Z zagadnień historii sztuki
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Żółty ptak klepak i polskie ślady mechanicznego życia
Yellow Bird klepak and Polish Traces of Mechanical Life

W rupieciach, na peryferiach targów staroci, znaleźć można cenne ślady historii. Tropienie ich wśród szczątków zużytych i zdegradowanych przedmiotów
jest rzeczą fascynującą…
Tak dostał się w moje ręce wyjątkowy ptak klepak, którego pozazdrościć może
niejedno muzeum (il. 1). Niby jest to zwykła drewniana, kinetyczna zabawka,
jaką do dzisiaj produkują małomiasteczkowi i wiejscy rzemieślnicy z okolic Leżajska. Ptak wycięty sylwetowo z deski, klaszczący deszczułkowymi skrzydłami
– stąd nazwa – kiedy toczy się go na dwóch kółkach, popychając patykiem. A jednak ten egzemplarz jest prawdziwą rzadkością. Wyróżnia go archaiczna, „nieucywilizowana” forma, nieskażona „artystycznymi ulepszeniami” okresu PRL-u,
zwłaszcza przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to
w powszechnym obiegu funkcjonowało określenie: „utwór ludowy w przeróbce
artystycznej”. Ślady wysiłków „poprawiania” sztuki ludowej utrwalone są w stylizacji kształtów i pseudoornamentalnych bazgrołach zdobień współczesnych
klepaków. Wprawdzie przy nich ten egzemplarz wygląda jak ubogi krewny, ale
to on jest autentycznym przykładem wytworów wiejsko-małomiasteczkowego
rzemiosła artystycznego sprzed prawie wieku. To jego skromna, ale realistyczna
forma reprezentuje autentyczną niezafałszowaną wartość oryginału.
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Klepak wytwarzany jest co najmniej od lat trzydziestych XX wieku w okolicach Leżajska, we wsiach Brzóza Stadnicka, Rakszawa i Żołynia. Już około roku
1900 rejon ten był ośrodkiem produkcji drewnianych zabawek, sprzedawanych
na jarmarkach i odpustach na obszarze pomiędzy Sandomierzem, Kielcami, Łodzią, Warszawą, Lublinem i Lwowem. W Leżajsku zbiegały się także szlaki pielgrzymkowe prowadzące do tamtejszego sanktuarium Zwiastowania Najświętszej
Marii Pannie, z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Leżajskiej (Pocieszenia), którymi klepak rozprzestrzeniał się niegdyś na znaczne nieraz odległości.
Atrakcyjność tej zabawki polega na tym, że „sama” porusza skrzydłami. „Tajemnica” animacji drewnianego ptaka tkwi w prostym korbowym mechanizmie,
konwertującym za pośrednictwem – nierzucających się w oczy – drucianych cięgien obrotowe ruchy kół, na ruchy oscylacyjne skrzydeł, wachlujących w górę
i w dół. Z punktu widzenia mechaniki jest więc klepak półautomatem, generującym ruchy naśladujące ptaka. Popychany, „sam” macha skrzydłami.
Patentu na tę kinetyczną zabawkę raczej nie przyznalibyśmy rzemieślnikom
z Leżajska. Poprzedza go wiele podobnych ptaków-półautomatów. Nie mamy
dowodów na ich związki z klepakiem, ale nie możemy ich też wykluczyć. Analogie w zakresie mechaniki są aż nazbyt oczywiste. Być może protoplastów klepaka należy poszukiwać w produkowanych seryjnie od pierwszej połowy wieku
XIX zabawkach-automatach, wytłaczanych w prasach z blachy cynkowej. Pod
względem inwencji i masowości produkcji przodowała na tym polu Norymberga
i wytwórnie amerykańskie. Zachowały się pochodzące z początków XX wieku
– a więc starsze od klepaka – blaszane automaty motyle (il. 2) i automat łabędź
(il. 3), do których klepak jest bardzo podobny od strony mechaniki ruchu. Poszukując bliskich klepakowi wzorów, wskażmy też na chorwacką klepetajkę (il.
4). Drewniany ptak-automat, działający identycznie, ale starszy rodowodem, był
wytwarzany już od XIX wieku w regionie Hrvatsko Zagorie, w wioskach Laz,
