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Zainteresowanie Wschodem rozbudziły w dziewiętnastowiecznych artystach AGATA
takie wydarzenia polityczne, jak m.in. wyprawa Napoleona do Egiptu, wojna WÓJCIK
grecko-turecka czy podbój Algierii przez Francję. Artyści coraz częściej pragnęli
bezpośrednio poznać kraje Lewantu, czyli Egipt, Syrię, Liban, Palestynę, Turcję,
Maroko, Algierię. Z upływem czasu wyprawy na Wschód zaczęły nawet zastępo-
wać popularne wcześniej podróże do Włoch. Były one przede wszystkim źródłem
inspiracji, pozwalały zobaczyć nowe krajobrazy, ludzi, zabytki, poznać coś nie-
codziennego, czasami niezwykłego. Umożliwiały wykonanie studiów w plenerze
niezbędnych podczas tworzenia większych kompozycji. Były też, przynajmniej
w pierwszej połowie XIX stulecia, dużą atrakcją ze względu na liczne wyzwania
i niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niosły. Przez cały wiek XIX wielu malarzy,
tworzących w różnej stylistyce, podejmowało nie tylko epizodycznie orientalną
tematykę, lecz obierało ją jako motyw przewodni.

Wyrazem zainteresowania orientalną architekturą i pejzażem są cztery akware-
le przechowywane w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk - Za-
mek w Kórniku. Szerszej publiczności zaprezentowano je po raz pierwszy w roku
2006 na wystawie Cuda Orientu w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Nosiły
one następujące tytuły: Cmentarz w Eyilp (zob. niżej, ii. 3), Pejzaż z Błękitnym
Meczetem (zob. niżej, il. 7), Pejzaż z okolic Stambułu (zob. niżej, il. 5)* 1. W kolekcji
Biblioteki znajduje się także czwarta akwarela z tej serii, zatytułowana Widok
Stambułu (zob. niżej, il. i)2. Zostały one przekazane do zbiorów kórnickich w roku
1961 przez Teresę Koczorowską, która była związana ze Szkołą Domowej Pracy
Kobiet w Zakopanem, założoną przez Jadwigę z Działyńskich Zamoyską. Noty
do katalogu wystawy w Gdańsku dotyczące omawianych akwarel przygotowała

1 Zob. Cuda Orientu, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku, red. T. Grzybowska,
Z. Żygulski jun., Gdańsk 2006, s. 105-106. Wystawa miała na celu zaprezentowanie sztuki
i rzemiosła Bliskiego Wschodu, a także polskiej fascynacji światem Orientu.

2 Wszystkie cztery prace wykonane są w technice akwareli na papierze, 45 x 52 cm, w owalu,
sygn. MK 1421-1424.
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Małgorzata Quinkenstein, która zadatowała prace na rok r854 i jako ich twórcę
wskazała Jadwigę Zamoyską. Obrazy zestawiła z cytatami z listów i wspomnień
Zamoyskiej z pobytu w Stambule, w których w barwny sposób opisywała ona
m.in. miasto, obyczaje Turków oraz swoje wrażenia3. Kórnickie dzieła stały się
zatem zapisem wspomnień arystokratki i artystki amatorki z pobytu w Turcji.

Jadwiga z Działyńskich Zamoyska przybyła do Stambułu w marcu roku 1854,
aby towarzyszyć swemu mężowi, generałowi Władysławowi Zamoyskiemu,
który podczas wojny krymskiej starał się utworzyć polski oddział przy armii
tureckiej. Zamoyscy w Stambule zamieszkali w dzielnicy Pera. Jadwiga pomagała
mężowi w prowadzeniu korespondencji, uczyła się języka tureckiego i przyj-
mowała licznych gości, w tym wielu Polaków. Poza tym, jako osoba o zacięciu
artystycznym, chętnie zwiedzała zabytki oraz poznawała nowe widoki i obyczaje.
Wraz ze swą towarzyszką Anną Birt łub mężem udawała się na przechadzki lub
przejażdżki powozem, konno, czy też łódką-kaikiem, odwiedzała też haremy
zaprzyjaźnionych z Zamoyskim Turków. Wrażenia relacjonowała swym bliskim
w listach. Utrwalała je również na bieżąco, szkicując i malując akwarelami.
Czasami rysowanie Turków okazywało się dla Zamoyskiej nieco niebezpieczne.
Jako przykład może posłużyć wydarzenie, zanotowane przez nią w listach do
sióstr, które miało miejsce 17 lutego 1855 roku w kawiarni w Rozgradzie: „a do
tej kawiarni ciągle ktoś przychodził na fajkę i kawę, i rysować mogłam bardzo
wiele różnych strojów i postaw. Jeden Turek widząc to, przyszedł mnie prosić,
żebym jego portret zrobiła, ale tę przyjemność dobrym strachem odpłaciłam.
On się coraz bliżej mnie przysuwał, pokazywał mi jakie ma wąsiki ładnie pod-
kręcone, takie tache de naissance na czole, jakie czoło wypukłe, etc., to wszystko
wytykając mi jako piękności i wdzięki, które pragnął, abym na papierze wydała.
A przez ten czas takie oczy robił zaglądając mi w oczy, żem ciągle prosiła mego
męża aby go pilnował, co było dość potrzebnym, bo Turczysko coraz mnie po
ramieniu głaskał i klepał, a wtedy mój mąż tylko przeciągnięte he... pod nosem
mruczał, a wtedy Turek się odsuwał na chwilę. Nareszcie jak skończyłam i imię
jego pod spodem po turecku napisałam, to oznaki jego wdzięczności i radości
nie miały końca”4.

