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Abstract: Among many different kinds of works of art and 
artistic craft, one may also readily find one which concerns 
a group of classical objects from the 16th and 17th centuries, 
but in miniature versions, including military ones, namely 
handguns, long-gun firearms and cannons, the so-called 
„jewellery weapons” as well as miniature boxes. They are 
quaint relics, works of the highest value, very expensive and 
extremely rare. They were created as a result of the harmon-
ic merging of gold, the precious ore, the greatest craftsman-
ship, extraordinary manual abilities and unique style. Thanks 
to their undeniable value, once they appeared they became 
sought-after, luxurious and unique products. At the turn of 
the 17th century, their main producer was Mich(a)el Mann, 
together with his brother Conrad, who were active on the 
territory of the Holy Roman Empire with a highly-specialised 
workshop, regardless of where they operated.

Mich(a)el Mann, as indicated by two lexical sources, lock-
smith and gunsmith, was born in about 1560 in Augsburg 
and died after 1630, most probably in Wöhrd, then on the 
outskirts of Nuremberg. He married Ursula Rempf in 1589. 
At the same time he received civic privileges in Augsburg, 
and the gunsmith Michael Sattler was one of his guaran-

tors. He received craftsman’s privileges on 19 February 
1589 when his name was entered into the guild book as 
a gunsmith. He appears to have stopped working in Augs-
burg in 1616, and a few years later he started working in 
Fürth and Wöhrd. On 13 June 1623, the council of Nurem-
berg refused to grant him civic priviliges.

Of the very small group of mannerist masters of minia-
tures, Mich(a)el Mann is considered to be one of the most 
prominent representatives active principally in Nuremberg 
and Augsburg. He was the creator of sophisticated luxuri-
ous objects, extremely difficult to manufacture, which may 
be divided into two categories: ‘jewellery weapons’ and 
miniature ‘love boxes’ (in German Minnekästchen). Thanks 
to them, Mich(a)el Mann, and to a lesser extent his brother 
Conrad, gained European renown. When admiring his min-
iature works of micro-mechanics, it is worth remembering 
that they were created during a period when adequate 
precise machinery or specialised equipment and tools were 
not available. These objects, skilful and meticulously exe-
cuted with great attention to detail, often on a scale 1:10 
with respect to their real counterparts, demonstrate their 
creators’ manual skills. These objects, now to be found in 
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European museums, also deserve the attention of Polish 
museum professionals, to be treated as valuable and worth 

seeking, so that lovers of old artistic craft and sophisticated 
collectors may admire them in our museums.

Keywords: jewellery weapons, love boxes, gold, multipoint multiblock locks.

Pośród różnych rodzajów dzieł sztuki oraz wyrobów rzemio-
sła artystycznego bez trudu odnaleźć można również takie, 
które wśród krajowych muzealników nie wzbudzają szcze-
gólnych emocji, nie mówiąc o większym zainteresowaniu2. 
Odnosi się to do wykonanych w XVI i XVII w. klasycznych 
obiektów militarnych, ale w wydaniu miniaturowym, w tym 
broni palnej długiej3 i krótkiej, tzw. broni biżuteryjnej, ar-
mat4 oraz wcześniej niespotykanych miniaturowych skrzy-
neczek5. Są to zabytki osobliwe, dzieła sztuki „zbytkownej”6 
najwyższej klasy, bardzo kosztowne i rzadkie. Powstały 
w wyniku harmonijnego połączenia najwyższego rzemieśl-
niczego kunsztu, niezwykłych zdolności manualnych wyko-
nawcy oraz niepowtarzalnej stylistyki. Niemal od momentu 
pojawienia się, dzięki niezaprzeczalnym walorom, przez bli-
sko 100 lat były poszukiwanymi, luksusowymi, niezwykłymi 
wyrobami. Na przełomie XVI i XVII w. głównym ich wytwórcą 
był czynny na terenie Rzeszy Niemieckiej Mich(a)el Mann, 
dysponujący – niezależnie od miejsca jego funkcjonowania – 
wysoko wyspecjalizowanym warsztatem oraz współpracujący 
z nim brat Conrad. 

Mich(a)el Mann, artysta ślusarz – jak podają dwa źród-
ła leksykalne – i rusznikarz urodził się ok. 1560 r. w Augs-
burgu, zmarł po 1630 r. prawdopodobnie w Word, wtedy 
przedmieściu Norymbergi, od 1825 r. będącym jej dziel-
nicą. Syn Sebastiana, nożownika z Schwabach, zawarł 29 
stycznia 1589 r. związek małżeński z Ursulą Rempf. Jedno-
cześnie przyjął prawa miejskie w Augsburgu7 (co równało 
się z przyznaniem obywatelstwa miasta), a jednym z jego 
poręczycieli był rusznikarz Michael Sattler8. Prawa rzemieśl-
nicze przyznano mu 19 lutego 1589 r. i wtedy wpisano do 
księgi cechowej jako rusznikarza. Ślad jego funkcjonowania 
w Augsburgu urywa się w 1616 roku. 

Według nie tylko niemieckich badaczy obaj bracia przez 
jakiś czas mogli pracować poza Augsburgiem, a być może 
i granicami Rzeszy Niemieckiej, stąd niepełne dane o ich 
aktywności zawodowej. Nie można też wykluczyć, iż bez-
pośrednią przyczyną opuszczenia miasta mogły być prob-
lemy egzystencjalne – brak dostatecznej liczby zamówień. 
Po kilku latach M. Mann ponownie podjął pracę w Fürth 
i w Wöhrd. Rada Norymbergi 13 czerwca 1623 r. odmówiła 
mu przyznania praw miejskich (?). Zgodnie z hasłem leksy-
konu, znany jest jako wykonawca złoconych w ogniu, tzw. 
miniaturowych skrzynek, a także miniaturowych pistoletów, 
strzelb i armatek. Podobne skrzyneczki wykonywał również 
czynny w Augsburgu jego brat Conrad9. 

W życiorysie Micha(e)la Manna odnotowane jest rów-
nież pewne wydarzenie, które mogło położyć się głębokim 
cieniem na dalszej zawodowej karierze, lub co najmniej 
w znacznym stopniu ją ograniczyć. Wiadomo, że za niejas-
ne złamanie prawa – trudno stwierdzić czy przepisów miej-
skich lub cechowych, czy za jakieś wydarzenie kryminalne 
– zasądzono mu bliżej nieokreśloną karę, którą miał odbyć 
w więzieniu. Dzięki wstawiennictwu burgrabiego10 Bran-

denburgii jednak jej uniknął. W podzięce Mann ofiarował 
mu kunsztownie wykonany przez siebie zegarek (zegar?)11. 
Okazało się zatem, że posiadał on również umiejętność wy-
konywania zawodu zegarmistrza. 