Stubnica i Tugonica, leżących na trasie pielgrzymek do sanktuarium Matki Bożej
Śnieżnej w Marija Bistrica. Góruje on nad klepakiem – podobnie jak wspomniane
wyżej zabawki fabryczne – bogactwem i starannością wykonania polichromii.
Pod względem zdobienia klasyczny klepak może wydawać się w swej prostocie rażąco prymitywny. Ale to go nie deprecjonuje, lecz wyróżnia, nadaje
charakterystyczne surowe wartości ekspresyjne. Tradycyjnie malowany jest na
żółto, z zaznaczonymi innym kolorem dziobem i oczyma. Ponieważ w świecie
polskich ptaków kolor żółty jest rzadkością, pojawia się pytanie, dlaczego został
wybrany i z taką konsekwencją stosowany przez tyle dziesięcioleci jako kolor
dominujący?
Nie znamy bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie. Ale pośrednio, pewną
możliwość podsuwa odniesienie do lokalnego kontekstu historycznego. Bo kle-
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pak przecież nie powstawał w próżni, jego twórcy mieli przed oczyma krajobraz
kulturowy Leżajska. A w nim zwraca zwłaszcza naszą uwagę jeden element, którego z racji zainteresowań nie mogli i oni nie zauważyć, i którego nie można
pominąć, pisząc o genezie klepaka, chociaż dzielą go od niego epoki.
Z wysoka, spod samego sklepienia nawy głównej bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Leżajsku, ze szczytu zwieńczenia głównego prospektu organowego – jednego z najcenniejszych zabytków europejskich tego typu, ukończonego w roku 1693 przez organmistrza Jana Głowińskiego z Krakowa1 – spogląda
w dół na ołtarz złoty orzeł, który porusza rozpostartymi do lotu skrzydłami i kłania
się przed najświętszym sakramentem podczas konsekracji (il. 5)2.
Złoty orzeł trzepoczący „jak żywy” skrzydłami, aktor sakralnego spektaklu
i zarazem znaczący element wspaniałej, wypełniającej wnętrze sanktuarium polichromowanej i złoconej snycerskiej scenografii celebry – prawdziwej uczty
dla oczu, graniczącej z obżarstwem wzrokowym – nawet dzisiaj, w świecie high
tech, przyciąga uwagę. Nietrudno się domyślać, że w przeszłości jego gwiazda
świeciła jeszcze jaśniej. Funkcjonując we właściwym mu paradygmacie kulturowym, z pewnością tym bardziej wzbudzać musiał powszechną ciekawość, prowokować wyobraźnię, inspirować i rzucać wyzwanie do zmierzenia się z sekretem tajemnicy jego „sił witalnych”. W tym kontekście pojawiają się asocjacje,
w świetle których tradycyjnie żółty blask ptaka klepaka reprezentuje być może
drogocenność złota mechanicznego orła z leżajskiej bazyliki.
Postępuje za tym konkluzja, że klepak nie naśladował prawdopodobnie prawdziwego, ale mechanicznego ptaka. A jeśli nawet jego wzorem nie był leżajski
orzeł, to był nim zapewne drogocenny gatunek mechanicznych ptaków, do którego on należy. Bo klepak jest, sprowadzonym do rangi zabawki, reliktem kwitnącej od starożytności wielkiej sztuki budowy automatów. Kinetycznych rzeźb
naśladujących wyglądem i działaniem żywe organizmy. Są one ważnym wątkiem
historii sztuki wczesnych mediów audiowizualnych.
Na pierwszy plan w tej kategorii artefaktów wybija się zdolność do „samodzielnego” poruszania się, traktowana jako symulacja podstawowej właściwości
przyrody. Dzisiaj widzimy w nich sztukę iluzji, zręcznie pozorowaną ukrytymi
przed okiem widza mechanizmami. W przeszłości działanie automatów było zjawiskiem potocznie niewytłumaczalnym, postrzeganym jako nadnaturalne. Doszukiwano się w niech nie iluzji, lecz objawienia życia, i traktowano jako figury
symboliczno-magiczne z wszelkimi metafizycznymi zakotwiczeniami.