Album z rysunkami i akwarelami Zamoyskiej jest obecnie przechowywany
w Bibliotece w Kórniku (sygn. AO XVIII 1262). Prace te świadczą o dużym za-
miłowaniu autorki do rysunku, jednakże wyraźny jest ich amatorski poziom,
nieporównywalny z maestrią czterech akwarel z kórnickiej kolekcji. Wystarczy
spojrzeć np. na kartę szkicownika, na której Zamoyska ukazała pływające kaiki,
most Cisr-i Cedid i meczet Rustema Paszy w tle. W sposobie oddania dwóch
łódek wyraźnie widać brak umiejętności uchwycenia właściwej perspektywy. Bez
wątpienia autorka nie mogła sobie również poradzić z harmonijnym połącze-
niem tła i pierwszego planu - można odnieść wrażenie, że wody Złotego Rogu
zalewają nabrzeże. Mimo prób, malarka nie potrafiła także nakładać i łączyć
kolorów w subtelny sposób. Tymczasem omawiane prace zwracają uwagę widza
i badacza wysokim poziomem artystycznym - mistrzostwem w posługiwaniu się

3 Zob.: J. Zamoyska, Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. 6, Poznań 1930, s. 51, 58; Jadwigi z Działyń-
skich Zamoyskiej listy z Turcji (1854-1855), oprać. S.K. Potocki, „Znak”, 25, 1973, nr 233-234,
s. 1492-1493.

4 Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej listy z Turcji, s. 1505.
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techniką akwareli, wysublimowanymi przejściami kolorystycznymi, efektownym
oddaniem intensywności światła, a także dobrą znajomością pejzażu, architektury
i mieszkańców Stambułu. Dlatego też jestem przekonana, że zasługują one na to,
aby je poddać powtórnej analizie i rozważyć m.in. tak podstawowe zagadnienia,
jak ich ikonografia i atrybucja.

Sądzę zatem, że autorem czterech akwarel nie jest Jadwiga Zamoyska, lecz
Amadeo Preziosi. W jego dorobku można odnaleźć obrazy będące niemalże
replikami dzieł przechowywanych w Kórniku. Artysta powielał często te same
tematy, ponieważ cieszyły się one powodzeniem wśród klientów. Warto porównać
kórnicką akwarelę Widok Stambułu (ii. i) z obrazem Stambuł z tarasu w Perze
(niedatowany, niesygnowany, wymiary 51,5 x 69 cm [il. 2])5. Na obydwu pracach
Preziosi ukazał na pierwszym planie, w odbiciu lustrzanym, Turka spoczywającego
na kanapie. W sprzedanej w Londynie akwareli zmienił jedynie rekwizyty, wystrój
tarasu, a czarnoskórego chłopca zastąpił postacią czarnoskórej służącej. W tle
można rozpoznać znany już z polskiej kolekcji widok Stambułu. Preziosi w tych
dwóch obrazach zastosował odmienną tonację barwną: w Stambule z tarasu na
Perze dominują błękity i beże, natomiast w Widoku Stambułu odcienie ciepłych
brązów, fioletów, granatu, przełamanych czerwienią.

