
35

WiadomościNumizmatyczne,R.LXII,2018,z.1–2(205–206)
DOI10.24425/wn.2018.125036

KATARZYNAPODNIESIŃSKA,JANINAWILKOSZ

ILUSTROWANIE MONET, MEDALI I PIECZĘCI POLSKICH  
W GRAFICZNYCH TECHNIKACH SZLACHETNYCH W XIX WIEKU
CZĘŚĆ1—POCZĄTKIPOLSKIEJILUSTRACJINUMIZMATYCZNEJ,

DZIAŁALNOŚĆKAJETANAW.KIELISIŃSKIEGO,ANTONIEGO
OLESZCZYŃSKIEGOIJOACHIMALELEWELA

ABSTRACT: The article is the first attempt to analyze comprehensivelyPolish numisma-
tic illustration in the 19th century created in noble graphic techniques: woodcut, copper-
plate,etchingandsteelwork.Theauthorsfocusedondiscussingdrawingsfromtheworkof
J.Ch.Albertandi“HistoryofPolishmedalsattestedandexplained”thatneverappearedin
printandtheworksofK.W.Kielisiński,A.OleszczynskiandJ.Lelewel.Theydrewatten-
tion to thevalueof the iconographicmaterialas the transmissionof scientific information
complementarytothetext,thegraphicengravingasanindependent,sometimesoutstanding
workofartandthecomplexityofmotivesandinspirationsthatguidedartistsinthesubject
ofPolishcoinsandmedals.

Problematyką ilustrowaniamonet,medali i pieczęci podwzględemgraficz-
nymnieinteresowanosiędotądjakosamodzielnymtematembadawczymzarówno
wliteraturzenumizmatycznej,jakidotyczącejgrafiki.Zagadnienietopojawiało
się czasami na marginesie tekstów dotyczących tych dwóch dziedzin, czego
przykłademmożebyćwstępWitoldaKorskiegododziełaIgnacegoZagórskiego 
Monety dawnej Polski1orazmonografiaHannyWidackiejpoświęconatwórczo-
ści rytowniczej Dietrichów2. Szerzej omówione zostały jedynie ryciny medali
polskich do dzieła Jana ChrzcicielaAlbertrandiego „Historia polska medalami

1 Korski 1969,s.5–8.
2 Widacka1989,s.256–264,293–295.
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zaświadczona i objaśniona”3.Więcej informacji bibliograficznych na temat ilu-
strowanianumizmatówumieszczonowprzypisachiliteraturzeniniejszegotekstu.
Artykuł jest próbą opracowania całościowego ilustracji numizmatycznejwyko-
nywanejwszlachetnych technikachgraficznych (miedziorycie, akwaforcie, sta-
lorycieidrzeworycie)naprzestrzeniXIXw.wujęciuhistorycznym.Celemjest
prezentacjawybranychrealizacjigraficznychwzakresienumizmatykizewskaza-
niemichtwórcówizakładówgraficznych,jakościpraciichcechspecyficznych.
Starano sięwyodrębnić zjawiska najbardziej charakterystyczne, zwrócić uwagę
natocobyłorzadkie,acopowszechne,uchwycićpewneprawidłowościiokreślić
ich przyczyny. Omówiona też została działalność rytownicza wybitnych indy-
widualności:Antoniego Oleszczyńskiego, KajetanaWincentego Kielisińskiego,
JoachimaLelewela.

wiadomośCi oGólne dotyCząCe Grafiki 

Głównym zadaniem grafiki przez wieki, zanim usamodzielniła się jako
odrębna dyscyplina sztuki4, było ilustrowanie. Ryciny ozdabiały karty Biblii,
dzieła historyczne i literaturę, uzupełniaływiedzę zawartąw traktatach nauko-
wych z różnych dziedzin, popularyzowały słynne obrazy, rzeźby i inne dzieła
sztuki.Dotyczyłotorównieżtraktatównumizmatycznych,któreodXVIw.otrzy-
mywały wspaniałą szatę graficzną najpierw w drzeworycie, a później w mie-
dziorycie. Jednym z najstarszych przykładów, który zachował się do naszych
czasów,sądrzeworytoweprzedstawieniatalarówobcychzXVIw.Wizerunkite
byłydodane jakomateriał ilustracyjnydouniwersałuZygmuntaAugustazdnia
14czerwca1567 r. określającego ichkurswPolsce.AntoniRyszardwopubli-
kowanymprzezsiebiedokumencieUniwersał króla Zygmunta Augusta5umieścił
ryciny 41 takich talarów odbitych ze starych klocków stanowiących własność
UniwersytetuJagiellońskiego,aobecnieprzechowywanychwMuzeumUJ6.

GrafikapolskaXIXw.rozwijałasiędwiemadrogami.Jednąstanowiłagrafika
twórcza,będącaśrodkiemsamodzielnejwypowiedziartystycznej,obecnaszcze-
gólnie w 1. połowie XIX w. i na samym końcu tego stulecia. Drugą, grafika
reprodukcyjnapełniąca funkcjeusługowe izwiązanazgrafikąużytkową, ściśle

3 Podniesińska2016a;Podniesińska2016b.
4 AutorkomchodziostatusjakizyskałagrafikaartystycznanaprzełomieXIXiXXw.Okre-

ślenietonależyrozumiećzcałąułomnościąwłaściwąwszelkimuogólnieniom.Istniałaoczywiście
grafikatworzonaprzezwielkichmistrzównp.Dürera,Rembrandta,niezmieniatojednakistoty
rzeczy,żegłównymzadaniemgrafikibyłarolasłużebnawstosunkudosztukiksiążki,malarstwa,
rzeźbyiarchitektury.

5 Ryszard1883.
6 KlockitewcześniejzostałyodbitewpublikacjiJózefaMuczkowskiego.Zob.Muczkow-

ski 1850,nr987–1045.Ponieważniektórychklockówbrakowało,nazlecenieUniwersytetu,pod
korektąRyszardawykonanonowekliszewliczbie16.Zostałyonewyciętewdrzeworyciesztor-
cowymprzezbliżejnieznanąp.Chlebowską.Zob.Ryszard1883,objaśnienie.
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ilustracyjną.Pierwsząuprawialirytownicynazywanipeintres-graveurs(malarze–
graficy). Byli to najczęściejmalarze i rysownicy dla których grafika stanowiła
tylko część ich twórczej aktywności, często podyktowanej względami ekono-
micznymi.Drugą drogą szli tzw. graficy reprodukcyjni. Fachowowykształceni
i dysponujący nowoczesnymi zakładami nastawieni byli na jak najwierniejsze
odtworzeniepodanegoimwzoruiosiągnięciewysokiegonakładu.Wtejgrupie
rytownikówwkładtwórczyisamodzielnośćniebyłycenione,przeciwnie,znamię
indywidualnościmogłoprzeszkadzaćwosiągnięciudoskonałejkopii,któramiała
byćodwzorowananawysokimpoziomietechnicznym.