1
2

http://www.baroqueorgan.com/organ.html (19.06.2011).
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@lezajsk_organy (29.05.2011).
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W takim duchu pisze o nich jeszcze w czasach oświecenia Benedykt Joachim
Chmielowski (1700-1763), twórca pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej
Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna […], opublikowanej w latach 1745-17463. To, co dla nas jest sztuką iluzji, dla niego należało do domeny
wiedzy ujętej tytułem rozdziału O magii albo Czarnoksięstwie.
Chmielowski dwukrotnie porusza w nim wątek samodzielnie działających
istot stworzonych ręką człowieka. Raz czyni o nich wzmiankę, opisując dziedzinę magii naturalnej, czyli magii operującej przez
„[…] rzeczy naturalne, dziwne pokazując skutki, […] przez co […]
woły robione ryczały, węże ksykały, gołębie zrobione latały, u Pereriusza
Cap. 5. de Magia”4.

Drugi raz omawia je szerzej w obszernym fragmencie pracy poświęconym
magii artyficjalnej, czyli sztuki, która, jak mechaniczny orzeł z Leżajska,
„[…] inwencją ludzką dziwne w ludzkich oczach sprawuje spectacula”5.

W ten sposób Chmielowski zarazem łączy (w ramach sztuki magii) i wyróżnia (w ramach jej dwu dyscyplin) dwie drogi realizacji najbardziej śmiałej idei,
jaka od zarania cywilizacji zaprzątała umysły luminarzy nauki, teologów, filozofów, magów, władców, wizjonerów i konstruktorów – idei kreacji sztucznego
życia. Stworzenia istot, których samoczynne działanie i ruchy nadawałyby im
cechy postaci autonomicznych. Drogi te można by nazwać: linią animistyczną
(od łac. animare) – w której ożywić znaczy tchnąć w materię ducha lub duszę
– i linią mechanistyczną (od łac. mechanicus) – traktującą świat ożywiony jako
rodzaj maszyny.
Oba te wątki możliwe są do prześledzenia na przestrzeni ostatnich trzech tysiącleci. Historię ich otwierają teksty zredagowane w X wieku p.n.e. w kręgu
dworu Salomona. Chodzi o biblijny opis stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju,
w której czytamy, że:
3
B. J. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scyencyi pełna […], cz. 1-2, Lwów
1745-1746; wydanie drugie poprawione i uzupełnione Lwów 1754-1764). Por. też M. Wichowa,
Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy, „Napis”, Seria V/1999, s. 45.
4
Chmielowski, op. cit., cyt. [za:] Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71-72. Por. też http://literat.ug.edu.pl/ateny/0012.htm;
Chmielowskiemu chodzi tu o pracę hiszpańskiego jezuity, filozofa i teologa Benito Perera (15351610), De Magia, de observatione et de diviniatione astrologica…, wydaną w Kolonii w 1598 roku,
uważaną za doskonały traktat o czarach i magii.
5
Chmielowski, op. cit., cyt. [za:] Wirtualna…, s. 73.
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„Jahwe Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza
tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” [Rdz 2, 6-7].

i relacja o tronie Salomona otoczonym przez menażerię współdziałających
z królem – jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, interaktywnych – zwierząt-automatów, których działanie opisane jest w Targumie Księgi Estery. Mechaniczne
lwy wynosiły Salomona kolejno na każdy z sześciu stopni podstawy tronu. Orzeł
nakładał na jego głowę koronę:
„Jeśli przed królem stawali świadkowie, wtedy ruszał mechanizm kół
zębatych – byk porykiwał, lwy ryczały, niedźwiedź pomrukiwał, owca beczała, pantera wyła, kot miauczał, paw krzyczał, kogut piał, jastrząb kwilił,
ptaki ćwierkały […]”6.

Teksty te zapoczątkowują historię dwóch przeplatających się odtąd koncepcji
tworzenia sztucznego życia. Wątek animistyczny – obecny w licznych przekazach – wyraża dobrze mit o Pigmalionie, zakochanym w posągu kobiety wyrzeźbionym przez niego z kości słoniowej, ożywionym przez Afrodytę, która tchnęła
ducha w nieożywioną materię. Duch jako pierwiastek życia obecny jest w tradycji magów i alchemików operujących roztworami, destylatami, sublimatami
i zaklęciami7. Ich zamiarem było stworzenie sztucznego człowieka-homunkulusa, istoty, którą można odnaleźć także w kabalistycznej tradycji żydowskiej
jako golema8. Paracelsius (1493-1541), słynny alchemik renesansu, podał nawet
przepis na jego stworzenie. Trwałość tej koncepcji staje się bardziej zrozumiała
w świetle przyjmowanej bez dyskusji od czasów Arystotelesa (384-322 p.n.e.) hipotezy samorództwa, głoszącej, że materia nieożywiona może dać życie istotom
żywym, takim jak pasożyty, skorpiony lub myszy i płazy. Zaczęła być ona podawana w wątpliwość dopiero w XVII i XVIII wieku. Ale pojęcie samorództwa zostało definitywnie wyeliminowane z nauki dopiero przez Pasteura (1822-1895),
który ustalił, że „jedynie życie może zrodzić życie”, choć uczony radziecki Miczurin (1855-1935) nadal utrzymywał, że może doprowadzić do powstania życia
z materii nieożywionej9.

6
Cyt. [za:] E. von Däniken, Wszyscy jesteśmy dziećmi Bogów. Gdyby groby mogły mówić,
przeł. G. Prokop, Warszawa 1991.
7
J. D. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. T. Goban-Klas,
Warszawa 1990, s. 298.
8
Ibid., s. 298.
9
J. Didier, Słownik filozofii, przeł. K. Jarosz, Katowice 1992, s. 309.
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„[…] Inne jednak świata Opera czynić może Magia Artificialna, jako to
uczynił Archytas Filozof sekty Pytagoresa, rodem z Tarentu Miasta Włoskiego, że gołębicę wyrobił tak sztucznie, że po powietrzu latała” – pisał
w Nowych Atenach Benedykt Chmielowski10.