Cmentarz w Eyiip (il. 3) można zestawić z pracami Cmentarz nad Bosforem
z widocznym w tle Konstantynopolem (1856, sygnowany „Preziosi”, wymiary

1. Amadeo Preziosi, Widok
Stambułu (Widok z Pery na
Złoty Róg i Bosfor), 1854.
Fot. dzięki uprzejmości Bi-
blioteki Kórnickiej Polskiej
Akademii Nauk

2. Amadeo Preziosi,
Stambuł z tarasu w Perze.
Fot. dzięki uprzejmości
Domu Aukcyjnego Bonhams
w Londynie

3. Amadeo Preziosi, Cmen-
tarz w Eyiip (Widok na Złoty
Róg z cmentarza w Eyup),
1854. Fot. dzięki uprzej-
mości Biblioteki Kórnickiej
Polskiej Akademii Nauk

4. Amadeo Preziosi, Cmen-
tarz w Eyiip, 1859.
Fot. dzięki uprzejmości
Domu Aukcyjnego Bonhams
w Londynie

5 Dom Aukcyjny Bonhams, aukcja 7 grudnia 2011 r., Londyn, sprzedany za 51 650 funtów, katalog
dostępny online: <http://www.bonhams.com/auctions/18925/lot/172/> (stan na: 10.06.2014).
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5. Amadeo Preziosi, Pejzaż
z okolic Stambułu [Widok
z azjatyckiego brzegu Bo-
sforu na twierdzę Rumeli
Hisari), 1854. Fot. dzięki
uprzejmości Biblioteki Kór-
nickiej Polskiej Akademii
Nauk

6. Amadeo Preziosi, Widok
Bosforu z twierdzę Rumeli
Hisari na horyzoncie, 1879.
Fot. dzięki uprzejmości
Domu Aukcyjnego Christie’s
w Paryżu

33,2 x 51,2 cm)6 i Cmentarz w Eyiip (1859, sygnowany „Preziosi”, wymiary 42 x 59 cm
[il. 4])7. Ostania akwarela ukazuje identyczną scenę, jaka widnieje na akwareli
przechowywanej w Kórniku o tym samym tytule, różni je jedynie kolorystyka.
Praca z polskiej kolekcji utrzymana jest w ciepłej, złocistej tonacji przełamanej
fioletem, którym Preziosi namalował widok Stambułu, natomiast w Cmentarzu
w Eyiip (1859) dominują chłodne odcienie błękitu i szarości. Na przykładzie
Cmentarza nad Bosforem z widocznym w tle Konstantynopolem można zauważyć
mistrzostwo Preziosiego w wykorzystaniu barwy papieru do nadania całemu
pejzażowi ciepłej kolorystyki.

Duże podobieństwo odnaleźć można w Pejzażu z okolic Stambułu (il. 5) i Wi-
doku Bosforu z twierdzą Rumeli Hisari na horyzoncie (1879, sygnowany „Preziosi”,
wymiary 36 x 54,5 cm [il. 6] )8. Również tym razem artysta zastosował w obydwu
scenach inną kolorystykę, pierwszą z wymienionych akwarel namalował w ciepłej
tonacji, a drugą w nieco chłodniejszej. Zmienił także sztafaż - w pracy kórnickiej
umieścił grupkę kobiet z dziećmi, a w Widoku Bosforu z twierdzą Rumeli Hisari
na horyzoncie - dobrze znanego już z Cmentarza w Eyiip - starszego mężczyznę
z chłopcem jadących na osiołku.

Z łatwością można odnaleźć również akwarele podobne do Pejzażu z Błę-
kitnym Meczetem (il. 7). Za przykład mogą posłużyć dwa widoki zatytułowane
Most Galata (niedatowany, niesygnowany, wymiary 42 x 59 cm9; niedatowany,
niesygnowany, wymiary 42,5 x 50,8 cm, w owalu [il. 8])10. Kompozycja ujętej
w owal pracy jest niemalże identyczna jak na polskiej akwareli, a różnią się one
sposobem nałożenia farby i kolorystyką.

6 Dom Aukcyjny Bonhams, aukcja 14 października 2004 r., Londyn, sprzedany za 7 170 fun-
tów, katalog dostępny online: <http://www.bonhams.com/auctions/11404/lot/387/> (stan na:
10.06.2014).

7 Dom Aukcyjny Bonhams, aukcja 7 grudnia 2011 r., Londyn, sprzedany za 20 000 funtów, katalog
dostępny online: <http://www.bonhams.com/auctions/18925/lot/173/> (stan na: 10.06.2014).

8 Dom Aukcyjny Chriesties, aukcja 9 listopada 2010 r., Paryż, sprzedany za 20 000 euro, katalog
dostępny online: <http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx?intObjectID=5369253>
(stan na: 10.06.2014).

