from 1948

Mapa obejmująca obszar od Niderlandów na zachodzie aż po granice wschodnie dzisiejszej Polski.
W części szczegółowej zaznaczono na obszarze na zachód od Wisły liczne miasta, m.in. Gdańsk,
Kraków, Iłżę, Poznań, Kazimierz n. Wisłą, miasta śląskie i pomorskie. Nad ramką napis: „Tabula
Moderna Germanie”.
Stan zachowania: bardzo dobry, minimalne ubytki uzupełnione masą papierową
Martin Waldseemüller (1472-1518) – opracował w Strasburgu wydanie „Geografii” Ptolemeusza z 1513 r., w którym zamieścił suplement z opracowanymi 20 mapami pt. „Tabulae Modernae”,
uwzględniającymi osiągnięcia ówczesnej kartografii europejskiej. Jest to jedna z najwcześniejszych
map obejmujących tereny Polski. Jej uzupełnieniem była druga, zamieszczona w tejże „Geografii”,
mapa terytorium Polski pt. „Tabulae Modernae Sarmariae”.
MF/G/383
Niepublikowana
MC
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I.2.3. Mapa – Sarmacja, Sebastianus Münsterus, 1550
Map – Sarmatia, Sebastianus Münsterus, 1550

Bazylea, Szwajcaria
Drzeworyt
Wymiary mapy: wys. 15,4 cm, szer. 11,9 cm, wymiary całej
karty: wys. 25,3 cm, szer. 18,3 cm
Pierwsze zbiory Muzeum 1948 r.

Basel, Switzerland
Woodcut
Map size: height 15.4 cm, width 11.9 cm, total size: height
25.3 cm, width 18.3 cm
The Museum’s first collection from 1948

Mapa w tekście. Brak podziałek liniowych, siatki kartograficznej i opisania kierunków świata.
U góry z lewej strony widoczny statek na morzu z rozwiniętym żaglem, płynący ku zachodowi. W lewym dolnym rogu duży napis „Ungern”, wykonany czcionką gotycką. Góry oznaczono rysunkami
zacieniowanych kopczyków, kompleksy leśne zwartymi rysunkami drzew. Powierzchnie mórz i jezior ze szrafowaniem przerywanym kreskowaniem poziomym, jezioro Pejpus – pionowym. Napisy
na mapie wykonane metodą typograficzną, z użyciem czcionek łacińskich i gotyckich o różnych wysokościach, bez zastosowania wersalików. Większość nazw krain wyróżniona antykwą o większych
rozmiarach. Negatyw mapy wycięty w jednym klocku i otoczony pojedynczą ramką.
U góry pośrodku napis: „Uniuerselle IIII”. Z prawej strony pagina: 1009. Poniżej: „Du royaume & de
toute la region de Poloigne, & des petites pruuinces qui sont/ A’l’euiron.”
Poniżej mapy 20 wersów tekstu w języku francuskim, rozpoczętego inicjałem „O”, wciętego na wys.
6 wersów.
Pod tekstem z prawej strony: „AAaa3\” oraz kustoda: „culiere”
Verso strony (pagina 1010) z tekstem, tytuł – „De la Cosmographia” i 28 wierszy po francusku, po 17
wierszu, z lewej strony wycięcie na wysokość siedmiu wierszy, a w nim rysunek dwóch dzbanów
w prostokątnej ramce. Poniżej tekstu tytuł: „De Palatins de Poloignet”. Pod nim prostokątna winieta
z czterema postaciami męskimi, w częściowej ramce. Niżej dziewięć wersów tekstu rozpoczynających się inicjałem „A”, wciętym na cztery wersy. Pod tekstem z prawej kustoda „ire quand”.
Stan zachowania: bardzo dobry
Karta z francuskojęzycznej edycji „Kosmografii” Sebastiana Münstera.
MF/G/242
Niepublikowana
MC

70

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

71

I.2.4. Mapa – Pomorze, Sebastianus Münsterus, 1550
Map – Pomerania, Sebastianus Münsterus, 1550

Bazylea, Szwajcaria
Drzeworyt
Wys. 16,6 cm, szer. 38,3 cm
Zakup na aukcji w krakowskim antykwariacie „RARA
AVIS”

Basel, Switzerland
Woodcut
Height 16.6 cm, width 38.3 cm
Purchased at auction at the antiquarian bookshop
“RARA AVIS” in Kraków

Mapa Pomorza od wyspy Rugii po Półwysep Helski. Ponad mapą dziewięć herbów: Vuandalorum,
Cassubiorum, Stetini, Pomeraniae, Vsedem, Gutzkonij, Vuolgasti, Rugiae, Barthiae. Nad herbami tytuł mapy. Mapa odbita na dwóch sąsiadujących stronach (768, 769). Stare zapiski tuszem – na dolnym
marginesie i na mapie (6 liczb).
U góry arkusza napis: „De Germania Liber III. Tabula Pomeraniae secundum omnes principatus
& insigniores civitates, oppida & arcel eius. Na mapie, w ramce, w prawym dolnym rogu: “Pomerella
ultra citraq; Vistulam, olim inferioris Pomeranie princi pum haereditaria fuit terra, etia longe post
Christianismum. Post obitum autem eorum prin-cipum, partem Polonia & ordo Prussiae partem
Marchiones occu-pauerunt.”
Stan zachowania: dobry
Mapa pochodząca z łacińskiej edycji „Kosmografii” Sebastiana Münstera, Bazylea 1550. Mapa Pomorza (Pomerania) wykonana na podstawie kroniki Macieja Miechowity, mapy Bernarda Wapowskiego i mapy Pomorza P. Beckera (ta edycja jest jej pierwszym wydaniem).
MF/G/270
Niepublikowana
MC
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I.2.5. Mapa nieba północnego, autor nieznany wg J. Januszowskiego,
1585-1586
Map of the northern sky, author unknown after J. Januszowski, 1585-1586

Kraków
Drzeworyt
Wys. 28,4 cm, szer. 29,4 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Kraków, Poland
Woodcut
Height 28.4 cm, width 29.4 cm
The Museum’s first collection from 1948

Mapa północnej półkuli nieba w kole podzielonym na 12 części z podziałką na obwodzie równą 30˚.
W kole wyrysowane gwiazdozbiory i ich figuralne wyobrażenia, na obwodzie gwiazdozbiory zodiaku,
a w środku pozostałe gwiazdozbiory nieba północnego. Na mapie zaznaczone kręgi: polarny, równikowy, zwrotnikowy i ekliptyka, jednak nie centrycznie, lecz z przesunięciem charakterystycznym dla
Polski (Kraków). Na mapie także napisy łacińskie - kursywa krakowska.
Kolisty obwód mapy wyznacza linię ekliptyki, na której umieszczone zostały figury dwunastu gwiazdozbiorów zodiaku. Pośrodku mieszczą się figury pozostałych gwiazdozbiorów, ujęte w dwojaki
sposób: jedne są postaciami antykizującymi, jak np. Perseusz, inne ubrane zostały w stroje współczesne. I tak Cefeusz występuje w wysokiej futrzanej czapce i krótkim kaftanie, Woźnica (Auriga)
ubrany jest w modny kusy strój z kapeluszem charakterystycznym dla mody z czasów Henryka IV
Walezjusza. Podobnie ubrany jest Wolarz (Bootes). Nawiązują one do postaci współczesnych i typów
lokalnych.
Stan zachowania: dobry (po konserwacji)
Najstarsza polska mapa nieba, wydana łącznie z drukiem: Kochanowski Jan, „Phaenomena albo wyraz znaków niebieskich”, Kraków, 1585-1586.
MF/G/163
Komety, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork
1986, s. nlb., poz. 48.
MC
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I.3. Instrumenty astronomiczne

I.3.1. Cyrkiel kroczek, XVI w.
Caliper compass, 16th century

Warsztat nieznany
(sygnowany gwiazdą wpisaną w okrąg)
Brąz, odlew
Dł. ramion 9,6 cm, szer. 1 cm, grub. 0,7 cm
Znalezisko luźne pochodzące z prac ziemnych we
Fromborku na terenie ogrodów kanonickich

Workshop unknown
(inscribed with a star inside a circle)
Bronze, cast
Arm length 9.6 cm, width 1 cm, thickness 0.7 cm
A loose find uncovered during earthworks conducted in
Frombork on the site of the former canonries’ gardens

Cyrkiel o ramionach połączonych za pomocą wewnętrznego trzpienia, zakończonych ostrzami. Zawias w formie mimośrodu z wyraźnie wyodrębnioną główką w kształcie spłaszczonej kuli. Główka
oddzielona wyraźnie od ramion wąską listwą w postaci kryzy. W połowie wysokości ramion cyrkla
znajduje się zdobienie w postaci dwóch poziomych nacięć, pod którymi widoczna jest wklęsła kropka. Na boku jednego z ramion znajduje się sygnatura z rysunkiem gwiazdy w otoku koła.
Stan zachowania: zadowalający, korozja powierzchniowa, ramiona unieruchomione w pozycji złożonej
Cyrkiel znaleziony na terenie Fromborka jest znakomitym przykładem jednego z najstarszych instrumentów naukowych związanych z nauczaniem geometrii i pomiarami astronomicznymi. Jest
najstarszym z cyrkli zgromadzonych w muzealnych zbiorach Działu Historii Astronomii.
MF/AS/109
Niepublikowany
MC
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Instrumentarium Kopernika / Copernicus’ observational instruments

I.3.2. Kwadrant słoneczny, Feliks i Tadeusz Przypkowscy, 1948
Quadrant, Feliks and Tadeusz Przypkowski, 1948

Jędrzejów
Drewno drzewa iglastego, snycerka, bejcowanie
Wys. 175 cm, szer. 175 cm, głęb. (szer. nogi) 62 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Jędrzejów, Poland
Softwood, wood carving, wood staining
Height 175 cm, width 175 cm, depth (foot width) 62 cm
The Museum’s first collection from 1948

Drewniany kwadrat o starannie wyrównanej powierzchni. Na nim wyrysowana ćwiartka koła – podziałka równomierna 0° – 90° w odstępach co 10´, sygnowana co 5°. W środku koła przytwierdzony prostopadle do powierzchni cylindryczny kołek – gnomon, którego cień wskazuje wysokość Słońca.
Stan zachowania: bardzo dobry
Instrument ten trzeba ustawić dokładnie w płaszczyźnie miejscowego południka na starannie wypoziomowanej posadzce. Za pomocą kwadrantu astronom wyznaczał nachylenie ekliptyki do równika, czyli
odległość równika od zwrotników. Można też wyznaczyć szerokość geograficzną miejsca obserwacji.
Jest to pierwsza wykonana w Polsce rekonstrukcja kwadrantu Kopernika. Podstawą rekonstrukcji
był opis instrumentu w „De revolutionibus” Kopernika – księga II, rozdział 2 oraz Almagest Ptolemeusza – księga I, rozdział 12.
Feliks Antoni Przypkowski (ur. 22 maja 1872 w Jędrzejowie, zm. 24 września 1951 tamże) – lekarz, miłośnik astronomii, kolekcjoner, twórca jednej z największych na świecie kolekcji zegarów
słonecznych.
Tadeusz Konrad Przypkowski (ur. 12 lipca 1905 w Jędrzejowie, zm. 17 grudnia 1977 tamże) –historyk
sztuki i nauki, kolekcjoner, bibliofil, grafik, fotografik, jeden z nielicznych w świecie gnomoników –
specjalistów zajmujących się obliczeniami i projektami zegarów słonecznych. Syn Feliksa Antoniego
i Zofii z Horstów.
Zapoczątkowana przez Feliksa Przypkowskiego i rozbudowana przez Tadeusza kolekcja zegarów
słonecznych stała się podstawą utworzonego w 1962 r. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
MF/AS/1
World View Network – Scientific Inventory, płyta CD przy: Science in Contact at the Beginning of
scientific Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta historae
rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology,
New Series Vol. 8.
MC
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I.3.3. Trójkąt paralaktyczny – trikwetrum,
Feliks i Tadeusz Przypkowscy, 1948

Triquetrum – Feliks and Tadeusz Przypkowski, 1948

Jędrzejów
Drewno drzewa iglastego, metal, snycerka, bejcowanie
Wys. 272 cm, szer. 366 cm, głęb. 116 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Jędrzejów, Poland
Softwood, metal, wood carving, wood staining
Height 272 cm, width 366 cm, depth 116 cm
The Museum’s first collection from 1948

Przyrząd ten składa się z trzech listew jodłowych, połączonych śrubami w taki sposób, że tworzą
trójkąt równoramienny. Na górnej listwie umieszczono dwa metalowe przezierniki, na dolnej podziałkę. Trzecia listwa, do której końców umocowano ruchomo pozostałe, przymocowana jest do
drewnianego słupa na zawiasach umożliwiających obrót listew wokół słupa.
Stan zachowania: bardzo dobry
Pierwsza wykonana w Polsce rekonstrukcja trikwetrum Kopernika. Narzędzie to stosował Kopernik do wyznaczania paralaksy Księżyca, czyli do pomiaru jego odległości od Ziemi. Podstawą rekonstrukcji był opis instrumentu w „De revolutionibus” – księga IV, rozdział 15 oraz Almagest Ptolemeusza – księga V, rozdział 12.
Feliks Antoni Przypkowski (ur. 22 maja 1872 w Jędrzejowie, zm. 24 września 1951 tamże) – lekarz, miłośnik astronomii, kolekcjoner, twórca jednej z największych na świecie kolekcji zegarów słonecznych.
Tadeusz Konrad Przypkowski (ur. 12 lipca 1905 w Jędrzejowie, zm. 17 grudnia 1977 tamże) – historyk
sztuki i nauki, kolekcjoner, bibliofil, grafik, fotografik, jeden z nielicznych w świecie gnomoników –
specjalistów zajmujących się obliczeniami i projektami zegarów słonecznych. Syn Feliksa Antoniego
i Zofii z Horstów.
Zapoczątkowana przez Feliksa Przypkowskiego i rozbudowana przez Tadeusza kolekcja zegarów
słonecznych stała się podstawą utworzonego w 1962 r. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
MF/AS/2
World View Network – Scientific Inventory, płyta CD przy Science in Contact at the Beginning of
scientific Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta historae
rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology,
New Series Vol. 8.
MC
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I.3.4. Sfera armilarna – astrolabium, Feliks i Tadeusz Przypkowscy, 1948
Armillary sphere – astrolabe, Feliks and Tadeusz Przypkowski, 1948

Jędrzejów
Drewno drzewa iglastego, snycerka, bejcowanie
Wys. 191 cm, szer. 79 cm, głęb. 79 cm
Pierwsze zbiory Muzeum z 1948 r.

Jędrzejów, Poland
Softwood, wood carving, wood staining
Height 191 cm, width 79 cm, thickness 79 cm
The Museum’s first collection from 1948

Przyrząd składa się z sześciu koncentrycznych obręczy drewnianych, zaopatrzonych w podziałki kątowe i przezierniki.
Stan zachowania: bardzo dobry
Pierwszą zewnętrzną obręcz ustawia się nieruchomo na słupie w płaszczyźnie południka, pozostałe
zaś przedstawiają ekliptykę, równik, koło godzinne i południki. Przy pomocy tego instrumentu można
wyznaczyć szerokość i długość ekliptyczną obserwowanego ciała niebieskiego.
Jest to pierwsza wykonana w Polsce rekonstrukcja sfery armilarnej Kopernika. Sfera armilarna
była najbardziej skomplikowanym narzędziem obserwacyjnym Kopernika. Podstawą rekonstrukcji
był opis instrumentu w „De revolutionibus” – księga II, rozdział 14 oraz „Almagest” Ptolemeusza –
księga V, rozdział 1.
Feliks Antoni Przypkowski (ur. 22 maja 1872 w Jędrzejowie, zm. 24 września 1951 tamże) – lekarz, miłośnik astronomii, kolekcjoner, twórca jednej z największych na świecie kolekcji zegarów
słonecznych.
Tadeusz Konrad Przypkowski (ur. 12 lipca 1905 w Jędrzejowie, zm. 17 grudnia 1977 tamże) – historyk
sztuki i nauki, kolekcjoner, bibliofil, grafik, fotografik, jeden z nielicznych w świecie gnomoników –
specjalistów zajmujących się obliczeniami i projektami zegarów słonecznych. Syn Feliksa Antoniego
i Zofii z Horstów.
Zapoczątkowana przez Feliksa Przypkowskiego i rozbudowana przez Tadeusza kolekcja zegarów
słonecznych stała się podstawą utworzonego w 1962 r. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
MF/AS/3
World View Network – Scientific Inventory, płyta CD przy Science in Contact at the Beginning of
scientific Revolution, red. J. Zamrzlová, National Technical Museum in Prague 2004, Acta historae
rerum naturalium necnon technicarum Prague Studies in the History of Science and Technology,
New Series Vol. 8.
MC
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Sztuki plastyczne
Visual arts
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II.1. Malarstwo

II.1.1. Portret Mikołaja Kopernika, kopia portretu strasburskiego
z 2. poł. XVI w., Małgorzata Mayer, 1925
Portrait of Nicolaus Copernicus, copy of the Strasbourg portrait from the
second half of the 16th century, Małgorzata Mayer, 1925

Strasburg, Francja
Olej na desce, malowanie
Wys. 170 cm, szer. 65 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r.,
przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Strasbourg, France
Oil on wood, painting
Height 170 cm, width 65 cm
In the Museum’s collection from 1948,
consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Obraz przedstawia Kopernika w pozycji stojącej en trois quarts za tablicą inskrypcyjną, częściowo
przesłaniającą jego postać. Widoczne jest popiersie oraz, po lewej stronie tablicy, fałda szaty, układająca się na zgiętej prawej nodze, wspartej na podwyższeniu. Twarz Kopernika szczupła, o ostrych,
charakterystycznych rysach. Nos i usta wąskie, wydatne kości policzkowe. Włosy układają się w gęste
pukle. W lewej dłoni Kopernik trzyma konwalię. Prawa ręka wsparta jest na tablicy, na której umieszczono napis: „NICOLAI.CO/ PERNICI.VE/ RA. EFIGES/ EX. IPSIVU/ AUTOGRA/ PHO. DEPI/ CTA.”.
U dołu kompozycji znajdują się cyrkiel, kula (globus nieba?), ostrosłup i księga (tabliczka w wykresem?).
Stan zachowania: dobry
Posiadany przez nas egzemplarz to kopia obrazu mieszczącego się na wieżyczce zegara w katedrze
Najświętszej Marii Panny w Strasburgu, datowanego na ok. 1574 r. Dzieło uznawane jest za jeden
z najstarszych wizerunków Kopernika. Oryginalny obraz strasburski był przemalowywany m.in.
w partiach twarzy i szaty (prawdopodobnie w pierwszej poł. XIX w.), co wykazały przeprowadzone
przez Józefa Flika badania rentgenowskie płótna.
MF/M/2
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 1.
ZW
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II.1.2. Portret Mikołaja Kopernika, kopia portretu toruńskiego
z 2. poł. XVI w., Jerzy Hoppen, 1948
Portrait of Nicolaus Copernicus, copy of the Toruń portrait
from the second half of the 16th century, Jerzy Hoppen, 1948

Toruń
Olej na desce, malowanie
Wys. 50 cm, szer. 40 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r.,
przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Toruń
Oil on wood, painting
Height 50 cm, width 40 cm
In the Museum’s collection from 1948,
consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Popiersie przedstawia Mikołaja Kopernika w ujęciu 3/4 na jednolitym, ciemnym tle. Twarz pociągła,
surowa, bez zarostu, z mocno zarysowaną dolną szczęką. Nos wydatny. Oczy ciemne. Włosy prawie
czarne, z kasztanowym połyskiem. Postać ubrana w prostą kamizelkę w kolorze czerwonym, która
przy rozcięciu u szyi oraz na ramionach odsłania czarną szatę. Dekolt wykończony białą lamówką.
Portret ujęty w czarną ramę o bogatym profilu, częściowo złoconą. U góry, pośrodku, na białym tle
umieszony został napis: „NICOLAUS COPERNICUS”. Na odwrocie inskrypcja: „MIKOŁAJ KOPERNIK/ Z ORYGINAŁU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ/ W MUZEUM MIEJSKIM w TORUNIU/ KOPJOWAŁ
JERZY HOPPEN 1948 R.”.
Stan zachowania: bardzo dobry
Jeden z najstarszych oraz najsłynniejszych wizerunków Mikołaja Kopernika, od lat frapujący historyków. Badania mikroskopowe portretu toruńskiego wykazały, że deska podobrazia była pierwotnie
większa i najprawdopodobniej została ucięta po bokach i u dołu. Zakłada się, że na wyciętym fragmencie widoczne były ręce Kopernika, a w dłoni trzymał on zapewne bukiecik konwalii. Muzealna kopia
wykonana została w technice olejnej, oryginał natomiast namalowany jest temperą.
MF/M/3
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 2.
ZW
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II.1.3. Portret Mikołaja Kopernika, kopia obrazu epitafijnego
z 2. poł. XVI w., Jerzy Hoppen, 1948
Portrait of Nicolaus Copernicus, copy of the epitaph painting
from the second half of the 16th century, Jerzy Hoppen, 1948

Toruń
Olej na desce, malowanie
Wys. 81 cm, szer. 57 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r.,
przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Toruń
Oil on wood, painting
Height 81 cm, width 57 cm
In the Museum’s collection from 1948,
consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Obraz przedstawia Mikołaja Kopernika en trois quarts w lewo, we wnętrzu przy oknie. Kopernik
widoczny do pasa, z rękami złożonymi do modlitwy. Jego twarz ma wyraziste rysy, a włosy układają
się w ciemne pukle do połowy szyi. Ubrany jest w czerwoną kamizelkę, która w rozcięciu pod szyją
oraz na ramionach odsłania czarną szatę. Dekolt wykończony białą lamówką. Na pierwszym planie
znajduje się stół nakryty zielonym obrusem, na nim stoi krucyfiks, a u jego podstawy czaszka ludzka,
piszczel i kamienie. Obok tabliczka z napisem: „NON PAREM PAVLOGRATIA-REQVIRO/ VENIAM
PETRI NEQ, POSCO, SEVIDQVAM/ IM CRVCIS LIGNO DEDERAS LATRONI/ SEDVLVS ORO”. Na
ścianie po prawej stronie zawieszona jest niewielka półka, a na niej widoczny stojący cyrkiel i astrolabium (sfera armilarna). Za oknem burzowy, pagórkowaty pejzaż z drzewami. Obraz oprawiony
w czarną, profilowaną ramę ze złoceniami.
Stan zachowania: dobry
Jest to kopia obrazu z epitafium Mikołaja Kopernika, znajdującego się w kościele śś. Janów w Toruniu.
Epitafium datowane jest na lata osiemdziesiąte XVI w., a jego fundatorem był ówczesny lekarz toruński
Melchior Pirnesius. Wygląd dzieła na przestrzeni wieków zmieniał się kilkukrotnie, co badał i opisywał Józef Flik w swojej monografii poświęconej epitafium Kopernika, natomiast kompozycja samego
obrazu została zmodyfikowana na pocz. XVII w. Pierwotnie ubiór Kopernika składał się tylko z czarnej szaty, w dłoniach trzymać miał zioła (atrybut umiejętności lekarskich), a na ścianie nie było półki
z instrumentami astronomicznymi. Kopernik wyobrażony został zatem pierwotnie jako lekarz, zaś
aluzje do astronomii pojawiły się później.
MF/M/8
Niepublikowany
ZW
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II.2. Rzeźba

II.2.1. Piękna Madonna, ok. 1420-30
Beautiful Madonna, ca. 1420-30

Południowe Niemcy
Wapień, polichromia, złocenie
Wys. 155 cm, szer. 60 cm, głęb. 55 cm
W zbiorach Muzeum od 1999 r., pochodząca z katedry,
od XVII w. do 1945 r. była elementem dawnego
wyposażenia kaplicy św. Anny w szpitalu św. Ducha we
Fromborku.

Southern Germany
Limestone, polychrome, gilding
Height 155 cm, width 60 cm, depth 55 cm
In the Museum’s collection since 1999, originally in the
Cathedral. From the 17th century until 1945, it was part
of the former furnishings of the Chapel of St. Anne at
the Holy Spirit Hospital in Frombork.

Rzeźba pełnoplastyczna Madonny z Dzieciątkiem na kamiennej podstawie, ustawiona frontalnie
w lekkim kontrapoście, z metalowym uchwytem z tyłu. Odziana w czerwoną suknię z głębokim dekoltem, na który spływają długie, falujące, brązowe i złocone włosy, układające się z częścią maforium na
plecach i po obu stronach dekoltu. Suknia wysoko przepasana dekoracyjnym paskiem z trzema aplikacjami w kształcie rozetek, podkreślającym wydatny brzuch. Okrywa ją złocony, obficie pofałdowany
płaszcz, luźno opadający z ramion. Prawą ręką Maria przytrzymuje fałdy płaszcza na wysokości bioder. Lewą unosiła Dzieciątko usadowione na owiniętej wokół ręki zebranej materii płaszcza. Ciężka
draperia szat o długich i delikatnych, cienkich fałdach tworzy spływające dynamicznie fale, układające się u dołu w meandryczne krawędzie.
Zachowana częściowo, nie ma głowy, zniszczeniu uległa również lewa ręka, na której znajdowała się
figurka Dzieciątka.
Fromborska Madonna z Dzieciątkiem jest porównywana do Pięknej Madonny Gdańskiej. Jest to typ
rzeźby występujący w sztuce gotyckiej ok. 1400 r. w ramach tzw. stylu pięknego, zwanego też stylem
międzynarodowym, który swoim zasięgiem objął całą środkową i zachodnią Europę. Narodził się
prawdopodobnie w Czechach, skąd rozprzestrzenił się głównie na tereny krajów Rzeszy, w tym Austrii, Śląska i Prus Zakonnych. Rzeźby Pięknych Madonn należą do najciekawszych i najbardziej bogatych pod względem formy rzeźb późnośredniowiecznych. Wyróżniają się przedstawianiem Matki Bożej jako młodej i pięknej kobiety, z obficie udrapowanymi szatami, trzymającej na ręce nagie
Dzieciątko i ukazującym ich wzajemne, czułe relacje.
MF/Rz/75
M. Jakubek-Raczkowska, M. Czapska, Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około
1400 w państwie krzyżackim w Prusach, katalog wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
2020, s. 215-216.
JS
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II.2.2. Płyta erekcyjna dawnego barbakanu, 1537
Foundation stone plaque from a former barbican, 1537

Prawdopodobnie Mistrz płyt fundacyjnych
z południowych Niemiec
Piaskowiec, rzeźbienie, polichromia
Wys. 116 cm, szer. 64 cm, głęb. 17 cm
Dawne zbiory Muzeum Diecezjalnego we Fromborku,
w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika
od 1967 r.

Probably Master of foundation plaques
from southern Germany
Sandstone, carving, polychrome
Height 116 cm, width 64 cm, depth 17 cm
Former collection of the Diocesan Museum in Frombork,
in the collection of the Nicolaus Copernicus Museum
since 1967

Płyta z kartuszem herbowym Maurycego Ferbera. Prostokątna, płaskorzeźbiona płyta w formie
kartusza herbowego. W centrum znajduje się tarcza herbowa dzielona w krzyż na cztery pola.
W polu pierwszym dwa drzewa liściaste, w polu drugim trzy głowy dzików (herb Ferberów), w trzecim noga ptasia ze szponem, a w czwartym wspięty niedźwiedź. W klejnocie mitra biskupia, którą
dekorują główki putt i klęczące postaci śś. Piotra i Pawła. Po obu stronach mitry wśród liści akantu
wplecione insygnia: krzywula pastorału oraz chwast sznura. Na całej powierzchni płyty, w rollwerkowym obramieniu, bogaty ornament okuciowy z girlandami owoców, festonami i liśćmi akantu.
Pod tarczą herbową napis w trzech rzędach, zamknięty w podwójnej, częściowo obtłuczonej ramce:
„MAURITIUS. FERBER. EPS VARMIEN.../ DECOREAC MONUMENTIS. ECLIAE SU.../ EXTRUCTIS HOC. POSVIT.A°. MDXX...”
Stan zachowania: dobry, płyta w wielu miejscach obtłuczona, polichromia rozmyta
Płyta upamiętniająca wybudowanie barbakanu na przedbramiu południowym Wzgórza Katedralnego we Fromborku. W 1537 r. umieszczona została na ścianie barbakanu, a po jego zasypaniu w 1853 r.
przeniesiona na zewnętrzną ścianę zachodnią dawnego pałacu biskupiego. Przy odbudowie pałacu
po zniszczeniach wojennych, pod koniec lat 60-tych XX w. płytę przeniesiono do magazynów muzealnych, a w 1977 r. wmurowano po wewnętrznej stronie ściany zachodniej na parterze pałacu.
Tablice fundacyjne to kamienne płyty umieszczane na elewacji budynków świeckich i sakralnych,
w miejscu najbardziej eksponowanym, upamiętniające fundatora i czas powstania budowli. Na tablicach przedstawiano najczęściej herb lub portret fundatora, a w dolnej części lub na obrzeżach płyty
znajdowała się inskrypcja opisująca wydarzenie.
MF/Rz/37
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie. Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, red.
M. Arszyński, M. Kutzner, Warszawa 1980, t. 1, s. 89-91, t. 2, il. 451.
S. Charzewski, Stary pałac biskupi we Fromborku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1959, nr 3,
s. 321-323.
L. Czubiel, Gotycko-barokowy pałac biskupi we Fromborku po odbudowie, „Komentarze Fromborskie”, 1972, z. 4, s. 181-188.
H. Zins, Nieznany testament biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera, „Rocznik Olsztyński” 1958,
t. 1, s. 223-241.
JS

90

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

91

II.3. Grafika

II.3.1. Portret Mikołaja Kopernika, Tobias Stimmer, 1587
Portrait of Nicolaus Copernicus, Tobias Stimmer, 1587

Bazylea (miejsce wydania), Szwajcaria
Drzeworyt
Wys. 13,9 cm, szer. 8,3 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r. Rycina pierwotnie
znajdowała się na karcie dzieła „Icones sive imagines virorum literis illustrium” autorstwa Nicolausa Reusnera z 1587 r.

Basel (place of publication), Switzerland
Woodcut
Height 13.9 cm, width 8.3 cm
In the Museum’s collection from 1948; the engraving
was originally included in the work Icones sive imagines
virorum literis illustrium by Nicolaus Reusner from 1587

Portret przedstawia popiersie Mikołaja Kopernika en trois quarts zwróconego w lewą stronę. Twarz
Kopernika ma ostre, charakterystyczne rysy i wyraźne kości policzkowe, zaś usta wydatną dolną
wargę. Włosy falowane, układają się w gęste pukle. W prawej dłoni mężczyzna trzyma bukiecik
konwalii. Lewa niewidoczna. Ubrany dwuwarstwowo: prosta szata, a na niej kamizelka z wywiniętym kołnierzem, podbita futrem. Wizerunek ujęty w prostokątną ramę. Nad ramą napis: „Nicolaus
Copernicus Ma-/ thematicus”. oraz cyfra „23”. Pod portretem napis w pięciu wierszach:
„Die Sonn mit steht/lauft vmb die Erd/
Gott geb/was immer darauẞ werd.
Solchs kan beweisen meine kunst/
Die nicht bei alln drumb hat vil gunst.
Starb im Jar. 1541.”
Stan zachowania: bardzo dobry
Najstarszy zachowany, wykonany w technice grafiki portret Mikołaja Kopernika. Pierwotnie znajdował się w dziele zawierającym sto wizerunków ważnych postaci ówczesnego świata nauki. Portret ten stał się wzorcowym modelem dla późniejszych wyobrażeń Kopernika. Jest to tak zwany
typ reusnerowski. Mikołaj Kopernik został tu przedstawiony z charakterystycznym dla niego później atrybutem – konwalią. Konwalia jest symbolem szerokiej wiedzy, precyzji i umiejętności lekarskich. Konwalia majowa jest rośliną w wysokim stopniu trującą, ale zarazem wykazującą właściwości lecznicze. Była bardzo popularna w renesansowej medycynie, choć należało bardzo precyzyjnie
dawkować ją osobie chorej. Zawarte w niej glikozydy nasercowe, a w szczególności konwalatoksyna
są bowiem niebezpieczne i przy niewłaściwym stosowaniu mogą prowadzić nawet do śmierci.
MF/G/7
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 3.
T. Piaskowski, H. Szkop, Zabytki Fromborka, Frombork 2003, s. 146.
ZW
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II.3.2. Portret Mikołaja Kopernika, Théodore de Bry, 1597
Portrait of Nicolaus Copernicus, Théodore de Bry, 1597

Frankfurt nad Menem (miejsce wydania), Niemcy
Miedzioryt
Wys. 13,9 cm, szer. 10,8 cm
Zakup w antykwariacie „POLIART”. Rycina ukazała się
w dziele Jeana-Jacquesa Boissarda „Icones… virorum
illustrium doctrina & eruditione praestantium...”, cz. 3:
III Pars Iconum virorum illustrium, quorum alii quidem
inter vivos esse iam olim desierunt…, Frankfurt nad
Menem 1597, s. 314.

Frankfurt am Main (place of publication), Germany
Copperplate
Height 13.9 cm, width 10.8 cm
Purchased at the antiquarian bookshop “POLIART”.
The engraving originally featured in Jean-Jacques
Boissard’s work Icones... virorum illustrium doctrina
& eruditione praestantium..., Part 3: III Pars Iconum
virorum illustrium, quorum alii quidem inter vivos esse
iam olim desierunt..., Frankfurt am Main 1597, p. 314.

Portret Mikołaja Kopernika w dekoracyjnej bordiurze, składającej się z podwójnej owalnej ramy
wpisanej w prostokąt. Bordiurę zdobi ornament roślinno-okuciowy, a w otoku owalu widoczny napis: „NICOLAUS COPERNICUS Tornaeus Borussus, Mathemat. Nat. Ac. 1453. Ob. 1543.” U dołu tabliczka o treści: „Noc docet instabiles Copernicus aetheris orbes,/ Sed terrae instabiles arquit ille
vices.”
Kopernik en trois quarts zwrócony w prawo i ukazany w popiersiu. W prawej dłoni (widoczny tylko kciuk) trzyma bukiet konwalii. Jest to mężczyzna o ostrych, charakterystycznych rysach twarzy
i wyraźnych kościach policzkowych. Usta o wydatnej dolnej wardze, włosy falowane, układające się
w gęste pukle. Ubrany dwuwarstwowo: prosta szata, a na niej kamizelka z wywiniętym kołnierzem,
podbita futrem. Nad lewym ramieniem postaci, w tle, umieszony jest monogram składający się z nałożonych na siebie liter „B” i „R”.
Stan zachowania: bardzo dobry
Grafika powstała na bazie drzeworytu Tobiasa Stimmera wydanego w dziele Nicolausa Reusnera „Icones sive imagines virorum literis illustrium” z 1587 r. Konwalia jest tu symbolem szerokiej wiedzy, precyzji i umiejętności lekarskich Kopernika, który ukończył także studia medyczne i prowadził praktykę
lekarską na Warmii przez ponad 40 lat.
Rycina znajdowała się w obu dziełach Jeana-Jacquesa Boissarda – „Icones… virorum illustrium doctrina
& eruditione praestantium...” z 1597 r. oraz „Bibliotheca chalcographica...” z 1650 r. i 1669 r. W zbiorach
Muzeum znajduje się kilka egzemplarzy tegoż portretu, odbitych później z matrycy z 1597 r. (odróżnić je
można dzięki widniejącemu w późniejszych wersjach u dołu napisowi „Vu” bądź „Vu 2”).
MF/G/246
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 4.
T. Piaskowski, H. Szkop, Zabytki Fromborka, Frombork 2003, s. 136.
ZW
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II.3.3. Portret Bonifacego Amerbacha, Théodore de Bry, 1597
(matryca), odbitka z ok. 1650 r.

Portrait of Bonifacius Amerbach, Théodore de Bry, 1597 (plate), print ca. 1650.

Frankfurt nad Menem (miejsce wydania), Niemcy
Miedzioryt
Wys. 13,8 cm, szer. 10,5 cm
Przekaz z Muzeum w Łowiczu w 1954 r., dawniej
w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Portret
pierwotnie znajdował się w dziele Jeana-Jacquesa
Boissarda „Icones… virorum illustrium doctrina &
eruditione praestantium...”, cz. 2, Frankfurt nad Menem
1597, s. 168.

Frankfurt am Main (place of publication), Germany
Copperplate
Height 13.8 cm, width 10.5 cm
Consigned from the Museum in Łowicz in 1954;
previously in the collection of the Polish Museum
in Rapperswil. The portrait originally featured in JeanJacques Boissard’s work Icones... virorum illustrium
doctrina & eruditione praestantium..., Part 2, Frankfurt
am Main 1597, p. 168.

Popiersie Bonifacego Amerbacha en trois quarts w lewo. Przedstawiony mężczyzna jest w średnim
wieku, bez zarostu. Na głowie ma płaski kapelusz, spod którego wystają krótkie, falowane włosy.
Ubrany w luźny płaszcz. W dłoniach trzyma zamkniętą księgę. Przed postacią znajduje się pulpit, na
którym umieszczono otwartą szkatułę (zapewne kałamarz), pióro oraz tabliczkę z inskrypcją: „Nascitur Basileae/ Anno 1495./ Obijt. Ibid. An. 1564/ kl. Feb.”. Poniżej, jakby na przedniej ścianie pulpitu, napis: „Jura foro, doctasue scholae qui Sufficit artes./ Talis AMERBACHUS conspiciendus erat.”.
W tle za Amerbachem widnieje arkada wsparta na kolumnach owiniętych wicią roślinną. Arkada
zdobiona jest dekoracyjnym motywem złożonym z roślin i owadów. Nad lewym ramieniem mężczyzny sygnatura składająca się z nałożonych na siebie liter „B” oraz „R”. W prawym dolnym rogu
inskrypcja: „H h”. W archiwolcie napis: „BONIFACIUS AMERBACHIUS BASILEU. IURECONSULTIUS.”. Nad lewym ramieniem postaci, w tle, umieszony jest monogram składający się z nałożonych
na siebie liter „B” i „R”.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji
Pierwotnie rycina wydana była w dziele „Icones... virorum illustrium, doctrina & eruditione
præstantium...” Jeana-Jacquesa Boissarda z 1597 r., a następnie ponownie wykorzystana została
w „Bibliotheca chalcographica...” tego samego autora, w edycjach z 1650 r. i 1669 r. Oba dzieła przedstawiały wizerunki ważnych postaci ówczesnego świata nauki.
Bonifacy Amerbach (1495-1562) – uczony, humanista, prawnik, profesor na uniwersytecie w Bazylei, wykładał prawo, był zwolennikiem reformacji.
MF/G/4
Nauka i sztuka w czasach Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 29, nr kat. 81.
ZW
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II.3.4. Portret Klaudiusza Ptolemeusza, Théodore de Bry (?), 1597 r.
(matryca), odbitka z ok. 1650 r.

Portrait of Claudius Ptolemy, Théodore de Bry (?), 1597 (plate), print ca. 1650.

Frankfurt nad Menem (miejsce wydania), Niemcy
Miedzioryt
Wys. 13,8 cm, szer. 10,5 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r. Rycina pierwotnie
wydana była w dziele Jeana-Jacquesa Boissarda:
„Icones… virorum illustrium doctrina & eruditione
praestantium...”, cz. 3, Frankfurt nad Menem 1597, s. 310.

Frankfurt am Main (place of publication), Germany
Copperplate
Height 13.8 cm, width 10.5 cm
In the Museum’s collection from 1948; the engraving
was originally included in the work by Jean-Jacques
Boissard: Icones... virorum illustrium doctrina & eruditione
praestantium..., Part: 3, Frankfurt am Main 1597, p. 310.

Popiersie Klaudiusza Ptolemeusza en trois quarts w prawo. Mężczyzna z bujną brodą i wąsami. Nos
duży, brwi wąskie. Ubrany w płaszcz z rozbudowanym kołnierzem. Na głowie ma beret, spod którego wymykają się pukle falowanych włosów. W ręku trzyma kwadrant. W tle za postacią znajduje się
arkada wsparta na kolumnach doryckich z półkolistym łukiem. Arkada zdobiona jest dekoracyjnym
motywem złożonym z roślin i owadów. W łuku napis: „CL. PTOLOMAEUS ALEXANDRIUS Mathematicus.”. Tło poziomo zakreskowane. Pod portretem, po prawej stronie napis: „Nasc. Alexandriae/
A*/ Obyt/ A*.” Pod ryciną dwuwiersz: „Sustinuit coelos humeros fortismus Atlas,/ Incubat asr humeris terra polusq tutis”, obok napis: „Aaa”.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji
Pierwotnie rycina wydana była w dziele „Icones... virorum illustrium, doctrina & eruditione
præstantium...” Jeana-Jacquesa Boissarda z 1597 r., a następnie ponownie wykorzystana została
w „Bibliotheca chalcographica...” tego samego autora, w edycjach z 1650 r. i 1669 r. Oba dzieła przedstawiały wizerunki ważnych postaci ówczesnego świata nauki.
Klaudiusz Ptolemeusz (ok. 100 – ok. 168) – astronom, matematyk i geograf, dopracował teorię geocentryczną i nadał jej ostateczny kształt.
MF/G/165
Nauka i sztuka w czasach Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 29, nr kat. 80.
ZW
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II.3.5. Portret kardynała Stanisława Hozjusza, XVI w.
Portrait of Cardinal Stanislaus Hosius, 16th century

Paryż (miejsce wydania), Francja
Miedzioryt
Wys. 18 cm, szer. 14,5 cm
Zakup aukcyjny w Polskim Domu Aukcyjnym „Sztuka”.
Rycina pochodzi z dzieła „Les vrais portaits et vies des
hommes illustres” autorstwa André Theveta, wydanego
w Paryżu w 1584 r., tom III, s. 168-169.

Paris (place of publication), France
Copperplate
Height 18 cm, width 14.5 cm
Purchased at the “Sztuka” Auction House. The engraving
was originally included in the work Les vrais portaits
et vies des hommes illustres by André Thevet, published
in Paris in 1584, vol. III, pp. 168-169.

Portret Hozjusza en trois quarts w prawo. Mężczyzna o wąskim, długim nosie, zmarszczonym czole,
głęboko osadzonych oczach i wąskich ustach. Kardynał ubrany jest w sutannę z kapturem, na głowie ma biret. Długa, falowana broda opada na piesi. Widoczna jest jego prawa ręka. W dłoni trzyma
klepsydrę, którą opiera na zasznurowanej księdze umieszczonej w prawym dolnym rogu. Nad ryciną umieszczony jest napis: „STANISLAE HOSIVS, POLONOIS/ Chap. 82.”. Na odwrocie karty znajduje się tekst drukowany w języku francuskim.
Stan zachowania: dobry
Autor miedziorytu nieznany. Osiem tomów dzieła „Les vrais portaits et vies des hommes illustres”,
w którym pierwotnie znajdowała się rycina, przedstawia wielkie osobistości z różnych regionów
świata, w tym portrety ojców Kościoła, świętych średniowiecza, odkrywców, uczonych starożytnych czy władców Ameryki prekolumbijskiej. Autor dzieła André Thevet (1516-1590), franciszkanin,
był m.in. podróżnikiem, geografem, historykiem i pisarzem.
MF/G/255
T. Piaskowski, H. Szkop, Zabytki Fromborka, Frombork 2003, s. 9.
ZW

100

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

101

II.3.6. Portret Jana Łaskiego, Hendrik Hondius (I), 1602
Portrait of Jan Łaski, Hendrik Hondius (I), 1602

Haga (miejsce wydania), Holandia
Miedzioryt
Wys. 16,7 cm, szer. 11,7 cm
Przekaz z Muzeum w Łowiczu w 1954 r., dawniej w zbiorach
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Rycina opublikowana
była w dziele Jacoba Verheidena „Praestantium aliquot
Theologorum...”, Hagae 1602, s. 87.

