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Recepcja antyku w biżuterii Europy u progu czasów nowożytnych
The Reception of Antiquity in European Jewelry at the Beginning of Modern Times

Od drugiej połowy XIV wieku w Europie Zachodniej zaczynają kształtować
się nowe postawy wobec przeszłości, wobec nieznanych części przestrzeni ziemskiej i wobec przyrody. Badanie przeszłości skłaniało do poszukiwania rękopisów
dzieł starożytnych, które wydobywano z zapomnienia w bibliotekach, kopiowano, publikowano. Badania nad przeszłością inspirowały do zbierania starożytnych inskrypcji, gromadzenia medali, prowadzenia wykopalisk odkrywających
dzieła sztuki i materialne pozostałości antyku. Niektóre z przedmiotów, np. gemmy antyczne, którym w średniowieczu przypisywano rangę relikwii1, cudownych
specyfików zdolnych swą mocą leczyć choroby i chronić przed przeciwnościami
losu2, stają się przedmiotami szczegółowych studiów prowadzonych przez pięt1
W opactwie St-Albans przechowywano kameę ofiarowaną przez króla Ethelreda (979-1016),
która zapewniała kobietom pomyślny poród. Kamea ta, zwana popularnie Kaadmau, cieszyła się
wielkim zaufaniem wśród przyszłych matek. Kładziono ją między piersi rodzącej, jednocześnie
wznosząc modły do św. Albana, a następnie przesuwano ją powoli w kierunku occiduam corporis
partem, co zapewniało pomyślny przebieg porodu, jako że niemowlę, oczekujące na wyjście z łona
matki, uciekało przed zbliżającym się kamieniem. R. W. Lightbown, Mediaeval European Jewellery with a Catalogue of the Collection in the Victoria & Albert Museum, [London] 1992, s. 23, rys.
cudownej kamei na il. 6; G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa 2000, s. 114-115.
2
Wiara w szczególną moc niektórych przedmiotów była w średniowieczu ugruntowana dzięki
autorytetom autorów starożytnych (Platona 427-347 p. n. e.; Ptolemeusza Klaudiusza ok. 100 - ok.
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nastowiecznych humanistów. Mgliste znaczenia, przypisywane im ze względu na
ich pochodzenie3, uściślają się dzięki badaniom, polegającym na porównywaniu
ich ze sobą, odnoszeniu do tekstów z tej samej epoki i podejmowaniu prób ich
prawidłowego odczytania.
Będące w obiegu gemmy w dużej części pochodziły z eksploracji ruin antycznych4, ale zasadniczym źródłem ich pozyskiwania były rozproszone antyczne
zbiory, zwłaszcza kolekcji Ptolemeuszy w Aleksandrii z I wieku p. n. e., która po
śmierci Kleopatry znalazła się wraz z całym skarbem władców Egiptu w Rzymie
(dziś w Muzeum Narodowym w Neapolu). Słynna była również kolekcja kamei
greckich Pompejusza, który je ofiarował jako wotum świątyni Jowisza Kapitolińskiego. Skarby cesarstwa rzymskiego przeniósł w 330 roku Konstantyn I do
Konstantynopola, gdzie kolejni cesarze wykorzystywali gemmy, oprawiając je
w złoto i zdobiąc nimi korony, biżuterię, naczynia, krucyfiksy, relikwiarze i inne przedmioty kultu. Niektóre z gemm powróciły do Europy ofiarowane przez
władcę Cesarstwa Łacińskiego świętemu Ludwikowi, by zorganizował kolejną
178; Arystotelesa 384-322 p. n. e.), z Pliniuszem na czele, który w XXXVII księdze słynnej Historii
Naturalnej opisał kamienie, ich właściwości, ochronne i lecznicze zalety. Wiedza ta przekazywana
była oświeconym i wykształconym warstwom średniowiecznego społeczeństwa dzięki słynnym
lapidariom Marboda z Redenensis (1035-1123), Hildegardy z Bingen (1098-1179), Alberta Wielkiego (1205-1280), Arnolda z Saksonii (XIII w.) i innym. J. Evans, Magical Jewels of the Middle
Ages and the Renaissance particulary in England, New York 1976, s. 51-140. Wiara w moc kamieni utrzymywała się w Europie długo po czasach średniowiecza, do ery industrialnej. Nieobca była
jeszcze w połowie XIX wieku. E. Letkiewicz, Klejnoty magiczne. O apotropaicznych i leczniczych
właściwościach klejnotów w czasach Jagiellonów i Wazów [w:] Amulet-Znak- Klejnot. Biżuteria
w Polsce. Materiały z IV Sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, Gdańsk 6-7 marca 2003, Toruń 2003, s. 34-43.