9 Dom Aukcyjny Bonhams, aukcja 7 grudnia 2011 r., Londyn, sprzedany za 51 560 funtów,
katalog dostępny online: <http://www.bonhams.com/auctions/18925/lot/174/> (stan na:
10.06.2014).

10 Dom Aukcyjny Bonhams, aukcja 2 listopada 2004 r., Londyn, sprzedany za 2 509 funtów, katalog
dostępny online: <http://www.bonhams.com/auctions/11408/lot/65/> (stan na: 10.06.2014).
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Warto podjąć próbę ustalenia, w jaki sposób Jadwiga Zamoyska stała się właści-
cielką omawianych akwarel. Podczas pobytu w Stambule wielokrotnie odwiedzała
ona tureckie bazary i sklepiki i nabywała pamiątki, m.in. dywan oraz orientalny
strój kobiecy11. Wówczas weszła też w posiadanie albumu zawierającego fotografie,
ukazujące zabytki Stambułu, wykonane przez Jamesa Robertsona. Dwadzieścia pięć
odbitek albuminowych zachowanych w kolekcji kórnickiej zaprezentowano na wy-
stawie w Poznaniu w roku 200812. Zapewne w roku 1854 Zamoyska odwiedziła też
pracownię malarza Preziosiego i zakupiła od niego cztery akwarele. Należy zwrócić
uwagę, że wszystkie akwarele z kolekcji kórnickiej mają ten sam format oraz bardzo
zbliżoną tonację barwną, co nasuwa przypuszczenie, że powstały w tym samym czasie
i tworzyły serię przeznaczoną w całości dla jednego klienta, czyli Zamoyskiej13.

Atelier Preziosiego mieściło się na Perze, gdzie mieszkała też Zamoyska.
Odwiedzały je nawet koronowane głowy, takie jak np. Karol I, król Rumunii
i przyszły król Anglii Edward VII. Szczególnie dużo zleceń miał Preziosi w czasie
wojny krymskiej, gdy do Stambułu przybyli wojskowi, korespondenci, dyplo-
maci i inni ludzie zaangażowani w toczące się działania wojenne. Zamawiali oni
m.in. sceny wyobrażające flotę angielską i francuską, żołnierzy, a także widoki
Złotego Rogu14.

Warto przybliżyć sylwetkę Amadea Preziosiego, którego dzieła nie są licznie
reprezentowane na polskim rynku antykwarycznym i w kolekcjach muzealnych15.

7. Amadeo Preziosi, Pejzaż
z Błękitnym Meczetem
(Widok mostu Cisr-i Cedid
z Meczetem Sulejmana
Wspaniałego w tle), 1854.
Fot. dzięki uprzejmości Bi-
blioteki Kórnickiej Polskiej
Akademii Nauk

8. Amadeo Preziosi, Most
Galata. Fot. dzięki uprzej-
mości Domu Aukcyjnego
Bonhams w Londynie

n Zob. Majątek kórnicki. Listy Jadwigi Zamoyskiej do rodziny 1838-1919, s. 49, dostępne Online:
<http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=2736&from=FBC> (stan na: 10.06.2014).

12 Zob. M. Potocki, Fotografie Jamesa Robertsona ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, w: D. Jackiewicz,
M. Potocki, James Robertson, Września 2008, brak numeracji stron.

13 W listach i wspomnieniach Jadwigi Zamoyskiej nie natrafiłam na informację o zakupieniu
akwarel od Preziosiego. Korzystałam z: J. Zamoyska, Jenerał Zamoyski 1803-1868, t. 4, Poznań
1930; eadem, Wspomnienia, oprać. M. Czapska, Londyn 1961; Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej
listy z Turcji-, Majątek kórnicki. Listy Jadwigi Zamoyskiej do rodziny 1838-1919, dostępny online:
<http://www.wbc.poznan.pl/dłibra/doccontent?id=2736&from=FBC> (stan na: 10.06.2014).
Sądzę jednak, że informacja ta może pojawić się w innych niż powyższe źródłach archiwalnych,
np. w kopiariuszu listów Zamoyskiej do sióstr z pobytu Turcji (marzec 1854-czerwiec 1855),
Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 11645.

