
cybiskupiej, przywieszonej do dokumentu
fundacyjnego kaplicy z 19 września 1494
(il. 87). W istocie, jak pokazują najstarsze
opisy katedry magdeburskiej, pamięć
0 zmarłym arcybiskupie i jego wspania-
łym nagrobku trwała i była pielęgnowa-
na15. Inny przykład to nagrobek księżnej
Zofii Saskiej w Torgau. Wokół płyty stały
24 mosiężne świeczniki, zamówione przez
męża zmarłej w Norymberdze (il. 88, 89).
Zapalano je w czasie liturgii sprawowanej
w rocznicę śmierci i w największe święta
roku kościelnego. Ze źródeł pisanych
wiadomo też o innych elementach litur-
gicznego wyposażenia tego miejsca. Poka-
zuje to dobrze wielostronność pojmowania
średniowiecznej memorii.

Omawiana książka w bardzo istotny
sposób posuwa badania nad twórczością
warsztatu Vischerów. Ranga zagadnienia
1 wysokie kwalifikacje Autora nadają jej
bez wątpienia status pomnikowy. Nawet
na tle najświetniejszych przedsięwzięć
wydawniczych współczesnej historii
sztuki monografia Svena Hauschke budzi
uznanie i podziw ze względu na wysoką
jakość materiału ilustracyjnego. Choć
autopsji nie da się zastąpić, dopiero teraz
będzie można analizować dzieła Vische-
rów we właściwy sposób, poddając je
wszechstronnym studiom porównawczym.
Dotyczy to w szczególności nagrobków
w Polsce, które jak dotąd nie miały za-
dowalającej dokumentacji fotograficznej.
Polscy badacze nie mogą tej książki „prze-
gapić".

Marek WALCZAK

15 Eigentliche Beschreibung der Welt-be-
riihmten Dom-kirchen zu Magdeburg, Mag-
deburg 1689, s. CIII i nienumerowana rycina
z przedstawieniem nagrobka.

Jifi SERYCH, Michael Rentz „fecit". Mi-
chael Jindfich Rentz cfoorni rytec hrabete
Śporka, Praha 2007, 518 ss., ok. 320 il.'

W niedawno wydanej, nakładem wy-
dawnictwa Karolinum, książce Jifi Serych
podsumował swe ponad czterdziestoletnie
przemyślenia na temat twórczości Mi-
chaela Heinricha Rentza (1698-1758),
jednego z wybitniejszych rytowników
osiemnastego stulecia2. Przedstawiając
m.in. Rentza jako artystę dworskiego, wie-
le uwagi poświęcił również jego główne-
mu zleceniodawcy - hrabiemu Franzowi
Antonowi Sporkowi (Śporkowi), którego
indywidualność od dawna interesuje bada-
czy3. Praca ta stanowi niewątpliwie ważny
wkład do badań nad barokową grafiką
europejską, dlatego też warto ją nieco
przybliżyć.

Omawiana publikacja jest nie tylko
istotnym osiągnięciem naukowym, ale
także edytorskim. Wydana bardzo staran-
nie, łączy w sobie zalety pracy badawczej
z wydawnictwem albumowym. Dobrej
jakości ilustracje nie tylko ułatwiają, lecz
i uprzyjemniają lekturę.

Trzon monografii stanowi artystyczna
biografia Rentza, podzielona na trzy czę-
ści, rozbite wewnętrznie na kilka rozdzia-
łów, w których wydzielono dodatkowo
podrozdziały. Części i rozdziały zatytuło-
wano: Ł Mladi I Młodość (1. Norimberk I
Norymberga, s. 21-36), II. Zrani I Dojrze-

1 Do publikacji książkowej dodano elek-
troniczną wersję niemieckojęzyczną Michael
Rentz „fecit". Michael Heinrich Rentz Hof-
kupferstecher henn Gra/en Spork (niestety
w nie najlepszym tłumaczeniu).

: Por. J. Serych, Michael Heinrich Rentz,
rytec hrabete F.A. Śporka. Diplomova prace
na FF UK, 1963.