3
Mistykę kamieni w średniowieczu potęgował głównie fakt nieznajomości pisma i jego czytania, wyryte na kamieniach postaci, znaki, inskrypcje.
4
W celu pozyskania nowych egzemplarzy i zapewnienia ich dopływu organizowano poszukiwania
wykopaliskowe starożytności na dawnych gruntach rzymskich, co jednak nie zaspokajało wzmożonego
po 1204 roku ogromnego popytu na rżnięte kamienie. Poszukiwania takie organizowali m.in. benedyktyni z St-Albans w ruinach miast rzymskich na Wyspach Brytyjskich, o czym wiadomo z pism Tomasza
Walsingham (zm. 1422). A. Krug, Gemmy antyczne w średniowieczu, „Meander”, 1993, nr 5-6, s. 274.
Stan taki sprawił, że w XIII wieku zaczęły powstawać warsztaty naśladujące antyczne kamee i intaglia.
Zasługującą na podkreślenie, wyróżniającą cechą XIII-wiecznych gemm stała się ich dążność do naśladowania „maniery antycznej”. O skali zjawiska świadczą dziś odciski nieistniejących już XIII-wiecznych pieczęci z wizerunkami à l’antique, które z upodobaniem wybierano jako wzór na sigillum, a także
rysunki gemm na marginesach średniowiecznych manuskryptów. E. Babelon, Catalogue des Camées
Antiques et Modernes, Paris 1897; H. Wentzel, Portreits „À’l’antique on French Mediaeval Gems and
Seals, „Journal of the Wartburg and Courtauld Institutes”, vol. 16, s. 343; idem, Mittelalterliche Gemmen. Versuch einer Grundlegung „Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft“, t. 8, 1941,
s. 77-78; A. M. Miller, Cameos. Old and New, Woodstock 2002, s. 19.
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wyprawę krzyżowców. Część kamei znalazła się w Saint Chapelle, inne w opactwie Sain-Denis. Do dziś niektóre z nich są ozdobą muzeów francuskich. Pewna
część gemm antycznych została rozproszona po skarbcach władców Europy.
Gemmy, pod wpływem zainteresowania humanistów (których łączyła fascynacja starożytnościami), pojawiają się na włoskich dworach Cosima Medici (1389-1464), kardynała Pietro Barbo (1417-1471, późniejszego papieża Pawła II), którego kolekcja została włączona do słynnej kolekcji ciętych kamieni
Lorenza Medici (1449-1492)5. Słynne zbiory w Italii posiadali książęta d’Este
w Modenie, na Węgrzech Maciej Korwin (1443-1490), we Francji król Franciszek I (1494-1547), w Anglii królowa Elżbieta I (1533-1603), władca Hiszpanii
i Portugalii Filip II (1527-1598), cesarz Rudolf II (1552-1612)6, elektor saski
August7. W drugiej połowie XVI wieku moda na kolekcjonerstwo rozpowszechni się w całej Europie, również w Polsce, nawet w środowiskach kupców8. Ze
źródeł wiemy, że kolekcjonowaniem gemm zajmował się w Polsce m.in. kanclerz Jan Łaski (kanclerz 1510-1530)9. Jednak to głównie władcy stają się kolekcjonerami i mecenasami sztuki. Zajmowana przez nich pozycja obliguje ich do
posiadania smaku, przyciągania na swe dwory artystów, otaczania się dziełami
sztuki. Jednostka znajdująca się wysoko w hierarchii władzy, aby dobrze grać
przypadającą jej rolę, musi brać udział w rywalizacji, której przedmiotem są zarówno sami artyści, jak i dzieła przez nich wytwarzane, a której stawkę stanowi
zdobycie pierwszeństwa na płaszczyźnie znaczenia10.
Gemmy obok medali stanowią ozdobę kolekcji. O ich cenie nie świadczy surowiec, ale kunszt artysty. Mniejsze znaczenie przywiązuje się w związku z tym do
oryginalnych opraw gemm pozyskanych z eksploracji ruin antycznych w postaci
np. złotych rzymskich pierścieni. Pozyskane w ten sposób złoto nierzadko staje się
łupem odkrywców i ulega przetopieniu, gemmy natomiast rozprowadzane są wśród
zainteresowanych nimi nabywców. Praktyki takie sprawiły, że w okresie renesansu
istniała stosunkowo niewielka ilość biżuterii w oryginalnych, starożytnych oprawach i te nie wpłynęły w sposób zasadniczy na formę renesansowej biżuterii11.
