
Tomasz Lec: Krótki przewodnik 
po „markowniku Rudolfa”

Każdy znaczek anonsuje jeden rozdział książki Jerzego Ficowskiego.

1
Wyspy Zielonego Przylądka – seria poświęcona wielkim żeglarzom, odkryw
com – za mapą morską z różą wiatrów skryto widok Drohobycza (rozdział: 
Regiony wielkiej herezji)

2
Uganda – zamiast królowej Wiktorii autoportret Schulza (rozdział: Auto portrety 
i portrety)

3
Południowa Afryka – do posągu antycznego dodano postać z rysunku Schulza 
(rozdział: Kobieta – idol i władczyni)

4
Nowa Południowa Walia – zamiast królowej portret Józefiny Szelińskiej (rozdział: 
J (…) Bezimienna)

5
AustroWęgry – zamiast Hermesa wmontowano postacie z ekslibrisu 
Maksymiliana Goldsteina (rozdział: Xięga bałwochwalcza)

6
AustroWęgry – zamiast Hermesa rysunek z ekslibrisu Stanisława Weingartena 
(rozdział: Alfabet Weingartena)

7
Wyspy Zielonego Przylądka – seria poświęcona wielkim żeglarzom, odkrywcom 
– do Dinisa Eanesa Da Gra i Alvaro de Freitasa dodano postacie z fresków, które 
„pożeglowały” z Drohobycza do Izraela (rozdział: Ostatnia bajka Brunona 
Schulza)

8
Trynidad – postać królowej stylizowaną na Atenę zamieniono na Bestie z cyklu 
Xięga bałwochwalcza (rozdział: Ilustracje do własnych utworów)
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9
Wyspy Świętego Vincenta – do królowej dokooptowano Deborę Vogel (rozdział: 
Druga Jesień) Trynidad – postać królowej stylizowaną na Atenę zamieniono na Bestie 
z cyklu Xsięga bałwochwalcza (rozdział: Ilustracje do własnych utworów)

10
AustroWęgry – w pejzaż Schönbrunnu z Gloriettą wstawiony rysunek – Józef 
po przyjeździe z sanatorium (Rozdział: Okolice sklepów cynamonowych)

11
Nowa Kaledonia i Przynależności – dodano fragment rękopisu Schulza (rozdział: 
Listy niektóre)

12
Polska – znaczek z siewcą z 1920 roku – głowę siewcy zamieniono na rysunek 
Schulza (rozdział: Własnowidz i cudotwórca)

13
Polska – znaczek z FIsu, 1939 rok – na niebie widoczna pod lupą filatelistyczną 
postać z rysunku – Mesjasz nad miasteczkiem (rozdział: W oczekiwaniu Mesjasza)

14
Ukraina pod okupacja radziecką – dodano autoportret Schulza, na którego od
wrocie napisał tekst podania o przyjęcie do Związków Zawodowych Zachodniej 
Ukrainy (rozdział: Druga strona autoportretu) 

Schemat okładki Tomasza Leca reprodukowanej 
na stronie 120. Poniżej: znaczki z czwartej strony 
okładki
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