The Hague (place of publication), The Netherlands
Copperplate
Height 16.7 cm, width 11.7 cm
Consigned from the Museum in Łowicz in 1954; previously
in the collection of the Polish Museum in Rapperswil.
The engraving was published in Jacob Verheiden’s work
Praestantium aliquot Theologorum..., The Hague 1602, p. 87.

Popiersie mężczyzny w średnim wieku, ukazanego z lewego profilu, z długą, falowaną brodą i wąsami. Ubrany jest w szatę duchownego ze stójką. Na wierzch narzucony ma luźny płaszcz z szerokim
kołnierzem oraz krótkimi rękawami z rozcięciem. Na głowie płaska czapka z nausznikami. Tło poziomo zakreskowane. W górnym prawym rogu sygnatura: „H. fe.”. Pod portretem inskrypcja: „IOANNES ALASCO POLONVS/ Temporibus fovit te sauis Anglia, LASCE./ Nobilis, et vera Nobilitatis
amans./ Sic tua te pietas duxit, partiaque reduxit/ Incolumem. gentiss lumen amorque, tua./ Cum
privill.”
Stan zachowania: bardzo dobry, po konserwacji
Jan Łaski (1499-1560) to ważna postać okresu reformacji w Polsce, humanista, dyplomata, pastor
i teolog protestancki, twórca polskiego Kościoła kalwińskiego.
Dzieło, w którym pierwotnie znajdowała się rycina, składało się z 50 miedziorytniczych portretów
wybitnych teologów, głównie protestanckich. Każda rycina opatrzona była komentarzem, w tym informacjami biograficznymi.
MF/G/3
Nauka i sztuka w czasach Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 25-26, nr kat. 69.
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II.3.7. Portret Johanna Heinricha Bullingera, Hendrik Hondius (I), 1602
Portrait of Johann Heinrich Bullinger, Hendrik Hondius (I), 1602

Haga (miejsce wydania), Holandia
Miedzioryt
Wys. 17 cm, szer. 12 cm
Przekaz z Muzeum w Łowiczu w 1954 r., dawniej w zbiorach
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Rycina ukazała się
w dziele Jacoba Verheidena: „Praestantium aliquot
Theologorum...”, Hagae, 1602, s. 188.

The Hague (place of publication), The Netherlands
Copperplate
Height 17 cm, width 12 cm
Consigned from the Museum in Łowicz in 1954; previously
in the collection of the Polish Museum in Rapperswil.
The engraving originally featured in Jacob Verheiden’s work:
Praestantium aliquot Theologorum..., The Hague, 1602, p. 188.

Popiersie mężczyzny w średnim wieku en trois quarts w lewo. Postać z falowaną, rozłożystą brodą
do ramion oraz wąsami. Bullinger ubrany jest w płaszcz z futrzanym kołnierzem oraz szerokimi
rękawami z rozcięciami. Pod płaszczem koszula z rzędem guzików. Na głowie płaski kapelusz, spod
którego wymykają się pukle falowanych włosów. Tło poziomo zakreskowane. W prawym górnym
rogu sygnatura: „H. fe.”. Pod portretem inskrypcja: „HENRICUS BVLLINGERES./ Sic candor, pietas,
sic et doctina relucent,/ Bullingere, tuo semper in ore simul./ Duam doctus fueris, pius, et candoris
amicus,/ Sat tua scripta probant. candida. docta. pia/ Cum priuillegio.”
Stan zachowania: bardzo dobry
Heinrich Bullinger (1504-1575) był szwajcarskim reformatorem i protestanckim teologiem, współpracował z Lutrem i Zwinglim.
Dzieło, w którym pierwotnie znajdowała się rycina, składało się z 50 miedziorytniczych portretów
wybitnych teologów, głównie protestanckich. Każda rycina opatrzona była komentarzem, w tym informacjami biograficznymi.
MF/G/1
Nauka i sztuka w czasach Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 25, nr kat. 67.
ZW
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II.3.8. Portret Sebastiana Münstera, Hendrik Hondius (I), 1602
Portrait of Sebastian Münster, Hendrik Hondius (I), 1602

Haga (miejsce wydania), Holandia
Miedzioryt
Wys. 17 cm, szer. 11,8 cm
Przekaz z Muzeum w Łowiczu w 1954 r., dawniej w zbiorach
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Rycina ukazała się
w dziele Jacoba Verheidena: „Praestantium aliquot
Theologorum...”, Hagae, 1602.

The Hague (place of publication), The Netherlands
Copperplate
Height 17 cm, width 11.8 cm
Consigned from the Museum in Łowicz in 1954; previously
in the collection of the Polish Museum in Rapperswil. The
engraving originally featured in Jacob Verheiden’s work:
Praestantium aliquot Theologorum..., The Hague, 1602.

Popiersie en trois quarts w lewo. Mężczyzna bez zarostu o kwadratowej, pomarszczonej twarzy ze
spiczastym, wąskim nosem i wąskimi ustami. Włosy proste do połowy ucha. Na głowie ma płaski
kapelusz z szerokim rondem. Ubrany w luźny płaszcz. Na rozchylonym kołnierzu rzemienie. Pod
płaszczem gęsto marszczona koszula. Tło poziomo zakreskowane, a na nim w prawym górnym rogu
sygnatura „H. fe.”. Pod portretem inskrypcja: „SEBASTIANVS MVNSTERVS./ Cosmographus nostri,
felix Germania, saeclj./ Munsterus fuerit magnus et eximus./ Sed pieras ingens reliquis virtutibus
aucta./ Hunc meritó fecit commemorare virum./ Cum privil.”
Stan zachowania: bardzo dobry
Sebastian Münster (1489-1552) – niemiecki humanista, geograf, kosmograf, kartograf i hebraista.
Dzieło, w którym pierwotnie znajdowała się rycina, składało się z 50 miedziorytniczych portretów
wybitnych teologów, głównie protestanckich. Każda rycina opatrzona była komentarzem, w tym informacjami biograficznymi.
MF/G/2
Nauka i sztuka w czasach Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 25, nr kat. 68.
ZW
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II.3.9. Alegoria astronomii, Johann Sadeler (I), ok. 1560-1600
Allegory of astronomy, Johann Sadeler (I), ca. 1560-1600

Miejsce powstania nieznane, artysta działał w wielu
ośrodkach w Europie
Miedzioryt
Wys. 14,8 cm, szer. 10,5 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r.

Place of creation unknown as the artist was active in
many centres in Europe
Copperplate
Height 14.8 cm, width 10.5 cm
In the Museum’s collection from 1948

Rycina przedstawia personifikację astronomii w antycznej, drapowanej sukni i ozdobnym napierśniku. Wyobrażona jest jako uskrzydlona kobieta, siedząca na cokole i wspierająca się o globus nieba
z wizerunkami gwiazdozbiorów. Lewą ręką pokazuje wskaźnikiem niebo. Jej głowę zdobią gwiazdy, na piersiach wyobrażone ma symbole Słońca i Księżyca. Po jej prawej stronie znajduje się orzeł.
U stóp postaci widnieją książki oraz przyrządy pomiarowe, m. in. zegar słoneczny oraz kompas.
Z lewej strony kompozycję zamyka pień drzewa, w oddali zamek, z prawej zaś strony widoczne są
ruiny mauzoleum z posągiem leżącego Wodnika. U góry napis: „ASTRONOMIA.” U dołu, po prawej
stronie kompasu, sygnatura: „J. Sadler sculp. et excudit.”. W lewym dolnym rogu, na księdze napis:
„M. de Vos figura.”. Pod ryciną dwuwiersz: „Caelorum varios motus scrutatur & orbes/ Astrologus,
penetratq. psos, at. astra perrat.” Poniżej dopisek: „in Bassano per il Remondini”.
Stan zachowania: bardzo dobry
Rycina jest częścią serii poświęconej siedmiu sztukom wyzwolonym: gramatyce, retoryce, dialektyce, muzyce, geometrii, arytmetyce i astronomii. Autor wzorował się na rysunku Maertena de Vosa,
co odnotowane jest na samej grafice – „M. de Vos figura”.
MF/G/160
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 219.
ZW
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II.3.10. Alegoria geometrii, Johann Sadeler (I), ok. 1570-1600
Allegory of geometry, Johann Sadeler (I), ca. 1570-1600

Miejsce powstania nieznane, artysta działał w wielu
ośrodkach w Europie
Miedzioryt
Wys. 14,5 cm, szer. 10,5 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r.

Place of creation unknown as the artist was active
in many centres in Europe
Copperplate
Height 14.5 cm, width 10.5 cm
In the Museum’s collection from 1948

Na rycinie personifikacja geometrii, wyobrażona jako kobieta w drapowanej, antycznej sukni
i ozdobnym napierśniku, z corona muralis na głowie. Postać nachyla się nad kulą ziemską, mierząc
ją cyrklem, który trzyma w prawej dłoni. Kulę podtrzymują żaba i wąż. Wokół umieszczone są przyrządy pomiarowe – cyrkiel i liniały oraz księgi. U góry napis: „GEOMETRIA”. W tle antyczne ruiny.
W lewym dolnym rogu napis: „Ioan. Sadler sculp. et excudit.”. W prawym dolnym rogu inskrypcja:
„M. de Vos figura”. Pod ryciną dwuwiersz: „Terrarum Spatia & mentas Geometria ponit/ Distinguotq.
psagas, montesq. Ac flumina sus Erat”.
Stan zachowania: bardzo dobry
Rycina jest częścią serii poświęconej siedmiu sztukom wyzwolonym: gramatyce, retoryce, dialektyce, muzyce, geometrii, arytmetyce i astronomii. Autor wzorował się na rysunku Maertena de Vosa,
co odnotowane jest na samej grafice – „M. de Vos figura”.
MF/G/159
Niepublikowany
ZW
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II.3.11. Scena biblijna – raj, Jost Amman, 1579
Biblical scene – Paradise, Jost Amman, 1579

Frankfurt nad Menem (miejsce wydania), Niemcy
Miedzioryt
Wys. 32 cm, szer. 39,6 cm
Zakup aukcyjny w antykwariacie „Nautilus”. Grafika
pochodzi z dzieła Bartholomaeusa Chasseneuza
„Catalogus gloriae mundi”, opublikowanego we
Frankfurcie nad Menem w 1579 r.

Frankfurt am Main (place of publication), Germany
Copperplate
Height 32 cm, width 39.6 cm
Purchased at auction at the antiquarian bookshop
“Nautilus”. The image comes from Barthélemy de
Chasseneuz’s work Catalogus gloriae mundi, published
in Frankfurt am Main in 1579.

Rozbudowana scena ujęta w podwójną ramkę – w zewnętrzną prostokątną wpisana jest owalna,
składająca się z ornamentu ze stylizowanych liści. W czterech rogach, poza owalnym obrysem, personifikacje wiatrów pod postacią głów dmących wiatrem putt.
W owalu główne przedstawienie – raj, nadzy Adam i Ewa na tle pejzażu, otoczeni bujną roślinnością i zwierzętami reprezentującymi liczne gatunki (lew, małpa, byk, jeleń, koń, łabędź, królik, paw,
dzik). Kompozycja odpowiadająca tendencji artystycznej „horror vacui”. Nad Adamem i Ewą banderole z łacińskimi wersami – przy Adamie: „Omnia subiecisti sub pedibus eius.”, przy Ewie: „Os homini sublime didt, coleumq videre/ Iussit et crectos ad sidere tollere vultus.”.
Stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne zacieki w górnych rogach ryciny
Rycina powstała jako ilustracja książkowa do dzieła „Catalogus gloriae mundi”, encyklopedii autorstwa prawnika Bartholomaeusa Chasseneuza, wydanej po raz pierwszy w 1529 r. Chasseneuz podejmuje w niej różne tematy: od historii przez politykę, ekonomię, sztukę wojenną, astrologię, urzędy
kościelne, cnoty ludzkie po ówczesne postępy w nauce, rzemiośle i sztuce.
Jost Amman (1539-1591) – szwajcarski malarz i rytownik, w 1561 r. osiadł w Norymberdze, gdzie zajmował się głównie ilustracją książkową. W latach osiemdziesiątych XVI w. zyskał sławę jako artysta.
MF/G/263
Niepublikowany
ZW
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II.3.12. Wizerunek Uranii, Crispijn de Passe Starszy, ok. 1589-1611
Image of Urania, Crispijn de Passe the Elder, c. 1589-1611

Kolonia, Niemcy
Miedzioryt
Śr. 13,2 cm
Zakup aukcyjny w antykwariacie
„Nautilus“

Cologne, Germany
Copperplate
Diameter 13.2 cm
Purchased at auction at the antiquarian bookshop
“Nautilus”

Okrągła rycina z przedstawieniem Uranii, muzy astronomii, wyobrażonej jako kobieta w długiej, drapowanej sukni, siedząca pod drzewem na tle pejzażu. Włosy upięte, na obu rękach, na szyi i w uszach
biżuteria. W lewej dłoni trzyma cyrkiel, w prawej zwój. Wsparta jest na globusie nieba. U jej stóp spoczywają astrolabium i księga. W oddali widoczne miasto oraz grupa ludzi obserwujących gwiaździste
niebo. U góry, z prawej strony napis: „VRANIA”. W otoku inskrypcja: „Crispian de Passe/ jnentor excudit” oraz „Vranie Coeli motus et sidera monstrat: Quid Jouis, et placidae promittat Cypidos astrum;
Quid portendat Hyas, et quid nombosus Orion, Feralique coma signum ferale cometes.”.
Stan zachowania: bardzo dobry
Jest to jedna z serii dziewięciu rycin pt. „Muzy”. Wzorowana na „Uranii” autorstwa Hendrika
Goltziusa.
Crispijn de Passe Starszy (1564-1637) – rysownik, rytownik i wydawca związany z kręgiem sztuki niderlandzkiej. Do lat osiemdziesiątych XVI w. tworzył w Antwerpii, później w Kolonii, gdzie założył własne
wydawnictwo.
MF/G/264
T. Piaskowski, H. Szkop, Zabytki Fromborka, Frombork 2003, s. 129.
ZW
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II.3.13. [Polska] De Sarmatia regione Europa, Michael Wohlgemuth
lub Wilhelm Pleydenwurff, 1493
[Poland] De Sarmatia regione Europa, Michael Wohlgemuth or Wilhelm
Pleydenwurff, 1493

Norymberga, Niemcy, wydawca: Antonius Koberger
Drzeworyt
Grafika: wys. 23,3 cm, szer. 22,5 cm; format karty:
wys. 44,5 cm, szer. 29 cm
Zakup aukcyjny w antykwariacie „RARA AVIS”. Strona
pochodzi z dzieła „Liber Chronicarum” autorstwa
Hartmanna Schedela, wydanego w Norymberdze w 1493 r.

Nuremberg, Germany, publisher: Antonius Koberger
Woodcut
Image: height 23.3 cm, width 22.5 cm, total size:
height 44.5 cm, width 29 cm
Purchased at auction at the antiquarian bookshop “RARA
AVIS”. The page is taken from the work Liber Chronicarum
by Hartmann Schedel, published in Nuremberg in 1493.

Alegoryczny widok Polski z panoramą warownych miast i wsi położonych nad rzeką. W oddali
(u góry ryciny) widoczne jest ujście rzeki do morza, a na nim statki. Nad ryciną tytuł: „De Sarmatia
regione Europa”. Pod ryciną napis: „De regno poloniae et eius initio” i przedstawienie regaliów (jabłko, berło i korona) oraz 12 wierszy łacińskiego tekstu, kontynuowanego na odwrocie.
Stan zachowania: bardzo dobry
Hartmann Schedel (1440-1514) – niemiecki lekarz, bibliofil, kosmograf. Zasłynął jako autor „Kroniki
świata” (łac. Liber Chronicarum), jednej z najbardziej znanych kosmografii świata. Wydana została
w dwóch językach: po łacinie i w języku niemieckim. Oprócz opisu historii świata zawierała liczne
ilustracje drzeworytnicze, wśród nich mapy i widoki miast. Autorami ilustracji drzeworytniczych
w dziele byli Michael Wohlgemuth oraz Wilhelm Pleydenwurff.
MF/G/267
Niepublikowany
ZW
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II.3.14. [Widok Krakowa] Casmirus, Cracovia, Clepardia, Michael
Wohlgemuth lub Wilhelm Pleydenwurff, 1493
[View of Kraków] Casmirus, Cracovia, Clepardia, Michael Wohlgemuth or
Wilhelm Pleydenwurff, 1493

Norymberga, Niemcy, wydawca: Antonius Koberger
Drzeworyt
Grafika: wys. 25,2 cm, szer. 54,5 cm; format karty:
wys. 42 cm, szer. 57 cm
Zakup aukcyjny w Antykwariacie Naukowym w Krakowie.
Strona pochodzi z dzieła „Liber Chronicarum”
autorstwa Hartmanna Schedela, wydanego
w Norymberdze w 1493 r.

Nuremberg, Germany, publisher: Antonius Koberger
Woodcut
Image: height 25.2 cm, width 54.5 cm, total size:
height 42 cm, width 57 cm
Purchased at auction at the scientific antiquarian
bookshop (Antykwariat Naukowy) in Kraków. The page
is taken from the work Liber Chronicarum by Hartmann
Schedel, published in Nuremberg in 1493.

Wycięte dwie stronnice, dwustronnie zadrukowane, sklejone w jedną całość. Rycina w prostokątnej
ramie przedstawia alegoryczny widok panoramiczny Krakowa, Kazimierza i Kleparza z lotu ptaka,
od strony północnej. W otoczeniu pejzażu znajdują się skupiska miejskie otoczone murami. Każde
z nich jest podpisane: górujące na rysunku zabudowane wzniesienie figuruje jako „CRACOVIA”, nad
murami miejskimi widnieje napis: „CASMIRUS”, zaś przy zabudowaniach w prawym dolnym rogu:
„CLEPARDIA”. Nad ryciną fragment łacińskiego tekstu.
Stan zachowania: dobry
„Kronika świata” (łac. Liber Chronicarum) autorstwa Hartmanna Schedela to bogato ilustrowany
opis dziejów świata. W dziele znajdują się m.in. sceny biblijne, wizerunki postaci historycznych,
mapy świata i Europy, liczne widoki miast – także polskich, w tym Krakowa. Omawiany wizerunek
jest najstarszym zachowanym widokiem Krakowa. Mimo że jest to imaginacyjny obraz miasta, wykonany został ze znajomością układu urbanistycznego. Przypuszcza się, że autorem rysunku, który
posłużył do wykonania ryciny jest Konrad Celtis, niemiecki humanista, poeta i nauczyciel uniwersytecki, który przebywał w Krakowie w latach 1488-1490/91.
MF/G/260
Niepublikowany
ZW
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Zespół drzeworytów J. Muczkowskiego
Set of woodcuts by J. Muczkowski

Zaprezentowane i opisane poniżej ryciny odbite
zostały w XIX w. z oryginalnych XVI-wiecznych klocków
drzeworytniczych. To niezwykle bogaty zbiór krakowskiej
grafiki kalendarzowej i astronomicznej, zebranej
i opracowanej przez Józefa Muczkowskiego (historyka,
kolekcjonera, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej), z którego
na potrzeby katalogu wybrano zaledwie część
znajdujących się tam rycin.
MF/G/15-136

120

The engravings presented and described below were
made in the 19th century using original 16th-century
wooden blocks. This is an extraordinarily extensive
collection of Cracovian calendar and astronomical
prints, collected and compiled by Józef Muczkowski
(historian, collector, professor at the Jagiellonian
University and director of the Jagiellonian Library),
from which only some engravings have been selected
for the purpose of the catalogue.
MF/G/15-136
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II.3.15. Grafika kalendarzowa – figury zodiaku, XVI w. (matryca),
odbitki – lata 30-40-te XIX w.

Calendar prints – astrological signs, 16th century (plate), prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 2,3 – 7,7 cm, szer. 2,2 – 5,7 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pochodzą z różnych dzieł
astronomicznych, astrologicznych i kalendarzy
wydanych w XVI w. w Krakowie

Kraków
Woodcut
Height 2.3 – 7.7 cm, width 2.2 – 5.7 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned from
the Museum in Łowicz. The engravings were taken from
various astronomical and astrological works as well as
calendars published in the 16th century in Kraków.

Trzy grupy niewielkich, czarno-białych rycin z przedstawieniami figur zodiaku i jedno pojedyncze wyobrażenie Wagi wpisanej w wieniec laurowy (MF/G/86). Każda grupa powstała w innej stylistyce. Pierwsza to dwa naturalistyczne wyobrażenia Koziorożca i Ryb wpisane w podwójny okrąg,
a następnie w prostokątne obramienie z dekoracją roślinną w narożach (MF/G/67, 73). Druga grupa
(G/70, 83-85) zawiera przedstawienia figur Skorpiona, Bliźniąt, Wagi i Strzelca ujęte w kwadratowe obramienia. Wykonane zostały grubszą kreską, kompozycja jest tak samo nieskomplikowana.
Trzecia grupa (MF/G/53-61) znacznie odbiega formą od pozostałych, cechuje się także największym
kunsztem wykonania. Kompozycja rozbudowana, kreska imituje miedzioryt, a figury zodiaku wyobrażone zostały na tle tarczy słonecznej. U dołu umieszczono sierp Księżyca z ludzką twarzą.
Stan zachowania: bardzo dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Zawarto je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece
Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych”, wydanym w 1849 r. w Krakowie. W zbiorach Muzeum
znajduje się jeszcze kilka innych, nie połączonych z pozostałymi seriami wyobrażeń zodiaku.
E. Chojecka w swoim opracowaniu poświęconym krakowskiej grafice kalendarzowej i astronomicznej w XVI w. podaje, że ilustracje zodiaku należały do najbardziej popularnych wyobrażeń grafiki
kalendarzowej. Figury zodiaku obrazowały roczny upływ czasu, oznaczały kolejne miesiące w ilustracjach prac miesięcznych, występowały także w rycinach przedstawiających tzw. Człowieka zodiakalnego oraz tworzyły kompletne serie składające się z dwunastu rycin. W pracy E. Chojeckiej
odnajdziemy także próbę dokładniejszego datowania poszczególnych serii. Ryciny MF/G/67, 73 powstać miały ok. 1542 r., ponieważ naśladują znaki zodiaku z zielnika Spiczyńskiego, wydanego około
tego roku. Drzeworyty oznaczone numerami MF/G/70, 83-85 to dwie repliki i dwie odbitki z kalendarzy ściennych: „Dziennika wyboru czasów” Michała z Wiślicy z 1539 r. oraz „Kalendarza ściennego na rok 1539”. Wyobrażenie Wagi, którego nie sposób powiązać z żadnym innym, sygnowane numerem MF/G/86, pochodzi z nieznanego kalendarza z poł. XVI w., a seria MF/G/53-62, 64 datowana
jest na przełom XVI i XVII w.
MF/G/53-62, 64, 67, 70, 73, 83-86
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 133-146.
Komety, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork
1986, nr kat. 49.
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 90.
ZW
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Wyobrażenie zodiakalnej Wagi w wieńcu laurowym
(MF/G/86)

Figury zodiaku: Koziorożec i Ryby (MF/G/67, 73)

Figury zodiaku: Skorpion, Waga, Strzelec i Bliźnięta
(MF/G/70, 83-85)
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Jedenaście figur zodiaku na tle Słońca i Księżyca, brakuje
wyobrażenia Wagi (MF/G/53-61)
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II.3.16. Grafika kalendarzowa – wizerunki prac miesięcznych, XVI w.
(matryca), odbitki – lata 30-40-te XIX w.
Calendar prints – images of seasonal work assigned to each month, 16th
century (plate), prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 2,4 – 4 cm, szer. 2,9 – 7,2 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pochodzą z kalendarzy wydanych
w XVI w. w Krakowie.
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Kraków
Woodcut
Height 2.4 – 4 cm, width 2.9 – 7.2 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned from
the Museum in Łowicz. The engravings were taken from
calendars published in the 16th century in Kraków.

Powrót do spisu treści

Zbiór ilustracji prac miesięcznych z przedstawieniami różnych scen rodzajowych z życia codziennego na wsi, wśród nich: prace gospodarskie, karczowanie i sianie, orka i siew, sianie i bronowanie, sianokosy, żniwa, zwózka siana, odpoczynek żniwiarzy, polowanie, karczunek, zwózka drewna,
winobranie, świniobicie, prace wiosenne, wyrób wina czy strzyżenie owiec. Ryciny są niewielkie,
w formacie prostokąta, jednobarwne (czarny tusz), każda ujęta w ramę. Postaci zazwyczaj na tle pejzażu, przedstawione w sposób uproszczony, często schematycznie.
Zespół ten można podzielić na cztery różne, powiązane stylistycznie serie. Pierwsza to ryciny ujęte
w podwójną linię obramienia, z silnymi kontrastami bieli i czerni (MF/G/101, 102, 108, 109, 114, 122).
Druga grupa (MF/G/87, 103-107) wyróżnia się przejrzystym układem kompozycyjnym, wyrazistą
kreską oraz oszczędnością w szczegółach. Trzecia seria (MF/G/110-113) jest zbudowana kontrastami, grubą kreską oraz cieniowaniem o formacie bardziej wydłużonego prostokąta. Na rycinach każdorazowo oprócz sceny rodzajowej umieszczono figury znaków zodiaku. Ryciny tworzące czwarty,
najliczniejszy zespół (MF/G/93-100), choć również wpisane w prostokąt, ujęte zostały także w owalne obramienia z dekoracją roślinną na zewnątrz. Przy każdej scenie umieszczony jest odpowiadający danemu miesiącowi znak zodiaku. Tutaj również wykorzystano cieniowanie kreskami.
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór
odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie. Krakowska ilustracja kalendarzowa stanowi niejednolity zbiór, w którym każda rycina jest dziełem innego drzeworytnika.
Zbiór ten jest jednak dość jednorodny stylistycznie, ponieważ większość twórców czerpała inspirację z kompozycji dzieł norymberskiego mistrza Hansa Sebalda Behama. W kolekcji Muzeum, oprócz
przedstawionych powyżej rycin, znajduje się również kilka innych wyobrażeń prac miesięcznych,
nie połączonych z pozostałymi seriami kalendarzowymi.
Grafikę kalendarzową z ilustracjami prac miesięcznych opracowaną przez Muczkowskiego datowała, a także identyfikowała E. Chojecka w swojej pracy poświęconej krakowskiej grafice kalendarzowej i astronomicznej w XVI w. Przedstawiona w nocie „grupa pierwsza” powstać miała w latach
1532-1550, „druga” ok. 1541 r., „trzecia” ok. 1532-1550, natomiast „czwarta” pod koniec XVI w.
Ilustracje prac miesięcznych stanowiły najpopularniejszy temat grafiki kalendarzowej przełomu
średniowiecza i renesansu. Składało się na nie 12 drzeworytniczych scen rodzajowych z życia wiejskiego, które związane były z poszczególnymi miesiącami. Niestety obecnie ryciny te nie tworzą już
pełnych zespołów. Sceny rodzajowe były dość swobodnie przypisywane poszczególnym miesiącom
– ta sama scena w różnych kalendarzach mogła być ilustracją zupełnie innego miesiąca. Dużym ułatwieniem przy identyfikacji są pojawiające się przy niektórych seriach figury zodiaku. Za przykład
scen przypisanych do konkretnych miesięcy posłuży tu grupa „czwarta”. Styczeń z Wodnikiem wyobrażony jest za pośrednictwem sceny uczty, luty z Rybami to kobieta grzejąca się przy piecu, maj
z Bliźniętami – przejażdżka łodzią i para zakochanych na brzegu, czerwiec z Rakiem – przekopywanie ziemi, lipiec z Lwem – sianokosy, sierpień z Panną – żniwa, wrzesień z Wagą – sianie i bronowanie, a październik ze Skorpionem – winobranie.
MF/G/87, 93-114, 122
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 40-57.
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Grupa sześciu scen rodzajowych
związanych z pracami odbywającymi
się w danych miesiącach: lutym (siew,
przycinanie drzew), marcu (kopanie
ziemi, przycinanie roślin), sierpniu (żniwa),
październiku (produkcja wina), listopadzie
(orka i siew) i grudniu (świniobicie),
MF/G/101, 102, 108, 109, 114, 122

Sześć rycin ze scenami rodzajowymi
kojarzonymi z danymi miesiącami: lutym
(stawianie płotu), marcem (przycinanie
drzew), lipcem (sianokosy), sierpniem
(żniwa), październikiem (produkcja wina)
i grudniem (świniobicie), MF/G/87, 103-107
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Cztery sceny rodzajowe nawiązujące do miesięcy: czerwca (strzyżenie owiec), lipca
(sianokosy), sierpnia (żniwa), grudnia (świniobicie), MF/G/110-113

Osiem rycin ze scenami rodzajowymi związanymi z poszczególnymi miesiącami: styczniem (uczta), lutym (kobieta
grzejąca się przy piecu), majem (przejażdżka łodzią oraz para zakochanych), czerwcem (przekopywanie ziemi),
lipcem (sianokosy), sierpniem (żniwa), wrześniem (bronowanie i siew), październikiem (winobranie), MF/G/93-100
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II.3.17. Personifikacje ciał niebieskich, XVI w. (matryca),
odbitki – lata 30-40-te XIX w.

Personifications of celestial bodies, 16th century (plate), prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 5,2 – 7,9 cm, szer. 3,2 – 4,8 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pochodzą z różnych dzieł,
w tym kalendarzy wydanych
w XVI w. w Krakowie.

128

Kraków
Woodcut
Height 5.2 – 7.9 cm, width 3.2 – 4.8 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned
from the Museum in Łowicz. The engravings were taken
from various works, including calendars published
in the 16th century in Kraków.
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Grafiki pochodzą z serii rycin przedstawiających personifikacje ciał niebieskicht, ujęte en trois quarts, w dynamicznej pozie, zazwyczaj w wykroku. U stóp każdej z nich znajdują się odpowiadające im domy zodiakalne. Planety, przedstawione w antycznych strojach, przypominają starożytnych
bogów. Ryciny są jednobarwne, odbite z użyciem czarnego tuszu.
Opisywane ryciny podzielić można na cztery podobne stylistycznie grupy. Pierwsza grupa to personifikacje planet wyobrażone na tle pagórkowatego krajobrazu. U stóp każdej postaci znajduje się odpowiadająca jej figura zodiaku (MF/G/45, 46, 48, 49), a są to: Mars (ze zwierzętami zodiaku – Baranem
i Skorpionem) i Jowisz (u jego stóp Ryby i Strzelec) wyobrażeni jako rycerze, Słońce pod postacią postaci mężczyzny trzymającego w ręku tarczę słoneczną (za nim Lew) oraz Luna unosząca ręką sierp
Księżyca (u jej nóg Rak). Drugą grupą są przedstawienia bez ograniczników w postaci elementów architektonicznych (MF/G/51, 52, 131-133): Saturn (nagi mężczyzna z długą brodą, zamachujący się sierpem na trzymane w lewej dłoni nagie dziecko, u stóp ma uosobienie Wodnika i Koziorożca), Merkury
(zbrojny mężczyzna z kaduceuszem, u nóg sylwetki symbolizujące Pannę i Bliźnięta), Mars (mężczyzna
w zbroi z chorągwią w prawej ręce, w lewej trzyma dorównujący mu wielkością miecz, u nóg znajdują
się wyobrażenia Skorpiona oraz Barana), Wenus (naga kobieta w profilu z pochodnią w ręku, u której
stóp widnieją stojący Amor oraz leżący Byk) i Słońce (siedzący na lwie nagi mężczyzna z berłem i jabłkiem królewskim). Trzecia grupa to personifikacje ujęte w zwieńczoną półkoliście ramę (MF/G/127130): Księżyc (jest to Diana z łukiem i strzałą, u stóp której spoczywa Rak), Jowisz (mężczyzna w zbroi
z berłem i wiązką piorunów w rękach, w towarzystwie Ryb i Koziorożca), Saturn (brodaty mężczyzna
z kosą i dzieckiem w rękach, u stóp: Koziorożec i Wodnik) oraz Mars (mężczyzna w zbroi, w rękach
dzierży miecz i tarczę, u jego nóg stoją Baran i Skorpion). Czwarta grupa obejmuje dwa przedstawienia
w promienistych obramieniach i prostokątnej ramie, których stylistyka imituje miedzioryty (MF/G/91,
135). Jest to dmąca w róg personifikacja planety Wenus (Jutrzenki) z włócznią w prawej ręce, umieszczona w prostokątnej ramie (u jej nóg znajduje się Rak) oraz Saturn, przedstawiony jako nagi starzec
z brodą, z sierpem i laską w ręku oraz Koziorożcem i Wodnikiem u nóg.
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece
Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie. W zbiorach Muzeum, oprócz
przedstawionych powyżej rycin, znajduje się również kilka innych, nie połączonych z pozostałymi
seriami, wizerunków personifikacji ciał niebieskich.
Personifikacje ciał niebieskich znajdujące się w tzw. zbiorze Muczkowskiego datowała E. Chojecka
w swojej pracy poświęconej krakowskiej grafice kalendarzowej i astronomicznej XVI w. Opisane
powyżej grupy datujemy wg autorki następująco: „pierwsza” – poł. XVI w., „druga” – okres między
1529 a 1542 r., „trzecia” i „czwarta” – druga poł. XVI w.
Przedstawienia te tworzyły jedną serię siedmiu ilustracji, wykorzystywanych wielokrotnie i zestawianych w różnych konfiguracjach. Występowały one w kalendarzach ściennych na marginesach
bądź w formie pasa, znajdującego się u góry bądź u dołu strony kalendarza.
MF/G/45, 46, 48, 49, 51, 52, 91, 127-133, 135
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 73-83.
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 84, 85.
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Grupa czterech personifikacji ciał niebieskich: Słońce,
Mars, Jowisz, Wenus (MF/G/45, 46, 48, 49)

Personifikacje Marsa, Wenus, Saturna, Merkurego i Słońca (MF/G/ 51, 51, 131-133)
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Wyobrażenia ciał niebieskich: Mars, Księżyc, Jowisz, Saturn (MF/G/127-130)

Dwa przedstawienia planet: Wenus i Saturn (MF/G/91, 135)
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II.3.18. Alegorie astrologii i medycyny, 2. poł. XVI w. (matryca),
odbitki – lata 30-40-te XIX w.

Allegories of astrology and medicine, second half of the 16th century (plate),
prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 5,9 cm, szer. 12,3 cm; wys. 5,5 cm, szer. 12,6 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pochodzą z różnych dzieł
astronomicznych, astrologicznych i kalendarzy
wydanych w XVI w. w Krakowie.

Kraków
Woodcut
Height 5.9 cm, width 12.3 cm, height 5.5 cm, width 12.6 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned
from the Museum in Łowicz. The engravings were taken
from various astronomical and astrological works as well
as calendars published in the 16th century in Kraków.

Dwa analogiczne drzeworyty, z których jeden jest uproszczoną kopią drugiego, przedstawiające
personifikacje medycyny i astrologii w otoczeniu przynależnych im atrybutów (instrumenty astronomiczne, książki, akcesoria medyczne). Obie postaci siedzą naprzeciw siebie. Jedna z rycin, stanowiąca pierwowzór drugiego wizerunku, sygnowana jest monogramem „IB”. U góry, pomiędzy obiema postaciami napis: „Nos ambae unum summus”. Przy personifikacji po lewej stronie na księdze
umieszczona jest inskrypcja: „MEDICINA”, przy drugiej zaś, po prawej stronie: „ASTROLOGIA”.
U góry, pośrodku napis: „NOS AMBAE UNVM SVMMVS”.
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece
Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie.
E. Chojecka, opisując XVI-wieczną krakowską grafikę kalendarzową i astronomiczną, podejrzewała, że oba drzeworyty wzorowane były na nieznanym graficznym pierwowzorze z Niderlandów.
Podawała również, iż napis „NOS AMBAE UNVM SVMMVS” potwierdza fakt łączenia medycyny
i wiedzy lekarskiej z astrologią.
MF/G/90, 92
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 161, 162.
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 83.
ZW
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II.3.19. Człowiek zodiakalny, koniec XV w., 2. poł. XVI w. (matryca),
odbitki – lata 30-40-te XIX w.

Zodiac Man, end of the 15th century, second half of the 16th century (plate),
prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 7,5 cm, szer. 5,7 cm; wys. 8,5 cm, szer. 4,2 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r.,
przekaz z Muzeum w Łowiczu. Ryciny pochodzą
z kalendarzy wydanych w XV i XVI w.
w Krakowie.

Kraków
Woodcut
Height 7.5 cm, width 5.7 cm, height 8.5 cm, width 4.2 cm
In the Museum’s collection from 1948,
consigned from the Museum in Łowicz. The engravings
were taken from calendars published in the 15th and 16th
centuries in Kraków.

Dwa zupełnie odmienne wyobrażenia Człowieka zodiakalnego (łac. Homo Signorum). Oba przedstawiają postać ludzką, wokół której umieszczone są figury znaków zodiaku. Starsza rycina (MF/G/134)
ukazuje wydłużoną postać, na ciele której rozmieszczono personifikacje znaków zodiaku. Druga,
nieco późniejsza grafika (MF/G/50) przedstawia człowieka w szerokiej ramie podzielonej na części,
w których to znajdują się symbole znaków zodiaku. Podzielono je na kategorie: gut (dobre) i bös (złe).
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece
Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie. Rycina G/134 jest najstarszym
krakowskim wyobrażeniem Homo Singorum, datowanym na koniec XV w., zaś sygnowana G/50 powstała w 2. poł. XVI w.
E. Chojecka w opracowaniu poświęconym XVI-wiecznej krakowskiej grafice kalendarzowej i astronomicznej opisywała również przedstawienia Człowieka zodiakalnego. Pomagały one ustalać czas
wykonywana zabiegów lekarskich, ponieważ wierzono, że gwiazdozbiory zodiaku wywierają wpływ
na poszczególne części ciała ludzkiego.
MF/G/50, 134
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 86, 87.
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II.3.20. Alegoryczne przedstawienie gwiazdozbiorów –
Wielka i Mała Niedźwiedzica ze Smokiem, 1531 (matryca),
odbitka – lata 30-40-te XIX w.

Allegorical representation of the constellations – Ursa Major and Ursa Minor
with the Dragon, 1531 (plate), print – 1830s-40s

Kraków, Maciej Scharffenberg (wydawca)
Drzeworyt
Wys. 8,2 cm, szer. 6,3 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Rycina pierwotnie znajdowała się
w podręczniku wróżbiarstwa astrologicznego
Lukiana z Samosat(y) z komentarzem Józefa Strusia
(łac. [...] Astrologia, Erasmo Rotterodamo interprete.
Josephi Struthii Posnanien[sis] in Luciani astrologiam
commentariorum libri duo), wydanym w 1531 r.

Kraków, Maciej Scharffenberg (publisher)
Woodcut
Height 8.2 cm, width 6.3 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned
from the Museum in Łowicz. The engraving originally
featured in the manual of astrological divination by
Lucian of Samosata with a commentary by Josephus
Struthius [...] Astrologia, Erasmo Rotterodamo interprete.
Josephi Struthii Posnanien[sis] in Luciani astrologiam
commentariorum libri duo), published in 1531.

Kompozycja składa się z trzech figuralnie przedstawionych gwiazdozbiorów – Smoka, Małej Niedźwiedzicy i Wielkiej Niedźwiedzicy. Figury zwierząt ułożone piętrowo. U dołu stoi zwrócona w prawą stronę Wielka Niedźwiedzica, powyżej znajduje się Smok skierowany w lewą stronę, a w zakolu
jego ogona, nad Wielką Niedźwiedzicą, zawieszona jest do góry nogami Mała Niedźwiedzica, pod
którą widnieje napis: „Vrsa minor”. Na sylwetki wyobrażonych gwiazdozbiorów naniesiono symbole
gwiazd.
Stan zachowania: dobry
Choć klocek drzeworytniczy zachowany jest w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie
odbito go w albumie Józefa Muczkowskiego, w którym to autor zebrał i opracował XVI-wieczne krakowskie drzeworyty z dzieł polskich, znajdujące się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Na karcie wspomnianego wyżej podręcznika wróżbiarstwa astrologicznego znajdują się, nie odbite
w muzealnym egzemplarzu, pozostałe łacińskie podpisy gwiazdozbiorów: „Draco.” oraz „Vrsa Maior.”.
Lukian z Samosat(y), łac. Lucianus Samosatensis (ok. 120-190) – pisarz i retor, autor licznych dzieł
o tematyce historycznej, filozoficznej, etycznej czy religijnej. W swoim podręczniku do wróżbiarstwa astrologicznego zakładał, że gwiazdy i planety wpływają na wszystkie przejawy życia na Ziemi i kierują nimi, zarówno w odniesieniu do ciała ludzkiego, jak i przyrody. Teoria ta aktualna była
nadal w XVI w. i dłużej – aż do połowy XVIII w.
MF/G/33
Niepublikowany
ZW
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II.3.21. Przedstawienia zaćmienia Słońca lub Księżyca – zaćmienia na
tle figur zodiaku, XVI w. (matryca), odbitki – lata 30-40-te XIX w.
Representations of solar or lunar eclipses – eclipses against a background of
astrological signs, 16th century (plate), prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 1,4 – 6,6 cm, szer. 5,4 – 6,7 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pochodzą z różnych dzieł
astronomicznych, astrologicznych i kalendarzy
wydanych w XVI w. w Krakowie.

Kraków
Woodcut
Height 1.4 – 6.6 cm; width 5.4 – 6.7 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned from
the Museum in Łowicz. The engravings were taken from
various astronomical and astrological works as well as
calendars published in the 16th century in Kraków.

Różnorodny zespół niewielkich, alegorycznych przedstawień zaćmienia Słońca lub Księżyca na tle
figur zodiaku. Czarno-białe ryciny, każda ujęta w ramę o kształcie bardziej lub mniej wydłużonego, prostokąta (z jednym wyjątkiem). Są to proste, dość schematyczne wyobrażenia, z wyłączeniem
zaćmienia na tle Wodnika (G/136), które zobrazowane zostało poprzez personifikację Wodnika jako
ozdobionego symbolami gwiazd stojącego mężczyzny, zwróconego w prawo i lejącego wodę z dzbana do postawionej na ziemi miski. Postać przysłonięta została czarną tarczą (Księżyca) z rysunkiem
oczu, nosa i ust. Pozostałe alegorie to na ogół pejzaż z figurą zodiaku na niebie, przysłoniętą tarczą
Księżyca lub Słońca z „twarzą” lub – jak w przypadku grafiki o numerze G/30 – trzymającą ową tarczę. Drzeworyt G/30 wyobraża zaćmienie na tle Bliźniąt, G/39 to zaćmienie na tle Skorpiona, G/63
– na tle Barana, G/71 – na tle Koziorożca i Bliźniąt, a G/79 – na tle Strzelca i Koziorożca (w typ przypadku scena odgrywa się na niebie, bez przedstawionego pejzażu).
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece
Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie.
E. Chojecka w pracy poświęconej XVI-wiecznej krakowskiej grafice kalendarzowej i astronomicznej
datowała niektóre z omawianych rycin: G/30 powstać miała w 2. poł. XVI w., G/39 ok. poł. XVI w.,
G/63 ok. 1550 r., a G/136 ok. 1520-30 r. Rycina z zaćmieniem na tle Wodnika (G/136), mimo iż zdaniem autorki powstała wcześniej, znalazła się również na karcie tytułowej Kalendarza wiecznego
z przełomu XVI i XVII w. Tego typu ilustracje nie tworzyły pełnych serii dwunastu figur zodiaku,
przedstawiano na nich bowiem tylko te, w których znajdowały się Słońce lub Księżyc w momencie
swego zaćmienia.
W zbiorach Muzeum, oprócz przedstawionych poniżej rycin, znajduje się również kilka innych, nie
datowanych szczegółowiej przedstawień zaćmienia Słońca lub Księżyca na tle figur zodiaku.
MF/G/30, 39, 63, 71, 79, 136
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 147-155.
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II.3.22. Przedstawienia zaćmienia Słońca lub Księżyca – zaćmienia ze
Smokiem, 2. poł. XVI w., XVI w. (matryca), odbitki – lata 30-40-te XIX w.
Representations of solar or lunar eclipses – eclipses with the Dragon, second
half of the 16th century, 16th century (plate), prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 3 cm, szer. 6,3 cm; wys. 1,7 cm, szer. 5,9 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pochodzą z różnych dzieł
astronomicznych, astrologicznych i kalendarzy
wydanych w XVI w. w Krakowie.