5
Ponad 3000 gemm z kolekcji Medyceuszy dostało się do muzeów w Neapolu, Florencji, Paryżu, Miller, op. cit., s. 25.
6
K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż. Wenecja, XVI-XVIII wiek, Warszawa 1996, s. 50 i n.
7
Pod jedna koroną. Królewskie Zbiory Sztuki w Dreźnie. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, 26 czerwca – 12 października 1997, Warszawa 1997, s. 143.
8
Pomian, op. cit., s. 51.
9
F. Sobieszczański, Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w dawnej Polsce, t. 2, Warszawa 1849, s. 329.
10
Pomian, op. cit., s. 52-54.
11
Biżuteria rzymska głównie znana jest z późniejszych odkryć pompejańskich, na które składają się dziś setki eksponatów. G. Guadalupi, Wstęp, [w:] Skarby świata, Warszawa 1999, s. 17. Biżu-
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O wiele bardziej interesujące dla renesansowych humanistów i antykwariuszy
są same gemmy, wystawiane do podziwiania w gliptotekach renesansowych władców jako osobliwości12. Często przez nowych właścicieli gemmy są wtórnie oprawiane13. Spora ich część zyskuje oprawy pozwalające używać je jako brosze, pierścienie, zawieszenia, kolczyki, ozdoby włosów (fot. 1, 2) . Przez tę oprawę gemmy
zmieniają swój desygnat, stając się z przedmiotów gliptyki – biżuterią. Biżuteria
tego rodzaju jest, można powiedzieć, w połowie antyczna, w połowie nowożytna.
Jest to jedna z kategorii biżuterii nowożytnej, gdzie antyk, poprzez autentyczne, starożytne gemmy zostaje wprowadzony w obieg dzięki współczesnym oprawom. Przykłady tego rodzaju biżuterii możemy mnożyć. Antyczne gemmy oprawiane są najczęściej jako zawieszenia (np. kamea z sardonyksu przedstawiająca
cesarza Augusta w oprawie zawieszenia z 1550-1560 w Römisch-Germanisches
Museum w Kolonii14; rzymska kamea z sardonyksu opawiona w zawieszenie
w latach 1550-1555 w zbiorach Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles
w Paryżu15), pierścienie (pierścienie z antycznymi gemmami w nowożytnych
oprawach m.in. w Kunstgewerbemuseum w Kolonii16), brosze (rzymska kamea z sardonyksu przedstawiająca głowy: Juliusza Cezara, Augusta, Tyberiusza
i Germanika, oprawiona wtórnie w 1550-1560 dla króla Francji Henryka II17).
Druga z kategorii biżuterii sięgająca do antycznych źródeł to biżuteria, tworzona w oparciu o wzory antyczne, naśladująca rzeźbę antyczną, nierzadko dosłownie kopiująca tę rzeźbę. Są to przede wszystkim kamee i intaglia, które zaczęto na wzór antycznych naśladować w kamieniach szlachetnych, ozdobnych,
muszlach, w złocie, także szkle, aby sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na te
przedmioty. Są to również portrety w metalu. Popularne zwłaszcza stały się portrety à l’antique, ukazujące głowę lub biust w profilu (fot. 3, 4). Władcy szybko
odkryli, że gemmy portretowe są znakomitym sposobem na unieśmiertelnienie,
terię tę można dziś oglądać m.in. w zbiorach Narodowego Muzeum Archeologicznego w Neapolu,
British Museum w Londynie; zob. H. Tait, 7000 Years of Jewellery, [London] 1986; w Pforzheim
Museum, w dużej części pochodzące ze zbiorów Heinza Battke; zob. H. Battke, Die Ringsammlung des Berliner Schlossmuseums, Berlin 1938; idem, Geschichte des Ringes, Baden-Baden 1953;
Ringe aus vier Jahrtausenden. Gesammelt und beschrieben von Heinz Battke. Mit einem Nachwotr
von Otto Friedrich Regner, Frankfurt /a Mein 1963.
12
Pomian, op. cit., s. 52.
13
Nie są tu przywoływane gemmy licznie wykorzystywane poza biżuterią, służące do dekoracji
naczyń, insygniów władzy, mebli itp.
14
Y. Hackenbroch, Renaissance Jewellery, Münich – New York 1976, s. 41, fot. 81 A, B.
15
Ibid., s. 88, fot. 223, tam dalsze przykłady.
16
Wiele przykładów pierścieni zamieszcza katalog Kunstgewerbemuseum w Kolonii; zob. A. B.
Chadour, R. Joppien, Schmuck II. Fingerringe. Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln, Köln 1985.
17
Hackenbroch, op. cit., s. 74, fot. 169.