14 Zob. F. Hitzel, Couleurs de la Corne d’Or. Peintres voyageurs a la Sublime Porte, Paris 2002, s. 264.
15 Akwarela Preziosiego zatytułowana Uliczka w Kairze (1871) została sprzedana w Domu Auk-

cyjnym Agra-Art (10 października 2003). Dwie niedatowane prace jego autorstwa są prze-
chowywane w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (Turczynki, MNK III-r.a. 8130;
Turek - sprzedawca tkanin, MNK III-r.a. 8131).
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Malarz przyszedł na świat w roku 1816. Jego przodkowie byli włoskimi piratami,
którzy pod koniec wieku XVII osiedli na Malcie. W roku 1718 otrzymali tytuł
szlachecki i przez kolejne stulecie pełnili ważne funkcje administracyjne. Ojciec
przyszłego malarza chciał, aby młody Amadeo kształcił się w dziedzinie prawa, on
jednak wolał malarstwo. Pierwsze nauki pobierał u maltańskiego artysty Giuseppe
Hyzlera w La Valettcie. Następnie udał się wraz z bratem Leandrem do Paryża,
gdzie uczył się w Ecole des Beaux-Arts. Wówczas mógł zetknąć się z pracami
Honore Daumiera, które wywarły niemały wpływ na jego twórczość. Zwaśniony
z rodziną Preziosi zdecydował się zamieszkać w Stambule, dokąd przybył w listo-
padzie roku 1842. Ożenił się z Greczynką o imieniu Ifigenia. Jednym z pierwszych
zleceń, jakie otrzymał, było wykonanie dla ambasadora Wielkiej Brytanii Roberta
Curzona serii rysunków różnych typów mieszkańców Stambułu. Preziosi szybko
wyspecjalizował się w malowaniu takich cykli. Dzieła te różniły się od wcześniej-
szych prac tego typu tym, że Preziosi umieszczał postacie w pewnym kontekście,
ukazywał je w typowym dla nich miejscu - w kawiarni, na bazarze, w położonych
na obrzeżach Stambułu miejscach wypoczynku, takich jak Słodkie Wody Azji
lub Europy. Artysta, tworząc sceny z życia mieszkańców Stambułu, starał się
wiernie oddać ich strój, fizjonomię, profesję. Tego typu albumy akwarel zyskały
licznych miłośników, szczególnie wśród turystów zwiedzających Turcję. Mno-
żyły się kolejne zlecenia, także na kopie jego obrazów, wykonywane często przez
asystentów pracujących w atelier malarza na Perze. W latach 1852-1856 Preziosi
namalował serię portretów ludzi z różnych regionów Imperium Osmańskiego,
przechowywanych obecnie m.in. w Victoria & Albert Museum. Zyskał sławę
także na zachodzie Europy - w roku 1858 paryski wydawca Joseph Lemercier
opublikował album zatytułowany Stamboul. Recollections ofEastern Life (Stamboul.
Souvenir cbOrient) z dwudziestoma dziewięcioma litografiami wykonanymi na
podstawie jego rysunków. Dzięki grafikom Preziosi upowszechniał w Europie
obraz Turcji. Malarz eksponował swoje prace na wystawach Salonu paryskiego
w roku 1857, Wystawie Światowej w roku 1867, a także w Stambule w ABC Club
w latach 1880,1881. W środowisku dyplomatów Preziosi był także ceniony jako
tłumacz i w takim charakterze współpracował z ambasadą brytyjską. Mimo że
blisko związał się ze Stambułem, podejmował liczne podróże, zwiedzając m.in.
w roku 1862 Egipt, a także Bejrut. Plonem tej wyprawy był kolejny album, który
także został wydany w Paryżu w formie dwudziestu litografii (Souvenirs du Ca-
ire, ok. 1862). Pod koniec lat sześćdziesiątych wieku XIX Preziosi wybrał się do
Rumunii. Ostatnie lata życia spędził, mieszkając pod Stambułem w San Stefano
(Yeęilkóy). Otrzymał wówczas tytuł nadwornego malarza sułtana Abdulhamida II.
Zmarł w roku 1882 na skutek ran odniesionych podczas polowania, spoczął na
katolickim cmentarzu w San Stefano16.

Oprócz ustalenia autora kórnickich akwarel, warto zastanowić się nad kwestią
trafności ich tytułów oraz nad weryfikacją przedstawionych na nich widoków.