Mich(a)el Mann to nieznany szerszym kręgom odbiorców, 
niekonwencjonalny rzemieślnik- artysta. Jego kunszt przy-
pomina nieco mistrzostwo działających w wieku XIX wiel-
kich twórców przedmiotów „zbytkownych”, by wspomnieć 
rosyjskiego złotnika Petera Carla Fabergé (1846–1920) 
i jego wspaniałe „jaja carskie” pokryte kolorową emalią ko-
mórkową, czy Nicholasa Noëla Bouteta (1761–1833) genial-
nego, francuskiego królewskiego rusznikarza – dyrektora 
artystycznego wytwarzającej broń manufaktury w Wersa-
lu. Choć jego prace powstawały w epoce nieporównywal-
nie skromniejszych technicznych możliwości, pod wieloma 
względami są niemniej fascynujące. 

Wiek XVI – epoka wynalazków 
i osobliwości 
Epoka renesansu to nie tylko zainteresowanie kulturą an-
tyku, rozwój literatury oraz nowych form w sztuce, ale 
i ogromne osiągnięcia techniczne. Wtedy narodziły się ta-
kie pojęcia, jak wynalazca, wynalazek czy inżynier, związa-
ne z życiem codziennym oraz rozwojem nauki. W efekcie 
rozmaitych doświadczeń i eksperymentów pojawiły się 
różnego rodzaju wynalazki, urządzenia czy konstrukcje, 
często unikalne. Na szczególną uwagę zasługują te, które 
znalazły szersze zastosowanie, a więc instrumenty astrono-
miczne i matematyczne, zegarki kieszonkowe, zegary okrę-
towe i stołowe mające kształt kafli, stąd zwane „kaflaka-
mi” lub „żabami”12, globusy, różnego rodzaju maszyny, jak 
wiertarki, czy tokarki oraz inne, czasem proste, a niekiedy 
skomplikowane narzędzia. Wśród wynalazców znaleźli się 
najwięksi geniusze w dziejach ludzkości, jak Leonardo da 
Vinci (1452–1519) chociaż ich pomysły często pozostawały 
tylko w formie, nie zawsze dających się zrealizować, idei. 
Z inspiracji da Vinci powstało łożysko, machiny oblężnicze, 
walcarka13… i znacznie więcej wynalazków w postaci rysun-
kowych koncepcji. 

W połowie XVI w. pojawiły się, będące efektem działań 
niezwykle zdolnych, twórczych ludzi, liczne efektowne cie-
kawostki – automaty i zabawki mechaniczne, by przywołać 
rozmaite ruszające się lalki. Z racji wysokich cen nabywane 
były tylko przez najbogatszych – władców i arystokrację. Do 
nich należały też miniaturowe zbroje14 i inne zminiatury-
zowane obiekty wykonywane na specjalne zamówienie dla 
zaspokojenia próżności, ciekawości oraz chęci zadziwienia 
oglądających je, a nie praktycznego pożytku. Stanowiły 
część składową tego, co od lat 20. XX w. w dziejach kultu-
ry zwykło się nazywać epoką manieryzmu. Termin manie-
ra w XVI w. zawierał kilka znaczeń, ale twórczość mistrza 
Manna mieściła się w pożądanej wtedy kunsztowności 
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i opartej na practica stylistycznej koncepcji oraz technicznej 
biegłości. W tymże samym XVI w. włoskiego przymiotnika 
artificioso używano w formie pochwalnej, zatem pokonanie 
trudności, i demonstrowanie technicznej biegłości wywo-
ływać miało podziw oglądających15. Za niewątpliwą zaletę 
uważano nie tylko ich przezwyciężanie ale i demonstrowa-
nie swego kunsztu w różnych dziełach sztuki oraz przed-
miotach z zakresu rzemiosła artystycznego. Wyroby Manna 
doskonale to ilustrują czyniąc z niego jednego z najznako-
mitszych przedstawicieli niemieckiego manieryzmu16.

Charakterystyczne dla XVI i XVII w. były licznie powsta-
jące gabinety osobliwości (niem. Kunstkammer, Wun-
derkammer, Kunstkabinett)17. Jak powszechnie wiadomo 
gromadzono w nich różnego rodzaju unikaty – kurioza 
i ciekawostki. Obok siebie znajdowały się: obrazy, rzeźby, 
gemmy, medale, ryciny, muszle, książki, mikroskopy, ze-
garki, egzotyczne zwierzęta, koralowce, wyroby z drogich 
kruszców i kości słoniowej, bursztynu, skamieliny, miniatury 
oręża oraz inne niezwykłości18. Dla ówczesnych stanowiły 
rodzaj pewnego teatrum świata. Ich wygląd poznać można 
z licznych XVII-wiecznych obrazów i nieco rzadszych rycin. 
Czasem zajmowały dużą salę lub mniejszy pokój, u mniej 
zamożnych19 miały tylko formę witryn – specjalnych szaf 
o podwójnych drzwiach, z których pierwsze, oszklone chro-
niły zgromadzone zabytki przed kradzieżą, a drugie, „ślepe” 
często służyły do zawieszania od wewnątrz różnego rodzaju 
obiektów. Pod koniec XVI w. w Niemczech Kunstkammery 
były wyjątkowo liczne, istniały niemal w każdym dworze, 
a ich właścicieli, podobnie jak w całej Europie, nazywano 
amatorami, miłośnikami – dzisiaj powiedzielibyśmy kolek-
cjonerami. Ich zasobność zazwyczaj była wynikiem rywali-

zacji, gdyż traktowano je jako formę propagandy odgrywa-
jącej dużą rolę w życiu społeczeństw, a w końcu XVIII w., 
niektóre stały się zalążkiem dzisiejszych muzeów. Dodajmy, 
iż epoka renesansu sprzyjała kolekcjonerstwu, był to okres 
poznawania świata i otaczającej rzeczywistości.

Z bardzo nielicznej grupy manierystycznych mistrzów-mi-
niaturzystów, Mich(a)el Mann zaliczany jest do najwybitniej-
szych przedstawicieli działających głównie w Norymberdze 
i Augsburgu. Należy nadmienić, iż Norymberga z jej rozkwi-
tem kulturowym przypadającym na XV i XVI w. stała się cen-
trum niemieckiego renesansu. To w owym ośrodku nastąpił 
rozwój rzemiosła wszelakiego, w tym zegarmistrzowskiego. 
Znakomitym przedstawicielem tej profesji był Johan Kiefuss, 
któremu przypisuje się opracowanie (w 1517 r.) zamka koło-
wego. Drugim ważnym miastem był Augsburg, który zasłynął 
w Europie jako wielki ośrodek handlu i rzemiosła złotniczego. 
Oba miasta należały do najbogatszych w ówczesnej Rzeszy. 
Stan taki trwał do wojny trzydziestoletniej (1618–1648) kiedy 
to nastąpił upadek znaczenia obu tych ośrodków.