3 Zob. np. P. Preiss. Boje s dvouhlavou
sani a barokni kultura v Cechach, Praha 1981
(drugie wyd. Frantiśek Antonin Śpork a ba-
rokni kultura v Cechach. Praha 2003).
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wanie (1. Dvorni rytec hrabete Frantiśka
Antonina Sporka I Nadworny miedzio-
rytnik hrabiego Franza Antona Sporka,
s. 39-83; 2. Volnd grafika a drobna kniżni
vyzdoba dvacdtych a tricatych let I Ryciny
ulotne i ilustracja książkowa w latach
dwudziestych i trzydziestych, s. 84-130; 3.
„Kresfansky rok" I „Rok chrześcijański",
s. 131 -216; 4. „Kniha eremitu " I „Księ-
ga eremitów", s. 217-259), III. Zralost I
Dojrzały artysta (1. Mezi rytkem a pluhem
I Między rylcem a pługiem, s. 263-277;
2. ,, Tanec smrti" I,, Taniec śmierci",
s. 278-333; 3. VoIna grafika a drobna
kniżni vyzdoba ćtyficatych a padesdtych
let I Grafika ulotna i ilustracja książkowa
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych,
s. 334-357; 4. Devoćni grafika I Grafika
dewocyjna, s. 358-391; 5. Kres ba a jej i
ozveny I Rysunek i jego oddziaływanie,
s. 392^-04; 6. Rentzovi żdci apotomci I
Uczniowie i spadkobiercy Rentza, s. 405-
423). Obudowa pracy zawiera wstęp
(s. 13-16), zakończenie (s. 424-429),
katalog dzieł (s. 441—484), spis źródeł
archiwalnych (s. 485^488), bibliografię
(s. 489^95), spis ilustracji (s. 496-501)
oraz indeksy nazwisk (s. 502-509) i dzieł
artysty (s. 510-518).

O Michaelu Heinrichu Rentzu pisano
dotąd niewiele, jednak jego nazwisko
pojawiało się z reguły w słownikach bio-
graficznych4 oraz w różnych innych publi-

4 Zob. np. G.J. Dlabacż, Allgemeines hi-
stońsches Kiinstler-Lexikon fur Bóhmen und
zum Theil auch fur Mahren und Schlesien,
t. 2, Praha 1815, szp. 560-567; L. von Ey-
nern, Rentz (Renz) Michael Heinrich, w: All-
gemeines Lexikon der Bildenden Kiinstler
von der Antike bis zur Gegenwart, t. 28, Leip-
zig 1934, s. 175-176; P. Toman, Novy slovnik
ćeskoslovenskych vytvarnych umelcu, Praha
1936, s. 568; E. Benezit, Dictionnaire criti-
que et documentaire des Peintres, Sculpteurs,
Dessinateurs et Graveurs, t. 7, Paris 1966,
s. 187; A. Bernatowicz, Rentz (Renz) Michael

kacjach, poświęconych m.in. działalności
hrabiego Sporka, sztuce barokowej w Cze-
chach czy wybranym zagadnieniom iko-
nograficznym5. Artysta urodził się w No-
rymberdze jako syn mosiężnika Johanna
Ludwiga i zapewne już w warsztacie ojca
poznał niektóre tajniki swego przyszłego
rzemiosła. Następnie (ok. 1716) został od-
dany na naukę do szkoły rysunku Johanna
Daniela Preisslera, a wreszcie trafił do
warsztatu rytowniczego artysty hiszpań-
skiego pochodzenia Josefa de Montalegre.
Prawdopodobnie brał już udział w pracach
warsztatu nad botanicznym dziełem Jo-
hanna Christopha Volckamera Norinber-
gensium Hesperidum, a zatem swą karierę
rozpoczął od ilustracji książkowej, która
była główną domeną rytowników norym-
berskich. Po śmierci mistrza (1718) nadal
uczestniczył w przedsięwzięciach pozosta-
wionego po nim warsztatu, a właściwie go
prowadził. Wraz z synem zmarłego mi-
strza - Johannem Danielem Montalegre -
współtworzył ilustracje do jednego z dzieł

Heinrich, w: Słownik artystów polskich i ob-
cych w Polsce działających, t. 8, red. U. Ma-
kowska, K. Mikocka-Rachubowa, Warszawa
2007, s. 335.