Niezależnie jednak od dwóch wymienionych wyżej kierunków, którymi
podążała sztuka graficzna, wśród osób ją uprawiających osobną kategorię sta-
nowiliamatorzy.Motywyjakienimikierowały,abyzająćsięgrafikąbyłyróżne.
Wiązałysięznauczaniemarystokracjiiziemiaństwarysunkuimalarstwa(Kon-
stancjaMałgorzata z LubomirskichRzewuska— uprawiała akwafortę7,Teresa
Kicka— litografię8),wewnętrznąpotrzebą i ciekawością charakterystycznądla
kolekcjonerów, literatów i badaczy (Aleksander Chodkiewicz i jego ekspery-
menty w dziedzinie litografii, Józef Ignacy Kraszewski— akwaforcista) oraz
autentycznąkoniecznościązilustrowaniadziełwłasnych(JoachimLelewel,który
posługiwałsięmiedziorytem9,akwafortąitechnikąwłasną).Ilustracjanumizma-
tycznaXIXw.znalazłarealizacjewewszystkichtychrodzajachtechnik.

poCzątki polskiej ilustraCji numizmatyCznej

Numizmatyka polska jako nauka narodziła się w początkach XIXw. wraz
zrozprawamitakichpionierów,jak:TadeuszCzacki,IgnacyPotocki,JulianUrsyn
NiemcewiczczyJoachimLelewel,niewliczającwtonumizmatykówgdańskich
XVIIIw.np.CarlaBenjaminaLengnichaczyJanaJakubaSalomona.

TadeuszCzackiwrozprawieO monecie polskiej i litewskiejzawartejwswoim
dzieleO litewskich i polskich prawach wydanej w 1800 r. umieścił 13 tablic
zwyobrażeniemnumizmatów10.Byłyonerytowanenamiedziwtechniceakwa-
fortyprzezAleksandraOrłowskiego(1777–1832)(tabl.IIniesygn.,tabl.III–XI) 
i Jana Ligbera (?–1814) (tabl. I, tabl. XII niesygn., tabl. XIII). Potwierdzały
to sygnatury rytowników umieszczone przeważnie w prawym dolnym rogu

 7Inaczej kwasoryt, technika graficzna wklęsła, w której płytę miedzianą lub cynkową
pokrywa się nierozpuszczalnymw kwasie werniksem akwafortowym, a rysunek wykonuje się
stalowąigłą,odsłaniającpowierzchnięmetalu.

 8Technikadrukupłaskiego,wktórejrysunekwykonujesiękredkąlubpióremnakamieniu
litograficznym,blaszecynkowejlubaluminiowej.

 9Technika druku wklęsłego. Rysunek wykonuje się rylcem na blasze miedzianej, którą
następnie pokrywa się farbą i przeciera. Pozostawiona w rowkach farba daje po odciśnięciu
matrycywprasieobraz.

10Czacki 1800,s.s.111–178,I–XXVII.
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pod kompozycją odpowiednio:A. Orłowski fecit i J. Ligber sc[ulpsit].Grafika
Orłowskiego, jeśli wziąć pod uwagę zarysowany powyżej podział na peintres-
-graveurs i grafików reprodukcyjnych, mieściła się w pierwszej grupie, stąd
wpodpisie słowo„fecit” odnoszące się zarównodo rysunku, jak iwygrawero-
waniawmetalowejmatrycy.Orłowskibyłznakomitymmalarzemirysownikiem,
artystą twórczym, nienawykłym do sporządzania kopii. Figury jego, zdaniem
Joachima Lelewela, były niezgrabne, powiększone i niewierne11 oraz niepre-
cyzyjnie odwzorowywały przedstawione numizmaty12. Ligber zaś był przede
wszystkimgrafikiemreprodukcyjnym,jegosamodzielnychrysunkówniespotyka
się,był teżmedalierem.Słowo„fecit” stosowałdo sztychowanychprzez siebie
medali.Ztechnikgraficznychuprawiałmiedziorytiakwafortę,wzakresietema-
tyki specjalizował się w portretach, scenach dewocyjnych, historycznych i ilu-
stracjiksiążkowej,doktórejmożnazaliczyćmonetyimedale.Wykonywałryciny
na nierównympoziomie graficznym, do bardziej udanych i jednocześnie zwią-
zanych z numizmatyką należywizerunekmedaluWarszawskiegoTowarzystwa
Literackiego,któryzostałpodpisany:Joan[nes] Ligber del[ineavi]t et sculp[si]t 
Varsaviae.„Delineavit”oznacza,żeLigberbyłwtymwypadkurównieżautorem
rysunku.Jesttozrozumiałe,skoro,jakomedalier,dostarczyłrównieżstempeldo
medalu,copotwierdzasygnaturawodcinkuawersuJ. Ligber fecit.Tawyjątkowo
pięknarycinawyobrażającasiedzącąMinerwęzostałaprzygotowanadodyplomu
członkowskiegoTowarzystwaPrzyjaciółNaukwWarszawie13.Oprócztychprac
Ligber sztychował medal Sędziów pokoju, wydrukowany w „PamiętnikuWar-
szawskim”LudwikaOsińskiegow1809r.14 

W1821 r. w „RocznikuTowarzystwaNaukowegoWarszawskiego” została
wydrukowanarozprawaIgnacegoPotockiegoO denarach polskich15. Tekstdato-
wany1804zostałniewątpliwiezilustrowanypóźniejnapotrzebydruku.Świad-
czyotymmaływymiarblachydostosowanydoformatuRocznika.Rytownikiem
byłnieznanyzimieniainazwiskagrafik,dosyćbiegływswoimrzemiośle,być
możeześrodowiskainnegoniżwarszawskie.NiemógłnimbyćLigber,któryod
1814r.jużnieżył.

Następnym dziełem numizmatycznym był Spis medalów polskich Feliksa
Bentkowskiego, wydany wWarszawie w 1830 r. Do książki dołączono cztery
rycinyzwizerunkamimedaliumieszczoneprzykładowojakowzórdookreślania
prawej i lewej stronywopisachnumizmatów.Dooznaczaniawielkościmedali
dołączono tablicę z nową miarą polską16 wyrytowaną przez Ernesta Reychera
(sygn.l.d.:Ernest Reycher ryt.,p.d.:w Warszawie).Reycherbyłartystąniemiec-
kim,sprowadzonymzBerlinawczerwcu1828 r.przezKarolaFryderykaMin-

11Więckowska1949,s.117.ListdoLeonardaChodźkizdnia11kwietnia1837r.
12Korski 1969,s.5.
13Strzyżewska2000a,s.80.
14Osiński 1809,pos.136;Waniewska1972,s.314.
15Potocki 1821,s.253–272.
16Bentkowski 1830,s.XXII.
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tera(1780–1847)celemwysztychowania(razemzczteremainnymirytownikami)
wielkiejmapytopograficznejKrólestwaPolskiegozleconejprzezKwatermistrzo-
stwoGeneralne17.RytowniktenprzebywałwPolscedo1833r.,kiedytoopuścił
Warszawę,łamiącpodpisanyw1828r.kontrakt18.