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utrwalenie swojej sławy na wzór władców rzymskich sportretowanych na kamieniach18. Ponadto gemmy oprawione w złoto podkreślały zarówno bogactwo
właścicieli, jak również ich aspiracje kulturalne, czyniące z nich spadkobierców
i nosicieli klasycznych tradycji intelektualnych, literackich i artystycznych.
Na dworach nowożytnych władców zaczynają tworzyć wybitni twórcy, biegli w rzeźbieniu gemm. Najbardziej poszukiwane okazy wyszły spod palców:
Pier Maria Serboldi da Pesca (1455-1522), Benveuto Celliniego (1500-1571),
Gian Giacopo Caraglio (1500-1565), Ottavio Miseroniego (1567-1624), Leone
Leoniniego (1509-1590), Matteo del Nasaro (daty urodzin i śmierci nie znane,
pracował dla Franciszka I). Inspiracją do portretów władców oprócz rzeźby stają
się także rzymskie numizmaty.
Fascynacja gemmami nie po raz pierwszy przykuwa uwagę europejskich elit
i wzbudza ich zainteresowanie. Zapotrzebowanie na antyczne gemmy i chęć ich
posiadania zrodziły się znacznie wcześniej niż odkryli je renesansowi humaniści. Interesowały się nimi ludy barbarzyńskie, dla których gemmy stanowiły
„monetę obiegową”. Karol Wielki posługiwał się gemmą z wyciętą w niej głową Jupitera-Serapisa jako sygnetem19. Punkt szczytowy w zastosowaniu gemm
osiąga złotnictwo nadreńskie, nadmozańskie20 i francuskie21 w okresie krucjat,
a zwłaszcza po zdobyciu Konstantynopola w 1204 roku, kiedy w dużych ilościach drogie kamienie i gemmy trafiły na Zachód Europy22, zdobiąc głównie różnego rodzaju relikwiarze, krzyże, oprawy rękopisów. Często stosowaną praktyką
stały się chrześcijańskie interpretacje zabytków gliptyki antycznej lub wręcz ich
materialne retusze, polegające na wprowadzeniu stałych zmian przez rżnięcia,
grawerunki i szlify dokonywane na antycznych płaskorzeźbach gemm23. Celem
tych zabiegów była zmiana ich pogańskiego kontekstu na chrześcijański.
Gemmami nie zdobiono insygniów dostojników kościelnych takich jak: mitry,
pastorały, pierścienie biskupie24. Synod mediolański z VII wieku wyraźnie tego
Lightbown, op. cit., s. 23; Krug, op. cit., s. 261-263.
Henderson, op. cit., s. 111.
20
Nad Renem i Mozą zwłaszcza w obszarze miasta Idar-Obersterin, w połowie XI wieku uruchomiono rodzime kopalnie pozyskiwania agatu, ametystu, jaspisu i nauczono się ich obróbki.
Miller, op. cit., s. 80.
21
Ibid., s. 257.
22
Wentzel, Mittelalterliche Gemmen, op. cit., s. 51-52; Portraits „À l’antique, op. cit., s. 342;
23
Liczne przykłady takich zabiegów: chrześcijańskich interpretacji gemm antycznych i trwałych
przekształceń antycznych gemm przywołuje J. Kolendo, Gemma antyczna znaleziona w Gnieźnie.
Przyczynek do zagadnienia chrystianizacji antycznej gliptyki, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1998, nr 1-2, s. 80-86.
24
K. Bogacka, Insygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła XI-XVIII w., Warszawa
2008, s. 28, 228.
18
19
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zabraniał25. Również nie zdobiono gemmami naczyń liturgicznych stosowanych
w obrządku mszalnym26.
Równolegle z zastosowaniem gemm w dziełach sztuki sakralnej używano ich
w średniowieczu także w sferach świeckich, głównie jako pieczęci27, ozdób ceremonialnych28, dekoracji pierścieni, pektorałów, naszyjników, brosz, zausznic29.
O skali rozległości zjawiska świadczą dziś odciski nieistniejących już XIIIwiecznych pieczęci z wizerunkami à l’antique, które z upodobaniem wybierano
jako wzór na sigillum30, a także rysunki gemm na marginesach średniowiecznych
manuskryptów31. Odciski blisko stu pieczęci z portretami à l’antique z XIII wieku omówił wybitny znawca przedmiotu Hans Wentzel w swoich pracach poświęconych związkom średniowiecza z antykiem32. Dużo rzadsze niż odciski są oryginalnie zachowane kamee i intaglia33.