M. Mann był twórcą wyrafinowanych w formie „zbytkow-
nych”, niezwykle trudnych do wykonania, przedmiotów, któ-
re możemy podzielić na dwie grupy: „broni biżuteryjnej”20 
i miniaturowych „miłosnych skrzynek” (niem. Minnekäst-
chen). To właśnie dzięki nim zyskał europejską sławę. Oglą-
dając jego miniaturowe dzieła mikro mechaniki pamiętać 
należy, że powstawały w okresie kiedy nie dysponowano 
odpowiednimi, precyzyjnymi maszynami i specjalistycznymi 
urządzeniami oraz narzędziami, wszak te dopiero się rodziły. 
Te przedmioty, wykonane z ogromną pieczołowitością i dba-
łością o szczegóły, powstawały często w skali 1:10 w stosunku 
do używanych odpowiedników i są dowodem manualnego 

1. Mechaniczna lutnistka, ok. poł. XVI w. 

1. Mechanical lute player, c. mid-16th century. 

2. Mechaniczna lalka. Mnich, ok. poł. XVI w.

2. Mechanical doll. Monk, c. mid-16th century.
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kunsztu ich twórcy. Z braku dostępu do niezbędnych maleń-
kich imadełek, pilników, narzynek, gwintowników, piłek do 
cięcia i ażurowania metalu, śrubokrętów, młotków, także pro-
filowych do repusowania, Mann – podobnie jak inni zdolni 
rzemieślnicy – musiał wytwarzać je we własnym zakresie. Za-
pewne nie było to proste z racji ich mikroskopijnych wymia-
rów, ale właśnie z tego względu narzędzia te same w sobie 
musiały być bardzo interesujące.

Rozliczne trudności z jakimi zmagał się M. Mann nie odstra-
szały go przed podejmowaniem kolejnych wyzwań. Wprost 
przeciwnie, wykazywał się sporym zmysłem konstruktorskim 
dokonując wielu eksperymentów i czyniąc udoskonalenia21. 
Można przyjąć, iż w ponad czterdziestoletniej pracy jego war-
sztat opuściło co najmniej kilkadziesiąt, najprawdopodobniej 
ponad sto, a może i więcej egzemplarzy miniaturowych pi-
stoletów kołowych – „broni biżuteryjnej” oraz znaczna liczba 
miniaturowych skrzyneczek22. Na tak efektywną działalności 
wpływała zapewne współpraca z bratem23, choć nie wiemy, 
jak długo ona trwała. Warto zauważyć, iż skrzyneczki obydwu 
prezentowały ten sam wysoki poziom wykonania. 

Mich(a)el Mann i jego „broń biżuteryjna”
Mann był niedościgłym wykonawcą precyzyjnych minia-
turowych pistoletów – „broni biżuteryjnej” o skompliko-

wanych zamkach kołowych24 wyrabianych w dwóch wa-
riantach25 niezależnie od ich wielkości26. Pierwszy, były 
to XVI-wieczne „puffery” – występujące parami pistolety 
olstrowe jazdy, z zamkiem kołowym, kolbą mocno wygiętą 
ku dołowi, zwieńczoną wydatną kulistą głowicą umożliwia-
jącą ich łatwe wyjmowanie z olstra. Wśród znanych tego 
typu zabytków na wyjątkową uwagę zasługuje jego „robo-
ty” miniaturowy „puffer” z lufą „garłaczową” podobną do 
roztrąbu trąbki zaliczony do szczególnych wyjątków. Drugi 
wariant stanowiły pistolety z rękojeściami zakończonymi 
tzw. rybim ogonem (niem. Schwanzfisch)27. Jedne i drugie 
od początku stały się obiektami kolekcjonerskimi z racji 
swoich niezwykłych cech – niespotykanej miniaturowości 
i niewątpliwej „urody”. Niebiesko-granatowe barwy części 
żelaznych znakomicie współgrały z złoconymi częściami 
z mosiądzu, stąd też przedkładane były nad oryginały po-
zbawione tych walorów. 

Hipotetycznie zakładając, pewna część „broni biżuteryj-
nej”, ta z koluszkami (kółeczkami) do łańcuszka, noszona 
była przez niektóre damy dworów europejskich czy najbo-
gatsze szlachcianki w kieszonkach na piersiach bądź, jako 
wisiorki na szyi, podobnie jak pektoraliki28 – świadcząc 
o stopniu zamożności ich właścicielek. Można bez ryzyka 
przyjąć, iż te drogocenne „drobiazgi” spełniały podobną 
rolę w ubiorze męskim, choć nie potwierdzają tego ów-

3. Gabinet osobliwości (niem. Kunstkammera). Obraz olejny (wym. 640 x 471 cm), lata 90. XVII w., mal. Domenico Remps

3. Cabinet of curiosities (in German Kunstkammera). Oil painting (640 × 471 cm), 1690s, by Domenico Remps
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Tab. I. Miniatury pistoletów kołowych XVI - XVII w. z kolekcji Muzeum Poldi Pezzoli (nr inw. 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931), skala 1:1

Table I. Miniatures of 16th- and 17th-century wheel-lock pistols from the Poldi Pezzoli Museum collection (inv. no. 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 
930, 931), scale 1:1. 
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5. Trzy miniaturowe pistolety kołowe – „bron biżuteryjna” z tzw. rybim ogonem (niem. Schwanzfisch) w puzderku drewnianym. Wym. puzderka: 5 x 7 cm

5. Three miniature wheel-lock pistols – „jewellery weapons” with the so-called fish tail (in German Schwanzfisch) in a wooden casket. 5 × 7 cm

4, 4a. „Broń biżuteryjna” z łańcuszkiem do noszenia na szyi lub w kieszonce na piersi. Dł. pistoletu po przekątnej 62 mm, skala 1:1

4, 4a „Jewellery weapons” with a chain, to wear around the neck or in the pocket on the chest. Diagonal length of the pistol 62 mm, scale 1:1

czesne portrety. Nieliczne, w celu ewentualnego poszczy-
cenia się nimi, były noszone przez właścicieli w maleńkich, 
specjalnych puzderkach najczęściej wykonanych z drewna, 
szylkretu, lub kości słoniowej. Miniaturki broni pozbawio-
ne koluszek stanowiły uzupełnienie mechanicznych lalek 

i podobnych ciekawostek znajdując miejsce w niejednym 
gabinecie osobliwości. Owe nader rzadkie, luksusowe, wy-
sublimowane wyroby miały dla posiadaczy niemałe zna-
czenie, a i dzisiaj są bardzo poszukiwane i cenione przez 
kolekcjonerów. Obecnie ich wartość jest relatywnie wyższa 
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w stosunku do, pożądanych przez zamożnych kolekcjone-
rów dawnej broni myśliwskiej, „cieszynek”29 inaczej „ptasz-
niczek” bogato inkrustowanych kością i macicą perłową, czy 
równie kunsztownie zdobionych arkebuzów. Wskazują na to 
ceny katalogowe znanych i popularnych w świecie domów 
aukcyjnych30. 

