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WSTĘP

Krótka historia Muzeum Śląska Cieszyńskiego
W roku 1802 otwarto w Cieszynie pierwsze na Śląsku muzeum

o charakterze publicznym. Jego założycielem był Leopold Jan Szersznik (1747-1814), jeden z najwybitniejszych obywateli w dziejach mia
sta. Był wszechstronnie wykształconym humanistą, członkiem zakonu
Jezuitów. Studiował w Ołomuńcu, Brnie i Pradze. Po kasacji zakonu
powrócił do rodzinnego Cieszyna, aby podjąć pracę oświatową.
Jako członek władz miejskich aktywnie uczestniczył w życiu miasta.
To właśnie Szersznik, wykorzystując swą wiedzę i talent spowodo
wał, że Cieszyn osiągnął pozycję ośrodka kulturalnego o ponadregio
nalnym znaczeniu. Pozostawił po sobie dwa wielkie dzieła. Pierwsze to
biblioteka, która w roku jego śmierci, liczyła 12 tysięcy tomów i zawie
rała druki z XVI, XVII i XVIII wieku oraz kilka inkunabułów (dziś jej
spadkobiercą jest Książnica Cieszyńska). Drugie to Muzeum, którego
spadkobiercą jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
Muzealnictwo pojmował Szersznik w sposób prawie nowoczesny,
stąd jego poczynaniom przyświecały cele naukowe i dydaktyczne. Zgro
madzona kolekcja stanowiła znakomitą ilustrację tzw. historii natural
nej, a jasny układ zbiorów zachęcał do pracy zarówno specjalistów jak
i uczniów cieszyńskich szkół, tym bardziej, że jej znakomitym uzupeł
nieniem była wspomniana wyżej biblioteka.
Najstarszą po szersznikowskiej udaną inicjatywą muzealną było zgro
madzenie przez „Dziedzictwo błog. Jana Sarkandra dla ludu polskiego
na Śląsku” eksponatów mających stać się podstawą przyszłego „Mu

zeum śląskiego”. Wiodącą postacią był tu ks. Józef Londzin, dzięki któ
remu w roku 1901 powołano Polskie Towarzystwa Ludoznawcze
w Cieszynie, które przejęło od „Dziedzictwa” zadania muzealne,
a w roku 1903 zasłynęło z organizacji wielkiej wystawy ludoznawczej.
Wystawa będąca manifestacją polskości w znacznym stopniu wzboga
ciła zbiory londzinowskigo muzeum. Dziś stanowią one podstawowy
trzon działu etnografii naszego muzeum.
W roku 1901 powstało kolejne muzeum, które powołano z inicjaty
wy ówczesnych władz miejskich. Kierującym muzeum był Oskar Weissmann kapitan 100-go pułku piechoty austriackiej stacjonującego
w cieszyńskich koszarach. Pod koniec I Wojny Światowej muzeum sta
ło się magazynem pamiątek po c.k. monarchii i jej armii. W dzisiejszych
zbiorach stało się podstawą organizacji ekspozycji zbrojowni.
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Zbior>' miejskie oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego po
wielu perypetiach związanych z brakiem odpowiednich lokali, dzięki
staraniom wspomnianego już ks. Józefa Londzina, znalazły wreszcie
w roku 1931 odpowiednie miejsce w dawnym pałacu Larischów.
W roku 1935 dołączono również zbiory szersznikowskie. Tym samym
powstało muzeum o charakterze regionalnym obejmujące swymi zain
teresowaniami cały Śląsk Cieszyński i takim właściwie pozostało do
dziś, kiedy funkcjonują działy archeologii, historii, sztuki, techniki, et
nografii i fotografii. W Muzeum oprócz wspomnianych wcześniej zna
lazły miejsce zbiory Generalnego Wikariatu w Cieszynie, Muzeum
Szkolnego Macierzy z Orłowej, część kolekcji Brunona Konczakowskiego i wiele innych. Tworzą razem najbogatsze zbiory muzealne na
Śląsku Cieszyńskim. Muzeum posiada również oddziały w Górkach

Wielkich, Skoczowie i Wiśle.
Stała ekspozycja pt.: NA SKRZYŻOWANIU DZIEJÓW I KUL

TUR zlokalizowana jest na drugim piętrze Pałacu Larischów i zajmuje
powierzchnię ponad 1000 kw. Chronologicznie obejmuje okres od pre
historii do początku XX wieku, kiedy to doszło do ważnych dla Śląska
Cieszyńskiego działań narodowościowo - niepodległościowych. Pierw
sze z sal pokazują bogate zbiory archeologiczne dokumentujące najstar
sze dzieje Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. Kolejne pomieszczenia prze

noszą nas w okres piastowski, kiedy książęta cieszyńscy odgrywali zna
czącą rolę w skali europejskiej. Ich następcami na skutek wygaśnięcia
linii piastowskiej zostali Habsburgowie. Wiele miejsca poświęcono roli
szlachty i mieszczaństwa na przestrzeni wieków. Nie zapomniano
o znaczeniu cechów rzemieślniczych oraz rozwoju przemysłu w XIX
i początkach XX wieku oraz o kulturze ludowej. Jedną z sal poświęco
no ks. Janowi Leopoldowi Szersznikowi, zaś na pierwszym piętrze urzą
dzono zbrojownię. Znakomitą większość ekspozycji stworzono w opar
ciu o własne bogate zbiory.
Marian Dembiniok
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„ Świat, dla którego muzeum jest „najśw iętszym” zadaniem jest już w swej
istocie historyczny. Teraz style przeszłości mogą ożyć jak widma dla nowocze
snych celów, ponieważ każdy styl jako coś, co przeminęło, posiada sw oje szcze
gólne uprawnienie do wyjątkowego zadania, tak jak każde dzieło sztuki prze
szłości ma „swoją” godzinę, kiedy zabiera głos i przemawia do nas.”
Hans Sedlmayr
"Muzeum "

Od początku historii ludzkości człowiek był twórcą i kolekcjonerem.
Wytwarzał przedmioty i otaczał się nimi. Były to proste sprzęty codzien
nego użytku, wytwory sztuki przez które dawano wyraz swym emo
cjom, potrzebom poznawczym i estetycznym, a także przedmioty ma
giczne otaczane kultem. To co przez wieki przetrwało dziś możemy
odnaleźć w muzeach. Chociaż forma wielu przedmiotów nie uległa zmia
nie, ich znaczenie i rola zmieniła się całkowicie wówczas, gdy stały się
one eksponatami. Niniejsze opracowanie poprowadzi nas przez ekspo
zycje cieszyńskiego muzeum a przewodnikami na drodze będą ekspo
naty. Nawet jeśli wydają się być one milczącymi obiektami, przema
wiają do nas jako dokumenty naukowe, przedmioty estetyczne lub jed
no i drugie jednocześnie. Ekspozycja cieszyńskiego muzeum prezentu
je dwa rodzaje eksponatów - dokumenty naukowe opowiadające
o dziejach i historii tej ziemi, i przedmioty estetyczne czyli szeroko rozu
miane wyroby artystyczne i dzieła sztuki, mówiące o kulturze i sztuce
jaka istniała na tym terenie. Odwiedzając wystawę muzealną zaczyna
my sobie w pewien sposób bardziej zdawać sprawę z tego, że wszyst
kie przedmioty, tak sprzęty codziennego użytku, jak i przedmioty arty
styczne tworzone są we współczesności - tymczasem każda współcze
sność przemija, przedmioty zaś pozostają trwając w konkretnej prze
strzeni. Muzeum jest właśnie taką przestrzenią w której czas zatrzymuje
się, a eksponaty istnieją "tu i teraz". Dzięki nim miniona rzeczywistość
może istnieć dla nas w czasie nieskończenie dłuższym niż czas, jaki
przynależał tej rzeczywistości w życiu i historii. Napotkane w Muzeum
przedmioty pojawiają się przed nami jak zatrzymane zdarzenia, które
zaistniały w organizmie świata i historii człowieka. Są one nośnikami
przeszłości, która chociaż już nie wróci, trwa jednak w rzeczach i przez
nie pragnie nawiązać z nami kontakt. Należy jednak zaznaczyć iż prze
szłość ta inaczej obecna jest w eksponatach naukowych, inaczej w bibe
lotach, inaczej zaś istnieje przez dzieła sztuki obecne w muzeum.
W wielu przypadkach eksponaty prezentowane na wystawie postrze
1□
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gane są jako przedmioty o określonej treści i znaczeniu naukowo-po
znawczym. Mają one charakter dokumentu naukowego i eksponowa
ne są wyłącznie ze względu na przysługującą im treść. Obecność dzieła
sztuki w muzeum istotnie posiada nieco inny sens niż obecność ekspo
natów dydaktycznych czy osobistych przedmiotów kiedyś używanych,
które dziś stanowią pamiątki minionych dziejów. Oglądając mapy, do
kumenty archiwalne czy stare miejskie pieczęcie dowiadujemy się czegoś o historii danego miejsca. Przyglądając się dawnym strojom, me
blom czy fotografiom możemy przenieść się w wyobraźni daleko
w przeszłość, doświadczając tam wzruszających spotkań z ludźmi i ich
światem, który przeminął. Dzieło sztuki prowadzi znacznie dalej. Po
dobnie jak inne eksponaty również opowiada o konkretnych czasach,
twórcach, stylach i jest to podróż w czasie historycznym. Specjalnym
zadniem dzieła sztuki jest jednak coś jeszcze. Dzięki temu, że odsłania
ono sposób myślenia artysty i idee jakie prezentował możliwa staje się
podróż w głąb. Tym jednak co umożliwia nam "wgląd" w dzieło sztuki
jest przede wszystkim nasza wiedza, bez której doświadczenie wzroko
we byłoby w istocie ograniczone. Nawet najbardziej pobieżne spojrze
nie na prezentowane eksponaty czy też najbardziej osobista łączność
duchowa z dziełem sztuki poszerza nasze horyzonty intelektualne, po
głębia i wzbogaca nasze doświadczenie i tym samym uczy nas.
Przechodząc przez ekspozycje muzealne stajemy się przez chwilę
częścią minionych epok i w pewien sposób sami przyczyniamy się do
kreacji eksponatu. Dowodzi to, iż kreacja ta jest niewątpliwie procesem
twórczym. Tak naprawdę dzieję się ona przecież w umyśle człowieka
zgodnie z zasadą im więcej wiem, tym więcej dostrzegam. Trudno po
wiedzieć o kreacji eksponatu, że jest gotowa i ukończona, nigdy bo
wiem nie uda nam się opowiedzieć wszystkiego o danym przedmiocie.
Co więcej, kreacja sama w sobie nie tkwi w przedmiocie muzealnym,
lecz jest przez niego wywoływana. Z biemego"wystawienia" czyni "zda
rzenie" a z widza uczestnika i twórcę.

Maksymilian Kapalski
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DZIAŁ ARCHEOLOGII

Historia gromadzenia zbiorów archeologicznych w cieszyńskim mu
zeum wiąże się z rozwojem muzealnictwa podczas ostatnich dwustu lat.
Początków dzisiejszego działu archeologii należy szukać w kolekcji
L. Szersznika, w której ws'ród zabytków z różnych dziedzin nauki zna
lazły się też tzw. starożytności, czyli zabytki archeologiczne. Były to
w głównej mierze monety rzymskie, gliniane naczynia kultury łużyckiej
(1800-1750 lat p.n.e) reprezentowane głównie przez umy popielnico
we z prochami zmarłych, a także malowane naczynia antycznej Grecji
i Rymu. Do zbiorów szersznikowskich w XIX wieku dołączono szereg
innych zabytków archeologicznych darowanych przez inne osoby. Do
takich donatorów należał m.in. ks. Berger, który przekazał do kolekcji
wiele cennych okazów, np. groty oszczepów, narzędzia i ozdoby po
chodzące głównie z terenu Śląska. Drugą grupę zabytków związaną
z najdawniejszą działalnością człowieka stanowią zabytki gromadzone
przez istniejące w Cieszynie od 1901 roku Muzeum Miejskie oraz zna
leziska archeologiczne zbierane przez Polskie Towarzystwo Ludoznaw
cze, którego kolekcję włączono do muzealnych zbiorów w 1930 roku.
W 1935 roku do zbiorów muzeum włączono istniejące do tej pory nie
zależnie zbiory szersznikowskie, które bardzo wbogaciły kolekcję ar
cheologiczną. W tym czasie nie istniał jednak jeszcze w muzeum wy
dzielony dział archeologii. Dopiero w 1969 roku pod egidą Towarzy
stwa Miłośników Regionu powstało w Cieszynie „Towarzystwo Kopidołów i Inszej Maści Dziurołazów”, mogące pochwalić się licznymi
odkryciami archeologicznymi na terenie starego miasta, czego konse
kwencją było utworzenie w Muzeum działu archeologii.
Zabytki archeologiczne od momentu zlokalizowania w terenie na
stanowisku archeologicznym przechodzą żmudny okres „obróbki”
- dokumentacji wstępnej, analizy naukowej i inwentaryzacji polowej
w terenie. Następnie zabytki poddane są konserwacji wstępnej tj. my
cie, czyszczenie, ewentualne wyklejanie (ceramika), analiza naukowa
i konserwacja naukowa o szczególnym znaczeniu poznawczym. Tak
opracowany materiał zostaje poddany procesowi badawczemu, w wy
niku czego powstaje dokumentacja końcowa. Najciekawsze znaleziska
trafiają na ekspozycję stałą cieszyńskiego muzeum lub innych placó
wek muzealnych.

PRADZIEJE

Na terenie Śląska Cieszyńskiego odkryto około stu stanowisk archeologicz•h z czasów prehistorycznych. Najważniejsze z nich to osady w Podoborze pod
Cieszynem Międzyświeciu. Górze Zamkowej w Cieszynie, Krasnej, Gródku, Landeku i Polskiej Ostrawie. Po okresie wędrówek ludów Śląsk Cieszyński wchodził
w skład Państwa Wielkomorawskiego, następnie księstwa czeskiego, do ok. 990 r„
kiedy'to książę Polan Mieszko I przyłączył do swojego państwa cały Śląsk. Od tego

momentu gród na Górze Zamkowej w Cieszynie zaczął pełnić funkcję granicznej
kasztelanii państwa polskiego.

PIĘŚCIAK.
ok. 120 □□□ lat p.n.e. znaleziony
w Śmiłowicach
(Małopolska),krzemień, S.1
Narzędzie to wykonane przy
pomocy retuszu czyli odłupywania
zbędnych fragmentów od krzemienne
go rdzenia posiada migdałowaty
kształt i dopasowaną do dłoni podsta
wę. Pięściak służył naszym przodkom
do krojenia mięsa i rąbania kości, a jako broń łowiecka umożliwiał polowanie
na słonie leśne i mamuty. Wytwarzane przede wszystkim w kulturze dolnego
paleolitu pięściaki pojawiają się jeszcze w paleolicie środkowym.

ZESPÓŁ NARZĘDZI,

Pruchna,neolit, krzemień, S.1
Kamień od zarania dziejów był podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi
a narzędzia tzw. uderzeniowe znane są od
początku pojawienia się narzędzi.
Odłupki o migdałowatym kształcie
wydłużonych trójkątów lub prostokątów
zwanych wiórami uzyskiwano dzięki
odpowiednio przygotowywanej po
wierzchni rdzenia, z której odłupki
oddzielano. Pierwsze narzędzia otoczakowe i późniejsze pięściaki używane były
m.in. do rozłupywania kości i drewna. Na początku używano ich bez opraw.

ZESPÓŁ NARZĘDZI,
toporki,neolit, S.1
Toporki ze szlifowanym ostrzem wykonywano głównie z miękkich odmian
skał, spotyka się jednak też szlifowane narzędzia krzemienne. Toporki stanowią
bardzo zróżnicowaną grupę narzędzi o różnych kształtach, wielkości i ciężarze.
Narzędzia z przeszlifowanym ostrzem
używane były w oprawach (tak jak współ
czesne). Szlifowane ostrze ułatwiało prace,
zmniejszało tarcie i chroniło przed silnym
wykruszaniem się krawędzi.
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SIEKIERKA,

I

Frysztat, neolit, kamień gładzony,

róg, S.1
Narzędzie wykonywane z kamienia,
krzemienia, w późniejszym okresie
z brązu lub żelaza. Od okresu neolitu,
siekierki były gładzone. W odróżnieniu od toporka nie posiadały otworu.
Szlifowane narzędzia stanowią grupę wytworów wyspecjalizowanych
o konkretnym przeznaczeniu. Były używane w oprawach (tak jak współczesne).
Szlifowane ostrze ułatwiało pracę, zmniejszało tarcie i chroniło przed silnym
wykruszaniem
się krawędzi. Prezentowana siekierka mogła być używana np.
PRZEKŁUWACZE,
do
korowania
drewna.
paleolit, kość/róg zwierzęcy, S.1
Do przekłuwania skór używane były
kościane szydła wykonane z rozszczepio
nych wzdłuż kości zwierząt posiadające
uformowane, szlifowane ostrze. Najbardziej
typową cechą informującą o wykorzystaniu
narzędzia jako przekłuwacza jest obecność wyraźnego wyświecenia, obejmują
cego całą aktywną powierzchnię roboczego ostrza.

GROCIKI neolit, krzemień, S.1
Grupa strzał i oszczepów to tak zwane narzędzia
miotane. W neolicie stały się one bardziej zróżnico
wane tak pod względem technik wykonania jak
i surowca. Rozmaite były ich rozmiary i sposoby
mocowania. Można mówić o specjalizacji w wytwa
rzaniu grotów w zależności od ich przeznaczenia,
przy czym sposoby ich wykonywania były warunko
wane także tradycją danej grupy ludzkiej.

BRANSOLETY TAŚM O WATĘ,
kultura łużycka, 1 800-1 700 p.n.e.,
brąz, S. 1
Biżuteria taka noszona była przez wysoko
postawionych członków ówczesnej grupy
społecznej. Wiele tego typu ozdób znaleziono
w pochówkach szkieletowych na terenie
Cieszyna i okolic.

ZAPINKI DO PŁASZCZY,
tzw; „szpile”,kultura łużycka,brąz, S.1
W kulturze łużyckiej masowo występo
wały brązowe ozdoby stroju (zapinki,
bransolety, fibule, szpilki, wisiorki).
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kabłączki SKRONIOWE,
IX-X w.,złoto, srebro? S 1
.
Charakterystyczną ozdobą kobiet słowiańskich były
kabłączki przypinane do opaski spinającej włosy w okoli
cach skroni. Odkryte podczas badań archeologicznych na
Górze Zamkowej w Cieszynie w pierwszej połowie XX wieku.

URNA POPIELNICOWA,
kultura łużycka, epoka brązu, glina
wypalana zdobiona ornamentem, S.1
To naczynie grobowe służyło do prze
chowywania prochów zmarłego.
W czasach prehistorycznych używano
najczęściej naczyń domowych, głównie
glinianych, dostosowanych wielkością do
ilości popiołu i spalonych kości, jakie miały pomieścić. Wraz z urną występują
tzw. przystawki, drobne naczynia, służące do składania ofiar zmarłemu.

MINIATUROWY MOŹDZIERZ,
brąz, wys.3 cm., S.1
Moździerze służyły do rozcierania wszelkiego typu
substancji organicznych: ziół, przypraw, suszonych
owoców jak również i nieorganicznych, np. minerałów.
Wykorzystywano je przy przyrządzaniu posiłków, odpra
wianiu ceremonii religijnych, w lecznictwie.

NACZYNIA ŁUŻYCKIE,
epoka brązu, glina wypalana, S.1
Wysoki poziom w kulturze łużyckiej osiągnęła
sztuka użytkowa - w szczególności ceramika o dużej
różnorodności kształtów, form i zdobień (ornamenty
geometryczne, guzy, inkrustacja, ceramika malowana).
Na zdjęciu czarka z grafitowanej gliny ozdobiona
paskami.