16 Zob.: C. Juler, Les Orientalistes de lecole italienne, Paris 1994, s. 126-133; Ehe People and Places of
Constantinople. Watercolours by Amadeo Preziosi, red. B. Llewellyn, Ch. Newton, London 1985;
O. Ondes, Istanbul a§igi ressam Kont Amadeo Preziosi, Istanbul 1999; A.-S. Ionescu, Preziosi in
Romania, Bucharest 2003; Amadeo Preziosi, red. B. Kovulmaz, Istanbul 2007; Kont Amadeo
Preziosi. Bir ressamin seyir defteri, 1855, red. T. Sonman, M. Haydaroglu, Istanbul 2010; T. Son-
man, Count Amadeo Preziosi. An Artists Journey from Istanbul to London, 1855, Istanbul 2010;
Amadeo Preziosi (1816-1882). I disegni preparatory, red. F. Leone, Firenze 2011.
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Obraz Widok Stambułu ukazuje zjawiskową panoramę ze Złotym Rogiem (po
prawej) i Bosforem (po lewej). Można dokładnie określić położenie tarasu, na
którym Turek oddaje się paleniu fajki wodnej. Znajduje się on przy ulicy Yeni
Tscharchi obecnie zwanej ęar§i Caddesi w dzielnicy Pera17. W panoramie Stam-
bułu Preziosi szczegółowo przedstawił kilka monumentów architektonicznych.
Na drugim brzegu Złotego Rogu kolejno od prawej można dostrzec majaczący
Błękitny Meczet, Hagie Sophie, a następnie zespół pałacowy Topkapi z górującą
nad nim Wieżą Sprawiedliwości. Po prawej stronie, tuż za tarasem widoczne są
dachy ambasady francuskiej. W centralnej części akwareli, przy brzegu Bosforu
umieszczony jest zespół meczetowy Kilię Alego Paszy z XVI stulecia, złożony
z meczetu, hammanu (po prawej stronie), medresy i fontanny. Na lewo od me-
czetu została utrwalona charakterystyczna budowla z pięcioma kopułami, jest
to piętnastowieczna Tophane-i Amire - fabryka broni. Po lewej stronie akwareli
wyłaniają się minarety meczetu Nusretiye, a na przeciwko niego, na azjatyckim
brzegu Bosforu wznosi się biały gmach koszar Selimiye. Tytuł akwareli można
uściślić: Widok z Pery na Złoty Róg i Bosfor.

Dobrze odczytany został temat pracy zatytułowanej Cmentarz w Eyiip. Uka-
zuje ona widok na Złoty Róg z drogi prowadzącej na wzniesienie zwane obecnie
wzgórzem Pierrea Totiego. Wzdłuż dróg i pośród gajów cyprysowych wznoszą
się, widoczne na akwareli, nagrobki Turków, którzy po śmierci chcieli znaleźć się
w pobliżu świętego miejsca. Jest nim meczet i grobowiec Abu Ajjuba (Eyiipa),
przyjaciela proroka Mahometa, niemalże niewidoczny na akwareli. W sank-
tuarium Eyiipa odbywała się ceremonia przypasania miecza Osmanów nowo
wybranemu sułtanowi. Można zatem doprecyzować tytuł dzieła i nazwać go:
Widok na Złoty Róg z cmentarza w Eyiip.

Całkowicie błędny jest tytuł akwareli Pejzaż z Błękitnym Meczetem. Na pierw-
szym planie przedstawiono, wzniesiony w roku 1845, most Cisr-i Cedid (Nowy
Most) łączący brzegi Złotego Rogu, a dokładnie dzielnice Eminónii i Beyoglu.
Później został on zastąpiony przez most Galata. W tle można dostrzec meczety
górujące nad pejzażem Stambułu. Po lewej stronie za żaglami kryje się trudno
dostrzegalny meczet Yeni Cami (Nowy Meczet). Znad żagli wyłania się strzeli-
sta wieża strażacka Bajazyta powstała w roku 1828. Tuż nad balustradą mostu,
pośrodku akwareli, widać niewielki Meczet Riistema Paszy. Nad sceną dominuje
zatopiony w blasku słońca zespół meczetowy Suleymaniye Camii (Meczet Su-
lejmana Wspaniałego), dzieło wybitnego szesnastowiecznego architekta Kocy
Mimara Sinana. Należałoby zatem zmienić tytuł akwareli na Widok mostu Cisr-i
Cedid z Meczetem Sulejmana Wspaniałego w tle.