SpisBentkowskiegobyłwstępemdowydaniadzieła„Historiapolskameda-
lami zaświadczona i objaśniona” Jana ChrzcicielaAlbertrandiego, które miało
zostać w całości zilustrowane rycinami w technice akwaforty19.W ten sposób
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie, będące wydawcą „Historii pol-
skiej…”, chciało uczcić pamięć swojego pierwszego prezesa i założyciela oraz
jednocześnie wydać dzieło zgodne z polityką historyczną Towarzystwa, której
celembyło poszukiwanie i dokumentowanie trwałegowkładuRzeczypospolitej
w dzieje cywilizacji europejskiej. Wybuch powstania listopadowego przerwał
pracewydawnicze, aprzygotowaneblachyzostaływcałości skonfiskowanepo
likwidacji Towarzystwa i wywiezione do Petersburga20.Wykonawcami matryc
zwizerunkamimedali byli: pracującywWarszawieA.Ch.Schmidt (przypusz-
czalnie identycznyzKrzysztofemAugustemSchmidtem21), rytownikwiedeński
iwłaścicielzakładuAndreasGeiger (1773–1856)22orazartystaposługującysię
podpisemR. f[ecit].

PracanadprzygotowaniemmatryczostałapodzielonapomiędzyTowarzystwo
PrzyjaciółNaukiHenrykaLubomirskiego(1777–1850)—członkahonorowego
i mecenasa Towarzystwa. Medale bite za panowania Zygmunta I i Zygmunta
Augustaorazmedalewiększenp.zoblężeniaSmoleńskamiaławykonaćnaswój
koszt organizacja, pozostałe brał na siebie Lubomirski23. Do wykonania pracy
leżącejpostronieTowarzystwazostałwybranySchmidt,którywkwietniu1822
wykonał pierwsze dwie ryciny, a w grudniu tego roku rozpoczął działalność
jakowłaściciel FabrykiBrązów iGuzików.Nie należał doZgromadzeniaRze-
mieślników, a z zawodu był pieczętarzem24. Pod nazwiskiemKrystianaAugu-
staSchmidtazamieszkałwWarszawieprzyul.Bednarskiejnr267825,anajego
tożsamość z KrzysztofemAugustem wskazuje ten sam adres zamieszkania26.
Do dzieła Albertrandiego Schmidt wykonał jednak tylko trzy ryciny, oprócz

17Olszewicz1921,s.135.OpróczReycheraMinterzdołałpozyskaćwspółpracownictwo
wyszkolonychsztycharzymap,uczniówBacha,KolbegoiKarolaMare,amianowicieFryderyka
Gustawa Borgera z Drezna i Ludwika Filiona, Henryka Hertericha i KarolaMare młodszego
zBerlina,za:Olszewicz1921,s.134–135.

18Olszewicz1921,s.168.
19Więcej[w:]Podniesińska2016a;Podniesińska2016b.
20Kraushar  1906, s. 118–119, Strzyżewska 2000a, s. 18–19, 80–82; Strzyżewska

2000b,s.177.
21Rzepa1972,s.15–17.
22Trier 2006,s.61.
23Sudolski 1967,s.246–248.
24Soł tan1994,s.251–253.
25Rzepa1972,s.16.
26Soł tan1994,s.250.
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dwóch wspomnianych wcześniej (z wizerunkami medali Zygmunta I, Zyg-
muntaAugustadwamedaleorazZygmuntaAugustaiKatarzynyHabsburżanki)
wykonał w roku następnymmedal z 1517 r.Władysława Jagiellończyka króla
Czech iWęgier (sygn.A: Ch: Schmidt. sc[ulpsit] 1823.) (Ryc. 1).Wszystkie
charakteryzująsięczystolinearnąstylistykąimiękką,płynnąkreskąciętązdużą
wprawą, co potwierdza atrybucję Schmidta.Wiadomo, że rytownik tenwspół-
pracował z TPN w 1824 r. nad mapami do pierwszego tomuHistorii narodu 
polskiegoNaruszewicza,wydanegorokpóźniej27.Okazałsięjednakwykonawcą
nierzetelnym. Nie dość bowiem, że za pierwszą mapę odebrał większe wyna-
grodzenie niż zawarte w umowie (zamiast kwoty 198 zł28 otrzymał 30029), to
jeszczepięciumapwogóleniewykonał.Podobniemogłobyćwprzypadkurycin
medali, które w końcu wszystkie powstały staraniem Henryka Lubomirskiego 
wWiedniu.

Ryc.1.A.Ch.Schmidt,MedalWładysławaIIJagiellończyka

Gotowe do druku blachy odbito w ograniczonym nakładzie w zakładzie
wspomnianegowyżejKarolaMintera.Podpisującw1828 r.kontraktzKwater-
mistrzostwemGeneralnymnawykonaniemapyKrólestwaPolskiegowtechnice

27Naruszewicz1825.
28Rzepa1972,s.15,przypis69.
29Rzepa1972,s.17.
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miedziorytniczej Minter wyposażył swój warsztat w specjalistyczne maszyny
i instrumentyprzywiezione z zagranicyoraz sprowadził drukarza JerzegoGan-
zenmüllera30,któryprawdopodobnieodpowiadałzajakośćwykonanychodbitek
zwizerunkamimedali.Wlatach1829–1830naskutekwojny tureckiejmiał też
Minter dwukrotnie przerwy w pracy spowodowane oczekiwaniem na korekty,
któremógłwykorzystaćnawykonanieodbitekdlaTPN31.

Przygotowaniewizerunkówmedalido„Historiipolskiejmedalamizaświad-
czonej i objaśnionej” było ogromnym przedsięwzięciem i wielkim wysiłkiem
finansowym—przypuszczalnienajwiększąinwestycjąwzilustrowanienumizma-
tówpolskichwXIXw.Wystarczywspomnieć,żeblachymiedzianesprowadzano
zAnglii; tak czyniły warsztaty berlińskie i drezdeńskie (oraz prawdopodobnie
wiedeńskie), a jednamatryca kosztowała 20 funtów32.WielkamapaKrólestwa
Polskiego wymagała 60 blach, których koszt wynosił 5400 złp.33, a „Historia
polska…”potrzebowałaaż434matryce34.

medale i pieCzęCie w GrafiCe artystyCznej  
kajetana winCenteGo kielisińskieGo i antonieGo oleszCzyńskieGo

Jakkolwiek u podłoża idei wydania dzieła Albertrandiego stały potrzeby
ściśle naukowe, sam pomysł stworzenia wydawnictwa wielkiego, monumen-
talnego, na miarę wielkości zniewolonego narodu, miał genezę romantyczną.
Duch romantyczny tkwił jeszcze mocniej w świadomości najwybitniejszego
artysty zajmującego się przedstawianiem pieczęci imonet wXIXw.—Kaje-
tana Wincentego Kielisińskiego35. Naprawdę miał na imię Kajetan Wawrzy-
niec, urodził sięw1808 r.wMieronicachkołoWodzisławia naKielecczyźnie,
zmarłwwieku 41 latwKórniku.Rysunku uczył się uAugustynaWysockiego
w Pińczowie i Jana Feliksa Piwarskiego wWarszawie, studiował architekturę
na UniwersytecieWarszawskim. Przerwał edukację, aby walczyć w powstaniu
listopadowym.Uczestniczył teżw powstaniu 1848 r., za co byłwięziony. Pra-
cowałwMedyceuJózefaGwalbertaPawlikowskiegoiuTytusaDziałyńskiego,
najpierwwOleszycachwMałopolsce, potemwKórniku. Porządkował zbiory,
sporządzałkatalogi,anamarginesie tejpracyrealizowałswojezamiłowaniado
rysowania i rytowaniapamiątekzprzeszłości.Prawdziwemistrzostwoosiągnął
w odtwarzaniu starych pieczęci. Stanowią one w dorobku artysty największą

