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W 2014 roku nakładem wydawnictwa DiG ukazała się monografia jednego z najważ- tanita
niejszych grafików Rzeczypospolitej xvi wieku - Erazma Kamyna. Autorką pracy ciesielska
jest Joanna Kłysz-Hackbarth, absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, a książka została opracowana na podstawie pracy doktorskiej napisanej
pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Mączyńskiego.

Monografia składa się z dwóch części - opisowej, omawiającej na 150 stronach
tło europejskiej grafiki ornamentalnej, życie i twórczość Erazma Kamyna i jej od-
działywanie, oraz części katalogowej zawartej na 204 stronach. Dodatkową część
stanowi zbiór ilustracji porównawczych. Wstęp zawiera stan badań oraz wyjaśnie-
nie konstrukcji pracy i stosowanej terminologii. Rozdział 1 w sposób syntetyczny
przedstawia zagadnienie rozwoju grafiki ornamentalnej w Europie, z podziałem na
poszczególne kraje, w których znajdowały się najważniejsze dla dalszych rozważań
ośrodki rytownicze xvi wieku - Włochy, Francję, Niderlandy, Niemcy i Polskę.
Rozdział 11 referuje stan wiedzy o życiu Erazma Kamyna i najbliższym mu środo-
wisku poznańskich złotników drugiej połowy wieku xvi oraz omawia problema-
tykę ornamentu w grafikach złotnika. Rozdział iii jest poświęcony oddziaływaniu
wzorów Kamyna w introligatorstwie i złotnictwie Poznania. Zakończenie podsu-
mowuje wcześniejsze rozważania, po nim zamieszczono bibliografię, a następnie
katalog dzieł uznanych przez autorkę za pewne (w układzie chronologicznym),
przypisane poprawnie i przypisane błędnie. Noty katalogowe określają technikę
wykonania, datę powstania, liczbę znanych autorce odbitek, wymiary, rodzaj pa-
pieru, informacje o znakach wodnych, opis ryciny z wyszczególnionymi różnicami
pomiędzy odbitkami, krótką charakterystykę badań, uwagi i literaturę. Wśród rycin
o pewnym autorstwie Kłysz-Hackbarth umieściła odbitki zachowane w zbiorach
Germanisches National Museum w Norymberdze, Kunstbibliothek w Berlinie,

1 Chciałabym serdecznie podziękować mgr Magdalenie Adamskiej za podzielenie się swoimi
uwagami na temat książki i kilka cennych wskazówek bibliograficznych, które znacząco wzbo-
gaciły poniższą recenzję.
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Bibliotheąue Nationale de France w Paryżu oraz grafiki wklejone w rękopiśmienny
herbarz oparty na Klejnotach Jana Długosza, zachowany w dwóch egzemplarzach -
w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie i Muzeum Narodowym w Warszawie.
Na końcu zamieszczono ilustracje podzielone na grupy odpowiadające narracji
pierwszych rozdziałów oraz tablice zestawiające fragmenty porównywanych grafik.

Autorka monografii poddała analizie szereg rycin, wśród których wskazała
39 wzorów ornamentalnych pochodzących z co najmniej dwóch wzorników wyda-
nych w 1552 i 1592 roku, 176 rycin z herbami, 11 rycin według niej atrybuowanych
wiarygodnie i dwie przypisane błędnie, pod względem kompozycji, powtarzalności
motywów i źródeł inspiracji. Z analizy wynika, że Kamyn był dobrze zorientowany
we współczesnej grafice ornamentalnej. Na pewno korzystał z rycin Virgila Solisa,
Josta Ammana, Cornelisa Florisa, Cornelisa Bosa, Jacąuesa Androueta du Cerceau,
Heinricha Aldegreyera, szkoły Fontainebleau i być może także Hansa Vredemana
de Vries, Petera Flótnera czy Georga Wechtera.