Na rynku antykwarycznym czasami pojawiają się nieuda-
ne kopie mannowskiej „broni biżuteryjnej”, wykonane przez 
poszukujących łatwego zarobku naśladowców. Jedną z nich 
była miniatura pistoletu kołowego – „puffera” z przełomu 
XIX i XX w. prezentująca dużo niższy poziom wykonania, 
oferowana na 56. aukcji domu aukcyjnego Hermann Histo-
rica z Monachium w 2008 roku31. Do ciekawszych należy 
również miniaturowy pistolet oferowany na 66. aukcji tego 
samego domu aukcyjnego w 2013 roku32. Dodajmy, iż pi-
stolety Manna to „broń” w wielu przypadkach do dzisiaj 
w pełni sprawna, z której można strzelać33. 

Części składowe miniaturowych 
pistoletów: 
Lufy kalibru od 2 do 4 mm, długości od 20 do 65 mm, 
a w wyjątkowych przypadkach do 100 mm. Na zewnątrz 
okrągłe i wielokątne, wewnątrz gładkie, niekiedy lekko 
zdobione. Często szmelcowane na błękitno. Pozbawione 
warkocza. Na grzbietach luf w wielu egzemplarzach zain-
stalowane są koluszka do łańcuszka. 

Zamki kołowe34, jako konstrukcje niezwykle skompli-
kowane składają się z kilkudziesięciu ruchomych elemen-
tów. Z zewnętrznym kołem żelaznym w poprzek naciętym 
i utwardzonym z czworogrannym trzpieniem dla klucza. 
Zbudowane są na dwóch przeciwległych stronach płyty za-
mka. Panewki mosiężne, rzadziej żelazne. Kurki żelazne na 
prostej profilowanej nóżce. Języki spustowe żelazne w po-
staci prostego spłaszczonego trzpienia osadzone w wycię-
tych kanałach kabłąków spustowych (mosiężnych) wysta-
jące poza ich obrys. Wszystkie zewnętrzne części zamków 
najczęściej szmelcowane na błękitno. 

Osady (łoża i kolby) mosiężne, złocone w ogniu, bywają 
również żelazne. Łoża sięgające do wylotu lufy, lub nieco 

krótsze, zdobione grawerunkiem. W łożach pod lufami nie-
kiedy istnieje kanał dla pobojczyka35. Pobojczyki żelazne. 
Kolby spłaszczone, skośnie załamane ku dołowi zdobione 
grawerunkiem i złoconymi mosiężnymi aplikami, najczęś-
ciej zakończone kulistymi głowicami lub tzw. rybim ogonem, 
mające (incydentalnie) maleńkie trzpienie, lub koluszka do 
łańcuszka. 

Miniaturowe „miłosne skrzyneczki” 
Drugą grupę luksusowych wytworów M. Manna stano-
wią „miłosne skrzyneczki”. Na szczególną uwagę zasługu-
ją zainstalowane w nich „wieloryglowe zamki rozporowe” 
umieszczone pod uchylnymi wiekami, uruchamiane jednym 
kluczem. Mimo swej miniaturowości to wyrafinowane, 
skomplikowane i w niezwykłym stopniu precyzyjnie wy-
konane mechanizmy. Przypominają zamki współczesnych 
dużych kas pancernych, tyle że zminiaturyzowanych, lub 
podobne są do mechanizmów większych zegarków. Do ich 
wytwarzania Mann stosował takie materiały, jak: żelazo, 
mosiądz, miedź, aksamit, barwione sukno czy jedwab. Od-
rębną kwestią było pozyskiwanie półfabrykatów, różnego 
rodzaju prętów żelaznych, blach mosiężnych, miedzianych 
i płytek żelaznych stanowiących bazę wyjściową, także dla 
miniaturowej broni. Podobnie, jak ówcześni mistrzowie, na 
potrzeby własne musiał je wytwarzać sam lub częściowo 
nabywać u innych rzemieślników. Wynika z tego, że posia-
dał niezbędną wiedzę i doświadczenie w trudnej dziedzinie 
jaką jest materiałoznawstwo oraz znajomość różnych tech-
nologii, np. umożliwiających mu kucie sprężyn łącznie z ich 
z obróbką cieplną .

Oglądając wnikliwie miniaturowe skrzynki, niekłamany 
podziw wzbudzają owe, w pełni działające, „wieloryglowe 
zamki rozporowe”. Zachwyca wielość występujących w nich 
rygli, misternie wykonane różnorakie sprężyny, stopień 
skomplikowania mechanizmów, gabaryty poszczególnych 
egzemplarzy oraz wystrój. 

Z technik zdobniczych Mann, jako podstawowy środek 
wyrazu, stosował grawerowanie, z nadzwyczajną staran-
nością i wrażliwością zdobiąc nim swoje miniaturowe skrzy-

6, 6a. Kopia pistoletu kołowego z zamkiem kołowym z tzw. rybim ogonem (niem. Schwanzfisch). Długość lufy 34 mm, skala 1:1, w: Katalog aukcyjny (66), nr 
kat. 33. Hermann Historica 2013 

6, 6a. Replica of a wheel-lock pistol with the so-called fish tail (in German Schwanzfisch). Barrel length 34 mm, scale 1:1, in: Auction catalogue (66) cat. no. 
33 Hermann Historica 2013.
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7. zbiór „miłosnych skrzyneczek”, które znalazły się w obrocie handlowym 

7. Collection of „love boxes” which were on the market
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Tab. II. Wieka z „zamkami rozporowymi wieloryglowymi”, skala 1:1 

Table II. Lids with „multipoint multiblock locks”, scale 1:1
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Tab. IIa. Wieka z „zamkami rozporowymi wieloryglowymi”, skala 1:1 

Table IIa. Lids with „multipoint multiblock locks”, scale 1:1
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neczki. Korzystał przy tym z wzorników, które niewątpliwie 
ułatwiały mu pracę, a przy obecnych możliwościach i stanie 
badań wydaje się możliwa ich identyfikacja przez zajmu-
jących się grafiką historyków sztuki. W wersjach tańszych 
grawerowanie zastępował trawieniem – metodą łatwiejszą 
i szybszą, acz nie tak szlachetną jak ryt. Również złocenie 
w ogniu36 stanowiło u niego normę, wprowadzał także ażu-
rowanie37. 