Oprócz imitacji antycznych gemm w XIII wieku powstawały również współczesne portrety. Do ich wykonywania używano formuły antycznego portretu profilowego bądź biustu, często jednak przy zachowaniu inskrypcji, stroju, fryzur
i akcesoriów charakterystycznych dla sztuki średniowiecza34.

25
O. M. Dalton, Catalogue of the Finger Rings, Early Christian, Teutonic, Mediaeval and
Later, London 1912, s. XXXV.
26
Krug, op. cit., s. 259.
27
Najstarsze przykłady stosowania gemm jako pieczęci pochodzą z Mezopotamii sprzed 3300
p. n. e., zob. Miller, op. cit., s. 3. Na początku XX wieku rozpoznano we Francji ponad 700 pieczęci, które były odciskami gemm antycznych. Jest to tylko część z tych, które dotrwały do naszych
czasów. Wentzel, Portraits „À l’antique”, op. cit., s. 342. W Polsce pieczęci z antyczną gemmą
używał m.in. Mikołaj Kopernik; zob. S. Mossakowski, Symbolika pieczęci Mikołaja Kopernika,
„Biuletyn Historii Sztuki”, t. 10, 1974, s. 222-230.
28
Przykłady koron zdobionych gemmami zamieszcza H. Biehn, Die Kronen Europas und ihre
Schicksale, Wiesbaden 1957, s. 115, 131.
29
Lightbown, op. cit., s. 23; Krug, op. cit., 261-263.
30
Wentzel, Mittelalterliche Gemmen, s. 77-78; idem, Portraits „À l’antique”, s. 342. Największe zbiory odcisków średniowiecznych pieczęci gromadzi Biblioteka Narodowa w Paryżu. Do roku
1911 wykonanych w manierze à l’antique znano ponad 700.
31
Miller, op. cit., s. 19.
32
Wentzel, Portraits „À l’antique”, op. cit.; idem, Mittelalter und Antike im Spiegel kleiner Kunstwerke des 13. Jahrhunderts, [w:] Studier tillägnade Henrik Cornell, Stockholm 1950, s. 67-93.
33
Miller, op. cit., s. 24. Średniowieczne naśladownictwa maniery à l’antique, mimo prób dorównania do antycznych prototypów, cechowała zazwyczaj surowość, sumaryczność, mała precyzja wykonania, odmienne proporcje budowy i anatomii ignorującej istnienie mięśni ciała
34
Na marginesie dodam, że gemma w zbiorach sądeckich Sióstr Klarysek, wiązana z księżną
Kingą, określana jako wtórnie oprawiona gemma antyczna, jest właśnie takim XIII-wiecznym naśladownictwem maniery a’l’antique, na co wskazuje m. in. nakrycie głowy noszone w drugiej połowie XIII wieku.

Recepcja antyku w biżuterii Europy u progu czasów nowożytnych

15

Zapotrzebowanie na gemmy gwałtownie zanika od początku XIV wieku35. Załamanie popytu na gemmy tłumaczy się zmianami zachodzącymi w europejskiej
sztuce zdobniczej dojrzałego średniowiecza, kiedy w miejsce krągło szlifowanych
kamieni pojawiają się szlify fasetowe wzmagające blask i lśnienie kamieni. Matowe, nieprzeźroczyste kamienie antyku przegrywają z siłą połysku przejrzystych kamieni fasetowanych, ale nie na długo36. Nowa fascynacja gemmami u progu quattrocento uruchomi ich wytwarzanie w nieznanej dotychczas skali. Będą one oprawiane w brosze, pierścienie, zawieszenia, bransolety. Klejnotów z nowożytnymi
gemmami, mimo ich późniejszego niszczenia i utraty, przetrwało bardzo wiele. Są
to m.in. onyksowe zawieszenia, brosze cesarza Karola V37; pierścienie, zawieszenia
onyksowe królowej Elżbiety I38, które rozdawała zasłużonym poddanym; bransolety łączone z kilku gemm oprawionych w złoto, jak np. para bransolet z kameami
w muszli, łączonych z królem Francji Henrykiem II39; chalcedonowe i onyksowe
kamee Rudolfa II40, jedną z nich, wykonaną prze Ottavio Miseroni posiadają zbiory
Muzeum Narodowego w Krakowie41. Gemmy oprawiano jako ozdoby do kapeluszy. Sześć onyksowych kamei zapięć do kapelusza z wyobrażeniami cesarzy rzymskich przechowuje Kunsthistorisches Museum w Wiedniu42.
Gemmy zamawiali również władcy w renesansowej Polsce. Do naszych czasów zachowało się intaglio w krysztale górskim przedstawiające portret królowej
Bony (fot. 5) (Ambrosiana, Mediolan)43 i jej gemma z portretem w kalcedonie,
autorstwa Gian Giacopo Caraglio (Metropolitam Museum w Nowym Jorku), zaliczana do jednego z najpiękniejszych klejnotów tego rodzaju44. Autorstwa G. G.