Praca, pomimo logicznej konstrukcji i oparcia na bogatej literaturze przedmiotu,
budzi szereg zastrzeżeń. Podstawowym zarzutem może być pewność, z jaką autor-
ka przyjmuje i odrzuca poszczególne ryciny z oeuvre Kamyna. Argumentacja jest
oparta jedynie na analizie porównawczej obiegowych motywów, takich jak pęki
owoców, ptaki, palmety, liściaste zakończenia wolut, maski, chusty czy perełki,
występujących powszechnie w różnych częściach Europy. W żadnym z porów-
nywanych przypadków motywy te nie są ukazane w stopniu na tyle podobnym,
by mogło to bezspornie świadczyć o wspólnym autorstwie. Monografistka nie
przeanalizowała wnikliwie historii zbiorów, w których zachowały się omawiane
ryciny. Osobno wspomniała o opisanych przez Desire Guilmarda rycinach z ko-
lekcji Wilhelma Eduarda Drugulina (s. 15) i o zakupionych u tego kolekcjonera
przez Edmondea Foulca (s. 19). Ten sam zbiór kupił w 1914 roku Jacąues Doucet
1 przekazał Bibliotheąue de llnstitut National d’Histoire de lArt w Paryżu2, gdzie
należało by szukać rycin. Brak skojarzenia wspomnianych zbiorów doprowadził
do sztucznego pomnożenia niezachowanych odbitek.

Ponadto autorka nie podała w wątpliwość tezy o identyczności autorów sygnatur
EK i EsK. Dziwi to zwłaszcza wobec odnotowanego przez nią faktu dominującej
w literaturze niemieckiej tendencji do uznawania rycin z sygnaturą EK za dzieło
Erazma Kóslera. Nie można wykluczyć, że ten wileński złotnik osiadły od ok. 1539
roku w Norymberdze, wuj Erazma Kamyna, był autorem rycin oznaczonych datą
1552. Autorka monografii nie sprawdziła, czy w poznańskich archiwaliach Kamyn
posługiwał się gmerkiem z ryciny z inskrypcją Ubi plus linguae Ibi minus cordis
zaopatrzonej sygnaturą EK. Pewne jest natomiast, że w dokumentach cechowych
z lat 1555-1571 posługiwał się sygnaturą EsK. Przy braniu pod uwagę osoby Era-
zma Kóslera zastanawiające byłoby umieszczenie polskiej inskrypcji w jednym
z kartuszy z datą 1552. Uznanie ryciny za jego dzieło można by wtedy tłumaczyć
żywymi kontaktami złotnika z Poznaniem i chęcią jej przeznaczenia na rynek
polski. Możliwe jest też, że inskrypcję w kartuszu wykonał inny wydawca, z uwagi
na jej wyraźnie odmienny charakter i lekkie przesunięcie w prawą stronę. Nie jest
też wcale oczywiste wspólne autorstwo i pierwotne przeznaczenie owej ryciny jako
karty tytułowej do tego samego wzornika co pozostałe ryciny z datą 1552. Wydaje

2 Ornements. xve-xixe siecles: chefs-d’oeuvre de la Bibliotheąue de Vinha, collections Jacąues
Doucet, red. M. Decrossas, L. Flejou, Paris 2014.
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się jednak, że w tej grupie można wyróżnić nawet cztery do pięciu zespołów, które
mogły tworzyć odrębne po szyty-wzorniki. Ponadto, opierając się na zdyskredyto-
wanej już przez Birute Vitkauskiene opinii Adolfa Warschauera, który stwierdził,
że Kósler zmarł ok. 1536 roku, autorka prezentuje postać Erazma Kóslera jako dwie
osoby (s. 72), dzieląc jego działalność na ojca (męża córki Piotra Gelhora, zm. 1536 r.
w Wilnie) i syna (w 1539 r. miał wyjechać do Norymbergi i wg Hansa Boscha był
autorem wzornika z datą 1552)3. Zbyt marginalnie (jedynie wzmianka w przypisie
20, s. 72) została potraktowana postać Hieronima Kóslera, norymberskiego złotni-
ka czynnego w Królewcu, twórcy powstałych w latach 1552-2562 siedmiu okładek
słynnej Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Brandenburskiego, w których licznie
występuje ornament maureskowy4. Sposób konstrukcji ornamentu o wyginanych
i przeplatających się wstęgach uzupełnionych drobnymi liśćmi bardzo przypomina
omawiane w książce ryciny z datą 1552, co po założeniu pokrewieństwa Erazma
i Hieronima byłoby argumentem za przypisywaniem rycin temu pierwszemu.