30Olszewicz 1921,s.134.
31Olszewicz1921,s.135–138,152–153.
32Olszewicz1921,s.129–130.
33Olszewicz1921,s.134.
34Kraushar 1906,s.465–477.Natychmatrycachwyrytowizerunki446medali.
35Kłodzińska1966–1967, s. 402–403;Derwojed1979, s. 404–407;Marcinkowska,

Podniesińska,  Żukowski 2015,s.78(tampełnabibliografia).
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część,ok.500rysunków36.ZachwycałsięnimiPawlikowskidająctrafnącharak-
terystykę: „Jego rysunek najdoskonalszy, domikroskopicznych nawet szczegó-
łówzupełniezachowany,charakterrzeźbycałkiempojęty,zgadnieszwrysunku
duchaisposóbrękimincarza,odgadnieszkruszec,zktóregomedalbyłbityczy
lany.Wpieczęciach dostrzeżeszmiękkośćwosku i przez czas nadaną krągłość
wystającejrzeźbyi tęnawetpleśństarości iponiewierkipodziwiaćbędziesz”37.
Kielisińskiodtwarzałpieczęciezniezwykłąpieczołowitością,wprawąitalentem.
Potrafiłrytowaćwprostnablaszemiedzianejbezuprzednichrysunków38.Poprzez
wiernośćoryginałowi,miękkośćformiplastycznośćmodelunkuwpewiensposób
celebrował stan odtwarzanych zabytków, ichwielowiekowość, tak jakby chciał
podkreślićdawnośćkruchych świadkówprzeszłej potęgi.Odwoływał sięw ten
sposóbdowymiaruwartości,którąnadawałprzedmiotomhistoriinarodowejna
sposóbromantyczny(Ryc.2–3).PoupadkupowstanialistopadowegoKielisiński
wykonałalbumrysunkowydlagenerałaKsaweregoKosseckiegoMonety i medale 
polskiez1832r.liczący28stronzwizerunkaminumizmatówzłotychi26srebr-
nych„razem54stronubranychstosownemigodłami”,Tablicę monet z rewolucji 
w r. 1830–31 rokuodbitąuDanielaFriedleinawKrakowieorazNumizmaty złote 
polskie w zbiorze Hr. Natalii Kickiej z 1832 r.39.Donajbardziejznanychpubli-
kacji tego artysty należały Zbiór praw litewskich40 i Lites ac Res gestae inter 
Polonos41,obawydaneprzezTytusaDziałyńskiego.DodziełaFriedrichaAugusta
Vossberga,Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und 
Preussen42wykonał25tabliczpieczęciami.PośmierciKielisińskiegozasłużony
poznański wydawca Jan Konstanty Żupański (1804–1883)43 nabył jego blachy
miedziorytnicze, które opublikowałw 1853 r.wAlbumie K. W. Kielisińskiego,
adwalatapóźniejw Poszycie dodatkowym44.

Opróczakwafort,miedziorytówilitografiiilustracjenumizmatycznewykony-
wanowstalorytach.Blachastalowa,znacznietwardszaodmiedzianej,pozwalała
na uzyskiwanie kilku tysięcy odbitek przez co sprawdzała sięwwysokonakła-
dowychpublikacjach.Staloryt był techniką trudną,wymagającą i nie tolerował
pomyłek. Źle postawiona kreska nie dawała się już w żaden sposób naprawić
(zeszlifować).Stalorytniedawałczerni,pozwalałnatomiastnauzyskiwaniesze-
rokiejgamyszarości, łagodneprzejściawaloroweiefektymalarskie.Wybitnym

36Pokora2009;Pokora2013.
37Żupański 1853,s.nlb.
38Pokora2013,s.6.
39LNB,Rkps4474.„Numizmatyzłotepolskie1832”znajdowałysięwbiblioteceRyszarda,

[w:]Ryszard1894,s.16,poz.312.
40Działyński 1841.
41Działyński 1855–1856.
42Vossberg1854.
43Popiel 1972,s.1035–1036.
44 Żupański 1855.
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Ryc.2.K.W.Kielisiński,PieczęćkrólowejJadwigizinskrypcjązdokumentu

Ryc.3.SygnaturaK.W.Kielisińskiego
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mistrzemwposługiwaniusiętątechnikąbyłAntoniOleszczyński(1794–1879)45,
któryjużod1829r.uprawiałstaloryt.Artysta tenukończyłCesarskąAkademię
SztukPięknychwPetersburgu,byłkilkakrotnieodznaczanyzapostępywnauce
orazpracegraficznenawystawachsztuki.Od1825r.mieszkałwParyżu,gdzie
doskonalił rzemiosło w pracowniach wybitnych rytowników Jeana-Baptiste’a
Régnaulta i Théodore’a Richomme’a. Oleszczyński przez całe życie zbierał
materiały dotyczące historii i sztuki w Polsce, gromadził odpisy dokumentów,
wykonywał przerysy i kolekcjonował ryciny.Wśród tych prac byłomiejsce na
zbieranie dokumentacji ikonograficznej dotyczącejmedali i pieczęci. Ichwize-
runkipojawiająsięwjegopracachnajczęściejprzyokazjiinnychprzedstawień,
portretówalbokompozycjihistorycznych.NaprzykładwwizerunkuAdamaMic-
kiewicza na łożu śmierci46 umieściłmedal z przedstawieniem profesorówCol-
lege de France:AdamaMickiewicza, JulesMicheleta i EdgaraQuinetawybity
w 1845 r. Portret kanclerza JanaZamoyskiego47, pomyślany jako samodzielne,
rozbudowaneprzedstawienie in folio, zostałwzbogaconymedalemwybitymna
jegocześćwParyżuw1822 r. zokazji przeniesieniaAkademii zZamościado
Szczebrzeszyna autorstwa Jacquesa-EdouardaGatteaux48. Podobnie,wwielkim
formacie, zostałwykonanyw latach1841–1855 stalorytKopernik49 stanowiący
pamiątkęrokujubileuszowego184350.Grafikapomyślananiejakoportret(nota 
bene przedstawiającyniemieckiegouczonego JohannaStöfflera), ale jako karta
historycznaodnoszącasięwobrazachdowspomnieńowielkimastronomieotrzy-
maławizerunekmedaluKopernikaz1821r.51(Ryc.4).

MedalAdamaMickiewicza z 1829 r.wykonanywWeimarzeprzezDavida
d’AngresstałsięnatomiastdlaOleszczyńskiegoinspiracjądostworzeniaportretu
wieszcza52.Rytowanywlatach1833–1834konterfektbyłwielokrotniezamiesz-
czanyw paryskich edycjach utworów poety.W 1862 r.Oleszczyński pracował
nad„Smętarzemnumizmatycznymzgasłychznamienitości”(„Smętarznumizma-
tyczny Polski”), w którym miały się znaleźć medalionyAndrzeja Załuskiego,
AdamaCzartoryskiego i JoachimaLelewelaw otoczeniu postaci imwspółcze-
snych,dziełategojednaknieukończył53.