Chodzi o pitagorejczyka Archytasa z Tarentu (428-347 p.n.e.), filozofa, matematyka, astronoma, męża stanu i stratega, przyjaciela Platona, uważanego za
twórcę matematycznych podstaw mechaniki, domniemanego wynalazcę śruby
i koła pasowego, który około roku 400 p.n.e. skonstruował drewnianego gołębia – pierwszą w dziejach latającą maszynę. Automat ten – wprawiany w ruch
prawdopodobnie pneumatycznie lub hydraulicznie – symulował lot z takim realizmem, że wydawał się współczesnym poruszać jak prawdziwy ptak. Dzieło to –
owoc badań naukowych nad mechaniką lotu ptaków – technologicznie wywodzi
się z tradycji konstruowania mechanicznych automatów, które były praktycznym
dopełnieniem myśli mechanistycznej, drugiego ze szkicowanych tu wątków tradycji tworzenia sztucznego życia. Było to stanowisko występujące już od starożytności w filozofii, nauce i metafizyce, traktujące wszechświat, w tym także
ciało człowieka, a czasem i jego umysł, jak rodzaj maszyny, wyjaśniającego zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie za pomocą pojęć i praw mechaniki11.
Koncepcja ta, rozpowszechniona zwłaszcza w wieku XVII i XVIII, sprowadzała życie do zespolonego układu organów, funkcjonujących jak tryby maszyny.
Dotyczyło to głównie zwierząt. Podwaliny pod nowożytną teorię automatyzmu
zwierząt, z mechanistycznym podejściem także do funkcji mózgu, położył Gómez Pereira (1500-1567), hiszpański filozof, lekarz i budowniczy automatów,
który także jako pierwszy dokonał opisu zachodzących automatycznie odruchów
bezwarunkowych i powstających na ich bazie odruchów warunkowych12. Gómez
Pereira wyjaśniał poruszanie się zwierząt, porównując je do mechanizmów13.
Podobnie Kartezjusz (1596-1650) w swojej teorii zwierząt-maszyn, rozpatrywał
sposób zachowania się istot żywych jako ogół prostych reakcji mechanicznych14,
a funkcje fizjologiczne, takie jak trawienie i ruchy mimowolne, wyjaśniał w kategoriach automatyzmu15. Analogiczny pogląd wyrażał Leibnitz (1646-1716), któ-

Chmielowski, op. cit., cyt. [za:] Wirtualna…, s. 73.
Słownik języków obcych PWN, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 700-701.
12
Antoniana Margarita, Gómez Pereira, Francisco Lobato and the antecedents of cerebral
mechanicism during the Spanish renaissance, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11562865
(29.04.2010).
13
Animal Machine, http://science.jrank.org/pages/48835/animal-machine.html (29.04.2010).
14
Didier, op. cit., s. 197.
15
Animal Machine…
10
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ry powtarzał za Kartezjuszem, że aktywność ciała ludzkiego czy zwierzęcego nie
jest czymś zasadniczo różnym od tykania wyregulowanego automatu zegarowego, ale podkreślał ponadto bliski związek między umysłem ludzkim a maszynami logicznymi16. Kwintesencją tego nurtu jest Clockwork Universe Theory Isaaca
Newtona (1643-1727) – koncepcja mechanicznego wszechświata skonstruowanego przez Boga jako wielki doskonały zegar, regulowany prawami natury. Idea
ta była bardzo popularna nie tylko wśród deistów epoki Oświecenia.
W takiej to symbolicznej aurze zrodził się u schyłku XVII stulecia leżajski
orzeł-automat. Nakreślenie jej przybliża nam implikacje odnoszące go do szerszego kontekstu historyczno-kulturowego, którego jest on częścią. Pozwala na
włączenie go w łańcuch historii automatów rozwijającej się komplementarnie do
ewolucji myśli mechanistycznej i dopełniającej ją. Jak pisze Benedykt Chmielowski:
„[…] są to species różne Magii artyficialnej, która się prostym zdaje
cudem, albo sprawą czartowską”17.

Ogniskowała się w nich nie tylko wiedza i wyobrażenia człowieka o świecie
i o sobie samym, ale także inwencja wizjonerów sięgających wyobraźnią poza
granice możliwości zastanego świata.
Historia automatów wynurza się z mitycznych opowieści wielu archaicznych
kultur. Uniwersalne wydaje się dążenie do mechanicznego naśladowania żywych
istot przez cały starożytny świat. Niektóre przekazy są wyraźnie fantastyczne,
inne mogą być oparte na faktach. Wynika z nich, iż zwłaszcza w orbicie kultury
helleńskiej i hellenistycznej panowała wręcz obsesja na punkcie tworzenia „mechanicznych istot żywych”. Grecy byli też mistrzami w opanowaniu technologii
i w rozwijaniu inwencji konstruowania automatów. Tworzyli urządzenia zaawansowane technologicznie, wykorzystujące do animacji energię pary i wody:
„[…] jako to uczynił – by jeszcze raz zacytować Chmielewskiego – Archytas [….], że gołębicę wyrobił tak sztucznie, że po powietrzu latała”18.