Ponadto, jak wynika z katalogu aukcji, na której w Londynie w roku 1926 kupio-
no herbarz przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego (cyt. w przyp. 47,
s. 20), sygnatura EsK na karcie tytułowej została wykonana ręcznie tym samym
tuszem co tekst rękopisu, czego monografistka nie odnotowała w swoim katalo-
gu. Fakt ten może wzbudzać wątpliwości co do uznanego przez Kłysz-Hackbarth
autorstwa ryciny.

Pierwszy rozdział książki prezentujący europejskie środowiska artystyczne,
w których powstawały grafiki ornamentalne, wydaje się być zupełnie zbędny dla
dalszych rozważań. Pełni rolę skrótowego kompendium wiedzy na temat maniery-
stycznej grafiki europejskiej i w niewielkim stopniu łączy się z resztą książki. Autorka
wyróżniła pięć krajów - Włochy, Francję, Niderlandy, Niemcy i Polskę, tak jakby
gdzie indziej dzieła tego typu nie powstawały (nie wspominając o anachronicznym
traktowaniu geografii politycznej). Ponadto rozdział ten jest pełen niepotwier-
dzonych tez i pomyłek. Zapewne pod wpływem angielskiego określenia Master of
the Die jeden z rytowników otrzymał miano Mistrza Śmierci (s. 46), podczas gdy
właściwie nazywany jest Mistrzem z Kostką (do gry) od używanej przez siebie formy
sygnatury. Nie ma też „szkoły graficznej Marcanton” (s. 46). Być może pomysł na
taki twór wziął się z niemieckiej redakcji imienia Marcantonia Raimondiego, które
swoją drogą autorka odmienia jak nazwisko (s. 46, 64). Do kręgu tego artysty nie
można zaliczyć Enea Vico (s. 46), który tworzył o pokolenie później. Nie można
też zgodzić się ze stwierdzeniem, że dopiero „od drugiej połowy xvi w. ryciny
kolorowano” (s. 47), gdyż odbitki graficzne były uzupełniane dekoracją malarską
już od początku rozwoju drzeworytnictwa.

Katalog jest bardzo obszerny z powodu multiplikowania nieraz identycznej treści
opisów podobnych rycin. Autorka stosuje w nim termin „sygnatura” na określenie
numeru inwentarzowego. Nie wiadomo, na podstawie czego uważa, że ryciny 14-17A
i 19-23A to kopie lub repliki, nie wyjaśniając tego w żadnym haśle. Sformułowanie

„Odbitkę wykonano na niewielkim arkuszu papieru” powtarzane przy rycinach 14-17
i 19-20A jest błędne, gdyż we wszystkich omawianych przypadkach rozmiary papie-
ru są efektem późniejszych przekształceń. W przypadku dwóch rycin, określonych

3 B.R. Vitkauskiene, Złotnictwo wileńskie. Ludzie i dzieła xv-xvm wieku, Warszawa 2006,
s. 36, 48.

4 J. Tondel, Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii, Warszawa 1994,
s. 30-41, 73-91.
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jako błędnie przypisywane Kamynowi (s. 402-403), autorka niewłaściwie posłużyła
się numerami Lugta, określając nimi znaki wodne. Zaś we wszystkich przypadkach,
w których ryciny są opatrzone pieczątkami kolekcjonerskimi, zdawkowo opisała
tylko wygląd tychże zamiast zidentyfikować je na podstawie klasyfikacji znaków
kolekcjonerskich rysunków i grafiki Fritsa Lugta dostępnej on-line (www.marąu-
esdecollections.fr). Przy rycinach datowanych na rok 1552 autorka zaznacza, że

„bezpośrednich wzorów należy szukać w twórczości Virgila Solisa” i nie podaje tych
wzorów, choć - jak wynika z pierwszej części książki - takowych szukała.