Caraglio są również dwie gemmy z portretem Zygmunta Augusta (fot. 6). Jedna
wykonana w sardonyksie, obecnie przechowywana w Ermitażu45, druga z dwuKrug, op. cit., s. 255.
Ibid., s. 255-256.
37
Princely Magnificence. Court Jewels of the Renaissance, 1500-1630. Catalogue, [London]
1981, s. 55-56, fot. 25; s. 68-69, fot. 66
38
R. Hon, Cameos of Queen Elizabeth, and their Reproduction in Contemporary Portraits,
“Connoisseur”, 1922, (63), s. 62-65; C. Phillips, Jewels and Jewellery, London 2000, s. 38-39; D.
Scarisbrick, Tudor and Jacobean Jewellery, London 1995, s. 63.
39
Princely Magnificence, op. cit., s. 65, fot. 54.
40
Ibid., s. 67, fot. 62.
41
Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. IV-Z-592.
42
Princely Magnificence, op. cit., s. 69-70, fot. 69.
43
Skarby Rzeczypospolitej. Z dziejów kolekcjonerstwa sztuki w Polsce od XIII do końca XVIII,
red. D. Folga-Januszewska, A. Rottermund, [Lesko] 2003, s. 114, fot. 101.
44
J. Wojciechowski, Caraglio w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki” t. 25, 2000, s. 49-50.
45
M. Piwocka, O trzech kameach z portretem Zygmunta Augusta, [w:] Amulet-Znak- Klejnot.
Biżuteria w Polsce. Materiały z IV Sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk 6-7 marca 2003, Toruń 2003, s. 27-34, fot. 1 na s. 174.
35
36

16

Ewa Letkiewicz

warstwowego chalcedonu (w dawnej kolekcji Leo Merza w Brnie), wtórnie oprawiona w pierścieniu46. Autorstwa Gian Giacopo Caraglio jest również gemma
z wizerunkiem królowej Barbary Radziwiłłówny (fot. 7) (obecnie w zbiorach
Staatliche Münzsammlung w Monachium)47. Portrety à l’antique wykonywano
również w postaci medalionów odlanych ze złota.
Cechą łączącą tę kategorię biżuterii jest naśladownictwo maniery antycznej,
czerpanie wzorów z rzeźby, gliptyki, numizmatyki. Tak powstałe portrety, osadzane w kunsztowne, barwnie emaliowane oprawy, stawały się cennymi podarkami przeznaczanymi dla faworytów lub szczególnie zasłużonych.
Trzecią z kategorii była biżuteria, której wzorem nie była bezpośrednio plastyka, ale źródłem jej inspiracji stały się tematy antyczne czerpane z literatury
starożytnej, interpretowane według wyobrażeń uznawanych za antyczne, tworzone w postaci gemm z drogich kamieni, muszli, kości lub plakiet odlewanych
w złocie.
Jako przykład tej grupy zabytków możemy wskazać ozdobę znaną od wczesnego renesansu pod nazwą enseigne. Był to klejnot przypinany do nakrycia głowy, wytwarzany z kosztownych materiałów: złota, drogich kamieni, pereł, barwnie emaliowany. Projektowany był indywidualnie na zamówienie osób, które
poprzez staranne dobranie tematu wyobrażonego na klejnocie ujawniały swoje
intelektualne zainteresowanie, naukowe aspiracje, osobowość. Enseigne stały
się sui generis wizytówkami ówczesnych europejskich elit intelektualnych i rządzących. Inspiracją do tematów tworzonych na enseigne była mitologia grecka
i rzymska (fot. 8), tematy antyczne sugerowane przez neoplatońskich akademików, czerpane z antycznych tekstów będących przedmiotem studiów i interpretacji nierzadko próbujących pogodzić pogański i chrześcijański punkt widzenia.
Tematy antyczne były entuzjastycznie adaptowane48. Kiedy w 1515 roku Franciszek I stał się władcą Francji, za wzór do swego klejnotu na beret wybrał Herkulesa. Krąg jego humanistycznych uczonych, wyjaśniających najwcześniejszą
historię Paryża, wywiódł jako założyciela miasta greckiego Herosa utożsamianego z męstwem, siłą i elokwencją. Król, identyfikujący się z tymi przymiotami,
z całym przekonaniem wybrał antycznego bohatera na swój emblem49.