Niewiele jest natomiast samodzielnych grafik poświęconych numizmatom
rylcaOleszczyńskiego.NależydonichawersmedaluZygmuntaStaregoz1527r.
wybitegozokazji60.urodzinkrólaiprzyłączeniaMazowszadoKorony,zton-

45Wiercińska1978,s.751–753;Polanowska1998,s.242–250.
46Widacka1992b,s.180–181,poz.3437.
47Widacka1995,s.213,poz.6224.
48Widacka1995,s.214,poz.6225;Widacka1999,s.374,poz.6225.
49Widacka1992a,s.297,poz.2415.
50Oleszczyński 1843;Oleszczyński ok.1857.
51Oleszczyński ok.1857,s.3.
52Widacka1992b,s.179–180,poz.3445;Widacka1997,s.405,poz.3435.
53Polanowska1998,s.244.
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demwśrodkuiornamentemroślinnymwnarożnikach54(Ryc.5).Samodzielnym
przedstawieniem jest również pieczęćmajestatycznaWładysławaWarneńczyka
przedstawiającatronującegokrólawotoczeniuherbówziempolskichwykonana
przed1867r.idedykowanaFranciszkowiSobieszczańskiemu(Ryc.6).Domonu-
mentalnegowydawnictwaAlbum de Vilna (seria4,poszyt1),któreukazywałosię
wParyżuwlatach1845–1875w6.seriachnakłademJanaKazimierzaWilczyń-
skiego,Oleszczyńskiwykonał pieczęćmajestatyczną ZygmuntaKiejstutowicza
pochodzącązdyplomuz1436r.55

Ryc.4.A.Oleszczyński,MikołajKopernik

54Widacka1995,s.249,poz.6357;Widacka1999,s.396,poz.6357.
55Jaworska1976,s.329,poz.149,il.75.
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Ryc.5.A.Oleszczyński,MedalZygmuntaI,staloryt

Ryc.6.A.Oleszczyński,PieczęćmajestatycznaWładysławaWarneńczyka 
dedykowanaF.Sobieszczańskiemu,staloryt
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Grafika Antoniego Oleszczyńskiego ma charakter wybitnie artystyczny.
Cechuje jąnie tylkowyjątkowy talent iwirtuozeria techniczna,ale teżwybitna
znajomość przedstawianych tematów, poprzedzona skrupulatnymi badaniami
naukowymi prowadzonymiwoparciu omateriały źródłowe, biblioteki i zbiory
sztukiwróżnychkrajachEuropy.Rytownikbyłwięcwtymwypadkunie tylko
wykonawcągrafikiiautoremkoncepcjikompozycji,alerównieżpomysłodawcą
treściikonograficznejprzedstawienia.

działalność rytowniCza joaChima lelewela

Reprodukcje numizmatówzgoła z innychprzyczyn znalazły sięwdorobku
graficznymJoachimaLelewela(1786–1861),historyka,polityka, mniejzzamiło-
wania,bardziejzkonieczności—grafika.Wszechstronne,obokdziałalnościpoli-
tycznej, zainteresowaniaLelewelahistorią, społeczeństwami ikulturą antyczną,
dziejami plemion zasiedlających w starożytności ziemie słowiańskie, dawnym
piśmiennictwem,geografiąihistoriąkartografii,wreszcienumizmatyką,zaowo-
cowały licznymi publikacjami.Wprzekonaniu autora istotnym elementempre-
zentacji rezultatów badawczych była ilustracja tekstu. „Rzeczy numizmatyczne
(…)mogłybysięobejśćbezsztychu:aktobygopodjął?(…)Wydawcyniemia-
łem, jeślimjakąwwydawnictwieuzyskałpomoc, todla tegożemmiałsztychy
własne”56—pisałdoJanaKonstantegoŻupańskiego,uzasadniająckonieczność
autorskiegoopracowaniamateriałuilustracyjnegodoswychpism.

Lelewel był rytownikiem-amatorem, nie posiadającym artystycznego
wykształcenia. Umiejętność używania technik graficznych zdobył obserwując
warsztatczynnych,wykwalifikowanychrytowników,korzystajączichdoświad-
czeń,słuchającrad.WWarszawieutrzymywałkontaktzwspomnianymjużJanem
Ligberem,wWilniebywałwpracowniprofesorahistoriisztukpięknychirytow-
nictwana tamtejszymUniwersytecie, JózefaSaundersa,którychętnieodkrywał
przednim„sposobytrzymaniaiobracania”57rylcem.Zafascynowanybyłestetyką
odbiciaz rytowanej,miedzianejblachy, sam jednakczęściej sięgałpo„igiełkę”
ikwasoryt.Sprawnośćakwaforcistyszlifowałwswejsłabowyposażonejdomo-
wej pracowni, w latach 1808–1830 warszawskiej i wileńskiej, a po upadku
powstanialistopadowegood1833r.doostatnichlatżycianaemigracjiwBruk-
seli. „Niedogryzienia, opuszczenia, omyłki” w użyciu kwasu, jeśli warto było
ocalićdzieło,korygowałprzypomocyrylca.Byzadowolićokoodbiorcy„siliłsię
nacieniowanie”konturunumizmatów,odtwarzanychzdużąprecyzją,dbałością
oszczegóły,zcenionąprzy tymumiejętnościąuchwycenia ioddaniawobrazie
różnorodnościstylówichwykonania58.

56 Żupański 1854,s.6.
57 Żupański 1854,s.2–3.
58 Żupański 1854,s.10;Patryn1972,s.191.
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Początki zainteresowania historyka monetą jako źródłem do badań wiązać
możnaztradycjąkolekcjonowanianumizmatów,obecnąwrodzinieLelewelówod
pokoleń59.KarolLelewel(1748–1830)zaszczepiłjąsynomwrazzprzekazanym
imzbioremcennychokazów.ZbraciLelewelówtomłodszy,Prot(1790–1884),
miał ambicję powiększania kolekcji, której z czasem nadał ściśle określony,
patriotycznyprofil.Joachimzainteresowanybyłraczejunikatami,czegoprzykła-
demwkolekcjibyły rzadkiewskarbachna terenachpolskichantycznemonety
greckie,średniowiecznepieniądzezeznaleziskazTrzebunia(1824),czyodnoto-
wanawjegoposiadaniumonetasasanidzkazodkryciawOrszy(1822).Wokresie
brukselskimzebrałpokaźnąkolekcjęcennychmonetceltyckich.

Uczony gromadził numizmaty jednak nie z chęci poszerzania rodzinnego
zbioru.Byłymuprzydatnewwarsztaciebadacza—historyka,a takżewokre-
sie rozwijającej się kariery dydaktycznej, do prezentacji monety jako pomocy
naukowejstudentom.Przedewszystkim,pragnął jednak ratowaćdlanaukizdo-
byczemłodejjeszczewówczasnaziemiachpolskichgałęzinauk—archeologii60.
Monety,którewróżnysposóbtrafiałydojegorąk,służyłymujedyniezawzory
do sporządzenia rysunku, pozwalającego na ich naukową interpretację. Potem
najczęściejprzekazywałjedozbiorówpublicznych61.