Znacznie dokładniej można zatytułować także akwarelę Pejzaż z okolic
Stambułu. Malowniczy widok z Turczynkami i ich dziećmi na pierwszym
planie wydaje się trudny do rozpoznania. Jednakże budowla utrwalona na
drugim planie, w centralnym punkcie pracy, pozwala osadzić tę scenę w to-
pografii Stambułu. Jest to twierdza Rumeli Hisari (Twierdza Europa), którą
wzniósł Mehmed Zdobywca, przygotowując się do ostatecznego szturmu na
Konstantynopol. Po drugiej stronie Bosforu znajduje się, niewidoczna na
akwareli, Twierdza Azja (Anatolijska) wybudowana w XIV stuleciu przez

17 Katalog aukcyjny dostępy online: <http://www.bonhams.com/auctions/18925/lot/172/> (stan
na: 10.06.2014).
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sułtana Bajazyta I. Bez wątpienia przedstawiona na przechowywanej w Kórniku
pracy scena umieszczona została na azjatyckim brzegu Bosforu. W okolicy tej
powstały liczne wille (yali) służące jako letnie rezydencje zamożnych Turków
(na przykład Kibrisli Yali, Kirgizi Yali). Naprzeciwko twierdzy Rumeli Hisari
w latach pięćdziesiątych XIX stulecia wzniesiono pałac sułtański Kiięiiksu.
Proponuję zatem zatytułować pracę Widok z azjatyckiego brzegu Bosforu na
twierdzę Rumeli Hisari.

Zakupione przez Jadwigę Zamoyską akwarele można umieścić w kręgu
prac artystów, którzy odwiedzili Stambuł w pierwszej połowie wieku XIX
i podczas pobytu komponowali akwarele i rysunki. Na ich podstawie po
powrocie do Europy tworzyli sceny wydawane w formie albumów graficz-
nych lub ilustrowali nimi publikacje podróżnicze. Malarze koncentrowali się
na dwóch tematach: widokach miasta i monumentach architektonicznych
Stambułu. Pośród tej pierwszej grupy dominują widoki morskie, utrwala-
jące Bosfor, Złoty Róg, Morze Marmara oraz pływające po ich falach statki
i mniejsze łódki. Częste są także przedstawienia miejsc, w których mieszkańcy
stolicy Turcji spędzali wolny czas, czyli Słodkie Wody Azji i Europy, a także
widoki z podmiejskimi willami położonymi nad Bosforem. W drugiej grupie,
czyli przedstawieniach zabytków, pojawiają się ilustracje meczetów, fontann,
cmentarzy. Mistrzowie akwareli wprowadzili również tematykę rodzajową,
ukazując przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych: tragarzy,
balwierzy, woźniców itp.18

Pośród akwarelistów na pierwszy plan wysuwa się architekt Thomas Allom
(1804-1872), który zwiedzał Turcję w roku 1834. Korzystając z powstałych pod-
czas podróży setek szkiców i akwarel, ilustrował wydawnictwa Constantinople
and the Scenery ofthe Seven Churches of Asia Minor (Londyn 1840) i Character
and Costume in Turkey and Italy (Londyn-Paryż 1845)19. Sławę doskonałego
ilustratora zdobył sobie także William-Henry Bartlett (1809-1854), który Turcję
odwiedził w roku 1837, a na podstawie jego prac przywiezionych z orientalnej
wyprawy powstały ilustracje do książki Miss Pardoe Beauties of the Bosphorus
(Londyn 1839) i Johna Carne’a Syria, the Holy Land and Asia Minor (Lon-
dyn 1836-1838)20.

W drugiej połowie XIX stulecia w Stambule działał Giovanni Brindesi
(1826-1888), który naśladował styl Preziosiego. W roku 1855 wydał on w Pary-
żu dwa albumy: Souvenirs de Constantinople i Elbicei Atika. Musee des ancien
costumes turcs de Constantinople. Pierwszy z nich zawiera widoki zbliżone do
prac Preziosiego, natomiast drugi postacie w strojach cywilnych, wojskowych
i religijnych21. Obrazami Preziosiego inspirował się także Polak mieszkający
w Stambule od roku 1864 - Stanisław Chlebowski (1835-1884). W roku 1870
zakupił on od Preziosiego kilka dzieł ukazujących pejzaże Stambułu22. Zamó-
wił u niego także akwarelę przedstawiającą własną pracownię23. Chlebowski

18 Zob. F. Hitzel, Couleurs de la Corne d’Or, s. 166,168.
19 Zob. G.M. Ackerman, Les Orientalistes de Tecole britanniąue, Paris 1991, s. 18-21.
20 Zob. ibidem, s. 22-27.
21 F. Hitzel Couleurs de la Corne d’Or, s. 265.
22 Zob. Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Dział Rękopisów (dalej: BJ), Przyb. 240/04, List Stanisława

Chlebowskiego do Kamilli, Ksawery i Heleny Chlebowskich, lipiec 1870 r.
23 Zob. ibidem, 27 sierpnia 1871 r.