Ciekawym wkładem Joanny Kłysz-Flackbarth jest omówienie opraw książek,
w których do wyciskania dekoracji w skórze prawdopodobnie wykorzystywano
tłoki Kamyna bądź wzorowane na jego grafikach, co byłoby świadectwem bliskiej
współpracy złotnika ze środowiskiem poznańskich drukarzy. Niestety autorka nie
pokusiła się o sprawdzenie zawartości omawianych kodeksów, a przynajmniej się
do tego nie przyznała. Wydaje się bowiem, że we wnętrzach druków poznańskich
można by także znaleźć jakieś prace Kamyna, na przykład w postaci finalików, jakie
nota bene pojawiają się w historyzującym składzie recenzowanej książki. Skoro
z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że Kamyn sporządzał na
potrzeby introligatorów wypukłe tłoki do skór i wiemy też, że w roku 1580 otrzymał
zamówienie na wykonanie pieczęci miejskiej, prawdopodobnym jest, że wykonywał
także metalowe matryce elementów dekoracji druków, a nawet czcionki. Ponadto
bogactwo projektowanych przez Kamyna wzorów możliwych do zastosowania
w jubilerstwie zachęca do poszukiwania ich recepcji w biżuterii z drugiej połowy
xvi wieku. Poza tym autorka przyznała, że nie analizowała wpływu wzorów Kamyna
na rzeźbę i snycerstwo „ze względu na większy stopień przetworzenia wzorów i moż-
liwych inspiracji” (s. 31). Takie wyjaśnienie jest nie do przyjęcia. Już przypuszczenia
Juliana Pagaczewskiego w stosunku do twórczości Jana Michałowicza w zakresie
korzystania z rycin5 mogłyby stanowić punkt wyjścia dla podjęcia owocnych po-
szukiwań na tym polu. Ta postawa dziwi wobec faktu, że w iii rozdziale książki
znalazło się stosunkowo obszerne omówienie poznańskich wyrobów złotniczych
o motywach pokrewnych rycinom Kamyna, gdzie autorka słusznie skonstatowała,
że „zabytki przypisywane Kamynowi jedynie na podstawie podobieństwa formal-
nego z jego wzorami równie dobrze mogły być dziełami każdego pracującego wtedy
w Poznaniu złotnika” (s. 144).

Dziwi brak jakiegokolwiek komentarza autorki na temat technik artystycznych
wykorzystywanych w warsztacie Kamyna, zwłaszcza że zachował się dokładny
inwentarz warsztatu wraz z wymienionymi narzędziami (s. 77). Brak głębszego
namysłu autorki nad kwestiami warsztatowymi jest widoczny w kilku miejscach
pracy. Przywiązując dużą wagę do rozmiarów odcisku płyty w papierze, w przy-
padku ryciny 18A uznała, że odbitka ze zbiorów Kunstbibliothek w Berlinie jest
wcześniejsza od tej z Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze i odbitki
wykonano z dwóch płyt, z których druga była warsztatową repliką pierwszej (s. 85).
Nawet pomijając fakt, jak zawiłe musiałoby być wytłumaczenie powodu, dla które-
go rytownik miałby wykonać replikę tej samej płyty z tak prostym wzorem, samo
przyjrzenie się odbitkom wystarczy, by stwierdzić, że powstały z tej samej płyty,
którą przycięto, usuwając datę i zmniejszając wymiary odcisku w odbitce berliń-
skiej. Ponadto w późniejszej odbitce widać, że płyta była wielokrotnie używana, co

5 J. Pagaczewski, Jan Michałowicz z Urzędowa, „Rocznik Krakowski, 28,1937, s. 20-23.
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zaskutkowało zatarciem ostrości rysunku. Być może przycięcie, którym usunięto
datę 1552, miało na celu odmłodzenie wzoru. Autorka nie poświęciła uwagi charak-
terystycznej dla wzorów ornamentalnych asymetrii niektórych rycin, wynikającej
z umieszczenia w obrębie jednej kompozycji dwóch wariantów ornamentu, co
w efekcie prowadziło do stworzenia dwóch wzorów. Taka sytuacja ma miejsce w ry-
cinach 7-9a i 38-39A z parami medalionów. W rycinach 24-25A i 33B w układzie
horyzontalnym umieszczono po dwa wzory. W przypadku ryciny 34B w obrębie
jednej kompozycji znalazło się aż dziesięć różnych rozwiązań. Takie grupowanie
różnych wzorów w obrębie jednej płyty było charakterystyczne w połowie wieku
xvi dla Virgila Solisa, co mogłoby stanowić dodatkowy argument dla poparcia
tezy m.in. o korzystaniu z twórczości tego artysty przez Erazma Kamyna (s. 118).