Chmielowski wymienia dalej kilka znanych mu automatów. Pisze, między
innymi:

16
E. Davis, TechGnoza, Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, przeł. J. Kierul, Poznań
2002, s. 402.
17
Chmielowski, op. cit., cyt. [za:] Wirtualna…, s. 74.
18
Ibid., s. 73.
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„[…] W Norymberdze mucha z rąk jednego Magistra wyleciawszy,
okrążywszy lotem swoim wszytkich u stołu siedzących, do rąk jego nazad
się wracała [chodzi o żelazną muchę-automat, dzieło Johannesa Müllera
(1436-1476) z Królewca19 – przyp. M. L.] W Rzymie statua z miesca na
miejsce chodziła;[…] – i dalej – […] takich teraz osób wiele jest w wielkich Miastach, jako to w Gdańsku przedażnych, które nakręciwszy chodzą
po pokojach, oczyma ruszają, w bęben biją. […] W Gdańsku rycerz w Cekauzie rześko się obraca na koniu, strzela, arte wyrobiony jak żywy […]”20.

Druga część tego tekstu zwraca uwagę na popularność automatów oraz znaczenie i rolę Gdańska, jako wiodącego ośrodka w handlu nimi w naszym rejonie
Europy, w czasach współczesnych Chmielowskiemu.
Wówczas to – około połowy XVIII wieku – Gdańsk musiał mieć już pozycję ugruntowaną na tym polu, skoro już w roku 1617 węgierski student, Marton
Csombor, donosił w swej relacji, że widział na tutejszym jarmarku:
„[…] zegar pięknie grający melodie niczym organy nie tylko wtedy,
kiedy miał godzinę wybijać, lecz także gdy pan jego sobie życzył. Dwa posążki odrobione na podobieństwo Murzynów uderzały w tamburyny, cztery anioły trąbiły, a Hektor z Achillesem gonili się na koniach, aż w końcu
wychodziła śmierć i rozdzielała ich kosą.”

Podobny zegar z wizerunkiem grającego na harfie króla Dawida, aniołami
i śmiercią był główną atrakcją założonej w 1700 roku słynnej kawiarni Mombera
na Żabim Kruku21.
Informacje te wskazują, że leżajski orzeł-automat nie był u nas w czasach
nowożytnych ani novum, ani ewenementem. Potwierdzają to także inne archiwalia i nieliczne zachowane do naszych czasów na terenie Polski zabytki sztuki
automatów.
Na starszą rolę Gdańska jako ważnego punktu na mapie nie tylko handlu, ale
i wytwarzania automatów wskazuje zachowany do naszych czasów wspaniały
teatr mechaniczny zegara astronomicznego z kościoła Mariackiego w Gdańsku.
Zegar, ukończony w roku 1470 przez mistrza Hansa Düringa z Norymbergii
(miasta, które było jednym z wiodących ośrodków budowy automatów)22, odzwierciedla wiedzę astronomiczną i chronometryczną w tamtych czasach (il. 6)23.
Zob. https://eee.uci.edu/clients/bjbecker/NatureandArtifice/week5g.html.
Chmielowski, op. cit., cyt. [za:] Wirtualna…, s. 73.
21
http://zegarkiclub.pl/?dir=historia/zegary/01/02 (19.05.2011).
22
http://wn.com/Hans_D%C3%BCringer (21.05.2011).
23
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@gdansk_zegar_astronomiczny_(21.05.2011).
19
20

Żółty ptak klepak i polskie ślady mechanicznego życia

17

Urządzenie ma wysokość 14 metrów. Składa się z trzech kondygnacji: kalendarium, planetarium i teatru figur. W chwili ukończenia był to największy zegar
astronomiczny świata. Dzisiaj jest drugim, po strasburskim24, i jednym z sześciu
zachowanych (choć niektóre jego elementy są zrekonstruowane). W południe na
dwóch galeryjkach w zwieńczeniu zegara ukazują się orszaki: u dołu przesuwają się apostołowie, za którymi postępuje personifikacja śmierci; nad nimi suną
ewangeliści25. Wyżej, pod drzewem wiadomości dobrego i złego, Adam i Ewa
wydzwaniają godziny i kwadranse26. Ten unikalny zabytek – zbyt mało spopularyzowany – porównywany być może, pod względem skali wielkości i znaczenia
dla kultury europejskiej, do rangi współczesnego mu ołtarza Wita Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie.
W 1550 roku Rada Miejska Poznania podpisała umowę z Giovannim Battistą di Quadro na przebudowę ratusza. Zamówiono wówczas u Bartela Wolfa
z Gubina nowy zegar wieżowy z mechanicznymi figurami pary trykających się
kozłów, zainstalowany w 1551 roku (il. 7). Oryginalne urządzenie nie zachowało
się, zniszczył je piorun w 1675 roku. Kolejne koziołki, umieszczone na wieży
w trakcie remontu w roku 1913, działały do zawalenia się wieży podczas walk
o Poznań w 1945 roku. Wieżę i mechanizm odbudowano w roku 1954 i od tego
czasu codziennie, gdy zegar wybija godzinę dwunastą w południe, otwierają się
drzwiczki w wieżyczce nad zegarem i ukazują się dwa blaszane koziołki. Poruszane mechanizmem zegarowym trykają się rogami 12 razy.
Z czasem automaty ulegały miniaturyzacji. Polskim przykładem tej tendencji
jest, znany tylko z relacji, teatr mechaniczny zegara, który król Zygmunt III Waza
(1566-1632) podarował nuncjuszowi Gaetano. Zegar wykonany miał kształt bazyliki św. Piotra w Rzymie, przed którą srebrne automaty celebrowały procesję.
Gdy zegar bił, orszak posuwał się, ojca świętego niesiono w krześle, odzywały
się trąby i kotły27.
Szczególnie interesującym zabytkiem – ze względu na analogie z orłem leżajskim – jest heraldyczno-emblematyczny orzeł-automat, poruszający się jak żywy
ptak, skłaniający głowę i wydający odgłosy. Jako element bram triumfalnych, towarzyszył on ważnym uroczystościom państwowym, od czasów wjazdu Henryka
Walezego do Krakowa w 1573 roku:
„[…] subtelnie i misternie narządzony, liliami białymi piersi naszpikowane mający; ten się na wszystkie strony, gdzie jeno król nowy […] jechał,
http://zegarkiclub...
http://www.pieknygdansk.gda.pl/astronom.html (21.05.2011).
26
http://www.bazylikamariacka.pl/041.html (21.05.2011).
27
http://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Zegar (21.05.2011).
24
25
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skrzydłami trzepocząc, głowę nachylając i niejakimi podobieństwem wesele udając obracał”28.