Kraków
Woodcut
Height 3 cm, width 6.3 cm, height 1.7 cm, width 5.9 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned
from the Museum in Łowicz. The engravings were taken
from various astronomical and astrological works as well
as calendars published in the 16th century in Kraków.

Dwie niewielkie, czarno-białe ryciny z alegoriami zaćmienia Słońca lub Księżyca z figurą Smoka.
Pierwsza grafika (G/31) obrazuje tzw. zaćmienie Księżyca „przy głowie smoczej”, wyobrażone poprzez sylwetę skrzydlatego smoka trzymającego w paszczy tarczę Księżyca (z zaznaczonymi oczami, nosem i ustami). Stwór zwrócony jest w prawo, ma ogon węża, ptasie szpony i głowę krokodyla.
Tarcza Księżyca składa się z dwóch części: czarnej, kolistej z „twarzą” oraz białej w kształcie sierpa,
w gwiazdki, z niewielkimi figurkami zodiakalnych Bliźniąt.
Rycina o numerze G/76 to alegoria zaćmienia „przy ogonie smoczym”, ujęta w prostokątne, zakreskowane poziomo pole. Pośrodku symbol Słońca z „twarzą” i promieniami. Od prawej strony przysłania je, jakby ucięty, ogon smoka. Z lewej strony głowa lwa z wystającym jęzorem, która prawdopodobnie symbolizować miała Lwa zodiakalnego.
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece
Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie.
Część tego typu wyobrażeń stanowiła ilustrację naukową ówcześnie stosowanego astronomicznego
terminu: zaćmienia „przy ogonie smoczym” bądź „przy głowie smoczej”. Drzeworyty te objaśniały
zatem sens owych stwierdzeń, a dokładniej obrazowały pozycję na niebie zaćmionego Słońca lub
Księżyca. Znane są nam ryciny przedstawiające smoka rozpiętego na okręgu ekliptyki i linii obiegu Księżyca wokół Ziemi, ale także alegoryczne smoki pożerające Księżyc czy wyobrażenia Słońca
przesłanianego przez smoczy ogon. Krakowskie przedstawienia zaćmienia ze smokiem, w tym oba
opisane w nocie, są jednak przede wszystkim popularną ilustracją kalendarzy, przeznaczoną dla
obiorców, którzy niekoniecznie znali się na astronomii. W ludowych wierzeniach zaćmienia uważano bowiem powszechnie za efekt działania smoków, węży, wilkołaków czy olbrzymów.
MF/G/31, 76
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 147-155.
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II.3.23. Wyobrażenia komet – wycinek mapy nieba z kometą
oraz komety nad krajobrazami, 2. poł. XVI w. (1558 r.?), ok. 1577 r.
(matryca), odbitki – lata 30-40-te XIX w.

Depictions of comets – a fragment of a map of the sky with a comet and
comets above landscapes, second half of the 16th century (1558?), ca. 1577
(plate), prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 8,2 cm, szer. 9,6 cm; wys. 6,9 cm, szer. 7,7 cm; wys. 6,3
cm, szer. 7,6 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pochodzą z różnych dzieł
astronomicznych, astrologicznych i kalendarzy
wydanych w XVI w. w Krakowie.

Kraków
Woodcut
Height 8.2 cm, width 9.6 cm, height 6.9 cm, width 7.7 cm,
height 6.3 cm, width 7.6 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned
from the Museum in Łowicz. The engravings were taken
from various astronomical and astrological works as well
as calendars published in the 16th century in Kraków.

Trzy czarno-białe ryciny z wyobrażeniami komet, reprezentujące dwa różne typy przedstawień.
Pierwsza grafika (G/18) to wycinek mapy nieba z kometą i figurami gwiazdozbiorów: Wielkiej
Niedźwiedzicy, pod którą widnieją obok siebie Lew i Rak. Nad lwem, w kierunku od lewej do prawej,
kilkukrotnie powtórzony jest symbol komety (promienista gwiazda), sprawiając wrażenie przesuwania się ciała niebieskiego. Kreska grafiki imituje miedzioryt. Dwa kolejne drzeworyty (G/36, 38)
obrazują kometę nad rozległym, schematycznie przedstawionym krajobrazem i uczonymi obserwującymi to zjawisko na niebie. Większość (3/4) kompozycji zajmuje niebo z kometą i gwiazdami. W tle
majaczy miasto otoczone murami. Na rycinie G/36 widnieje trzech astronomów. Posługują się oni
przyrządami takimi jak: cyrkiel, astrolabium, sekstans czy globus nieba. Na grafice G/38 wyobrażono jednego astronoma z globusem oraz dwie postaci bez atrybutów. Obie sceny ujęte zostały w prostokątną ramkę o kształcie zbliżonym do kwadratu.
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zostały zachowane
i w XIX w. zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece
Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie.
Komety były – obok zjawisk zaćmienia Słońca czy Księżyca – kolejnym zagadnieniem żywo zajmującym ówczesnych astronomów, postrzegano je jednak w kategoriach bardziej magicznych, sądząc,
że zapowiadały różnego rodzaju nieszczęścia, niepowodzenia i kataklizmy bądź były ich przyczyną.
E. Chojecka w pracy poświęconej XVI-wiecznej krakowskiej grafice kalendarzowej i astronomicznej
datowała wszystkie trzy ryciny. I tak drzeworyt o numerze inwentarzowym G/18 imituje technikę
miedziorytu, co może sugerować, że powstał ok. poł. XVI w. lub później. Co ciekawe, między 14 lipca
a 6 września 1558 r. widoczna była kometa w gwiazdozbiorze Lwa. Możemy zatem przypuszczać, że
grafika ta jest naukową ilustracją zaobserwowanego zjawiska i powstała właśnie ok. 1558 r. Przedstawienie komety nad krajobrazem było popularnym sposobem zobrazowania tego zjawiska. Rycina
G/36 znajdowała się na stronie tytułowej „Praktyki o komecie” Piotra Słowacjusza z 1577 r., analogiczna pod względem formy jest grafika G/38, należy ją zatem datować na ten sam okres.
MF/G/18, 36, 38
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 187-189.
Komety, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork
1986, nr. kat. 50-52.
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II.3.24. Cykl słoneczny z literami niedzielnymi, 1542 (matryca),
odbitka – lata 30-40-te XIX w.
Solar cycle with dominical letters, 1542 (plate), print – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 7,4 cm, szer. 5,4 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Rycina pierwotnie znajdowała się w kilku
wydaniach (1542, 1546, 1572) „Computus ecclesiasticus...”
Jana Spangenberga.

Kraków
Woodcut
Height 7.4 cm, width 5.4 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned from
the Museum in Łowicz. The engraving was originally
included in several editions (1542, 1546, 1572) of
Computus ecclesiasticus... by Jan Spangenberg.

Czarno-biała, niewielka rycina z przedstawieniem cyklu słonecznego z literami niedzielnymi, składająca się z dwóch elementów: postumentu oraz postawionej na nim prostokątnej płyty o kształcie
zbliżonym do kwadratu. W prostokąt wpisany jest znajdujący się w centrum krąg słoneczny z promienistym Słońcem (z „twarzą”) oraz wyobrażenia czterech wiatrów (w każdym narożniku znajduje
się dmąca wiatrem główka). Na tarczy, w dwóch kręgach wypisane są litery niedzielne.
Stan zachowania: dobry
Rycinę odbito z oryginalnego XVI-wiecznego klocka drzeworytniczego, który, jak wiele innych, został
zachowany i w XIX w. opracowany przez Józefa Muczkowskiego. Ten i pozostałe grafiki wydane zostały w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. W zbiorach Muzeum
znajduje się także inne wyobrażenie cyklu słonecznego (G/17), jest ono jednak mniej złożone, bez liter
niedzielnych (następujące po sobie lata cyklu oznaczono na nim kolejnymi cyframi od 1 do 28).
Obok przedstawień cykli słonecznych (łac. cyclus solaris) oraz liter niedzielnych (łac. littera dominicalis) w drukach kalendarzowych pojawiały się także wizerunki cykli księżycowych (łac. cyclus
lunensis) i tzw. liczb rzymskich (łac. cyclus indictionis). Cykle te pomagały w tzw. komputystyce, czyli
ustalaniu dat świąt ruchomych, a co za tym idzie – konstruowaniu kalendarza liturgicznego.
MF/G/20
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 180, 181.
ZW
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II.3.25. Geocentryczne wszechświaty, ok. 1518 r., 2. poł XVI w.
(matryca), odbitka – lata 30-40-te XIX w.

Geocentric universes, ca. 1518, second half of the 16th century (plate),
print – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Śr. 10,6 cm; 15,3 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Ryciny pierwotnie znajdowały się
w XVI-wiecznych traktatach astronomicznych wydanych
w Krakowie.

Kraków
Woodcut
Diameter 10.6 cm; 15.3 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned
from the Museum in Łowicz. The engravings originally
formed part of the 16th-century astronomical treatises
published in Kraków.

Dwie niewielkie, czarno-białe ryciny z wyobrażeniem geocentrycznych wszechświatów, składających się z koncentrycznych kręgów oraz wyrysowanych na nich symboli planet i gwiazd. Jedna
z grafik (G/25) przedstawia 14 kręgów, a w nich: czarna, kolista Ziemia w centrum (z minuskułowym
napisem: „terra”), trzy sfery podpisane minuskułą: „aqua”, „aer”, „ignis”, sfery siedmiu oznaczonych
symbolami planet, sfera gwiazd, krąg zodiaku oraz bezgwiezdna sfera primum mobile. Druga rycina (G/21) powstała z częściowo zniszczonego klocka drzeworytniczego, stąd odbitka jest niepełna (brakuje wycinka o powierzchni ok. 1/5 całości drzeworytu). Koło podzielone jest na 12 kręgów.
W centrum znajduje się cieniowana kreskami Ziemia, kolejne sfery zamiast podpisów oznaczone
są poprzez dekoracyjne kreskowanie: faliste smugi, stylizowane fale oraz stylizowane płomienie.
Otaczają je sfery z symbolami siedmiu planet i gwiazd stałych. Ósmy krąg wypełniony jest wieńcem gwiazd. Całość przedzielona jest na pół prostą pionową linią. Na jednym końcu, u góry napis:
„POLVS ARCTICVS”, na przeciwległym: „POLVS ANTARCTICVS”.
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zachowały się
i w XIX w. zostały zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu
„Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz
w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie.
E. Chojecka w swoim artykule poświęconym krakowskiej grafice kalendarzowej i astronomicznej w XVI
w. opisuje i datuje obie ryciny. Drzeworyt oznaczony numerem G/25, o bardzo archaicznym stylu, mógł
powstać nawet w XV w. Pojawia się jednak wielokrotnie w traktatach astronomicznych, wydawanych
w latach 1518-1534 – tzw. Computusach, czyli astrologiczno-astronomicznych dziełach związanych
z chronologią, zjawiskami i prawidłowościami astronomicznymi. G/21 datowany jest na 2. poł. XVI w.
W XVI-wiecznych dziełach astronomicznych nie odnajdziemy kopernikowskiego, heliocentrycznego modelu wszechświata. Nawet w XVIII w. przedstawiany był wyłącznie obok systemów Ptolemeusza i innych jako jedna z wielu teorii budowy kosmosu.
MF/G/21, 25
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 211, 212.
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 97.
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II.3.26. Sfery armilarne – sfera armilarna z herbem Jerzego
Tannstettera oraz sfera z majuskułowymi napisami, 1519 r.,
2. poł. XVI w. (matryca), odbitki – lata 30-40-te XIX w.

Armillary spheres – armillary sphere with the Jerzy Tannstetter coat of arms
and a sphere with majuscule inscriptions, 1519, second half of the 16th century
(plate), prints – 1830s-1840s

Kraków
Drzeworyt
Wys. 12,6 cm, szer. 10,2 cm; wys. 12,8 cm, szer. 12,3 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Drzeworyt ze sferą armilarną z herbem
Jerzego Tannstettera znajdował się pierwotnie
w dziele Jana ze Stobnicy „Introductio in Ptomelei
cosmographiam” z 1519 r.

Kraków
Woodcut
Height 12.6 cm, width 10.2 cm, height 12.8 cm, width 12.3 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned from
the Museum in Łowicz. This woodcut with an armillary
sphere with the Jerzy Tannstetter coat of arms was
originally included in the work by Jan of Stobnica
Introductio in Ptomelei cosmographiam from 1519.

Dwa odmienne przedstawienia sfer armilarnych na niewielkich, czarno-białych rycinach. Pierwsza
(G/35), o kompozycji bardziej rozbudowanej, składa się ze sfery armilarnej na stelażu, wspartej na
dwóch kolumienkach, zwieńczonych wicią roślinną. U dołu znajdują się siedzące postacie astronomów (jeden z księgą, drugi z astrolabium). Pomiędzy nimi – tarcza herbowa Jerzego Tannstettera.
Druga rycina (G/37) obrazuje wyłącznie sferę armilarną. Dodatkowym elementem są majuskułowe
napisy w języku polskim: „KOŁO ZWIERZĘCE” przy ekliptyce z symbolami znaków zodiaku oraz
inskrypcja „OS NIEBIESKA”, umieszczona na linii przekątnej.
Stan zachowania: dobry
Ryciny odbito z oryginalnych XVI-wiecznych klocków drzeworytniczych, które zachowały się i w XIX
w. zostały zebrane oraz opracowane przez Józefa Muczkowskiego. Wydano je w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. w Krakowie. Obie pojawiają się również w opracowaniu E. Chojeckiej. Tego typu ilustracje w odróżnieniu od pozostałych przedstawionych wcześniej
rycin pełniły funkcję bardziej użytkową, ilustrując teksty ówczesnych traktatów naukowych.
Drzeworyt G/35, choć po raz pierwszy pojawił się w dziele Jana ze Stobnicy w 1519 r., ukazał się
także w innym druku astronomicznym – „Computus Novus… astronomiae”, wydanym kilkukrotnie:
w 1528 r., 1531 r. oraz 1534 r. Tego typu wyobrażenie sfery armilarnej z uczonymi pojawia się także
m. in. na drzeworytach wiedeńskich oraz weneckim. Grafika G/37 datowana jest na 2. poł. XVI w.,
traktat, w którym się znajdowała, zaginął.
MF/G/35, 37
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 213.
Komety, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork
1986, nr kat. 54.
Mikołaj Kopernik jako lekarz. XVI-wieczna wiedza medyczna, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, nr kat. 95, 96.
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II.3.27. Globus nieba, 1531
Celestial globe, 1531

Kraków
Drzeworyt
Śr. 8 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Drzeworyt pierwotnie odbity został w dziele
„Astrologia” autorstwa Lucianusa Samosatensisa,
wydanym w 1531 r.

Kraków
Woodcut
Diameter 8 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned from
the Museum in Łowicz. This woodcut originally featured
in Lucianus Samosatensis’ work Astrologia published
in 1531.

Niewielka, czarno-biała rycina perspektywicznie ukazująca globus nieba. Koliste pole globusa usiane jest symbolicznie przedstawionymi gwiazdami. Od punktu (znajdującego się na 1/3 wysokości
grafiki) podpisanego jako „polus zodiaci” rozchodzą się południki, tworząc 12 pól. Na krańcach linii
południków, wokół kolistego brzegu globusa, umieszczone są zachowane częściowo liczby od 1 do 12
(są to kolejne miesiące). Na powierzchni ciągnie się także pas ekliptyki z wypisanymi gwiazdozbiorami zodiaku: „Gemini”, „Taurus”, „Aries”, „Pisces”, „Aquarius”.
Stan zachowania: dobry
Rycinę odbito z oryginalnego XVI-wiecznego klocka drzeworytniczego, który, jak wiele innych, zachował się i w XIX w. został opracowany przez Józefa Muczkowskiego. Ta i pozostałe grafiki wydane zostały w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII
wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. Globus
przedstawia podział nieba wg linii ekliptyki i jej bieguna, a nie – jak zazwyczaj – opierając się o biegun północny i równik niebieski. Jest to ilustracja ściśle naukowa, astronomiczna.
MF/G/32
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 214.
Komety, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork
1986, nr kat. 53.
ZW
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II.3.28. Zegar słoneczny, 1532
Sundial, 1532

Kraków
Drzeworyt
Wys. 7,9 cm, szer. 10,3 cm
Dawne zbiory Muzeum z 1948 r., przekaz z Muzeum
w Łowiczu. Rycina pierwotnie znajdowała się w dziele
Michała z Wiślicy „Usus almanach seu Ephemeridum
interpretatio” z 1532 r.

Kraków
Woodcut
Height 7.9 cm, width 10.3 cm
In the Museum’s collection from 1948, consigned from
the Museum in Łowicz. This engraving was originally
included in Michał of Wiślica’s work Usus almanach seu
Ephemeridum interpretatio from 1532.

Niewielka, czarno-biała rycina z dekoracyjnym przedstawieniem zegara słonecznego. W prostokątnej ramie umieszczona została tarcza zegara słonecznego w kształcie trapezu. Wzdłuż obu boków tarczy biegną figury znaków zodiaku. Wokół zegara, na wstęgach, wypisane są oznaczenia
stron świata: „MERIDIES” (południe), „SEPTENTRIO” (północ), „OCCIDENS” (zachód), „ORIENS”
(wschód). W lewym górnym rogu na tle chmur – promieniste Słońce z „twarzą”, w prawym górnym
rogu – promienisty Księżyc z „twarzą”. U dołu pozioma, dekoracyjna listwa z ornamentem roślinnym.
Stan zachowania: dobry
Rycinę odbito z oryginalnego XVI-wiecznego klocka drzeworytniczego, który, jak wiele innych, zachował się i w XIX w. został opracowany przez Józefa Muczkowskiego. Ta i pozostałe grafiki wydane zostały w katalogu „Zbiór odcisków drzeworytów w różnych dziełach polskich w XVI i XVII
wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych” w 1849 r. Drzeworyt ten prawdopodobnie służyć miał jako tarcza zegara słonecznego, przeznaczona do stworzenia
zegara cylindrycznego.
Dzieło „Usus almanach seu Ephemeridum interpretatio” Michała z Wiślicy, w którym to pierwotnie
mieściła się grafika, służyło jako swego rodzaju podręcznik tłumaczący zasady prawidłowego korzystania z almanachów. Almanachy z kolei były bardzo popularnymi wówczas pismami astrologicznymi, drukami kalendarzowymi, prognostykami.
MF/G/19
Niebo widziane z Ziemi, katalog wystawy, oprac. E. Topolnicka, Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Frombork 1983, nr kat. 182.
ZW
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II.4. Witraże

II.4.1. Witraż gabinetowy z alegorią czasu wprawiony wtórnie
w kwaterę z oszkleniem ornamentalnym, pracownia nieznana,
wg rysunku Georga Pencza z Norymbergi (1500-1550),
1539 (witraż gabinetowy), pocz. XX w. (kwatera ornamentalna)

Stained glass window with an allegory of time later set in a frame of
ornamental leaded glass, workshop unknown, after a drawing by Georg Pencz
of Nuremberg (1500-1550), 1539 (stained glass window), early 20th century
(ornamental leaded glass frame)

Niemcy, Norymberga (?)
Szkło bezbarwne, barwione w masie, farba witrażowa,
listwy ołowiowe, malatura en grisaille, lazurowanie
srebrowe, oszklenie ołowiowe
Kwatera: wys. 87,5 cm, szer. 40 cm; witraż gabinetowy:
wys. 27 cm, szer. 15,2 cm
Zakup od osoby prywatnej, 2015 r.

Germany, Nuremberg (?)
Clear glass, coloured in the mass, stained glass paint,
lead profiles, grisaille painting, silver staining, lead
glazing
Entire panel: height 87.5 cm, width 40 cm, stained glass
window: height 27 cm, width 15.2 cm
Purchased from a private individual in 2015

Kwatera witrażowa stanowi kompilację renesansowego witrażyka gabinetowego z alegorią czasu
oraz późniejszej o ok. 400 lat okalającej go kwatery ornamentalnej. Scena na witrażu gabinetowym
przedstawia nagą kobietę stojącą nad otwartym grobem z trumną, w pejzażu ze skałką i zamkiem
otoczonym wodą. Ukazana z profilu kobieta, z rozwianymi długimi włosami, w lewej ręce trzyma
jabłko, w prawej zaś klepsydrę z zegarem słonecznym. Dłoń trzymającą klepsydrę okala długa, załamująca się draperia, która ciągnie się po ziemi, dotykając leżącego tam globusa. Przy bosych stopach
kobiety, nieopodal wykopanego grobu znajduje się łopata, dalej płyta nagrobna z leżącą na wierzchu
czaszką. O płytę oparta jest mała łopatka, służąca prawdopodobnie do posypywania trumny ziemią.
U dołu w renesansowym kartuszu z ornamentem okuciowym napis: GEDENCK DAS ENT 1539, który można tłumaczyć jako Pomnij, jaki będzie koniec [Twój]. Jabłko jest symbolem grzechu pierworodnego. Klepsydra z zegarem przypominają o przemijaniu, włócząca się po ziemi tkanina, globus,
trumna, grób, łopata kojarzą się z czasem, który przemija, niszcząc to, co ziemskie. Złożony z dwóch
szybek witraż ze sceną alegoryczną wprawiony został wtórnie w kwaterę z wypełnieniem gomółkowym i ujmującym witraż gabinetowy, malowanym, żółtym kartuszem rollwerkowym zwieńczonym
trzema gałązkami oliwnymi, u dołu zamkniętym niebieską draperią ze wstęgami. Obramienie kwatery stanowi brązowo-zielona geometryczna bordiura.
Stan zachowania: dobry. Podczas adaptacji poprawiono konturówkę przez ponowne wypalenie nowej farby (widać to na twarzy i na podpisie w kartuszu). Okalająca witraż kwatera ma niewielki ubytek w partii malowanego kartusza (uzupełniony białym szkłem). Wprawienie witraża gabinetowego
w późniejsze obramienie nie wpłynęło na obniżenie jego wartości.
Witraże gabinetowe to niewielkich rozmiarów krążki lub prostokątne szybki malowane emaliami barwnymi lub en griseille, o charakterze świeckim, choć z przedstawieniami często o tematyce
religijnej, ale także ze scenami rodzajowymi czy motywami heraldycznymi. W oknach umieszczano ja na tle bezbarwnego oszklenia. Przy różnych okazjach prywatnych czy oficjalnych stanowiły
cenne podarunki. Od 2. poł. XVI w. popularne były w całej niemal Europie, jednak największymi
ośrodkami ich produkcji były kraje południowoniemieckie, Holandia i Szwajcaria. Pierwowzorami
tych kompozycji były często ryciny wybitnych artystów: Martina Schongauera, Lucasa van Leyden,
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Hansa Holbeina i Albrechta Dürera. Prezentujący wysoki poziom wykonania witraż gabinetowy
z fromborskich zbiorów to przykład witraża gabinetowego w typie witraży norymberskich z XVI w.
Wykonany został wg rysunku Georga Pencza (1500-1550), działającego w Norymberdze niemieckiego malarza i grafika, ucznia Dürera. Analogiczny witraż z alegorią czasu, również wg rysunku
Georga Pencza, do 1945 r., znajdował się w Kunstgewerbemuseum w Berlinie.
MF/M/346
Niepublikowany
WW
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II.4.2. Witraż gabinetowy ze św. Jerzym, kopia witraża z XVI w.,
wg drzeworytu Albrechta Dürera (1504/1505), 2. poł. XIX w.

Stained glass window depicting St. George, copy of a 16th-century stained
glass window, after a woodcut by Albrecht Dürer (1504/1505), second half of the
19th century

Warsztat nieznany, Niemcy
Szkło barwione w masie, powłokowe (częściowo
rytowane), malowane farbami emaliowymi, lazurą
srebrową i czarną patyną, listwy ołowiowe
Wys. 41,5 cm, szer. 29,5 cm
Zakup od osoby prywatnej, 2015 r.

Workshop unknown, Germany
Glass coloured in the mass, layered (partially engraved),
painted with enamel paints, silver stain and black
patina, lead profiles
Height 41.5 cm, width 29.5 cm
Purchased from a private individual in 2015

Kwatera witrażowa przedstawia epizod z życia św. Jerzego, zamieszczony i opisany w Złotej Legendzie Jakuba de Voragine. Scena przedstawia św. Jerzego ubranego w strój lancknechta, składający się z obcisłych spodni w czerwono-białe pasy i czerwonego kubraka. Na łokciach i ramionach
widoczne elementy metalowej zbroi. Na głowie czapka czerwona zwieńczona pióropuszem. Rycerz
dosiada białego (w symbolice średniowiecznej świętego) konia, który galopuje przez realistyczny
krajobraz z suchymi krzewami oraz czaszką i piszczelami. Rycerz trzyma w prawej dłoni długą, złotą włócznię, którą kieruje ku paszczy niebieskiego smoka, tratowanego przez wierzchowca. W tle,
z lewej strony widoczna postać księżniczki, uratowanej przez świętego. Scena walki św. Jerzego ze
smokiem należała do popularnych przedstawień, symbolizując zwycięstwo dobra nad złem (chrześcijaństwa nad pogaństwem, światła nad ciemnością).
Stan zachowania: dobry, rozchwiana siatka ołowiowa, niewielkie ślady korozji szkła, spękania
w partii korpusu postaci i w partii tła
Witraż zakupiony w 1985 r. w Desie w Krakowie przez Franciszka Starowieyskiego, do śmierci artysty i kolekcjonera w 2009 r. pozostawał w jego zbiorach. Ta znakomicie wykonana kopia renesansowego witraża wg drzeworytu: Św. Jerzy zabijający smoka Albrechta Dürera z kolekcji Franciszka
Starowieyskiego uchodziła za witraż z XVI w. i jako taka prezentowana też była na wystawach muzealnych przedstawiających jego kolekcję i publikowana w muzealnych katalogach wystaw.
Przykładem witraży charakterystycznych dla wnętrz świeckich były witraże gabinetowe – niewielkich rozmiarów krążki lub prostokątne szybki malowane emaliami barwnymi lub en griseille z przedstawieniami o tematyce religijnej, ale także ze scenami rodzajowymi czy motywami heraldycznymi.
Wprawiano je w okna o bezbarwnym oszkleniu. Przy różnych okazjach prywatnych czy oficjalnych
stanowiły cenne podarunki. Od 2. poł. XVI w. witraże gabinetowe popularne były w całej niemal Europie. Największymi ośrodkami ich produkcji były kraje południowoniemieckie, Holandia i Szwajcaria. Pierwowzorami kompozycji były często ryciny wybitnych artystów: Martina Schongauera, Lucasa
van Leyden, Hansa Holbeina i często Albrechta Dürera, którego twórczość wywarła ogromny wpływ
na rozwój witrażownictwa. On sam projektował witraże, a jego ryciny stanowiły wzory dla kompozycji witrażowych, miał też ogromny wpływ na rozwój i popularność witraży gabinetowych.
Witraż ze św. Jerzym z 2. poł. XIX w. w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku to
znakomicie wykonana kopia renesansowego witraża wg grafiki Albrechta Dürera (1504/1505). Prezentuje wysoki poziom wykonania, co sugeruje, że powstał w bardzo dobrym warsztacie, prawdopodobnie niemieckim.
MF/M/344
Kolekcja rodziny Starowieyskich, katalog wystawy, red. K. Szurek, T. Gąsior, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław 2002, s. 20.
WW
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II.4.3. Witraż gabinetowy ze św. Rodziną, kopia witraża z XVI w.,
wg drzeworytu Albrechta Dürera (1511), sygnatura warsztatowa
hl lub hf (pracownia braci Helmle z Freiburga?), 2. poł. XIX w.

Stained glass window depicting the Holy Family, copy of a 16th-century stained
glass window after a woodcut by Albrecht Dürer (1511), workshop’s mark hl or hf
(Helmle brothers of Freiburg?), second half of the 19th century

Niemcy, Freiburg (?)
Szkło barwione w masie, powłokowe (częściowo
rytowane), malowane farbami emaliowymi, lazurą
srebrową i czarną patyną, listwy ołowiowe
Wys. 41,5 cm, szer. 29 cm
Zakup od osoby prywatnej, 2015 r.

Germany, Freiburg (?)
Glass coloured in the mass, layered (partially engraved),
painted with enamel paints, silver stain and black
patina, lead profiles
Height 41.5 cm, width 29 cm
Purchased from a private individual in 2015

Kwatera witrażowa przedstawia tzw. „małą Świętą Rodzinę”, na którą składa się pięć osób: mały
Jezus, Maria, św. Anna, św. Józef i św. Joachim. Scena rozgrywa się w północnym, wiosennym bądź
jesiennym krajobrazie, na tle pnia pokaźnego drzewa, między gęstym lasem po lewej stronie i fragmentem budynku mieszkalnego (kościoła?) po prawej. Na pierwszym planie, na fragmentarycznie
widocznej ławie, siedzą: Matka Boża, św. Anna i Jezus. Maria ubrana jest w obszerną błękitną suknię, a na głowie ma niebieski czepiec przypominający wianek. Jezus, którego podaje swojej matce
odziany jest tylko w koszulę. Sylwetkę św. Anny, która wyciąga ręce ku Dziecku, skrywają szczelnie
zielony płaszcz i chusta, spod których wyłania się niebieska suknia. Zza sylwetki Matki Boskiej wychyla się postać brodatego św. Józefa ubranego w zielony podróżny płaszcz, trzymającego w dłoniach kapelusz. Z lewej strony ujęcia widnieje św. Joachim, ubrany w czerwony płaszcz i z białą
chustą na głowie, z szerokim skórzanym pasem na biodrach, podróżną sakwą, trzymający w prawej
dłoni paternoster. Gest dotykania jego paciorków sugeruje odmawianą modlitwę. Pod suknią Matki
Bożej, z prawej strony widnieje sygnatura pracowni – splecione litery hl lub hf.
Stan zachowania: dobry, lekko rozchwiana siatka ołowiowa, niewielkie ślady korozji szkła
Kwatera zakupiona w 1985 r. w Desie w Krakowie przez Franciszka Starowieyskiego, do śmierci
artysty i kolekcjonera w 2009 r. pozostawała w jego zbiorach. Ta znakomicie wykonana kopia renesansowego witraża wg drzeworytu: Święta Rodzina ze św. Anną i św. Joachimem pod drzewem
Albrechta Dürera w kolekcji Starowieyskiego uchodziła za witraż z XVI w. i jako taka prezentowana
też była na wystawach muzealnych przedstawiających jego kolekcję i publikowana w muzealnych
katalogach wystaw.
Przykładem witraży charakterystycznych dla wnętrz świeckich były witraże gabinetowe – niewielkich rozmiarów krążki lub prostokątne szybki malowane emaliami barwnymi lub en griseille
z przedstawieniami o tematyce religijnej, ale także ze scenami rodzajowymi czy motywami heraldycznymi. Wprawiano je w okna o bezbarwnym oszkleniu. Przy różnych okazjach prywatnych czy
oficjalnych stanowiły cenne podarunki. Od 2. poł. XVI w. witraże gabinetowe popularne były w całej niemal Europie. Największymi ośrodkami ich produkcji były kraje południowoniemieckie, Holandia i Szwajcaria. Pierwowzorami tych kompozycji były często ryciny wybitnych artystów: Martina Schongauera, Lucasa van Leyden, Hansa Holbeina i często Albrechta Dürera, którego twórczość
wywarła ogromny wpływ na rozwój witrażownictwa. On sam projektował witraże, a jego ryciny
stanowiły wzory dla kompozycji witrażowych, miał też ogromny wpływ na rozwój i popularność
witraży gabinetowych.
Witraż ze św. Rodziną z 2. poł. XIX w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku to wykonana na wysokim poziomie kopia renesansowego witraża wg grafiki Albrechta Dürera (1511), co
sugeruje, że powstała w bardzo dobrym warsztacie, a sygnatura hl lub hf może wskazywać, iż chodzi
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o znakomitą pracownię braci Helmle z Freiburga (w tym czasie pracownię prowadzili Heinrich
i Ferdinand Helmle).
MF/M/345
Kolekcja rodziny Starowieyskich, katalog wystawy, red. K. Szurek, T. Gąsior, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław 2002, s. 61.
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III.1. Detal architektoniczny

III.1.1. Ceramika budowlana (cegła z gmerkiem, cegła z wyciskiem
łapy, cegła ościeżnicowa, cegła sklepienno-żebrowa), poł. XIV w.

Ceramic building materials (brick with a maker’s mark, brick with a paw print,
bricks used in door frames and ribbed vaults), middle of the 14th century

Warsztat nieznany
Glina, wypalanie
Wys. 34 cm, szer. 15,5 cm, głęb. 7,6 cm; wys. 29,5 cm, szer.
13,5 cm, głęb. 8 cm; wys. 27,5 cm szer. 12 cm, głęb. 8,5 cm;
wys. 23 cm, szer. 12 cm, głęb. 7,5 cm
Pozyskane podczas prac ziemnych prowadzonych na
Wzgórzu Katedralnym we Fromborku

Workshop unknown
Clay, fired
Height 34 cm, width 15.5 cm, depth 7.6 cm, height 29.5 cm,
width 13.5 cm, depth 8 cm, height 27.5 cm, width 12 cm,
depth 8.5 cm, height 23 cm, width 12 cm, depth 7.5 cm
Excavated during earthworks conducted
on Cathedral Hill in Frombork

Cegły o różnych kształtach z zachowanymi na ich powierzchni znakami: dwie cegły konstrukcyjne,
prostopadłościenne (jedna z gmerkiem w formie krzyżujących się linii i strzałek, druga z wyciskiem
łapy), cegła ościeżnicowa i cegła sklepienno-żebrowa.
Wszystkie cegły zachowane w całości, z niewielkimi obtłuczeniami na krawędziach, na cegle z wyciskiem łapy poprzeczne pęknięcie.
Cegły noszące ślady strychulca lub palców strycharza świadczą o sposobie jej formowania, kiedy
nadmiar masy glinianej umieszczanej w drewnianych formach był usuwany strychulcem lub ręką.
Tak znakowane cegły, ułożone w narożach wydzielonego obszaru, na którym się suszyły, służyły
do rozliczenia zapłaty za wykonany przez strycharza materiał budowlany. Ślady łap zwierząt powstawały z kolei podczas suszenia cegieł na otwartej przestrzeni. Cegły profilowane, ościeżnicowe, służące do budowy służek, pionowych pasów elewacyjnych, obokni i innych form, mają różne
zakończenia główki: obłe, gruszkowe czy ze ściętym noskiem. Cegły żebrowo-sklepienne, wykorzystywane do budowania sklepień, miały formę wydłużonej gruszki z prostopadłościennym wpustem, zakończonej profilowanym wałkiem ze ściętym noskiem, z uskokiem wspartym na półłucznych wklęskach ze stopkami. Kształty takich cegieł uzyskiwano w odpowiednio wyprofilowanych
formach lub poprzez docinanie drutem lub innym ostrym narzędziem.
Wymiary cegieł pochodzących ze Wzgórza Katedralnego są porównywalne z wymiarami cegieł gotyckich i noszą ślady wskazujące na wytwarzanie wg średniowiecznych technologii. Cegła palona
na terenie Prus weszła do powszechnego użytku w 1. ćw. XIV w., w czasie największego rozkwitu
architektury gotyckiej i służyła do murowania ścian. Zabudowa ceglana na Wzgórzu Katedralnym
powstawała w kilku etapach od 1329 r. do końca XVI w. Za czasów Mikołaja Kopernika warownia
osiągnęła szczyt swego rozwoju, stanowiąc zamknięty zespół murów z wieżami i bramami, zlokalizowany na terenie wyniosłego wzgórza z naturalnym spadkiem w kierunku północnym. Przez
kolejne stulecia, na skutek zniszczeń po toczących się wojnach, następowały uzupełnienia i przekształcenia niektórych budowli, a różne formy ceramiki budowlanej, uszkodzone lub wykorzystane
do budowy, zachowały się licznie w warstwach kulturowych zalegających w sąsiedztwie katedry
i innych zabudowań Wzgórza Katedralnego.
MF/V/150-153
Niepublikowane
JS

162

Powrót do spisu treści

Cegła z gmerkiem (MF/V/150)

Cegła z wyciskiem łapy (MF/V/151)
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Cegła ościeżnicowa (MF/V/152)

Cegła sklepienno-żebrowa (MF/V/153)
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III.1.2. Płytka posadzkowa, poł. XV w.
Floor tile, middle of the 15th century

Warsztat nieznany
Glina, wypalanie
Dł. 33,4 cm, szer. 27 cm, grub. 3,6 cm
Prace ziemne na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku

Workshop unknown
Clay, fired
Length 33.4 cm, width 27 cm, thickness 3.6 cm
Earthworks conducted on Cathedral Hill in Frombork

Płytka posadzkowa wieloboczna, o nietypowym kształcie „rybiego ogona”, z ukośnie ściętymi krawędziami bocznymi. Po jednej stronie powierzchnia płytki porowata, nieregularna, z pofałdowaniami i zgniotami, po drugiej pozostałości zaprawy wapiennej. Górna krawędź płytki wycięta półkoliście, z jednej strony z prostym bokiem, z drugiej z niewielką wklęską. Dolna krawędź z wcięciem
po jednej stronie zakończonym stożkowato, po drugiej półokrągło. Tak uformowane płytki dawały
możliwość wzajemnego ścisłego przylegania w czasie układania posadzki.
Płytka zachowana w całości, stan dobry
Ceramiczne płyty posadzkowe miały różne kształty: prostokąta, wieloboku, koła.
Podczas prac ziemnych prowadzonych przy zewnętrznej ścianie tzw. „korytarzyka północnego” katedry znaleziono trzy płytki: dwie zachowane we fragmentach i jedną w całości. Ich grubość (3,6 cm)
świadczy o wczesnej formie powstania. Płyta prawdopodobnie pochodzi z posadzki w łączniku arkadowym, łączącym zakrystię kapitulną z kapitularzem, ponieważ tylko w tym miejscu zachowała się
posadzka wykonana z dużych płytek mających formę rybiego ogona.
MF/V/159
Niepublikowane
JS
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III.1.3. Kształtki ceramiczne (kształtka z czteroliściem na żelaznym
trzpieniu, czołganka, kształtka trójkątna z prześwitem), poł. XIV w.
Ceramic fittings (quatrefoil on an iron shank, crocket, triangular decorative
element with hole), middle of the 14th century

Warsztat nieznany
Glina, wypalanie
Wys. 13,5 – 14 cm, szer. 12,5 – 19 cm, głęb. 5,5 – 9 cm
Odnalezione podczas prac ziemnych prowadzonych
na Wzgórzu Katedralnym, pochodzą z elewacji szczytu
zachodniego fromborskiej katedry.

Workshop unknown
Clay, fired
Height 13.5 – 14 cm; width 12.5 – 19 cm; depth 5.5 – 9 cm
Uncovered during earthworks conducted on Cathedral
Hill, the items originate from the western gable of the
Frombork Cathedral.

Kształtka czterolistna, o równoramiennym, ostrołukowym zakończeniu płatków, mocowana na żelaznym trzpieniu. Czołgangka, czyli prostopadłościenny, niewielki detal, po jednej stronie zakończony prosto, a po drugiej półokrągło, z ozdobą w kształcie rozwiniętego liścia na jednym boku.
Kształtka o trójkątnym wykroju, jako ¼ części kwadratu z półkolistymi wycięciami w dolnej części
i prześwitem w kształcie ¼ koła.
Wszystkie kształtki zachowane w całości, na kształtce trójkątnej pozostały ślady zaprawy wapiennej.
W architekturze gotyckiej kształtki ceramiczne występowały w różnych odmianach, w zależności
od ich przeznaczenia. Powstawały jako wyprofilowane cegły. Początkowo wykorzystywano je przy
konstrukcji budowli, z czasem zaczęto stosować je tylko w dekoracji na elewacjach zewnętrznych
i we wnętrzach. Kształtowano je w specjalnych formach, a następnie nadmiar gliny wycinano drutem lub usuwano drewienkiem. Wiele zachowanych analogicznych form odnajdujemy na elewacji
zachodniego szczytu katedry, a ślady zniszczeń mechanicznych i uszkodzeń świadczą o ich odspajaniu od ściany szczytu.
Kształtki z czteroliściem z żelaznym trzpieniem były osadzane na krawędzi fryzu z cegieł układanych rębem skośnym w górnej części szczytu zachodniego. Czołgankami ozdabiano krawędzie ślepych arkadek blend w dolnej części fasady katedry, a kształtki trójkątne z romboidalnym prześwitem
umieszczone były horyzontalnie na szerokim arkadowo-maswerkowym gzymsie, ułożone w stosunku do siebie na przemian prostopadle i równoleżnie, tworząc na gzymsie czterolistną blendę.
MF/V/154-156
Niepublikowane
JS
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Kształtka z czteroliściem na żelaznym trzpieniu
(MF/V/154)

Czołganka (MF/V/155)

Kształtka trójkątna z prześwitem (MF/V/156)
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III.1.4. Dachówka „klasztorna” i gąsior, poł. XIV w.

Monastery-type tile and ridge tile, middle of the 14th century

Warsztat nieznany
Glina, wypalanie
Wys. 29,5 cm, szer. 27 cm, głęb. 2,5 cm, grub. z noskiem 6 cm
Wys. 48 cm, szer. 31 cm, głęb. 14 cm, grub. 2,5 cm, grub.
z kołnierzem 5 cm
Dachówki znalezione na międzymurzu północnym
na Wzgórzu Katedralnym podczas prac ziemnych,
prowadzonych w latach 2018-2020.

Workshop unknown
Clay, fired
Height 29.5 cm, width 27 cm, depth 2.5 cm, thickness with
the nib 6 cm
Height 48 cm, width 31 cm, depth 14 cm, thickness 2.5 cm,
thickness with the flange 5 cm
Tiles found on Cathedral Hill in the northern outer bailey
during earthworks carried out between 2018 and 2020.