DZBANEK RZYMSKI,
Imperium Romanum, l/ll w.n.e., glina, S.2
Od I do III wieku Słowianie prowadzili aktywny handel
wymienny z Imperium Rzymskim. O stałych kontaktach
handlowych obszarów dzisiejszej Polski z imperium
rzymskim świadczą nie tylko liczne monety, ale znaczne
grupy innych artykułów importowanych towarów, jak
naczynia gliniane i metalowe, wyroby złote i srebrne,
naczynia szklane i wiele innych przedmiotów. Do tej grupy
zaliczyć można prezentowany na zdjęciu dzbanek gliniany. Naczynie to o
pękatym brzuścu i smukłej szyjce zostało wykonane na kole garncarskim
i stanowiło element zastawy stołowej.
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NOŻE I POCHWA SKÓRZANA,
wczesne średniowiecze, żelazo S.1
Narzędzia wykonane z żelaza, niektóre dla
bezpieczeństwa przechowywane w pochwie
wykonanej ze skóry. Funkcja identyczna
z dzisiejszą.

GROTY STRZAŁ,
tzw. „bełty”, wczesne średniowiecze, żelazo, S.1
Najstarsze groty do strzał (już z okresu paleolitu górnego, schyłkowego)
wykonywane były z małych fragmentów krzemienia odbijanych w wyspecjalizo
wany sposób od większego rdzenia. Strzały z grotami były niezastąpione przy
zdobywaniu pokarmu, natomiast po wynalezieniu brązu i żelaza, strzały i kusze
z metalowymi grocikami stały się powszechnie stosowaną bronią.

NOŻYCE,
wczesne średniowiecze,żelazo, S.1
Nożyce żelazne pojawiły się na
ziemiach polskich w okresie przedrzymskim (400 p.n.e -1 w. n.e.) Posiadały tą samą
funkcję co dzisiaj, strzyżono nimi ludzi
i zwierzęta. Budowa ich była prostsza, nie
posiadały otworów w które wkładało się
palce.

NACZYNIE TYPU PRASKIEGO,
wczesne średniowiecze, glina, S.1
Ślady osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego wiążą się z przybyciem grup
ludności słowiańskiej, z przełomu VI i VII
wieku n.e. Charakterystyczna dla tych grup
ludności była ceramika lepiona ręcznie,
należąca do tzw. typu praskiego.
Prezentowane zabytki zostały znalezio
ne podczas badań archeologicznych
prowadzonych przez Muzeum Śląska
Cieszyńskiego, inne pochodzą z darowizn
oraz znalezisk powierzchniowych z okolic
Cieszyna.
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CERAMIKA GRECKA,
lekyt, pyksis, Grecja
670-570 r. p.n.e, glina, b. d
Obfitość ceramiki greckiej
zawdzięczamy jej ogromnemu
rozpowszechnieniu i zastosowaniu
do najrozmaitszych potrzeb. Służyła
w życiu codziennym jako zastawa
stołowa lub do przechowywania
i transportu płynów. Były to więc
naczynia do picia, flakony do oliwy,
perfum lub maści. Pyksis - szkatułki - służyły do przechowywania przez
kobiety drobiazgów i kosmetyków, oliwę natomiast przechowywano w aryballosach. Rzadko spotykaną formę posiada naczynie (na zdjęciu) z okrągłym
brzuścem. bez wyodrębnionej podstawy, na którym znajdują się dwa pionowo
sterczące uchwyty. Przypuszczalnie zarówno to, jak i pozostałe trzy naczynia
pochodzą z grobowców w Attyce.

CERAMIKA GRECKA,
skyfos, filiżanka, dzbanek, Grecja, ok. 590-570 r. p.n.e., glina, S.3
Odrębną grupę naczyń w zbiorach muzeum stanowią greckie naczynia
stołowe - skyfos (małe naczynie do
picia), filiżanka i dzbanek. Pochodzą
one z późnej fazy tzw. okresu
środkowo-korynckiego. Zostały
wykonane z żółtej gliny i bogato
ozdobione ornamentami. Wyraźnie
widoczne są ślady ciemnobrązowej
glazury wewnątrz naczyń .

CERAMIKA GRECKA,
pyksis i pyksis geometryczny, Grecja, 590-570 r. p. n.e, S. 3
W śród muzealnych zbiorów naczyń greckich na uwagę zasługuje pyksis
geometryczny, znaleziony w sarkofagu na Akropolu Ateńskim, a zakupiony przez
fundację szersznikowską w 1845 roku. Figuralny ornament przedstawia gryfy o
ludzkich i zwierzęcych głowach, sfinksy i ptaki. Między nimi występują motywy
roślinne. Naczynie należące do tzw.
naczyń toaletowych pełniło funkcję
szkatułki, w której kobiety przecho
wywały biżuterię, pachnidła i kos
metyki. Drugi pyksis wykonany
z jasnożółtej gliny, ozdobiony został
słabo widocznym ornamentem.
Ofiarowany w 1846 roku do zbiorów
Szersznika przez J. Kniczka z Mistku.
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IZYDA, HARPOKRATES
I SERAPIS,
Cypr, IV-III w. p.n.e., terakota, S.3
Statuetka wotywna przedstawia
siedzących małżonków Izydę i Serapisa
oraz małego Harpokratesa (Horusa).
Wykonana została zapewne dla wyznaw
ców bogini Izydy zamieszkujących Cypr
lub przywieziona z Egiptu przez cypryj
skich kupców.
Od momentu podboju Egiptu przez
Aleksandra Macedońskiego kult Izydy
uległ silnej hellenizacji; Serapejon
w Aleksandrii stał się najważniejszą
świątynią w której bogini była czczona.
W uwspółcześnionej formie obok Izydy
występował jej nowy towarzysz - Serapis, a jej syn Horus otrzymał nowe,
greckie imię Harpokrates. Kobiety z dynastii Ptolomeuszy uznawały Izydę za
swoją protektorkę.

GŁÓWKI FIGUREK ANTYCZNYCH,
Grecja, ck. 32O-2OO p.n.e., terakota, S.3
Antyczne główki greckich figurek w zbiorach MŚC pochodzą z kolekcji
LJ. Szersznika. Przypominają bardzo popularne wśród kolekcjonerów XIX
wieku figurki tanagryjskie. Z pewnością są one wyrobem greckich koroplastów
występującym głównie w Attyce, pod wpływem której zyskały popularność
w Beocji, Tebach i wspomnianej Tanagrze.
Tego typu terakoty wyrabiano ręcznie
odciskając w matrycach z doskonale
oczyszczonej gliny jedynie ich główki.
Formy ateńskie spotkać można w całej
ówczesnej Grecji, gdzie były masowo
sprowadzane z warsztatów attyckich.
Kto i kiedy przywiózł je do Cieszyna
i oddał do zbiorów szersznikowskich
nadal pozostaje tajemnicą.

LAMPKA OLIWNA,
Gaia, I /II w.n.e., terakota,
I w.n.e. S.3
Produkcję lampek oliwnych rozpoczę
to w Grecji w połowie I w.n.e. W Italii
produkcja ta trwała do połowy II w.n.e. a
jej największym ośrodkiem była Modena.
W Galii w Lugdunum (obecny Lyon) oraz
w Germanii znajdowały się warsztaty

2Q

STAROŻYTNOŚĆ

Wieląiące wzory italskie. MŚC posiada pięć lampek oliwnych różnego
rodzaju Część z nich kształtem, ozdobą i sposobem wykonania przypomina
lampki z warsztatu Communisa w Italii Północnej. Jedna z nich sygnowana jest
na spodzie napisem AGILIS. Prezentowana na zdjęciu lampka to lampka reliefo
wa. Posiada gładko zakończone ramiona i okrągły palnik. Możliwe że powstała
w czasach panowania cesarza Hadriana. miłośnika kultury greckiej. Produkowa
ne masowo lampki terakotowe, często służyły jako upominek noworoczny.

amfory ostrodenne,
spateion, Afryka Płn., poł. V w.n.e.,
glina, S.3
Amfory w kolekcji MŚC to tzw. amfory
ostrodenne. Służyły do przechowywani
i transportu wina, oliwy, wody i produk
tów sypkich. Pochodzą z Afryki Północnej
(ob. Tunezja lub Libia). Formy tego typu
wyrabiane były w wielu miejscach, trudno
więc dokładnie określić warsztat w którym
powstały. Ponieważ transportowano
w nich głównie oliwę, można było je
spotkać niemal na wszystkich rynkach
dawnego Imperium Rzymskiego. Dwie
z nich to tzw spateion. Tą nazwą określano
amfory charakteryzujące się długim,
wąskim brzuścem zakończonym spicza
stym
dnem,
z wysoką szyjką z wywiniętym obrzeżem oraz
dwoma małymi uchwytami. Trzecia to tzw.
Africana Grandę. Takie duże (o pojemności kilku
litrów) amfory bez ozdób, zakończone spiczasto
aby można było wstawić je w piasek, były
używane do magazynowania i przewożenia
produktów. Wszystkie trzy amfory pochodzą
z tego samego znaleziska. Świadczy o tym osoba
darczyńcy, hr. Kuenburga, ten sam okres produk
cji oraz miejsce wytworzenia.

AMFORA OSTRODENNA,
Africana Grandę, Afryka Płn.,
poł. IV w.n.e., glina, S. 3
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Ożywienie osadnicze na terenie regionu cieszyńskiego i samego Cie

■

szyna nastąpiło u schyłku epoki brązu (V okres epoki brązu 900-700 lat
p.n.e.) oraz we wczesnym okresie epoki żelaza (okres halsztacki 7(X)400 lat p.n.e.). Zarejestrowane osiedla wyżynne zlokalizowane są na
wzniesieniach i cyplach, na przedpolu Beskidu. Należy do nich obok
Podobory (Republika Czeska), Międzyświecia, Skoczowa również Góra
Zamkowa w Cieszynie. Badania archeologiczne prowadzone w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku wykazały istnienie tutaj osa
dy ludności kultury łużyckiej, poświadczonej głównie w materiale cera
micznym. Niewykluczone, że osadnictwo z tego okresu kontynuowane
było również w okresie następnym zwanym lateńskim lub przedrzymskim (400 1. p.n.e. do początków naszej ery).

KOCIOŁEK „TRÓJNÓG",
Cieszyn, XV/XVI w., glina
wypalana, glazura, S.2
Trójnóg to naczynie kuchenne,
wykorzystywane do przyrządzania
posiłków na palenisku. Nóżki
izolowały naczynie od bezpośrednie
go kontaktu z ogniem.

PUCHAREK I DZBANEK,
Cieszyn, XV/XVI w., glina
wypalana, zdobiona
ornamentem stempelkowym,
S.2
Naczynie stołowe służące do
picia napojów. Ceramiczne, glazuro
wane naczynia używane były
powszechnie od XVI wieku.
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CERAMIKA ZE STAREGO MIASTA CIESZYNA,
Cieszyn, XVI/XVII w., glina wypalana, glazura, S.2
Naczynia stołowe i kuchenne posiadały zazwyczaj uchwyt. W tym czterouchym dzbanie przechowywano pokarmy sypkie i płynne. Dzbanki są często
znajdywane podczas badań archeologicznych w studniach i piwnicach, wraz
z pozostałościami po ich
zawartości- np. z pestkami
owoców. Prezentowane tu
znaleziono podczas wykopów
w dawnej zakrystii kościoła
św. Krzyża i kamienicy obok,
mieszczącej dawne muzeum
Szersznika.

OZDOBNA PŁYTKA,
Cieszyn, XV w., glina glazurowana, S.2
Płytka Przemysława II z piastowskim orłem i napisem w języku łacińskim;
PREMISLAUS DEI GRATIA DUX TESSINENSIS (Przemysław z łaski bożej
książę cieszyński). Jest to jedna z 17 zachowanych płytek ozdobnych z cieszyń
skiego zamku.
Istnieje kilka odmian tego
rodzaju ozdobnej ceramiki
występującej w kolorze oliwko
wym, zielonym i brunatnym.
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DZIAŁ HISTORII

Dział historii powstał na początku siedemdziesiątych lat XX wieku
Skupiono w nim eksponaty dotyczące szeroko rozumianej historii Ślą
ska Cieszyńskiego i nie tylko, przedtem zaliczane do ogólnych zbiorów
cieszyńskiego muzeum. Kierownikiem działu został Marek Oczkowski, który pozostał na tym stanowisku do 1989 roku, kiedy zastąpił go
Janusz Spyra. Tak jak skomplikowanajest i była przeszłość historyczna
tak różnorodne są eksponaty tworzące dział historii. Część z nich zosta
ła zebrana jeszcze przez założyciela muzeum - księdza Leopolda Jana
Szersznika, inne trafiły do zbiorów muzealnych w ciągu ostatnich dwu
stu lat. Znajdujemy tu m.in.: tłoki i pieczęcie Cieszyna i innych miast
(począwszy od średniowiecznych), odznaki różnych stowarzyszeń, me
dale i odznaczenia wojskowe, bardzo liczne medale pamiątkowe (m.in.
wybite z okazji podpisania Pokoju Cieszyńskiego w 1779 roku), plaka
ty i afisze (w tym ogłoszenia okupanta hitlerowskiego z czasów II Woj
ny Światowej oraz kolekcja antyzachodnich plakatów z czasów komu
nistycznych), mundury, kolekcję banknotów (w tym również kolekcję
banknotów zdawkowych z okresu 1 Wojny Światowej). Znaczną cześć

działu historii stanowią militaria, z których najcenniejsze możemy zoba
czyć w Zbrojowni Muzeum, stanowiącej część stałej ekspozycji. Skrom
na, ale cenna kolekcja sztandarów historycznych liczy kilkanaście po
zycji, z których najcenniejszy to sztandar księcia Cieszyńskiego Adama
Wacława z 1605 roku oraz chorągiew darowana cieszyńskim stanom
szlacheckim w 1662 roku przez cesarza Leopolda I za zasługi w walce
z Turkami. Dział historii gromadzi także dokumenty historyczne - głów
nie z nowych lat, gdyż starsze zostały po podziale zbiorów muzealnych
w 1960 roku przekazane do cieszyńskiego archiwum. Ogółem dział
historii liczy prawie 14 tysięcy eksponatów. Z działem historii połączo
ny jest znacznie skromniejszy dział techniki, który liczy ponad 800 eks
ponatów. Tworzą go różnego rodzaju narzędzia kuchenne, instrumenty
muzyczne, maszyny do pisania, lampy itd. Jednym z najbardziej efek
townych eksponatów jest bicykl, wyprodukowany w Coventry (An
glia) około 1880 roku. Także tu część eksponatów pochodzi ze zbiorów
ks. L.J. Szersznika, między innymi używane przez niego instrumenty
naukowe i astronomiczne. Szczególnie piękny jest globus nieba, pocho
dzący z najbardziej znanej w dawnych czasach wytwórni map, atlasów
i globusów Janssoniusa Blaeu w Amsterdamie, datowany na 1602 rok.
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kołczan ze strzałkami
Borneo, XVIII w., S.3
Ten indonezyjski kołczan,
pochodzący prawdopodobnie
z wyspy Borneo, to tzw. kołczan
dajacki. Wykonany jest z tuby
bambusowej, ze ściśle dopaso
wanym bambusowym wiecz
kiem. Zamknięcia tuby przypa
dają w miejscach naturalnego kolanka. Opaski plecione z łyka zdobią wieczko
oraz utrzymują uchwyt z rozwidlonego kawałka rzeźbionego drewna, który dla
wygody zatyka się za przepaskę biodrową myśliwego. Kołczan ozdobiony został
niewielką figurką plamistego zwierzęcia podobnego do lamparta, który trzyma w
pysku małego dzika.
Strzałki zwane damek mają około 30 cm każda i wykonane są z bambusa,
zaostrzonego z jednej strony. Końcówki strzałek zwyczajowo nasączone są
trucizną.

PROCHOWNICE,
XVI - XVII w., skóra, drewno, S. 3

MIZERYKORDIA,
XV w., met., dł.31cm., S.2
Długi, wąski sztylet o cienkiej, ostrej głowni, której kształt by, ściśle związa
ny z użyciem, służył do dobijania rannego przeciwnika. Miał mocny sztych oraz
długą klingę przystosowaną do zadawania pchnięć. Używany był głównie
w okresie późnego średniowiecza, gdy do użytku weszła zbroja płytowa chronią
ca niemalże całe ciało rycerza. Dzięki wąskiemu ostrzu mizerykordia umożliwia
ła zadanie ciosu pomiędzy płytami pancerza lub nawet jego przebicie. Jej nazwa
może być myląca - pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego miłosierdzie.
Tego typu sztyletów zachowało się w zbiorach polskich muzeów bardzo
niewiele. Mizerykordia z kolekcji broni MŚC jest więc swego rodzaju rarytasem
dla kolekcjonerów i znawców broni średniowiecznej.
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MIECZE ŚREDNIOWIECZNE,
XV w., met., dl 11 2 cm., S.2

Miecz jest najbardziej znanym rodzajem broni siecznej. Służył do cięcia
i zadawania pchnięć. Składa się z prostej, obosiecznej głowni, rękojeści zakoń
czonej głowicą, która zapobiegała wyślizgnięciu się broni z garści, oraz osłony
dłoni w postaci poprzecznego pręta tzw. jelca.
Do najbardziej efektownych okazów broni siecznej (do 1,8 metra długości)
należały miecze dwuręczne, używane w XV i XVI wieku m.in. przez piechotę
szwajcarska i niemiecką, tzw. lancknechtów. Ich nazwa pochodzi stąd, że ich
rękojeści w czasie walki trzymano oburącz. Głownie od strony jelca zaopatrzone
są w dwa występy w kształcie haków, służące do parowania ciosów przeciwnika.
Jeden z czterech prezentowanych w zbrojowni Muzeum Śląska Cieszyńskiego
mieczy dwuręcznych, z płomieniście wykutą głownią, nosi nazwę flamberg (od
francuskiego słowa „flambée”- płomień). Miecze dwuręczne ze względu na
swoje rozmiary nie miały pochew, noszono je na ramieniu albo na plecach
mocując rzemieniami.

MIECZ KATOWSKI,
Cieszyn, XVI w., met. kuty, 1 20 cm., S.8

W średniowieczu Cieszyn dysponował m.in. prawem miecza, czyli karania
śmiercią za ciężkie przestępstwa popełnione na terenie miasta. Dlatego utrzymy
wano własnego kata, z którego „usług” korzystały także inne miasta regionu.
Miecz kata wyróżniał się płaską, pozbawioną sztychu głownią. Egzemplarz
znajdujący się w zbiorach MŚC to tzw. miecz typu A, reprezentujący najstarszy
rodzaj miecza katowskiego.
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broń drzewcowa i

obuchowa

XVI w., met. drew., Z.
Kolekcjonerstwo cieszyńskie ma bogate tradycje,
a do najznakomitszych postaci, które zgromadziły
niezwykle cenne kolekcje należał znany cieszyński
kupiec Bruno Konczakowski (1881-1959). Z jego kolek
cji do cieszyńskiego muzeum trafił m.in. zbiór średnio
wiecznej broni chłopskiej. Nazwa broni drzewcowej
pochodzi od długiego drzewca, na którym umocowane
jest żeleźce. Broń obuchowa wywodzi się od prymitywnej
maczugi lub siekierki. Należy do najstarszych rodzajów uzbrojenia znanych
człowiekowi. Do zadawania miażdżących uderzeń służyły morgenstemy.
W walce wręcz groźną bronią były topory przeznaczone do uderzania ostrzem,
tępym obuchem a także do ciskania.