W liczącym ponad 265 blach graficznym dorobku Lelewela przeszło
80matryc przypadło na ilustracje do opracowań numizmatycznych62.W latach
1822–1824 ogłosił pracę Nauki dające poznawać źrzódła historyczne63, obej-
mującą podstawowe zagadnienia z zakresu nauk pomocniczych historii, m.in.
archeologii,hieroglifiki,heraldyki,epigrafiki,piśmiennictwa,sfragistykiinumi-
zmatyki.Wprzypadkutejostatniejakcentowałistotnąfunkcjęświadectwnumi-
zmatycznych, umożliwiających historykowi „poznawanie i objaśnieniewielkiej
części źródeł historycznych, pomników z postaci pomniejszych pospolicie
zmetaluurządzonych”64.Trzyzośmiuakwafortilustrującychrozprawępoświęcił
„rzeczomnumizmatycznym”, doogółu których zaliczał pieniądze,medale, bite

59Lelewel  1966, s. 73–74. Kolekcję numizmatów zainicjować miał pradziad Joachima,
DanielJauch(1684–1754),dyrektorSaskiegoUrzęduBudownictwawWarszawiezaAugustaII,
pułkownik artylerii koronnej i generał major wojsk saskich. Odziedziczył ją i pomnożył zięć,
drHenrykLelewel (1705–1763), nadworny lekarzAugusta III, jednak po jego śmierciwdowa
za sumę 800 czerwonych zł. sprzedała jego zbiory numizmatyczne, liczące 1676 sztuk monet
i medali „królów polskich orazmiast i krajów do Polski należących”, znanemu podróżnikowi
ikolekcjonerowi,FranciszkowiBielińskiemu,starościeczerskiemuipisarzowiwielkiemukoron-
nemu.Odnowakolekcjęzaczął tworzyćKarolLelewel,kasjerwKomisjiEdukacjiNarodowej,
następnieurzędnikwDyrekcjiEdukacyjnejiKomisjiWyznańReligijnychiOświeceniaPublicz-
nego,bynastępnieprzekazaćjąsynom,JoachimowiiProtowi.Zob.Kolendo2001,s.45–48.

60Kolendo2001,s.51–56.
61Kolendo2001,s.59.
62Kolendo2001,s.7;Patryn1972,s.191
63 Lelewel 1822;Lelewel 1824;Lelewel 1863a;Lelewel 1963b,s.287–379.
64 Lelewel 1822,s.4.
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wróżnychcelachznaczki,markiiliczmany.Rycinytejednaknieprzedstawiały
monetpolskich.

Okazję do pierwszej próby systematyki polskich pieniędzy dało uczonemu
znaleziskotrzebuńskie,któreomówiłwkilkustronicowejbroszurzeDwie tablice 
starych pieniędzy w r. 1824 w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych65 z1825 r. 
Wśródprzeważającychwskarbiemonetanglosaskich,niemieckich,węgierskich
i czeskich, zaledwie trzy rozpoznał jako „srebrne Piastów polskich pieniądze”.
Do zilustrowania tekstu opracował dwie akwafortowe plansze, niesygnowane.
Każdaznichprzedstawiałakilkadziesiąt numerowanychmonet, zoznaczeniem
awersuirewersu.Wizerunkiodzwierciedlałystanzachowaniaoryginałów,zostały
ponadtoopatrzoneidentyfikującymiinskrypcjami.

Wodniesieniu do tych tablic zgodzić sięwypada z zarzutami nadmiernego,
częstobezładnegoiprzykregodlaokaskupienianaplanszymnóstwawizerunków,
niedostatku kompozycji czy „zaniedbywania ozdób”, które kierowali w stronę
Lelewelawspółcześni.Oskarżenia,nota benetrafnewprzypadkuniemalwszyst-
kichjegoilustracjiwykonanychdladziełnumizmatycznych,odpierałJ.K.Żupań-
ski twierdząc, że „przymuszony do oszczędzania swoich zasobów na miedzi
iprzestrzenitablic(…)autorstarałsiębyćraczejużytecznym,niżprzyjemnym”66.

Akwaforty odbite z tych samych blach posłużyłyLelewelowi jeszcze dwu-
krotnie.W latach1825–1826,wcyklu artykułóww„DziennikuWarszawskim”
ukazała sięWiadomość o starych pieniądzach blisko Płocka w 1824 w czerwcu 
w Trzebuniu wykopanych67. Była to szersza prezentacja trzebuńskiego skarbu,
autoruznałzatemzakonieczneuzupełnićmateriałilustracyjny.Wjegoskładzie
użył blach gotowych doDwóch tablic, jednakw zmienionym stanie. Pierwsza
z plansz, w dążeniu za treściąWiadomości, uzyskała oznaczenie III/IV, druga
otrzymałacyfręII.DołączyładonichilustracjazmatrycyużytejwNaukach dają-
cych poznawać źrzódła jakoplansza„II.donumismatiki”.TuoznaczonacyfrąI,
uzupełniona została o nowewizerunki, które autor— rzecmożna—wtłoczył
międzyjużistniejące.Wówczasteżsygnowałblachęioznaczyłczas,wktórym
powstawała: JL Wilno 12 marca 1822 / Warszawa 26 sierpnia 1825. Oprócz
wymienionychopracowałdwienowematrycedo tablicnumerowanych:Voraz
VII/IV. Fragment ostatniej planszy ilustracyjnej, oznaczony cyfrą IV, poświęcił
pieniądzompolskim.

Wydane w 1826 r. Stare pieniądze w roku 1824 w czerwcu blisko Płocka 
w Trzebuniu wykopane68byłytrzeciąjużanaliząocalałychzeskarbu145okazów
numizmatów69.Uczony szczególną uwagę skupił tu namonetach imennictwie

65 Lelewel 1825;Lelewel 1963c,s.381–387.
66 Żupański 1854,s.11
67Lelewel 1825–1826.
68Lelewel 1826.
69RozproszenieznaleziskaLelewelopisujewewstępiedodzieła;samstałsięposiadaczem

40okazów,ofiarowanychmuprzezK.Wiesiołowskiego,ibidem,s.76;zob.teżKolendo2001,
s.55–56.
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Piastów,poddałprzytymrewizjiustaleniaogłoszonewdwóchpoprzednichpra-
cach.Zeskarbuwyodrębniłnie trzy, leczjednącałą i„ułomek”drugiejmonety
Bolesławowskiej.Opisał je łącznie z dwiema innymi piastowskimi, nie pocho-
dzącymiz tegoznaleziska.Publikacji towarzyszyłosześćplansz ilustracyjnych,
numerowanych: I, II, III/VI, IV, V oraz VII. Kolejny raz rewizji uległa treść
inumeracjawybranychspośródużytychwcześniejmatryc.Niezmienionepozo-
stały blachy do ilustracji I i II. Matryca wcześniej numerowana III/IV po raz
trzeci zmieniła stan.Sztycharzm.in. usunął z przestrzeniwcześniej oznaczonej
cyfrąIVwizerunkimonetpiastowskich,nastąpiłarównieżzmiananumerowania
tejczęścimatrycynaVI.PlanszaVodciśniętazostałazblachywniezmienionym
stanie,zaśblachazpodwójnąnumeracjąVII/IVpodzielonazostała,zodnośnym
oznaczeniem, na dwie odrębne matryce, z których odbijane były dwie osobne
plansze.Wówczasosobnąilustrację,oznaczonąkonsekwentniecyfrąIV,uzyskały
numizmatypolskie.