Dużych rozmiarów dachówka „klasztorna” w typie dachówki wypukło-wklęsłej, o ciężarze znacznie
większym niż ma to miejsce w przypadku innych dachówek gotyckich. Kształt zbliżony do trapezu
zwężającego się ku dołowi. Awers w części środkowej płaski, z jednym bokiem wypukłym i drugim
z łódkowatym zagłębieniem, którym spływała woda. Na rewersie tylko jeden bok ma zagłębienie,
a w górnej części nosek, podtrzymujący dachówkę i jednocześnie zapobiegający obsunięciu się dachówki leżącej wyżej.
Gąsior o formie półkolistej, ze zwężeniem po obu stronach, umożliwiającym wsuwanie jednego elementu w drugi. Po stronie szerszego boku gruby kołnierz wywinięty na zewnątrz. U dołu z jednego boku okopcenie świadczące o możliwym wyjęciu dachówki po uprzednim pożarze. Na całej powierzchni wzdłużne, a przy kołnierzu poprzeczne, faliście wyciśnięte ślady po palcach strycharza.
Na kołnierzu wielokrotne odciski pojedynczego palca.
Dachówki zachowane w całości, jedynie na dachówce „klasztornej” niewielkie obtłuczenie przy krawędzi zagłębienia jednego boku.
Dachówki ceramiczne pojawiły się równocześnie ze zjawiskiem murowania ścian z użyciem cegły.
W średniowieczu wytwarzano wiele ich form – „mnich-mniszka”, esówka, karpiówka, Dachówki
układano na połaciach dachu, a na kalenicy i na grzbietach gąsiory. Dachówki „klasztorne”, z uwagi na ich duży ciężar, układano na niewielkich połaciach. Znalezienie jednej z nich na międzymurzu północnym może wskazywać na wykorzystanie tego typu dachówki do pokrycia korony murów
obronnych. Dachówka ta jest też prototypem wzoru dla dachówki „mnich-mniszka”, a wykształcone
z dachówek klasztornych mnichy stały się prototypem gąsiorów. Gąsiory z widocznymi odciskami
palców strycharza świadczą o ich ręcznym wykonywaniu, a okopcenie z jednego boku wskazuje na
czas powstania przed pożarem dachu katedry w 1551 r.
MF/V/157, 158
Niepublikowane
JS
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Dachówka „klasztorna” (MF/V/157)

Gąsior (MF/V/158)
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III.2. Elementy konstrukcyjne

III.2.1. Gwoździe, XVI-XVIII w.
Nails, 16th–18th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 8,1 – 22,5 cm, śr. główki 1,2 – 4,1 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 8.1 – 22.5 cm, head diameter 1.2 – 4.1 cm
Archaeological research in Frombork

Żelazne gwoździe o różnych typach główki (jednostronna, dwustronna, dookólna, nieregularna, kolista i prostokątna). Gwoździe posiadają trzpienie o prostokątnym przekroju poprzecznym.
Widoczne liczne ślady korozji na całej powierzchni gwoździ. Niektóre gwoździe są łukowato wykrzywione, koniec jednego jest wygięty.
Gwoździe w okresie późnego średniowiecza miały bardzo szerokie zastosowanie, są w związku
z tym obiektem często odkrywanym podczas badań archeologicznych. Ich forma, składająca się
z główki i trzpienia, nie zmieniała się zasadniczo na przestrzeni dziejów. Ustalenie ich pierwotnej
funkcji bywa niekiedy bardzo trudne. Wykorzystywano je dość powszechnie w ciesielstwie czy meblarstwie. Produkcją gwoździ zajmowali się początkowo kowale. Ci z nich, którzy wyspecjalizowali
się później w ich produkcji, nazywani byli gwoździarzami. Z okresu średniowiecza zachowały się
źródła pisane, w których wzmiankowane są cechy gwoździarzy.
MF/Ar/99, 101, 102, 103, 107
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 35.
ZP
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III.2.2. Haki, XVI – XVIII w.
Hooks, 16th–18th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 14,7 cm, śr. główki uchwytu 3 cm,
grub. pręta 0,9 x 1 cm
Dł. 15 cm, głęb. główki 4,3 cm,
grub. trzpienia 1,6 cm x 1, 1 – 0,7 cm x 0,3 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 14.7 cm, head diameter 3 cm,
rod thickness 0.9 x 1 cm
Length 15 cm, head depth 4.3 cm,
shank thickness 1.6 cm x 1, 1 – 0.7 cm x 0.3 cm
Archaeological research in Frombork

Żelazne haki o główkach jednostronnej (łukowato wygiętej) i dwustronnej (nieregularnie trójkątnej)
z prostokątnym trzpieniem o przekroju w jednym przypadku poprzecznym, zaś w drugim – spiralnie
skręconym i zgiętym w kolisty uchwyt. Oba haki są ostro zakończone.
Widoczne liczne ślady korozji na całej powierzchni haków.
Haki w średniowieczu miały szerokie zastosowanie – wykorzystywano je jako zawiasy do drzwi czy
okiennic, zaś w ciesielstwie i budownictwie jako kliny albo element łączący.
Haki służyły także jako śledzie namiotowe, poza tym wykorzystywano je w kuchni, wieszając na
nich garnki metalowe umieszczane nad paleniskiem. Niektóre haki celowo skręcano, aby nadać im
ozdobny wygląd, ale także zwiększyć ich siłę nośną.
MF/Ar/95, 96
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 34-35.
ZP
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III.2.3. Fragment zawiasu do drzwi, XVI-XVIII w.
Fragment of a door hinge, 16th–18th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 7,3 cm, śr. tulejki 3,7 cm, wys. tulejki 1,7 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 7.3 cm, pin diameter 3.7 cm, pin height 1.7 cm
Archaeological research in Frombork

Fragment zawiasu do drzwi w typie jednoramiennym, pasowym. Ramię wykonano (wykuto) z płaskownika. Tulejka zwęża się w środkowej części.
Zawias zachowany we fragmencie, jego koniec został prawdopodobnie ułamany. W tulejce znajduje
się dziura, która powstawała na skutek korozji.
Zawiasy w okresie średniowiecza miały szerokie zastosowanie – wykorzystywano je jako element
konstrukcyjny okiennic, drzwi i bram, zastosowanie znajdowały także w meblarstwie. Najczęściej
miały formę pasów zakończonych tuleją i osadzanych na hakach. Niekiedy zakończenia zawiasów
były zdobione.
MF/Ar/114
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 34.
ZP
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IV

Ogrzewanie wnętrz
Heating of interiors
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IV.1. Kafle naczyniowe bez dekoracji, XIV-XV w.
Vessel tiles without ornamentation, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Glina, toczenie na kole garncarskim, wypał w atmosferze
redukcyjnej i utleniającej
Wys. 9,7 – 11,5 cm, otwór: 15,5 – 16 x 14,5 – 15 cm,
śr. dna 9,4 – 13,7 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, wheel-turned, fired in a reducing and oxidising
atmosphere
Height 9.7 – 11.5 cm; opening: 15.5 – 16 x 14.5 – 15 cm,
base diameter 9.4 – 13.7 cm
Archaeological research in Frombork

Zespół trzech kafli naczyniowych (miskowych), o dnach okrągłych, korpusach w części dolnej uformowanych cylindrycznie, a od wysokości ok. ½ (od dna) czworobocznie, ścianki wychylone pod kątem ok. 13 stopni, otwory ukształtowane czworobocznie. Krawędzie kafli zachylone, z fazowaniem
lub żłobkowaniem. Na powierzchni zewnętrznej żłobki dookolne – ślady po formowaniu na kole
garncarskim. Barwa szara i ceglasta.
Korpusy zdeformowane, jeden egzemplarz zachowany w całości, dwa pozostałe częściowo rekonstruowane.
Najstarsze znane piece kaflowe na terenie Prus pochodzą z połowy XIV w. Umiejętność ich stawiania przynieśli ze sobą niemieccy koloniści, licznie tu przybywający w ramach procesu lokacji miast
na prawie niemieckim. Początkowo budowano jednoskrzyniowe lub dwuskrzyniowe cylindryczne
albo stożkowate piece z kafli naczyniowych – miskowych lub garnkowych. Kafle te, wykonywane na
kole garncarskim, miały kształt zbliżony do naczyń. Zdobiono je tylko w części przydennej i przy
krawędzi, a często pozostawiano bez zdobień. Wykańczano je polewą, choć używano też kafli bez
polewy. Mocowane były one w bryle pieca otworem na zewnątrz, a przestrzeń między nimi wypełniano gliną. Piece z kafli naczyniowych miały nie tylko efektowny wygląd, ale też szereg zalet
praktycznych – bardzo szybko się rozgrzewały i poprzez zwiększoną powierzchnię grzejną dłużej
oddawały ciepło. W 2. poł. XV w. zaczęły wchodzić do użytku piece z kafli płytowych, piece z kafli
naczyniowych nie wyszły jednak całkowicie z użycia – przetrwały do XVIII, a nawet XIX w. Zepchnięte zostały do pomieszczeń mniej reprezentacyjnych lub ogrzewały domy wiejskie, a formy
kafli naczyniowych, podobnie jak sam kształt pieców, nie uległy większym zmianom.
MF/Ar/307, 308, 311
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 28, fot. 18a.
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IV.2. Kafle naczyniowe z motywem rozety, XV-XVI w.
Vessel tiles with a rosette motif, 15th-16th century

Warsztat lokalny
Glina, toczenie na kole garncarskim, szkliwienie, wypał
w atmosferze utleniającej
Wys. 9,5 – 10 cm, otwór: 14,5 – 15 x 14,5 – 15 cm,
śr. dna 8,5 – 9 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, wheel-turned, glazed, fired in a reducing
atmosphere
Height 9.5 – 10 cm; opening: 14.5 – 15 x 14.5 – 15 cm,
base diameter 8.5 – 9 cm
Archaeological research in Frombork

Zespół trzech kafli naczyniowych (miskowych), o dnach okrągłych, korpusach w części dolnej uformowanych cylindrycznie, a od wysokości ok. 2/3 (od dna) czworobocznie, ścianki wychylone pod
kątem ok. 8 stopni, otwory ukształtowane czworobocznie. Krawędzie kafli zakończone prosto. Dna
ozdobione aplikacją w formie rozety cztero-, sześcio – lub siedmio-płatkowej. Na powierzchni zewnętrznej żłobki dookolne – ślady po formowaniu na kole garncarskim. Barwa ceglasta, wewnątrz
polewa żółtobrązowa.
Stan zachowania: częściowa rekonstrukcja
Najstarsze znane piece kaflowe na terenie Prus pochodzą z poł. XIV w. Umiejętność ich stawiania
przynieśli ze sobą niemieccy koloniści, licznie tu przybywający w ramach procesu lokacji miast na
prawie niemieckim. Początkowo budowano jednoskrzyniowe lub dwuskrzyniowe cylindryczne albo
stożkowate piece z kafli naczyniowych – miskowych lub garnkowych. Kafle te, wykonywane na kole
garncarskim, miały kształt zbliżony do naczyń. Zdobiono je tylko w części przydennej i przy krawędzi, a często pozostawiano bez zdobień. Wykańczano polewą, choć używano też kafli bez polewy.
Mocowane były w bryle pieca otworem na zewnątrz, a przestrzeń między nimi wypełniano gliną.
Piece z kafli naczyniowych miały nie tylko efektowny wygląd, ale też szereg zalet praktycznych –
bardzo szybko się rozgrzewały i poprzez zwiększoną powierzchnię grzejną dłużej oddawały ciepło.
W 2. poł. XV w. zaczęły wchodzić do użytku piece z kafli płytowych, piece z kafli naczyniowych nie
wyszły jednak całkowicie z użycia – przetrwały do XVIII, a nawet XIX w. Zepchnięte zostały do
pomieszczeń mniej reprezentacyjnych lub ogrzewały domy wiejskie, a formy kafli naczyniowych,
podobnie jak sam kształt pieców, nie uległy większym zmianom.
MF/Ar/ 303, 305, 312
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 28, fot. 18b.
E. Kilarska, M. Kilarski, Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich XV-XVIII w., katalog wystawy,
Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 1990, s. 20, il. 5a.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, il. 11.
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IV.3. Kafle naczyniowe z motywem kół koncentrycznych, XV-XVI w.
Vessel tiles with a motif of concentric circles, 15th-16th century

Warsztat lokalny
Glina, toczenie na kole garncarskim, szkliwienie, wypał
w atmosferze utleniającej
Wys. 10 – 11,5 cm, otwór: 15,5 – 17 x 16,5 – 18 cm,
śr. dna 12 – 13 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, wheel-turned, glazed, fired in a reducing
atmosphere
Height 10 – 11.5 cm; opening: 15.5 – 17 x 16.5 – 18 cm,
base diameter 12 – 13 cm
Archaeological research in Frombork

Zespół trzech kafli naczyniowych (miskowych), o dnach okrągłych, korpusach w części dolnej uformowanych cylindrycznie, a od wysokości ok. ½ (od dna) czworobocznie, ścianki wychylone pod kątem ok. 9-10 stopni, otwory ukształtowane czworobocznie. Krawędzie kafli zagięte do wewnątrz,
w jednym przypadku profilowane. Dna ozdobione aplikacją z motywem kół koncentrycznych. Na
powierzchni zewnętrznej żłobki dookolne – ślady po formowaniu na kole garncarskim. Barwa ceglasta, wewnątrz i na zewnątrz, przy krawędziach, polewa żółtobrązowa.
Stan zachowania: częściowa rekonstrukcja
Najstarsze znane piece kaflowe na terenie Prus pochodzą z poł. XIV w. Umiejętność ich stawiania
przynieśli ze sobą niemieccy koloniści, licznie tu przybywający w ramach procesu lokacji miast na
prawie niemieckim. Początkowo budowano jednoskrzyniowe lub dwuskrzyniowe cylindryczne albo
stożkowate piece z kafli naczyniowych – miskowych lub garnkowych. Kafle te, wykonywane na kole
garncarskim, miały kształt zbliżony do naczyń. Zdobiono je tylko w części przydennej i przy krawędzi, a często pozostawiano bez zdobień. Wykańczano polewą, choć używano też kafli bez polewy.
Mocowane były w bryle pieca otworem na zewnątrz, a przestrzeń między nimi wypełniano gliną.
Piece z kafli naczyniowych miały nie tylko efektowny wygląd, ale też szereg zalet praktycznych –
bardzo szybko się rozgrzewały i poprzez zwiększoną powierzchnię grzejną dłużej oddawały ciepło.
W 2. poł. XV w. zaczęły wchodzić do użytku piece z kafli płytowych, piece z kafli naczyniowych nie
wyszły jednak całkowicie z użycia – przetrwały do XVIII, a nawet XIX w. Zepchnięte zostały do
pomieszczeń mniej reprezentacyjnych lub ogrzewały domy wiejskie, a formy kafli naczyniowych,
podobnie jak sam kształt pieców, nie uległy większym zmianom.
MF/Ar/306, 315, 316
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 29, fot. 18c.
E. Kilarska, M. Kilarski, Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich XV-XVIII w., katalog wystawy,
Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 1990, s. 20, il. 5b.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, il. 11.
WW

180

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

181

IV.4. Kafle naczyniowe bez dekoracji, koniec XVI w.

Vessel tiles without ornamentation, end of the 16th century

Warsztat lokalny
Glina, toczenie na kole garncarskim, szkliwienie, wypał
w atmosferze utleniającej
Wys. 8,5 – 10,5 cm, otwór: 20,5 – 21 x 19 – 21 cm,
śr. dna 16 – 19 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, wheel-turned, glazed, fired in a reducing
atmosphere
Height 8.5 – 10.5 cm; opening: 20.5 – 21 x 19 – 21 cm,
base diameter 16 – 19 cm
Archaeological research in Frombork

Zespół trzech dużych kafli naczyniowych (miskowych), o dnach okrągłych, korpusach w części dolnej uformowanych cylindrycznie, a od wysokości ok. ½ (od dna) czworobocznie, ścianki wychylone pod kątem ok. 13 stopni, otwory ukształtowane czworobocznie. Krawędzie zachylone, w jednym
przypadku żłobkowane. Barwa ceglasta, wewnątrz i na zewnątrz, przy krawędziach, polewa zielona
lub brązowa.
Stan zachowania: częściowa rekonstrukcja
Najstarsze znane piece kaflowe na terenie Prus pochodzą z poł. XIV w. Umiejętność ich stawiania
przynieśli ze sobą niemieccy koloniści, licznie tu przybywający w ramach procesu lokacji miast na
prawie niemieckim. Początkowo budowano jednoskrzyniowe lub dwuskrzyniowe cylindryczne albo
stożkowate piece z kafli naczyniowych – miskowych lub garnkowych. Kafle te, wykonywane na kole
garncarskim, miały kształt zbliżony do naczyń. Zdobiono je tylko w części przydennej i przy krawędzi, a często pozostawiano bez zdobień. Wykańczano polewą, choć używano też kafli bez polewy.
Mocowane były w bryle pieca otworem na zewnątrz, a przestrzeń między nimi wypełniano gliną.
Piece z kafli naczyniowych miały nie tylko efektowny wygląd, ale też szereg zalet praktycznych –
bardzo szybko się rozgrzewały i poprzez zwiększoną powierzchnię grzejną dłużej oddawały ciepło.
W 2. poł. XV w. zaczęły wchodzić do użytku piece z kafli płytowych, piece z kafli naczyniowych nie
wyszły jednak całkowicie z użycia – przetrwały do XVIII, a nawet XIX w. Zepchnięte zostały do
pomieszczeń mniej reprezentacyjnych lub ogrzewały domy wiejskie, a formy kafli naczyniowych,
podobnie jak sam kształt pieców, nie uległy większym zmianom.
MF/Ar/ 309, 313, 314
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 29, fot. 18 d.
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IV.5. Kafel płytowy z motywem maureski, z cylindrycznej nastawy
pieca, 2. poł. XVI w.
Panel tile with a Moresque motif from a cylindrical upper part of the stove,
second half of the 16th century

Warsztat lokalny, Prusy
Glina, formowanie w matrycy, szkliwienie
(polewa ołowiowa, na pobiałce), wypalanie
Dł. 17 cm, szer. 17 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop, Prussia
Clay, moulding, glazing
(lead glaze on whitewash), firing
Length 17 cm, width 17 cm
Archaeological research in Frombork

Kafel płytowy, wypełniający, środkowy o licu wypukłym, z ujętym w profilowaną ramkę motywem
roślinnym w typie maureski. W centrum kompozycji rozetka, od której rozchodzą się symetrycznie
po przekątnej w kierunku narożników cztery stylizowane liściaste łodygi akantu. Dekoracja reliefowa, polewa zielona.
Płytka kafla zachowana fragmentarycznie, częściowa rekonstrukcja, komora grzewcza zachowana
w niewielkim fragmencie.
Piec renesansowy zbudowany był z kafli płytowych, złożonych z płytki i kołnierza, który służył
do mocowania kafla w ścianie pieca. Kafle formowano w specjalnych matrycach (negatywowych
formach), zdobiono dekoracją reliefową i pokrywano barwnym szkliwem. Bryła pieca składała się
przeważnie z dwóch skrzyń, przy czym skrzynia dolna zazwyczaj posadowiona była na planie prostokąta lub kwadratu, zaś górna prostokąta, kwadratu, koła albo wieloboku. Podziały w kierunku
pionowym i poziomym wyznaczały kolumienki, filary, pólfilary, gzymsy, fryzy itp. Kafle renesansowe charakteryzowała barwna polewa: zielona, niebieska, biała, żółta i brązowa, a w ich zdobnictwie
stosowano motywy antyczne, religijne, heraldyczne, architektoniczne, figuralne i roślinne. Od końca XVI w. w dekoracji kafli stosowano motywy groteski czy też maureski, do których wzory czerpano z grafik niemieckich i niderlandzkich.
Kafel z fromborskich zbiorów, o wygiętym łukowato licu, zdobiony ornamentem maureski, pochodzi
z cylindrycznej nastawy pieca. Najprawdopodobniej był to typ pieca, zwany w literaturze wawelskim, znany także w innych regionach kraju.
MF/Ar/326
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, s. 135, il. 194.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 30.
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IV.6. Kafel płytowy, z motywem okuciowo-roślinnym, koniec XVI w.
Panel tile, with strapwork and plant motif, end of the 16th century

Warsztat lokalny, Prusy
Glina, formowanie w matrycy, szkliwienie
(polewa ołowiowa, na pobiałce), wypalanie
Dł. 18,5 cm, szer. 18,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop, Prussia
Clay, moulding, glazing
(lead glaze on whitewash), firing
Length 18.5 cm, width 18.5 cm
Archaeological research in Frombork

Kafel płytowy, wypełniający, środkowy, z ujętym w ramkę zgeometryzowanym motywem okuciowo-roślinnym w typie maureski. W centrum symetrycznej kompozycji rozetka wielopłatkowa, wokół stylizowane proste lub wolutowo zwinięte i spinane przewiązkami ulistnione wici akantu. Dekoracja reliefowa, polewa jasnozielona.
Płytka kafla zachowana fragmentarycznie, częściowa rekonstrukcja, komora grzewcza zachowana
w niewielkim fragmencie
Główny budulec bryły renesansowego pieca stanowiły kafle płytowe wypełniające, stąd w materiale archeologicznym występuje ich znacznie więcej niż kafli gzymsowych, fryzowych czy wieńczących. Również w zbiorach fromborskiego muzeum licznie reprezentowane są, pochodzące z badań
archeologicznych we Fromborku, renesansowe kafle płytowe wypełniające, z dekoracją roślinną,
w tym także z popularnym od końca XVI w. w zdobnictwie kafli motywem maureski.
MF/Ar/353
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 29, il. 21a.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, s. 135, il. 194.
Historia kultury materialnej Polski w zarysie: od XVI do połowy XVII wieku, red. A. Keckowa, D. Molenda,
t. III, Wrocław 1978, s. 168, il. 72a.
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IV.7. Kafel gzymsowy, narożny, z głowami w hełmach antycznych, XVI w.
Cornice corner tile decorated with heads wearing antique helmets,
16th century

Warsztat lokalny, Prusy
Glina, formowanie w matrycy, szkliwienie
(polewa ołowiowa, na pobiałce), wypalanie
Wys. 14,5 cm, szer. 19 – 20,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop, Prussia
Clay, moulding, glazing
(lead glaze on whitewash), firing
Height 14.5 cm, width 19 – 20.5 cm
Archaeological research in Frombork

Kafel płytowy, gzymsowy, narożny, dwudzielny, symetryczny, złożony z dwóch płytek o licu wklęsłym, łączonych pod kątem prostym. Z obu stron przedstawienie portretowe – dwie głowy w hełmach antycznych zwrócone do siebie profilem. Dekoracja reliefowa, polewa ciemnozielona.
Zachowany fragmentarycznie, częściowa rekonstrukcja
Piec renesansowy zbudowany był z kafli płytowych, złożonych z płytki i kołnierza, który służył
do mocowania kafla w ścianie pieca. Kafle formowano w specjalnych matrycach (negatywowych
formach), zdobiono dekoracją reliefową i pokrywano barwnym szkliwem. Bryła pieca składała się
przeważnie z dwóch (ale bywało i więcej) skrzyń, w których podziały w kierunku pionowym i poziomym wyznaczały kolumienki, filary, pólfilary, gzymsy, fryzy itp. Piece z kafli płytowych w porównaniu ze stosowanymi wcześniej piecami z kafli naczyniowych miały nie tylko większą wydajność
grzewczą, ale też dawały ogromne możliwości, jeśli idzie o aspekt dekoracyjny, bowiem płytki kafli
stały się idealnym nośnikiem różnych treści. W ich zdobnictwie często stosowano – obok motywów
religijnych, heraldycznych, architektonicznych, roślinnych, czy figuralnych – także wzory zaczerpnięte ze sztuki antycznej.
MF/Ar/320
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 29, il. 20.
Historia kultury materialnej Polski w zarysie: od XVI do połowy XVII wieku, red. A. Keckowa, D. Molenda, t. III, Wrocław 1978, s. 251, il. 114.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, s. 135, il. 201.
E. Kilarska, M. Kilarski, Kafle z terenu dawnych Prus królewskich, katalog wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2009, s. 43, il. 33.
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IV.8. Segmenty kafla gzymsowego z cylindrycznej nastawy pieca,
2. poł. XVI w.
Cornice tile fragments from a cylindrical upper part of the stove,
second half of the 16th century

Warsztat lokalny
Glina, formowanie w matrycy, polewa jasnozielona,
wypalanie
Wys. 11 cm, szer. 18,5 – 21,5 cm,
głęb. 5 cm (z kołnierzem 10,5 cm)
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, moulding, light blue glaze,
firing
Height 11 cm, width 18.5 – 21.5 cm,
depth 5 cm (with the lip 10.5 cm)
Archaeological research in Frombork

Fragmenty kafla gzymsowego, wygięte półkoliście, o profilu wypukło-wklęsło-wypukłym, dzielone wałkami, pomiędzy którymi w górnej części kafla widnieje dekoracja roślinna pięciopalczasta
o motywie kontynuacyjnym, w dolnej części zwielokrotnione groszkowanie przedzielane ukośnie
przeplatającą się taśmą. U góry i u dołu kompozycję zamyka prosta listwa. W jednym przypadku zachowany kołnierz w kształcie tulei.
Stan zachowania: dobry, obtłuczenia na krawędziach i ubytki polewy, głównie w miejscach wypukłych, w jednym segmencie brak kołnierza
Piec renesansowy składał się przeważnie z dwóch skrzyń, dolnej – prostopadłościennej i górnej –
prostopadłościennej lub cylindrycznej. Segmenty kaflowe, o wypukło-wklęsło-wypukłym profilu,
były osadzane w miejscu łączenia cylindrycznej nastawy pieca z prostopadłościenną skrzynią dolną
lub stanowiły zwieńczenie nastawy.
Kafle z fromborskich zbiorów pochodzą zapewne z pieca o skrzyni dolnej na planie prostokąta,
a górnej na planie kola, zwanego w literaturze wawelskim, który to typ rozpowszechniony był także
w innych regionach kraju.
MF/Ar/323a, b
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 30.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, il. 149.
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IV.9. Kafel fryzowy z dekoracją groteskową wg grafiki Daniela Hopfera
(1470-1536), koniec XVI w.
Frieze tile with grotesque decoration, after an engraving by Daniel Hopfer
(1470-1536), end of the 16th century

Warsztat lokalny, Prusy
Glina, formowanie w matrycy, szkliwienie
(polewa ołowiowa, na pobiałce), wypalanie
Wys. 13,3 cm, szer. 23,2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop, Prussia
Clay, moulding, glazing
(lead glaze on whitewash), firing
Height 13.3 cm, width 23.2 cm
Archaeological research in Frombork

Prostokątny kafel fryzowy, którego dekorację stanowi kompozycja oparta na grafice Daniela Hopfera złożona z motywu kandelabrowego i dwóch siedzących, antytetycznie ustawionych sfinksów. Ich
fantazyjnie ukształtowane ogony mają formę ulistnionej i ukwieconej wici akantu, która wypełniała,
jak można sądzić po zachowanym z lewej strony fragmencie, niezachowane skrajne partie płytki kafla. W tle, ponad sfinksami, uskrzydlone smoki. Płytkę kafla zamyka u góry profilowana, zachylona
listwa. Dekoracja reliefowa, polewa jasnozielona. Na odwrocie odciśnięta w masie tkanina, ślad po
procesie technologicznym.
Zachowany fragmentarycznie, klejony z 10 fragmentów, częściowa rekonstrukcja (uzupełnienie
gipsowe)
W zdobnictwie kafli renesansowych, często stosowano – obok motywów religijnych, heraldycznych,
architektonicznych, roślinnych czy figuralnych – także ornamenty o rodowodzie antycznym, wzory czerpiąc przy tym z ówczesnych grafik niemieckich i niderlandzkich. Jak pokazuje materiał kaflarski pozyskany z badań archeologicznych na fromborskim Wzgórzu Katedralnym, tu także znajdowały się piece z dekoracją nawiązującą do antyku, z przedstawieniami antycznych wojowników,
walczących Amazonek czy też sfinksów, jak w przypadku prezentowanego egzemplarza. Analogiczne kafle znane są z prac archeologicznych w Stargardzie, a także z terenu Niemiec i Danii: z Drezna,
Ribe czy Szlezwiku.
Przy omawianiu odnośnego kafla ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie M. Majewski, powołując się na autora opracowania dotyczącego kafli ze Szlezwiku (O. Christiansen), przytacza hipotezę, jakoby sfinksy miały twarze Karola V, cesarza rzymsko-niemieckiego
w latach 1519-1556 i jego małżonki Izabeli Portugalskiej.
MF/Ar/354
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, il. 203.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 29-30.
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IV.10. Kafelek z herbem biskupstwa warmińskiego, 2. poł. XVI w.
Tile with the coat of arms of the Bishopric of Warmia, second half
of the 16th century

Warsztat lokalny, Prusy
Glina, formowanie w matrycy, szkliwienie
(polewa ołowiowa, na pobiałce), wypalanie
Wys. 6,9 cm, szer. 6,1 cm, dł. trzpienia 2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop, Prussia
Clay, moulding, glazing
(lead glaze on whitewash), firing
Height 6.9 cm, width 6.1 cm, stem length 2 cm
Archaeological research in Frombork

Kafelek – nasadnik, ozdobnik piecowy w formie kartusza z herbem biskupstwa warmińskiego. Kształt
tarczy herbowej, w polu baranek z odwróconą głową, nogą przytrzymuje chorągiew z krzyżem. Dekoracja reliefowa, polewa zielona. Kafelek mocowany w bryle pieca za pomocą glinianego trzpienia.
Zachowany fragmentarycznie, częściowa rekonstrukcja
Piec renesansowy zbudowany był z kafli płytowych, złożonych z płytki i kołnierza, który służył
do mocowania kafla w ścianie pieca. Kafle formowano w specjalnych matrycach (negatywowych
formach), zdobiono dekoracją reliefową i pokrywano barwnym szkliwem. Bryła pieca składała się
przeważnie z dwóch (ale bywało i więcej) skrzyń, w których podziały w kierunku pionowym i poziomym wyznaczały kolumienki, filary, pólfilary, gzymsy, fryzy, a także ozdobniki piecowe, często
w formie kartuszy herbowych. Kafle płytowe mocowano za pomocą glinianego klina przy kaflach
fryzowych, gzymsowych lub wypełniających narożnych.
W przypadku kafelka ze zbiorów fromborskiego muzeum przedstawienie herbu biskupstwa warmińskiego miało związek z miejscem lokalizacji pieca, zapewne był to pałac biskupów warmińskich
lub inny budynek w kompleksie Wzgórza Katedralnego we Fromborku.
MF/Ar/290
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 29, il. 20.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łodź 1987, s. 132, il. 145.
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IV.11. Figurka młodzieńca w stroju dworskim z narożnika pieca,
1. ćw. XVI w.
Figurine of a young man in court dress from the corner of a stove,
first quarter of the 16th century

Warsztat lokalny, Prusy
Glina, formowanie w matrycy, polewa niebieska,
fioletowa, biała, wypalanie
Tors: wys. 9,5 cm, szer. 7,5 cm, głęb. 4,5 cm; noga: wys. 17,5
cm, szer. 2,3 cm, głęb. 3,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop, Prussia
Clay, moulding, blue,
purple and white glaze, firing
Torso: height 9.5 cm, width 7.5 cm, thickness 4.5 cm,
leg: height 17.5 cm, width 2.3 cm, thickness 3.5 cm
Archaeological research in Frombork

Fragmenty (tors i noga) płaskorzeźbionej figurki młodzieńca w stroju dworskim, w krótkim, sięgającym bioder, obcisłym kaftanie, od pasa rozkloszowanym w formie baskinki, z trójkątnym dekoltem
i jedną połą założoną na drugą, z zachowanym fragmentem mocno marszczonych rękawów. Polewa
niebieska, z resztkami złoceń w dolnej części. Pod szyją widoczna jasna koszula, a na niej kaftan
spodni, w kolorze fioletowym, z cienkiej materii, zakończony drobno plisowaną krezą ułożoną wokół szyi. Noga w pończosze, do wysokości powyżej kolana w kolorze niebieskim, wyżej w ukośne
pasy fioletowe i niebieskie.
Stan zachowania: fragmentaryczny – tors i noga
Piec renesansowy składał się przeważnie z dwóch skrzyń, dolnej – prostopadłościennej i górnej
– prostopadłościennej lub cylindrycznej. Jego bryłę dekorowały i urozmaicały rożnego rodzaju
ozdobniki: listwy, tarcze, a nawet plastyczne figurki. Mocowano je przy kaflach fryzowych, gzymsowych lub narożnych.
Fragment figurki dworzanina ze zbiorów fromborskiego muzeum to rzadki przykład plastyki figuralnej zdobiącej narożnik pieca.
MF/Ar/288, 289
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 29.
E. Kilarska, M. Kilarski, Kafle z terenu dawnych Prus królewskich, katalog wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2009, s. 35, il. 19.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, s. 132, il. 64.
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IV.12. Piec kaflowy, kopia renesansowego pieca norymberskiego,
Norymberska Fabryka Wyrobów Glinianych C. W. Fleischmanna
(1829-1904), lata 80-90-te XIX w., wg oryginału z XVI w.

Tiled stove, copy of a Nuremberg Renaissance stove, Nuremberg Factory of
C.W. Fleischmann (1829-1904), 1880s-90s, after the 16th-century original

Norymberga
Glina, formowanie w matrycy, szkliwienie, wypalanie
Wymiary pieca złożonego na potrzeby ekspozycji: wys.
220 cm, wymiary skrzyni dolnej: 80 x 80 cm,
śr. nastawy: 60 cm
Zakup od osoby prywatnej, 2013 r.

Nuremberg
Clay, moulding, glazing, firing
Dimensions of the stove assembled for display: height
220 cm, dimensions of the bottom part: 80 x 80 cm,
diameter of the upper part: 60 cm
Purchased from a private individual in 2013

Na bryłę pieca o prostopadłościennej skrzyni dolnej i ortogonalnej nastawie składa się kilka rodzajów kafli, pokrytych ciemnozielonym szkliwem. Są to przede wszystkim kafle płytowe z perspektywicznym przedstawieniem motywów architektonicznych, a także kafle narożne z kręconymi kolumienkami, efektowne gzymsy z wizerunkiem walki lwa z gryfem oraz kafle narożne z kartuszem
herbowym podtrzymywanym przez putta oraz prostokątne kafle cokołu z motywem muszli z podłużnym kwiatonem. Szkliwo ciemnozielone.
Stan zachowania zespołu kafli: dobry, na części kafli ubytki szkliwa (na licu i w partii kołnierzy),
brak kilku kafli płytowych
W latach 2008-2009 użyczony przez osobę prywatną piec pozostawał w depozycie muzealnym,
w 2013 r. zakupiono go do zbiorów. Przed trafieniem do zbiorów prywatnych piec znajdował się
w nieokreślonym niestety bliżej budynku na Pomorzu.
Piec, obecnie rozebrany i przechowywany w magazynie muzealnym, w latach 2008-2020, został
złożony zgodnie z zasadami techniki zduńskiej na potrzeby wystawy „Przyjaciele naszych długich
zim. Piece kaflowe XIX-XX w.” .
Egzemplarz ten, wykonany na wzór renesansowych pieców norymberskich, stanowi model nr 29
z katalogu norymberskiej fabryki pieców C.W. Fleischmanna. Firma Christiana Wilhelma Fleischmanna działała w Norymberdze w latach 1829 –1904. Produkcja pieców kaflowych trwała tam
około pół wieku. Zamawiano je (zwłaszcza repliki historycznych oryginałów) głównie do obiektów
typu rezydencjonalnego, nie tylko na terenie Niemiec, ale także Anglii, Austrii czy Rosji. Piece Fleischmanna trafiały również do pałaców i dworów dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich oraz
Pomorza i Śląska. Nieliczne kopie zabytkowych pieców wykonane w fabryce C.W. Fleischmanna
ocalały – podobnie jak fromborski egzemplarz – w miejscach swojej pierwotnej lokalizacji, m. in.
w pomorskich rezydencjach: w pałacu w Krokowej czy w pałacu Bismarcków w Warcinie.
MF/R/ 198
W. Wojnowska, J. Semków, Piece z fabryki C.W. Fleischmanna, „Świat kominków” 4 (45) 2015, s. 90-95.
J. Semków, Piece z fabryki Christiana Wilhelma Fleischmanna zachowane na Warmii, Mazurach
i Pomorzu, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 10 (2018), s. 84-94.
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IV.12. Fiale kaflowe, koniec XVI w.
Crown tiles, end of the 16th century

Warsztat lokalny, Prusy
Glina, formowanie w matrycy, szkliwienie, wypalanie
Wys. 15 – 17,5 cm, szer. 7,5 cm , głęb. 4,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop, Prussia
Clay, moulding, glazing, firing
Height 15 – 17.5 cm, width 7.5 cm, depth 4.5 cm
Archaeological research in Frombork

Fiale kaflowe – element wieńczący bryłę pieca, w formie pionowej listwy dekoracyjnej o wydłużonym trzonie i uwypuklonym kształcie, przedzielony w połowie wysokości esowatym liściem i podwójnym wałkiem, powtórzonym w dolnej i górnej części trzonu. Fiale zwieńczone półkolistym
kwiatonem z ramionami zakończonymi esowato i z perełkowaniem pod wałkami. W górnej, środkowej części kwiaton dekorowany niewielkimi, podwójnymi guzami. Na tylnej stronie płasko wymodelowany, półokrągły, zwężający się klin, na którym osadzano fialę, wklejając w gliniane sklepienie
pieca. Polewa zielona.
Stan zachowania: dobry, kafle sklejane z kilku fragmentów, jedna fiala z obtłuczoną bazą, na drugiej
baza lekko uszkodzona
Piec renesansowy składał się przeważnie z dwóch skrzyń, dolnej – prostopadłościennej i górnej
– prostopadłościennej lub cylindrycznej. Bryłę pieca dekorowały i urozmaicały różnego rodzaju
ozdobniki: tarcze lub plastyczne figurki, a zwłaszcza różnego rodzaju listwy pionowe i poziome oraz
sterczyny. Mocowano je przy kaflach fryzowych, gzymsowych, narożnych lub wieńczących. Prezentowane fiale stanowiły zapewne dekorację zwieńczenia skrzyni górnej jednego z pieców na Wzgórzu Katedralnym.
MF/Ar/294, 338
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 31.
M. Dąbrowska, Piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków –
Gdańsk – Łódź 1987, il. 207.
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V.1. Meble

V.1.1. Łoże gotyckie baldachimowe, 1. poł. XVI w.
Gothic canopy bed, first half of the 16th century

Południowe Niemcy, okolice Tyrolu
Drewno dębowe, drewno sosnowe;
techniki stolarskie i snycerskie
Wys. 187 cm, dł. 203 cm, szer. 128 cm
Zakup od osoby prywatnej w 2013 r.