5 Zob. m.in. K. Tfiska, Frantiśek An-
tonin hrabe Śpork, Praha 1938 (= Stopami
veku. Monografie z CSL dejin kulturnich, nr
3), passim; Preiss (przyp. 3), passim; Dejiny
ćeskeho vytvarneho umeni, cz. 2: Odpoćatku
renesance do zaveru baroka, t. 2, Praha 1989;
587, 604, 646; E. Kowecka, Dwór „najrząd-
niejszego w Polszczę magnata", Warszawa
1991, s. 133-134, 136-137 (podaje błędną
formę nazwiska - Reutz); Pod jedną koroną.
Kultura i sztuka w czasach unii polsko-sa-
skiej, oprać. E. Czepielowa, Warszawa 1997,
s. 196-197 (nr kat. IV 36), 539; Taniec Śmier-
ci od późnego antyku do końca XX wieku, kat.
wyst., Szczecin 2002, s. 104-105; Śląsk. Per-
ła w Czeskiej Koronie. Trzy okresy świetno-
ści w relacjach artystycznych Śląska i Czech,
red. A. Niedzielenko, V. Vlnas, Praha 2006,
s. 337-338,496.
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Johanna Jacoba Schiiblera (Pespectiva:
Pes Picturae. Das ist: Kurtze und leichte
Yerfafiung der Practicabelsten Reguł zur
perspectivischen Zeichnungs-Kunst, Niirn-
berg, ca. 1719-1722). W tym czasie Rentz
pokazał już swe umiejętności techniczne
jako rysownik i miedziorytnik, takie jak
dobre opanowanie perspektywy, plastycz-
ność formy, wrażliwość w przedstawianiu
efektów światłocieniowych i szczególny
talent do odtwarzania detali.

Na początku lat dwudziestych Rentz
nawiązał kontakt z hrabią Franzem An-
tonem Sporkiem, w efekcie czego - wraz
z warsztatem po Montalegrem - wyjechał
do Czech (w archiwaliach sporkowskich
został odnotowany na jesieni 1722 roku).
Najprawdopodobniej jeszcze w No-
rymberdze (ewentualnie już w nowej
ojczyźnie) ożenił się z wdową po zmar-
łym mistrzu. W Czechach zamieszkał
w ulubionej posiadłości Sporka - Kuksie
(w północno-wschodniej części kraju), lo-
kalnym centrum artystycznym, w którym
okresowo przebywali również m.in. rzeź-
biarz Matthias Bernard Braun czy malarz
Peter Brandl. Rentz związał się z Kuksem
na stałe; miał tam swój warsztat, a z cza-
sem zakupił dom. W roku 1736 zmarła
jego pierwsza żona, po śmierci której oże-
nił się po raz drugi i doczekał się tuzina
dzieci. Warto może jeszcze nadmienić, że
w czasie pobytu w Kuksie Rentz zmienił
wyznanie z luteranizmu na katolicyzm, do
czego zapewne przyczyniła się atmosfera
sporkowskiego dworu.

Na dworze Sporka Rentz miał status
samodzielnego artysty, a co za tym idzie,
mógł pracować także dla innych zlecenio-
dawców. W praktyce jednak zlecenia hra-
biego, który już od dawna prowadził sze-
roko zakrojoną działalność wydawniczą,
pochłaniały artystę niemal całkowicie.
Jednocześnie Rentz nie miał monopolu
na prace dla Sporka, który korzystał także
z usług innych rytowników.

Zlecenia Sporka, z jakimi przyszło się
Rentzowi zmierzyć, obejmowały z jednej
strony osobne ryciny, wśród których wy-
różniają się weduty i przedstawienia o te-
matyce łowieckiej, z drugiej zaś cykle ry-
cin stanowiące ilustracje do fundowanych
przez hrabiego ksiąg o tematyce religijnej
i moralizatorskiej. W pierwszym rzędzie
mowa tu o Roku chrześcijańskim, czyli
zestawie kanonicznych epistoł i ewangelii
na niedziele i święta, które Rentz ozdobił
począwszy od roku 1723 ok. 300 ilustra-
cjami. W tej pracy pomagał mu do końca
roku 1726 pasierb Johann Daniel Monta-
legre. który w tymże roku usamodzielnił
się i wyjechał do Zytavy. Nota bene Mon-
talegre zazwyczaj interpretował jedynie
rysunki Rentza.

Drugie wielkie wykonywane przez
Rentza zlecenie to Księga eremitów,
ilustrowana w latach 1725-1733, rów-
nież przy pewnej pomocy Montalegre.
Publikacja ta to nie jedyny wyraz zainte-
resowań hrabiego tematyką pustelniczą,
o czym świadczą budowane w jego wło-
ściach liczne pustelnie oraz wyjątkowa
rzeźbiarska realizacja Brauna w Nowym
Lesie (Novy Les) koło Kuksu. Ostatni
monumentalny cykl ilustracyjny autorstwa
Rentza to Taniec śmierci, tworzony już
prawdopodobnie głównie po śmierci Spo-
rka (1738).