Wiadomo, iż w jego warsztacie stosowano do tego typu 
prac wzorniki papierowe, które były wielokrotnie wykorzy-
stywane, a posługiwano się nimi dla obniżenia m.in. kosz-
tów. Owe wzorniki powstawały niekiedy jako kopie z wcześ-
niej zdobionych skrzyneczek, przy pomocy techniki frotaż38. 
Dowodem na to jest taki „wzornik” znaleziony w jednej ze 
skrzyneczek, pozbawionej jeszcze stosownego wystroju. Tutaj 
jednakże rodzi się pytanie, kto zajmował się grawerowaniem, 
a kto był autorem projektów – Mich(a)el Mann, czy może 
jego brat Conrad, a może do tego typu prac zatrudniony 
był odrębny specjalista(liści). Różnice w poziomie artystycz-
nym projektów i jakości grawerunku pośród nich wskazują 
na złożoność tego zagadnienia. Przyczyny mogą być różne. 
Być może część z nich była zlecana różnym projektantom 
i podwykonawcom. Niektóre z nich mogły być grawerowa-
ne nie przez mistrzów, a przez (tańszych) czeladników, czy 
też uczniów. Do niemalże standardowego działania można 
zaliczyć przenoszenie istniejącej już grafiki z jednej na drugą 
skrzyneczkę, z dokonaniem pewnych niewielkich korekt ry-
sunkowych, bez uciekania się do wspomnianych wzorników. 
Zabieg taki również obniżał koszty i skracał czas poświęcany 
na opracowywanie nowych zdobień. Poświadczają to istnie-
jące skrzyneczki z bliźniaczo podobnymi, acz różniącymi się 
pewnymi szczegółami, scenkami,. 

Każdy z wytworów opuszczający warsztat Manna był 
swoistym majstersztykiem (niem. Meisterstück)39. Skrzy-
neczki, choć różniły się między sobą wielkością – od 30 do 
ponad 90 mm w podstawie, rysunkiem i ogólnym wystro-
jem – jednak wykonane były w pewnej niepodrabialnej, 
mannowskiej manierze. Z kolei miniatury broni dla wie-
lu mistrzów rusznikarskich często były nieosiągalnymi do 
zrealizowania dziełami, wszak ich wykonanie wymagało 
niepospolitych zdolności i praktyki graniczącej z profe-
sjonalnie wykonywanym zawodem zegarmistrzowskim. 
Jedno jest pewne, że dla nielicznych adeptów sztuki rusz-
nikarskiej te miniaturowe arcydzieła stanowiły rodzaj te-
stu – sprawdzianu o najwyższym stopniu trudności, a więc 
„pracę” niełatwą, której ewentualne „zaliczenie” otwiera-
ło drogę do awansu, ułatwiało dalsze wspinanie się po 
szczeblach kariery zawodowej. Owe miniatury broni mogły 
również pełnić rolę specyficznej reklamy, do której uciekali 
się najlepsi40, jednocześnie stając się rodzajem gwarancji 
dla zamawiającego, potwierdzającej wysoką klasę ruszni-
karza i jego wytworów – służyły jako wzór proponowane-
go klientom wyrobu41. 

Budowa „miłosnych skrzyneczek”:
Korpus składa się z ponad 60. podstawowych elementów 
w tym wkręty, nity i klucz do zamka. Wśród nich znajdują 
się grawerowane, złocone w ogniu ścianki skrzynek z płyt 
– blach mosiężnych z listwami ozdobionymi skromnym gra-

werunkiem oraz charakterystyczne barokizujące, ażurowa-
ne ze złoconych blach miedzianych grawerowane kątowniki 
łączące ścianki, a przypominające tralki42. Korpus zamyka 
wieko o dwóch zawiasach z zamocowanym od wewnątrz 
„zamkiem rozporowym wieloryglowym”. Całość osadzona 
jest na czterech kulistych, nierzadko lekko spłaszczonych 
(bombiastych) nóżkach. Znane są też zabytki wykona-
ne z blach żelaznych ozdobionych trawionką. Na każdym 
wieku zamocowany jest mały, w pałąk wygięty ruchomy 
uchwyt przypominający astragal43 – rodzaj antabki, w części 
środkowej wyposażony w elementy toczone. Na zewnętrz 
wieka, pod uchwytem w większości są zamontowane ru-
chome, z drobnym grawerowanym ornamentem, listewki 
maskujące otwór na klucz, niekiedy sygnowane: MICHEL 
MANN, MICH(A)EL MA(N)N lub MICHL MANN czy CONRAD 
MANN, przy czym nazwisko tego ostatniego zawsze pisa-
ne jest przez NN. Wszystkie znane sygnatury wykonane są 
grawerowanymi lub trawionymi wersalikami. Znane są też 
występujące na wewnętrznej stronie wieka inicjały MM 
dla Mich(a)ela Manna i CM dla Conrada Manna. Również 
wewnątrz na niektórych bocznych ściankach i dnie korpu-
su znajdują sią tego rodzaju sygnatury. Zaznaczyć należy, iż 
prawie we wszystkich skrzyneczkach na przedniej ściance 
umieszczone są pozorne otwory na klucz. Na nielicznych 
skrzyneczkach Mann stosował w elementach konstrukcyj-
nych różne ozdobniki w formie aplik i ażurowań, często 
znacznie odbiegających od wypracowanych przez siebie 
standardów44. 

Zamki składają się z kilkudziesięciu części, niezależnie 
od liczby zainstalowanych w nich rygli. Chociaż do siebie 
podobne, w rzeczywistości są różne. Konstrukcyjnie to 
„wieloryglowe zamki rozporowe” o: dwu, czterech, sześciu, 
siedmiu i ośmiu ryglach. Umieszczone w jednej płaszczyźnie 
pod wiekiem, w swej złożoności są to wyrafinowane, nie-
powtarzalne mechanizmy wykonane szczególnie precyzyj-
nie i z dużym wyczuciem estetyki. W bardziej kosztownych 
egzemplarzach każdy możliwy do dekoracji element był 
ozdobiony. Głównie dotyczy to skrzynek sygnowanych przez 
Mannów, a część oporowa do klucza, aby nie zapadał się 
on głębiej, zazwyczaj posiadała mosiężną złoconą rozetkę, 
ozdobnie grawerowaną. Bywały też gładkie – puklowane45. 
Pozostałe, żelazne części były szmelcowane na kolor błękit-
ny – dla ozdoby, i co ważniejsze, by przeciwdziałać korozji, 
a sprężyny na kolor czarny. Wersje uboższe są ich pozba-
wione. Ornamentyka poszczególnych detali jest wyraźnym 
dowodem niemałej fantazji Mannów.

Klucz należał do każdej skrzyneczki. Po utracie orygi-
nalnego zdarzały się dorabiane przez innego mistrza i są 
łatwo rozpoznawalne. Każdy zakończony był ażurowanym 
mosiężnym i złoconym uchwytem z tzw. trójlistną koniczyn-
ką, a strzemiączko i profilowane pióro wykonane z żelaza. 
Niekiedy kluczyki były połączone z uchwytem wieka skrzy-
neczek przy pomocy łańcuszka. 