Southern Germany, Tyrol region
Oak wood, pine wood;
carpentry and wood carving techniques
Height 187 cm, length 203 cm, width 128 cm
Purchased from a private individual in 2013

Łoże o konstrukcji szkieletowej otwartej, z leżyskiem ramowym wyłożonym deskami, z baldachimem sięgającym do połowy długości łóżka, z przyczółkami przednim i tylnym, wspartymi na czterech graniastych nogach. Rama łóżka o konstrukcji stojakowej łączona na czop prosty i kołkowana. Deskowe płaszczyzny płycin, wypełniające ściany zagłówka, boki łóżka i weznóże czopowane
i kołkowane. Baldachim zamocowany wspornikowo na ścianie wezgłowia (obecnie wzmocniony
stalową taśmą i śrubami). W połowie wysokości ściany płytka półka zamykana trzema przesuwanymi, romboidalnie kratowanymi ściankami, zwieńczona krenelażem. Przyczółek tylny dzielony
na trzy płyciny wypełnione reliefową dekoracją o motywach florystycznych. Łoże bogato zdobione:
na ścianie wezgłowia reliefowe przedstawienie wizji św. Huberta – głowa jelenia z ukrzyżowanym
Chrystusem między rozgałęzieniami poroża; na wewnętrznej stronie baldachimu w trzech polach
fantazyjna snycerka z motywami gwiazdy i kwiatów ostu; na krawędzi baldachimu fryz ciągły przeplatany; słupy wspornikowe profilowane wałkiem wypukłym i dekorowane reliefowym ornamentem w trójkąty.
Ogólny stan zachowania łoża dobry. Główne elementy składające się na konstrukcję łoża (przyczółki przedni i tylny, zaplecek z baldachimem, nogi, podparcia boczne) zachowały się w stanie oryginalnym, niektóre elementy zastąpiono nowymi (zwieńczenie słupków przyczółka tylnego, ścianki
boczne, podłokietniki, deski leżyska), a osadzenie baldachimu na zaplecku przyczółka wzmocniono
metalową taśmą. Na powierzchni łoża w wielu miejscach widoczne niewielkie, mechaniczne uszkodzenia (obicia, pęknięcia, nieliczne rysy), a także miejsca dawnego żerowania drewnojadów. Na meblu po wewnętrznej stronie bocznej ściany zachował się znak Erh, naniesiony w XIX w., co może
wskazywać czas naprawy łoża.
Mebel jest unikalnym egzemplarzem gotyckiego, dębowego łoża baldachimowego, nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Konstrukcja mebla, jak i dekoracja zwana Flachschnitt (płaski relief, w tym
wypadku z wyobrażeniem głowy jelenia z ukrzyżowanym Chrystusem między rozgałęzieniami poroża) jest typowa i bardzo popularna dla sztuki południowoniemieckiej w okresie późnego gotyku.
Obiekt jest porównywalny z łożami późnogotyckimi wykonanymi pomiędzy 1500 a 1530 r., prezentowanymi w literaturze oraz zachowanymi w zbiorach muzeów niemieckich. Przykładem jest analogiczny egzemplarz znajdujący się w Bayerisches Nationalmuseum w Monachium.
MF/R1/124
M. Kaleciński, Zamieszkać z Chrystusem i Maryją, Sztuka dewocji osobistej w Niderlandach
w l. 1450-1530. Wystawa ze zbiorów polskich, katalog wystawy, Gdańsk, 2018, s. 301.
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V.1.2. Krzesło w stylu niderlandzkiego renesansu, koniec XVI w.
Dutch Renaissance-style chair, end of the 16th century

Warsztat gdański (?)
Drewno dębowe, skóra, gwoździe tapicerskie;
obróbka stolarska i tapicerska
Wys. 99 cm, siedzisko: 41 cm x 36 cm
Dawne zasoby Wzgórza Katedralnego we Fromborku

Gdańsk workshop (?)
Oak wood, leather, upholstery nails;
joinery and upholstery work
Height 99 cm, seat: 41 x 36 cm
Former property of Cathedral Hill in Frombork

Krzesło w typie niderlandzkiego renesansu, o konstrukcji szkieletowej, z oparciem półpełnym,
umieszczonym między tylnymi słupkami nad siedziskiem, tworzącym zaplecek. Siedzisko i oparcie
wyściełane gładką skórą w kolorze brązowym, mocowaną do ram gwoździami tapicerskimi. Siedzisko umieszczone wysoko; nogi usztywnione dwoma trawersami poziomymi pełnymi – dolny wycięty od spodu w kształcie podwójnej esownicy, górny profilowany, z rowkiem. Przednie nogi toczone,
od spodu zakończone w formie łezki, z tralką dwuczęściową z motywem zwielokrotnionej kuli przedzielonej wydłużoną kostką.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji w 1958 oraz w 2019 r. Na elementach drewnianych ślady
gwoździ z dawnych obić. Obicie skórą wtórne (konserwacja z 2019 r.).
Krzesło pierwotnie znajdowało się w izbie pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, zaaranżowanej w 1912 r. przez wikariusza fromborskiej katedry i historyka warmińskiego Eugena Brachvogla
w należącej niegdyś do astronoma wieży na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. W zbiorach Muzeum
Mikołaja Kopernika od 1948 r.
W północnej Europie meble do siedzenia do powszechnego użytku weszły na początku XVI w. Pod
wpływem sztuki niderlandzkiej popularność zyskały wówczas krzesła o prostych, graniastych konstrukcjach, wspartych na kanciastych słupkach, łączonych w połowie wysokości deskowym siedziskiem i prostokątnym oparciem mocowanym na przedłużeniu tylnych nóg. Wykonywano je głównie
z drewna dębowego, a siedziska i zaplecki obijano skórą lub tkaniną. Cechą charakterystyczną mebli
w typie niderlandzkiego renesansu było zanikanie dekoracji reliefowej, zamiast tego dekoracje wykonywano przy użyciu technik stolarskich (kanelowanie pilastrów, toczenie).
MF/R1/14
E. Brachvogel, Der Dom in Frauenburg, Braunsberg 1929, il. 50.
J. Wasiutyński, Kopernik twórca nowego nieba, Warszawa 1938, s. 545.
J. Semków, Frombork na dawnych pocztówkach, Frombork 2012 i 2020, s. 88-89.
Kartka pocztowa, CL. Langwald, Frauenburg-Ostpr., [ok. 1920].
Kartka pocztowa, Andreas Thater, Frauenburg, Nachdruck, 1916.
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V.1.3. Krzesło w stylu niderlandzkiego renesansu, XVI w.
Dutch Renaissance-style chair, 16th century

Warsztat gdański (?)
Drewno dębowe, skóra, gwoździe tapicerskie; obróbka
stolarska, snycerska i tapicerska
Wys. 96 cm, siedzisko: 41 x 38 cm
Dawne zasoby Wzgórza Katedralnego we Fromborku

Gdańsk workshop (?)
Oak wood, leather, upholstery nails; joinery, wood
carving and upholstery work
Height 96 cm, seat: 41 x 38 cm
Former property of Cathedral Hill in Frombork

Krzesło o konstrukcji szkieletowej, z oparciem półpełnym, umieszczonym między tylnymi słupkami nad siedziskiem i tworzącym zaplecek. Siedzisko i oparcie wyściełane skórą, mocowaną do
ram gwoździami tapicerskimi. Nogi usztywnione trawersami poziomymi, profilowanymi na krawędziach. Przednie nogi toczone, tralka dwuczęściowa z motywem zwielokrotnionej kuli, przedzielona
wydłużoną kostką. Między przednimi nogami dekoracyjna listwa z ażurowymi wycięciami w formie wielobocznych figur. Słupki oparcia zwieńczone dwiema główkami lwów.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji w 1958 oraz w 2019 r. Na elementach drewnianych ślady
gwoździ z dawnych obić. Obicie skórą wtórne (konserwacja z 2019 r.).
Krzesło pierwotnie znajdowało się w izbie pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi,
zaaranżowanej w 1912 r. przez wikariusza fromborskiej katedry i historyka warmińskiego Eugena Brachvogla w należącej niegdyś do astronoma wieży na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.
W zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika od 1948 r.
W północnej Europie meble do siedzenia do powszechnego użytku weszły na początku XVI w. Pod
wpływem sztuki niderlandzkiej popularność zyskały wówczas krzesła o prostych, graniastych konstrukcjach, wspartych na kanciastych słupkach, łączonych w połowie wysokości deskowym siedziskiem i prostokątnym oparciem mocowanym na przedłużeniu tylnych nóg. Wykonywano je głównie
z drewna dębowego, a siedziska i zaplecki obijano skórą lub tkaniną. Cechą charakterystyczną renesansowych mebli w typie niderlandzkiego renesansu było zanikanie dekoracji reliefowej, a dekoracje wykonywano przy użyciu technik stolarskich (kanelowanie pilastrów, toczenie).
MF/R1/15
E. Brachvogel, Der Dom in Frauenburg, Braunsberg 1929, il.50.
J. Wasiutyński, Kopernik twórca nowego nieba, Warszawa 1938, s. 545.
J. Semków, Frombork na dawnych pocztówkach, Frombork 2012 i 2020, s. 88-89.
Kartka pocztowa, CL. Langwald, Frauenburg-Ostpr., [ok. 1920].
Kartka pocztowa, Andreas Thater, Frauenburg, Nachdruck, 1916.
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V.1.4. Fotel w stylu niderlandzkiego renesansu, koniec XVI w.
Dutch Renaissance-style armchair, end of the 16th century

Warsztat gdański (?)
Drewno dębowe, drewno sosnowe, skóra, gwoździe
tapicerskie; obróbka stolarska i tapicerska
Wys. 110 cm, siedzisko: 61 x 55 cm
Dawne zasoby Wzgórza Katedralnego we Fromborku

Gdańsk workshop (?)
Oak wood, pine wood, leather, upholstery nails; joinery
and upholstery work
Height 110 cm, seat: 61 x 55 cm
Former property of Cathedral Hill in Frombork

Fotel skrzyniowy, w typie mebli niderlandzkich, o konstrukcji wykonanej z graniaków. Na 1/3 wysokości skrzyniowe siedzisko z unoszoną na zawiasach deską, w górnej części oparcie tylne, które
stanowi prostokątna deska łącząca dwa słupki. Skrzynia i oparcie tylne (zaplecek) obite skórą, mocowaną gwoździami tapicerskimi. Poręcze z prostymi podłokietnikami obitymi skórą, wsparte na
ozdobnych nogach toczonych, tralkowych, ograniczonych kostkami.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji w 1958 r. i w 2019 r. Deska siedziska i spód skrzyni oraz trzy nogi
wtórne, wtórne również obicie skórą (konserwacja z 1958 r.). Ślady po gwoździach tapicerskich wskazują
na wcześniejsze obicia skórą. Skóra w wielu miejscach nosi ślady przetarć i zarysowań.
Fotel pierwotnie znajdował się w izbie pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, zaaranżowanej w 1912 r. przez wikariusza fromborskiej katedry i historyka warmińskiego Eugena Brachvogla w należącej niegdyś do astronoma wieży na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. W zbiorach
Muzeum Mikołaja Kopernika od 1948 r.
W północnej Europie meble do siedzenia do powszechnego użytku weszły na początku XVI w. Pod
wpływem sztuki niderlandzkiej popularność zyskały wówczas także fotele o prostych, graniastych
konstrukcjach, wspartych na kanciastych słupkach, łączonych w połowie wysokości deskowym
siedziskiem i prostokątnym oparciem mocowanym na przedłużeniu tylnych nóg. Dodatkowym elementem były boczne oparcia wsparte na przedłużeniu przednich nóg, często w formie tralek. Wykonywano je głównie z drewna dębowego, a siedziska i zaplecki obijano skórą lub tkaniną. Cechą
charakterystyczną renesansowych mebli w typie niderlandzkiego renesansu było zanikanie dekoracji reliefowej, zamiast tego dekoracje wykonywano przy użyciu technik stolarskich (kanelowanie
pilastrów, toczenie). Fotele skrzyniowe wykorzystywane były w jadalniach jako siedziska honorowe
lub stały u szczytu łóżek w sypialniach.
MF/R1/16
E. Brachvogel, Der Dom in Frauenburg, Braunsberg 1929, il. 50.
J. Wasiutyński, Kopernik twórca nowego nieba, Warszawa 1938, s. 545.
J. Semków, Frombork na dawnych pocztówkach, Frombork 2012 i 2020, s. 88-89.
Kartka pocztowa, CL. Langwald, Frauenburg-Ostpr. [ok. 1920].
Kartka pocztowa, Andreas Thater, Frauenburg, Nachdruck 1916.
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V.1.5. Fotel w stylu niderlandzkiego renesansu, koniec XVI w.
Dutch Renaissance-style armchair, end of the 16th century

Warsztat gdański (?)
Drewno dębowe, sosnowe, skóra, gwoździe tapicerskie;
obróbka stolarska i tapicerska
Wys. 110,5 cm, siedzisko: 61 cm x 55 cm
Dawne zasoby Wzgórza Katedralnego we Fromborku

Gdańsk workshop (?)
Oak wood, pine wood, leather, upholstery nails; joinery
and upholstery work
Height 110.5 cm, seat: 61 x 55 cm
Former property of Cathedral Hill in Frombork

Fotel późnorenesansowy, w typie mebli niderlandzkich, o konstrukcji wykonanej z graniaków.
W połowie wysokości prostokątne siedzisko, w górnej części oparcie tylne, które stanowi prostokątna deska łącząca dwa słupki. Siedzisko, oparcie tylne (zaplecek) i podparcia boczne wyściełane skórą, mocowaną gwoździami tapicerskimi. Przednie nogi toczone, tralka trzyczęściowa z motywem
zwielokrotnionej kuli, przedzielanej wydłużoną kostką, usztywnione dwoma trawersami poziomymi pełnymi – dolny wycięty od spodu w kształcie podwójnej esownicy, górny profilowany, z rowkiem. Poręcze proste, wsparte na przedłużeniu przednich tralkowych nóg, ograniczonych kostkami.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji w 1958 i 2019 r. Ślady po gwoździach tapicerskich wskazują
na wcześniejsze obicia, obicie skórą wtórne (konserwacja w 1958 r.). W wielu miejscach ślady przetarć, zarysowań.
Fotel pierwotnie znajdował się w Izbie Pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, zaaranżowanej w 1912 r. przez wikariusza fromborskiej katedry i historyka warmińskiego Eugena Brachvogla w należącej niegdyś do astronoma wieży na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. W zbiorach
Muzeum Mikołaja Kopernika od 1948 r.
W północnej Europie meble do siedzenia do powszechnego użytku weszły na początku XVI w. Pod
wpływem sztuki niderlandzkiej popularność zyskały wówczas także fotele o prostych, graniastych
konstrukcjach, wspartych na kanciastych słupkach, łączonych w połowie wysokości deskowym siedziskiem i prostokątnym oparciem mocowanym na przedłużeniu tylnych nóg. Dodatkowym elementem były boczne oparcia zasadzane na przedłużeniu przednich nóg, często wykonywanych w formie
tralek. Wykonywano je głównie z drewna dębowego, a siedziska i zaplecki obijano skórą lub tkaniną.
Cechą charakterystyczną renesansowych mebli w typie niderlandzkiego renesansu było zanikanie
dekoracji reliefowej, zamiast tego dekoracje wykonywano przy użyciu technik stolarskich (kanelowanie pilastrów, toczenie).
MF/R1/17
E. Brachvogel, Der Dom in Frauenburg, Braunsberg 1929, il. 50.
J. Wasiutyński, Kopernik twórca nowego nieba, Warszawa 1938, s. 545.
J. Semków, Frombork na dawnych pocztówkach, Frombork 2012 i 2020, s. 88-89.
Kartka pocztowa, CL. Langwald, Frauenburg-Ostpr., [ok. 1920].
Kartka pocztowa, Andreas Thater, Frauenburg, Nachdruck, 1916.
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V.1.6. Stół renesansowy, XVI w., blat z 2019 r.
Renaissance table, 16th century, top from 2019

Warsztat nieznany
Drewno dębowe; obróbka stolarska
Wys. 75 cm, blat 175 x 122 cm
Dawne zasoby Wzgórza Katedralnego we Fromborku
– wyposażenie kanonii. W zbiorach Muzeum Mikołaja
Kopernika od 1948 r.

Workshop unknown
Oak wood; joinery work
Height 75 cm, top 175 x 122 cm
Former property of Cathedral Hill in Frombork – canonry
furnishings. In the collection of the Nicolaus Copernicus
Museum since 1948.

Stół z prostokątnym blatem, zamocowanym na podporze przy pomocy dwóch szyn. Szyny przytwierdzone do dwóch par nóg, usztywnionych konstrukcją w formie krzyża. Nogi toczone, w formie
tralek, ustawione ukośnie względem siebie na małym cokole kostkowym i połączone dwoma trawersami. Górny trawers tworzą dwie listwy pionowe, wykrojowe, z wycięciem falistym u dołu, skrzyżowane pośrodku i wzmocnione ozdobnym, profilowanym trzpieniem. Dolny trawers w kształcie
kwadratu z listew poziomych biegnących tuż nad podłogą tworzy jednocześnie podnóżek. Nogi stołu
na złączach z górnym trawersem zdobią fazowania i rauty.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji w 2019 r. Zmieniono wówczas owalną płytę stołu (wtórną),
zastępując ją prostokątnym blatem o profilowanej krawędzi.
W średniowieczu stoły przez długi czas traktowane były jako sprzęty dodatkowe, składające się
z desek wspartych na kozłach lub na dwóch podporach łączonych ryglem, służyły do spożywania
posiłków jedynie w klasztornych refektarzach albo w bogatych domach. Od XV w. wraz z rozwojem
technik stolarskich pojawiły się stoły na czterech toczonych tralkowych nogach, w których płyta
stołowa wzmocniona była skrzynią, w której umieszczano czasami szuflady. Obok stołów prostokątnych budowano również stoły o płytach okrągłych czy kwadratowych. Dekorowano je elementami przyrodniczymi i fantastycznymi (lwie łapy, zwierzęta, maszkarony) oraz architektonicznymi (konsole, kolumny, profile gzymsowe). Egzemplarz analogiczny do tego z fromborskich zbiorów
znajduje się w pokoju Marcina Lutra (1483-1546) w ekspozycji muzealnej na zamku w Coburgu.
MF/R1/18
Niepublikowany
JS
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V.1.7. Gotycki kuferek-szkatułka, koniec XVI w.
Gothic casket, end of the 16th century

Warsztat nieznany
Drewno, skóra wytłaczana i barwiona, okucia stalowe;
obróbka stolarska i tapicerska
Wys. 34,4 cm, szer. 12,4 cm, głęb. 13,6 cm
Zakup od osoby prywatnej w 2013 r.

Workshop unknown
Wood, embossed and dyed leather, steel fittings;
joinery and upholstery work
Height 34.4 cm, width 12.4 cm, depth 13.6 cm
Purchased from a private individual in 2013

Kuferek na materiały rękopiśmienne o kształcie cylindrycznym, z lekko ściętym dnem i wysklepionym wiekiem mocowanym na zawiasach, zamykany zameczkiem z dwoma wrzeciądzami i kluczyną
na faliście wyciętym szyldzie. Drewniany, obity skórą wytłaczaną przy krawędziach i na ściankach
bocznych geometrycznymi wzorami, okuty listwami z blachy z gęsto nabitymi ćwiekami, w partii
zawiasów dodatkowo wzmocniony płótnem, z wnętrzem wyłożonym skórą. Obrzeża dolnej skrzyni
kuferka i wieka obłożone wyciętą faliście blachą wzmocnioną ćwiekami. Na jednej z bocznych ścianek prosty uchwyt z owalnie zagiętego pręta, zawieszonego na żelaznych uszkach.
Stan zachowania: dobry, jedynie na skórzanym obiciu liczne ślady ubytków, przetarć i spękań, brak
wielu ćwieków mocujących okucia.
W średniowieczu większość dobytku przechowywano w różnego rodzaju skrzyniach i kufrach, które służyły zarówno do gromadzenia i zabezpieczania dóbr, jak i do ich transportu. Do przechowywania niewielkich cennych przedmiotów: klejnotów, monet, materiałów rękopiśmiennych używano
skarbczyków i szkatuł – niewielkich rozmiarów skrzynek drewnianych, obitych skórą i wzmocnionych kratownicą z metalowych okuć, stanowiących często miniatury swoich większych odpowiedników. Spotykano je w domach zamożnych kupców i arystokracji, stanowiły także element wyposażenia
kościołów, klasztorów czy też własność rad miejskich. Egzemplarz z fromborskich zbiorów to rzadko
dziś spotykany przykład takiego obiektu.
MF/HM/356
Niepublikowany
JS
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V.1.8. Krzesło w typie renesansowych krzeseł nożycowych
(krzesło Savonaroli), XIX w.
Renaissance scissor-type chair (Savonarola chair), 19th century

Warsztat nieznany
Drewno dębowe; obróbka stolarska i snycerska
Wys. 94 cm, szer. 67 cm, głęb. 44 cm
Zakup w Domu Aukcyjnym „Desa”, salon nr 4,
Kraków, 1987 r.

Workshop unknown
Oak wood; joinery and wood carving
Height 94 cm, width 67 cm, depth 44 cm
Purchased at the “Desa” Auction House, Salon no. 4,
Kraków, 1987

Krzesło nożycowe (zwane również krzesłem Savonaroli) zbudowane z ośmiu wygiętych, krzyżujących się deszczułek tworzących literę „X”, złączonych pośrodku płaskim, reliefowym siedziskiem,
zamkniętym podłokietnikami i wspartym u dołu na dwóch płozach, tworzących nogi krzesła. W tylnej części podłokietniki połączone wąskim, dekoracyjnie wyciętym zapleckiem z reliefem roślinnym. Krzesło wykonane na wzór krzeseł renesansowych, bez możliwości składania ze względu na
sztywne, jednolite siedzisko i przytwierdzone oparcie.
Stan zachowania: dobry
W XVI w. w Europie krzesła nożycowe wykonywano na ogół kopiując starożytną rzymską formę
mebla, zwaną krzesłem kurulnym. Nazwa „krzesło Savonaroli” pochodzi od nazwiska włoskiego
kaznodziei epoki renesansu Girolamo Savonaroli.
MF/R1/49
Niepublikowane
JS
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V.1.9. Fotel w stylu angielskiego renesansu, poł. XIX w.

English Renaissance-style armchair, middle of the 19th century

Warsztat nieznany
Drewno dębowe; obróbka stolarska, obróbka snycerska
Wys. 118 cm, siedzisko 63 x 61 cm
Fotel pochodzi z przedwojennego wyposażenia budynku
starostwa (Kreishaus) w Braniewie, (obecnie Urząd
Miasta), przekazany do Muzeum w 1948 r.

Workshop unknown
Oak wood; joinery and wood carving
Height 118 cm, seat 63 x 61 cm
The armchair comes from the pre-war furnishings of the
starosty building (Kreishaus) in Braniewo, (currently
the Municipal Hall); consigned to the Museum in 1948

Fotel w stylu angielskiego renesansu (wainscot chair), o konstrukcji oskrzyniowej, z siedziskiem
w kształcie trapezowatej deski o profilowanych krawędziach. Rama siedziska wsparta na nogach
ustawionych pionowo, na dole z łączyną w kształcie prostokąta, w miejscach połączenia z nogą łączyna zakończona kostką. Nogi przednie ozdobne (tralki i kostki), nogi tylne proste. Zaplecek tworzy
prostokątna deska, jej obramienie pionowe stanowi przedłużenie tylnych nóg. Poręcz krzywoliniowa zakończona wolutą z rozetką, podporę podłokietnika w formie tralki stanowi przedłużenie nogi
przedniej. Listwa przednia oskrzynienia oraz listwy poziome oparcia zdobione motywem liści akantu w arkadkach. Listwy pionowe zdobione zwielokrotnionym liściem akantu. Zwieńczenie oparcia
faliste z wolutami w poziomie i w pionie, w środkowej części z liściem akantu. W płycinie zaplecka
pod arkadą z liści laurowych postać młodzieńca żonglującego piłkami. Złącza na czopy i kołki wykonane ręcznie.
Stan zachowania: dobry, po konserwacji w 2019 r.
Fotele typu wainscot chair rozpowszechnione były w Anglii w XVI i XVII w. Tego typu meble –
duże, solidne i ciężkie, w całości wykonane z drewna – dekorowano płaskim reliefem na zaplecku
i oskrzyniowej ramie. Rzeźbione i toczone elementy składowe foteli były wzorowane na gotyckich
francuskich i angielskich meblach. Przednie nogi były najczęściej toczone, tylne o przekroju kwadratowym. Poręcze początkowo proste, w późniejszym okresie - krzywoliniowe.
MF/R1/2
Niepublikowany
JS
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V.1.10. Szafa neogotycka, XIX w.
Neo-Gothic cupboard, 19th century

Warsztat nieznany
Drewno dębowe, stal; obróbka stolarska, snycerstwo,
obróbka kowalska, kucie, sztancowanie
Wys. 175 cm, szer. 105,5 cm, głęb. 53 cm
Przekaz z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce
w 1957 r.

Workshop unknown
Oak wood, steel; joinery, wood carving, blacksmithing,
forging, cutting
Height 175 cm, width 105.5 cm, depth 53 cm
Consigned from the Central Museum Depot in Kozłówka
in 1957

Szafa w typie mebli gotyckich, dwukondygnacyjna, o konstrukcji skrzyniowej, w kształcie prostopadłościanu z drzwiczkami w każdej ze skrzyń. Skrzynie szafy dzielone profilowanym gzymsem, analogicznym do gzymsu wieńczącego skrzynię górną. Konstrukcja ścianek i drzwiczek ramowo-płycinowa, łączona na wpust z kołkowaniem, nogi szafy stanowią przedłużenie ścian bocznych. Płyciny
frontowe wgłębione, dekorowane ornamentem maswerkowo-figuralnym, ściany boczne wypełnione faltwerkiem (ornament fałdowy, zwany także pergaminowym). Po obu stronach drzwiczek wydłużone prostokątne płyciny zamknięte ostrym łukiem z dekoracją rzeźbiarską. Drzwiczki na wydłużonych zawiasach pasowych łamanych, zamki w drzwiczkach zamykane zasuwką ryglową.
Stan zachowania: dobry
W czasach Kopernika szafy były już popularnym elementem wyposażenia budynków mieszkalnych,
choć w XV w. jeszcze nie powszechnym, bowiem przez długi czas używano ich raczej w pomieszczeniach kościelnych czy publicznych. Z czasem przyjęły się w domach świeckich jako mebel reprezentacyjny, przeznaczony do przechowywania naczyń, świeczników czy bielizny. W okresie renesansu
pojawiły się szafy jednoczęściowe i dwuczęściowe, z dwoma skrzydłami, wydatnym gzymsem i cokołem, z frontem rozczłonkowanym architektonicznie, niekiedy z szufladami, przeważnie bogato
rzeźbione i intarsjowane. W XIX w. na fali mody na nawiązywanie do stylów minionych epok, w tym
gotyku i renesansu, powstawały wierne kopie mebli historycznych lub obiekty jedynie je naśladujące. Szafę z fromborskich zbiorów wykonano w typie mebli powstających w Dolnej Saksonii pod
koniec XV w.
MF/R1/5
Niepublikowany
JS
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V.1.11. Szafa neogotycka, XIX/XX w.

Neo-Gothic cupboard, 19th/20th century

Warsztat nieznany
Drewno dębowe, drewno sosnowe, stal, mosiądz;
obróbka stolarska, snycerska i kowalska
Wys. 200 cm, szer. 110 cm, głęb. 68 cm
Zakup od osoby prywatnej w 1981 r.

Workshop unknown
Oak wood, pine wood, steel, brass; joinery, wood carving
and blacksmithing
Height 200 cm, width 110 cm, depth 68 cm
Purchased from a private individual in 1981

Szafa w typie mebli gotyckich, dwukondygnacyjna o konstrukcji skrzyniowej, narożna, na trójkątnej
podstawie, z pojedynczymi drzwiczkami o różnych wysokościach w każdej ze skrzyń. Skrzynie szafy dzielone profilowanym gzymsem, analogicznym do gzymsu wieńczącego skrzynię górną, w narożach zamkniętym kostką. Konstrukcja ścianek i drzwiczek ramowo-płycinowa, łączona na wpust
z kołkowaniem, nogi szafy stanowią przedłużenie ścian bocznych. Płyciny frontowe na całej szerokości ściany dekorowane ornamentem rozetek wypełnionych dekoracją roślinną, płyciny ścian
bocznych cofnięte w ramie, wypełnione ornamentem romboidalnym z dekoracją roślinną. Drzwiczki na zawiasach wpuszczonych łamanych, zamki w drzwiczkach z mosiężną kluczyną, zamykane na
kluczyk.
Stan zachowania: dobry
W czasach Kopernika szafy były już popularnym elementem wyposażenia budynków mieszkalnych,
choć w XV w. jeszcze nie powszechnym, bowiem przez długi czas używano ich raczej w pomieszczeniach kościelnych czy publicznych. Z czasem przyjęły się w domach świeckich jako mebel reprezentacyjny przeznaczony do przechowywania naczyń, świeczników czy bielizny. W okresie renesansu
pojawiły się szafy jednoczęściowe i dwuczęściowe, z dwoma skrzydłami, wydatnym gzymsem i cokołem, z frontem rozczłonkowanym architektonicznie, niekiedy z szufladami, przeważnie bogato
rzeźbione i intarsjowane. W XIX w. na fali mody na nawiązywanie do stylów minionych epok, w tym
gotyku i renesansu, powstawały wierne kopie mebli historycznych lub obiekty jedynie je naśladujące.
MF/R1/88
Niepublikowana
JS
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V.2. Sprzętarstwo kościelne

V.2.1. Policzki stalli gotyckich, koniec XV w.

Side panels of Gothic stalls, end of the 15th century

Nieznany warsztat norymberski
Drewno, techniki stolarskie, rzeźbienie
Wys. 67-175 cm, szer. 37,5 cm, głęb. 9 cm
Dawne zasoby katedry fromborskiej

Unknown Nuremberg workshop
Wood, carpentry techniques, carving
Height 67 – 175 cm; width 37.5 cm, depth 9 cm
Former property of the Frombork Cathedral

Policzki o konstrukcji deskowej dwupolowej, na których w dolnej części wkomponowana jest wgłębna płycina dekorowana płaskorzeźbionym ornamentem roślinnym i geometrycznym, a wypełnienie górnej części stanowi ażurowa dekoracja w formie rozwiniętego kwiatonu i mięsistych trójliści.
Zamknięcie płyciny policzka przechodzi w tzw. ośli grzbiet, zwieńczony wysoką wimpergą, którą
oplatają po obu stronach ażurowe czołganki.
Stan zachowania: dobry, ubytki w ażurowej dekoracji wypełniającej oraz w czołgankach na krawędzi oślego grzbietu i na zwieńczeniu
Policzki pochodzą z późnogotyckich, ośmiosiedziskowych stalli kanonickich z końca XV w., stanowiących w przeszłości wyposażenie prezbiterium katedry we Fromborku. Pierwotnie stanowiły poprzeczne przegrody między siedziskami dla kanoników. Po ufundowaniu do katedry nowych stalli barokowych
w poł. XVIII w. gotyckie stalle przekazano do klasztoru franciszkanów w Kadynach, a po 1826 r., po likwidacji zgromadzenia zakonnego przez administrację pruską, stalle w częściach powróciły do Fromborka.
Nie zostały scalone w komplecie, ustawiono jedynie ich część w formie trójsiedziskowej, w ich dawnym
historycznym miejscu po południowej stronie części wschodniej prezbiterium. Niektóre fragmenty nie
zostały wykorzystane. Przechowywane w zasobach katedry, w powojennych latach trafiły do Muzeum.
Policzki gotyckich stalli są jednymi z niewielu elementów sprzętarstwa kościelnego, bezpośrednio
związanymi z osobą Mikołaja Kopernika, który – będąc kanonikiem warmińskiej kapituły katedralnej – zasiadał wg porządku kościelnego w stallach, wypełniając obowiązek służby Bożej (łac. divinum officium).
MF/V/21
Niepublikowane
JS
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V.3. Wyposażenie gospodarstwa domowego

V.3.1. Garnki, XIV–XV w.
Pots, 14th–15th century

Warsztat lokalny
Glina, lepienie, toczenie
Wys. 15,2 – 22,2 cm, śr. wylewu 11,6 – 16,6 cm, maks.
wydętość brzuśca 14 – 20 cm, śr. dna 8,3 – 12 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, forming, turning
Height 15.2 – 22.2 cm, lip diameter 11.6 – 16.6 cm, max.
belly diameter 14 – 20 cm, base diameter 8.3 – 12 cm
Archaeological research in Frombork

Garnki gliniane o barwie ciemnoszarej z wylewami o krawędzi zaokrąglonej na zewnątrz, z wyrębem dla pokrywki, posiadają łagodnie wydęte brzuśce, największa wydętość brzuśca znajduje się
mniej więcej w połowie jego wysokości lub powyżej. Naczynia mają widoczne zdobienia w postaci
dookolnych rowków.
Zachowane w całości, częściowo rekonstruowane, widoczne pęknięcia
Fragmenty naczyń ceramicznych oraz te zachowane w całości to najliczniejsza grupa zabytków archeologicznych związanych bezpośrednio z Fromborkiem. Są świadkami zmian i przekształceń stylu
życia, jakie zachodziły w samym Fromborku na przestrzeni wieków. Dostarczają nam nie tylko informacji o sposobie przygotowywania pożywienia, ale i poczuciu estetyki dawnych mieszkańców Fromborka oraz stopniu ich zamożności.
Najstarsze fragmenty naczyń ceramicznych pojawiające się w kontekście archeologii Fromborka są
datowane na koniec XIII w. Należy je łączyć bezpośrednio z działalnością osadniczą biskupa Henryka Fleminga i wzniesieniem na surowym korzeniu gródka oraz katedry w 1284 r. Znaleziska z tego
okresu to najczęściej naczynia ceramiczne potocznie nazywane siwakami, czyli baniaste garnki o stalowoszarym kolorze powstałym na skutek odpowiedniego wypalenia w piecu garncarskim. Wśród
fromborskiej ceramiki archeologicznej szczególne miejsce zajmuje ta pochodząca ze Wzgórza Katedralnego ze względu na elitarny charakter tego miejsca. W porównaniu ze znaleziskami pochodzącymi z okolic rynku lub dołu miasta jest ona o wiele lepszej jakości i bogaciej zdobiona. Mimo to pośród ceramiki znajdywanej na Wzgórzu Katedralnym duży procent stanowi wspominana ceramika
kuchenna (wykorzystywana głównie do gotowania). Trafiają się także znaleziska fragmentów trójnóżków (rodzaj średniowiecznych patelni) oraz glinianych pokrywek. Fakt ten świadczy o tym, że
Wzgórze pełniło nie tylko funkcję miejsca związanego z kultem i sacrum, ale że toczyło się tutaj
także zwykłe codzienne życie.
MF/Ar/231, 232, 238, 239
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 21-21. Fot. 4a, 4b, 4c, 4d.
ZP
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V.3.2. Dzbanki, XIV-XV w.
Jugs, 14th–15th century

Warsztat lokalny
Glina, lepienie, toczenie
Wys. 18,7 – 33,4 cm, śr. wylewu 10,2 – 12,2 cm,
śr. maksymalna brzuśca 13 – 24 cm, śr. dna 8,5 – 17,7 cm,
szer. ucha 2 – 5,1 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, forming, turning
Height 18.7 – 33.4 cm, lip diameter 10.2 – 12.2 cm, max.
belly diameter 13 – 24 cm, base diameter 8.5 – 17.7 cm,
handle width 2 – 5.1 cm
Archaeological research in Frombork

Gliniane dzbanki o szarej barwie z uchem i rozszerzającymi się przy wylewie cylindrycznymi szyjkami. Krawędzie wylewów są zachylone do wewnątrz lub pogrubione i zaokrąglone. Dwa dzbany mają wyodrębnione dziobki. Brzuśce łagodnie wydęte. Jeden dzban zdobiony jest ornamentem
stempelkowym przy przejściu szyjki w brzusiec, natomiast dwa pozostałe ornamentem dookolnym
w postaci żłobków na dolnej części brzuśca i szyjce.
Częściowo rekonstruowane
Średniowieczne naczynia znajdowane we Fromborku powstawały najczęściej w lokalnych warsztatach garncarskich. Należy zwrócić uwagę, że okolica Zalewu Wiślanego, nad którym bezpośrednio
położony jest Frombork, słynie ze złóż glin o bardzo wysokiej jakości. Początkowo większość naczyń ceramicznych wykonywano na kole garncarskim techniką ślizgowo-taśmową. Polega ona tym,
że na początkowym etapie formuje się dno w postaci płaskiego krążka, następnie dokleja wałki gliny,
a wreszcie obtacza się i wygładza naczynie. Wszystkie czynności odbywają się przy wirującym kole
garncarskim. Dopiero od połowy XV w. do wytwarzania ceramiki zaczęto używać koła szybkoobrotowego, a samo naczynie toczono z jednego kawałka gliny.
Na przełomie XV i XVI w. dość licznie pojawiają się we Fromborku naczynia wypalane w technice
utleniającej, są to głównie wyroby o odcieniach czerwieni. Mniej więcej w tym samym okresie powszechne staje się stosowanie polewy podczas wypalania naczyń.
Dzbanki miały dość szerokie zastosowanie, służyły do przechowywania płynów, ale i do ich przenoszenia, przy czym niektóre miały swoje konkretne zastosowanie. Wykorzystywano je w kuchni,
piwnicach, jak również na stole. Były to popularne naczynia na wodę, dlatego ich fragmenty znajdowane są przez archeologów w dużych ilościach.
MF/Ar/236, 228, 229
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 22, fot. 5a, 5b, 5c.
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V.3.3. Kubek figlarski z uchem, XVI w.
Amusing cup with a handle, 16th century

Raeren, Belgia
Kamionka, toczenie na kole garncarskim, szkliwo solne
Wys. 9,3 cm, śr. wylewów 4,4 cm, śr. brzuśców 5,3-5,5 cm,
śr. den 4,7 – 5 cm, szer. ucha 1,8 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Raeren, Belgium
Stoneware, wheel-turned, salt-glazed
Height 9.3 cm, lip diameter 4.4 cm, belly diameter 5.3 –
5.5 cm, base diameter 4.7 – 5 cm, handle width 1.8 cm
Archaeological research in Frombork

Potrójny kubek figlarski z uchem – trzy połączone brzuścami dzbanuszki, brzuśce łagodnie wydęte,
silnie wyodrębnione profilowane stopki, na brzuścach plastyczne wyobrażenia twarzy, w formie typowej dla naczyń z Raeren, w częściach przydennych żłobki dookolne. Barwa czerepu szara, szkliwo solne.
Stan zachowania: dobry, częściowa rekonstrukcja
O przydatności wyrobów z kamionki w gospodarstwie domowym zadecydowały ich walory. Ponieważ powstawały z gliny o dużej zawartości kwarcytu i skalenia, wypalanej w temp. ok. 1200°C, ich
czerep był spieczony, wytrzymały, nienasiąkliwy i odporny na kwasy. Nie bez znaczenia były też
zalety dekoracyjne. Naczynia miały kolor szary, biały, kremowy, rzadziej brunatny, pokrywano je
zwykle szkliwem solnym, zdobiono rytym ornamentem i nakładkami plastycznymi.
Naczynia kamionkowe, wytwarzane od XIV w. w centrach produkcji ceramicznej położonych między górnym biegiem Renu a Mozą, stały się modne zwłaszcza w ośrodkach nadmorskich należących
do związku miast hanzeatyckich. Sprowadzano je drogą morską, przede wszystkim z Siegburga, Kolonii, Raeren i Westerwaldu.
Szczególną i popularną formą były naczynia z uformowaną na brzuścu plastyczną maską, jak
w przypadku naczynia ze zbiorów fromborskich – rzadko spotykanego zabawnego, potrójnego „twarzowego” kubka w typie wyrobów z ośrodka w Raaren.
MF/Ar/362
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 28, fot. 16.
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V.3.4. Kufel kamionkowy ze sceną grzechu pierworodnego, XVI w.
Stoneware tankard depicting a scene of the original sin

Siegburg, Niemcy
Kamionka, toczenie na kole garncarskim, plastyczna
dekoracja, szkliwienie, szkliwo solne
Wys. 14,8 cm, śr. wylewu 7,2 cm,
śr. dna 9,8 cm, szer. ucha 2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Siegburg, Germany
Stoneware, wheel-turned, decorated,
glazed, salt-glazed
Height 14.8 cm, lip diameter 7.2 cm,
base diameter 9.8 cm, handle width 2 cm
Archaeological research in Frombork

Kufel kamionkowy z uchem, o kształcie konicznym, na brzuścu plastyczne przedstawienie Adama
i Ewy w scenie grzechu pierworodnego, w tle motywy zwierzęce i roślinne, przy wylewie i w partii
przydennej żłobki dookolne. Barwa czerepu brązowa, polewa jasnobrązowa.
Stan zachowania: dobry, częściowa rekonstrukcja
Ponieważ wyroby z kamionki powstawały z gliny o dużej zawartości kwarcytu i skalenia, wypalanej
w temp. ok. 1200°C, ich czerep był spieczony, wytrzymały, nienasiąkliwy i odporny na kwasy. Dzięki temu były bardzo przydatne w gospodarstwie domowym. Nie bez znaczenia były też ich walory
dekoracyjne. Naczynia miały kolor szary, biały, kremowy, rzadziej brunatny, pokrywano je zwykle
szkliwem solnym, zdobiono rytym ornamentem i nakładkami plastycznymi, ukazując sceny biblijne,
mitologiczne, portrety, dekoracje heraldyczne i motywy roślinne.
Naczynia kamionkowe, wytwarzane od XIV w centrach produkcji ceramicznej położonych między
górnym biegiem Renu a Mozą, stały się modne zwłaszcza w ośrodkach nadmorskich należących do
związku miast hanzeatyckich. Sprowadzano je drogą morską, przede wszystkim z Siegburga, Kolonii, Raeren i Westerwaldu. W XVI w. szczególnie popularne były naczynia z Siegburga, a typową dla
tego ośrodka dekorację stanowiły sceny biblijne. Przykładem takiego naczynia może być kufel kamionkowy ze zbiorów muzeum we Fromborku z plastycznym przedstawieniem Adama i Ewy w scenie grzechu pierworodnego.
MF/Ar/275
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1987, s. 27, il. 17.
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V.3.5. Dzbany typu Jacoba-Kanne, XVI w.
Jacobakanne jugs, 16th century

Siegburg, Niemcy
Kamionka, toczenie na kole garncarskim, szkliwo solne
Wys. 24,4 – 27,8 cm, śr. brzuśca 8,4 – 8,7 cm, śr. dna 7,7 –
8,5 cm, śr. wylewu: 4,2 x 5,2 – 5,7 cm
Zakup od osób prywatnych, 2008 r.

Siegburg, Germany
Stoneware, wheel-turned, salt-glazed
Height 24.4 – 27.8 cm, belly diameter 8.4 – 8.7 cm, base
diameter 7.7 – 8.5 cm, lip diameter: 4.2 × 5.2 – 5.7 cm
Purchased from a private individual in 2008

Wysmukłe dzbany z wysoką, cylindryczną, rozszerzająca się lekko ku górze i ku dołowi szyjką; krawędź wylewu zakończona prosto; w jednym z dzbanów zdeformowana tworzy rodzaj dzióbka, ucha
taśmowate, osadzone na szyjce, przy przejściu szyjki w brzusiec mała kryza; brzusiec smukły, owoidalny; stopka silnie wyodrębniona, z karbowaną kryzą, dno wypukłe; na szyjce i brzuścu żłobki
poziome. W jednym przypadku na brzuścu dwa poziome zaklęśnięcia. Jeden dzban o czerepie beżowoszarym, bez polewy, drugi o czerepie jasnoszarym, z polewą o barwie od beżowej do ceglastoczerwonej, nierówno położoną, duża część brzuśca pozbawiona polewy (niedolane szkliwo lub efekt
dłuższego kontaktu z ogniem w trakcie użytkowania).
Stan zachowania: dobry, w jednym przypadku (dzban bez szkliwa) częściowa rekonstrukcja fragmentu brzuśca
O przydatności wyrobów z kamionki w gospodarstwie domowym zadecydowały ich walory. Ponieważ powstawały z gliny o dużej zawartości kwarcytu i skalenia, wypalanej w temp. ok. 1200°C, ich
czerep był spieczony, wytrzymały, nienasiąkliwy i odporny na kwasy. Nie bez znaczenia były też
walory dekoracyjne. Naczynia miały kolor szary, biały, kremowy, rzadziej brunatny, pokrywano je
zwykle szkliwem solnym, zdobiono rytym ornamentem i nakładkami plastycznymi.
Wytwarzane od XIV w. w centrach produkcji ceramicznej Nadrenii naczynia kamionkowe stały się
modne zwłaszcza w ośrodkach nadmorskich należących do związku miast hanzeatyckich. Sprowadzano je drogą morską, przede wszystkim z Kolonii i Westerwaldu, a także z Siegburga, gdzie
powstawały charakterystyczne dla tego ośrodka wysmukłe, owoidalne dzbany z karbowaną stopą, zwane Jacoba-Kanne (od imienia holenderskiej księżnej Jakobiny Bawarskiej, żyjącej w latach
1401-1436).
MF/R/77, 172
Niepublikowane
WW
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V.3.6. Kociołek typu grapen, XVI w.
Three-legged cooking pot, 16th century

Niemcy (?)
Brąz, odlewanie
Wys. 24 cm, śr. 19 cm
Zakup od osoby prywatnej, 2011 r.