Wydaje się, że autorka przywiązuje dużą wagę do rodzaju papieru, ale i w tym
przypadku brakuje choćby skrótowego omówienia problematyki. Pisze na przy-
kład o filigranach z dwugłowym orłem na kartach rękopisów Klejnotów Długosza
zachowanych w dwóch egzemplarzach - w Warszawie i we Lwowie, ale nie iden-
tyfikuje papierni, w której używano takiego filigranu ani nie zamieszcza fotografii
w świetle przechodzącym czy przerysu. Przy stosunkowo dobrym stanie opraco-
wania polskich6 7 i europejskich papierni oraz dynamicznym rozwoju filigranistyki
identyfikacja mogłaby prowadzić do bardzo cennych wniosków'. Poza tym znając
przytoczoną przez Warschauera relację Petera Jessena, który miał widzieć w jakimś
prywatnym zbiorze w Paryżu pod koniec xix wieku około 30 rycin z sygnaturą
EK datowanych na 1552 i 1553 rok, autorka nie podjęła próby wyjaśnienia, o jakie
ryciny z datą 1553 mogło chodzić i gdzie należało by przeprowadzić dalszą kwerendę
(w Bibliotheąue Nationale de France zachowało się tylko 17 rycin).

Wreszcie w pracy brakuje ogólnych wniosków na temat sposobu funkcjono-
wania grafik Kamyna w kontekście wcześniej nakreślonego środowiska. Ryciny te
mogły stanowić luźne karty bądź składały się na małe zbiory wzorów sprzedawane
na poznańskich jarmarkach i były wykorzystywane przez przedstawicieli różnych
cechów przy wykonywaniu ozdób. Podobieństwo wykorzystanego papieru mogłoby,
choć nie bezspornie, świadczyć o równoczesnym wykonaniu odbitek i być może ich
przeznaczeniu do wspólnego poszytu. Taką formę mogły mieć prawdopodobnie
numerowane ryciny z datą 1552.

W pracy pojawia się wiele niezgrabnych pod względem językowym sformułowań
zacierających sens zdań. Autorka twierdzi na przykład, że „przypisywane Kamynowi
ryciny pozostają dziś wyłącznie w kolekcjach obcych”, po czym omawia historię
herbarza zawierającego takie ryciny, będącego w posiadaniu Muzeum Narodowego
w Warszawie (s. 12-13). Pisze też o „odkryciu” tego rękopisu w zbiorach Muzeum
podczas prowadzonej przez siebie kwerendy, zaznaczając następnie, że został on
już opublikowany w roku 1994 przez Konrada Ajewskiego, a kilkanaście stron dalej
powołując się na dokładne omówienie herbarza przez Piotra P. Czyża z roku 2005
(s. 27). Ponadto autorka stwierdza, że „za szczególną stratę dla twórczości Era-
zma Kamyna uznać można błędne informacje dotyczące autorstwa jego sztychów

6 J. Siniarska-Czaplicka, Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od
początku xvi do połowy xvm wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969; F.K. Piekosiński,
K. Piekarski, J. Ptaśnik, Papiernie w Polsce xvi wieku, wyd. W. Budka, Wrocław 1971.

7 Zob. E. Hinterding, Investigation into Paper and Watermarks as a Research Method in Prints
and Drawings, w: Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka,
red. J. Talbierska, Warszawa 2014, s. 203-212.
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ornamentalnych, które zawarte zostały w jednym z najpopularniejszych katalogów
prac rytowników niemieckich Hollstein German ’ (s. 29), podczas gdy określenie
w tymże katalogu grupy rycin jako prac Erazma Kóslera nie stanowi „szczególnej
straty dla twórczości” pierwszego lecz stanowisko w historiografii artystycznej, nota
bene niepozbawione słuszności.