PierwszelataspędzonenaobczyźnieprzyniosłyszeregopracowańLelewela
z zakresunumizmatyki.Wówczaspowstałypomnikowedzieła, jak trzytomowa
Numismatique du moyen-age (…)zatlasem70,liczącym25akwafortowychplansz
ilustracyjnych czy późniejszeÉtudes numismatiques et archéologiques. Vol. I.
Type gaulois ou celtique71.Watlasiepowszechnymnumizmatykiwiekówśred-
nichmennictwopolskiereprezentowałapłytaXXIV,przedstawiającam.in.okazy
zeskarbówzTrzebunia (1824) iSierpowazodkryciaw1823r.Niesygnowana
odbitkaprezentowałastanpierwszypóźniejuzupełnionejblachyzwizerunkami
numerowanymiod1do25.

Naokresbrukselskiprzypadłostudiumonumizmatycepolskiej Notice sur la 
monnaie de Pologne,któreuczonyogłosiłwmonumentalnymdzieleLa Pologne 
illustrée72, wydanymw Paryżu przez Leonarda Chodźkę w latach 1839–1841.
Dokonana w nim systematyzacja monety narodowej na trzy okresy: denarowy
(1000–1333),groszowy(1333–1620)izłotówkowy(1620–1795)otrzymaładwie
ilustracje z akwafortowej planszy z wizerunkami numizmatów, oznaczonymi
cyfrowo 1–29 (pl. I) oraz 30–49 (pl. II). Mimo, że obie tablice zatytułowane
„Monnaies polonaises” noszą sygnaturę typograficzną: Dessiné et Gravé par 
Joachim Lelewel à Bruxelles. 1841,wtymprzypadkuLelewelbyłjedynieauto-
remwzoru rysunkowego.Planszezwykonanejprzeznieznanego twórcę ryciny
w korespondencji prowadzonej w tymwzględzie z Chodźką określił niezgrab-
nymi „kontrefaçonami”73, dalece zniekształcającymi pierwowzór.Wniektórych
egzemplarzachdziełaLa Polognedostrzecmożnaodbitkizkorektąnieprawdzi-

70Lelewel 1835.
71Lelewel 1840;Lelewel 1841.
72Lelewel 1839–1841, s.458–470;Lelewel 1842; tłum.pol.Lelewel 1862;Lelewel

1863d,s.233–285.
73Więckowska1952,s.3.Contrefaçon—bezprawne,nieudolnenaśladownictwo.
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wej sygnaturyprzezdokonane ręcznie, czerwonąkredką, skreśleniewsygnatu-
rachsłowa„Gravé”74.

Dopolskiejedycjirozprawy,ukazującejsiępodtytułemO monecie polskiej75 
wydawca dołączył trzy tablice, o których Lelewel wspomniał: „Dla numizma-
tyki polskiej później, oprócz wspomnianych trzy inne dorywczo przygotować
przyszło”76. Dwie z nich były sygnowane i datowane z blachy: pierwsza l.d.
JL Brux.,p.27 czerw.1854,drugal.d.JL Bruxella zaczęte 1843,p.skończone we 
wrześniu 1854,trzecianiesygnowana.

Badania w dziedzinie numizmatyki były dla Lelewela niemałym wyzwa-
niem, czego dowodem były wskazane wcześniej, czasem wielokrotne zmiany
treścimatrycgraficznych, służącychdoodbicia ilustracji opracowań.Świadczy
o tym równieżkomentarz, jaki historyk zawarłw rozprawiePieniądze Piastów 
z1851r.,wktórejkolejnyrazpoddałrewizjiichwyniki:„Usiłowałemwniewiel-
kiej liczbie znanepodówczasmonety rozkładaćnaprzestrzeń trzechwieków,
wedle rozmaitości ich typów, bez względu na wagę wnioskować o mennicach
i bijącychmonetę;wkażdym razie—pisał—niecozmiennąa zawszemylną
wywinąłem hipotezę. Odwielu lat stanowisko to zmieniło się: wątłe hipotezy,
zachwiane, koziołkawywróciły, tak że je powtarzać na nic się nie przyda, gdy
się otworzyło pole szerokie do nowych hipotez, lepsze podstawymających”77.
Nowe perspektywy badawcze stwarzały kolejne doniesienia o znaleziskach
numizmatycznych ostatnich lat, m.in. wawelskim i koprzywnickim z 1829 r.,
dobiesławickimz1834r.,głogowskimz1839r.,obrzyckimz1842r.,pełczyskim
iwWoliSkromowskiejz1844r.orazinnych,któreuczonyśledził,podobniejak
ukazującesięopracowaniaiprzyczynki,aktualizującestanbadań.Konfrontował
swąwiedzęzBandtkie-StężyńskimiStronczyńskim78,zapoznałsięteżzustale-
niamiBernhardaKoehnego79.

Pieniądze Piastówotrzymałymateriałilustracyjnywpostaciczterechplansz.
Pierwszazakwafortowychtablicodbitazostałazpłytyz20numizmatami,wcze-
śniej użytej w atlasieNumismatique du moyen-age (XXIV). Na użytek nowej
publikacjimatrycazyskałanowystan,prezentujący37numerowanychwizerun-
kówmonet, została też opatrzona sygnaturą p.d.:JL Bruxell. 1835; sept. 1850.
Kolejnaplansza,sygnowanal.d.JL. Bruxell. novemb. decemb. 1850.objęłaokazy
numerowane38–115, trzeciazsygnaturą l.d. (pion)JL. Bruxell. decembr. 1850,
opróczmonetoznaczonych116–172,przedstawiała„ozdobystroju”(zoznacze-
niemliterowyma–r)zeskarbówzObrzycka,PińczowaiChruszczyn80.Czwarta

74M.in. w egzemplarzach Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie: sygn. III 6002,
sygn.II1197[staryzasób].

75Lelewel 1862.
76 Żupański 1854,s.4.
77Lelewel 1851,s.333.
78Stronczyński 1847.
79Koehne1842.
80Lelewel 1851,s.387.
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planszaprzybyładorozprawyjużpozakończeniupracynadjejtreścią.Lelewel
uznałpotrzebęuzupełnieniaprezentacjioprzykładybrakteatówhebrajskichzopi-
sywanegookresupsuciamonetypiastowskiejzapanowaniaMieszkaStaregopo
czasyHenrykaBrodatego.PojawiłysięonewznaleziskuzWieńcaz1850r.,któ-
remusześćanonimowowydanychtablicznumizmatamipoświęciłKarolBeyer81.