Germany (?)
Bronze, cast
Height 24 cm, diameter 19 cm
Purchased from a private individual in 2011

Kociołek o pękatym, silnie wydętym brzuścu, kulistym dnie i wyodrębnionym uskokowo wylewie,
przy wylewie imadła (w kształcie odwróconej litery L), sięgające ok ½ wys. brzuśca, wykonane z czterograniastego pręta; na imadłach umocowane zaczepy półkoliście ukształtowanego kabłąka z czterograniastego pręta. Kociołek wsparty na trzech wysokich, pięciograniastych nogach, zakończonych
szponem na półkuli.
Stan zachowania: dobry, patyna, niewielkie powierzchniowe ubytki i rysy
Popularność grapenów sięga średniowiecza, zaś używano ich aż do XVIII w, szczególnie w ośrodkach nadbałtyckich należących do związku miast hanzeatyckich. Naczynia te wykonywane były
najczęściej z brązu, metodą na wosk tracony, a ich produkcja odbywała się w ludwisarniach, gdzie
odlewano także dzwony. Często wyrobem grapenów zajmowali się wyspecjalizowani odlewnicy,
zwani grapengiesser’ami.
Grapeny służyły jako naczynia kuchenne. Pękaty brzusiec i wysokie nóżki umożliwiały umieszczenie kociołka bezpośrednio na otwartym ogniu, a kabłąk pozwalał na zawieszenie nad otwartym paleniskiem. Naczynia te były jednak drogie, w związku z czym używano ich tylko w zamożnych gospodarstwach domowych.
Ocalała jedynie niewielka liczba grapenów, uszkodzone bowiem przetapiano i wykonywano z nich
inne naczynia, często były też rekwirowane i – podobnie jak dzwony czy moździerze – przetapiane
na potrzeby wojska.
MF/R/196
Niepublikowany
WW
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V.3.7. Miska klepkowa, XIV-XV w.
Stave bowl, 14th-15th century

Prusy, warsztat lokalnego łagiewnika
Drewno drzewa liściastego, łyko, cięcie, struganie
Wys. 5 cm, śr. otworu 17,3 cm, śr. dna 10,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Prussia, the workshop of a local cooper
Hardwood, bast, cutting, planing
Height 5 cm, rim diameter 17.3 cm, base diameter 10.5 cm
Archaeological research in Frombork

Miska klepkowa, złożona z kolistego, lekko wyodrębnionego dna i sześciu trapezowatych, ustawionych ukośnie klepek, zakotwiczonych w wątorze i powiązanych obręczą z łyka.
Stan zachowania: dobry, klepki rozszczelnione i spękane w kilku miejscach, częściowa rekonstrukcja niewielkich ubytków, wtórna obręcz z łyka
W średniowiecznym gospodarstwie domowym w powszechnym użyciu były naczynia drewniane,
przede wszystkim miseczki i talerze klepkowe oraz talerze, miski czy kubki toczone z jednego kawałka drewna. Wyrabiano je masowo, ponieważ były nietrwałe i szybko ulegały zużyciu. Mimo że
pod koniec XIV i na pocz. XV w. upowszechniły się naczynia gliniane i cynowe, nie wyparły one
całkowicie naczyń drewnianych. O ile wyrób naczyń drążonych mógł odbywać się w warunkach domowych, o tyle naczynia klepkowe wymagały przygotowania zawodowego, a ich wyrobem trudnili
się łagiewniccy, zwani później bednarzami. Wykonanie naczynia z klepek wymagało przygotowania
dna o odpowiedniej średnicy, klepek o pasującym kształcie (czasem wygiętych), wykonania w nich
wątoru, uformowania całości i połączenia za pomocą obręczy z łyka lub leszczyny.
MF/Ar/381
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 47, il. 53 b.
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V.3.8. Miska toczona, XIV w.
Turned bowl, 14th century

Prusy, warsztat lokalny
Drewno drzewa liściastego, toczenie, struganie, gładzenie
Wys. 7 cm, dł. 20,5 cm, szer. 17 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Prussia, local workshop
Hardwood, turning, planing, honing
Height 7 cm, length 20.5 cm, width 17 cm
Archaeological research in Frombork

Miska grubościenna, wytoczona jednostronnie od strony wewnętrznej, zewnętrzna powierzchnia
opracowana niestarannie (z grubsza ociosana), z owalną z szeroką krawędzią, z wrębem (dla niezachowanej pokrywy?), dno nieznacznie wyodrębnione, koliste.
Częściowa niewielka rekonstrukcja, klejenie. Miska lekko zdeformowana, być może w wyniku zalegania w ziemi.
W średniowiecznym gospodarstwie domowym w powszechnym użyciu były naczynia drewniane,
przede wszystkim miseczki i talerze klepkowe oraz talerze, miski czy kubki toczone z jednego kawałka drewna. Wyrabiano je masowo, ponieważ były nietrwałe i szybko ulegały zużyciu. Mimo że
pod koniec XIV i na pocz. XV w. upowszechniły się naczynia gliniane i cynowe, nie wyparły one
całkowicie naczyń drewnianych. O ile naczynia klepkowe wymagały przygotowania zawodowego,
a ich wyrobem trudnili się łagiewniccy, o tyle mniej skomplikowany wyrób naczyń drążonych mógł
odbywać się w warunkach domowych.
MF/Ar/380
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 47, il. 53 a.
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V.3.9. Łyżka, XVI w.
Spoon, 16th century

Warsztat lokalny
Brąz, odlewanie
Szer. 5 cm, dł. 6,5 cm, dł. trzonka 7,3 cm,
śr. trzonka 0,5 - 1 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Bronze, cast
Width 5 cm, length 6.5 cm, handle length 7.3 cm,
handle diameter 0.5 - 1 cm
Archaeological research in Frombork

Łyżka wykonana z brązu, z płytkim i kolistym czerpakiem przechodzącym w trzonek w formie pręta
zwężającego się ku końcowi. Trzonek zakończony kulopodobnym zdobieniem (sterczynką).
Stan zachowania: dobry, część czerpaka jest uszkodzona, łyżka składa się obecnie z dwóch części
(czerpaka oraz pręta)
W okresie średniowiecza najpopularniejsze były łyżki drewniane. Łyżki metalowe pojawiły się na
ziemiach polskich w XIII w. Osoby bardziej zamożne zapatrywały się w łyżki wykonane z metali takich jak brąz, cyna, żelazo, a nawet srebro. Niektóre z nich bogato zdobiono licznymi grawerunkami,
np. w postaci cytatów oraz dekoracyjnymi sterczynkami na końcu trzonka. Produkcją tych sztućców
na dużą skalę zajmowały się cechy łyżkarzy, ludwisarzy czy konwisarzy, którzy wyspecjalizowali
się w odlewaniu łyżek z cyny.
MF/Ar/61
M. Gajewska, J. Kruppé, Rzut oka na dotychczasowe wyniki badań archeologicznych we Fromborku,
„Kwartalnik Kultury Materialnej”, R XXI, nr 4, Warszawa 1973, s. 630, ryc. 16/1.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 51, fot. 55.
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V.3.10. Widelec, XVI–XVII w.
Fork, 16th-17th century

Warsztat lokalny
Żelazo, poroże, kucie, cięcie
Dł. 25,4 cm, dł. zębów 12 cm, szer. trzonka 1,5 – 2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, antler, forging, cutting
Length 25.4 cm, tine length 12 cm, handle width 1.5 – 2 cm
Archaeological research in Frombork

Dwuzębny widelec żelazny, z trzonkiem w oprawie rogowej. Trzonek składa się z dwóch połączonych ze sobą rogowych płytek, które nałożono na płaski trzpień. Początek trzonka ma zaokrąglony
kształt, następnie trzonek zwęża się do miejsca łączenia z zębami. Zęby widelca wykonano z prętów
o prostokątnym przekroju.
Stan zachowania: dobry, widoczne liczne ślady ognisk korozji w postaci wżerów
W okresie późnego średniowiecza widelce nie były na terenie ziem polskich zbyt popularne. Na początku wykorzystywano je do krojenia mięsa ułożonego na półmiskach, tak aby nie parzyć sobie palców. Najwcześniejsze egzemplarze widelców posiadały dwa zęby. Wg badaczy sztućce te pojawiły
się w Europie w wyniku kontaktów z Bizancjum, a niektórzy z nich wskazują, że widelce dotarły do
Polski za sprawą Henryka Walezego (1551-1589). Co ciekawe, widelce pojawiają się w inwentarzach
różnych komturstw państwa krzyżackiego datowanych na XV w. – są to egzemplarze wykonane ze
srebra oraz żelaza. Najbliższym Fromborkowi miejscem, w którym odkryto taki srebrny widelec jest
dawny zamek krzyżacki w Królewcu.
MF/Ar/35
M. Gajewska, J. Kruppé, Rzut oka na dotychczasowe wyniki badań archeologicznych we Fromborku,
„Kwartalnik Kultury Materialnej”, R XXI, nr 4, Warszawa 1973, s. 629, ryc. 16/3.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 56, fot. 51.
ZP
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V.3.11. Fragment krzesiwa, XIV-XV w.

Fragment of a fire striker, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 8,9 cm, grub. 0,6 – 0,8 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 8.9 cm, thickness 0.6 – 0.8 cm
Archaeological research in Frombork

Fragment krzesiwa jednokabłąkowego wykonanego z żelaznego pręta, wygiętego w ok. ¾ długości,
kabłąk w formie ¾ koła (ucha).
Zachowane we fragmencie, uległo częściowemu uszkodzeniu, wygięte
Podstawowym narzędziem służącym do rozpalania ognia było w dawnych czasach metalowe krzesiwo. Wykuwano je z twardej stali o bardzo wysokim stopniu nawęglenia. W celu wzniecenia iskry
krzesiwem uderzano o krzesak lub krzemień, jako materiału łatwopalnego przejmującego iskrę używano suchego siana, kory brzozowej czy hubki. W materiale archeologicznym z późnego średniowiecza nie zachowało się wiele krzesiw, jednak nie świadczy to tym, że zaprzestano ich używania.
Jak wskazują badacze, mogły one przyjąć prostsze formy, które trudno zidentyfikować.
MF/Ar/64
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 36.
ZP
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V.3.12. Kamień żarnowy (górny), XV w.
Quern stone (upper), 15th century

Warsztat lokalny
Kamień (granit), rycie
Śr. 39 cm, śr. otworu 11 cm, grub. 7 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Stone (granite), carving
Diameter 39 cm, hole diameter 11 cm, thickness 7 cm
Archaeological research in Frombork

Kamień żarnowy górny w formie płaskiego dysku z okrągłym otworem pośrodku
Stan zachowania: dobry, część krawędzi jest ukruszona
Żarnami nazywamy proste urządzenie do mielenia zboża. Najstarsze żarna na ziemiach polskich
miały wygląd nieckowato wydrążonego kamienia, a samo zboże mielono za pomocą drugiego kamienia zwanego rozcieraczem, który trzymano w dłoni. Pierwsze żarna rotacyjne pojawiły się na
ziemiach polskich w I w. n.e.
Średniowieczne żarna składały się z dwóch kamieni o różnej wielkości ułożonych jeden na drugim.
Kamień górny (obrotowy) był ruchomy, natomiast dolny mocowano statycznie. Otwór umiejscowiony w środkowej części górnego kamienia służył do wsypywania ziarna. Kamień obrotowy wprawiano w ruch obrotowy za pomocą długiego drążka przymocowanego metalowym uchwytem do krawędzi górnego kamienia. Gotowa mąka wysypywała się spomiędzy kamieni lub ze specjalnie w tym
celu zrobionego otworu, znajdującego się w dolnym kamieniu.
MF/Ar/356
M. Gajewska, J. Kruppé, Badania archeologiczne w 1958 r. na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku,
Rocznik Olsztyński, t. 3, Olsztyn 1960 r., Tabl. VIII, ryc. 28.
M. Gajewska, J. Kruppé, Wstępne sprawozdanie z badań terenowych na Wzgórzu Katedralnym we
Fromborku za lata 1961-1962, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4, Olsztyn 1962, s. 831, ryc. 1.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 42.
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V.3.13. Świecznik w kształcie ręki, XVI/XVII w.
Hand-shaped candleholder, 16th/17th century

Prusy
Drewno, rzeźbienie, złocenie
Wys. kartusza 26 cm, szer. 31 cm,
dł. świecznika 46 cm
Dawne zasoby fromborskiej katedry

Prussia
Wood, carving, gilding
Cartouche height 26 cm, width 31 cm,
candleholder length 46 cm
Former property of the Frombork Cathedral

Świecznik w formie kinkietu zawieszanego na ścianie. Składa się z dwóch elementów: kartusza
w formie maszkarona, fantastycznej, zoomorficznej maski otoczonej ornamentem zwijanym (rollwerk) oraz wyprostowanej, umięśnionej ręki, wystającej z paszczy monstra. W dłoni, jakby w garści, umieszczona jest profitka na świecę. Na odwrocie kartusza metalowy uchwyt do mocowania na
ścianie.
Stan zachowania: bardzo dobry, niewielkie drobne przetarcia i odpryski złocenia, widoczny szew
między kartuszem a ręką (ślad po konserwacji zachowawczej)
Choć obiekt składa się z bardzo popularnych XVI-wiecznych motywów ornamentalnych: fantastycznej maski – maszkarona, wyrosłej z tradycji wzorników Cornelisa Florisa oraz ornamentu rollwerkowego, nietypowy jest wykorzystany tu motyw ręki, będącej właściwą podstawą świecznika. Owe ręce
pojawiały się na świecznikach niewątpliwie rzadko. Jedną z analogii są dwa świeczniki w kształcie
włochatej łapy na obrazie „Wizja św. Augustyna” Vittore Carpaccio, datowanym na 1502 r.
MF/R/277
Niepublikowany
ZW
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Elementy i ozdoby stroju
Clothing elements and ornaments
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VI.1. But dziecięcy, XIV-XV w.
Child’s shoe, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Skóra, szycie
Dł. podeszwy 16 cm, wys. cholewy 16 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Leather, sewing
Sole length 16 cm, upper height 16 cm
Archaeological research in Frombork

But dziecięcy półwysoki przeznaczony na lewą stopę. But wiązano rzemieniem przeciągniętym
przez otwory znajdujące się na wysokości kostki.
Stan zachowania: dobry, rekonstruowana podeszwa i rzemień
Obuwie w okresie średniowiecza i na początku renesansu było bardzo ważnym elementem ubioru,
nie tylko ze względu na swoją funkcję ochrony przed chłodem czy wodą – buty były mianowicie
wyznacznikiem statusu materialnego. Ich wygląd oraz forma mogły różnić się w zależności od okresu, w którym je wykonano oraz przynależności klasowej właściciela. Szyciem butów zajmował się
szewc, który najczęściej przynależał do cechu. Bardzo często buty szyto metodą na tzw. „wywrotkę”,
czyli na lewej stronie na specjalnie przygotowanym drewnianym kopycie.
MF/Ar/388
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 42, fot. 44.
ZP
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VI.2. But, XIV-XV w.

Shoe, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Skóra, szycie
Dł. podeszwy 26 cm, wys. cholewy 6 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Leather, sewing
Sole length 26 cm, upper height 6 cm
Archaeological research in Frombork

But z niską cholewą, wzuwany, bez zapięcia, przeznaczony na prawą stopę. Zszywany przy kostce.
Zachowany częściowo, rekonstrukcja podeszwy i przyszwy
Buty w okresie średniowiecza i renesansu przybierały różne formy. U schyłku średniowiecza popularne były buty z wydłużonymi oraz stosunkowo wąskimi noskami – lekko lub bardzo zawiniętymi do góry, często utrudniającymi chodzenie. Wydatne noski stały się wyznacznikiem mody oraz
stopnia zamożności. Noski butów są dla archeologów doskonałym datownikiem, ale i źródłem przydatnym do określenia pochodzenia czy miejsca wykonania buta. W późniejszym okresie bardziej
popularne stają się noski kwadratowe lub prostokątne.
MF/Ar/389
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 42, fot. 45.
ZP
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VI.3. Guz kościany, XIV-XV w.
Bone button, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Kość, rycie
Śr. 1,9 cm, grub. 0,6 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Bone, carving
Diameter 1.9 cm, thickness 0.6 cm
Archaeological research in Frombork

Guzik kościany w formie płaskiego krążka z wywierconym w środkowej części otworem. Przy samej
krawędzi guza na wierzchniej stronie widoczny jest mały uskok.
Zachowany w całości
W okresie średniowiecza oraz renesansu w Europie do zapinania niektórych elementów ubioru wykorzystywano nie tylko fibule, haftki, spinki, ale również różnego rodzaju guzy oraz guziki. Wytwarzaniem ich zajmowała się szeroka grupa rzemieślników, począwszy od samych krawców przez rogowników, guzikarzy, mosiężników, szmuklerzy i pasamoników do iglarzy. Guzy wykonane z metali
szlachetnych i drogich tkanin, bogato zdobione przeznaczone były dla najzamożniejszych. Najbiedniejsi nosili guzy wykonane z drewna, kości czy zwykłej tkaniny.
MF/Ar/176
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 43, fot. 48.
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I.4. Żelazna sprzączka do pasa, XVI-XVIII w.
Iron belt buckle, 16th-18th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Wys. 4,3 cm, szer. 3,3 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Height 4.3 cm, width 3.3 cm
Archaeological research in Frombork

Żelazna sprzączka do pasa o prostokątnej ramie z okrągłymi rogami, w środowej części znajduje się
belka.
Widoczne ślady korozji na powierzchni sprzączki. Nie zachowała się szpila.
Sprzączki są elementem pasa, który służy do spinania ze sobą jego dwóch końców. Sprzączki w średniowieczu miały szerokie zastosowanie, używano ich nie tylko do spinania pasów noszonych na
biodrach, ale też do zapinania butów czy mocowania innych elementów ubioru. Wykorzystywano je
również jako elementy ogłowia końskiego i siodeł.
Pasy noszone były przez przedstawicieli wszystkich warstw średniowiecznego społeczeństwa. Proste skórzane czy materiałowe pasy ze sprzączkami wykonanymi z żelaza nosili najbiedniejsi, zaś te
odlewane z metali kolorowych były elementem stroju mieszczan i rycerstwa. Pasy zdobiono również
licznymi okuciami i aplikacjami, które wykonywano nawet z metali szlachetnych, takich jak srebro
czy złoto. Do pasów noszonych na biodrach przywiązywano sakiewki, grzebienie, noże, igielniki,
klucze oraz łyżki – najbardziej przydatne w życiu codziennym przedmioty, które należało mieć pod
ręką w każdej chwili.
MF/Ar/63
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 43, fot. 48e.
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VI.5. Sprzączka brązowa, XVI–XVIII w.
Bronze buckle, 16th-18th century

Warsztat lokalny
Brąz, odlewanie
Wys. 7,3 cm, szer. 3,3 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Bronze, cast
Height 7.3 cm, width 3.3 cm
Archaeological research in Frombork

Sprzączka odlewana z brązu o ramie w kształcie litery D. Pierwotnie sprzączka mogła być podwójna, jej druga część nie zachowała się, ponieważ została ułamana. Belka sprzączki jest prętem o okrągłym przekroju. Kolec nie zachował się. Sprzączka zdobiona jest skośnymi żłobkami w formie nacięć.
Sprzączka naznaczona patyną w formie czarnych plam, widoczny brak części sprzączki.
Średniowiecze sprzączki składały się z dwóch elementów: kolca oraz ramki. Ramki sprzączek przybierały różne kształty. Kolec, który służył do odciskanie pasa, umieszczany był na osi sprzączki.
Bardzo często średniowieczne sprzączki miały dodatkowe elementy w postaci prostokątnych skuwek, wykonanych z zagiętego kawałka blachy.
MF/Ar/143
W. Wojnowska Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 43.
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VII.1. Rybołówstwo

VII.1.1. Ciężarki do sieci, XIV-XV w.
Fishing net weights, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Glina (barwa szara i ceglastobrązowa), toczenie na kole,
wypał w atmosferze redukcyjnej i utleniającej
Śr. 13,5-7,5 cm, śr. otworu 1,5 – 3 cm, grub. przy otworze
3,5 – 1,5 cm, grub. przy krawędzi 2 – 0,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay (grey and brick brown), wheel-turned, fired in
a reducing and oxidising atmosphere
Diameter 13.5 – 7.5 cm, hole diameter 1.5 – 3 cm,
thickness at hole 3.5 – 1.5 cm, thickness at edge 2 – 0.5 cm
Archaeological research in Frombork

Ciężarki w formie nieregularnie kolistych dysków z otworem pośrodku, płasko-wypukłych, obustronnie spłaszczonych lub obustronnie wypukłych, barwa szara lub ceglastoszara.
Stan zachowania: dobry, w trzech przypadkach ubytki przy krawędziach, jeden z ubytkiem
zrekonstruowany
Sprzętem nierozerwalnie związanym z rybołówstwem były sieci rybackie, a ich niezbędny element
stanowiły ciężarki do sieci, gliniane, ołowiane lub kamienne. Służyły do obciążania sieci zastawnych,
które stawiano pionowo w wodzie, u góry przytwierdzając pływaki z kory, tak aby utrzymać je w pionie, na dole zaś obciążano je ciężarkami, za sprawą których sieci przylegały do dna.
Ciężarki gliniane przez stulecia wyrabiano w niezmienionej formie spłaszczonych dysków z otworem.
Wytwarzano je w lokalnych warsztatach garncarskich poprzez toczenie na kole garncarskim i wypalanie w piecu. Znajdowane w trakcie prac wykopaliskowych we Fromborku świadczą, jak ważnym
zajęciem w miasteczku położonym nad Zalewem Wiślanym było rybołówstwo.
MF/Ar/205-210, 340
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 52, fot. 57.
WW
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VII.1.2. Pływaki sieciowe, XIV-XV w.
Fishing net floats, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Kora, struganie, wiercenie
Dł. 12,8 – 7,8 cm, szer. 6,6 – 7,3 cm – 7-7,8 cm,
grub. 2,8 – 1,2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Bark, planing, drilling
Length 12.8 – 7.8 cm; width 6.6 – 7.3 cm – 7 – 7.8 cm;
depth 2.8 – 1.2 cm
Archaeological research in Frombork

Pływaki różnej wielkości, o trapezowatym kształcie, zaokrąglonych krawędziach, z otworem pośrodku górnej części, wykonane z jednego kawałka kory.
Stan zachowania: dobry, powierzchniowe ubytki i spękania
Niezbędnym elementem sieci rybackich były, obok ciężarków, pływaki, wykonywane głównie z kory
drzew, często sosny, ale także topoli, brzozy i dębu. Miały różne kształty: mogły być trapezowate,
prostokątne, okrągłe lub owalne. Czasem zaopatrywano je w znaki własnościowe, tzw. gmerki.
Podczas gdy ciężarki służyły do obciążania sieci, powodując ich przyleganie do dna, pływaki mocowano u góry dla utrzymania sieci w pionie. Pływaki znajdowane obok ciężarków do sieci w trakcie
prac wykopaliskowych we Fromborku, świadczą, jak ważnym zajęciem w miasteczku położonym
nad Zalewem Wiślanym było rybołówstwo.
MF/Ar/204, 339
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 52, fot. 57.
WW
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VII.2. Garncarstwo

VII.2.1. Kamień żarnowy garncarski, XV-XVI w.

Grinding stone used in pottery making, 15th-16th century

Warsztat lokalny
Kamień (granit), rycie
Dł. 40,5 cm, szer. 30,5 cm, wys. 19 cm
Odnaleziony w latach 90-tych XX w. podczas rozbiórki
budynku przy ul. Ogrodowej we Fromborku

Local workshop
Stone (granite), carving
Length 40.5 cm, width 30.5 cm, height 19 cm
Discovered in the 1990s during the demolition
of a building at Ogrodowa Street in Frombork

Kamień żarnowy garncarski o owalnym kształcie z zagłębieniem w formie niecki na górnej powierzchni, służącym do rozdrabniania domieszki schudzającej.
Stan zachowania: dobry, na powierzchni widoczne są liczne spękania
Omawiany kamień żarnowy został wtórnie użyty do budowy budynku gospodarczego we Fromborku.
Wykonanie naczyń ceramicznych czy kafli bez domieszki schudzającej jest właściwie niemożliwie.
Podczas wypału ceramiki na skutek wysokich temperatur dochodzi do wielu naprężeń, aby więc
zapobiec pęknięciu, do wcześniej przygotowanej masy, z której wykonywano naczynie, dodawano
specjalne składniki. Najczęściej była to sieczka, drobny piasek, tłuczeń kamienny, muszle, kwarc,
mika czy fragmenty tłuczonych naczyń. Rodzaj zastosowanej domieszki zależał od przeznaczenia
naczynia i decydował o jego właściwościach. Do kafli czy ceramiki kuchennej służącej do gotowania
dodawano domieszkę gruboziarnistą, a do naczyń wykorzystywanych do przechowywania pożywienia bądź jedzenia z nich – drobnoziarnistą. Aby rozdrobnić składniki umieszczano je w zagłębieniu żarna, a następnie rozcierano kamieniem o obłych kształtach. Tak przygotowaną domieszkę
mieszano z gliną w celu przygotowania masy garncarskiej, z której można było przygotować i uformować naczynie.
MF/Ar/ 406
Niepublikowany
ZP
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II.3. Tkactwo

VII.3.1. Grzebień tkacki, XIV w.
Weaving comb, 14th century

Warsztat lokalny
Poroże jelenia, piłowanie, cięcie, struganie, gładzenie
Dł. 14,4 cm, szer. uchwytu 2,8 – 4 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Deer antler, sawing, cutting, planing, honing
Length 14.4 cm, handle width 2.8 – 4 cm
Archaeological research in Frombork

Grzebień tkacki do przybijania osnowy, z trapezowatym uchwytem i wydłużonymi trójkątnymi zębami. W zagłębieniu uchwytu dwa otwory, górny mniejszy i dolny większy.
Stan zachowania: dobry, ubytki w partii zębów
W średniowieczu istniały oddzielne warsztaty rzemieślników wyspecjalizowanych w obróbce kości – grzebieniarzy, którzy produkowali zarówno grzebienie toaletowe, jak i tkackie. Grzebień tkacki służył do przybijania wątku do gotowej tkaniny, aby uzyskać pożądaną jej gęstość. Czynność ta
w przypadku posługiwania się prymitywnymi krosnami poziomymi była wykonywana ręcznie, służył zaś do tego właśnie grzebień (czółenko z wątkiem przeplatano przez osnowę i dobijano grzebieniem). Rozstaw zębów w grzebieniu, gęsty lub rzadszy, dostosowany był do grubości nici.
MF/Ar/130
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 43 fot. 46 b.
WW
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VII.3.2. Przęślik, XV w.

Spindle whorl, 15th century

Warsztat lokalny
Glina, wypalanie w atmosferze redukcyjnej
Wys. 2,1 cm, śr. 2,7 cm, śr. otworu 0,7 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Clay, fired in a reducing atmosphere
Height 2.1 cm, diameter 2.7 cm, hole diameter 0.7 cm
Archaeological research in Frombork

Przęślik dwustożkowaty, w kształcie dysku z otworem, barwa ceglasta. Sądząc po niewielkich rozmiarach, służyć mógł do wyrobu przędzy wełnianej.
Stan zachowania: dobry – drobne ubytki powierzchniowe
Z obiektów związanych z dawnym tkactwem najwięcej w materiale archeologicznym spotyka się
przęślików. Wykonywane z różnych materiałów, najczęściej z gliny, miały, zależnie od funkcji, zróżnicowane kształty i rozmiary. Masywniejsze służyły do przędzenia lnu, a mniejsze – wełny.
Znaleziska średniowiecznych przęślików we Fromborku świadczą, iż posługiwano się tu nadal znanym od neolitu wrzecionem i przęślicą (choć od poł. XIV w. znany już był kołowrotek ręczny). Wrzeciono składało się z wydłużonego i pogrubionego w części środkowej drewnianego drążka (rzadziej
był to inny materiał, jak kość), w którego dolnej części umieszczano ciężarek zwany przęślikiem,
dzięki niemu możliwa była rotacja wrzeciona, a to z kolei powodowało skręcanie włókna i nawijanie
się przędzy.
MF/Ar/127
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 43, fot. 46 c.
WW
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VII.3.3. Fragmenty tkaniny wełnianej, XV w.
Fragments of woollen fabric, 15th century

Warsztat lokalny
Wełna, przędzenie, tkanie
25 x 12,32 x 12 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Wool, spinning, weaving
25 × 12.32 × 12 cm
Archaeological research in Frombork

Fragmenty tkaniny wełnianej o nieregularnych krawędziach, niespilśnionej, o splocie rządkowym,
barwa jasnobrązowa.
Stan zachowania: fragmentaryczny, nieregularne, poszarpane krawędzie, liczne przetarcia i dziury
Tekstylia archeologiczne nie występują zbyt często w materiale wykopaliskowym, a podczas trwających we Fromborku przez ponad dwadzieścia lat regularnych badań archeologicznych natrafiono
zaledwie na dwa fragmenty średniowiecznych tkanin (co ciekawe, znaleziono je pod podłogą średniowiecznego budynku).
MF/Ar/ 121, 122
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 43 fot. 46 a.
WW
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VII.4. Skórnictwo

VII.4.1. Fragmenty przyszew i podeszew, XIV-XV w.
Fragments of uppers and soles, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Skóra, szycie
Dł. 10,5 – 27 cm , szer. ok. 8 – 15 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Leather, sewing
Length 10.5 – 27 cm, width approx. 8 – 15 cm
Archaeological research in Frombork

Fragmenty przyszew (dwa) są elementami butów niskich. U jednej z przyszew zachowały się wycięcia w formie pionowych nacięć, umożliwiające wiązanie rzemieniem. Przy krawędziach przyszew
widoczne są ślady oderwania od podeszwy. Jedna z przyszew posiada na środku wycięcie w kształcie litery „V”. Dolne i górne fragmenty podeszew (cztery) o mocno wyodrębnionych kształtach posiadają wyraźne noski oraz przewężenia w partii śródstopia. U jednej z podeszew zachował się obcas.
Podeszwy należały do butów noszonych zarówno na lewej, jak i prawej stopie.
Przyszwy oraz podeszwy wykazują liczne ślady użytkowania w postaci dziur oraz wytarć. Zachowane w całości lub częściowo.
Obuwie z okresu średniowiecza składało się przyszwy i podeszwy. Przyszwa to górna część, która
otulała stopę, zazwyczaj wykonywano ją ze skóry licowej cielęcej, rzadziej koźlęcej, zaś podeszwę
wyłącznie ze skóry cielęcej. Przyszwę przyszywano do podeszwy dratwą lnianą lub konopną.
Przyszwy oraz podeszwy są najczęściej pozyskiwanymi przez badaczy fragmentami obuwia z okresu średniowiecza, ponieważ to one były najbardziej narażone na znoszenie oraz zniszczenie. Znaleziska tego rodzaju są typowe dla ośrodków miejskich, gdzie znajdowały się warsztaty szewskie.
Co ciekawe, fromborskie podeszwy są niemal identyczne pod względem wielkości i kroju, co może
świadczyć o tym, że zostały wycięte na postawie jednego wzoru. Podeszwy z wyraźnie zaznaczonymi przewężeniami w partii śródstopia należy datować na XV w.
MF/Ar/390, 391, 392
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 42.
ZP
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VII.4.2. Fragment pochwy noża, XIV w.
Fragment of a knife scabbard, 14th century

Warsztat lokalny
Skóra, szycie
Wymiary: dł. 19,5 cm, szer. 2,8 – 4 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Leather, sewing
Dimensions: length 19.5 cm, width 2.8 – 4 cm
Archaeological research in Frombork

Skórzana pochwa służąca do przechowywania noża o średniej długości, wykonana z jednego kawałka skóry zszytego w miejscu styku z krawędzią tnącą (ostrzem). U wylotu pochewki znajdują się
poziome nacięcia, służące do przewleczenia rzemienia. Zachowana we fragmencie.
W okresie średniowiecza i renesansu nóż był podstawowym narzędziem wykorzystywanym na co
dzień zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Noży używano nie tylko w kuchni, podczas jedzenia,
ale i do wykonywania niektórych rzemiosł. Przymocowywano je do pasa lub noszono na szyi na rzemieniu. Pochwa chroniła właściciela noża przed zranieniem podczas noszenia, a samo narzędzie
przed korozją spowodowaną warunkami atmosferycznymi. Z tego okresu pochodzą pochwy noży
bogato zdobione okuciami czy też tłoczeniami na skórze.
MF/Ar/394
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 42.
ZP
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VII.4.3. Ochraniacz na palec, XIV-XV w.
Finger guard, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Skóra, szycie
Dł. 4,2 cm, szer. 2,6 – 3,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Leather, sewing
Length 4.2 cm, width 2.6 – 3.5 cm
Archaeological research in Frombork

Półokrągły ochraniacz na palec, zszyty nicią z dwóch kawałków cienkiej skóry.
Widoczne liczne ślady użytkowania, uszkodzona dolna część.
Ochraniacz na palec jest rodzajem naparstka, tyle że wykonanego ze skóry, dzięki czemu możliwe
jest jego ścisłe dopasowanie. Szewc podczas wykonywania swojego rzemiosła przez cały czas narażony jest na ukłucie igłą, co może skutkować nawet uniemożliwieniem dalszej pracy. Ochraniacz
jest dostatecznie wytrzymały, aby chronić palce przed ukłuciem, jednocześnie zaś umożliwia dokładne wyczucie trzymanego przedmiotu. Obiekt przykrywa jedynie górną część palca, co zmniejsza dyskomfort dla całej dłoni.
MF/Ar/395
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 42.
ZP
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VII.5. Kowalstwo

VII.5.1. Podkowa z gmerkiem, XV w.

Horse shoe with a maker’s mark, 15th century

Warsztat lokalny (?)
Żelazo, kucie
Dł. 11,5 cm, rozpiętość ramy 10,4 cm, szer. ramy 3,5 cm,
grub. zaczepu 1,2 x 1,8 cm, wys. zaczepu 2,1 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop (?)
Iron, forging
Length 11.5 cm, branch span 10.4 cm, branch width 3.5
cm, toe clip thickness 1.2 x 1.8 cm, toe clip height 2.1 cm
Archaeological research in Frombork

Podkowa z ramą z owalnym prześwitem, otwory nieregularnie prostokątne, bez gniazd, z wyraźnie
zaznaczoną bruzdą. Wyposażona w zaczepy hakowate. W przodku z wgłębieniem o owalnym kształcie zachował się znak kowalski w formie kratki, składającej ze żłobków poziomych oraz pionowych.
Podkowa zachowana w całości. Widoczne ślady intensywnego użytkowania w postaci wytarć.
Średniowieczne podkowy wykonywane były z żelaza przez kowali, niektórzy z nich znaczyli swoje
wyroby specjalnymi znakami – gmerkami.
Średniowieczne podkowy występują w różnych rozmiarach – kowale dostosowywali je do konkretnego kopyta. Dużymi i masywnymi podkuwano konie wykorzystywane przez ciężką jazdę, mające
za zadanie unieść rycerza opancerzonego w ciężką zbroję.
MF/Ar/347a
J. Kruppé, Problematyka i dotychczasowe wyniki badań archeologicznych na Wzgórzu Katedralnym
[w:] Komentarze Fromborskie, Olsztyn 1968, s. 80, ryc. 11/2.
M. Gajewska, J. Kruppé, Rzut oka na dotychczasowe wyniki badań archeologicznych we Fromborku,
„Kwartalnik Kultury Materialnej”, R XXI, nr 4, Warszawa 1973, s. 629, ryc. 15/i.
Historia kultury materialnej Polski w zarysie: od XVI do połowy XVII wieku, red. Keckowa A., Molenda D., t. III, Wrocław 1978, s.629, ryc. 55/i.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 38.
ZP
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VII.6. Rolnictwo

VII.6.1. Żelazne okucie drewnianej łopaty/szpadla, XIV w.
Iron fitting of wooden shovel/spade, 14th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Wys. 12,9 cm, szer. 10,1 cm
Wys. 10,1 cm, szer. 10,1 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Height 12.9 cm, width 10.1 cm
Height 10.1 cm, width 10.1 cm
Archaeological research in Frombork

Okucie łopaty o sztychu w kształcie rybiej łuski, ostra część tnąca wyraźnie łukowato zaokrąglona.
Okucie zachowało się w kilku fragmentach, widoczne liczne ślady ognisk korozji.
Łopaty w okresie średniowiecza wykonywano z jednego kawałka drewna (stylistka), zazwyczaj zakończonego uchwytem w kształcie litery „T”, którego dolną część okuwano żelazem w celu wzmocnienia narzędzia oraz ułatwienia pracy nim.
Łopaty były od zawsze podstawowym narzędziem pracy, ich najstarsze formy nie posiadały okuć,
lecz były w całości wykonane z drewna. Aby ułatwić i przyspieszyć pracę, dodano żelazne okucia,
najczęściej łukowato lub ostro zakończone. Dolna część wyodrębnionej płaszczyzny łopaty pozwała
umieścić na niej stopę, tak aby wepchnąć narzędzie głębiej w ziemię.
Okucie łopaty znaleziono podczas badań archeologicznych przy fromborskim barbakanie. Łopaty
oraz szpadle w omawianej formie były używane jeszcze w XVIII, a nawet i XIX w.
MF/Ar/32
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 36, fot. 16.
ZP
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VII.6.2. Okucie orczyka, XVI-XVII w.

Fitting from a swingletree, 16th-17th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 4,5 – 10,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 4.5 – 10.5 cm
Archaeological research in Frombork

Okucie orczyka w formie esowato zawiniętego płaskiego kabłąka, połączonego w dolnej części
z okrągłym okiem na końcu.
Widoczne ślady powierzchniowej korozji.
Podstawowym zajęciem mieszkańców Fromborka oraz okolicznych osad, było – oprócz rybołówstwa – także rolnictwo. Do tego zajęcia powszechnie wykorzystywano siłę pociągową koni. Aby ułatwić pracę i równomiernie rozłożyć siłę konia, powszechnie stosowano orczyki.
Orczyk to drewniany drążek, umieszczany przy narzędziu rolniczym (bronach czy pługu) lub wozie,
służący do zaczepienia pasów i łańcuchów od uprzęży. Okucia orczyków wytwarzano z żelaza.
MF/Ar/85
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 36.
ZP
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VII.7. Rozrywka

VII.7.1. Astragal (kość do gry), XIV w.

Astragalus bone (playing dice), 14th century

Wyrób lokalny
Kość zwierzęca, wiercenie
Dł. 5 cm, szer. 2,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local product
Animal bone, drilling
Length 5 cm, width 2.5 cm
Archaeological research in Frombork

Astragal z kości zwierzęcej (kość stopy któregoś ze zwierząt hodowlanych – krowy, świni, kozy,
owcy) z nawierconym jednym otworem.
Stan zachowania: dobry
Gra w kości, znana od starożytności, popularna była również w średniowieczu. Polegała na rzucaniu kośćmi i odczytywaniu liczby punków z ich ułożenia. Gdy grali dorośli, była to często gra hazardowa. Kości do gry służyły także dzieciom do zabawy, wykorzystywano je również do wróżenia.
Najprostsze i najłatwiej dostępne kości do gry, które można było wykonać samodzielnie, powstawały z kości zwierzęcych, w których następnie nawiercano otwory.
MF/Ar/175
Niepublikowany
WW
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Zdrowie i higiena
Health and hygiene
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VIII.1. Albarello z przedstawieniem postaci męskiej w stroju
żołnierskim, warsztat Virgiliotto Calamelli, XVI w.

Albarello depicting a male figure in a soldier’s uniform, workshop of Virgiliotto
Calamelli, 16th century

Włochy
Majolika; toczenie na kole, szkliwienie
(polewa ołowiowo-cynowa), malatura w kolorach:
niebieskim, żółtym, pomarańczowym, zielonym, brązowym
Wys. 26,5 cm, śr. 11,5 cm, śr. podstawy 10 cm
Zakup od osoby prywatnej w 2015 r.

Italy
Maiolica; wheel-turned, glazing
(lead-tin glaze), painted using blue,
yellow, orange, green, and brown
Height 26.5 cm, diameter 11.5 cm, base diameter 10 cm
Purchased from a private individual in 2015

Naczynie apteczne w formie „albarella” wykonane z majoliki. Malatura w zwężonej gamie barwnej,
w kolorach: niebieskim, żółtym, pomarańczowym, zielonym, brązowym. Naczynie pokryte dekoracją złożoną z liści akantu, zwiniętych wstęg i kokard oraz festonów. Z przodu naczynia umieszczono
medalion z żółtym tłem, na którym widnieje popiersie mężczyzny ubranego w antykizującą zbroję,
z hełmem na głowie. Pod medalionem znajduje się banderola, zwinięta z tyłu naczynia, na której
umieszczony jest napis: „Die Boragine”. Na zewnętrznej stronie dna sygnatura: D 125.
Stan zachowania: dobry, na brzegu wylewu lekkie przetarcia i drobne odpryski
Powyższe naczynie apteczne pochodzi z warsztatu słynnego ceramika z Faency Virgiliotto Calamelli
(1531-1570), współpracownika Francesco Mezzarisy, który należał do współtwórców XVI-wiecznego stylu majoliki z Faenzy, z takimi cechami ikonograficznymi malatury jak: formy roślinne, kwiatony, festony, trofea, banderole, itp. Zdobiąca naczynie dekoracja w formie medalionu z popiersiem
należy do stworzonego w XVI w. w Faenzie typu ikonograficznego zwanego „a quarteri”.
W 1. dekadzie XVI w. zaczęto w Italii zdobić ceramikę (w tym również ceramikę apteczną) scenami
inspirowanymi Biblią, mitologią, literaturą alegoryczną, tworząc styl zwany „istoriato”. Ceramicy
dekorowali naczynia, kopiując znane obrazy czy grafiki takich artystów jak m.in.: Rafael, Luca Signorelli, Girolamo Genga, Francesco Francia, Antonio Pollaiolo, sami również wykonywali szkice
kompozycyjne i rysunki, które później służyły za podstawę ikonograficzną.
MF/HM/367
Niepublikowany
JJ
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VIII.2. Albarello z przedstawieniem Venus, warsztat Virgiliotto
Calamelli, XVI w.

Albarello depicting Venus, workshop of Virgiliotto Calamelli, 16th century

Włochy
Majolika; toczenie na kole, szkliwienie
(polewa ołowiowo-cynowa), malatura w kolorach:
niebieskim, żółtym, pomarańczowym, zielonym, brązowym
Wys. 26,5 cm, śr. 11,5 cm, śr. podstawy 10 cm
Zakup od osoby prywatnej w 2015 r.

Italy
Maiolica; wheel-turned, glazing (lead-tin glaze),
painted using blue, yellow, orange,
green and brown
Height 26.5 cm, diameter 11.5 cm, base diameter 10 cm
Purchased from a private individual in 2015

Naczynie apteczne w formie „albarella” wykonane z majoliki. Malatura w zwężonej gamie barwnej,
w kolorach: niebieskim, żółtym, pomarańczowym, zielonym, brązowym. Naczynie pokryte dekoracją
złożoną z liści akantu, zwiniętych wstęg i kokard oraz festonów. Z przodu naczynia znajduje się medalion z żółtym tłem, na którym widnieje postać nagiej kobiety – bogini Wenus (owiniętej lekką draperią
na górze). Postać trzyma w prawej dłoni strzałę (instrument do pobudzania/wzbudzania miłości), lewą
zaś zasłania nagie łono, stanowiąc tym samym typ Venus Pudica (Wenus Wstydliwej). Pod medalionem banderola z napisem: „Thyrica: m”. Na zewnętrznej stronie dna sygnatura: D. 25.
Stan zachowania: dobry, na brzegu wylewu większy ubytek i mniejsze odpryski
Powyższe naczynie apteczne pochodzi z warsztatu słynnego ceramika z Faency Virgiliotto Calamelli
(1531-1570), współpracownika Francesco Mezzarisy, który należał do współtwórców XVI-wiecznego
stylu majoliki z Faenzy, z takimi cechami ikonograficznymi malatury jak: formy roślinne, kwiatony,
festony, trofea, banderole, itp. Zdobiąca naczynie dekoracja w formie medalionu z popiersiem należy
do stworzonego w XVI w. w Faenzie typu ikonograficznego zwanego „a quarteri”.
W 1. dekadzie XVI w. zaczęto w Italii zdobić ceramikę (w tym również ceramikę apteczną) scenami
inspirowanymi Biblią, mitologią, literaturą alegoryczną, tworząc styl zwany „istoriato”. Ceramicy
dekorowali naczynia, kopiując znane obrazy czy grafiki takich artystów jak m.in.: Rafael, Luca Signorelli, Girolamo Genga, Francesco Francia, Antonio Pollaiolo, sami również wykonywali szkice
kompozycyjne i rysunki, które później służyły za podstawę ikonograficzną.
MF/HM/368
Niepublikowany
JJ
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VIII.3. Moździerz gotycki, warsztat nieznany, XV-XVI w.
Gothic mortar, workshop unknown, 15th to 16th century

Brąz, odlewanie
Wys. 19 cm, śr. podstawy 12 cm, śr. wylewu 16 cm,
dł. pistela 34 cm
Zakup od osoby prywatnej w 2010 r.

Bronze, cast
Height 19 cm, base diameter, 12 cm,
spout diameter 16 cm, pestle length 34 cm
Purchased from a private individual in 2010

Moździerz z płaszczem o dzwonowatym kształcie, z wyodrębnioną bazą i kołnierzem podkreślonym półwałkiem przy przejściu w płaszcz, płaszcz gładki, wzmocniony przez pięć pionowych żeber
sięgających do 3/4 wysokości moździerza, szerszych i wyokrąglonych w części przydennej, wypłycających się w kierunku kołnierza. Na płaszczu poniżej wylewu jeden uchwyt w kształcie imadła.
Pistel (tłuczek) gładki z wyokrągloną częścią pracującą, zakończony poprzecznym walcowatym
uchwytem.
Stan zachowania: dobry, na płaszczu pionowe pękniecie
Moździerz to naczynie z drewna, kamienia, brązu, mosiądzu, żeliwa czy porcelany, zazwyczaj
o kształcie dzwonowatym, z tłuczkiem (nazywanym pistelem), w formie okrągłego pręta z tego samego materiału, zakończonego z jednej lub obu częścią roboczą), stosowane w gospodarstwie domowym i niezbędne w aptekarstwie, służące do ręcznego kruszenia, rozdrabniania, ucierania
i mieszania rożnych substancji. Dla moździerzy gotyckich typowe było jedno ucho i ożebrowanie na
płaszczu dla wzmocnienia konstrukcji. Pistele zawsze pozostawały gładkie, pośrodku miały jedynie
pierścień. Moździerze z brązu upowszechniły się dopiero w okresie średniowiecza. Wykonywali je
ludwisarze, którzy zajmowali się odlewaniem dzwonów i armat.
Moździerze miały różne wymiary – od kilku do kilkudziesięciu kilogramów. Najpowszechniej spotykane były egzemplarze ważące do kilu kilogramów.
MF/HM/335
Niepublikowany
WW

278

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

279

VIII.4. Moździerz renesansowy, warsztat nieznany, XVI w.
Renaissance mortar, workshop unknown, 16th century

Brąz, odlewanie
Wys. 21,5 cm, śr. podstawy 16,5 cm,
śr. wylewu 21,5 cm, dł. pistela 38 cm;
waga 10 kg (12 kg wraz z pistelem)
Zakup od osoby prywatnej w 2012 r.