CIESZYNKA,
J. Kałuża, Cieszyn, 1640 r., inkrustacja, intarsja, S.5
Cieszynka to lekka,
małokalibrowa strzelba
myśliwska przeznaczona
do polowań na siedzące
ptactwo (stąd zwana też ptaszniczką), produkowana w Cieszynie od 2 połowy
XVI wieku. Charakteryzuje się ona bogatym zdobieniem łoża przy pomocy
intarsji i inkrustacji masą perłową, rogiem i mosiądzem, kolbą w kształcie
„sarniej nóżki”, gwintowaną lufą oraz specjalną konstrukcją zamka kołowego
(zamek kurlandzki). Cieszynki produkowało kilkudziesięciu rusznikarzy
zrzeszonych w cechu z przeznaczeniem dla bogatych odbiorców. Dziś cieszynki
są jednymi z najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów obiektów dawnej
broni. W muzeach i kolekcjach na całym świecie zachowało się ich około 300
sztuk. MŚC posiada 4 egzemplarze.

GARŁACZ, XVIII w., S.2
W okresie od XVI
do XVIII wieku garłacz
karabinowy stanowił
oddzielny rodzaj broni
palnej, wyglądem przypomi
nającej pistolet z lufą w
kształcie lejka. Używany był
w walce na niewielkie odległości. Garłacz nabijany był siekańcami, czyli drobny
mi kulami lub siekanymi kawałkami żelaza.Według lokalnej tradycji prezentowa
ny garłacz pochodzi z cieszyńskiego zamku piastowskiego. W rzeczywistości
został wyprodukowany dużo później dla potrzeb armii austriackiej. Jest to
karabinek kawaleryjski z zamkiem skałkowym i rozszerzoną lufą typu garłacz.
U wylotu lufa miała wymiary 30x45 mm. Stosowana była w pułkach kirasjerów

‘ll 11111 austriackiej do zwalczania przeciwnika na bliską odległość (ok. 40 metrów)
ładunkiem złożonym z 12 kulek. W każdej eskadrze kirasjerów, liczącej ok. 150
ludzi, w garłacz było uzbrojonych 12 jeźdźców. Wyprodukowano ich zaledwie
kilka tysięcy egzemplarzy, a wycofano z użycia w czasie wojen napoleońskich.
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WAŁOWNICA,
Austria, XVIII w., S.2

Jednym z pomysłów na wzmocnienie siły rażenia broni palnej było zwięk
szanie jej rozmiarów. Tak doszło do powstania tzw. hakownic, dużych strzelb
o wadze do kilkunastu kilogramów z zamkiem lontowym, skałkowym lub
kołowym. Nazwa wzięła się od haka, który zamocowany u dołu lufy miał
hamować siłę odrzutu. Broni tego rodzaju używano od XV do XIX wieku przede
wszystkim do obrony zamków, miast i innych umocnień. Cieszyński egzemplarz
nie posiada haka, aby oddać strzał trzeba było strzelbę oprzeć np. o wały zamku.
Stąd nazwa wałownica. Według tradycji pochodzi z cieszyńskiego zamku, gdzie
jeszcze na początku XIX wieku znajdowały się działa, oddane potem na
przetopienie.

WIWATÓWKA,
XVIII w., metal., S.2
Ten niewielkich rozmiarów moździerz służył
do strzelania na wiwat. Używano go podczas
wszystkich większych uroczystości.

KUSZA MYŚLIWSKA,
XVII w., met, drew., Z.
Kusza należy do broni miotającej przeznaczonej do walki na odległość,
używana jest także do polowania oraz w zawodach strzeleckich. Znana była już
starożytnym Chińczykom (XI w. p.n.e.) oraz Grekom (IV w p.n.e.); w Europie na
nowo weszła w użycie w X w. n.e. Drewniane początkowo łuki kuszy stopniowo
zastępowano kompozytowymi, klejonymi
z płytek fiszbinu i rogu, w końcu stalowymi,
które naciągano nogami, a potem różnymi
mechanizmami naciągowymi. Dawało to
ogromną siłę rażenia, przed którą nie chroniły
nawet zbroje. Prezentowana w zbrojowni MSC
kusza z XVH wieku w odróżnieniu od klasycz
nych kusz strzelających bełtami posiada
podwójną cięciwę z plecionym koszyczkiem
pośrodku, w który wkładano kulę (kamienną,
wypalaną z gliny lub odlaną z ołowiu).
Cięciwę naciągano przy pomocy dźwigni, na
stałe połączonej z łożem kuszy. Łoże wykona
ne z żelaza zakończone jest krótką, drewniana
kolbą inkrustowaną mosiężnym drutem
w stylizowane ornamenty roślinne.

broń historyczna

Najstarsza w zbiorach muzealnych strzelba reprezentująca strzelby myśliw
skie. Posiada zamek kołowy, gęsto pokryty rytowaniami. Na kurku zamka
znajduje się wyobrażenie amorka strzelającego z luku, a na blasze zamkowej
para zakochanych na tle pejzaży oraz sygnaturka rusznikarza.

SZABLE I SZPADY,
XIX - 1 poi. XX w., met., Z.
Szable prezentowane w muzealnej
zbrojowni pochodzą z XIX i XX
stulecia. Są to między innymi szable
oficerów piechoty (1861 r.), grenadie
rów (1837 r.), piechoty węgierskiej
(1811 r.), oraz kawalerii polskiej (1917
i 1921 r.). Szczególnie wyróżniają się
szable bez osłony dłoni.
Są to tzw. szaszki, używane przez
oddziały kozackiej jazdy od pierwszej
połowy XIX wieku po II Wojnę
Światową.

PISTOLET,
B. Donati, Bresci, Włochy, ok. 1750r., Z.

Broń palną krótką i sportową reprezentują pistolety z zamkiem skałkowym
i kapiszonowym oraz
rewolwery. Do najciekaw
szych należy jeden z łożem
zdobionym wycinanym
ornamentem roślinnym.
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KARABINY,
Austria, 2 poł. XIX w., Z
Do broni wojskowej należą austriackie pistolety
kapiszonowe systemów Augustin i Lorenz. Obok
karabinów jednostrzalowych występują tu też wielostrzałowe, które są wyposażone u spodu łoża
w magazynek mieszczący naboje.

PISTOLECIKI KAPISZONOWE,
Niemcy, XIX w., Z.
Broń cywilna jest licznie reprezentowana przez
niewielkie pistoleciki kapiszonowe, jedno lub dwulufowe służące osobistej
obronie. Można było nosić je w torebkach lub kieszeniach stąd ich niemiecka
nazwa Taschenpistolen. Pistolet ten posiada zamek kapiszonowy jak w karabi
nach piechoty, na rękojeści zamocowany jest specjalny hak do montowania
dodatkowej kolby z drewna orzechowego. Według zamysłu wojskowych
konstruktorów pracujących dla armii austriackiej pistolet z montowaną kolbą
miał połączyć łatwość oddawania strzału z krótkiej broni palnej z dokładnością
strzelania na większe odległości. Służył do strzelania prostego, a po zamocowa
niu kolby można było strzelać do 300 kroków (225 m). Zaczęto go produkować
w 1855 roku , w tym roku zaledwie 50 sztuk otrzymały VIII pułk dragonów i VIII
pułk huzarów armii austriackiej, głównie podoficerowie. Pistolety tego typu
oprócz zalet miały też i wady obu rodzajów broni. Do 1860 roku wyprodukowa
no ich zaledwie kilka tysięcy,
potem zaprzestano produkcji,
stąd egzemplarz ten jest
rzadkim i cennym obiektem.

FIAT - REVELLI,
Revelh-Beaumont, Włochy 1 poł. XX w., Z.
Pierwszy karabin maszynowy skonstruowany został w 1885 roku przez
Amerykanina Hirama Maxima. Stale ulepszany, produkowany był później
w różnych krajach, m.in. w Niemczech i Rosji. Ciężki karabin maszynowy
kaliber 6,5 mm (wzór 7/12) został skonstruowany przez włoskiego konstruktora
płk A. B. Revelli-Beaumonta, a produkowała go firma Fiat. Do uzbrojenia armii
włoskiej został przyjęty w 1914 roku, sprawdził się w czasie I Wojny Światowej.
Ustawiony jest na trójnogu o wadze 21
kg; lufa o długości 1,18 metra otoczona
jest metalową chłodnicą zawierającą 4
litry wody, gdyż w czasie strzelania (500
strzałów na minutę) bardzo się rozgrze
wała. Jest to egzemplarz niezwykle
cenny i rzadki, używano go też w czasie
powstań śląskich. W latach 1918-1920
niewielkie ilości tej broni miało na
wyposażeniu Wojsko Polskie
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r rhv to korporacje obdarzone określonymi przywilejami i posiadające właisv prawne Zrzeszały rzemieślników jednej lub kilku pokrewnych profe"nĆ|hZobrom wspólnej pozycji ekonomicznej, prawnej i politycznej. System ceSJh wv funkcjonował w Europie od średniowiecza do połowy XIX wieku. Również
C miastach Śląska Cieszyńskiego działały różne cechy, w zależności od specyfiki
regionu W Bielsku i Frydku prężnie działały cechy sukienników i postrzygaczy
sukna W Jabłonkowie istniał cech garncarzy, w Strumieniu szewców i kożuszników. Najstarsze i najważniejsze były jednak cechy piekarzy, rzeźników i szewców.
Pierwsze cechy powstały w Cieszynie, stolicy Księstwa Cieszyńskiego. Wiele ce
chów innych miast wzorowało swoje przepisy na statutach cechów cieszyńskich.

lada cechu piernikarzy
XVII w. drewno, S. 10
Lada, skrzynia czyli „skarb” służyła do
przechowywania pieniędzy cechowych,
wotów, pieczęci, przywilejów, ksiąg.
Podczas posiedzeń cechowych była jednym
z ważniejszych przedmiotów urządzenia
stołu. Posiadała najczęściej kształt skrzynki
wykonanej z drewna, rzadziej z metalu.
Wewnątrz znajdowały się wydzielone
miejsca w formie szufladek. Skrytki
mieściły się w podwójnym dnie lady
bądź w nasadniku na wieku.

LADA CECHU ZŁOTNIKÓW
1838 r. metal, S. 10
Skrzynie opatrzone były mocnym
zamkiem często o skomplikowanym
mechanizmie, na dwa lub więcej kluczy.
Z boków posiadały uchwyty żelazne,
wewnątrz ozdobne okucia stanowiące
przedłużenie zawiasów łączących wieko
ze skrzynią.

LADA CECHU RUSZNIKARZY,
XVI/XVII w., drew, polichrom., S.10

Najsłynniejszym z cieszyńskich cechów
był cech rusznikarzy, który w późniejszym
czasie, kiedy liczba mistrzów rusznikarskich
zmalała, połączył się w jednym cechu
z pokrewnymi zawodami jak ślusarze czy
zegarmistrze.
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WILKOM,
1 804 r .cyna, S. 1 □
W skład inwentarza gospody cechowej wchodziły
wilkomy czyli naczynia używane podczas wspólnych
biesiad. Wykonane były przeważnie z cyny. Zdobiono je
rytowaniem lub plastycznymi dekoracjami na nakrywach.
Często pokryte są napisami, nazwiskami fundatorów
i godłami cechowymi. Napełnione, były podawane na
powitanie gościowi cechu lub nowo kreowanemu towarzy
szowi, do wychylenia aż do dna.

DZBAN „HABAŃSKI"
CECHU SZEWSKIEGO,
1 691 r. majolika, S. 10
Ceramika habańska wykształciła się w połowie
XVI wieku i była produkowana do początku XVIII
stulecia. Są to zazwyczaj butle apteczne, dzbany lub
talerze pokryte szkliwem cynowym z dekoracją
kobaltową nawiązującą do
włoskiej szesnastowiecznej majoliki.

NACZYNIE CECHOWE W KSZTAŁCIE
KSIĄŻKI,
XVIII w., cyna, S.5

OBESŁANIA CECHOWE RZEŹNIKÓW,
XVIII w. metal, S. 1 □
Obesłania cechowe lub „cecha do obsyłania”, to przedmiot spełniający rolę
cechowej legitymacji. Zjawiał się z nią w warsztatach rzemieślników wysłannik
zawiadamiający mistrzów
o dniu, godzinie i miejscu
zebrania w cechu. Obesłania
posiadały czasem formę
kojarzącą się z danym
zawodem (np. atrapa
w kształcie buta lub kopyta
w cechu szewców, czy też łeb
byka w cechu rzeźników).
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OBESŁANIA ŻAŁOBNE KUŚNIERZY,
1577 r., i 1636 r., drewno
rzeźbione, S. 1 □
Przygotowanie do śmierci
zajmowało znaczączące miejsce
w codzienności, a pogrzeb był
ważnym elementem życia społecz
nego. W czasie pogrzebu rzemieśl
nika cech oddawał mu ostatnią
cześć. Tarcze trumienne wykonane
ze skóry, drewna a czasem nawet ze
złota i srebra opatrzone insygniami cechu zdobiły trumnę niesioną z domu
zmarłego do kościoła i na cmentarz. Z pogrzebem wiążą się również obesłania
żałobne. Funkcjonowały one podobnie jak zwykłe, tyle że wysłannik informo
wał o śmierci członka cechu i dacie jego pogrzebu.
Najczęściej obesłania wykonywane były w formie
drewnianych lub metalowych tabliczek ozdobionych
godłami cechowymi lub patronami cechu.

TABLICA CECHOWA KRAWCÓW,
1578 r., drewno, S.1O
Każdy mistrz cechowy miał prawo aby jego nazwi
sko figurowało na tablicy cechowej. Po śmierci obok
nazwiska pojawiała się czaszka z piszczelami.

URNA DO GŁOSOWANIA CECHU
KOMINIARZY,
Cieszyn, 1848 r., drew.polichr., S.10
Głosując na radę cechu często używano urny, do
której wrzucano niewielkie białe lub czarne kulki tzw.
gałki.

MAJSTERSZTYK CECHU
PASAMON IKÓW,
Śląsk Cieszyński, XIX w. tkanina haft., S.10
Warunkiem osiągnięcia tytułu mistrza było przedło
żenie sztuki popisowej zwanej „majstersztyk”. Statuty
poszczególnych cechów określały ściśle charakter, rodzaj i tematykę wykony
wanych w tym celu przedmiotów. Były one dowodem biegłości i dobrego
opanowania zawodu. Statuty poszczególnych
_____________
cechów określały ściśle charakter, rodzaj,
tematykę wykonywanych w tym celu
przedmiotów.
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FORMY PIERIMIKARSKIE
Śląsk Cieszyński, XIX w., drew., S.1O
Pierniki i wyroby piemikarskie to
kwintesencja kunsztu i sztuki piekarskiej.
Powszechnie znane i łubiane wyroby
tradycyjne i regionalne spełniały ważną
rolę w dawnym życiu obyczajowym wielu
narodów. O sławie piernika decydowały
przede wszystkim jego kształty. Pierniki
z których w XIX wieku słynął Cieszyn
miały najróżniejsze kształty. Otrzymywano
je dzięki zastosowaniu odpowiednich form.
Często spotykaną formą było „dziecko
w powijakach” lub „mikołaje”. Jedna
z najstarszych form piernikarskich jaka
zachowała się w MŚC pochodzi z 1811 roku.

STÓŁ I WARSZTAT ZŁOTNICZY,
1 poł. XIX w., S.10
Śląscy złotnicy posługiwali się wieloma technikami: odlewaniem, wytłaczaniem, filigranem, rytem,
wycinaniem, wybijaniem
i rzadziej granulowaniem.
Głównym materiałem
z którego wytwarzano
ozdoby było srebro.
Dla mniej zamożnych
wykonywano biżuterie ze
stopów mosiądzu, bakwuntu lub imitującego
srebro pakfongu.

BERŁO CEHOWE
XIX w. drew, rzeźb., S.1O
Odznakami godności starszeństwa w cechu były buzdygany, berełka i laski.

3B

herby, pieczęcie, sztandary

herb KSIĘSTWA
CIESZYŃSKIEGO,
warsztat P. Parlera.l poł. XIV w.,

piaskowiec, G.
Jedyny zachowany w całości kamienny herb
z godłem książąt piastowskich. Pierwotnie
znajdował się na wieży zamkowej zdobiąc jeden

z jej narożników.
Motyw cieszyńskiego orła powtarza się wielokrot
nie na zachowanych do dzisiaj zabytkach. Motyw ten
w herbie Piastów cieszyńskich wykształcił się w XIV
wieku z tzw. orła górnośląskiego używanego powszechnie przez Piastów dawnej
dzielnicy opolsko-raciborskiej od drugiej połowy XIII wieku. W następnym
wieku herb ten rozwijał się wyraźnie pod wpływem Polski, by w XVI stuleciu
stać się wręcz kopią orłów kolejnych władców polskich. W sensie ideowym orzeł
książąt cieszyńskich, wywodzący się w prostej linii z orła rodu Piastów,
a więc i orła Królestwa Polskiego, przedstawia typowy motyw feudalny suwerenną władzę świecką księcia nad danym terytorium, a zarazem stosunki
własnościowe panujące w epoce powstania herbu.

HERB MIASTA CIESZYNA,
Cieszyn, drew. mai.
Herb Cieszyna ukształtowany w XIV wieku
podkreśla rolę miejskiego samorządu. W niebieskim
polu tarczy herbowej, u jej podstawy, za pomocą
falistych linii przedstawiona jest błękitna rzeka
Olza. Powyżej znajdują się mury miejskie z dwoma
basztami o czerwonych hełmach, które flankują
otwartą bramę z podniesioną kratownicą. Prezento
wany herb zdobił niegdyś sale posiedzeń rady
miejskiej w cieszyńskim ratuszu.

HERB BLUDOWSKICH,
Haimerl, XIXw., drew, polichr., S.7
Znaczącym wyróżnikiem stanu szlacheckiego
były przede wszystkim herby, używane przez ich
posiadaczy w wielu formach. Spotkać więc
możemy herby na kaflach emaliowanych, jako
kamienne kartusze czy też wykonane w formie
niewielkich płaskorzeźb drewnianych lub
malowane na metalu czy papierze. W innej formie
herby istniały jako tłoki pieczęci i ich odciski na
dokumentach. Nie brakowało również herbowej
porcelany, szkła czy też albumów fotograficz
nych ozdobionych herbem rodowym.
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HERB M. LARISCH,
1 878 r., papier mai., S.7
Nieodłącznym elementem każdego etapu szlacheckie
go życia były znaki rodowe, czyli herby. W zachodniej
Europie członkowie rodzin szlacheckich w czasie pogrze
bów używali herbów, które wraz ze zmarłymi trafiały do
grobu. Od połowy XVIII wieku herby natrumienne najczę
ściej malowano na papierze, przez co są obecnie wielką
rzadkością. W Muzeum Śląska Cieszyńskiego zachowało się kilka takich
herbów, m. in. hrabiego Eugeniusza Larisch- Mónnich oraz jego żony Marii
z domu Deym. Maria (1847-1878) najczęściej przebywała w jednym ze swoich
zamków w Kończycach Wielkich, gdzie zmarła i została pochowana. Znana była
jako dobroczyńca dzieci i młodych matek.

SZTANDAR KSIĘSTWA
CIESZYŃSKIEGO,
1 605 r., jedwab malowany, 160 x 240 cm.
S.2
Jednym z najbardziej efektownych
zabytków piastowskich w zbiorach
muzeum stanowi sztandar księcia cie
szyńskiego Adama Wacława. Książę w służbach Habsburgów - swoich lennych
zwierzchników - brał udział w licznych wojnach na terenie Moraw i Węgier.
W 1605 roku Adam Wacław został mianowany dowódcą wojsk śląskich, które
miały bronić południowej granicy Śląska przed zagrożeniem ze strony walczącego
z Habsburgami Stefana Bocskąja. Przy tej okazji kazał sobie sprawić wojenny
sztandar, bo mimo ogromnych długów książę lubił występować z przepychem.
W 1611 roku we Wrocławiu miał przy sobie orszak prawie trzystu koni i kilka
sztandarów. Podstawę sztandaru stanowi prostokąt atłasu, trójkątnie wcięty
w części powiewające. Rysunek przedstawia wymalowanego na niebieskim tle
złotą farbą piastowskiego orła z koroną, czerwonym wysuniętym językiem
i głową zwróconą (heraldycznie) w lewo.