Ostatnią z wymienionych wyżej ilustracji, z wizerunkami numerowanymi
173–187 ipróbąodczytania inskrypcjizmonet,Lelewelopracowałw technice,
należącej do kategorii tzw. technikwłasnych, którą Żupański określał „płasko-
rzeźbą”82.Samautorscharakteryzowałjąjako„jedenjeszczerodzajrytownictwa,
pospolicienadrewniewykonywanego.Brałemliniedrukarskienapłask—obja-
śniał—inatymtypograficznymmetalu,scyzorykiem,wspartymniecosztychar-
skim rylcem, wycinałemmonety (…) wyciętki szły na prasę typograficzną”83.
Opisywanąmetodąwyrzeźbiłdziesiątkimonet,odbitych—jakwtymprzypadku
—naplanszy,bądźjakopojedynczewinietkiwrazztekstem,liczniepojawiające
sięwtomachnumizmatyki84.Jakpisał:„Tenrodzajrytownictwazabawiałmnie
(…)przynosiłniejaką rozrywkę.Wkłopotachżycianaszego,kiedyumysł stru-
dzony przeciwnościami czuł się być nękany, rysunek, rytownictwo stawało się
zbawiennym pocieszeniem, jednało ulgę, dostarczało pożytecznego zajęcia sił,
anieodrywałoodpodejmowanychtrudów”85.

podsumowanie

Największym przedsięwzięciem ilustracyjnym numizmatyki polskiej
wXIXw.byłoopracowanie434blachmiedzianychdodzieła „Historiapolska
medalami zaświadczona i objaśniona” Jana Chrzciciela Albertrandiego, które
zostały wykonane wWiedniu na zlecenie Henryka Lubomirskiego. O wyglą-
dziedziełatrudnowyrokować,skoroniezostałowydane.Zpewnościąbyłobyto
monumentalne,możekilkutomowe,ekskluzywnewydawnictwo.

Zadaniem rycin numizmatycznychbyłoprzedewszystkim ilustrowanie tek-
stu.Różnybyłnatomiastciężarilustracjiwstosunkudosłowapisanego,aprze-
cież materiał ikonograficzny mógł spełniać zadania tak samo ważne jak tekst.
Bogata strona ilustracyjna „Historii polskiej…”, bogatsza niż opisy i wykłady
medaliAlbertrandiego,cozakładałSpis medalów polskichBentkowskiego,mogła
nawetprzewyższaćciężartekstowy.Zpewnościąrównowagapomiędzytekstem
i ikonografiąmiałamiejscewprzypadkupracJoachimaLelewela,skorobyłon

81Beyer ok.1850.
82 Żupański 1854,s.[8].
83 Żupański 1854,s.7.Chodzioto,żedrzeworytniczątechnikęgraficznąLelewelzastoso-

wałdoblachymetalowej;Patryn1972,s.191.
84ŻupańskiwAlbumie rytownika polskiego poświęcił tejmetodzie sztycharstwa Lelewela

trzyplansze,[w:]Żupański 1854,rozdz.IV.„Wyciętki”,s.nlb.
85 Żupański 1854.
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autoremjednegoidrugiego.Dlategohistorykarycinabyłaprzekazeminforma-
cjinaukowej taksamoważnymjak tekst, różniłasię jedynieformą.Wzakresie
takiegopodejścia—koncepcjidziełasztukijakoźródłahistorycznego—Lelewel
byłwięcprekursorem86.

Niejednokrotnie ilustracja monety i pieczęci stanowiła samodzielne dzieło
sztuki.ZdecydowaniedziałosiętakwprzypadkupracKajetanaW.Kielisińskiego,
którego rysunki i ryciny uchodzą za prace wybitne, na poziomie europejskim.
Zachwycają one nie tylko wyjątkową urodą, ale też sposobem dokumentacji.
TworzącznakomiterysunkiinwentaryzacyjneKielisińskichciałzachowaćobrazy
pieczęci imonet dla przyszłych badaczy,malarzy i historyków.O takiej inten-
cji świadcząskrupulatnezapisyproweniencyjnenamarginesachpracdotyczące
zbiorówiarchiwów,wktórychportretowałzabytki.Tesamepoglądyicele,cho-
ciażrealizowanewinnysposób,byłybliskieAntoniemuOleszczyńskiemu,który
mieszkającwParyżuibędącwcentrumżyciaartystycznego,stałsięwybitnym
rytownikiemeuropejskim.Obugrafikówłączyłachęćperfekcyjnegozdokumen-
towania dzieła sztuki dawnej, wypływająca z postawy starożytnika, spotykanej
wśródartystów,literatówiznawcówsztukiwlatach40.XIXw.

Postawa twórcza Joachima Lelewela jako rytownika uświadamia jeszcze
jedno zjawisko, które mogło realizować się w zakresie działań artystycznych,
a mianowicie nieuświadomioną potrzebę odczuwaną jako przyjemność, relaks
iwytchnienie,ależącąupodstawkażdegoaktukreacji.

skróty

b.d.m.w. —bezdatyimiejscawydania
BN —BiuletynNumizmatyczny
l.d. —polewejudołu
LNB —LwowskaNarodowaBibliotekaim.W.StefanykaNANUkrainy
nlb. —nieliczbowane
p.d. —poprawejudołu
PSB —Polski słownik biograficzny
RBN —RocznikBibliotekiNarodowej
SAP —Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających
SPKP —Słownik pracowników książki polskiej
sygn. —sygnowana
tłum.pol.—tłumaczeniepolskie

86Polanowska1995,s.46–59,89–91,92.
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ILLUSTRATINGPOLISHCOINS,MEDALSANDSEALS 
INGRAPHICNOBLETECHNIQUESINTHENINETEENTHCENTURY

PART1—BEGINNINGSOFTHEPOLISHNUMISMATICILLUSTRATION:
ACTIVITIESOFKAJETANW.KIELISIŃSKI,ANTONIOLESZCZYŃSKI 

ANDJOACHIMLELEWEL

(Summary)

Thetaskofnumismaticengravingsforcenturieswasprimarilytoillustratethetext.
Whenatthebeginningofthe19thcentury,Polishnumismaticsdevelopedasanindependent
research discipline, it was accompanied by graphic reproduction of coins and medals
fromtheverybeginning.Thefirstlarge-scaleandatthesametimethelargestillustrative
undertaking in the nineteenth centurywas the preparation of 434 copper sheets for the
work “History of Polish medals attested and explained” by J. Ch.Albertrandi, which,
however,wasneverpublished.LatergraphicworksbyK.W.Kielisiński,A.Oleszczyński
andJ.Lelewelwereofaverydifferentnature.

Thearticle,whichisthefirstattempttostudycomprehensivelyaPolishnumismatic
illustration in the nineteenth century, performed in noble graphic techniques (woodcut,
copperplate, etching and steelwork), shows that the numismatic figure had various
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functions.Itwasnotonlyaniconographicmessageandasourceofscientificinformation
oftenaccompanyingthewrittenword.Itwasalsoanindependentworkofart,sometimes
outstanding,rootedinthecircleofantiquityandpatrioticinspirations.
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