Orzeł-automat stał się stałym elementem dekoracji bram triumfalnych wznoszonych dla uczczenia wjazdów kolejnych władców i ich małżonek29. Znajdujemy go w opisie bramy triumfalnej na wjazd Zygmunta III do Krakowa, gdzie
czytamy:
„[…] nad tą bramą unosił się Orzeł Biały, herb Królestwa Polskiego,
który czynił pokłony, a przy nim wielka liczba surmaczów, muzyką króla
witający”30.

Być może inspiracją dla niego była pamięć niedościgłych umiejętności drewnianego mechanicznego orła, spektakularnego dzieła Johannesa Müllera (1436-1476), wybitnego matematyka, astronoma i astrologa z Królewca. Relacje o niewiarygodnych wyczynach automatu-orła znane są z opisu uroczystego wjazdu
cesarza Maksymiliana do Norymbergii w roku 1470. Donoszą one, że kiedy cesarz był jeszcze w pewnej odległości od miasta, wyleciał naprzeciw niego na
powitanie orzeł-automat, po czym wrócił do okna na szczycie bramy miasta i pozdrowił cesarza, rozpościerając skrzydła i kłaniając się31.
Wysuwane są przypuszczenia, że orzeł-automat uświetniający niegdyś triumfalne bramy polskich władców zachował się do dzisiaj w kościele Mariackim
w Krakowie (il. 8)32. W przeszłości drewniana, pozłacana figura mechanicznego
orła, poruszająca skrzydłami i pochylająca głowę podczas konsekracji (podobnie
jak w Leżajsku), wkomponowana była w prospekt tzw. organów krzywych, zwanych też organami pod orłem bądź organami królewskimi, których gruntowną
przebudowę rozpoczął w roku 161833 Hans Hummel (zm. 1630)34 z Norymbergii lub z Coburga, a ukończył w latach 1638-1641 jego uczeń Jerzy Nitrowski

28
K. Targosz, Oprawa artystyczno-ideowa wjazdów weselnych trzech sióstr Habsburżanek
(Kraków 1592 i 1605, Florencja 1608), [w:] Teatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, Materiały konferencji naukowej zorganizowanej na Zamku Królewskim na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 23-25 marca 1998, Kraków 1999, s. 211.
29
E. Letkiewicz, Klejnoty heraldyczne na dworze wazów, „Kronika Zamkowa” 2008, nr
1-2(55-56), s. 7.
30
M. Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków 1976, s. 211.
31
http://automata.co.uk/History%20page.htm (11.05.2011).
32
Rożek, op. cit., s. 18-19 (fot. 4); K. Targosz, op. cit., s. 211-212.
33
http://przeglad.olkuski.pl/index.php/kultura-i-rozrywka/4164-godzina-z-muzyk (16.05.2011).
34
http://www.operas.com.ar/Music-Encyclopedia/59133/Nitrowski.htm (19.05.2011).
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(1605-po 1673)35, protoplasta rodziny budowniczych organów (prawdopodobnie
słowackiego pochodzenia), powiązanej działalnością także z Gdańskiem. Instrument ten przetrwał do roku 1819. Najpełniejszy jego opis zawdzięczamy Michałowi Stachowiczowi, świadkowi jego usunięcia. Czytamy w nim:
„Nad organami na samym wierzchu był Orzeł znak królestwa Polskiego mechaniczne zrobiony, który oddawał ukłon schylaniem się gdzie natenczas jego skrzydła wznosiły się w górę podczas Świąt Wielkich i innych
wotyw gdy było podniesienie. […] Także podczas bytności w tym kościele
królów Polskich jeszcze za króla Stanisława Poniatowskiego, tego ostatniego z dynastii wolnego wyboru. Ten orzeł wspomniany jemu oddał ostatnie uszanowanie. Już po tym stał się nieudolnym.”