CHORĄGIEW STANÓW CIESZYŃSKICH,
1662 r.,jedwab mai. S.7
Cieszyńska szlachta przez wiele lat brała udział w walkach przeciwko
Turkom, którzy od XV wieku zagrażali Europie Środkowej. Głównym jej
zadaniem była obrona południowej granicy Śląska i wzniesionych w tym celu
szańców jabłonkowskich. Liczne wojny z Turkami trwały
także w czasach panowania Leopolda I (1647-1705). Ich
apogeum było oblężenie Wiednia przez wojska Kara
Mustafy, zlikwidowane dzięki świetnemu zwycięstwu
husarii króla polskiego Jana III Sobieskiego w 1683 roku.
Wcześniej, w 1662 roku Leopold I za zasługi w walce
z Turkami nadał stanom szlacheckim księstwa cieszyń
skiego własny sztandar. Na jego jednej stronie widnieje
litera X” oraz napis „Pro Deo et Patria”, na drugiej
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1 habsburski z literą ,.L" na piersiach. W następnych latach sztandar
przcvhowvwany był w budynku Sejmu Ziemskiego w Cieszynie.

tłok pieczęci MIEJSKIEJ ¿mniejszej;
MIASTA CIESZYNA
Cieszyn ok 1574r., 26x23 mm, mosiądz, zelazo, MG.
Jednym z najważniejszych instrumentów funkcjonowania
or-inizmów miejskich były (i są) pieczęcie, którymi potwier
dzano wystawiane przez władze miasta dokumenty, przez co
uzyskiwały one walor wiarygodności. Do odciskania pieczęci
w wosku lub lace służył tłok pieczętny, w którego polu umieszczano negatywo
wy rysunek - znak miasta. Najczęściej był nim herb miasta,
w przypadku Cieszyna mury miejskie z otwartą bramą, na dole fale symbolizu
jące Olzę, u góry piastowski orzeł - symbol Piastów, feudalnych zwierzchników
miasta. Najstarsza pieczęć Cieszyna została sporządzona w drugiej połowie XIV
wieku, zapewne w związku z przyjęciem przez Cieszyna prawa magdeburskiego
w 1364 r. Najstarszy zachowany tłok pieczętny miasta Cieszyna został sporzą
dzony w siedemdziesiątych latach XVI wieku (najpóźniej w 1574 r.). Wizerunek
herbu został umieszczony na renesansowej tarczy, w otoku znajduje się skrót
łacińskiego napisu „S * MIN * CIVI * TESCHIN” [Sigillum Minus Civitatis
Teschinesnis; tzn. pieczęć mała miasta Cieszyna].

TŁOK PIECZĘCI MIEJSKIEJ ¿WIĘKSZEJ;
MIASTA CIESZYNA,
Cieszyn, 1792r., 36x37 mm, mosiądz, drewno, MG.
Pieczęć została wykonana w czasach, kiedy Cieszyn
wchodził w skład monarchii habsburskiej a podlegał
bezpośrednio księciu Albertowi Sasko-Cieszyńskiemu.
Z tego powodu piastowski orzeł został wzbogacony mitrą
książęcą. W polu pieczęci umieszczono trzy masywne wieże, z których dwie
hoczne mają trzy kondygnacje, w środkowej zaś mieści się otwarta brama
z podniesiona do połowy kratą. Używana była do 1836 roku.

TŁOKI PIECZĘCI TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO
W CIESZYNIE,
Cieszyn, 1840 r. i wcześniej, metal, drew., S.8
Od 1802 roku u boku Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego działała
Kompania Strzelców Wyborowych zrzeszająca 42 osoby. Kompania posiadała
własnych dowódców i umundurowanie, miała swój sztandar i prawo noszenia
broni. Poświęcenie sztandaru z podobizną św. Jerzego - patrona Towarzystwa odbyło się w obecności arcyksięcia Karola, który
własnoręcznie wbił w drzewce sztandaru złoty
gwóźdź ofiarowany przez cesarza. Z tamtych
czasów zachowały się jedynie pieczęcie, na
których widnieje postać świętego patrona.
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MAPA POLSKI,
W. Gródecki, Śląsk Cieszyński, 1647 r., S. 2
Najstarsza znana
w całości mapa dawnej
Rzeczpospolitej. Jej autor,
Wacław Gródecki, urodził
na na Śląsku Cieszyńskim
i pochodził ze starego
polskiego rodu Grodzieckich z Brodu herbu
Radwan, który na początku
XVI wieku osiedlił się na
Śląsku Cieszyńskim. Ich
siedzibą był Grodziec koło
Skoczowa. Wacław
Gródecki w latach 1550-56
studiował na Akademii Krakowskiej, następnie wyjechał do Lipska, gdzie
powstała jego mapa i gdzie nawiązał kontaktyz największymi humanistami swoich
czasów. Mapa Gródeckiego pt. „Poloniae finitimarumque locarum descriptio”
została wydana drukiem w słynnej oficynie drukarskiej Jana Oporinusa w Bazylei
w 1562 roku. Obejmuje także Śląsk i zawiera ponad 700 nazw miejscowych.
Rozpowszechniona została dzięki wydaniom w licznych atlasach, m.in. wielkiego
atlasu świata Abrahama Orteliusa, który miał do końca XVI wieku 26 wydań.
Z tego atlasu pochodzi egzemplarz z MŚC.

MAPA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO,
J. Nigrini, Cieszyn, 1724 r., miedzioryt kolorowany na papierze, S.2
Wśród plejady ważniejszych kartografów śląskich interesującą postacią jest
Jonas Nigrinus - nauczyciel szkoły ewangelickiej w Cieszynie, kartograf - amator
pochodzenia węgierskiego. W roku 1724 wydał pierwszą mapę Księstwa Cieszyń
skiego. Mapa ta bita została z miedziorytu wykonanego przez samego autora.
Zawiera ponad pół tysiąca miejscowości, uwzględniono na niej podziały politycz
ne i administracyjne. Na
mapie pokazano też ważniej
sze szczyty beskidzkie, sieć
rzeczną a nawet winnice.
Tutaj też po raz pierwszy
pojawiła się rycina przedsta
wiająca beskidzki szałas.
Zabrakło jednak na niej
oznaczenia dróg, co jest
poważnym mankamentem.
Pomimo wielu wad i błędów
mapa Nigriniego była dużym
osiągnięciem kartografii
Śląska z początków XVIII
wieku.
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MAPA królestwa
ŚLĄSKIEGO,
w ¡ j. Blaeu, Amsterdam

POLSKIEGO I KSIĘSTWA
1647 r., miedzioryt kolorowany na

papierze, S.7
Jedna z map kolekcji
pochodzi z atlasów wydanych
przez holenderską rodzinę
Blaeu. słynnych kartografów
działających na przełomie
XVI i XVII wieku. Ich opraco
wania charakteryzują się
bogatą ornamentyką i ikono
grafią. Zachowało się wiele
map z ich atlasu zdobionych
przez słynnego złotnika
amsterdamskiego Dircka van
Santena.

PLANISPHAERUM,
T.Lotter, Augsburg, ok. 1760 r. S.4
Mapa ta została wydrukowana ok. 1760 r. Sygnowana jest przez Tobiasa
Conrada Lottera (1717-1777) z Augsburga. Lotter przejął kartograficzny interes
rodziny Seutterów, założony na początku XVIII w. przez Georga Matthiasa
Seutera (1678-1757), po śmierci tego ostatniego. Z kolei Seutter uczył się
u Johanna Baptisty Homanna. Seutter i Homann w pierwszej połowie XVIII
wieku byli właścicielami dwóch najpoważniejszych firm kartograficznych
Augsburga. Związki te są o tyle istotne, że z kolei Homann współpracował przy
tworzeniu map z wybitnym uranografem Johannem Gabrielem Doppelmayrem,
który opublikował bardzo wpływowy "Atlas coelestis" (Norymberga, 1742 r.).
Doppelmayr wzorował sylwetki gwiazdozbiorów na mapach Jana Heweliusza
(Firmamentum
Sobiescianum sive
Uranographia,
Gdańsk 1690)
i tą samą drogą
poszedł Lotter.
Na prezentowanej
mapie Wolarz
(Bootes) stoi jedną
nogą na dziś już
nieistniejącej
konstelacji-Górze
Menal (Mons
Menalus), wprowa
dzonej przez
Heweliusza.
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PRZYWILEJ DLA CECHU
SZEWCÓW
CIESZYŃSKICH,
Cieszyn, 1 BO3 r., S.2
Cechy spełniały w miastach od
średniowiecza funkcje pewnego
rodzaju związków zawodowych,
skupiających wszystkich rzemieślni
ków jednej (lub kilku pokrewnych)
profesji. Poza członkami cechów nikt
nie mógł trudnić się danym zajęciem
na obszarze miasta. Opierały swoją
działalność na przywilejach nadawanych przez władców i na regulaminach przez
nich zatwierdzonych. Cech szewców istniał w Cieszynie już na początku XVI
wieku, od 1513 roku jego uchwały zatwierdzała rada miejska. Statuty cechu
w Cieszynie i w innych miastach Księstwa Cieszyńskiego zatwierdził książę
Wacław Adam w 1547 roku. W 1602 roku książę Adam Wacław w pisanym po
czesku przywileju potwierdził te ustalenia, jednocześnie ustalając liczbę rzeźników cechowych w każdym mieście. Najwięcej bo 28 mogło ich działać w Cieszy
nie.

LIST CZELADNICZY,
Lipnik, 1808 r., S.10
Aby zostać członkiem cechu
należało przejść długi proces nauki
od ucznia przez czeladnika, by
w końcu po złożeniu przepisanych
egzaminów i wykonaniu pracy
mistrzowskiej tzw. Maisterstuck,
(majstersztyk) uzyskać wyzwolenie
i nominację na mistrza w danym
zawodzie. Do etapu nauki czeladników wchodziło odbycie wędrówki do
obcych miast, by u tamtejszych mistrzów szlifować swoje umiejętności. Fakt ten
był potwierdzany przez wystawienie przez miejscowy cech stosownego listu
czeladniczego, od końca XVII wieku przeważnie zdobionego. List czeladniczy
dla Henricha Knopka z Cieszyna, który kształcił się na rzeźnika w Lipniku nad
Bećvou na Morawach, podpisały władze miejscowego cechu w 1808 roku.
Dokument wypisany jest na formularzu drukowanym przez drukarnię Kohlnedera z Brna z widokiem Lipnika.
My, zaprzysiężeni mistrzowie czcigodnego cechu rzemieślników, których przedstawicielem
jest rzeźnik /imię i nazwisko/ w mieście Lipnik / na Morawach / zaświadczamy w niniejszym, ze
obecny tu adept / czeladnik/ Henryk Knopek urodzony w Cieszynie, obecnie dwudziestoletni
aryjczyk o blond włosach, przez 20 tygodni demonstrował swoje umiejętności i w tym czasie
dał się poznać jako człowiek pilny, spokojny, uczciwy i miłujący pokój, prezentując cechy
pożądane w tym zawodzie. Wszystko to potwierdzamy wszyscy my, mistrzowie i powołując się
na prawa oraz dekrety cesarsko-królewskie... , kierujemy tego oto młodzieńca i zezwalamy mu
pracować /tu następują nazwy landów i prowincji/ i poza tymi żadnym innym landzie.
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, igr CZELADNICZY
n 1
r S. 1 O
^"Nowo wyzwolony czeladnik otrzymywał od
mistrza świadectwo odbycia nauki, tzw. KundM zawierające równocześnie rysopis, ocenę
zachowania oraz polecenie go podczas wędrówek
-współbraciom”, aby w razie potrzeby stosownie
d0 zwyczaju udzielili mu żądanej pomocy.

PLAN CIESZYNA Z DZIAŁKAMI,
J.W. Friischmann, Cieszyn, 1720 r. , miedzioryt, S. 8
Najstarszy znany plan Cieszyna został sporzą
dzony po wielkim pożarze, który w nocy 14 maja
1720 roku strawił większość miasta (za wyjątkiem
ulicy Nowe Miasto). W wyniku pożaru śmierć
poniosły dwie osoby. Straty zostały oszacowane na
prawie 350 tysięcy florenów. Plan miał te straty
udokumentować, a jednocześnie pomóc w uzyska
niu pomocy przy odbudowie miasta. Składa się on
z trzech części. Górną część stanowi panorama
miasta, w której wyróżniono i opisano na dole
najważniejsze obiekty publiczne jak kościoły,
ratusz, pałace. W głównej części planu wydrukowa
no czerwono-czarną grafikę. Oprócz schematyczne
go zarysu ulic uwidoczniono tutaj parcele znajdują
ce się w centrum wraz z nazwiskami właścicieli,
przy czym kolor czerwony oznacza budynki, które się spaliły.
Na dole znajduje się krótki tekst informujący o katastrofie oraz kilkanaście dat
z historii Cieszyna. Autorem planu jest nieznany bliżej Jan Wilhelm Friischmann
z Brandenburgii.

PANORAMA CIESZYNA
Z KRONIKĄ,
Cieszyn, XVIII w., S.8
Siadem najstarszego planu opracowanego
przez Friischmanna w XVIII wieku ukształtowała
s¡? w C ieszynie tradycja sporządzania tzw.

panoram miasta z kroniką. Powstało takich kilka.
Składały się one z umieszczonej na górze panora
my miasta oraz zamieszczonego poniżej zestawie
nia najważniejszych dla dziejów miasta dat
i wydarzeń. Rozpoczynano zawsze od daty 810,
oznaczającą legendarną datę założenia Cieszyna
wg XVII-wiecznego śląskiego kronikarza Jakuba Schickfusa. Ponieważ książki
były w tym czasie drogie i trudno dostępne, panoramy miasta z kroniką, które
wisialy np. w ratuszu, dostarczały mieszkańcom Cieszyna podstawowych, nie
zawsze wiarygodnych wiadomości o przeszłości swojego miasta.
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MONETA CELTYCKA,
Stradonice, Czechy (?), I w.p.n.e., złoto, [10 mm], S.1
Spośród zabytków pochodzących z prac archeologicz
nych na Górze Zamkowej w Cieszynie wyróżnia się znalezio
na w 1951 roku niezwykle rzadka moneta celtycka. Zalicza
się ona do tzw. monet miseczkowatych, typowego wytworu kultury wschodnich
Celtów (Bojów). Moneta została znaleziona w warstwach związanych z tzw
kulturą puchowską, co wiąże się z pobytem na naszych ziemiach grup ludności
celtyckiej (Wolków i Kotynów, II-I w. p.n.e.). Celtowie, jako pierwsi wśród
środkowoeuropejskich ludów barbarzyńskich, zaczęli bić własną monetę.

MONETY RZYMSKIE,
Imperium Romanum, III w., S.1
Interesującą grupę zabytków MŚC
stanowią monety rzymskie z okresu
wymiany handlowej między Imperium
a terenami „barbaricum” (m.in. obszarem dzisiejszej Polski). Eksponowane
monety pochodzą z przypadkowych znalezisk z terenu Śląska Cieszyńskiego
(Kończyce, Goleszów, Nawsie, Jabłonków). Przedstawiają cesarzy Dioklecjana,
Wespazjana i Konstantyna. Interesująca na monetach rzymskich jest różnorod
ność przedstawień. Na awersach są to od czasów Juliusza Cezara portrety
panujących i ich żon, zaś na rewersach umieszczano postaci bogów, wyobrażenia
związane z wydarzeniami politycznymi, militarnymi i gospodarczymi.

BRAKTEAT,
XIV w. znal. Grodziec Śl., (14 mm], S.2
Brakteaty, drobne monety srebrne, wybijano w całej
Europie Środkowej, szczególnie w XIII wieku. Produkowa
no je przy zastosowaniu specjalnej techniki menniczej
używając tłoku i miękkiej podkładki tak, iż stempel odciśnięty wypukło z jednej
strony monety występował w postaci wklęsłego negatywu także z drugiej.
Prezentowany brakteat jest jedyną tego rodzaju monetą znalezioną na terenie
Śląska Cieszyńskiego. Wybity na nim rysunek przedstawia być może stojącego
władcę w otoczeniu motywów architektonicznych. Podobny typ brakteatów nie
jest znany, zakładać więc można, że to moneta wybita na Górnym Śląsku.

HALERZ MIASTA CIESZYNA,
po 1475 r. (13 mm), S.2
Jako potomkowie dynastii panującej w Polsce cieszyńscy Piastowie posiada
li prawo bicia własnej monety. Już w 1290 roku w otoczeniu pierwszego księcia
cieszyńskiego Mieszka I występował mincerz Fritto. Pierwsze cieszyńskie
monety pochodzą z czasów księcia Przemysława
Noszakaz drugiej połowy XIV wieku. W 1438 roku
księżna Eufemia sprzedała prawo bicia monet
Cieszynowi, który wybijał drobne halerze z charak
terystycznym inicjałem „T”.
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GPOSZ PRASKI KS. JANA LUKSEMBURSKIEGO
l3l5r.,t26mm), S.2
Czeskie grosze zwano praskimi.
choć wybijano je w centralnej menmcy

w Kutnej Horze. Były produkowane
/ prawie czystego srebra i w związku
z tvm chętnie gromadzone i ukrywane
w postaci UW. skarbów. Od początku
XIV wieku praskie grosze stały się
podstawą waluty używanej na Śląsku
Cieszyńskim.

liczman francuski,
XSJ w., (22 mm), S.2
Liczmany, metalowe krążki
z pseudolegendą , były narzędziami
pracy kupca i kasjera w średniowieczu,
służącymi do prowadzenia obliczeń.
Używano ich wraz z liniowaną tablicą
tzw. abakusem, na której były odpo
wiednio przesuwane. W XVIII wieku
zastąpiły je liczydła. Należą do zabytków unikatowych, jednych z najstarszych
w Polsce. Podobne, poza Francją, znaleziono w Tamizie w Londynie.

KLIPA PÓŁTALARA KS.
ADAMA WACŁAWA,
1609 r. (27x27 mm), S.2
Klipami nazywa się w numizmatyce
monety wybite na kwadratowym,
sześciobocznym lub ośmiobocznym
kawałku metalu. W takiej formie ukazał się również póltalar Adama Wacława. Na
awersie popiersie księcia z głową lwa na ramieniu i napisem; „ADAMVS .
WENCESLAVS". Na rewersie, na tarczy ozdobionej koroną książęcy orzeł,
z -półksiężycem ' na piersiach oraz reszta tytulatury;
-D.G.IN.SIL.TES.E.MA.G.D.”.

TALAR ADAMA WACŁAWA,
1611 r. ,(37 mm), S.2
Jednym z cieszyńskich mistrzów
mincerskich był Dytryk Rundt. Wybił
on między innymi srebrnego talara
ks. Adama Wacława nawiązującego

»wersem do monety z 1609 r.
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TALAR FRYDERYKA WILHELMA,
1623 r., (40 mm), S.2
Moneta wzorowana na talarze
Rundta z 1611 roku. Książę jest
tu jednak przedstawiony w kafta
nie z otwartym kołnierzem. Napis
na otoku w rewersie brzmi:
„IN DEO MEO TR ANSGREDIAR
MVRVM”.