Enseigne to tylko jeden z rodzajów klejnotów obok zawieszeń, bransolet,
brosz, na których umieszczano tematy oparte o wątkach antycznych (fot. 9, 10).
Ibid., fot. 2 na s. 174.
J. Wojciechowski, Caraglio w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki” t. 25, 2000, s. 55; Piwocka,
op. cit., fot. 3 na s. 174.
48
W kręgach dworu cesarskiego preferowane były tematy religijne. Y. Hackenbroch, Enseignes, London 1996, s. 192-279 i tam zamieszczone fotografie zabytków.
49
Ibid., s. 20.
46
47
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Chętnie wybieranym tematem w biżuterii stanie się interpretowany w „manierze antycznej” Sąd Parysa, Herkules na rozstajnych drogach, Leda z Łabędziem,
Kupidyn strzelający z łuku, Kupidyn ujeżdżający delfina, Europa na grzbiecie byka,
niezliczone wersje bóstw morskich: trytonów, nereid, syren, meluzyn, Tryumf Apolla, Ganimedes unoszony przez orła, Pegaz, Diana z jeleniem, Fortuna, Neptun,
Wenus z Amorem, Mucjusz Scewola, Cerera50 i inne.
Motywy antyczne wybierano nie tylko na główny, centralny motyw klejnotu,
ale także na dekorację złotych, barwnie emaliowanych opraw klejnotów. Dekoracje opraw najczęściej stanowiły biało emaliowane uskrzydlone przedstawienia
Amorka, syren, meluzyn, a także rogi obfitości, muszle, motywy obiegowe, kojarzone jako antyczne, popularyzowane przez wzorniki. Zachowało się ich stosunkowo dużo zarówno na przetrwałych klejnotach, jak i na klejnotach znanych
z ikonografii (fot. 11). Przykłady takich opraw znamy również z terenu Polski. Są
to, między innymi, oprawy klejnotów z inicjałem należących do córek Zygmunta
I: Zofii, Anny i Katarzyny Jagiellonek (fot. 12), z biało emaliowanymi postaciami amorków51, klejnoty należące do królowej Katarzyny, trzeciej żony Zygmunta
Augusta, znane m.in. z jej portretu przechowywanego w Bayerische Staatsgemäldesammlungen w Monachium52.
Pokaźną ilość klejnotów o tematyce mitologicznej odnotowuje inwentarz
skarbca koronnego z lat 1609-1611. Klejnoty te pochodziły ze zbiorów jednego z największych kolekcjonerów biżuterii w historii Polski, jakim był Zygmunt
August. Niestety, z lapidarnych, ogólnikowych opisów, takich jak: Curtius (Kurcjusz) na koniu w otchłań wpada, Scewola ręke pali, Orfeusz ze zwierzęty, Mars
z Venerą i Kupidynem, Leda z Łabędziem, kameryzowanych bogato diamentami,
rubinami, dekorowanych barwną emalią i perłami, niewiele da się powiedzieć.
Prześledzone przypadki biżuterii pozwalają na sformułowanie wniosku, że
– odmiennie niż w innych dziedzinach sztuk – nie znajdujemy widocznego, bezpośredniego wpływu biżuterii antycznej, która, znana wówczas w stosunkowo
nielicznych egzemplarzach, nie oddziaływała znacząco na formę biżuterii nowożytnej. Jednakże odkrywany wówczas antyk, z jego rzeźbą, monumentami
i literaturą, wpływał w decydujący sposób na formy biżuterii, tematykę i sposoby
jej noszenia (podobnie było w przypadku malarstwa nowożytnego, które nie znało wówczas malarstwa starożytnego). Recepcję antyku daje się zaobserwować
w biżuterii, poprzez: 1) wtórne wykorzystywanie antycznych gemm umieszczanych w renesansowej oprawie (gemmy z przedmiotów gliptyki były zamieniane
Hackenbroch, op. cit.
E. Letkiewicz, Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów, Lublin 2006, s. 108109, fot. 31; 38.
52
Ibid., s. 103, fot. 30.
50
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w biżuterię); 2) inspirowanie się starożytną plastyką: numizmatami, gliptyką oraz
antyczną rzeźbą i na tej podstawie tworzenie nowych jakości w biżuterii nowożytnej; 3) inspirowanie się przy tworzeniu biżuterii tematami czerpanymi z pism
starożytnych i interpretowanie ich według wyobrażeń uznawanych za antyczne.

SUMMARY
The purpose of the paper is to verify the widely held opinions about the alleged great
effect of ancient jewelry (Greek and Roman) on the jewelry at the beginning of Modern
Times and to examine what its actual influence consisted in. In the light of the conducted
studies the propositions that antique jewelry largely shaped jewelers’ art in modern Europe in the 15th and 16th centuries can be regarded as unjustified and untrue.