W książce znajduje się też kilka poważnych błędów terminologicznych. Podsta-
wowym jest brak zrozumienia pojęcia „stanu”. Autorka stosuje je niekonsekwentnie
na określenie dowolnych różnic między odbitkami (np. różnice w formacie papieru
w rycinach 21-23A zachowanych w dwóch egzemplarzach) i domniemanego użycia
różnych płyt (ww. rycina i8a), podczas gdy „stanem grafiki” określa się różnice
w kolejnych odbitkach wykonanych z tej samej matrycy, powstałe na skutek do-
konania zmian w tejże matrycy8. Ponadto autorka twierdzi, że termin „ornament”
pochodzi od rzeczownika ordo, a nie czasownika orno (s. 32-33), co prowadzi do
daleko posuniętych wniosków o związku porządków z dekoracją i stwierdzenia,
że traktat architektoniczny Serlia był „wzornikiem prezentującym ornamenty, za
które Serlio uznawał kolumny w pięciu porządkach” (s. 47). Serlio na tle swoich
poprzedników rzeczywiście przywiązywał wyjątkowo dużą wagę do dekoracji
ornamentalnej w architekturze9. Żadnej z prac Serlia nie można jednak uważać
po prostu za wzornik10. Porządek jako system konstrukcyjno-dekoracyjny jest
czymś zupełnie innym niż ornament, który we współczesnym rozumieniu nie ma
funkcji innej niż zdobnicza. Twierdzenie, że Serlio uważał kolumnę za ornament
jest co najmniej nieścisłe. Ponadto jest zupełnie niezrozumiałe, gdzie autorka
widzi odniesienie do funkcji użytkowej w określeniu „sztychowy wzór ornamen-
talny” w przeciwieństwie do „sztychu ornamentalnego”, który ma być „wolną od
zastosowania kompozycją ornamentalną” (s. 35). Zresztą podział na wzory wolne
od zastosowania i o funkcji użytkowej jest trudny do udowodnienia i niczemu nie
służy. Zastanawia też preferowane przez autorkę słowo „ozdobnik” na określenie
lekkich dekoracji podwieszonych przy listwach ornamentalnych (m.in. 25A).

Spośród drobniejszych błędów rzeczowych można wymienić uznanie przez
Joannę Kłysz-Hackbarth, że Kamyn wykonywał paski do zegarków (s. 78). Wzory
złotnika mogły służyć do zdobienia klamer i bransolet, ale z pewnością nie pasków
do zegarków, gdyż tak noszone czasomierze pojawiły się dopiero w xvn wieku.
Kolejnym błędem jest pisanie o „Monogramiście F” (s. 47-48) w kontekście rycin
oznaczonych na marginesie literą/, którą trudno bez cienia wątpliwości uznawać
za monogram11.

Autorka wykazuje brak gruntownej znajomości literatury przedmiotu i narzędzi
badawczych. Poza wyżej wspomnianym przypadkiem z numerami Lugta, monogra-
fistka określiła Georga Naglera jako autora wykazu rytowników (s. 14), podczas gdy

8 M.B. Cohn, State, w: The Dictionary of Art, t. 29, red. J. Turner, Hong Kong 1998, s. 556-558;
J. Tałbierska, Krytyczna teoria i terminologia rysunku i grafiki, w: Metodologia, metoda i ter-
minologia, s. 23-24.

9 Alina Payne twierdzi, że 1 v Księgę można uważać za traktat wybiegający daleko poza porządki
i dochodzący wręcz do traktatu o ornamencie architektonicznym, zob. A. A. Payne, The Archi-
tectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament, and Literary
Culture, Cambridge 1999, s. 115-116.

10 M. Carpo, Architecture in the Age ofPrinting. Orality, Writing, Typography, and Printed Imagesin
the History of Architectural Theory, Cambride, Massachusetts-London 2001, s. 48.