TALAR ELŻBIETY LUKRECJI,
1650 r., (43 mm), S.2
Talar Elżbiety Lukrecji określa się jako monetę
majestatyczną, została bowiem wykonana na żądanie
księżnej, która po doświadczeniach z cesarską inkwi
zycją chciała zaakcentować swoje prawa do samodziel
nego wykonywania regale menniczego. Na rewersie
widoczny cieszyński orzeł i napis: „SI DEVS PRO
NOBIS /QVIS CONTRA NOS”. Na awersie jedyna
zachowana podobizna księżnej z napisem:
„ELISA: LUCRE: D.G.IN. SILE. TESCH.ET.
M.GLOG.DUCIS.PRINC.LICHT

MEDAL L.J. SZERSZNIKA
Cieszyn, 1803 r.,srebro, S.3
Medal ufundowany przez ks. L.J. Szersznika dla najlepszych uczniów
gimnazjum jezuickiego, które istniało w Cieszynie od XVI wieku. Po jednej
stronie medalu przedstawiona jest postać bogini mądrości Ateny wręczającej
dzieciom wspomniany medal. W otoku napis: „QVATENVS NOBIS DENEGATUR HIC DIV VIVERE. RELINQVAMVS AL1QVID QVO NOS VIXISSE TESTEMVRPLIN”
Na odwrociu bogini trzymająca klucz wiedzy, siedzi na rydwanie zaprzężo
nym w lwy. Obok pracująca grupka dzieci. W otoku napis: „NISI VTILE EST
QVODFAC1MUS: STVLTAEST GLORIA. A.M.D.G”
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MEDALE PAMIĄTKOWE MARII KRYSTYNY
/ ALBERTA SASKO-CIESZYŃSKIEGO
Pamiątkowe złote i srebrne medale wydane
z okazji ślubu M. Krystyny z Albertem SaskoCieszyńskim. Uroczystość ta odbyła się w 1766 roku.
Na medalach widoczne portrety małżonków i napis:
M.CHRISTINA.AVST.ALBERT.SAXON.SPONSI
Ostatni medal jest pamiątką po śmierci
M. Krystyny w 1798 roku. Przedstawiono na nim
nagrobek księżnej, ufundowany przez jej męża.
Nagrobek ten w kształcie piramidy nawiązuje swą
formą do sztuki antyku. Poniżej widoczny jest napis:
L1BERALITAS GRATA MEMORIA. Nagrobek został
wykonany z carraryjskiego marmuru przez rzeźbiarza
włoskiego A. Canovę. Znajduje się w kościele Augustianów w Wiedniu.

MEDALE UPAMIĘTNIAJĄCE „POKÓJ CIESZYŃSKI”,
1779 r., srebro, P
Pokój cieszyński zawarty w Cieszynie 13 maja 1779 roku, kończył wojnę
między Austrią a Prusami o ziemie bawarskie. Fakt zawarcia pokoju został
następnie szeroko rozpropagowany przez liczne broszury, grafiki i medale
pamiątkowe.
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J

Okres od końca XVII do początków XIX wieku zwany w dziejach ku
europejskiej oświeceniem, charakteryzował się między innymi dążeniem U '
ukowego poznania świata. Najwybitniejszym przedstawicielem tego okresu r*
szynie był L.J. Szersznik. Zgromadził on między innymi przyrządy astrono ' **
astrologiczne i inne instrumenty naukowe, które ubogaciły muzealne zbiory

GLOBUS NIEBA,
J. W. Bleau, Amsterdam, 1 702 r., wys.39., S.3
Wyprodukowany w największej XVIII-wiecznej
oficynie drukarskiej J. W. Bleau w Amsterdamie
globus nieba pochodzi ze zbiorów ks. L.J. Szesznika. Ukazuje dawny, ptolemejski widok układu
słonecznego.W swoich słynnych dziełach „Alma
gest” i „Cosmographia” Ptolemeusz twierdził, że
planety poruszają się ze stałymi prędkościami po
niewielkich okręgach, których środki przesuwają
się ze stałymi prędkościami po orbitach kołowych
dookoła Ziemi.
Początkowo teoria ta została zakceptowana bez
żadnych wątpliwości, ale z czasem przewidywania
oparte na niej okazywały się niedokładne. Do czasu,
kiedy w XIII wieku opublikowano „Tablice Alfonsina” rosła liczba astronomów,
którzy nie akceptowali doktryny Ptolemeusza. Mimo to Purbach, Regiomontanus,
Bernhard Walther z Norymbergi, a nawet Tycho Brahe w drugiej połowie XVI
wieku usiłowali uzgodnić teorię geocentryczną z wynikami obserwacji.

LUNETA,
XVIII w., drew, skóra, S.4

KLEPSYDRA PIASKOWA,
Daleki Wschód, XVII w., drew, szkło, S.4
Zegar piaskowy - zwany także klepsydrą - oparty na opadaniu stałej ilości
piasku, był jednym z pierwszych przyrządów do mierzenia czasu. Nie jest znane
pochodzenie klepsydry ani jej wynalazca. Powstała w Europie
w początkach XVI wieku, choć już w starożytnym Egipcie
znane były zegary wodne wykorzystujące zamiast piasku
opadanie wody. Klepsydra nie służyła do wskazywania
godzin. Pozwalała jedynie na określenie przedziału czasu
w zależności od konstrukcji i przesypującej się substancji.
W nawigacji od czasów wielkich wypraw geograficznych
w XV wieku stosowano jedno- lub półminutowe klepsydry.
W życiu publicznym klepsydry wskazywały czas trwania
mszy i ograniczały wystąpienia mówców. Klepsydra ze
zbiorów MSC pochodzi z kolekcji L.J. Szersznika. Na szkla
nym brzuścu widoczny jest napis w języku arabskim.
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mikroskop
XIX w., drew. S.3
Najstarsze mikroskopy składały się z dwóch
soczewek umieszczonych w pojedynczym tubusie
i daw ały zazwyczaj powiększenie do 60 razy. Już
w 1677 roku mikroskop zbudowany przez Leeuwen'hoeka
’ dawał
J---- 1---powiększe
nie 270-krotne. Do
dzisiejszych czasów
zachowały się mikrosko
py z początku XVII wieku,
oraz modele, które dają nam możliwość śledzenia
kolejnych udoskonaleń ich budowy. Produkowane
były przez liczne firmy europejskie, najbardziej
znane są „E. Leitz” oraz „Carl Zeiss”.

MIKROSKOPY,
XVIII w., drew. mai. S.4

PRZYBORY DO DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH,
Fryderyk Schott, XVIII, met. posrebrzany, drew, S.3
Przybory należały za
pewne do L.J. Szersznika.
Mogą o tym świadczyć
wygrawerowane na nich
inicjały „L.S".

ZEGAREK SŁONECZNY
WYSOKOŚCIOWY,
Polska, XIX w., mosiądz grawer., S. 3
Zegarek słoneczny wysokościowy podaje
godzinę na bazie wysokości słońca nad horyzon
tem. Znany jest jako zegarek Zappeck’a .
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PIERŚCIENIOWY ZEGAR
SŁONECZNY,

I

Francja (?], XVIII w., mosiądz, S.4
Instrument należący do grupy bardzo
interesujących i charakterystycznych przyrzą
dów astronomicznych określanych jako
pierścieniowe zegarki słoneczne. Składa się
z dwóch pierścieni: większego - zewnętrznego zwanego także pierścieniem południkowym,
ponieważ w momencie odczytywania godziny
leży on zawsze w płaszczyźnie południka
lokalnego i mniejszego (brakującego na zdjęciu), który można nazwać pierście
niem równikowym, ponieważ w momencie odczytywania godziny znajduje się
on w płaszczyźnie równika. Pierścienie są ruchome i połączone tak, aby mogły
obracać się względem wspólnej osi. Dzięki temu, kiedy zegarek jest nieużywany,
możemy go złożyć i schować. Kiedy jednak zamierzamy użyć przyrządu
rozkładamy pierścienie tak, aby ich płaszczyzny przecinały się pod kątem
prostym. W poszukiwaniu początków tego typu zegarów słonecznych powinni
śmy cofnąć się do czasów Ptolemeusza.

TARCZA DO OBLICZEŃ
A S TRONOMICZN YCH
XVIII -XIX w., S.4

ZEGAR SŁONECZNY,
mosiądz, XVIII w., S.4
Najdawniejszy zachowany zegar słoneczny pochodzi z Egiptu z XV wieku
p.n.e. W III wieku p.n.e. kapłan babiloński Berossos skonstruował ulepszony
zegar słoneczny w postaci półkolistej czaszy, z której obrzeża wystawał poziomy
gnomon. W udoskonalonej postaci tego zegara słonecznego (będącej być może
dziełem Arystarcha z Samos) usunięto większą część owej czaszy, pozostawiając
tylko fragment po którym wędruje cień gnomonu.
Zegary słoneczne były szeroko rozpowszechnione
do czasu pojawienia się zegarów mechanicznych.
Później często stosowano zegary słoneczne jako
elementy dekoracyjne budowli monumental
nych czy parków. Rolę tę spełniają po dziś
dzień. Nowoczesny zegar słoneczny z ukośnym
gnomonem wycelowanym w kierunku Gwiazdy
Polarnej jest wynalazkiem arabskim. Dokonał
go Marokańczyk Al-Marrakusi w pierwszej
połowie XIII wieku. Najstarszy zegar słoneczny
w Polsce, pochodzący z XIV wieku, znajduje się
na kościele w Stróżyskach.
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SEKSTANT

XIX w drewno, 55x35 cm., MG.
Wy nalazcą sekstantu (sekstansu) w 1731 roku, był

astronom angielski John Hadley. Jest to optyczny
przyrząd nawigacyjny do pomiarów wysokości (kąta
u zniesienia) ciał niebieskich nad horyzontem w celu
określenia astronomicznej linii pozycyjnej, a także do
pomiarów kątów poziomych i pionowych, służących do
wykreślania linii pozycyjnych. Sekstant składa się
z ram) w kształcie wycinka koła (około 1/6 - stąd nazwa),
którego luk (tzw. limbus) ma naniesioną podziałkę
w stopniach, umożliwiającą - za pomocą wskaźnika umiesz
czonego w dolnej części ruchomego ramienia, tzw. alidady, oraz śruby mikrometrycznej - określenie dokładnego położenia tego ramienia, dwóch zwierciadeł
ruchomego i nieruchomego lunetki i szkieł przyćmiewających. Pomiar za
pomocą sekstantu polega na wycelowaniu lunetki na horyzont i obracaniu
ruchomym ramieniem aż do momentu, kiedy obraz obserwowanego ciała, odbity
w dw u zwierciadłach, pokryje się z horyzontem widzianym przez przezroczystą
część zwierciadła. Kąt odczytuje się na skali wygrawerowanej na limbusie przy
pomocy noniusza. Urządzenie to. jako jedno z nielicznych, pozostało w prawie
niezmienionym kształcie od momentu wynalezienia aż do dnia dzisiejszego.

ASTROLABIUM,
Belgia, Louvain,ok. 1550 r. (?), mosiądz, S.4
Astrolabium to jeden z najstarszych i najbardziej fascynujących przyrządów
astronomicznych. Jest on charakterystyczny przede wszystkim dla tradycji arabskiej,
choć wspaniale triumfy święcił także w Europie. Do czasów obecnych przetrwało
więcej astrolabiów niż jakichkolwiek innych przyrządów naukowych. Olbrzymia
ilość zastosowań, a także znaczeń i emocji związanych z przyrządem utrudniają
określenie czym tak naprawdę jest astrolabium. Można porównać ten instrument do
starożytnego komputera, który pomocny był w rozwiąza
niu większości problemów związanych z określaniem
czasu, a także pozycją Słońca i gwiazd. To także miniatura
nieba, którą można trzymać w dłoni. Przyrząd pokazuje
wygląd nieba w dowolnym dniu i czasie, pozwalając
odszukać pozycje zaznaczonych na tarczy obiektów.
Astrolabium to również przyrząd pomiarowy (wysokość
obiektów, pomiary kartograficzne) oraz źródło wiedzy,
ktkże tej o przyszłości. Pamiętajmy bowiem, że astrologia
odkryła przyrząd jako wielce przydatny m.in. do przewi
dywania przyszłości oraz stawiania horoskopów. Prezento
wane astrolabium może mieć flamandzkie (Belgia)
pochodzenie i teoretycznie pochodzić ze słynnego
Louvain, z warsztatu Arseniusa z ok. 1550 roku . Na
odwrocie ,.mater'’ znajduje sie ciekawa projekcja znana
jako projekcja De Rojach.
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KOMPAS,
XIX w., mosiądz, S.4
Ten specyficzny rodzaj kompasu wykorzystywany był nie tyle w żeglarz
co w pracach pomiarowych na lądzie. Posługiwano się nim np. podczas okresU
nia azymutu, czemu służyć miałaby
skala na przyrządzie. Umożliwiał też
prawdopodobnie określenie azymu
tu względem zarówno północnego
bieguna magnetycznego jak i geo
graficznego. Kompas ten, podobnie
jak tradycyjne kompasy, w celu
zachowania poziomu niezależnie od
ruchów statku lub danego poziomu
wyposażony jest w tzw. zawieszenie
Kardana. Wisi na dwóch osiach, co
można zobaczyć na zdjęciu.

PODSTAWA PLANETARIUM ffragmj,
XVIII/XIX w., drew, polichr., MG.
Do tej drewnianej podstawy
planetarium przymocowany byl
systemik z wyobrażeniem
Słońca, Ziemi i Księżyca tworząc
w sumie miniaturę układu słoneczne
go. Na krawędzi widoczna jest skala
z kalendarzem i zodiakiem.

ZEGAR RÓWNIKOWY ffragmj,
XVIII/XIX w., kamień grawerowany, MG.
Ten równikowy zegarek słoneczny bez gnomonu jest wygrawerowany tylko
po jednej stronie. Będzie więc działał
wyłącznie latem, kiedy ekliptyka
znajduje sie nad równikiem. Prawidło
we działanie tego zegara uwarunkowa
ne jest jego odpowiednim zoriento
waniem dla szerokości geograficznej.
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Od drugiej połowy XVIII wieku i przez cały XIX wieku w Europie dok
wielki
i techniki,
określany życia
mianem
rewolucji
przemysłów
wane wrozwój
coraz nauki
liczniejszych
dziedzinach
śmiałe
wynalazki
zi^ł cJ'St°soludziom codzienną egzystencję. Produkcja maszynowa coraz cześe’ ' ? Y “łatWIać
ręczną pracę, co doprow adziło do stopniowego upadku rzemiosła7Z^?P°Wała

KASA SKLEPOWA „NATIONAL",
Austria, 1885 r., S.14
Niemal od początku handlu zajmujący się
nim kupcy odwoływali się do różnego
rodzaju pomocy ułatwiających dokonywanie
obliczeń. Od liczydła do komputera droga
była daleka, ważnym krokiem było skonstru
owanie w XIX wieku mechanicznej kasy
sklepowej, poprzedniczki kasy fiskalnej.
Egzemplarz posiadany przez Muzeum Śląska
Cieszyńskiego jest wyrobem austriackim,
zapewne powstał w Wiedniu. Kasa urucha
miana jest korbą zamieszczoną z boku,
umieszczona jest w obudowie z ozdobnie
wytłaczanej blachy. Kasa zaopatrzona jest w cztery pionowe rzędy przycisków
z cytrami i literami, których kombinacje dają żądany wynik, który pojawia się za
zamieszczoną u góry szybką. Z boku znajduje się urządzenie wybijające
rachunek na rolce papieru, na dole szuflada z pieniędzmi.
Kasa pochodzi z jednego z licznych lokali
handlowych działających w Cieszynie w drugiej
połowie XIX wieku i w pierwszej połowie XX
wieku. Słowo „National” było zresztą często
wykorzystywane przez różne firmy np. istniał
hotel „National” na Osmeku oraz kawiarnia
..National” przy ul. Szersznika.

ŻELAZKA
XIX w., żelazo, drewno, S.14
Trudno jednoznacznie określić, kiedy
człowiek zaczął prasować swoją odzież. Wiado
mo jednak, że pierwsze żelazka zrobione były
z grubego na l -2 cm kawałka metalu, miały
rączki ze skręconego pręta a nagrzewane były po
prostu przez włożenie do ognia. Ich wadą było
to, że szybko stygły. Nowocześniejsze modele
rozgrzewano przy pomocy rozżarzonego węgla
drzewnego spalanego w specjalnej komorze, co
było niepraktyczne - czasem iskra padała wprost

na prasowany materiał. Później stosowano tzw.
duszę, czyli rozgrzaną sztabkę żelaza wkładaną
do środka żelazka.
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OLEJNA LAMPA STOJĄCA,
□ k. 1 830 r., mosiądz, szkło, S.14
Podstawą lampy jest drążek na okrągłej szerokiej
podstawce, zakończony pierścieniem. Na drążku
przesuwana gałka z zakrętką, połączona z jednej strony
z cylindrem na olej, z drugiej z palnikiem na zagiętym
drążku z pierścieniem do mocowania klosza ze szkła
mlecznego. Lampy na olej powszechnie stosowano do
oświetlania bogatszych domów w XVIII wieku, egzem
plarz z muzeum został wyprodukowany ok. 1830 roku.
W tym czasie powoli zaczęto zastępować je przez lampy
gazowe.

MASZYNA DO SZYCIA,
XIX w., met., S. 14
Najbardziej znaną maszyną do szycia
jest maszyna firmy „Singer”produkowana
w Nowym Jorku. Do Cieszyna maszyny te
trafiały z manufaktury pod Wiedniem.
W Cieszynie także działała fabryka
zajmująca się produkcją maszyn, której
właścicielem był Wiktor Barczyński.

GRAMOFON,
2 poł.XIX w., S.14
Gramofon jest urządzeniem służącym do odtwarzania dźwięku zapisanego
metodą mechaniczną na płycie gramofonowej. Pierwszy gramofon zbudował
i opatentował niemiecki konstruktor Emil
Berliner w 1887 roku (10 lat po zaprezento
waniu przez T.A. Edisdona fonografu,
pierwowzoru gramofonu). Pierwsze płyty
gramofonowe pojawiły się w 1901 roku.
Firma fonograficzna His Master’s Voice
nagrała na nich glos Enrico Caruso - wło
skiego tenora. 29 maja 1942 roku po raz
pierwszy zabraniało „White Christmas”
Binga Crosby’ego. Płyta pobiła rekordy
sprzedaży. Do 1990 roku sprzedano 200
milionów egzemplarzy.
W lipcu 1933 roku zaczęto przesyłać sobie
pierwsze „śpiewające telegramy”, czyli
życzenia nagrane na płytę.
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młynek DO KAWY
XIX W., met., S. 14
Picie kawy rozpowszechniło się
w Europie szczególnie po zwycięstwie
wojsk Ligi Świętej pod dowództwem
Jana Sobieskiego pod Wiedniem w 1683
roku. Niemal od początku właśnie
Wiedeń był jednym z miejsc, w którym
kształtował się nowy styl towarzyskiego
życia, w którym dużą rolę odgrywały
kawiarnie. Dzięki bliskim związkom ze
stolicą Austrii już w XVIII wieku, kawa
stała się ulubionym napojem cieszyń
skich mieszczan. Pito ją w licznych
kawiarniach (np. słynnej w l poł. XIX
wieku Cafe Jedek lub przyrządzano w domu. W Cieszynie działała filia słynnej
wiedeńskiej firmy Juliusa Meinla, specjalizująca się w handlu kawą. Ziarna
kawy można było kupić w każdym większym sklepie. Przechowywano je
w dużych porcelanowych pojemnikach. Jednym z nich jest eksponowany
w MŚC (sala 14) pojemnik wyprodukowany przez firmę „Frigola” z Wrocławia.