Bronze, cast
Height 21.5 cm, base diameter, 16.5 cm,
spout diameter 21.5 cm, pestle length 38 cm;
weight 10 kg (12 kg with pestle)
Purchased from a private individual in 2012

Moździerz z cylindrycznym płaszczem, wyodrębnioną stopą, kołnierzem rozszerzonym przy wylewie oraz dwoma uchwytami. Dekorację brzuśca stanowią pierścienie plastyczne na płaszczu,
umieszczone w trzech strefach: pod wylewem, poniżej uchwytów oraz przy przejściu w stopkę.
Ozdobą moździerza są także symetrycznie umieszczone uchwyty w kształcie delfinów ze stylizowaną dekoracją akantową (typowe dla moździerzy renesansowych). Komplet z moździerzem stanowi oryginalny pistel, z plastycznym pierścieniem pośrodku trzonka, zakończonego z obu stron
tłuczkami.
Stan zachowania: dobry
Moździerz to naczynie z drewna, kamienia, brązu, mosiądzu, żeliwa czy porcelany, zazwyczaj
o kształcie dzwonowatym, z tłuczkiem (nazywanym pistelem) w formie okrągłego pręta z tego samego materiału, zakończonego z jednej lub obu stron częścią roboczą, stosowane w gospodarstwie
domowym i nieodzowne w aptekarstwie, służące do ręcznego kruszenia, rozdrabniania, ucierania
i mieszania różnych substancji.
Na płaszczach moździerzy umieszczano rozmaite dekoracje charakterystyczne dla danej epoki,
często dekoracyjne były też uchwyty. W okresie renesansu przybierały formę głów ludzkich, psich,
lwich, kozich, smoczych, a także delfinów, jak w prezentowanym egzemplarzu. Pistele zawsze pozostawały gładkie, pośrodku miały jedynie pierścień. Moździerze z brązu upowszechniły się dopiero
w okresie średniowiecza. Wykonywali je ludwisarze, którzy zajmowali się odlewaniem dzwonów
i armat.
Moździerze miały różne wymiary – od kilku do kilkudziesięciu do kilogramów. Najpowszechniej
spotykane były egzemplarze ważące do kilu kilogramów, moździerz tak duży jak ten we fromborskich zbiorach – o wadze 10 kg (12 razem z tłuczkiem) – to egzemplarz wyjątkowy i rzadko spotykany.
MF/HM/344
Niepublikowany
WW
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VIII.5. Grzebienie kościane, XIV-XV w.
Bone combs, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Kość, rycie
Dł. 8 cm, szer. 4 cm, dł. zębów ok. 1,4 cm
Dł. 4 cm, szer. 3,7 cm, dł. zębów 1,4 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Bone, carving
Length 8 cm, width 4 cm, teeth length approx. 1.4 cm
Length 4 cm, width 3.7 cm, teeth length approx. 1.4 cm
Archaeological research in Frombork

Grzebień oraz jeden fragment grzebienia, wykonane z kości, dwustronne, trójwarstwowe o prostych
bokach. Zdobione motywami geometrycznymi. W obu przypadkach okładziny nałożone na właściwą płytkę zamocowano za pomocą brązowych nitów. Układ zębów po obu stronach grzebieni różni
się od siebie rozstawem – z jednej strony zęby są grubsze i rzadziej rozstawione, a z drugiej cieńsze
i umiejscowione gęściej.
Jeden z grzebieni zachował się we fragmencie, natomiast drugi w całości. U obu brakuje części
zębów.
Grzebienie w okresie średniowiecza oraz renesansu były powszechnym i podstawowym przyborem toaletowym. Wykonywano je z drewna, kości oraz poroża. W tym okresie najpopularniejsze
były grzebienie dwu – lub jednostronne, odróżniał je od siebie rozstaw zębów. Prześwit pomiędzy
zębami decydował o ich przeznaczeniu i sposobie użycia. Stroną o rzadziej rozstawionych zębach po
prostu rozczesywano włosy, natomiast stroną o gęstym rozstawie zębów wyczesywano i usuwano
niechciane insekty.
MF/Ar/173, 174
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 45, fot. 49a.
ZP
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IX.1. Garnek, ofiara zakładzinowa, pocz. XVI w.

Clay pot, foundation offering, beginning of the 16th century

Prusy, warsztat lokalny
Glina, toczenie na kole garncarskim,
wypał w atmosferze redukcyjnej
Wys. 23,2 cm, śr. wylewu 25 cm,
śr. max brzuśca 25,5 cm, śr. dna 15,5 cm
Badania archeologiczne we Fromborku, ofiara
zakładzinowa złożona przy przebudowie szpitala św. Ducha

Prussia, local workshop
Clay, wheel-turned,
fired in a reducing atmosphere
Height 23.2 cm, lip diameter 25 cm,
max. diameter of the belly 25.5 cm, base diameter 15.5 cm
Archaeological research in Frombork, a foundation offering
made when converting the Holy Spirit Hospital

Garnek o brzuścu baniastym (największa wydętość powyżej ½ wys. naczynia), wylew o krawędzi na
zewnątrz zaokrąglonej, pod wylewem karbowana listwa plastyczna. Barwa czerepu ciemnoszara.
Naczynie, sądząc po rozmiarach, mogło zostać wykonane jako użytkowe (zasobowe), albo wykonano
je od razu z myślą o użyciu w charakterze depozytu zakładzinowego. Garnek pozbawiony zawartości, którą był pokarm roślinny (wskazywały na to zachowane we wnętrzu ślady).
Stan zachowania: dobry, dwa niewielkie ubytki na krawędzi wylewu
Garnek zakładzinowy, odnaleziony w fundamentach zespołu poszpitalnego św. Ducha we Fromborku w trakcie prowadzonych w latach 70-tych i 80-tych XX w. prac archeologicznych. Fromborski
szpital św. Ducha należał do kapituły katedralnej, jednak przez krótki okres, w latach 1507-1519,
zajmowali go antonianie – zakon sprowadzony z Meklemburgii przez biskupa Łukasza Watzenrode.
W tym czasie rozpoczęli oni przebudowę budynku szpitala, a w jej trakcie złożono garnek z ofiarą.
W trakcie badań wykopaliskowych, w fundamentach różnoczasowych budynków, archeolodzy natykają się czasem na tzw. ofiary zakładzinowe. Spotyka się różne ich formy, bywają to garnki z żywnością czy rzadziej z innym depozytem (jak monety), ale mogą to być także szkielety zwierząt (całe
lub ich fragmenty), a nawet ludzi. Zwyczaj składania takich depozytów ofiarnych w trakcie budowy
domów miał korzenie pogańskie, a przeznaczone były one dla demonów domowych w celu zapewnienia pomyślności i ochrony przed nimi. Garnek w zbiorach fromborskich to znalezisko szczególne, zważywszy że szpital św. Ducha związany był z Kościołem, który potępiał tego rodzaju pogańskie praktyki.
MF/Ar/362
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 26, il. 13.
WW
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IX.2. Plakietka, znak pielgrzymi, z wnętrza konwi typu
hanzeatyckiego, XV w.

Pilgrim badge taken from the inside of a Hanseatic flagon, 15th century

Kraje nadbałtyckie
Cyna, odlew
Śr. 4,8 mm
Zakup od osoby prywatnej, 1996 r.

Baltic Sea countries
Tin, cast
Diameter 4.8 mm
Purchased from a private individual in 1996

W centrum okrąglej plakiety, obwiedziona perełkowaniem, scena Ukrzyżowania, ze stojącymi pod
krzyżem Matką Boską i św. Janem Ewangelistą. Pierwotnie przylutowana wewnątrz konwi typu
hanzeatyckiego – cynowego naczynia typowego dla północnej Europy, dla kręgu miast stowarzyszonych w Hanzie.
Stan zachowania: dobry, przetarty relief, na odwrocie ślady piłowania
Plakietkę znaleziono, wraz z destruktem konwi, we wsi Markusy koło Elbląga. Plakietkę odpiłowano, a uszkodzona konew została wyrzucona.
Atrybutami podróżujących do europejskich sanktuariów były m.in. znaki pielgrzymie i plakiety.
Po odbyciu pielgrzymki stawały się one pewnego rodzaju amuletem, który miał odpędzać złe moce
i chronić przed nimi. Plakiety pielgrzymie umieszczano m.in. w środku konwi cynowych (na dnie
naczynia lub pod jego pokrywą), co miało służyć sakralizacji wina w warunkach domowych. Scena Ukrzyżowania była charakterystyczna dla kilku ośrodków pielgrzymkowych (m.in. Wilsnack
i Gottsbüren). Trudno jest ustalić, skąd dotarła na nasze tereny.
MF/N/1374
Niepublikowany
MJ
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X.1. Szeląg krzyżacki, XV w.

Teutonic Order shilling, 15th century

Mennica nieznana
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20,5 mm; waga: 1,6 g
Badania archeologiczne we Fromborku

Mint unknown
Die-struck silver coin
Diameter: 20.5 mm; weight: 1.6 g
Archaeological research in Frombork

Awers: Tarcza wielkiego mistrza. Napis w otoku u góry podzielony krzyżykiem: MA…PRIM
Rewers: Tarcza zakonu krzyżackiego na krzyżu przez całą średnicę monety. Otok przerywany ramionami krzyża. Napis w otoku u góry podzielony krzyżykiem: MONETA DNORVM PRVS (PRVSCIE).
Stan zachowania: dobry
Szeląg krzyżacki (odpowiadający polskim półgroszom) został wprowadzony do obiegu na podstawie drugiej reformy monetarnej przeprowadzonej przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode
ok. 1380 r. Wybijano go w mennicach zakonu w Toruniu, Gdańsku, Malborku, a po wcieleniu tych
miast do Polski w Królewcu (od 1457 r.). Ustalony w 1380 r. schemat wyglądu szeląga krzyżackiego
(dwie tarcze – krzyżacka i pruska) utrzymał się do początku XV w., kiedy to przeprowadzono reformę, na mocy której szelągi emitowane od początku 1417 r. miały dwukrotnie wyższą próbę. Zmienił
się wówczas nieco również wygląd szelągów: na awersie i rewersie, zachowując poprzednie przedstawienia i napisy, wprowadzono dodatkowy krzyż o wydłużonych ramionach dzielących legendę
otokową.
MF/N/214
Niepublikowany
MJ

292

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

293

X.2. Brakteaty Kazimierza Jagiellończyka, 1447-1492
Bracteates of Kazimierz Jagiellończyk, 1447-1492

Mennica: Elbląg
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 12 – 12,5 mm; waga: 0,4 g; 0,02 g; 0,1 g
Zakup na aukcji w Warszawskim Centrum
Numizmatycznym – MF/N/1368
Zakup od osoby prywatnej – MF/N/1420, 1421

Mint: Elbląg
Die-struck silver coin
Diameter: 12 – 12.5 mm; weight: 0.4 g; 0.02 g; 0.1 g
Purchased at auction from the Warsaw
Numismatic Centre – MF/N/1368
Purchased from a private individual – MF/N/1420, 1421

Awers: Herb Elbląga (moneta jednostronna).
Stan zachowania: dobry
W 1246 r. wielki mistrz Henryk von Hohenlohe, wydając przywilej lokacyjny dla miasta Elbląga, zezwolił na utworzenie w nim mennicy. W źródłach z tego okresu znajdujemy wzmianki o biciu w niej
monet zakonu krzyżackiego. Pierwsze monety z herbem miejskim Elbląga wybijano dopiero w czasach Kazimierza Jagiellończyka, który w wydanym 6 marca 1454 r. akcie inkorporacyjnym zezwolił bić monetę ze znakami królewskimi. Jednym z dwóch rodzajów monet bitych w tym okresie są
brakteaty.
Wyróżnia się odmianę z węższą tarczą i zaokrągloną podstawą oraz odmianę z szerszą tarczą.
MF/N/1368, 1420, 1421
Niepublikowane
MJ
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X.3. Denar koronny Jana Olbrachta, 1492-1501
Crown denar of Jan Olbracht, 1492-1501

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 12,5 mm; waga: 0,4 g
Zakup na aukcji w Warszawskim Centrum
Numizmatycznym

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 12.5 mm; weight: 0.4 g
Purchased at auction from the Warsaw Numismatic
Centre

Awers: Orzeł
Rewers: Korona, w koronie krzyże. Poniżej litera „O”.
Stan zachowania: dobry
Za panowania króla Jana Olbrachta wybijano w mennicy krakowskiej jedynie denary i półgroszki.
Dzierżawcą mennicy był początkowo – w latach 1492-1498 – Piotr Kurozwęcki, a od 1501 r. aż do
śmierci króla monety wybijał kolejny podskarbi koronny – Jakub Szydłowiecki.
Denary Jana Olbrachta posiadają koronę zamkniętą ze spiczastymi listkami i krzyżykami w dolnych
polach korony, natomiast orzeł ma małą głowę i cienkie skrzydła. Poniżej orła litera „O”.
MF/N/1369
Niepublikowany
MJ
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X.4. Półgrosz koronny Jana Olbrachta, 1492-1501
Crown half-groschen of Jan Olbracht, 1492-1501

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 28 mm; waga: 0,7 g
Zakup od osoby prywatnej

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 28 mm; weight: 0.7 g
Purchased from a private individual

Awers: Orzeł w koronie. Legenda otokowa: MONETA I ALBERTI (moneta Jana Olbrachta)
Rewers: Korona Poraj Piotra z Kurozwęk, podskarbiego koronnego w latach 1479-1478). Legenda
otokowa: REGIS POLONIE.
Stan zachowania: bardzo dobry
Półgrosze Jana Olbrachta bite były wyłącznie w mennicy krakowskiej. Znane są trzy odmiany półgroszy Jana Olbrachta. Pierwsza, najpopularniejsza – z herbem Poraj Piotra Kurozwęckiego i małą
koroną oraz druga, znacznie rzadsza – z kołkiem czy też literą „O” w miejscu herbu i dużą koroną.
Piotr Poraj Kurozwęcki zmarł w 1498 r. i zakłada się, że po tej dacie do śmierci Jana Olbrachta bito
półgrosze z „kółkiem”. Istnieje również trzecia wersja pośrednia, z małą koroną i krojem czcionki jak
w wersji pierwszej, ale już z „kółeczkiem” pod koroną. Prawdopodobnie monety te bito przez krótki
okres czasu, po przejęciu mennicy przez nowego mincerza, a przed wprowadzeniem nowych z dużą
koroną.
MF/N/1213
Niepublikowany
MJ
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X.5. Denary elbląskie Zygmunta I Starego, b.d.
Elbląg denars of Zygmunt I Stary, undated

Mennica: Elbląg
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 13 mm; waga: 0,37 g
Zakup na aukcji w Warszawskim Centrum
Numizmatycznym

Mint: Elbląg
Die-struck silver coin
Diameter: 13 mm; weight: 0.37 g
Purchased at auction from the Warsaw Numismatic
Centre

Awers: Orzeł Prus Królewskich z koroną na szyi oraz dodatkowym ramieniem uzbrojonym w miecz
– z prawej strony.
Rewers: Tarcza z herbem Elbląga.
Stan zachowania: dobry
W czasach Zygmunta I Starego Elbląg wybija swoje pierwsze denary. Na początku niedatowane,
a później, występujące znacznie rzadziej, z datą roczną po bokach tarczy. Pierwsze datowane denary pochodzą z 1539 r., chociaż na rynku pojawił się egzemplarz datowany na 1538 r.
Mennica elbląska, po rozpoczęciu działalności w maju 1530 r., wybijała w latach 1530-1534 szelągi
oraz niewielką serię denarów, na których nie zaznaczono roku emisji. Ostatnie denary i szelągi elbląskie są datowane na 1539 r.
Znany jest również denar z tarczą herbową na planie serca – z wcięciem u góry i ostrym szpicem na
dole. Ten typ pojawia się na aukcjach bardzo rzadko.
MF/N/1416, 1458
Niepublikowane
MJ
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X.6. Szeląg gdański Zygmunta I Starego, 1530
Gdańsk shilling of Zygmunt I Stary, 1530

Mennica: Gdańsk
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20,2 mm; waga: 1,19 g
Przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Mint: Gdańsk
Die-struck silver coin
Diameter: 20.2 mm; weight: 1.19 g
Consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł Prus Królewskich (z koroną na szyi i dodatkowym ramieniem z mieczem). Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SIGIS DEI GRA REX POLON
(wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Gdańska. Napis w otoku podzielony u góry rozetką: MONE CIVI GEDANEN (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami) i rok wybicia.
Stan zachowania: bardzo dobry
Po reformie z lat 1526 i 1528 Gdańsk stracił prawo do wybijania własnej monety. Zakaz ten jednak
nie obowiązywał długo, bo już w 1530 r. zdołano go uchylić i uzyskać od króla pozwolenie na bicie
nowych denarów i szelągów, a następnie groszy. Szelągi bito do 1532 r., a następnie w latach 15381540. Mennica została zamknięta w 1540 r.
MF/N/205
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 13.
MJ

302

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

303

X.7. Szelągi gdańskie Zygmunta I Starego, 1539, 1540
Gdańsk shillings of Zygmunt I Stary, 1539, 1540

Mennica: Gdańsk
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20,7/20 mm; waga: 1,12/0,84 g
Przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Mint: Gdańsk
Die-struck silver coin
Diameter: 20.7/20 mm; weight: 1.12/0.84 g
Consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł Prus Królewskich (z koroną na szyi i dodatkowym ramieniem z mieczem). Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SIGIS DEI GRA REX POLON
(wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Gdańska. Napis w otoku podzielony u góry rozetką: MONE CIVI GEDANEN (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami) i rok wybicia.
Stan zachowania: bardzo dobry
Wyróżnia się odmianę z napisem na awersie POLONI/POLON/POLO/POL oraz z koroną z pięcioma
płatkami.
MF/N/209, 210
Niepublikowane
MJ
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X.8. Grosze ziem pruskich Zygmunta I Starego, 1528-1533
Prussian groschen of Zygmunt I Stary, 1528-1533

Mennica: Toruń
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 23 mm; waga: 1,9-2,1 g
Zakup od osoby prywatnej

Mint: Toruń
Die-struck silver coin
Diameter: 23 mm; weight: 1.9 – 2.1 g
Purchased from a private individual

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce koronowane popiersie króla zwrócone w prawo. Legenda otokowa: SIGI I REX PO DO TOCI PRUSS.
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Prus Królewskich (orzeł z koroną na szyi i z dodatkową ręką z mieczem). Legenda otokowa: GROSS COMU TERR PRUSS i rok wydania.
Stan zachowania: bardzo dobry
Grosz pruski Zygmunta I Starego został wprowadzony uchwałą z 15 października 1526 r., podjętą na
sejmie w Piotrkowie Trybunalskim. Był wybijany w latach 1528-1535. W 1535 r. mennica w Toruniu
została zamknięta.
Monety wybijane w mennicy toruńskiej odznaczają się dobrą próbą srebra oraz wysoką wartością
artystyczną.
Wyróżnia się odmiany w legendzie z tytulaturą króla zakończoną na: PR/PRV/PRVS/PRVSS oraz
odmiany z głową króla z odkrytymi włosami oraz głową w czepcu (od 1534 r.).
MF/N/1205, 1303, 1510-1514
Niepublikowane
MJ
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X.9. Grosz gdański Zygmunta I Starego, 1534
Gdańsk groschen of Zygmunt I Stary, 1534

Mennica: Gdańsk
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 22,0 mm; waga: 1,98 g
Przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Mint: Gdańsk
Die-struck silver coin
Diameter: 22.0 mm; weight: 1.98 g
Consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce koronowane popiersie króla zwrócone w prawo. W otoku napis podzielony u góry rozetką: SIGIS I REX PO DO TOCI PRV (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Gdańska. W otoku napis: GROSSVS CIVI DANCZ
1534 (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Stan zachowania: bardzo dobry
Grosze wybijano nieprzerwanie w latach 1530-1540. Wyróżnia się odmianę napisu na awersie: PR/
PRV/PRVS.
W zbiorze Potockich notowano piefort grosza gdańskiego z 1534 r. M. Gumowski natomiast wspomina o unikalnym groszu z 1535 r. wybitym w złocie.
MF/N/207
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 12.
MJ
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X.10. Grosz elbląski Zygmunta I Starego, 1539
Elbląg groschen of Zygmunt I Stary, 1539

Mennica: Elbląg
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 22,5 mm; waga: 2,06 g
Zakup od osoby prywatnej

Mint: Elbląg
Die-struck silver coin
Diameter: 22.5 mm; weight: 2.06 g
Purchased from a private individual

Awers: Herb Prus Królewskich oraz napis otokowy: SIGIS I REX POLO DO TOCI PRVSS.
Rewers: Tarcza z herbem Elbląga oraz napis: GROSSUS CIVI ELBING 1539.
Stan zachowania: dobry
Mennica elbląska, mimo że nie uzyskała indywidualnego zezwolenia królewskiego, rozpoczęła wybijanie groszy w 1533 r. Znane są przede wszystkim monety z lat 1536-1540.
Na awersie groszy elbląskich zamiast popiersia królewskiego (formy nakazanej przez edykty monetarne i przyjętej przez stany pruskie) elblążanie wybili herb Prus Królewskich – orła z koroną na szyi
oraz dodatkowym ramieniem uzbrojonym w miecz.
MF/N/1435
Niepublikowany
MJ
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X.11. Grosz koronny Zygmunta I Starego, 1545
Crown groschen of Zygmunt I Stary, 1545

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 24,8 mm; waga: 1,7 g
Zakup od osoby prywatnej

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 24.8 mm; weight: 1.7 g
Acquired from a private individual

Awers: Korona renesansowa, pod nią trójwierszowa legenda: SIGISMUND / PRIM. REX / POLONIE. Poniżej dwie gwiazdki.
Rewers: W centrum orzeł. Legenda otokowa: MONETA. REGNI. POLONIA 1545
Stan zachowania: dobry
Grosz koronny został wprowadzony ordynacją menniczą z 15 października 1526 r. Mennica w Krakowie wybijała grosze do 1529, nie jest znana żadna moneta koronna z lat 1536-1544. Mennica wznowiła działalność dopiero w 1545 r. Grosze z lat 1545-1548 wybijane były w bardzo dużej ilości, najpierw bez, a potem z herbem Spytka Tarnowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego w latach
1545-1548.
Wyróżnia się odmianę z szeroką koroną i z herbem Odrowąż oraz z wąską koroną i dwoma listkami.
MF/N/1204
Niepublikowany
MJ
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X.12. Trojak elbląski Zygmunta I Starego, 1540
Elbląg 3 Groschen of Zygmunt I Stary, 1540

Mennica: Elbląg
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20 mm; waga: 2,4 g
Zakup na aukcji w Warszawskim Centrum
Numizmatycznym

Mint: Elbląg
Die-struck silver coin
Diameter: 20 mm; weight: 2.4 g
Purchased at auction from the Warsaw Numismatic
Centre

Awers: Cyfra III między małymi trójczłonowymi przerywnikami. Poniżej w czterech wierszach napis: SIGE I REX POLONIE DO TO CIVIS PRUSSIE, pod nim data 1540.
Rewers: Tarcza z herbem Elbląga. W otoku napis przedzielony u góry trójliściem: GROSS AR
TRIPLEX CIVI ELBIN.
Stan zachowania: dobry
Trojaki elbląskie bite były w latach 1535-1540, tak więc ostatnią serię owych monet wyemitowano
w roku zawieszenia działalności mennicy. Monety elbląskie wywoływały, podobnie jak gdańskie,
protesty stanów koronnych i spowodowały edykty królewskie, powstrzymujące ich obieg.
Wyróżnia się dwie odmiany zakończenia legendy strony herbowej: ELBING i ELBIN. Odmiana bez
litery „G” w „ELBIN”.
MF/N/1415
Niepublikowany
MJ

314

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

315

X.13. Czworak litewski Zygmunta Augusta, data nieczytelna
Lithuanian 4 Groschen of Zygmunt August, date illegible

Mennica: Wilno
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 24 mm; waga: 4,2 g
Zakup od osoby prywatnej

Mint: Vilnius
Die-struck silver coin
Diameter: 24 mm; weight: 4.2 g
Acquired from a private individual

Awers: Popiersie królewskie w koronie z długą, rozdwojoną brodą, zwrócone w prawo. Legenda otokowa rozdzielona trójlistkami: SIGIS. AVG. D. G. REX. PO. MAG. DVX. L.
Rewers: Dwie tarcze herbowe: Pogoń i kolumny Jagiellonów. Nad nimi mitra wielkoksiążęca. Poniżej oznaczenie wartości: IIII (grosze). Legenda otokowa: MONETA. MAGNI. DVCAT. LIT. Data
nieczytelna.
Stan zachowania: dobry
Czworak to srebrna moneta bita w Wilnie w latach 1565-1569 o zawartości srebra odpowiadającej czterem groszom polskim. Zyskał popularność w kraju, a także poza granicami, gdzie był chętnie przyjmowany, a nawet naśladowany, m.in. przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama. Ze
względu na znajdujący się na awersie portret króla z rozdwojoną brodą czworaki litewskie zwane
były „brodaczami”.
Moneta wyjątkowa ze względu na swój nominał (czterokrotność jest w historii systemu monetarnego zjawiskiem unikalnym) oraz rysunek, a także wymiary i wagę. Moneta ma średnicę 24 mm,
waży wg katalogów 4,29 g, bita w dobrym srebrze próby 0,875. Bardzo często czworaki mają defekty
mennicze.
Wyróżnia się odmianę w legendzie rewersu: LI/LIT/LITV/LITVA.
MF/N/1207
Niepublikowany
MJ
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X.14. Grosze Albrechta Hohenzollerna, 1531, 1539
Groschen of Albrecht Hohenzollern, 1531, 1539

Mennica: Królewiec
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 22,5/23,4 mm; waga: 1,97/1,98 g
Przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Mint: Königsberg
Die-struck silver coin
Diameter: 22.5/23.4 mm; weight: 1.97/1.98 g
Consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Awers: W centrum wizerunek Albrechta Hohenzollerna. W otoku napis: IVSTVS EX FIDE VIVIT
1531.
Rewers: W centrum orzeł z literą „S” na piersi. W otoku napis: ALBER D G MAR BRAN DVX PRVS.
Stan zachowania: bardzo dobry
Grosze były bite w latach 1529-1548, z wyjątkiem roku 1536.
W tym okresie popiersia księcia Albrechta występują w czterech odmianach: z przeciętymi naramiennikami (tylko rocznik 1529), w zbroi z przyciętą brodą i z naramiennikami (roczniki 15301540), z długą brodą (roczniki 1541-1543), z rysami twarzy osoby starszej i z mocno zapadniętą wargą (roczniki 1544-1548).
MF/N/206, 208
Niepublikowane
MJ
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X.15. Grosz Albrechta Hohenzollerna, 1547
Groschen of Albrecht Hohenzollern, 1547

Mennica: Królewiec
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 22,9 mm; waga: 2,04 g
Przekaz Komitetu Organizacyjnego
Muzeum Mikołaja Kopernika

Mint: Königsberg
Die-struck silver coin
Diameter: 22.9 mm; weight: 2.04 g
Consigned by the Organising Committee
of the Nicolaus Copernicus Museum

Awers: W centrum wizerunek Albrechta Hohenzollerna. W otoku napis: IVSTVS EX FIDE VIVIT 1547.
Rewers: W centrum orzeł pruski z literą „S” na piersi. W otoku napis: ALBER D G MAR BRAN DVX
PRVS.
Stan zachowania: bardzo dobry
Szelągi były bite w latach 1530-1532, 1538-1540 oraz 1546-1548. Występują odmiany groszy z różnymi popiersiami Albrechta: roczniki 1530-1540 z przyciętą brodą, w zbroi i z naramiennikami,
roczniki 1541-1543 z długą rozczesaną brodą, dolną wargą jeszcze nie zapadniętą oraz roczniki
1544-1548 z rysami twarzy człowieka sędziwego oraz z mocno zapadniętą wargą.
MF/N/211
Niepublikowany
MJ
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X.16. Żeton norymberski, XV w.
Nuremberg jeton, 15th century

Mennica: Norymberga
Mosiądz; bicie stemplem
Średnica: 24 mm; waga: 1,29 g
Badania archeologiczne we Fromborku

Mint: Nuremberg
Die-struck brass jeton
Diameter: 24 mm; weight: 1.29 g
Archaeological research in Frombork

Awers: W polu zarys statku żaglowego z gotycką literą „G” na szczycie środkowego masztu. Legenda
otokowa nieczytelna.
Rewers: W polu tarcza herbowa z zaokrąglonymi krawędziami, a w niej jabłko z krzyżem. Legenda
otokowa nieczytelna.
Stan zachowania: dobry
Żetonami rachunkowymi, liczmanami i podskarbiówkami posługiwano się przy prowadzeniu skomplikowanych rachunków w kantorach kupieckich, mennicach czy w kancelariach. Używane były
w większych zestawach wraz z liniową tablicą, na której były przesuwane (abakus). Wybijane były
w miedzi, mosiądzu lub w brązie, czasem posrebrzane lub złocone. Znanych jest wiele wzorów. Na
pierwszy rzut oka od monet różniły się brakiem nominału.
Pierwsze liczmany pojawiły się po wyprawach krzyżowych we Włoszech w XIII w. W Norymberdze istniało centrum ich wytwarzania. Stąd rozprowadzano liczmany po całej Europie. Przodowały
w tym rzemiośle warsztaty rodzinne: Lauferów, Krauwincklów, Schiltesów.
Do Polski sprowadzano je do połowy XVI w., kiedy to zaczęto bić ich polskie odpowiedniki. Nazywano je podskarbiówkami od kancelarii podskarbiego, gdzie używano ich do rachunków. Do prowadzenia rachunków było potrzebnych od 60 do 100 podskarbiówek.
W XVIII w. zostały one zastąpione przez liczydła. Niektórzy badacze sądzą, że od XVII w. liczmany
służyły jako moneta zdawkowa, używana do drobnych płatności albo jako żetony do gier, głównie
karcianych.
MF/N/900
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 39, fot. 36, 37.
MJ
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X.17. Żeton norymberski, 1562-1635
Nuremberg jeton, 1562-1635

Mennica: Norymberga
Mosiądz; bicie stemplem
Średnica: 29 mm; waga: 3,70
Badania archeologiczne we Fromborku

Mint: Nuremberg
Die-struck brass jeton
Diameter: 29 mm; weight: 3.70
Archaeological research in Frombork

Awers: W polu skrzyżowane panoplia. W otoku legenda: KRAVWINCK HANNS.
Rewers: Jeździec w hełmie z mieczem w prawej dłoni. W otoku legenda: CAPITANVS CARTHA
HANIBALVS.
Stan zachowania: dobry
Warsztat rodziny Krauwinckel – ojciec i syn w latach 1562-1635 wykonywali liczmany na zamówienie. Wyroby tej wytwórni cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Inne, mniejsze wytwórnie wzorowały się na ich liczmanach.
MF/N/902
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 39, fot. 34-35.
MJ
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X.18. Medal poświęcony królowi Zygmuntowi I Staremu,
Giovanni Jacopo Caraglio, 1538, odlew z XIX w.

Medal dedicated to King Zygmunt I Stary, Giovanni Jacopo Caraglio,
1538, cast from the 19th century

Kraków
Brąz; odlew
Wymiary: 36 mm x 0,45 mm
Zakup od osoby prywatnej

Kraków
Bronze; cast
Dimensions: 36 mm x 0.45 mm
Purchased from a private individual

Awers: W centrum popiersie Zygmunta I Starego zwrócone w prawo. Twarz mięsista, oddana realistycznie. Na głowie czepiec z dekoracyjnym sznurem w kształcie wieńca. Ubiór bogaty, ozdobny, ze
stojącym kołnierzem zakończonym wąziutką kryzą, na wierzchu łańcuch. Tło gładkie. Legenda otokowa: DVX. LITVSNIAE. RVSSIAE. PRVSS. SIGISMVNDVS. P. REX. POLONIAE.
Rewers: W okrągłym obramieniu pola tarcza kartuszowa z orłem jagiellońskim – dziób zwrócony
w prawo, korona na piersiach, ukośna wstęga. Legenda otokowa: ET MAZOVIAE. DVX ANNO DNI
MD. XXXVIII. REGN. SVI. XXXII.
Stan zachowania: dostateczny, brzeg medalu pogięty, nierówny; szczelina przy krawędzi
Giovanni Giacomo Caraglio (ok. 1500-1565) był złotnikiem, grawerem i medalierem z Werony. Przybył na polski dwór w 1539 r., a w 1545 został mianowany złotnikiem królewskim. Po śmierci Zygmunta I Starego kontynuował swoją pracę za panowania Zygmunta Augusta. Caraglio nie podpisywał swoich prac, trudno jest zatem z całą stanowczością stwierdzić, które prace są jego autorstwa.
Przypisuje mu się autorstwo medalu poświęconego Zygmuntowi I Staremu z 1538 r.
MF/N/979
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 12.
MJ
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X.19. Skarbonka, XV-XVI w.
Money box, 15th-16th century

Warsztat lokalny, Prusy (?)
Glina, toczenie na kole, wypał w atmosferze redukcyjnej
Wys. 8,5, śr. 8,5 cm, wymiary szczeliny wrzutowej: 3,5 x 0,5 cm
Zakup z kolekcji prywatnej, 2019 r.

Local workshop, Prussia (?)
Clay, wheel-turned, fired in a reducing atmosphere
Height 8.5, diameter 8.5 cm, slot size: 3.5 x 0.5 cm
Purchased from a private collection in 2019

Skarbonka o kształcie baniastym, z silnie wydętym brzuścem, u góry zakończona guzkiem-uchwytem. Dno niewyodrębnione, lekko wklęsłe w części środkowej. W górnej części brzuśca umiejscowiona duża, pozioma, nieuszkodzona szczelina wrzutowa. Czerep ciemnoszary, dekoracja na brzuścu: malowane na matowym czerepie czarne, błyszczące, pionowe pasy.
Stan zachowania: dobry, niewielki ubytek w partii guzka-uchwytu
Wyrób formowany na kole garncarskim, czasza mocowana do koła garncarskiego za pomocą niewielkiego guzka, który stał się następnie uchwytem, a dno uformowane jako osobny, doklejony później krążek gliny. Ślady doklejania słabo widoczne, bardzo dobrze zagładzone. Wykonana bardzo
starannie.
Skarbonki ściśle związane są z historią pieniądza, od starożytności służyły do gromadzenia monet. Egzemplarz z fromborskich zbiorów ma znaną od czasów rzymskich formę baniastego naczynia
z uchwytem i poziomą szczeliną wrzutową (spotykane były także szczeliny pionowe). Żeby wyjąć
zaoszczędzone pieniądze, trzeba było rozbić skarbonę, dlatego niewiele tego typu skarbonek ocalało
w dobrym stanie. Większość znanych egzemplarzy zachowała się fragmentarycznie albo z intencjonalnymi uszkodzeniami powstałymi w trakcie wyjmowania zdeponowanych monet (najczęściej za
pomocą ostrego narzędzia, umieszczanego w szczelinie wrzutowej).
MF/R/273
Niepublikowana
WW
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X.20. Typariusz pieczętny, XVI w.
Seal matrix, 16th century

Warsztat lokalny (?)
Brąz, odlewanie, rycie
Wys. 1,9 cm, śr. 2,4 cm
Znalezisko luźne (przypadkowe) z okolic Braniewa

Local workshop (?)
Bronze, casting, carving
Height 1.9 cm, diameter 2.4 cm
A loose find (accidental) from the Braniewo area

Tłok pieczętny z polem pieczętnym z motywem herbu w kształcie ośmiobocznego krzyża o rozwidlonych ramionach (rodzaj krzyża maltańskiego). Pod belką pionową krzyża po obu stronach znajdują się dwie rozetki. Krzyż wraz z rozetami otoczony jest ornamentem w formie perełkowania. Na
legendzie otokowej okalającej krzyż widoczna jest nieczytelna minuskuła gotycka, przerywana pojedynczymi lub podwójnymi drobnymi krzyżykami oraz wicią roślinną. Krawędź typariusza zdobiona jest dodatkowym perełkowaniem. Uchwyt tłoku to ośmioboczna wypustka zakończona otworem
(uchem) do zawieszenia.
Stan zachowania: dobry. Pokryty patyną na całej powierzchni. Część pola pieczętnego jest wyszczerbiona.
Typariuszami nazywamy rodzaj tłoka pieczętnego, czyli stempla wykorzystywanego do sygnowania
i uwierzytelniania dokumentów. Średniowieczne pieczęci nie tylko legalizowały dokument, ale były
również – dzięki charakterystycznym elementom zawartym w ich polu pieczętnym – znakiem rozpoznawczo-własnościowym. Tłoki o tak małych rozmiarach mogły być wykorzystywane podczas podróży. Znaleziska tego typu są bardzo rzadkie, szczególnie na terenie północnej Warmii. Typariusze
składały się z uchwytu oraz płaskiego walca z wyodrębnionym miejscem na pole herbowe. W okresie
średniowiecza wykonywano je z metali kolorowych, takich jak srebro, mosiądz, żelazo oraz ołów. Te
wykonane z ołowiu wykorzystywano właśnie w podróży.
W celu oznaczenia dokumentu bądź listu pieczęć odciskano w uprzednio podgrzanym wosku lub
laku (mieszaninie żywicy z woskiem). W okresie średniowiecza właścicielami typariuszy mogły być
jedynie osoby piastujące wysokie stanowiska lub bardzo zamożne. Na terenie ziem polskich pieczęcie tego typu pojawiły się pod koniec X w. w związku z przyjęciem chrześcijaństwa. Na samym
początku wykorzystywane były przez administrację kościelną, dwór królewski, rycerstwo, urzędników miejskich, z czasem także cechy rzemieślnicze.
MF/R/211
Niepublikowany
ZP
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Skarb braniewski

The Braniewo Hoard

Przedstawione poniżej monety należą do tzw. skarbu
braniewskiego, znalezionego 20 listopada 1958 r.
podczas robót ziemnych na terenie budowy garbarni
w Braniewie. Przekazane Muzeum Mikołaja Kopernika
9 grudnia 1958 r. przez Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Braniewie.

The coins shown below come from the so-called
Braniewo Hoard discovered on 20 November 1958 during
earthworks performed when building the Braniewo
tannery. Consigned to the Nicolaus Copernicus Museum
on 9 December 1958 by the Presidium of the Poviat
National Council in Braniewo.