11 J.S. Byrne, Patterns hy Master f, „Metropolitan Museum Journal”, 14,1979, s. 103-138; por. Hie-
ronymus Cock, s. 308-311, poz. 85 (oprać P. Fuhring).
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jest on autorem słownika monogramistów w różnych dziedzinach sztuki12. Marijnke
de Jong i Irene de Groot są traktowane jako mężczyźni (s. 35, przyp. 143). Nie zo-
stały wykorzystane najnowsze tomy katalogu Hollsteina, gdzie na przykład rycina 1
z „dzieł przypisanych” jest notowana jako praca Hansa Ulricha Stampfera 1113 i gdzie
można by szukać tych „bezpośrednich wzorów [...] w twórczości Virgila Solisa”14.
Autorka nie zna też katalogu wystawy Androuet du Cerceau (1520-1586), Vinventeur
de larchitecture a lafranęise?15, która odbyła się w Musee des Monuments Franęais
wiosną roku 2010. Mniej może dziwić brak uwzględnienia katalogu wystawy Hie-
ronimusa Cocka, która odbyła się wiosną roku 2013 w M-Musem w Lowanium, być
może już po złożeniu książki do druku16. Chyba nie da się uzasadnić tylko brakiem
znajomości tej publikacji stwierdzenia, że Cock wydawał ryciny we Włoszech (s. 47),
a w Antwerpii już od ok. roku 1530 (s. 57-58), podczas gdy rozpoczął działalność
wydawniczą Aux Quatre Vents w roku 1548.

Niewątpliwą zaletą książki jest interesująca edycja. Twarda oprawa, beżowy pa-
pier, klasyczny układ graficzny i historyzujące cytaty w dekoracji składu przyczyniają
się do pozytywnego odbioru wizualnego. Materiał ilustracyjny jest bardzo bogaty,
ale niestety częściowo niskiej rozdzielczości i złej jakości, zwłaszcza w przypadku
rycin z herbarza lwowskiego. Trudno też uzasadnić powielenie ilustracji w katalogu.

Podsumowując, Wzory ornamentalne Erazma Kamyna - złotnika poznańskiego
z xvi wieku to książka rozczarowująca. Sięgający po nią czytelnik ma nadzieję
przeczytać gruntowną analizę twórczości graficznej Kamyna, choć po objętości
można by się spodziewać monografii całej twórczości artystycznej złotnika, a dostaje
obarczoną błędami pracę, której objętość jest sztucznie powiększona zbędnymi lub
powtarzanymi treściami. Autorka nie wykorzystała szansy naświetlenia jednego
z ciekawszych zjawisk w sztuce xvi wieku na terenie Rzeczypospolitej. #

12 G.K. Nagler, Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Kunstler aller
Schulen, welche sich zur Bereicherung ihrer Werke eines figurlichen Zeichens, der Initialen des
Namens, der Abbreviatur desselben &c. bedient haben. Mit Berucksichtigung der Stempel von
Kunstsammlern, der Stempel deralten Gold- & Silberschmiede, der Majolicafabriken, Porcellan-
-Manufacturen u. s. w. Nachrichten uber Maler, Zaichner, Bildhauer, Architekten, Kupferste-
cher, Formschneider, Briefmaler, Schreibkiinstler, Lithographen, Stempelschneider, Emailleure,
Goldschmiede, Niello-, Metali- & Elfenbein-Arbeiter, Graveure, Waffenschmiede u. s. w. Mit den
raisonnirenden Verzeichnissen der Werke anonymer Meister, dereń Zeichen gegeben sind, und
der Hinweisung auf die mit Monogrammen oder Initialen bezeichneeten Produkte bekannter
Kunstler, 1.1-5, Miinchen 1858-1879.

13 Hollsteins German Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 1400-1700, t. 74, Rotterdam 2008.
14 The New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts ca. 1400-1700: Virgil Solis, 1.1-5,

Rotterdam 2006.
15 Jacąues Androuet du Cerceau: „un des plus grands architectes qui se soient jamais trouves en

France“, red. }. Guillaume, Paris 2010.
16 Hieronymus Cock. The Renaissance in Print, red. J. van Grieken, G. Luijten, J. van der Stock,

New Haven-London 2013.
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