ROWER „WELOCYPED”,
Coventry, Anglia, ok. 1880 r., met., S. 14
Rower wynaleziono w połowie XVIII wieku, jednak dopiero w 1 połowie XIX
wieku zaopatrzono go w pedały. W 1861 roku w Paryżu powstała pierwsza
fabryka rowerów. Żeby uczynić je szybszymi stopniowo zwiększano przednie
koło. Welocyped.
który zachował się
w zbiorach MŚC.
nabył w Wiedniu
J. Keller (18491903). Rowem
w Cieszynie nie
można było jednak
używać z powodu
bruku. Na tak
wielkim kole
(ok. 150 cm), nie
dało się jeździć
pomimo, że rower
zaopatrzony był
w opony z pełnej
gumy.
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DZIAŁ SZTUKI

Dział sztuki liczy obecnie ponad 9000 eksponatów. Już ks. L.J.
Szersznik tworząc swą kolekcję założył, że nie będzie się ona opierała
tylko i wyłącznie na przedmiotach pochodzących ze Śląska Cieszyń

skiego czy ziem przyległych. Tak więc przez ponad 200 lat historii na
szego muzeum zebrała się pokaźna kolekcja prezentująca różne techni
ki artystyczne.W skład jej wchodzą obrazy, rzeźby, grafiki i rzemiosło
artystyczne pochodzące z różnych okresów i wykonane w różnych miej
scach Europy i świata. Pieczę nad działem po jego wyodrębnieniu
z całości zbiorów w sześćdziesiątych latach XX wieku sprawowali ko
lejno: dr W. Iwanek, M. Adamczyk i A. Połednik.
Na obecną kolekcję działu sztuki składają się obiekty pochodzące
ze zbiorów ks. L.J. Szersznika, Muzeum Miejskiego, prywatnej kolek
cji Bruna Konczakowskiego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawcze
go, darów, legatów i przekazów od osób prywatnych i instytucji oraz
okazy zakupione przez muzeum w ciągu całego XX wieku.
Szersznik nazwał swą kolekcję dzieł sztuki „starożytnościami i oso
bliwościami”. Nie jest ona zbyt duża, bowiem zbiory Szersznika obej
mowały przede wszystkim księgozbiór, minerały i przedmioty z dzie
dziny przyrody, niemniej zachowane do dzisiaj eksponaty stanowią jed
ne z najcenniejszych obiektów naszego muzeum. Pochodzą one zarów
no z odległych miejsc Europy, jak i z terenu Śląska Cieszyńskiego.
W okresie międzywojennym do zbiorów trafiła duża liczba ekspo
natów sakralnych pochodzących z cieszyńskich i okolicznych kościo
łów. Tak więc w muzeum znalazły się obrazy ołtarzowe i rzeźby z Ogro
dzonej, Kisielowa, Puńcowa, Ochab, Lesznej, Stonawy oraz niektó
rych kościołów cieszyńskich. Są to zabytki wysokiej klasy, z reguły
malowane na deskach lub rzeźbione w drewnie, datowane na okres od
XV do XVIII wieku.
Do największych kolekcjonerów europejskich należał bezsprzecz
nie Bruno Konczakowski. którego prywatne zbiory po jego śmierci
podzielono na trzy części, a jedna z nich uświetniła kolekcję sztuki mu
zeum cieszyńskiego. Mimo, że Cieszyn musiał zrezygnować z najbar
dziej reprezentatywnej części, tzn. broni, do zbiorów działu sztuki trafiły
4 okazy słynnych cieszynek (jedyne zresztą w naszej kolekcji muzeal
nej). Konczakowski nie zawężał swego zbieractwa do przedmiotów ro
dzimych, jego kolekcja zawierała wszystko co cenne i piękne. Stąd
w zbiorach sztuki znalazły się majoliki włoskie i fajanse hiszpańskie,
porcelana niemiecka i austriacka, szkło dolnośląskie, meble francuskie,
dywany z Bliskiego Wschodu i renesansowe kamionki niemieckie.

DZIAŁ SZTUKI

W ostatnich latach Muzeum wzbogaciło się również o dość nietypowe,
jak na Śląsk Cieszyński eksponaty, a mianowicie zbiór ikon prawosław

nych - głównie z XIX wieku (obecnie około 500 sztuk), które sukce
sywnie przekazywane były z Urzędu Celnego w Cieszynie i Straży Gra
nicznej.

OBRAZ 14/ KSZTAŁCIE WACHLARZA,
Wiedeń, XIX w., S. 5
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ŚW. BARTŁOMIEJ I STANISŁAW,
Śląsk Cieszyński, XIV w., drew.
polichr., 49 i 51 cm., S.2,
Bliższe pochodzenie rzeźb nie
jest znane. Obie figury są
prawdopodobnie elementami
rzeźbiarskimi mensy ołtarzowej,
która ozdobiona była płaskorzeź
bioną nastawą przymocowaną do
tylnej części mensy zwaną
retabulum. Figury świętych
zachowały się w dość dobrym
stanie konserwacji z widocznymi
resztkami pierwotnej polichro
mii. Potraktowanie zarostu
w formie małych guzków oraz
przedstawienie włosów jako
wałeczków zwraca uwagę na
podobieństwo tych rzeźb do
figur występujących w okoli
cach Starego Sącza oraz w ołtarzu z Lusiny z ostatniego trzydziestolecia
XV wieku. Obie rzeźby są prawdopodobnie elementami rzeźbiarskimi mensy
ołtarzowej, która ozdobiona była retabulum, płasko rzeźbioną nastawą ołtarzową
przymocowaną do tylnej części mensy. Retabulum pojawiło się w XI wieku.
Początkowo miało niewielkie wymiary i formę pojedynczej tablicy lub dyptyku.

MATKA BOSKA,
Śląsk Cieszyński,ok. 1480 r., drew, polichr., 36x21x14, S.2

ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ /FRAGM./,
Śląsk Cieszyński, ok. 1480 r., drew, polichr., 35x11x11, S.2
obie rzeźby pochodzą z kościoła w Nierodzimiu
Kult św. Anny w Kościele
powszechnym, w tym
również na Śląsku, rozwijał
się stopniowo, a swoje
apogeum osiągnął w okresie
późnego gotyku, co odzwier
ciedlone zostało w licznych
kompozycjach ikonograficz
nych. Szczególne potwier
dzenie znalazło to
w najczęściej spotykanej
kompozycji rzeźbiarskiej
w okresie gotyku w przedstawieniach św.
Anny Samotrzeć.
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dniowieczu słowo „samotrzeć” oznaczało „we troje razem”. W większo.
S. żeń rzeźby s'w. Anny zostały wzbogacone o różnorodne, czasem
SCI U>°wTednej rzeźbie, dodatkowe atrybuty. Oprócz teologicznych podstaw,
1 llC/^ Anny opierał się także na legendarnych przekazach apokryficznych.
RU Na Śląsku siady początków kultu św. Anny spotykamy dopiero w końcu XIV
• ku a więc od włączenia przez papieża Sykstusa IV jej święta do kalendarza
niskiego Natomiast do rozpowszechnienia kultu doszło dopiero na przełomie
XV i XVI wieku; tym należy tłumaczyć również fakt, iż z tego okresu pochodzi
większość zachowanych zabytków. Najstarsze rzeźbione wizerunki św. Anny
zachowane na Śląsku reprezentują ukształtowany wcześniej na Zachodzie typ
wyobrażeń. Święta ukazana jest jako zamężna niewiasta w towarzystwie swojej
córki - Maryi oraz wnuka - Chrystusa .

MADONNA Z DZIECIĄTKIEM
warsztat P. Parlera, Cieszyn, około 1370 r.,
120 cm, piaskowiec. G.
Madonna z Dzieciątkiem zwana Madonną ze Starego
Targu powstała w pracowni Piotra Parlera (niemieckiego
rzeźbiarza działającego w Czechach), po czym stanęła
gdzieś we wnętrzu - być może w cieszyńskiej Rotundzie.
Po pożarze w XV wieku przeniesiono ją pod zamek,
a w 1844 roku na cieszyński Stary Targ. Rzeźba wykonana
jest z gruboziarnistego cieszyńskiego piaskowca z do
mieszką miki. Madonna stoi w kontrapoście. pochyleniu
postaci charakterystycznym dla rzeźb ówczesnego okresu.
Prosty, gotycki ubiór wykonany jest z dużą dokładnością
detali. Figura była wielokrotnie przemalowywana, wskutek
czego zatraciła swój pierwotny charakter uchodząc za
dzieło barokowe. Dopiero dzięki konserwacji wykonanej
w 2000 roku spod 34 warstw farby wyłonił się jej pierwot
ny kształt. Jest to jedyna w województwie śląskim figura
z tego okresu, a w całej Polsce jest ich bardzo niewiele.

OFIAROWANIE IZAAKA,
Śląsk Cieszyński, ok. 1590 r.,
tempera na desce, 84x72
Wcześniej obraz znajdował się w kościele
P- w. Sw.Trójcy w Cieszynie.
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WNIEBO WS TĄ PIENIE
Polska,pocz. XIX w., płaskorzeźba,
drew.polichr. MG.
Ostatni wielki temat, zamykający
ziemski czas Chrystusa, to Wniebowstą
pienie. Scena Wniebowstąpienia Chrystu
sa przedstawiana jest zgodnie ze skromny
mi przekazami ewangelicznymi, jak
i z relacją św. Łukasza, zamieszczoną
w Dziejach Apostolskich. Najczęściej
Maria i apostołowie stoją wpatrzeni
w unoszącą się nad nimi postać Jezusa na
obłoku. Jedno z najstarszych przedsta
wień, częste w średniowieczu, ukazywało
tylko stopy Chrystusa oraz ich ślady
pozostawione na skale. W ten skrótowy, skondensowany sposób twórcy chcieli
przedstawić fakt przejścia Chrystusa poza nasz świat, przejścia przez granicę
nieprzekraczalną dla człowieka. Ludowe przedstawienia tego tematu są nieliczne

EPITAFIUM WACŁAWA
WILCZKA,
Śląsk Cieszyński, ok. 1681 r.,
ol. na desce, 148x111, S. 6
Epitafium wcześniej znajdowało się
w kościele p.w. Św. Jakuba w Simoradzu.
Przedstawiono na nim zmarłego Wacława
Wilczka (1613-1681) oraz jego drugą żonę
Magdalenę z domu Eumultowską z Komie.

EPITAFIUM ZE ŚWIĘTĄ
RODZINĄ,
Śląsk Cieszyński, 2. połowa XVII w.,
ol. na pł., 76x82, MG.
Epitafia to często obrazy nagrobne
zawierające sceny religijne, wersety biblijne,
teksty informujące o uczczonych osobach
oraz portrety fundatorów lub zmarłych.
Mogły przedstawiać jedną osobę lub całą
rodzinę.
Prezentowane tu epitafium znajdowało
się wcześniej w kościele p. w. Św. Anny
w Pruchnej. Być może jest to fragment
epitafium Ewy i Jana Bludowskich rodziców
tamtejszego proboszcza Macieja Bludowskiego zmarłych w 1689 r.
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ć|/l/. WACŁAW
A.Heintze, Cieszyn, 2 poł. XVIII w.,
ol. na pł., 134x73, S. 2
Wacław I Święty (907 - 929) był czeskim
księciem Bohemii z dynastii Przemyślidów. Około
roku 925 rozpoczął proces ugruntowania chrystia
nizacji Bohemii. Wzrost znaczenia chrześcijaństwa
skutkował zbliżeniem Czech do Cesarstwa Nie
mieckiego, a to było sprzeczne z interesami
czeskiej pogańskiej elity. Dlatego wraz z bratem
księcia - Bolesławem - zawiązali spisek, którego
celem było zabicie Wacława. Według podań w
929 r. w mieście Stara Boleslav Wacław został
zamordowany u wrót kościoła. Wkrótce został
uznany świętym jako męczennik. W sztuce często
przedstawiany jest w zbroi, w stroju królewskim.
Jego atrybutem jest sztylet - narzędzie jego śmierci, anioł podający mu włócznię
i czerwony proporzec- symbol zmartwychwstania. Obraz św. Wacława ze
zbiorów MŚC pochodzi z cieszyńskiej rotundy p.w. Św. Mikołaja i Św. Wacława.
Trafił tam za sprawą Habsburgów.

MADONNA Z DZIECIĄTKIEM
Śląsk Cieszyński, ok. 1450 r.,
temp, na desce, 120x33, S. 2
Fragment prawej części obrazu ołtarzowego
został przekazany do MŚC z zamku w Cieszynie.
Jest to tzw. typ piekarski Hodigitrii. W czasach
Piastów obraz prawdopodobnie wisiał w ołtarzu
kaplicy romańskiej św. Mikołaja na górze zamko
wej. Obraz został podobno odnaleziony w domu
funkcjonariusza Komory Cieszyńskiej na zamku.
Wprawdzie Hodigitria z cieszyńskiego zamku
zachowała się tylko we fragmencie, pozwala on
jednak na rozpoznanie w niej typu Madonny
Piekarskiej, opartego na prototypie czeskim. Obraz
należy do wielkiej rodziny wizerunków Mariań
skich, wytwarzanych masowo w czternastowiecz
nych Czechach pod wpływem sztuki włoskobizantyńskiej. Żółtawo-brunatna karnacja Dzieciąt
ka, zdobienie ciemnoniebieskiej szaty o czerwonej
podszewce prostym ornamentem z kółeczek
a przede wszystkim srebmo-złotawe tło z grawero
wanych kwadracików z tzw czterolistkami wskazują
na czas powstania obrazu. Ważnym szczegółem jest
lez nakłuwanie tła, jakie spotyka się zazwyczaj
w dawniejszych obrazach tego typu.
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ASSUMPTA Z LESZNEJ,
Śląsk Cieszyński, 1. ćw. XVI w.,
temp, na desce, 168x136 cm., G.
Piękna postać Madonny z Lesznej to jedno z kilku
wyobrażeń Assumpty w zbiorach MŚC. Ukazana na tle
krzewu z księżycem pod stopami, w obszernym płaszczu
odwiniętym na brzegach w duże esownice, Madonna
porównywana jest do podobnego lecz nieco starszego
wizerunku w krakowskim Graduale Olbrachta. Subtelny
koloryt jak również ostry rysunek o wyraźnej kresce
kolejnych partii obrazu wpisuje się w praktyki renesansowego malarstwa
północy.

TRYPTYK Z KAMIENICY,
Szkoła Małopolska, 1. poł. XVI w.,
temp, na desce, G.
Tryptyk z Kamienicy spod Bielska przedstawia
Assumptę pośrodku i dwóch biskupów na skrzy
dłach, których odwrocia zawierają fragmenty
Zwiastowania. Jak wynika z dat na przedniej stronie skrzydeł w roku 1575,
a później jeszcze w XVII wieku, obraz został przemalowany. Na skutek tego
zniknął różany krzew spoza pleców Marii i zatarł się pierwotny rysunek obrazu.
Konserwacja wykonana w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przywróciła
tryptykowi wygląd zbliżony do pierwotnego. Przedstawiona w tryptyku
Madonna reprezentuje popularną w połowie XVI stulecia koncepcję Madonn.
Charakterystyczne cechy tego typu to wzorzysta suknia i biały płaszcz ozdobio
ny delikatnym, złotym deseniem. Podobne wizerunki Assumpty pojawiają się
wcześniej w Starym Sączu, Cerekwi. Przydonicy oraz później w ołtarzu
z Wołowca. Tak wyraźne podobieństwa świadczą o tym iż Tryptyk z Kamienicy
zalicza się do malowideł Szkoły Małopolskiej.

OSTATNIA WIECZERZA,
Paweł Reiss, Cieszyn, 1 587, temp, na desce, 1 38x114, G.
Ostatnia Wieczerza, jako jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń opisanych
w przekazach ewangelicznych, to bardzo często podejmowany temat. Obraz P.
Reissa jest być może próbą tzw malarstwa dwustrefowego, w którym elementy
martwej natury i scena rodzajowa na pierwszym planie dopełnione były na
drugim planie przez małoformatową scenę religijną. Ten
specyficzny typ obrazów pojawił się w XVI wieku
w malarstwie niderlandzkim. Pierwowzorem dla obrazu
P. Reissa był prawdopodobnie powstały pięć lat wcze
śniej miedzioryt Jana Sadelera wg Maertena de Vos
z 1582 r. ucznia Jacopa Tintoretta. Obraz jest przykła
dem przejęcia zachodniego manieryzmu zarówno
w kompozycji jak i w kolorycie. W kościele drewnianym
w Bystrzycy nad Olzą (Bystrice, Czechy) znajduje się
tryptyk identycznie sygnowany - PR 1588.
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CHRZEST CHRYSTUSA,
artysta z kręgu Bartłomieja Buhla, Cieszyn,
poł. XVI w., temp, na desce, 110x83, G.
Sceny przekazujące informacje o działalności
publicznej Syna Bożego są dosyć rzadkie.
Do najczęstszych należy Chrzest Chrystusa.
W sztuce chrześcijańskiej scena Chrztu przedsta
wia Chrystusa obnażonego, stojącego w nurcie
rzeki. Późniejszy obyczaj, zapoczątkowany
w wieku XIII, polegał na chrzcie przez polanie
wodą. W ikonografii spotykamy jedynie drugi
z wymienionych typów. Przykładem tego jest
obraz wykonany przez artystę z kręgu B. Buhla.
Pierwotnie obraz znajdował się w starym kościele
p. w. NMP w Kisielowie

TABERNAKULUM.
Ferdynand Zachariasz Schwabenheim,
1666 r., drewno polichr., 62x57x45, G.
Tabernakulum znajdowało się wcześniej
w dawnym kościele parafialnym p.w. Marii
Magdaleny w Cieszynie. Zostało uratowane
przed zniszczeniem w czasie pożaru miasta
w 1789 roku, kiedy to spłonął cały XVIwieczny kościół parafialny. Obecnie na
miejscu dawnego kościoła znajduje się teatr
im. A. Mickiewicza.

UKRZYŻOWANIE,
Śląsk Cieszyński, 1 poł. XVIII w.,
ol. na pł., 37x27, G.
Przedstawienie Chrystusa Ukrzyżowanego, jako najważniejszy wizerunek
w ikonografii chrześcijańskiej, zajmuje szczególne miejsce w sztuce. Męka
i śmierć Chrystusa na krzyżu były jednak przedstawiane w sztuce dopiero od
wieku IX. W średniowieczu sceny Ukrzyżowania
stają się bardziej skomplikowane i pełne symboli
takich jak księżyc, słońce, kościół, synagoga
i czaszka Adama. Późniejsze przedstawienia
eksponują historyczność sceny. Obok krzyża
pojawiają się osoby z najbliższego otoczenia
Jezusa, a także rzymscy wojskowi i inne postacie.
Po obu stronach krzyża Chrystusa przedstawia
się też krzyże łotrów. Interesujące zmiany
przynosi jednak okres Kontrreformacji. Powstąje
wówczas popularny w XVII wieku i później
wizerunek Chrystusa na krzyżu na ciemnym tle,
bez dodatkowych wątków i postaci.
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KRUCYFIKS,
Śląsk Cieszyński, XVII w., drew, polichr., G.
Krucyfiks jest najważniejszym znakiem chrześci
jańskim. Najczęściej jest to krzyż łaciński z wyobra
żoną na nim postacią Chrystusa. Początkowo postać
Chrystusa malowano na krzyżu lub rzeźbiono
w formie reliefu. Taki typ krucyfiksu popularny jest
nadal w kulturze ikonograficznej Chrześcijaństwa
Wschodniego. Późniejsza wersja z osobną figurą
Chrystusa mocowaną do krzyża powstała w epoce
Renesansu i jest powszechna w tradycji katolickiej
do dzisiaj. Prezentowana tu rzeźba ukrzyżowanego
Chrystusa stanowiła wystrój nieistniejącego już
kościoła p. w. NMP w Kisielowie.