Prospekt rozebrano, orła „na pamiątkę czasów dalszych” oszczędzono. Po
peregrynacjach po wnętrzu świątyni eksponowany jest obecnie na balustradzie
zachodniego chóru muzycznego, pod prospektem organowym w nawie głównej
kościoła Mariackiego36.
Jednak w świetle zachowanych archiwaliów z czasów barokowej przebudowy
prospektu organów krzywych w początkach XVII stulecia pojawiają się poważne
wątpliwości co do tożsamości tego automatu z mechanicznym orłem zdobiącym
łuki triumfalne wznoszone na uroczyste wjazdy królów polskich. Z rachunków
wynika bowiem, iż snycerz otrzymywał od władz kościoła pieniądze za „zrobienie orła na wierzch organ, także i flores niektóre […]”. Płacono również „malarzowi od pozłocenia grati i gwiazdy wpośrodku”. Ponadto, prawdopodobnie
także do jego mechanizmu odnosi się rachunek, w myśl którego stosowne honorarium wypłacono „ślusarzowi co przyprawiał do tego orła żelazka”37.
Automat z kościoła Mariackiego musiał być niewątpliwie znany pochodzącemu z Krakowa budowniczemu organów leżajskich, Janowi Głowińskiemu.
Mógł go też zainspirować, o czym świadczyć mogą daleko posunięte analogie
pomiędzy formą, działaniem i pierwotną lokalizacją obu orłów traktowanych
jako zwieńczenie prospektów. Jest rzeczą prawdopodobną, że oba te przypadki
są skromnym reliktem zjawiska, którego skala była w przeszłości daleko szersza.
Niestety, organy były najczęściej modernizowanym i wymienianym elementem
wyposażenia kościołów, stąd nie mamy właściwie w Polsce barokowych organów zachowanych w stanie pierwotnym.

http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=979 (15.05.2011).
Ibid.
37
Ibid.
35
36
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Pewne wyobrażenie o skali i możliwości wczesnych mechanicznych mediów
audiowizualnych może dać teatr mechaniczny organów oliwskich, młodszych od
leżajskich prawie o wiek. Wykonany przez Johanna Wilhelma Wulffa z Ornety
w latach 1763-1788, jest spektakularnym przykładem rozwinięcia całego spektaklu niebiańskiego, sprzężonego ruchami i dźwiękiem z mechanizmem organów
(il. 9). Anioły, trzymające trąby, puzony i dzwonki, są wprowadzane w ruch razem z wirującymi słońcami i gwiazdami38.
Ale nawet ta inscenizacja jest dość skromna w porównaniu z teatrami mechanicznymi świata zachodniego. Tu najbardziej spektakularnym przykładem – związanym z Polską przez osobę fundatora – jest teatr hydrauliczny skonstruowany
w 1742 roku, z polecenia ekskróla Polski Stanisława Leszczyńskiego (1677-1766), w ogrodach zamku le Rocher w Luneville39. Waloński inżynier Francis
Richard – konstruktor mechanicznych sterowników zegarowych40 – zbudował tu
wioskę, wkomponowaną w panoramicznie otaczający widzów skalisty krajobraz
górski, zaludnioną przez 88 drewnianych automatów. Figur o naturalnej wielkości
z twarzami oddającymi portretowo rysy miejscowych mieszkańców. Wyobrażenia
dzieci, pasterzy, zwierząt, prac domowych i rzemiosł, przedstawienie pustelnika,
muzykantów grający na fletach i skrzypcach, a nawet pijaków, składały się na
sielski spektakl teatru życia41.
Poruszane siłą wody humanoidalne automaty – przemieszczające się po wytyczonych geometrycznie torach i wykonujące kontrolowane mechanicznymi
sterownikami ruchy, opisane wyliczonym matematycznie algorytmem narracji,
powiązane z wydobywanymi synchronicznie efektami dźwiękowymi – można
uznać za protoplastów współczesnych mediów cyfrowych. Niełatwo dostrzec
związki pomiędzy nimi a rażącym chropowatością wykonania i prostotą motoryki mechanicznego ruchu ptakiem klepakiem. Na co dzień jawi się on nam
jako zgrzebny relikt małomiasteczkowego rękodzielniczego rzemiosła, nostalgiczne wspomnienie świata jarmarków, odpustów i obwoźnych kramarzy. Ale ta
skromna, drewniana „samoanimująca” się zabawka jest czymś więcej – dalekim
pogłosem najbardziej śmiałej idei, jaka od zarania cywilizacji zaprzątała umysł
człowieka, idei stworzenia mechanicznego życia.

http://www.trojmiasto.pl/oliwa/o_organy.html#oliwskie (20.05.2011).
http://www.luneville.fr/tourisme/monuments/les-bosquets/ (21.05.2011).
40
http://www.ot-lunevillois.com/UserFiles/File/le-chateau-de-luneville-sur-les-plans-de-boffrand.pdf.
(21.05.2011).
41
http://marcelirozwadowski.blox.pl/2009/03/taki-szczegół-francuski-manieryzm-teatr.html.
38
39
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Il. 1. Ptak klepak, fot. Marek Letkiewicz.