Strona graficzna skrzyneczek
Na uwagę zasługują projekty graficzne skrzyneczek w har-
monijny sposób łączące realizm ze skromną dekoracyj-
nością. Do wyjątkowych, najrzadszych ze względu na 
zastosowaną technikę dekoracyjną, należą skrzyneczki 
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o powierzchni kameryzowanej półszlachetnymi kamienia-
mi w formie kaboszonów46. Warto też zauważyć, iż scenki 
zdobiące skrzyneczki stanowią dziś cenną dokumentację – 
obraz codziennego życia ówczesnych. Nierzadko wykorzy-
stywano również wzory zapożyczane z piętnastowiecznych 
rycin. Wśród motywów dekorujących skrzyneczki miłosne 
M. Manna występowały m.in.: 
• stylizowane krajobrazy, zabudowania wiejskie i fragmenty 

miast, zamki i fortyfikacje, mosty i detale architektoniczne, 
• sceny rodzajowe: wiejskie obyczaje, barwne typy chłop-

skie, tańce i zabawy, pary zakochanych, postacie dworskie 
i ówczesnych patrycjuszy w strojach renesansowych, mu-
zycy grający na instrumentach, 

• sceny myśliwskie i zoomorficzne, w tym wielofiguralne 
kombinacje z myśliwymi na koniach, postaciami nemro-
dów z bronią palną i drzewcową, sokolnikami z sokołami, 
psami myśliwskimi, zwierzętami łownymi, papugami i in-
nymi ptakami, 

• elementy florystyczne: kwiaty, gałązki, arabeski, rośliny, ro-
zety kwiatowe i kwiaty w wazonach, gryfy na tle dekorów 
florystycznych, wić roślinna, palmety,

• symbole antycznego świata, w tym: sceny i postacie z mi-
tologii, głowy wojowników rzymskich, 

• motywy religijne z wizerunkami postaci biblijnych, a wśród 
nich święci: Matka Boska, Chrystus, Archanioł Gabriel, 
apostołowie oraz towarzyszący im aniołowie.
Nadto występowały: esownice, formy wolutowe, groteski 

wreszcie kupidynki i putta.
Wśród tematów dekoracji przedstawieniowej i ornamen-

talnej występują m.in. grawerowane alegoryczne scenki po-
święcone niemal wszystkim znanym cnotom oraz napisy ła-
cińskie: Prudentia (roztropność, mądrość), Spes (nadzieja), 
Fides (wiara), Caritas (miłość dobroczynna), Lusticia (spra-
wiedliwość), Patientia (wytrwałość), Temperantia (umiar-
kowanie), Fortitudo (męstwo), Humilitas (pokora), Vis (od-
waga). Znalazły też swoje miejsce zobrazowane symbole 
czterech pór roku: Ver (wiosna), Aestas (lato), Autumnus 
(jesień), Hyems (zima). Wszystkie te przedstawienia ozda-
biające ścianki zewnętrzne, niekiedy i wewnętrzne, oraz 
część dna mannowskich skrzyneczek stanowiły o poetyce 
dekoracji.

Przełożenie w formie symboli idei i filozofii obowiązującej 
w okresie od końca XVI i na pocz. XVII w. na język sztuki – 
literaturę, malarstwo, sztukę użytkową, w tym także broń 
myśliwską itp. – zyskało dużą popularność, stąd też nie dzi-
wi podobny wystrój skrzyneczek. W 2 poł. XVI w. Gabriele 
Paleotti, zwłaszcza w dziele Rozprawa o obrazach świętych 
i świeckich (Księga II, Rozdział 45; O obrazach symboli) 
wskazywał jako zasadę postępowania używanie symboliki 
w sztuce w celu wydobycia z rzeczy wskazówek służących 
do postępowania moralnego i dążenia w ciągu życia ziem-
skiego do osiągnięcia cnoty, a unikania grzechu. 

Personifikacjom symboli towarzyszyły motta lub wiersze 
dopełniające ich treści, które jak twierdzono, przydawały ry-
sunkom dusze. Liczne i popularne wśród artystów wzorniki 
z przykładami wyobrażeń cnót i grzechów, pobudzały wyob-
raźnię oglądających właśnie dzięki personifikacjom, które 
przez swoją istotę miały nieść pouczenie życia uczciwego 
i dobrego. W okresie baroku w XVII w. praktyka stosowania 
alegorii przedstawieniowej osiągnęła swój pełny rozkwit47.

Rola miniaturowych dzieł Manna

Poczynając od końca XVI w., „zbytkowna”48, „biżuteryjna” 
ręczna broń palna oraz miniaturowe „skrzyneczki miłosne” 
zawsze jawiły się jako wyjątkowe przedmioty pożądania. 
Wprawdzie na tle innych, okazałych i cennych rozmaitości 
owe miniaturki nie „rzucały się w oczy”, jednak miały w sobie 
coś magicznego, niepowtarzalnego, co przyciągało zamawia-
jących. Z dużą dozą pewności można przyjąć, iż owe precjoza 
były przez zamawiających traktowane na równi z kosztowną 
biżuterią, spełniającą rolę zabezpieczenia finansowego, do-
brej lokaty, podobnie jak dzisiaj ma to miejsce z wysokiej 
klasy dziełami sztuki, rzadkimi złotymi monetami, czy kosz-
townymi drobiazgami. Rodzi się przy tej okazji pytanie, czy 
wśród znanych postaci historycznych np. z kręgów królew-
skich, książęcych, magnackich, czy może kleru znaleźli się od-
biorcy owych dzieł? Okazało się, że tak. Na przykład Queen 
Mary, żona króla Jerzego V, otrzymała w roku 1924, w darze 
od Lady Northcote49 taką skrzyneczkę50, kolejna znalazła 
się w zbiorach Rothschildów51. Jest też ślad Polski – istniała 
skrzyneczka także w zbiorach hr. Augusta Potockiego 52. Jak 
się okazuje, te niepozorne, prostokątne, metalowe pude-
łeczka zwane potocznie „skrzyneczkami Manna” od wieków 
fascynują swoją ujmującą prostotą formy i poetyką dojrzałej 
artystycznie szaty graficznej. 

Co kryje się za wieloznaczną i zarazem intrygującą nazwą 
„miłosne skrzyneczki”? Dzisiaj można tylko domniemywać, 
iż poza tym, że najbogatszym owe bibeloty służyły do za-
spokajania ich próżności i upodobania do zbytku, to mogły 
również spełniać rolę szczególnych upominków wręczanych 
osobom obdarzanym wyjątkowym uczuciem, czy podarków 
dla wybranek serca. Doskonale również – czego nie można 
wykluczyć  – nadawały się na wyborny prezent dla nowożeń-
ców. Wygląda też na to, że przeznaczone były dla różnych 
osób, z uwzględnieniem ich preferencji moralnych, etycz-
nych, zapatrywań religijnych i szczególnych pasji. Dają temu 
świadectwo tematy zdobień poszczególnych egzemplarzy, 
stąd zapewne ich uniwersalizm. 