ABGAR - KRÓL EDESSY,
1. poł. XVIII w., ol. na pł., 1 29x94, G.
Obraz jest opowieścią o wizerunku z Edessy,
opartą na różnych relacjach. Abgar - król Edessy
był chory, wysłał więc posłańca do Chrystusa
z prośbą o uzdrowienie. Jako, że Chrystus nie mógł
przybyć, przekazał Abgarowi chustę z odbitym
wizerunkiem swej twarzy, która sprawiła, że król
wyzdrowiał.
Historia ta jest jednocześnie uważana za przesła
nie na temat powstania pierwszej ikony jako obrazu
określonego słowem archejopojete, czyli nie ludzką ręką namalowanego. Twarz
widoczna na białej chuście uważana jest za najstarszy i najwierniejszy portret
Chrystusa.

IKONA - CHRYSTUS PANTOKRATOR,
Rosja, XIX w., temp, na desce, 36x30, MG.
Pantokrator w ikonografii jest przedstawieniem Chrystusa jako władcy
Wszechświata. Chrystus wyobrażony jest w pozycji siedzącej, na tronie
z otwartą Księgą w lewej dłoni i uniesioną prawą dłonią w geście błogosławień
stwa. Uwagę zwraca ułożenie palców nawiązujące
do greckiego monogramu Chrystusa: IC XC.
Ponieważ połączone są dwa palce: kciuk z serdecz
nym. dzięki temu palce wskazujący i zgięty
środkowy przypominają litery IC. Skrzyżowane
ukośnie kciuk i serdeczny w zestawie z małym
palcem tworzą XC. Według innej interpretacji
gestu, połączony kciuk z palcem serdecznym są
symbolem dwoistości natury Chrystusa: boskiej
i ludzkiej. Złączenie trzech palców: małego,
serdecznego i kciuka symbolizuje Trójcę św.
Księga, jaką Jezus trzyma w lewej dłoni, nawiązuje
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do jego misji nauczania. Zwykle zamieszczony jest na niej cytat z Ewangelii
według iw. Jana: Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok
sprawiedliwy. Ikona Pantokratora ukazująca tylko oblicze Chrystusa ewentual
nie popiersie stała się jednym z typów ikonicznych, który szczególną uwagę
zwracał na majestatyczną i spokojną twarz Zbawiciela.

IKONA - ŚW. MIKOŁAJ
CUDOTWÓRCA, malowany przez Iwana
Pletniowa, koszulka wykonana przez Iwana
Wichlajewa, Moskwa, 1 poł. XVIII w., ol. na
desce, srebro, S.5
Jedną z najliczniejszych ikon jednopostaciowych w zbiorach muzeum jest patron Rusi
św. Mikołaj. Przedstawiany na ikonach zazwyczaj
jako starszy mężczyzna z brodą, zwrócony en face
do oglądającego. Ubrany w biskupią szatę tzw.
omophorion. Prawą rękę unosi w geście błogosła
wieństwa. Uwagę zwraca też charakterystyczny układ palców nawiązujący do
gestu Chrystusa Pantokratora.

IKONA- MATKA BOSKA
TRÓJRĘKA, Rosja, koniec XIXw.
ol. na desce, koszulka wyszywana złotą
nicią., S.5
Przedstawienie „Trójrękiej” wiąże się
z legendą o św. Janie Damasceńskim z VII wieku,
który za obronę ikon przed ikonoklastami został
ukarany przez ucięcie dłoni. Jak głosi legenda
gdy św. Jan modlił się przed ikoną Eleusy dłoń
w cudowny sposób przyrosła do ciała.
W podziękowaniu za ten cud święty złożył przed
ikoną wotum - dłoń wykonaną ze srebra.
W późniejszych wiekach ikonopisi domalowywali trzecią dłoń jako pamiątkę tego wydarzenia.

KRÓLOWA SABA I SALAMON, XVIII w., ol na pł., 39x83, MG
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ANIOŁY. Bawaria, XVIII w., drew, polichr., 130 cm, G.

PIETA.
J.G. Lehner, Opawa,30. lata XVIII w., drewno, 77 cm, G.
Rzeźba znajdowała się kiedyś w nieistniejącym dzisiaj kościele
p.w. Wniebowzięcia NMP w Kisielowie. Wcześniej należała do
parafialnego kościoła św. Mateusza w Ogrodzonej. Tam
z kolei trafiła z dominikańskiego kościoła p.w. Św. Wacława
w Opawie. Stało się tak zgodnie z wewnętrznym zarządze
niem z 1786 roku, kiedy to po zlikwidowaniu owego
kościoła całe jego wyposażenie przekazano do innych
kościołów znajdujących się na terenie Śląska austriackiego.
Za autora Piety uważany jest Jihan Georg Lehner, który w
latach 1733-1737 na zamówienie opawskich dominikanów
ozdobił rzeźbami główny ołtarz, ołtarze boczne i kazalnice
kościoła w Opawie.

ODNALEZIENIE ŚWIĘTEGO KRZYŻA
PRZEZ ŚW. HELENĘ,
Cieszyn, pocz. XVIII w., ol. na pł., 122x142, G.
Obraz ukazuje opisywaną scenę odnalezienia krzyża i związaną z nim
historię. Krzyż i miejsce męki Chrystusa na Golgocie nie były dostępne dla
chrześcijan, gdyż Cesarz Hadrian w roku 132 n.e. postanowił zamienić Jerozoli
mę w miasto całkowicie pogańskie, budując na miejscu męki Jezusa świątynię
pogańską. Oznaczało to automatycznie zakaz wstępu dla żydów i chrześcijan, co
uniemożliwiło kult krzyża. Dopiero po blisko dwustu latach, dzięki patronatowi
cesarzowej św. Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, odzyskanie relikwii stało
się możliwe. Helena potęgą swego autorytetu
wpłynęła na usunięcie pogańskich budowli
i umożliwienie prac wykopaliskowych. W 326
r. n.e. (bądź 320 r.n.e.) odnaleziono 3 krzyże,
w tym ten najważniejszy, na którym umarł
Jezus Chrystus. Wtedy wybudowano tam
Bazylikę „Ad Crucem” (Męki Pańskiej).
W rocznicę jej poświęcenia corocznie obcho
dzone jest święto Podwyższenia.
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Pierwotnie obraz znajdował się w kościele p. w. Świętego Krzyża w Cieszy
nie Na obrazie znajduje się herb rodziny Bees von Chrostin - fundatorów

przebudowy kościoła.

BŁOGOSŁA WIEŃSTWO
JAKUBA PRZEZ IZAAKA
1. połowa XVIII w., ol. na pł.,
91x120, G.

MARIA MAGDALENA OBMYWAJĄCA NOGI
CHRYSTUSA,
XVIII w., ol. na
pł., 48x59 ,MG.

MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM
poł. XVIII w., ol. na pł., 71x56, G.
Sztuka Górnego Śląska stworzyła wiele
kopii wizerunków Matki Boskiej Wspomo
żenia Wiernych (Maria-Hilf), zwanej też
Matką Boską Passawską - od pierwszego
miejsca jej przechowania. Powtórzenia
obrazu Lucasa Cranacha Starszego spotyka
my w Głogówku, Toszku i Bruntälu. Jednym
z przykładów tego niezwykle popularnego
również na terenie dawnych Austro-Węgier
przedstawień maryjnych jest obraz ze
zbiorów MŚC. Wszystkie wizerunki MariaHilf mają swe źródło w sztuce bizantyjskiej
odpowiadając typowi ikony eleusa (czuła),
w którym Maryja i Jezus dotykają się
Policzkami.
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MADONNA Z DZIECIĄTKIEM,
ŚW. JANEM CHRZCICIELEM I ŚW. ELŻBIETĄ,
A. Danielsz, F.Francken,
Antwerpia, Niderlandy, poł. XVII
w., ol. na desce, G.
Ten typowy dla czasu i miejsca
ikonografii obraz namalowany został
przez tandem malarski artystów szkoły
antwerpskiej. Autorem sceny przedsta
wiającej Madonnę z Dzieciątkiem, św.
Janem Chrzcicielem i św. Elżbietą jest
Frans Francken. Współpracował on
z uchodzącym za ucznia Jana Breughela
Kwietnego Adrienem Danielszem,
którego dziełem na obrazie jest kwietna
girlanda. Barwny wieniec może symboli
zować tutaj miłość chrześcijańską
a wyjątkowe nagromadzenie wielu
gatunków kwiatów tworzy wokół postaci
w centrum obrazu symboliczny wieniec cnót i przymiotów przedstawionych tu
świętych osób.

ŚW. FRANCISZEK
Z ASYŻU
warsztat B. Strozziego, Włochy,
1 .połowa XVII w., ol. na pł., G
Bernardo Strozzi, zwany II Prete
Genovese lub II Cappuccino (1581 1644), był malarzem włoskim epoki
baroku. Działał w Genui, od 1631
w Wenecji. Początkowo pozostawał pod
wpływem Carravaggia następnie P.P.
Rubensa i Rembrandta. Tworzył sceny
religijne, mitologiczne, rodzajowe, był
też portrecistą. W portrecie św. Francisz
ka daje się zauważyć caravaggionizm co
przejawia się przede wszystkim w kontrastowym światłocieniu.

RODZINA MATKI BOSKIEJ,
Stonawa, (ob. Rep. Czeska), XV/XVI w., drew, polichr., G.
Rodzina Marii Panny jest przykładem późnej fazy śląskiego snycerstwa.
Płaskorzeźba znajdowała się pierwotnie w starym drewnianym kościele p.w. Św.
Marii Magdaleny w Stonawie. Nie są znani jej autorzy, jednak prawdopodobna
data powstania rzeźby zbiega się z czasem działalności Olmutzera i Beinharta,
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którzy odegrali ważną rolę w artystycznym
życiu Śląska XV i XVI wieku. Analogiczny
mi odpowiednikami tej kompozycji są
zabytki z Krotoszyna. Koszęcina i okolic
Kłodzka . Płaskorzeźbę charakteryzuje
bardzo twarde modelowanie draperii,
łamanej w sztywne, cienkie fałdy. Podobnie
ostre pod względem technicznym wydaje
się być ukształtowanie głów ludzkich,
wśród których spotyka się bardzo typowe
dla epoki ujęcie Matki Boskiej z rozpusz
czonymi włosami. Ważnym czynnikiem
tych przedstawień są też realia kostiumowe
-charakterystyczne zawoje kobiet, czepce
nakryte chustą zawiązane pod brodą, jak
też różnorodne męskie nakrycia głowy w
rodzaju turbanów lub czapek z zębatymi
klapami. Płaskorzeźba (na zdjęciu) to tylko
jedna część z całości. W 1999 roku została
wykonana konserwacja odtworzeniowa
tego zabytku.

EPITAFIUM,
Gdańsk (?), XVII w., drew.,
polichr., S.6
Epitafia nagrobne często
przedstawiały osoby, którym były
poświęcone. Trudno dziś jednak
powiedzieć kogo przedstawia
klęczący rycerz, ubrany w zbrojęhiszpańską. Rzeźba (zapewne
fragment większej grupy epitafijnej) wykonana została z drewna
i polichromowana. Nie jest znane
miejsce jej powstania, można
jednak przypuszczać, że pochodzi
z północnej części Polski.
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ZWORNIKI I NADPROŻE
Z KOŚCIOŁA ŚW. MICHAŁA
W GOLESZOWIE,

I

XV w., piaskowiec, G.
Kościół w Goleszowie zbudowany został prawdopo
dobnie w 1293 roku przez dwóch miejscowych osadni
ków Jakuba Smoka i Macieja Pinodego. Z opisu z 1652
roku wynika, że był to budynek murowany z małym
chórem i zakrystią. Posiadał drewnianą wieżę, w której
mieściły się dwa dzwony. Kościół był wielokrotnie
remontowany i przebudowywany. Z dwóch kamieni
pozostałych z dawnego gotyckiego sklepienia uczynio
no ozdobne zworniki. Jeden przedstawia głowę męską,
prawdopodobnie twarz Chrystusa (17X 23 cm),umiesz
czoną na planie krzyża wpisanego w koło. Na drugim
zworniku widnieje orzeł piastowski wyobrażony na płaszczyźnie w kształcie
tarczy (35,5x28,5 cm).

PORTAL Z KOŚCIOŁA
ŚW. MICHAŁA
W GOLESZOWIE,
XV w., piaskowiec
Portale goleszowskiego kościo
ła wbudowane w elewacje dziedziń
ca Pałacu Larischów to ostrolukowe portale gotyckie. Eksponaty te
pochodzą z okresu przejściowego,
tzw. gotyku „pełnego”. Są profilo
wane od 1/3 wysokości ku górze
i posiadają trzy „rynienki”. Dolna
część obciosana i wygładzona
przypomina mały filar.
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KSIĄŻĘ ADAM WACŁAW
P. Brygierski (?), Cieszyn, ok. 1700-1705,

ol, na pł.. S.2
Portret pierwotnie znajdował się na zamku
w Cieszynie. Przedstawia księcia cieszyńskiego
Adama Wacława (1574-1617). Był on synem
Wacława Adama III i Katarzyny Sydonii, córki
księcia saskiego Franciszka I. Pobyt w protestanc
kiej Saksonii uczynił go pierwotnie protektorem
protestantyzmu. Kilkakrotnie wydawał zarządze
nia, eliminując katolicyzm w księstwie cieszyń
skim. Ostatecznie jednak w 1610 roku zarządził
wypędzenie predykantów ewangelickich z księstwa, zaś wiernym nakazał
powrót na łono Kościoła Katolickiego. Adam Wacław brał udział w walkach
z Turkami jako dowódca oddziału jazdy. W czasie wojny domowej między
Habsburgami stanął po stronie Rudolfa II. W 1611 roku złożył hołd Maciejowi,
który objął tron. Jako uznanie za służbę Habsburgom Adam Wacław otrzymał
wówczas tytuł radcy cesarskiego. W 1617 roku został starostą generalnym
Śląska, w tym samym roku zmarł. Z małżeństwa (1795 r.) Adama Wacława
z Elżbietą, córką Gotarda Kettlera (I księcia kurlandzkiego) zrodziły się dzieci Anna Sydonia, Chrystian Adam, Fryderyk Wilhelm i ostatnia księżna cieszyńska
Elżbieta Lukrecja.
Prowincjonalny z punktu widzenia Wiednia Śląsk Cieszyński rzadko trafiał
na karty wielkiej polityki. Wyjątkiem był Pokój Cieszyński, kończący wojnę
o sukcesję bawarską pomiędzy Austrią a Prusami w 1779 roku. Warunki pokojo
we ustalono w czasie kilkutygodniowej konferencji pokojowej w maju 1779
roku, na którą do Cieszyna przybyli posłowie siedmiu zaangażowanych w wojnę
państw europejskich. Zachowały się ich portrety malowane przez austriackiego
artystę Jana Daniela Donata przedstawiające posłów hr. Antoniego Seefelda, hr.
Fryderyka Zinzendorfa, hr. Filipa Cobenzla, Jana von Riedesela, Krystiana von

Hofenfelsa, Mikołaja Repnina, Ludwika de Breteuila.

MIKOŁAJ REPNIN
J. D. Donat, Wiedeń, 1779 r.
ol. na pł., P.
Książę Mikołaj Repnin,
poseł Rosji podczas zawarcia
tzw. „Pokoju Cieszyńskiego”

LUDWIK DE BRETEUIL,
J. D. Donat, Wiedeń, 1779 r., ol. na pł., P.
Baron Louis Augustę de Breteuil, poseł Francji
podczas zawarcia tzw. „Pokoju Cieszyńskiego”
73

SZTUKA ŚWIECKA

CÓRKI ELIASZA I JADWIGI
HAUSNERÓW,
Cieszyn, ok. 1 790 r. ol. na pł., S. 9
Dzieci cieszyńskiego aptekarza Eliasza
Hausnera i jego żony Jadwigi z domu Thin.
Najstarszy portret dzieci mieszczańskich
w zbiorach muzeum przedstawia Franciszkę
Romanę (ur. 1780 r.), Barbarę Józefę Teresę
(ur. 1782 r.), Beatę Otylię Jadwigę (ur. 1787 r.)

JADWIGA HAUSIMER
GOLIASCH,
Cieszyn, ok. 1 830 r. ol. na pł., MG.
Jadwiga Hausner Goliasch (ok.17551836) z domu Thin, żona cieszyńskiego
aptekarza Eliasza Hausnera, a następnie
Jana Goliascha. Po śmierci pierwszego
męża wyszła za mąż za jego asystenta,
który wcześniej uratował ją z płonącego
domu. Apteka Hausnera a później Golia
scha mieściła się przy rynku

Bludowscy należą do jednej z wielu rodzin szlacheckich żyjących od
wieków na terenie Śląska Cieszyńskiego. Pozostawili po sobie wiele obiektów
zabytkowych, do których należą m.in. portrety jej członków i osób z nimi
spowinowaconych. Pamiątki znajdujące się w zbiorach muzeum zostały przeka
zane w okresie międzywojennym w XX wieku przez Helenę Góschl-Bludowską.
Są to między innymi portrety Joachima Bludowskiego, Adama Wacława
Marklowskiego, Elżbiety Konstancji Bludowskiej, Ernesta Leberechta Bludow
skiego, Leopoldyny Ernestyny Roeder, Heleny Zofii von Frankenberg, Baltazara
Magnusa von Frankenberg, Anny Katarzyny von Koppy, Fryderyki Zofii von
Koppy, Leopoldyny von Derichs, Henrietty Joanny Konstancji von Goltz.

JOHANNA ERNESTYNA
KONSTANCJA BLUDOWSKA,
J. S. II Blattner, Niemcy, 1753 r., ol. na pł.,
S.6
(1741-1819) córka Ernesta Leberechta Bludowskie
go i Elżbiety Konstancji, pani Orłowej.
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FRYDERYKA ZOFIA VON
LICHTENBERG,
Fridrich Fachmann, 1742 r., ol. na
pł., S. 6
( 1709-?), córka Joachima ml. i jego
pierwszej żony Heleny Rosiny von Heugel,
żona Fryderyka Ernesta von Lichtenberg.

FRYDERYK ERNEST VON
LICHTENBERG,
XVIII w., ol.na pł., S.B
Fryderyk Ernest von Lichtenberg, pan
na Wippach-Edelhausen (Saksonia), mąż
Fryderyki Zofii z d. Bludowskiej.

Portrety przedstawiające członków rodziny Mattencloit i spowinowaconych
z nią postaci: Tekli Mattencloi, z d. Bess, Karola Mattencloita, Gabrieli Spens
von Boden, Leopolda Amand Gaschin hr. Rosenberg, Ernestyna Gaschin
hr. Rosenberg, Emerich Mattencloit, księżniczki Lobkowitz, Emanuel Spens von
Boden, Eweliny Mattencloit z d.Stockmann. hr. Henrietty Larisch eksponowane
są w sali nr 6. Portrety te przekazane zostały muzeum w 1932 roku.

bracia mattencloit,
184B r., ol. na pł. , S.B
Jan Baptysta (18271882) c.k.rotmistrz, Emerich
(1829-1888) c.k.szambelan
i Emil (1824-1890) pan
Szutek w Czechach synowie
Jana Baptysty Mattencloit
(1803-1878) pana Zebrzydo
wic i Niemieckich Pawłowic
oraz Marii (1804-1888)
córki Emanuela Traugotta
Spens von Booden.
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CHŁOPIEC Z PSEM,
1. połowa XVIII w.,
ol.na pł., MG.

DZIEWCZYNKA
Z PSEM,
1. połowa XVIII w.,
ol.na pł., MG.