Il. 2. Automat motyl, cynowa zabawka
wyprodukowana przez Philadelphia Tin
Toy Manufactory, reprint [za:] http://
atlantaantiquegallery.com/c-64742-toysantique-vintage-tin-type-toys.html.

Il. 3. Automat łabędź, cynowa zabawka,
reprint [za:] http://www.liveauctioneers.
com/item/7292499.

Il. 4. Klepetajka, fot. Marek Letkiewicz.
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Il. 5. Mechaniczny orzeł ze zwieńczenia głównego prospektu organowego w kościele
oo. Bernardynów w Leżajsku, ukończony w 1693, reprint [za:] http://www.organy.art.
pl/instrumenty.php?instr_id=142.
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Il. 6. Teatr automatyczny, zegar astronomiczny z kościoła Mariackiego
w Gdańsku, ukończony w roku 1470, reprint [za:] http://cruises.about.com/od/
northerneuropeancruises/ig/Gdansk-Poland-Pictures/gdansk010.htm.
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Il. 7. Mechaniczne koziołki zegara na wieży
poznańskiego ratusza, stan obecny (po 1954),
reprint [za:] http://www.polskieszlaki.pl/
galeria/21,1,1,0,Poznanskie-koziolki.html.

Il. 8. Mechaniczny orzeł na parapecie zachodniego chóru
muzycznego, kościół Mariacki w Krakowie, obecna
lokalizacja, reprint [za:] http://www.organy.art.pl/instrumenty.
php?instr_id=979.

Il. 9. Teatr mechaniczny organów w katedrze Oliwskiej, ukończony w 1788, reprint [za:] http://
img.trojmiasto.pl/zdj/c/1/8/720x600/80479-Organy-w-Katedrze-Oliwskiej-w-Gdansku.jpg.

Żółty ptak klepak i polskie ślady mechanicznego życia

25

SUMMARY
Klepak is a wooden kinetic toy produced since the 1930s in the vicinity of Leżajsk.
Its attractiveness consists in the fact that it moves its wings “itself”. The “mystery” of
animation lies in the crank mechanism which converts rotary movements of the wheels
into oscillatory movements of the wings. From the point of view of mechanics klepak is
a semi-automatic machine. Many similar semi-automatic machines have been produced
before, including metal toys made from the first half of the 19th century in factories in
Nuremberg and America. The Croatian klepetajka, produced from the 19th century onwards, in Hrvatsko Zagorie region, is very close to klepak.
Klepak is traditionally painted yellow. It is a very rare color in the world of Polish
birds. So why has it been chosen and why is it so consequently used?
The historical context should give a hypothetical answer. From the Baroque organ
front of the basilica of Observant Friars in Leżajsk a gold eagle-machine, which moves
its wings, looks down and bows during consecration. The yellow glitter of the bird klepak
may represent the preciousness of the gold of the mechanical eagle. Because klepak,
reduced to the position of a toy, is a relict of the art, flourishing since he ancient times,
of building automatic machines, kinetic sculptures imitating living organisms by their
appearance and action. The ability to move “on their own” was stressed in this category
of artifacts and it was treated as the simulation of the basic property of nature. Today we
notice the art of illusion in it. In the past these were not illusion but manifestation of life
and they were treated as symbolic-magic figures with all metaphysical implications.
B. J. Chmielowski (1700-1763), the author of the first Polish general encyclopedia Nowe
Ateny albo Akademia wszelkiej scyencyi pełna (New Athens or Academy full of All Science)
[…] parts 1-2, Lvov 1745-1746, wrote about them in the same spirit. What is art for us, for
him it belonged to the domain of knowledge described in the chapter titled Of Magic or Sorcery. Chmielowski twice touched upon the problem of independently moving man-made figures. Once, when he described the field of natural magic, the second time when he discussed
artificial magic. He distinguished, in this way, two routes of creation of “artificial life”: the
animistic line in which to animate – meant to breathe the spirit or soul into the matter; and the
mechanical line which treated the animate world as a kind of machine.
Both routes can be traced within the last three thousand years. Texts edited in the 10th
century BC in Salomon’s court started their history. It is the description of the creation
of a human being (Genesis) and reports about Salomon’s throne surrounded by the menagerie of animals-automatic machines (Targum, Book of Esther). Those texts started the
history of two interweaving concepts of creation of artificial life. They formed an aura in
which the eagle from basilica in Leżajsk was born at the end of the 17th century. The author of the article, stressing the Polish motive, shows its place in the history of automatic
machines. In the shadow of this great history the klepak bird, which strikes us with crude
workmanship, became even more inconspicuous. But this modest kinetic toy is a distant
echo of a brave idea which absorbed human minds from the beginning of civilization –
the idea of creating mechanical life.