Skrzyneczki wybijające się ponad średnią wielkość (bliskie 
100 mm w podstawie) mogły także spełniać rolę niewiel-
kich skarbczyków na wybraną biżuterię, pierścionki, brosze 
szpile, czy miłosne liściki etc. W mniejszych przechowywano 
być może kosmyki włosów ukochanej osoby ... Wyraźnych 
jednak dowodów potwierdzających te przypuszczenia brak, 
otwiera się więc kolejne pole do dalszych badań.

Czym tak naprawdę wyróżniały się miniaturowe skrzy-
neczki braci Mann będące niejako „echem” renesanso-
wych, dużych ozdobnych skrzyń dworskich, skrzynek na 
dokumenty, skrzyń kurierskich i do przewożenia poczty 
(niem. Kurierkassette, Dokumentkassette, Postkassette, 
Miniatur – Kriegskasse, Geldkassette), czy też przenośnych 
skarbczyków – zdarzało się niekiedy zabieranych w podróż. 
Przyjęte przez autora oraz innych, głównie niemieckich, 
badaczy tego tematu kryteria ich oceny – wielkość, for-
ma, konstrukcja całości, w tym zamknięcia, szata graficz-
na, wreszcie materiały z jakich zostały wykonane i nade 
wszystko barokizujące ażurowane narożniki oraz kluczyki – 
nie pozostawiają cienia wątpliwości, iż mamy do czynienia 
z niepowtarzalnymi, bardzo charakterystycznymi i szybko 
rozpoznawalnymi dziełami sztuki, mimo nierzadko spoty-
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kanych bardziej lub mniej udanych prób ich naśladowni-
ctwa dokonywanych na przestrzeni kilku minionych stu-
leci. Te, powstałe w warsztacie Manna – co zostało przez 
badaczy potwierdzone – posiadają, następujące wymiary: 
począwszy od najmniejszych – w podstawie dł. 37 mm., 
szer. 25 mm, wys. 25 mm53 po największe – w podstawie 
dł. 122 mm, szer. 74 mm, wys. 70 mm. Dość przypomnieć, 
że współczesny im niemiecki talar (średnica ok. 40 mm) 
nie mógł zmieścić się we wnętrzu tych najmniejszych! 
Przyjąć można, iż bywały również nieco większe od poda-
nych przykładów. Natomiast napotykane dziś (głównie na 
aukcjach) najczęściej posiadają wymiary zbliżone do 80 
mm długości w podstawie. 

Miniatury Manna w muzeach oraz 
kolekcjach prywatnych
Większość z nich na szczęście ocalała znajdując swoje miej-
sce w zbiorach państwowych muzeów europejskich oraz 
muzeów amerykańskich54. Spotkać je też można w muzeach 
prywatnych i galeriach, których przykładem jest wspierane 
hojnymi darami donatorów niewielkie, kameralne Muzeum 
Poldi Pezzoli w Mediolanie, prezentujące aż dziesięć (!) eg-
zemplarzy „broni biżuteryjnej” przypisanych temu warszta-
towi55. Gromadzony natomiast przez wiele lat przez Hansa 
Schella z Austrii duży zbiór „miłosnych skrzynek”56 stał się 
ozdobą kolekcji Muzeum w Grazu57. Należy wspomnieć także 
o dwóch miniaturowych armatkach polowych (patrz przyp. 
4.). Niemała część miniaturowych dzieł M. Manna jest w po-
siadaniu licznych zachodnioeuropejskich kolekcjonerów. 
Niestety, z żalem należy stwierdzić, iż po II wojnie światowej 
w Polsce nie odnotowano faktu istnienia w zbiorach pań-
stwowych czy prywatnych jakiegokolwiek obiektu „broni bi-
żuteryjnej”, czy skrzynek autorstwa braci Mannów. 

Tam gdzie obiekty są bardzo rzadkie na rynku antykwa-
rycznym pojawia się problem falsyfikatów. Postępujący 
w XIX w. rozwój kolekcjonerstwa w Europie, sprawił, że 
obok oryginałów pojawiły się kopie tychże miniatur. Wyso-
kie ceny, rzadkość występowania oraz żywe zainteresowa-
nie wśród kolekcjonerów otworzyło furtkę fałszerzom. Stąd 
nie od dzisiaj w handlu dziełami sztuki pojawiają się, mniej 
lub bardziej udane, próby ich naśladownictwa. Na aukcjach 

i w zbiorach niektórych zachodnioeuropejskich kolekcjo-
nerów napotkać można owe kopie z przełomu XIX/XX w., 
a niekiedy i wcześniejsze.

Podkreślić należy, iż Mann nie miał za swojego życia na-
śladowców lub – jak kto woli – konkurentów. Fakt ów do-
wodnie świadczy o skali trudności towarzyszących wytwa-
rzaniu tych zminiaturyzowanych obiektów. Po wnikliwych 
badaniach okazało się, że w 30 lat po jego śmierci, w latach 
1650–1660 pojawiły się wytwory innego mistrza miniatur 
Hansa Mella (Meile)58 będące niejako kopiami wzorów mi-
strza Manna, acz nieco odbiegającymi od nich poziomem. 
Jedna z jego skrzyneczek, tylko pozornie przypominająca 
mannowskie (była nieco tańsza), trafiła w 1970 r. na aukcję 
w Monachium59. Szata graficzna zdobiącą całość była bo-
wiem trawionką60 mało atrakcyjną, a zamek nie zachwycał 
urodą. Innym przykładem jest podobna skrzyneczka sprze-
dana w drugorzędnym domu aukcyjnym w Amsterdamie61 
jako wytwór M. Manna. Duże wątpliwości budzi jej tandet-
ne wykonanie, zwłaszcza niska jakość grafiki i brak zdobień 
„dwuryglowego zamka rozporowego” sprawia, że nijak ma 
się on do mechanizmów wykonanych w jego warsztacie. 
Podobnie jak inna kopia, wyceniona w 2010 r. na 500,00 
euro62. Wszystkie pozbawione są unikalnej, niepowtarzalnej 
subtelności wytworów Manna. 

Być może śmierć Michaela Manna oraz zniknięcie z miej-
skich dokumentów brata Conrada ośmieliły niektórych na-
śladowców do podjęcia podobnych działań. Zadziwia fakt, 
że w okresie toczonej wojny trzydziestoletniej (1618–1648), 
która skutkowała zapaścią gospodarczą Niemiec i po jej za-
kończeniu, znaleźli się jednak zleceniodawcy, którzy pozwa-
lali sobie zamawiać tego rodzaju luksusowe obiekty. 