246 ARTYKUŁY Agata Wójcik



malował akwarele podczas swych pobytów w Egipcie w latach 1873 i 187524. In-
tensywnie pracował nad akwarelami także w Krakowie, w sierpniu i na początku
września roku 187325. Obrazy te ukazywały sceny rodzajowe z życia Stambułu
i Kairu. Można wyodrębnić spośród nich dwie grupy tematyczne - epizody
z życia kobiet orientalnych i scenki zaobserwowane na ulicy.

Akwarele Preziosiego są niewątpliwie cennymi obiektami w kolekcji kór-
nickiej, zarówno pod względem wartości artystycznej, jak i finansowej. Ceny
dzieł Preziosiego, podobnie jak i innych malarzy orientalistów, na początku
wieku XXI osiągnęły wysoki poziom. W pierwszym dziesięcioleciu tego stulecia
jego prace kosztowały kilka tysięcy funtów (Most Galata w r. 2004 sprzedano
za 2 509 funtów; Cmentarz nad Bosforem z widocznym w tle Konstantynopolem
w tym samym roku za 7 170 funtów). W drugiej dekadzie widoczny jest wzrost
cen, np. Cmentarz w Eyiip w roku 2011 kosztował już 20 000 franków. Niektóre
akwarele zostały nawet wylicytowanie na sumę 51 560 funtów (Stambuł widzia-
ny z tarasu na Perze, 7 grudnia 2011 r., Dom Aukcyjny Bonhams, Londyn)26,
czy 48 000 funtów (Wielki Bazar w Stambule, 1877, 26 października 2005 r.,
Dom Aukcyjny Bonhams, Londyn)27. Sądzę, że mając na względzie sytuację
rynkową, akwarele z Kórnika można wycenić każdą na 20 000 funtów.

Zmiana atrybucji kórnickich akwarel i przypisanie ich Preziosiemu bez
wątpienia nie jest odkryciem porównywalnym z wstrząsającymi światem
naukowym odkryciami nieznanych dzieł Vincenta van Gogha czy Leonarda
da Vinci. Sądzę jednak, że stanowi dowód na to, iż badania nad dziewiętna-
stowiecznym malarstwem orientalistycznym wymagają nadal szczegółowych
badań.

SUM MARY The present paper discusses four watercolours with views of Istanbul,
held in the collection of the Kórnik Library, whose authorship has so far been ascribed
to Jadwiga Zamoyska. Thanks to a comparison of these watercolours with the works put
up for sale at the London Bonhams and Christies auction houses it was demonstrated
that the works from Kórnik were painted by Amadeo Preziosi, and Jadwiga Zamoyska
bought them from the painter during her stay in Istanbul in 1854.

Next, the paper gives information on Preziosi, an outstanding watercolourist from
Malta who specialised in oriental views and genre scenes. Then the author went on to
identify the locations in Istanbul depicted in each of the watercolours, which resulted
in the works having to be re-named. The View of Istanbul was changed into a View of
the Golden Horn and Bosporus from Pera; the Cemetery at Eyiip became a View of the
Golden Horn from the Cemetery at Eyiip; the Landscape from the Vicinity of Istanbul was re

-named a View of Rumelihisari from theAsian Bank ofthe Bosporus, while the Landscape

24 Zob.: ibidem, 649i/IV, Korespondencja lózefa Ignacego Kraszewskiego, List Stanisława Chle-
bowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego, 24 kwietnia 1873 r.; Przyb. 241/04, Listy Stanisława
Chlebowskiego do Kamilli, Ksawery i Heleny Chlebowskich, 6 marca 1875 r., 12 marca 1875 r.,
24 marca 1875 r-> 26 marca 1875 r.

25 Zob. ibidem, 649i/IV, Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego, Listy Stanisława Chle-
bowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego, 29 sierpnia 1873 r.

26 Katalog aukcyjny dostępny online: <http://www.bonhams.com/auctions/18925/lot/172/> (stan
na: 10.06.2014).

27 Katalog aukcyjny dostępny online: <http://www.bonhams.com/auctions/11962/lot/78/> (stan
na: 10.06.2014).
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with the Blue Mosąue became a View of the Cisr-i Cedid Bridge with the Siileymaniye
Mosąue in the Background. Finally, the Kórnik watercolours were compared with other
watercolours representing nineteenth-century views of Istanbul.

In the conclusion, an attempt has been madę to value the four works by Preziosi. On
the basis of auction records, the price of each work has been estimated at approx. 20,000

pounds. •

Translated by Joanna Wolańska
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