Po śmierci hrabiego Kuks przestał być
centrum artystycznym. Rentz musiał więc
poszukiwać nowych zleceniodawców.
Egzystencję zapewniały mu prace dla
klasztorów (gł. dla jezuitów) oraz różnych
wydawców. Interesującym epizodem
w życiorysie artystycznym Rentza był
krótki wyjazd do Białegostoku, gdzie miał
nadzieję pozyskać stałe zlecenia od Jana
Klemensa Branickiego (co jednak się nie
udało).

Poza działalnością rytownicząJ. Śe-
rych omawia także rysunki Rentza oraz
rozpatruje jego udział w tworzeniu przed-
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stawień świętych na drzewach w lesie
nieopodal Kuksu (ok. roku 1732). Ostatni
fragment monografii autor poświęca
uczniom Rentza, spośród których naj-
bardziej znaną postacią był Jan Balzer st.
Ponadto wspomina o synu (malarz Ka-
simir Stanislav) i wnuku artysty (malarz
Franz Emanuel).

Badacz zebrał bogaty materiał, który
zanalizował pod względem formalnym
i ikonograficznym. W Roku chrześcijań-
skim w przekonywający sposób wyróżnił
prace Rentza, Montalegre i anonimowego,
prawdopodobnie niderlandzkiego manie-
rysty z 2. połowy XVI wieku. Ryciny tego
ostatniego artysty Rentz ujednolicił z po-
zostałymi ilustracjami za pomocą zapro-
jektowanych przez siebie ram.

Jifi Serych poszukiwał również ge-
nezy i źródeł inspiracji dla rycin Rentza.
W wielu przypadkach udało mu się
ustalić pierwowzory, których dostarczał
Rentzowi często sam hrabia Spork. Były
to m.in. prace francuskie, niderlandzkie
i niemieckie. Dzięki odpowiednim ze-
stawieniom autor mógł omówić sposób
recepcji wzorów przez artystę, co pozwala
dostrzec i wydobyć indywidualny wkład
interpretacyjny rytownika. Ważne miejsce
w pracy zajęły także oryginalne pomysły
artystyczne Rentza. Monografista podjął
również próbę spojrzenia na jego dorobek
z szerszej europejskiej perspektywy.

Czeski badacz poświęca sporo uwagi
zagadnieniom stylistycznym, zwracając
szczególny nacisk na przemiany stylu oraz
rozwój artystyczny Rentza, który cały czas
doskonalił warsztat, osiągając mistrzo-
stwo. Wnikliwa analiza formalna przyczy-
niła się do ustalenia czasu powstania wielu
rycin. Badaniom zostały poddane również
poszczególne motywy występujące na ry-
cinach, od postaci ludzkich, poprzez zwie-
rzęce, aż po krajobraz, różne przedmioty
i ornamentykę. W wyniku badań udało
się ustalić najbardziej typowe cechy twór-

czości artysty oraz jego ulubione motywy
i sposoby ich kompozycji.

W swej publikacji J. Serych omawia
także sytuację Rentza z punktu widzenia
socjologiczno-ekonomicznego, szczegól-
nie po jego przybyciu do Kuksu. Stara
się przy tym odtworzyć jego kontakty
z innymi artystami, a także urzędnikami,
pracującymi u Sporka, wreszcie z samym
hrabią którego fantazja i odpowiednie
zasoby finansowe umożliwiały realizację
monumentalnych - bogato ilustrowa-
nych - przedsięwzięć wydawniczych,
inspirowanych gł. literaturą francuską.
Mimo pewnych ograniczeń, łączących się
z zamieszkaniem poza głównymi ośrod-
kami artystycznymi (na czele z Pragą)
oraz znaczną zależnością od hrabiego,
to właśnie dzięki pobytowi w Kuksie
i związaniu się ze Sporkiem Rentz miał
możność stworzyć wybitne dzieła, sła-
wiące zarówno imię hrabiego, jak i jego
rytownika. W pewnym stopniu Franz An-
ton Spork jest zatem również bohaterem
książki. Przy czym warto podkreślić, iż
kontrowersyjna postać hrabiego została
naszkicowana przez autora w sposób
obiektywny, z uwydatnieniem jego roli
jako pomysłodawcy i fundatora sporej
części dzieł Rentza.

Monografia Jifego Śerycha prezen-
tująca twórczość rytownika Michaela
Heinricha Rentza jest ważnym krokiem
w kierunku wnikliwszego poznania gra-
fiki i kultury europejskiej. Zebrany przez
autora bogaty materiał i jego interpretacje
stanowią odpowiednią bazę do konty-
nuowania badań nad dorobkiem Rentza
(przede wszystkim w warstwie ikonogra-
ficznej), a także do pogłębiania studiów
porównawczych nad twórczością innych
barokowych rytowników europejskich.