It is a fact that from the latter half of the 16th century Western Europe started to develop new attitudes towards the past, the unknown regions of the globe and towards Nature.
The study of the past encouraged people to seek manuscripts of ancient works, collect
medals, or carry out excavations that unearthed works of art and materials remnants of
Antiquity. Some artifacts, e.g. ancient gems, became the object of close study, and were
the pride of collections beside medals.
Very often the new owners had the gems set again. Through this setting they changed
their designation, turning them from glyptic objects into jewelry. The jewelry of the kind
can be regarded as half modern, half ancient. This is one of the categories of moderntimes jewelry, in which Antiquity, through genuine ancient gems, is introduced into circulation owing to modern settings.
The second category of jewelry, which draws from ancient sources, is jewelry created
on the basis of ancient patterns, imitating ancient sculpture, and often literally copying
this sculpture. These are above all portrait cameos and intaglios, imitating ancient patterns, in precious and decorative stones, shells, in gold and in glass. Especially popular
were the portraits à l’antique, which showed the head or bust in profile. The common
feature of this category of jewelry is the imitation of the ancient manner, and borrowing
patterns from sculpture, glyptics and numismatics. Portraits made in this way, framed in
elaborate, colorfully enameled settings, became valuable gifts given to favorites or persons of special merit.
The third category was jewelry which was not directly modeled on the fine arts but
was inspired by Antiquity themes drawn from ancient literature, interpreted according
to the conceptions regarded as ancient and created as gems from precious stones, shells,
bones, or plaques cast in gold.
At the beginning of Modern Times Europe hardly knew ancient jewelry, therefore
the latter could not influence it. We can speak of the actual impact of this jewelry only as
late as before the mid-18th century when great numbers of jewelry artifacts were obtained
from the exploration of the Roman towns of Herculaneum and Pompeii buried during
a Vesuvius explosion.
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1. Minerwa składająca ofiarę przy ogniu ołtarza, fragment rzymskiej kamei uzupełnionej,
według tradycji, przez Benvenuta Celliniego dla kolekcji Cosima Medici,
zbiory Museo Archeologico we Florencji, wg Skarby świata...

2. Kamea rzymska przedstawiająca Upadek prowadzącego rydwan,
zainspirowana strąceniem Featona z kolekcji Cosoma Medici,
obecnie w zbiorach Museo Archeologico we Florencji, wg Skarby świata...
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4. Kamea z onyksu w oprawie ze złota
zdobionego emalią z Portretem Filipa II,
króla Hiszpanii (1527-1598),
zbiory Museo degli Argenti, Florencja,
wg Skarby Medyceuszy...

3. Kamea w sardonyksie przedstawiająca Portret
królowej Elżbiety I, ok. 1586,
zbiory Victoria & Albert Museum w Londynie,
wg Clare Phillips, Jewels and Jewellery...

5. Gian Giacopo Caraglio,
Kamea z portretem królowej Bony,
1539-1556, zbiory Ambrosiana, Mediolan,
wg Skarby Rzeczypospolitej...
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6. Gian Giacopo Caraglio,
Kamea z portretem króla Zygmunta Augusta,
ok. 1559, Ermitaż, St. Petersburg,
wg J. Kagan, Western Cameos...
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7. Gian Giacopo Caraglio,
Kamea z portretem Barbary Radziwiłłówny,
ok. 1550, Staatliche Münzsammlung,
Monachium, wg M. Piwocka, O trzech...

8. Klejnot z przedstawieniem epizodu Metamofroz
Owidiusza, ukazującego historię Diany i Acteona
przeistaczającego się w jelenia, ok. 1550, zbiory
The Burghley House Collection, Stamford,
wg D. Scarisbrick, Tudor and Jacobean...
9. Erazm Hornick (krąg), Diana z jeleniem,
1580, zbiory prywatne, wg Y. Hackenbroch,
Renaissance Jewellery...
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10. Kupidyn strzelający z łuku,
ok. 1580, zbiory Victoria & Albert
Museum w Londynie, wg C. Phillips,
Jewels and Jewellery...
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11. Oprawa z przedstawieniem motywów
antycznych, Diany i jelenia dla rzymskiej
kamei z sardonyksu, ok. 1549, Luwr,
Paryż, wg Y. Hackenbroch, Renaissance
Jewellery...

12. Nicolaus Nonarth,
Klejnot z monogramem „C”
Katarzyny Jagiellonki, 1546,
Skarbiec katedry w Uppsali,
wg E. Letkiewicz, Klejnoty w Polsce...