***
Opisane powyżej unikatowe i nietuzinkowe dzieła sztuki 
winny stać się przedmiotem zainteresowania i zabiegów – 
celem ich pozyskania – muzeów w Polsce. Byłoby to z pożyt-
kiem dla badaczy rzemiosła artystycznego, kolekcjonerów 
i miłośników rzeczy pięknych, a także wszystkich zwiedza-
jących muzea. Posiadanie choć jednego takiego obiektu 
i eksponowanie go przez polską placówkę muzealną byłoby 
także nawiązaniem do tradycji, wszak w XIX w. znajdowały 

8. Miniaturowa armatka polowa, M. Mann ok. 1620 r., w: Thomson – kolekcja galerii sztuki Ontario, wym.: 10,0x3,8x5,3 cm

8. Miniature field cannon, M. Mann c. 1620 r., in: Thomson – Ontario Art Gallery collection, 10,0x3,8x5,3 cm
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się one w prywatnych zbiorach, posiadał i wystawiał taką 
skrzyneczkę hr. August Potocki (przyp. 55). 

W ofertach europejskich domów aukcyjnych wspomnia-

ne dzieła pojawiają się jeszcze, z ceną wyjściową od 3000 
do 16 000 €63, zależnie od stanu zachowania, wartości arty-
stycznej oraz sygnowania. 

Streszczenie: Wśród różnych rodzajów dzieł sztuki oraz 
wyrobów rzemiosła artystycznego bez trudu odnaleźć moż-
na również taki, który odnosi się do wykonanej w XVI i XVII 
w. grupy klasycznych obiektów, ale w wydaniu miniaturo-
wym, w tym militarnych, czyli broni palnej długiej i krótkiej 
oraz armat, tzw. broni biżuteryjnej, a także miniaturowych 
skrzyneczek. Są to zabytki osobliwe, dzieła sztuki „zbytkow-
nej” najwyższej klasy, bardzo kosztowne i rzadkie. Powsta-
ły w wyniku harmonijnego połączenia cennego kruszcu – 
złota, najwyższego rzemieślniczego kunsztu, niezwykłych 
zdolności manualnych wykonawcy oraz niepowtarzalnej 
stylistyki. Niemal od momentu pojawienia się, dzięki nieza-
przeczalnym walorom przez blisko sto lat były poszukiwany-
mi, luksusowymi, niezwykłymi wyrobami. Na przełomie XVI 
i XVII w. głównym ich twórcą był czynny na terenie Rzeszy 
Niemieckiej Mich(a)el Mann dysponujący wysoko wyspe-
cjalizowanym warsztatem – niezależnie od miejsca jego 
funkcjonowania – oraz współpracujący z nim brat Conrad. 

Mich(a)el Mann – jak podają dwa źródła leksykalne – 
artysta ślusarz i rusznikarz urodził się ok. 1560 r. w Augs-
burgu, zm. po 1630 r. prawdopodobnie w Word, wtedy 
przedmieściu Norymbergi. 29 stycznia 1589 r. zawarł 
związek małżeński z Ursulą Rempf. Jednocześnie przyjął 
prawa miejskie w Augsburgu, a jednym z jego poręczy-
cieli był rusznikarz Michael Sattler. Prawa rzemieślnicze 
przyznano mu 19 lutego 1589 r. i wtedy wpisano do księ-

gi cechowej, jako rusznikarza. Ślad jego funkcjonowania 
w Augsburgu urywa się w 1616 roku. Po kilku latach po-
nownie podjął pracę w Fürth i w Wöhrd. Rada Norym-
bergi 13 czerwca 1623 r. odmówiła mu wtedy przyznania 
praw miejskich (?).

Z bardzo nielicznej grupy manierystycznych mistrzów 
– miniaturzystów Mich(a)el Mann zaliczany jest do naj-
wybitniejszych przedstawicieli działających głównie w No-
rymberdze i Augsburgu. Był twórcą wyrafinowanych w for-
mie „zbytkownych”, niezwykle trudnych do wykonania 
przedmiotów, które można podzielić na dwie grupy: „broń 
biżuteryjną” i miniaturowe „miłosne skrzyneczki” (niem. 
Minnekästchen). To właśnie dzięki nim Mich(a)el Mann, 
a w nieco mniejszym stopniu także jego brat Conrad, zy-
skali europejską sławę. Oglądając jego miniaturowe dzieła 
mikro-mechaniki pamiętać należy, że powstawały w okresie 
kiedy nie dysponowano odpowiednimi precyzyjnymi ma-
szynami i specjalistycznymi urządzeniami oraz narzędzia-
mi. Te kunsztownie, z ogromną pieczołowitością i dbałoś-
cią o szczegóły wykonane przedmioty, często w skali 1:10 
w stosunku do używanych odpowiedników, są dowodem 
manualnego kunsztu ich twórców. Obecne w europejskich 
muzeach, zasługują także na uwagę polskich muzealników, 
jako cenne obiekty, o które warto zabiegać, aby mogli je 
w naszych muzeach podziwiać miłośnicy dawnego rzemio-
sła artystycznego i wytrawni kolekcjonerzy. 

Słowa kluczowe: broń biżuteryjna, miłosna skrzyneczka, złoto, zamek rozporowy wieloryglowy.
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58 Sygnowana skrzyneczka Hansa Meile (Melle) znajduje się w brytyjskich zbiorach królewskich w zamku Windsor w Londynie.
59 Skrzyneczka H. Meile (Melle) na aukcji Hampel Fine Art Auctions Munich (1970) poz. 345, licytowana od kwoty 6500 euro. 
60 Trawionka – metoda zdobienia powierzchni przedmiotów za pomocą kwasu zamiast grawerowania. Polega na pokryciu rozgrzanej powierzchni metalu (mo-

siądzu, żelaza) cienką warstwą m.in. wosku, na którym po wystygnięciu nanoszono rysikiem ornament. Następnie na tak przygotowaną powierzchnię nakła-

dano kwas azotowy HNO3, którego wynalazcą był arabski alchemik Jabir ibn Hayyan VIII w. Następował proces trawienia. Po jego ustaniu płukano przedmiot 

wodą i podgrzewano w celu usunięcia wosku, a na powierzchniach pozostawał wytrawiony ornament. Metoda łatwiejsza, tańsza, ale dająca gorsze rezultaty. 
61 Skrzyneczka oferowana była przez dom aukcyjny Kunsthandel Inez Stodel z Amsterdamu i sprzedana na aukcji bez podanej post factum ceny końcowej.
62 Wystawiona na 59 aukcji domu aukcyjnego Hermann Historica.
63 Do przywołanych cen należy doliczyć od kilkunastu do kilkudziesięciu procent podatku. Jego wysokość jest różna i zależna od danego domu aukcyjnego. 

W rezultacie cena rzeczywista jest o ten podatek wyższa. 
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