X.21. Półgrosz koronny Władysława Jagiełły, 1386-1434
Crown half-groschen of Władysław Jagiełło, 1386-1434

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 19 mm; waga: 0,8 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 19 mm; weight: 0.8 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W otoczce perełkowej korona królewska, bez znaku pod nią (?). W otoku napis: MONE
WLADISLAI. Podwójna lilia dzieli napis otokowy.
Rewers: W otoczce perełkowej orzeł w koronie. W otoku napis: REGIS POLONIE.
Stan zachowania: dobry
Półgrosz koronny (zwany również kwartnikiem) bity był od 1399 r., w pierwszym okresie w mennicy krakowskiej, a następnie w mennicy koronnej we Wschowie (monety z literą F na awersie oraz
podwójnym krzyżem).
MF/N/43
Niepublikowany
MJ
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X.22. Półgrosze koronne Kazimierza Jagiellończyka, 1447-1492
Crown half-groschen of Kazimierz Jagiellończyk, 1447-1492

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 19 mm; waga: 0,7-0,8 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 19 mm; weight: 0.7 – 0.8 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W centrum orzeł w koronie. Napis otokowy: MONETA KASIMIRI.
Rewers: W centrum korona. Napis otokowy: REGIS POLONIE.
Stan zachowania: dobry
Półgrosze koronne były wybijane od 1456 r. Dzielą się na trzy typy: z lat 1456-1468 (z literami TM
lub MT); z lat 1468-1479 (nadwerężone finanse po wojnie krzyżackiej); z lat 1479-1492 (z herbem Poraj należącym do Piotra Kurozwęckiego – podskarbiego koronnego w latach 1479-1499).
MF/N/45, 46
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 11.
MJ
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X.23. Półgrosz koronny Jana Olbrachta, 1492-1501
Crown half-groschen of Jan Olbracht, 1492-1501

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 18 mm; waga: 0,8 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 18 mm; weight: 0.8 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W centrum orzeł w koronie. Napis otokowy: MONETA ALBERTI.
Rewers: W centrum korona. Napis w otoku: REGIS POLONIE.
Stan zachowania: dobry
Początkowe lata panowania Jana Olbrachta były kontynuacją polityki pieniężnej podskarbiego Piotra „Pioruna” Kurozwęckiego. Znane są trzy odmiany półgroszy Jana Olbrachta: pierwsza, najpopularniejsza, z herbem Poraj Piotra Kurozwęckiego i małą koroną oraz druga, znacznie rzadsza, z kółkiem czy też literą „O” w miejscu herbu i dużą koroną. Piotr Kurozwęcki herbu Poraj zmarł w 1498 r.
i zakłada się, że po tej dacie do śmierci Jana Olbrachta bito półgrosze z „kółkiem”. Istnieje również
trzecia wersja pośrednia, z małą koroną i krojem czcionki jak w wersji pierwszej, ale już z „kółeczkiem” pod koroną. Prawdopodobnie monety te bite były w krótkim okresie czasu, po przejęciu mennicy przez nowego mincerza, a przed wprowadzeniem nowych z dużą koroną.
MF/N/44
Niepublikowany
MJ
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X.24. Półgrosze koronne Aleksandra Jagiellończyka, 1501-1506
Crown half-groschen of Aleksander Jagiellończyk, 1501-1506

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 18 – 18,6 mm; waga: 0,90 – 0,99 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 18 – 18.6 mm; weight: 0.90 – 0.99 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł w koronie. Napis w otoku: ALEXANDER DEI G
REX.
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce korona. Napis w otoku: MONETA REGIS POLONIE.
Stan zachowania: dobry
Aleksander Jagiellończyk przeprowadził reformę monetarną, jednak zablokowali ją m.in. kupcy
krakowscy. Jedynym śladem próby zmian króla w systemie monetarnym są grosze szerokie i dukat.
Półgrosze koronne były wybijane w mennicy koronnej do 1506 r., stanowiąc kontynuację polityki
menniczej Jana Olbrachta. Wyróżnia się odmianę z napisem na rewersie REG/REGIS oraz odmiany
orła z piórami w ogonie rozłożonymi w linii prostej oraz z piórami ogona zawiniętymi.
MF/N/165-204
Niepublikowane
MJ
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X.25. Szelągi pruskie Albrechta Hohenzollerna, 1530-1560
Prussian shillings of Albrecht Hohenzollern, 1530-1560

Mennica: Królewiec
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 18 – 23 mm; waga: 1,0 – 1,18 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Königsberg
Die-struck silver coin
Diameter: 18 – 23 mm; weight: 1.0 – 1.18 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W centrum duża litera A (monogram Albrechta Hohenzollerna). Pod nią szachownica – herb
rodowy Hohenzollernów. Napis otokowy: SOLIDVS PRVSSIE plus rok wybicia.
Rewers: W centrum orzeł pruski z koroną na szyi oraz z literą „S” na piersi. Napis otokowy: ALBERTVS
D G DVX PRVSSIE.
Stan zachowania: dobry
Znane szelągi pochodzą z lat 1529-1531 oraz z lat 1550-1560 (z wyłączeniem rocznika 1555). Od denarów różniły się wielkością oraz napisem otokowym.
MF/N/47-70
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 12.
MJ
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X.26. Grosze pruskie Albrechta Hohenzollerna, 1530-1545
Prussian groschen of Albrecht Hohenzollern, 1530-1545

Mennica: Królewiec
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 22 mm; waga: 1,6 – 1,9 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Königsberg
Die-struck silver coin
Diameter: 22 mm; weight: 1.6 – 1.9 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W centrum popiersie Albrechta Hohenzollerna. W otoku napis: IUSTUS EX FIDE VIVIT 1545
zakończony tarczą.
Rewers: W centrum orzeł pruski z koroną na szyi oraz z literą „S” na piersi. W otoku napis: ALBER D
G MAR BRAN DUX PRUSS zakończony trójlistną koniczyną.
Stan zachowania: bardzo dobry
Mimo że bicie groszy rozpoczęto w 1529 r., w zbiorach znajdują się głównie monety z 1530 r. (egzemplarze z 1529 r. są dosyć rzadkie). Nie odnotowano monet z 1536 r.
Występują odmiany groszy z różnymi popiersiami Albrechta: roczniki 1530-1540 z przyciętą brodą,
w zbroi i z naramiennikami, roczniki 1541-1543 z długą rozczesaną brodą, jeszcze nie zapadniętą
dolną wargą, znaną z późniejszych wizerunków oraz roczniki 1544-1548 z rysami twarzy człowieka
sędziwego oraz z mocno zapadniętą wargą.
MF/N/10-42
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 13.
MJ
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X.27. Szeląg ziem pruskich Zygmunta I Starego, 1529
Prussian shilling of Zygmunt I Stary, 1529

Mennica: Toruń
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 19,0 mm; waga: 0,98 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Toruń
Die-struck silver coin
Diameter: 19.0 mm; weight: 0.98 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce koronowany monogram króla Zygmunta I Starego. Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SIGIS REX POLO DO PRV.
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Prus Królewskich (z koroną na szyi i dodatkowym ramieniem z mieczem). Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SOLIDVS PRVSSIE 15Z9.
Stan zachowania: dobry
Mennicę w Toruniu założył Zygmunt I Stary, aby zapewnić dobrą monetę prowincji Prusy Królewskie
i tym samym zrównać wagę i stopę monet pruskich z polskimi. Znane są szelągi ziem pruskich pochodzące z lat 1528-1531. Przestano je wybijać na życzenie Albrechta Hohenzollerna oraz miast pruskich.
Wyróżnia się odmianę napisu: PRV/PRVS/PRVSS, orła ze zbrojną ręką znad prawego i lewego skrzydła oraz odmianę z podwójną literą „S” w słowie SOLIDVSS.
MF/N/125
Niepublikowany
MJ
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X.28. Szelągi elbląskie Zygmunta I Starego, 1530-1531
Elbląg shillings of Zygmunt I Stary, 1530-1531

Mennica: Elbląg
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20,0 mm; waga: 1,17 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Elbląg
Die-struck silver coin
Diameter: 20.0 mm; weight: 1.17 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł Prus Królewskich (z koroną na szyi i dodatkową
ręką z mieczem). Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SIGIS P REX POLO DO PRVS (wyrazy
oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Elbląga. Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SOLI CIVIT ELBINCK (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami) i rok wydania 1530/1531.
Stan zachowania: dobry
Pierwszy rocznik elbląskich szelągów, wybijanych za zgodą króla po kilkudziesięciu latach bezczynności mennicy, pochodzi z 1530 r. Szelągi elbląskie Zygmunt I Starego bite były w latach 1530-1534
oraz 1538-1539.
Wyróżnia się odmianę z napisem na rewersie: ELBINCK /ELBINGK /ELBING/ ELBIN/ ELBINK.
MF/N/123, 124
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 11.
MJ
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X.29. Szelągi gdańskie Zygmunta I Starego, 1539-1546
Gdańsk shillings of Zygmunt I Stary, 1539-1546

Mennica: Gdańsk
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20,0 mm; waga: 0,91-1,17 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Gdańsk
Die-struck silver coin
Diameter: 20.0 mm; weight: 0.91 – 1.17 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł Prus Królewskich (z koroną na szyi i dodatkowym ramieniem z mieczem). Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SIGIS DEI GRA REX POLON
(wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Gdańska. Napis w otoku podzielony u góry rozetką: MONE CIVI GEDANEN (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami) i rok wydania.
Stan zachowania: dobry
Z chwilą rozpoczęcia przez Zygmunta I Starego reformy monetarnej Gdańsk otrzymał zakaz wybijania monet. W 1530 r. zdołał go uchylić i uzyskać zgodę króla na bicie denarów i szelągów.
Szelągi gdańskie wybijano w latach 1530-1532 oraz 1538-1540.
Wyróżnia się odmianę z napisem na awersie POLONI/POLON/POLO/POL oraz z koroną z pięcioma
płatkami.
MF/N/101, 126
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 13.
MJ
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X.30. Półgrosze koronne Zygmunta I Starego, 1507-1511
Crown half-groschen of Zygmunt I Stary, 1507-1511

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 19 mm; waga: 0,94 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 19 mm; weight: 0.94 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł polski w koronie. Napis w otoku podzielony
u góry krzyżykiem: MONETA:SIGISMUNDI (w napisach litery gotyckie).
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce korona królewska. Napis otokowy podzielony u góry
krzyżykiem: REGIS:POLONIE, następnie dwukropek i rok wybicia (w napisach litery gotyckie).
Stan zachowania: dobry
Półgrosz jest pierwszą polską monetą koronną, na której umieszczona została data wybicia. Półgrosze koronne były wybijane w latach 1507-1511.
Wyróżnia się odmiany monet: z 1507 r. na których cyfra 7 jest pochylona w lewo oraz monety, na których na awersie i rewersie w miejscu dwukropków są podwójne kółeczka. Istnieje również wariant
z trzema kółeczkami po słowie POLONIE.
Spotyka się także półgrosze, na których na awersie widnieją litery gotyckie, a na rewersie litery łacińskie i gotyckie.
MF/N/128-164
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 11.
MJ
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X.31. Grosze koronne Zygmunta I Starego, 1527-1545
Crown groschen of Zygmunt I Stary, 1527-1545

Mennica: Kraków
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 24 mm; waga: 1,91 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Kraków
Die-struck silver coin
Diameter: 24 mm; weight: 1.91 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: Korona Królewska. Pod nią poziomy napis w trzech wierszach: SIGISMUND/PRIM REX/
POLONIE (w drugim wierszu między słowami rozetka). Na dole herb Odrowąż z rozetkami po
bokach lub dwa listki.
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł polski w koronie. Napis w otoku: MONETA REGNI POLONIE i rok wybicia.
Stan zachowania: dobry
Grosz koronny został wprowadzony ordynacją menniczą z 15 października 1526 r. Mennica wybijała
grosze do 1529 r. Z lat 1536-1544 nie znamy ani jednej monety koronnej. Swoją działalność mennica
wznowiła w 1454 r. Grosze wybijano ponownie w latach 1545-1548 w bardzo dużej ilości, najpierw
bez, a potem z herbem Spytka Tarnowskiego – podskarbiego wielkiego koronnego.
Występuje odmiana z szeroką oraz wąską koroną. Pod napisem wyróżnia się oznaczenia po dwóch
stronach herbu: podwójne kółeczka oraz dwie rozetki, a po 1545 r. w miejscu herbu dwa trójliście
albo herb Leliwa z literami S-T po bokach.
MF/N/105-110
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 13.
MJ
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X.32. Grosze elbląskie Zygmunta I Starego, 1533-1539
Elbląg groschen of Zygmunt I Stary, 1533-1539

Mennica: Elbląg
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 23 mm; waga: 2,01 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Elbląg
Die-struck silver coin
Diameter: 23 mm; weight: 2.01 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł Prus Królewskich (z koroną na szyi i dodatkową
dłonią z mieczem). Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SIGIS I REX PO DO TOCI PRVSS (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Elbląga. Napis w otoku podzielony u góry rozetką: GROSSVS CIVIT ELBINGK (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami) i rok wybicia.
Stan zachowania: dobry
Elbląg, opierając się na dawnych przywilejach, za pozwoleniem króla Zygmunta I Starego w 1530
r. rozpoczął wybijanie denarów i szelągów. Bez zezwolenia króla natomiast wybijał za przykładem
Gdańska również grosze. Od 1535 r. bito tu także trojaki i szóstaki. Wszystkie typy monet, które wychodziły z mennicy elbląskiej, nie posiadały popiersia królewskiego. Monety elbląskie wywoływały
niezadowolenie stanów koronnych i w następstwie stawały się przyczyną edyktów królewskich, zabraniających ich obiegu. Mennica została ostatecznie zamknięta w 1540 r.
Grosze elbląskie bito w latach 1533-1535 oraz 1538-1540.
Wyróżnia się odmiany napisowe w nazwie miasta: ELNINGK/ ELBINK/ELBING.
MF/N/102-104
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 12.
MJ
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X.33. Grosze ziem pruskich Zygmunta I Starego, 1529-1535
Prussian groschen of Zygmunt I Stary, 1529-1535

Mennica: Toruń
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 23 mm; waga: 1,92 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Toruń
Die-struck silver coin
Diameter: 23 mm; weight: 1.92 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce koronowane popiersie króla zwrócone w prawo. Napis
w otoku: SIGIS I REX PO DO TOCI PRVSSIE (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami).
Rewers: Orzeł Prus Królewskich (z koroną na szyi i z mieczem w ręce). Napis w otoku podzielony
u góry rozetką: GROSSVS COMU TERR PRVSS (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami)
i data wybicia.
Stan zachowania: dobry
Mennica w Toruniu funkcjonowała w latach 1528-1535. Założył ją Zygmunt I Stary pod wpływem
żądań stanów pruskich w celu bicia zunifikowanej monety koronno-pruskiej. Na mocy reformy
uchwalonej na sejmie malborskim zatwierdzono wybijanie denarów, szelągów, groszy, trojaków
i szóstaków (oraz – dla Korony – dukatów i nowej monety – talarów medalowych wybijanych w minimalnej ilości).
Grosze ziem pruskich wybijano w latach 1523-1535.
Wyróżnia się odmiany napisowe z tytulaturą króla zakończoną na: PR, PRV, PRUS, PRUSS oraz odmiany z głowa króla z odkrytymi włosami oraz głową w czepcu (od 1534 r.).
MF/N/81-100
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 12.
MJ
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X.34. Grosze gdańskie Zygmunta I Starego, 1533-1539
Gdańsk groschen of Zygmunt Stary, 1533-1539

Mennica: Gdańsk
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 22 – 22,5 mm; waga: 1,8-1,94 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Gdańsk
Die-struck silver coin
Diameter: 22 – 22.5 mm; weight: 1.8 – 1.94 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce koronowane popiersie króla zwrócone w prawo. Napis
otokowy podzielony u góry rozetką: SIGIS I REX PO DO TOCI PR (PRV) – wyrazy oddzielone od
siebie małymi rozetkami.
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce herb Gdańska. Napis otokowy podzielony u góry rozetką: GROSSVS CIVI DANCZ (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami) i data wybicia.
Stan zachowania: dobry
Mennica w Gdańsku na podstawie przywileju Kazimierza Jagiellończyka w latach 1524-1526 biła
szelągi odpowiadające półgroszom koronnym. Bicie ich zakończono po rozpoczęciu reformy monetarnej Zygmunta I Starego, na mocy której Gdańsk otrzymał zakaz wybijania monet miejskich. Miasto zdołało go uchylić w 1530 r., uzyskując pozwolenie na bicie denarów i nowych szelągów.
Szelągi gdańskie wybijano w latach 1530-1532 oraz 1538-1540. W 1535 r. król zamknął swoją mennicę
w Toruniu i nakazał miastom pruskim i księciu Albrechtowi zrobić to samo, jednak mennica w Gdańsku
funkcjonowała nadal i dopiero w 1540 r. została zamknięta. Już w 1546 r. uruchomiono ją jednak ponownie i do końca panowania Zygmunta I Starego biła monety (denary, szelągi, grosze, trojaki i dukaty).
Wyróżnia się odmiany napisowe z tytulaturą króla zakończoną na: PR, PRV, PRUS, PRUSS oraz odmiany z głową króla z odkrytymi włosami oraz głową w czepcu.
MF/N/74-80
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 12.
MJ
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X.35. Szeląg gdański Zygmunta Augusta, 1549
Gdańsk shilling of Zygmunt August, 1549

Mennica: Gdańsk
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20,0 mm; waga: 1,02 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Gdańsk
Die-struck silver coin
Diameter: 20.0 mm; weight: 1.02 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł Prus Królewskich (z koroną na szyi i dodatkowym ramieniem z mieczem). Napis w otoku podzielony u góry rozetką: SIGIS AVG REX POLO M D L.
Rewers: W centrum herb Gdańska. Napis w otoku podzielony u góry gwiazdką: MONE CIVI GEDANEN 1549
Stan zachowania dobry
Pierwszy rocznik gdańskich szelągów Zygmunta Augusta. Odmiana legendy POLO MDL/ GEDANEN.
Zygmunt August po objęciu tronu polskiego, co nastąpiło po śmierci jego ojca Zygmunta Starego
w 1548 r., zamknął mennicę koronną w Krakowie i bił swoje monety głównie w mennicy wileńskiej
oraz w mennicach miejskich w Gdańsku, Elblągu i Wschowie. Znane są również monety inflanckie,
jednak różnią się one zasadniczo od innych monet Zygmunta Augusta i są dość rzadkie.
W mennicy miejskiej w Gdańsku za panowania Zygmunta Augusta bito denary, szelągi, grosze, trojaki oraz rzadkie dukaty. Szelągi bito w latach 1549-1552.
MF/N/127
Niepublikowany
MJ
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X.36. Półgrosze świdnickie Ludwika II Węgierskiego, 1521-1526
Świdnica half-groschen of Ludwik II Węgierski, 1521-1526

Mennica: Świdnica
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 20,0 mm; waga: 1,17 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Świdnica
Die-struck silver coin
Diameter: 20.0 mm; weight: 1.17 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce orzeł w koronie. Napis w otoku: LUDOVICVS R VN ET BO.
Rewers: W wewnętrznej perełkowej obwódce korona. Napis otokowy: CIVITAS SWIENIC i rok
wybicia.
Stan zachowania: dobry
Ludwik Jagiellończyk, król Czech i Węgier, a zarazem bratanek Zygmunta Starego bił w Świdnicy na
wielką skalę półgrosze do złudzenia przypominające monety Zygmunta, ale o 10 % lżejsze. Jedyna
widoczna różnica pomiędzy monetami występowała w legendzie (Ludwik Król Węgier i Czech/Miasto Świdnica), co w epoce powszechnego analfabetyzmu nie miało praktycznie znaczenia. Stosunki handlowe powodowały masowy napływ półgrosza świdnickiego na teren Królestwa Polskiego,
a jednocześnie wywożenie półgroszków koronnych i przebijanie ich na gorszą monetę, która wracała do kraju. Spowodowało to obniżenie dochodów skarbu polskiego, inflację oraz podważało zaufanie do polskiej monety, co doprowadziło do upadku finansowego Królestwa Polskiego.
W mennicy koronnej z grzywny srebra wybijano 256 półgroszków, natomiast w Świdnicy aż 340.
MF/N/111-122
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 11.
MJ
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X.37. Grosze śląskie Fryderyka II legnickiego, 1542-1545
Silesian groschen of Frederick II of Legnica, 1542-1545

Mennica: Legnica
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 22 mm; waga: 1,8 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Legnica
Die-struck silver coin
Diameter: 22 mm; weight: 1.8 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W wewnętrznej perełkowej obwódce portret Fryderyka II w kołnierzu. Napis otokowy podzielony u góry rozetką: FRIDERI D G DVX SLESI LEG BRE
Rewers: W centrum orzeł dolnośląski. W otoku napis: VERB DOMI MANET IN ETERN (wyrazy oddzielone od siebie małymi rozetkami) i rok wydania.
Stan zachowania: dobry
Mennica w Legnicy rozpoczęła swoją działalność w 1. poł. XIII w. W latach 1248-1367 należała do
książąt legnicko-brzeskich, a w XV w. do miasta. Ponownie do książąt legnicko-brzeskich mennica
należała w latach 1503-1546. W mennicy książęcej wybito pierwsze złote monety – legnickie floreny.
Istnieje kilka odmian monety: odmiana z trójlistkiem rozpoczynającym legendę awersu i mniejszym
popiersiem Fryderyka II w zbroi, wariant popiersia władcy w kołnierzu oraz wariant wizerunku
z wąską brodą.
MF/N/1-9
Nauka i sztuka w czasach Mikołaja Kopernika, katalog wystawy, oprac. H. Szkop, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku, Frombork 1993, s. 13.
MJ
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X.38. Grosze Jana I Kostrzyńskiego margrabiego brandenburskiego,
1544-1546
Groschen of John of Brandenburg-Küstrin, 1544-1546

Mennica: Kostrzyn
Srebro; bicie stemplem
Średnica: 23 mm; waga: 1,93 g
Prace ziemne przy budowie garbarni
w Braniewie, 1958 r.

Mint: Kostrzyn
Die-struck silver coin
Diameter: 23 mm; weight: 1.93 g
Earthworks during the construction
of the Braniewo tannery, 1958

Awers: W centrum prawy profil władcy. Napis otokowy: IOHAN D G MAR BRANDEN ET STE.
Rewers: W centrum orzeł brandenburski. Napis w otoku: GROS AR IOHAN MAR BRAND i rok
wybicia.
Stan zachowania: dobry
Wyróżnia się odmianę z BRAND/BRAN na końcu napisu na rewersie oraz kropką rozpoczynającą
napis zamiast krzyżyka na awersie.
MF/N/71-73
Niepublikowane
MJ
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XI.1. Militaria

XI.1.1. Buława gwiaździsta, XIV w.
Star-shaped mace, 14th century

Import z terenów Rusi lub Węgier
Brąz, odlewanie
Wys. 4,5 cm, śr. 7 cm, śr.
światła osady 2,9 cm
Znalezisko luźne (przypadkowe) z okolic Braniewa

Imported from Ruthenia or Hungary
Bronze, cast
Height 4.5 cm, diameter 7 cm,
inside diameter of the haft 2.9 cm
A loose find (accidental) from the Braniewo area

Buława o gwiaździstym kształcie z czterema dużymi kolcami w kształcie ostrosłupa, które otacza
osiem mniejszych w dwóch rozmiarach, umieszczonych naprzemiennie. Kolce u krawędzi podstaw
zdobi ornament w postaci dwóch rzędów małych zaokrąglonych guzów, tworzących przenikające
się kwadraty oraz trójkąty. W górnej części znajduje się okrągły otwór umożliwiający umocowanie
buławy na stylisku. Zauważalne są liczne ślady użytkowania w postaci otarć.
Stan zachowania: dobry. Na powierzchni buławy widoczne są liczne ślady korozji w postaci wżerów.
Buława to rodzaj broni obuchowej o charakterze w późniejszym okresie głównie reprezentacyjnym,
pojawiającej się na ziemiach polskich od X w. Wykorzystywano ją do bezpośredniej walki (w bliskim
starciu) lub do ciskania. Jest ona rodzajem tłuczka zaopatrzonego w kolce.
Posiadanie broni tego typu w okresie średniowiecza świadczyło o wysokim statusie społecznym, ale
i ważnej pozycji w hierarchii wojskowej. Buławy były dość popularne wśród plemion pruskich, a we
wczesnym średniowieczu miały zastosowanie stricte bojowe, dopiero później stały się wyznacznikiem dowódców wojsk. Buława tego typu bardzo rzadko występuje na ziemiach polskich, wg badaczy może ona pochodzić z terenów Rusi lub Węgier.
MF/R/206
Niepublikowany
ZP
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XI.1.2. Trzewik pochwy miecza, XII-XIII w.
Scabbard chape, 12th-13th century

Warsztat lokalny
Brąz, odlewanie
Dł. 5,5 cm, szer. 3,3 cm, grub. 1,2 cm
Przypadkowe znalezisko z okolic Braniewa

Local workshop
Bronze, cast
Length 5.5 cm, width 3.3 cm, thickness 1.2 cm
A chance find from the Braniewo area

Trzewik pochwy miecza w kształcie litery U, w górnej części widoczne wystające elementy w postaci łodygi z liśćmi o kształcie palmetki lub półpalmetki. W centralnej części znajduje się ornament
w postaci równobocznego krzyża z otworami na wszystkich ramionach, widoczny jest również ornament w formie nacięć w kształcie litery Y lub V.
Stan zachowania: dobry. Trzewik pokryty zieloną patyną na całej powierzchni. Widoczne liczne ślady korozji w postaci wżerów.
Trzewikami nazywamy dolne okucia pochwy miecza lub szabli. Średniowieczne pochwy mieczy
wykonywano z nietrwałych materiałów organicznych takich jak skóra czy drewno, przez co bardzo często ulegały niszczeniu podczas użytkowania. Trzewiki zabezpieczały i wzmacniały ich dolną
część. Używanie trzewików podyktowane było nie tylko względami praktycznymi czy estetycznymi, były one również w niektórych regionach wyznacznikiem pozycji społecznej. Trzewiki odlewano metodą na wosk tracony z metali kolorowych, najczęściej z brązu, rzadziej ze srebra.
Trzewiki w rodzaju tu omawianego są na terenie ziem polskich stosunkowo rzadkimi znaleziskami.
Być może jest on lokalną formą wschodniobałtyjską inspirowaną wyrobami skandynawskimi na zasadzie naśladownictwa lub bezpośrednim importem skandynawskim.
MF/R/210
Niepublikowany
ZP
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XI.1.3. Grot włóczni, koniec XIII-XV w.
Spear head, end of the 13th-15th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. całkowita 33 cm, zachowana dł. liścia 21,5 cm,
maks. szer. liścia 2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Total length 33 cm, retained leaf length 21.5 cm,
max. leaf width 2 cm
Archaeological research in Frombork

Grot włóczni o wąskim liściu i długiej tulei. Ostrze grotu ma podwójnie daszkowaty kształt. Długa
tuleja o okrągłym przekroju równomiernie rozszerza się ku wylotowi, osiągając średnicę minimalnie
szerszą niż szerokość ostrza. Wewnątrz tulei znajduje się zachowany niewielki fragment drzewca.
Stan zachowania należy określić jako średni. Na dolnej części tulei dwa rozwarstwienia spowodowane
korozją, przy czym jedno z nich ma długość 6 cm (rozpoczyna się u krawędzi tulei i biegnie w kierunku
czubka grotu). U krawędzi tulei widoczne są także dwa znaczące wyszczerbienia. Na całej powierzchni grotu zaobserwowano liczne ubytki powstałe w wyniku korozji. Dwa znaczące ubytki występują
na ostrzu, pierwszy zlokalizowany jest mniej więcej w połowie długości grotu, a drugi na poziomie ¾
długości. Również pośrodku widoczne jest białe zgrubienie w postaci nawarstwienia korozji.
Dokładne wydatowanie omawianego grotu włóczni bez kontekstu archeologicznego jest właściwie
niemożliwe. Groty tego typu używane były przez cały okres średniowiecza, zarówno wczesnego, jak
i późnego. Ze względu na to, iż grot został znaleziony na Wzgórzu Katedralnym, gdzie najstarsze ślady osadnictwa datowane są na koniec lat 90-tych XIII w., należy przypuścić, iż grot pochodzi z końca
XIII bądź z XIV lub XV w. Wygląd i typ grotu wskazuje na pochodzenie lokalne. Groty te powszechne
są na całym terenie Europy, zarówno Wschodniej, jak i Zachodniej.
MF/Ar/408
Niepublikowany
ZP
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XI.1.4. Grot bełtu kuszy z rozdwojonym liściem, XIV-XV w.
Crossbow bolt head with a split leaf, 14th-15th century

Czechy (?)
Żelazo, kucie
Dł. 10,5 cm, szer. 5 cm, waga 65 g
Badania archeologiczne we Fromborku

Czech Republic (?)
Iron, forging
Length 10.5 cm, width 5 cm, weight 65 g
Archaeological research in Frombork

Grot do bełtu kuszy z tuleją i rozdwojonym liściem, liść zakończony dwoma kolcami. Część ostrza
położona jest niżej względem uniesionej grani rozdwojonego liścia. Grań unosi się od końca tulei
i rozchodzi się ku obu kolcom na liściach.
Brak istotnych uszkodzeń, widoczne liczne ogniska korozji na całej powierzchni grotu. Ubytki
w części tulejki (ukruszenia) oraz brak jednego z kolców. W części wewnętrznej liścia (ostrze) widoczne są również liczne ogniska korozji.
Grot stanowił element bełtu kuszy, czyli pocisku swoim wyglądem przypominającego strzałę. Bełt
składał się z grotu, drewnianego promienia oraz lotek z ptasich piór. Omawiany typ grotu (z tuleją
i rozdwojonym liściem) jest bardzo rzadko spotykany w Europie Północno-Wschodniej, a w szczególności na ziemiach polskich. Zazwyczaj groty znajdowane są w okolicy późnośredniowiecznych
obiektów o ważnych funkcjach militarnych, ale również na polach bitew.
Wygląd i typ grotu wskazuje na pochodzenie czeskie – analogiczne groty są często znajdowane właśnie na terenie Czech. Na Wzgórze Katedralne we Fromborku trafił zapewne wraz z czeskimi wojskami zaciężnymi, jakie przebywały tutaj w latach 1455-1466 r. w toku wojny trzynastoletniej pod
dowództwem Jana Skalskiego.
MF/Ar/407
Niepublikowany
ZP
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XI.1.5. Groty bełtu kuszy, XIV-XV w.
Crossbow bolt head, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 6,8 – 9 cm, dł. kolca 4 – 6 cm, grub. maksymalna kolca 1,2 – 1,7 cm x 1 – 1,4 cm, śr. tulejki 1,2 – 1,4 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 6.8 – 9 cm, point length 4 – 6 cm, max. point
thickness 1.2 – 1.7 cm x 1 – 1.4 cm, shaft diameter 1.2 – 1.4 cm
Archaeological research in Frombork

Groty bełtu kuszy o romboidalnym przekroju poprzecznym kolca, ostrzu lancetowatym i z okrągłą,
lekko stożkowatą tulejką wykonaną ze zwiniętej blachy, służącą do osadzenia bełtu na promieniu.
Stan zachowania: dobry. Obiekty po konserwacji, widoczne liczne ślady korozji oraz wżery w obrębie krawędzi tulejek.
Niewątpliwie największym osiągnięciem w kwestii rozwoju uzbrojenia zaczepnego w epoce średniowiecza było wprowadzenie w XI w. do powszechnego użytku kusz. Stopniowo wypierały one
używane wcześniej powszechnie łuki, nie tylko ze względu na większą prędkość i siłę penetracji
wystrzelonego pocisku, ale także możliwość zastosowania niezależnie od panujących warunków
atmosferycznych.
O popularności kuszy w średniowieczu świadczy ogromna ilość zachowanych do naszych czasów
grotów, będących elementem wystrzeliwanych z kuszy bełtów (pocisków w formie krótkich i masywnych strzał). Bełty składały się z zaostrzonego grotu, prostego drewnianego promienia (wykonywanego najczęściej z drewna dębowego, akacjowego lub bukowego) oraz lotek z ptasich piór. Forma i konstrukcja bełtu była zależna od rodzaju kuszy, a jego długość – od siły naciągu kuszy. Groty
osadzane na promieniach bełtu miały różne kształty, a ich forma była zależna od zastosowania. Te
o zaostrzonym kolcu (smuklejsze) stosowano w celu przebicia zbroi płytowych, a groty o romboidalnym kształcie (masywniejsze) do penetracji kolczug czy też osłon kolczych.
Znaleziska bełtów kuszy należy wiązać bezpośrednio z militarnym oraz obronnym charakterem
Wzgórza Katedralnego, które w okresie późnego średniowiecza było wielokrotnie oblegane zarówno przez wojska krzyżackie, jak i czeskie.
MF/Ar/350d, 350f, 350g, 350i
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 37, fot. 27a, 27d, 27c, 27b.
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XI.1.6. Grot strzały, XIV-XV w.
Arrowhead, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 6,6 cm, dł. kolca 4,2, grub. kolca 0,4 x 0,4 cm,
śr. tulejki 0,6 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 6.6 cm, blade length 4.2 cm,
blade thickness 0.4 x 0.4 cm, shaft diameter 0.6 cm
Archaeological research in Frombork

Ostro zakończony grot strzały z tulejką o kwadratowym przekroju poprzecznym kolca.
Stan zachowania: dobry. Grot po konserwacji, tulejka wyszczerbiona przy krawędzi, wewnątrz widoczne pojedyncze ogniska korozji.
Najstarszy łuk znaleziony na ziemiach polskich pochodzi sprzed 9,5 tys. lat. Odkryto go w Bolkowie nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim. Łuk jest najstarszym rodzajem broni miotającej.
W Europie Zachodniej w okresie średniowiecza najpopularniejsze były łuki proste, wykonywane
najczęściej z drewna cisowego. Pociskiem przeznaczonym do wystrzeliwania z łuku były strzały,
składające się z ostro zakończonego grotu, drewnianego promienia oraz lotek z ptasich piór. Groty
strzał w zależności od celu, do jakiego miały trafić, posiadały różne, dość fantazyjne kształty (były
rozwidlone, miały formę półksiężyca, rombu czy trójkąta). Wykonywano je z żelaza lub też brązu,
a z okresu wczesnego średniowiecza zachowały się egzemplarze rogowe.
MF/Ar/410
Niepublikowany
ZP
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XI.1.7. Orzechy kusz, XIV-XV w.
Crossbow nuts, 14th-15th century

Poroże jelenia, toczenie
Śr. 3,6 – 3 cm, grub. 2,9 – 2 cm,
śr. otworu 0,6 – 0,3 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Deer antler, lathe-turned
Diameter 3.6 – 3 cm; thickness 2.9 – 2 cm,
hole diameter 0.6 – 0.3 cm
Archaeological research in Frombork

Dwa orzechy, czyli elementy mechanizmu spustowego kuszy, w kształcie walca z hakowatym wycięciem z jednej strony. Oba orzechy wzmocnione zostały wewnętrznymi metalowymi trzpieniami.
Stan zachowania: dobry, widoczne ślady użytkowania w postaci przetarć
Od XI w. coraz większą popularność zyskiwała w Europie – na równi z łukiem – znana już w starożytności kusza. Stanowiła ona broń szczególnie celną i o zdecydowanie większej sile przebicia
niż łuk. Uznano ją za broń tak niebezpieczną, że drugi sobór laterański w 1139 r. zakazał jej używania przeciw chrześcijanom. Jej skuteczność skłaniała jednak średniowiecznych władców do łamania papieskich zakazów na polach bitew całej Europy, bez względu na wyznanie ich przeciwników.
Początkowo kusza uznawana była za broń nierycerską, a kusznicy wywodzili się głównie z plebsu.
Łuczysko średniowiecznej kuszy, na którym napięta była cięciwa z nici konopnych, początkowo wykonywano z giętkiego drewna. W późniejszym okresie wykorzystywano połączenia mocniejszych
materiałów (róg, fiszbin i ścięgna). Im twardsze stawało się łuczysko kuszy, tym większa siła potrzebna była do napięcia jej cięciwy, dlatego tworzone były mechanizmy jej naciągania wspomagające siłę mięśni kuszników. W budowie kusz ewoluowały również przyrządy spustowe. Najpopularniejszy z nich, z wykorzystaniem tzw. orzecha, pozwalał na umieszczenie cięciwy w wyżłobieniu
orzecha i zwolnienie jej za pomocą spustu. Orzechy kuszy w rodzaju tu prezentowanych wykonane
były z kości lub rogu, umieszczano je zaś w otworze łoża kuszy (przedłużeniu kolby). O górny karb
orzecha, wystający nieco ponad łoże, zahaczano napiętą cięciwę, w dolnym znajdował się koniec
dźwigni spustowej, który unieruchamiał orzech. Przy naciśnięciu spustu – dźwigni orzech pod naciskiem cięciwy obracał się i umożliwiał oddanie strzału z kuszy.
MF/Ar/349, 409
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s.46, il. 52.
Historia kultury materialnej Polski w zarysie: od XIII do XV wieku, t. II, red. Rutkowska-Płachcińska
A., Wrocław 1978, s. 103, il. 71.
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XI.1.8. Strug do promieni – drzewców strzał lub bełtów, XIV w.
Bolt or arrow shaft plane, 14th century

Warsztat lokalny
Drewno (czarny bez?), okorowywanie, piłowanie, gładzenie
Dł. 9,7 cm, szer. 2 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Wood (elder?), debarked, sawed, honed
Length 9.7 cm, width 2 cm
Archaeological research in Frombork

Strug do promieni – drzewców strzał lub bełtów w formie rynienki, wykonany z okorowanej gałęzi,
w której wycięto pod kątem trzy trójkątne otwory.
Strug zachowany w całości. W dolnej części widoczne lekkie rozwarstwienie drewna.
Strugi do promieni (drzewców) strzał lub bełtów wykonywano najczęściej z przepołowionego kawałka kości, poroża lub drewna, przy czym te wykonywane z drewna są bardzo rzadkimi znaleziskami.
Strugi do promieni ze względu na swoją charakterystyczną formę bardzo często są przez badaczy
mylnie interpretowane jako fragmenty (połówki) piszczałek.
Otwory w strugu wycięto, tak aby umożliwiały umieszczenie w nich pod kątem ok. 45 ° noża, którego ostrze dotykało umiejscowionego pod strugiem drewnianego promienia. Podczas strugania wykorzystywano tylko jeden otwór, dodatkowe służyły jako zapasowe. Aby zapobiec szybkiemu zniszczeniu struga, otwory co jakiś czas zmieniano.
Strug został odnaleziony na terenie Wzgórza Katedralnego, co może świadczyć o tym, że także tutaj
wytwarzano strzały lub bełty. Wzgórze Katedralne w okresie późnego średniowiecza było kilkukrotnie oblegane, również z tego miejsca pochodzą znaleziska bełtów kuszy oraz jej orzechów. Być może
w momencie zagrożenia lub oblężenia strzały oraz bełty wykonywano bezpośrednio na miejscu.
MF/Ar/383
Niepublikowany
ZP
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XI.2. Oporządzenie jeździeckie

XI.2.1. Ostrogi, XIV-XVI w.
Spurs, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Rozpiętość ramion 7 cm, szer. ramion 1 cm,
dł. bodźca 4 cm, wys. 6,1 cm
Rozpiętość ramion 6,2 cm, szer. ramion 1,3 – 1,1 cm,
dł. bodźca 6,2 cm, śr. gwiazdki 1,9 cm
Rozpiętość ramion 8,2 cm, szer. ramion 4 cm,
dł. bodźca 9,1 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Arm span 7 cm, arm width 1 cm, neck length 4 cm,
height 6.1 cm
Arm span 6.2 cm, arm width 1.3 – 1.1 cm,
neck length 6.2 cm, rowel diameter 1.9 cm
Arm span 8.2 cm, arm width 4 cm,
neck length 9.1 cm
Archaeological research in Frombork

Fragment ostrogi z kabłąkiem wygiętym ostrołucznie, z częściowo zachowanym bodźcem odgiętym
w stosunku do osi symetrii kabłąka (MF/Ar/341a).
Ostroga z gwiaździstym bodźcem, z kabłąkiem w kształcie hiperboli, ramiona zagięte są kolankowo
w partii zaczepów ognikowych, sam bodziec odgięty w stosunku do płaszczyzny kabłąka. Na bodźcu
i ramionach kabłąka ostrogi widoczne są poziome żłobki (MF/Ar/341b).
Fragment ostrogi z gwiaździstym bodźcem o półowalnym kabłąku wykonanym z rodzaju blachy,
znacznie wydłużony bodziec, odgięty w stosunku do całej płaszczyzny kabłąka.
Stan zachowania niezadowalający u wszystkich ostróg. Widoczne ubytki spowodowane są korozją,
u jednej z ostróg częściowo zachował się bodziec (MF/Ar/341c).
Ostrogi montowano do butów za pomocą pasków, do dziś są niezastąpione przy jeździe konnej.
Ostrogi miały na celu pobudzić konia podczas jazdy poprzez uderzenie nimi w jego bok, dzięki
czemu zwierzę mogło zostać nagle zmuszone do szarży. W europejskiej kulturze średniowiecznej
ostrogi są jednym z symboli rycerstwa, władzy czy poziomu zamożności. Często pojawiają się w rozprawach dotyczących uzbrojenia rycerskiego, jednak w okresie średniowiecza używały ich również
osoby należące do innych warstw społecznych, takich jak kupiectwo oraz stan duchowny, co potwierdzają ówczesne traktaty.
Dzięki szczegółowym opracowaniom oraz znanym typologiom ostrogi średniowieczne mogą służyć jako zabytki datujące, a to ze względu na swoje charakterystyczne cechy, które zmieniały się na
przestrzeni tego okresu.
MF/Ar/341a, 341b i 341c
J. Kruppé, Problematyka i dotychczasowe wyniki badań archeologicznych na Wzgórzu Katedralnym,
[w:] Komentarze Fromborskie, Olsztyn 1968, s. 83, ryc. 13/5.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 37, fot. 28a, 28b, 28c.
ZP

380

Powrót do spisu treści

Powrót do spisu treści

381

XI.2.2. Strzemię, XVI w.
Stirrup, 16th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Wys. 16 cm, rozpiętość kabłąka ok. 10,5 cm,
dł. stopki 6 cm, szer. stopki 3,1 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Height 16 cm, branch span approx. 10.5 cm,
tread length 6 cm, tread width 3.1 cm
Archaeological research in Frombork

Żelazne strzemię o trapezowatym kabłąku, zaokrąglone w dolnej części, swoim kształtem przypomina gruszkę. Stopka strzemienia ma formę płaską (została rozklepana). W górnej części kabłąka
wycięto zawieszkę.
Strzemiono zachowało się częściowo, brak połowy stopki. Widoczne liczne ślady korozji w postaci
wżerów na całej powierzchni strzemienia.
Strzemiona w Europie Zachodniej pojawiły się stosunkowo późno, jak wskazują badacze, stało się
to za sprawą kontaktów z koczownikami stepowymi, którzy wykorzystywali je od dłuższego czasu. W okresie późnego średniowiecza stosowano je już powszechnie, miały one ułatwić wsiadanie
na wierzchowca oraz jazdę na nim. Podczas walki z kopią lub włócznią umożliwiały silne oparcie
w monecie uderzenia. Strzemiona zawieszano zazwyczaj parami przy siodłach na szerokich skórzanych pasach zwanych puśliskami.
Strzemiona wykonywano z żelaza, jednak niekiedy ich powierzchnie pokrywano w celu zabezpieczenia lub dla dekoracji cyną, srebrem, a także złotem. Późnośredniowieczne strzemiona były dość
różnorodne pod względem formy, co potwierdzają nie tylko źródła ikonograficzne, ale i archeologiczne. Ich ramiona różnorodnie kształtowano (najczęściej pałąkowato), dolne końce łączyła stopka,
natomiast górną część formowano, tak aby zawiesić je na puślisku przy siodle.
MF/R/348d
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 38.
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XI.3. Elementy rzędu końskiego

XI.3.1. Wędzidło, XIV-XVI w.
Horse bit, 14th-16th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. 14,6 cm, dł. kiełzna 11,2 cm,
śr. kiełzna 0,8 – 0,9 cm, śr. zaczepów 1,7 cm,
dł. sprzączki 4 – 7 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Length 14.6 cm, mouthpiece length 11.2 cm,
mouthpiece diameter 0.8 – 0.9 cm,
tug diameter 1.7 cm, buckle length 4 – 7 cm
Archaeological research in Frombork

Wędzidło jednoczłonowe z trapezowatą sprzączką, kiełzno łukowato wygięte, zaczepy wygięte koliście. Międzyzębie wykonano z jednego metalowego kawałka pręta o przekroju kwadratowym, na
którego końcu zamocowano metalową sprzączkę w formie podwójnego trapezu.
Stan zachowania: dobry. Brak jednej z klamer.
Wędzidło to rodzaj kiełzna – górnej części ogłowia końskiego, do którego przymocowane są skórzane pasy lub sznur. Ma ono formę metalowego pręta z kółkiem lub klamrą, do których mocowano lejce
czy wodze. Aby umożliwić kierowanie koniem, wędzidło wkładano do pyska.
Wędzidła jednoczłonowe (znane w literaturze również jako jednokabłąkowe) są rzadko spotykane na terenie ziem polskich. W okresie wczesnego średniowiecza występowały na terenie Rusi Kijowskiej czy Prus. Podczas badań archeologicznych we Fromborku odnaleziono trzy wędzidła jednokabłąkowe datowane na okres późnego średniowiecza.
MF/Ar/348b
J. Kruppé, Problematyka i dotychczasowe wyniki badań archeologicznych na Wzgórzu Katedralnym,
[w:] Komentarze Fromborskie, Olsztyn, 1968, s. 81, ryc. 12.
M. Gajewska, J. Kruppé, Wstępne sprawozdanie z badań terenowych na Wzgórzu Katedralnym we
Fromborku za lata 1961-1962, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn 1962, nr 4, ryc. 2, fot.
29a.
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 28, fot. 16.
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XI.3.2. Podkowa, XIV-XV w.
Horse shoe, 14th-15th century

Warsztat lokalny
Żelazo, kucie
Dł. zaczepu 12,1 cm, rozpiętość ramy 10,9 cm, szer. 2,7 cm,
grub. zaczepu 1,5 cm, wys. zaczepu 1,8 cm
Badania archeologiczne we Fromborku

Local workshop
Iron, forging
Toe clip length 12.1 cm, branch span 10.9 cm, width 2.7 cm,
toe clip thickness 1.5 cm, toe clip height 1.8 cm
Archaeological research in Frombork

Podkowa z ramą o owalnym prześwicie, otwory nieregularnie prostokątne, bez gniazd, zaznaczona
bruzda, zaczepy w kształcie ściętego stożka.
Podkowa zachowana w całości. Jeden z zaczepów na skutek korozji uległ rozwarstwieniu.
Kondycja oraz wydajność konia zależały w dużym stopniu od stanu i jakości jego kopyt. Podkowy na
ziemiach polskich stają się popularne dopiero w XI w. jako efekt rozwoju transportu, wojskowości
i komunikacji. Do pewnych zmian związanych z ich produkcją dochodzi dopiero na przełomie XII
i XIII w., wg badaczy podkowy najlepszej jakości były produkowane w XV w. Zasadniczo pojedyncze podkowy nie były użytkowane przez dłuższy okres czasu: ze względu na sposób użytkowania
ich żywotność była stosunkowo krótka. Podczas badań archeologicznych pozyskiwane są zazwyczaj
podkowy uszkodzone (z licznymi śladami użytkowania) lub ich fragmenty.
MF/Ar/345
W. Wojnowska, Frombork w zabytkach kultury materialnej, katalog wystawy, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 1989, s. 38.
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