Katarzyna BRZEZINA
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E.M. KHLUKHHOBA, „BwmmuucKoe
603pootcdeHHe" e apxnmeKmype Poccuu.
Cepedima XIX - hcihclio XX eeKa,
HcKyccTBO-CnE, CaHKT-ITeTepóypr 2007,
256 ss., 204 il. KO.P. CABEJILEB, Uemep-
óypcKcm umo.ia „emaumuucmzo cmu-
m" e Poccuuckou UMnepuu, w: CauKm-
Plemepóyps u apxumejanypa Poccuu, red.
PIA. EoHaapeHKO, KoMKHHra, MocKBa
2007, s. 445-484, 17 ił.

W badaniach nad architekturą ziem
polskich w XIX wieku próbowano nie-
gdyś zajmować się wyłącznie budowlami
wzniesionymi przez polskich architektów
i służącymi polskim instytucjom oraz
starano się nie dostrzegać „smutnych pa-
miątek narodowej niewoli", pozostawio-
nych przez zaborców. Z czasem okazało
się jednak, że taka metoda (przywodząca
na myśl opisy Warszawy w Lalce Bole-
sława Prusa, zacierającego wszelkie ślady
obecności Rosjan) nie przystaje zupełnie
do złożoności dziedzictwa artystycznego
owego stulecia, w którym nie brak na
przykład cerkwi projektowanych przez
Polaków oraz kościołów katolickich,
budowanych według planów Prusaków-
luteran, nie wyłączając samego Karla
Friedricha Schinkla. Przede wszystkim nie
możemy jednak zapominać, że gmachy
„polskie" i „zaborcze" były wznoszone tuż
obok siebie, co musiało narzucać potrzebę
skorelowania albo też skontrastowania ich
form1. Wydaje się więc, że w dzisiejszej
praktyce badawczej sprawą oczywistą
jest wspólne analizowanie architektury
„polskiego" i „pruskiego" Poznania2 albo
charakteryzowanie architektury Krakowa
wraz z gmachami administracyjnymi, bu-
dowlami fortecznymi i koszarami wznie-

1 K. Stefański, Architektura XIX wieku
na ziemiach polskich, Warszawa 2005, s. 15.

2 Zob. np. J. Skuratowicz. Architektura
Poznania 1890-1918, Poznań 1991.

sionymi przez Austriaków3. Nie sposób też
chyba pisać o imponującej akcji budowy
kościołów w Warszawie za czasów Kró-
lestwa Kongresowego, nie uwzględniając
wyglądu cerkwi, z którymi owe świątynie
konkurowały. Należy zresztą dostrzec, że
wiedza o warszawskich dziewiętnasto-
wiecznych świątyniach prawosławnych
jest ostatnimi czasy znacznie lepiej usyste-
matyzowana4 niż wiadomości o kościołach
wznoszonych w tym samym czasie przez
katolików.

Ten optymistyczny obraz polskiej
historii sztuki, podchodzącej z wielką
otwartością i niemałą kompetencją do
trudnego dziedzictwa czasu zaborów,
zmąciła jednak w moich oczach wizyta
w reprezentacyjnym Domu Knigi przy
Prospekcie Newskim w Petersburgu.
Kilka sporych regałów w tej księgarni
wypełniały bowiem wydane w ostatnich
latach opracowania, poświęcone rosyjskiej
architekturze wieku XIX i tworzącym ją
architektom, takim jak Nikołaj A. Lwów,
Wasilij I. Bażenow, Wasilij P. Stasow,
Aleksander N. Benois i Leontij N. Benois.
Olbrzymiej większości tych książek nie
sposób uświadczyć w polskich bibliote-
kach, ani też - co gorsze - w przypisach
do prac polskich badaczy, dotykających
problemu architektonicznych „pamiątek"
po Rosjanach na naszych ziemiach.

Trudno dziwić się takiemu stanowi
rzeczy, skoro po roku 1989 nie zdołano
stworzyć sprawnych mechanizmów wy-
miany bibliotecznej i stypendialnej pomię-

3 Zob. np. J. Purchla. Jak powstał no-
woczesny Kraków, Kraków 1990; W. Bałus,
Krakau zwischen Traditionen und Wegen in
die Modernę. Zur Geschichte der Architek-
tur und der óffentlichen Griinanlagen im 19.
Jahrhundert, Stuttgart 2003.

4 P. Paszkiewicz, Pod berłem Romano-
wów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-
1915, Warszawa 1991.
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