W zbiorach MŚC znajduje się niewiele obrazów prezentujących sztukę polską
XIX i XX wieku. Należą do nich obrazy Jerzego i Wojciecha Kossaków, Tadeusza
Ajdukiewicza, Henryka Siemiradzkiego, Juliana Fałata i Józefa Chlebusa.

BRUNO KONCZAKOWSKI,
\N. Kossak, 1930 r., akw., MG.
Jedną z największych prywatnych
kolekcji dzieł sztuki i rękodzieła artystycz
nego w Polsce, znaną i cenioną w Europie
byl zbiór zgromadzony przez cieszyńskiego
kupca Bruno Konczakowskiego (18811959). Obecnie jego kolekcja uświetnia
zbiory kilku polskich muzeów, między
innymi Państwowych Zbiorów Sztuki na
Wawelu, Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie oraz Muzeum Śląska Cieszyń
skiego.

76

SZTUKA ŚWIECKA

KOŃ
7 Ajdukiewicz, Polska,
2 not. XIXw., ol, na pł., MG.
Tadeusz Ajdukiewicz (1852 - 1916), był
artystą związanym z mecenatem arystokracji
i dworów panujących. W tych kręgach zrobił
prawdziwą karierę, a jego obrazy podobały
się powszechnie. Studiował malarstwo
w Krakowie, Wiedniu i Monachium. Jest
autorem portretów znanych osób m.in.
Heleny Modrzejewskiej, A. Potockiego na komu. Malował również sceny
myśliwskie, obrazy o tematyce wschodniej, widoki z pobytu na Ukrainie oraz
podróży do Paryża i na Bliski Wschód. Pracował dlii dworów w Wiedniu,
Londynie, Sofii, Konstantynopolu, Bukareszcie i Petersburgu.

CHŁOPIEC Z AMFORĄ,
Henryk Siemiradzki, Rzym,
2 poł. XIX w., ol. na pł., MG.
Henryk Hektor Siemiradzki (1843-1902) był
jednym z przedstawicieli akademizmu w polskim
malarstwie. Utrzymywał kontakt z wieloma akade
miami europejskimi, których był członkiem. Tematy
kę swych dzieł czerpał z antyku. Malował monumen
talne, teatralne kompozycje. Artystę, wykształconego
w kręgu neoklasycznej doktryny petersburskiej
Akademii, od wczesnej młodości fascynował świat
antyku. Najczęściej przedstawiał życie Rzymian
z okresu wczesnego cesarstwa.

kwiaty w wazonie,
E. Świerkiewicz, Cieszyn, XIX w., ol.na pł., MG.
Pierwszą zachowaną martwą naturą z bukietem w wazonie, która obok kwiatów
prezentuje również małe żyjątka, jest obraz R. Severy’ego z 1603 roku. W innych
tego rodzaju kompozycjach z 1 poł. XVII wieku,
na których prawdopodobnie wzorował się
później Świerkiewicz małe zwierzątka i owady są
juz dobrze znanym motywem. Dodanie do bo
gactwa i różnorodności kwiatów form przyrody
ożywionej miało na celu ubogacenie statycznej
kompozycji o element ruchu, intrygujący widza

meprzewidywalnością swej pozycji, która jak się
zdaje w każdej chwili może ulec zmianie przez
ich wicie się, pełzanie czy wzlatywanie. Na
płaszczyźnie treściowej zaś, krótkotrwałość
istnienia drobnej fauny dodatkowo wzmacnia
poczucie przemijalności, którą symbolizują
szybko więdnące cięte kwiaty.
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PANORAMA CIESZYNA,
I. Chambrez de Ryvos, Cieszyn, 1801 r., ol. na pł., S. 8
Widok miasta po odbudowie po pożarze w 1789 r.
Działalność Ignacego Chambreza de Ryvos w Cieszynie przypada na
przełom XVIII i XIX wieku. Był on malarzem a jednocześnie aktywnym działa
czem samorządu. Spod jego pędzla wyszedł znany jedynie z późniejszej kopii
Henryka Jastrzębskiego widok Cieszyna podczas największego pożaru w dzie
jach miasta, który miał miejsce 6 maja 1789 roku. W 1801 roku Chambrez
namalował olejną
wedutę Cieszyna
ukazującą podniesione
ze zgliszcz miasto.
Na podstawie tego
obrazu powstał barwny
miedzioryt, dedykowa
ny przez artystę
księciu Albertowi
Sasko-Cieszyńskiemu.

POŻAR CIESZYNA,
H. Jastrzembski wg Ignacego Chambreza de Ryvos, Cieszyn,
1851 r., ol. na pł., S. 8
Największy ostatni pożar Cieszyna miał miejsce 6 maja 1789 r. Spłonął
wówczas między innymi pierwszy (XVI w.) kościół parafialny p.w. św. Marii
Magdaleny. Parafię przeniesiono do podominikańskiego kościoła, a na tym
miejscu wybudowano koszary wyburzone na początku XX wieku. W latach
1908-1910 powstał tam teatr miejski, zaprojektowany na wzór opery wiedeń
skiej.
Pożar, który strawił
większą część miasta
umożliwił jego
odbudowę na nowych
zasadach urbanistycz
nych, co stało się
punktem wyjścia dla
architektonicznego
rozwoju miasta w XIX
wieku.
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FRANCISZEK JÓZEF /,
A H Trouk, Cieszyn, 1913 r., ol. na pł., P.
Jedna z wielu podobizn cesarza Franciszka
Józefa 1 Habsburga. Jej autor, pochodzenia francu
skiego. przez wiele lat mieszkał w Cieszynie gdzie
prowadził szkołę tańca towarzyskiego.
W czasie konserwacji portretu Cesarza pod
warstwą malarską odkryto inną malaturę przedsta
wiającą akt kobiecy.

Cykl portretów przedstawiający generałów zakonu jezuickiego pochodzi ze
zbiorów ks. Leopolda Jana Szersznika.

IGNACY DE LOYOLA,
ok. poł. XVIII w., ol. na pł., S.4
Towarzystwo Jezusowe założone w 1534 r.
przez św. Ignacego Loyolę od początków swego
istnienia prowadziło działalność misyjną i edu
kacyjną. Stanowiło to odpowiedź Kościoła
katolickiego na zjawisko reformacji. Rosnąca
potęga zakonu jezuitów, wpływ na wychowanie
młodzieży z wyższych sfer, walka z jansenizmem
we Francji, spowodowały usunięcie ich z kilku
krajów w drugiej połowie XVIII wieku. W 1773
papież Klemens XIV pod wpływem Burbonów
zniósł oficjalnie Towarzystwo Jezusowe we wszystkich krajach. L.J. Szersznik,
który całe życie czekał na przywrócenie zakonu do istnienia, zmarł 7 miesięcy
przed tym faktem.
W kolekcji Szersznika obok portretów przedstawiających Generałów zakonu
jezuickiego znajduje się kilka portretów wybitnych naukowców, m.in. Mikołaja
Kopernika, Krzysztofa Klawiusza, Atanazego
Kirchera i Tycha de Brahe.

tycho de brahe,
°k- poł. XVIII w., ol. na pł., S.4
Tycho de Brahe (1546-1601) duński astronom,
dostarczył innym badaczom obszernych i pewnych danych obserwacyjnych. Był on pierwszym
naukowym, nowożytnym, konstruktorem instru
mentarium astronomicznego okresu przedteleskopowego.
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Do wybitnych przedstawicieli nauki
należeli również Herman Boerhaave
i Gerard van Swieten sportretowani
w XVIII wieku.

HERMAN BOERHAAVE,
ok. połowy XVIII w., ol.na pł., S.4
(1668-1738), holenderski lekarz
i uczony, profesor botaniki i chemii, rektor
uniwersytetu w Lejdzie

GERARD VAN SWIETEN,
ok. połowy XVIII w., ol. na pł., S.4
(1700-1772), lekarz i wykładowca
działający w Lejdzie i Wiedniu, uczeń
Hermana Boerhaave, lekarz cesarzowej
Marii Teresy.

LEOPOLD JAN
SZERSZNIK,
F. K. Fahrenschon,
Praga 1774 r., ol. na pł., S.3
(1747-1814), ksiądz jezuita,
pedagog, bibliofil, założyciel muzeum
i biblioteki w Cieszynie. Portret
przedstawia młodego Szersznika
w czasie jego pobytu w Pradze.
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KAROL FRANCISZEK
CSELESTA,
2. poł. XVIII w., ol. na pł., S.7
(1730-1796). pan na Ropicy , Iłownicy
i Kisielowie, c.k. kamerdyner, cieszyński
prezydent i starosta ziemski, fundator
konwiktu dla ubogiej młodzieży szlachec
kiej w Cieszynie (1794).

I
ADAM WACŁAW
PACZYŃSKI Z WIELKIEJ
PACZYNY HR. Z TENCZYNA
koniec XVIII w., ol. na pł., S.6
(1652-1727), pan m.in. Końskiej.
Zamarsk. Kostkowic oraz wolnego
państwa stanowego Roj. cieszyński
starosta ziemski . fundator konwiktu dla
młodzieży w Cieszynie (1724 r.)

GŁOWA NEPTUNA,
G. Lubliński (?), Cieszyn ok.1679 r.
kamień, MG
Kamienna rzeźba przedstawia głowę
Neptuna. Prawdopodobnie jest to fragment
większej rzeźby pochodzący ze studni na
cieszyńskim rynku.
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PANORAMA
CIESZYNA,
Daniel Meissner,
Norymberga,
1B37r., miedzioryt, S.2
Pierwsza panorama całego
Cieszyna wyszła spod rylca D.
Meisnera i pochodzi z książki
"Sciographut cosmica",
wydanej w Norymberdze
w 1637 roku. Ozdobiona jest łacińskim napisem Amore et non dolore, a widoczna na
pierwszym planie para ma ilustrować podaną w dziele etymologię nazwy miasta,
która według XVII - wiecznych autorów pochodziła od słowa "cieszyć się".

PANORAMA
CIESZYNA,
Mateusz Merian,Frankfurt
n/M, 1650 r., grafika, S.2
Księstwo Cieszyńskie
wyodrębniło się z księstwa
opolsko-raciborskiego ok. 1290
roku, kiedy to ks. Mieszko I
uczynił Cieszyn stolicą
swojego państewka. Jego
podstawą było terytorium dawnej kasztelanii cieszyńskiej, wchodzącej w skład
państwa polskiego od końca X wieku. Kasztelan rezydował w grodzie na Górze
Zamkowej, chronionym w tym czasie przez konstrukcję ziemno-drewnianą. Za
czasów Mieszka I na wzgórzu istniał zamek drewniany. W 2 połowie XIV wieku
za rządów księcia Przemysława Noszaka (1332-1410) gród na Górze Zamkowej
został przekształcony w murowany zamek pełniący funkcję rezydencji cieszyń
skich Piastów. Kolejna panorama Cieszyna, gdzie ukazana została architektura
wzgórza zamkowego pojawiła się w dziele M. Meriana "Topographia von
Böhmen, Mähren und Schlesien", wydanym we
Frankfurcie nad Menem.

FRYDERYK WILHELM,
XVII w., miedzioryt, S.2
Fryderyk Wilhelm był synem Adama Wacława
i Elżbiety Kurlandzkiej. Naukę pobierał w kolegium
jezuickim w Monachium. W 1624 roku na krótko
wrócił do Cieszyna. Troszczył się o losy księstwa po
wielkiej zarazie. Zabronił szlachcie nabywania
opustoszałych na skutek zarazy domów mieszczan.
Uchronił w ten sposób mieszczan przed degradacją
ekonomiczną. Unikał restrykcji religijnych tak wobec
protestantów jak i katolików. Zmarł w Kolonii
w 1625 roku.
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ALEGORIA pokoju cieszyńskiego.
J.I. Huber, Augsburg, XVIII w., P.
Kiedy w maju 1779 roku do Cieszyna zjechali posłowie kilku państw
europejskich by pertraktować nad zakończeniem tzw. wojny o sukcesję bawar
ska. przez kilka tygodni oczy Europy zwrócone były na Cieszyn. Fakt zawarcia
pokoju został następnie szeroko rozpropagowany przez liczne broszury, grafiki
i medale pamiątkowe.

STWORZENIA
MITOLOGICZNE.
J.X. Schmuzer, XIX w., miedzioryt
kolorowany, S.4
Starożytność i średniowiecze
stworzyły wizerunek zwierzęcia demo
nicznego i fantastycznego. Dawne
bestiariusze są po brzegi wypełnione
przedstawieniami nieznanych, groźnych
istot - hybryd ludzko - zwierzęcych,
harpii, gryfów, gnomów i jednorożców.

KESON
Ehrentraut, Puławy, XIX w.,
litografia, S.4
Keson jest stalową lub żelbetonową
skrzynią . z której po zatopieniu (np.
w rzece) dnem do góry usuwa się wodę
tłocząc do wnętrza sprężone powietrze.
Umożliwia to prowadzenia robót na dnie
(np. rzeki) w warunkach bezwodnych.
Metoda ta była już w 1647 roku sugero
wana przez D. Papina, a następnie
w 1779 roku przez C. A. Coulomba, po
raz pierwszy zastosowano jednak keson
w Anglii.
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FRAGMENT ZESZYTU DO
KALIGRAFII,
2 poł. XIX w., Cieszyn, S.4
W Cieszynie od XVI wieku istniało
gimnazjum dla chłopców, prowadzone
przez Towarzystwo Jezusowe.
W zbiorach muzealnych zachowały się
pamiątki dotyczące szkolnictwa, gdyż
L.J. Szersznik przez wiele lat był prefek
tem cieszyńskiego gimnazjum, a także
nadzorcą katolickich szkół podstawowych na terenie Śląska Cieszyńskiego.
Na zdjęciu prezentowany zeszyt do kaligrafii. Ozdobny wzór otaczający napis
przedstawia dwa anioły (amorki) podtrzymujące sowę - symbol mądrości. Poniżej
sylwetka psa i zająca. Ornament został narysowany jedną, nieprzerwaną linią.

MARIA KRYSTYNA
I KS. ALBERT,
Jacob Adam, Wiedeń,
1 782 r., grafika, S.7
Albert Kazimierz syn
Augusta III i Marii Austriaczki,
po swym ślubie z Marią
Krystyną najmłodszą córką
Marii Teresy w 1766 roku
otrzymał od cesarzowej
Księstwo Cieszyńskie jako
lenno korony czeskiej. Odtąd
Albert używał tytułu "von Sachsen Teschen". Małżeństwo umożliwiło księciu
karierę w administracji monarchii. Jako władca Księstwa Cieszyńskiego książę
przebywał kilka razy w Cieszynie. Spodobało mu się tu tak bardzo, że zamierzał
osiąść w mieście na stałe.Chciał odbudować zniszczony zamek (byłą rezydencję
Piastów), aby przenieść tam swoją kolekcję rysunków i grafik. Plany pokrzyżo
wała nagła śmieć żony w 1798 roku.

POSTAĆ NA KONIU,
Jan Matejko, Kraków,
2 poł. XIX, szkic do obrazu,
MG.
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bazylika św. piotra
Piranesi, Włochy,
XVIII / XIX w. M
Giovanni Battista Piranesi (17201778). włoski grafik i architekt.Uczył
się w Wenecji, skąd podróżował
w celach naukowych do Neapolu,
Herkulanum i Pompei. Od 1745 roku
działał w Rzymie. Najważniejszą
dziedziną działalności Piranesiego były jego studia nad architekturą i sztuką
starożytną (zwłaszcza Rzymu), poparte licznymi podróżami, badaniami arche
ologicznymi, pomiarami i rysunkami, których wynikiem były bardzo liczne
(ponad 2 tys.) prace graficzne przedstawiające fantazje architektoniczne (Invenzioni caprici di carceri 1750,1760), widoki budowli starożytnych, znaleziska
archeologiczne. W rycinach Piranesi
przedstawił sugestywną wizję architek
tury antycznego Rzymu, w której
zachowując wierność szczegółów,
tworzył syntetyczne widoki dawnych
budowli.

KOLOSEUM W RZYMIE,
Fr. Piranesi, Włochy,
XVIII / XIX w., MG.

ZBIÓR GRAFIK,
E- L. Riepenhausen wg W. Hogartha,
Góttingen 1794-1799 r., MG.

William Hogarth (1697-1764) był angielskim
malarzem i grafikiem. Działał w Londynie gdzie
uczył się grawerstwa i rysunku w pracowni złotnika
lisa Gamble a następnie malarstwa u J. Tomhilla.
jmował się grafiką, wykonując liczne ryciny
acyjne i satyryczne. Uprawiał również malarstwo olejne tworząc małe scenki
u charakterze rodzajowym, inspirowane między innymi tematyką teatralną,
ajwiększe uznanie artysta zdobył dzięki cyklom miedziorytów, które wykonywał
^gwłasnych obrazów (Modne małżeństwo, Kariera marnotrawcy i inne).
umorem i ironią krytykował w nich odstępstwa od zasad moralności mieszczańeJ- Jego twórczość wywarła duży wpływ na malarstwo angielskie XIX wieku.
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RODZINA CESARZOWEJ MARII TERESY,
XVIII w., heliograwiura, P.
Maria Teresa Habsburg (1717-1780), królowa Czech i Węgier, od 1745 r
była cesarzową Austrii.
Jej liczne potomstwo
dało początek dynastii
habsbursko-lotary ńskiej w Austrii.

PERSPEKTYWICZNY PLAN CIESZYNA,
Cieszyn 2 poł. XVIII w., rysunek piórkiem, MG.

Ten niezwykle cenny, perspektywiczny widok miasta został wykonany przez
nieznanego z nazwiska rysownika. Przedstawił on podobiznę całego Cieszyna,
starając się w miarę możliwości oddać dokładnie zarysy większości budynków.
Mimo niedoskonałości artystycznych rysunek ma wielkie znaczenie dla badań
nad dawną cieszyńską urbanistyką.
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albarella
Włochy, XVIII w. majolika, S.5
Popularnym naczyniem aptecz
nym w czasach renesansu było
albarello (w języku włoskim znaczy
drzewko). Jego kształt smukłego
słoja zwężonego w połowie wysoko
ści przypomina segment trzciny
bambusowej. W średniowieczu
pustych łodyg bambusowych
używano jako pojemniki na leki
sprowadzane do Europy ze Wschodu. Ceramiczne albarella, podobnie jak ich
pierwowzory służyły do przechowywania leków oleistych, maści i balsamów.
Albarella były bogato ozdabiane w liście akantu, putta, sceny mitologiczne czy
biblijne, herby rodowe i godła aptek a przede wszystkim napisy określające ich
zawartość.

CERAMIKA HABAŃSKA
Słowacja Zach., XVII i XVIII w,
fajans, S.5
Wykonywana była od połowy
XVI wieku do początków XVIII
wieku na terenie płd. Moraw,
Słowacji, Siedmiogrodu i Szwajcarii
przez członków grupy anabaptystów
zwanych “Habanami”, którzy żyjąc w komunach, trudnili się różnymi rzemiosła
mi, najpierw dla potrzeb własnych, później również na handel. Ich ceramika
zdobiona według włoskich, renesansowych wzorów, wpłynęła na twórczość
miejscowych rzemieślników. Na teren Śląska Cieszyńskiego została przywiezio
na przez ks. J.L.Szersznika.

DZBAN - SNELLA,
warsztat Knuttgenów, F. Truck, Siegburg Niemcy,
1568 r., kamionka, S.5
Tradycje garncarskie w Siegburgu sięgają X wieku.
Miejsce to słynie z bardzo dobrej, delikatnej glinki koloru

jasnoszarawego i z doskonalszych niż w innych ośrodkach
gamcarskicch piecy ceramicznych. Sławy temu ośrodkowi
przysporzyła rodzina Knuttgenów. Najwybitniejsi jej
przedstawiciele to Anno i Christian. Dzban - snella - o
charakterystycznym wysokim, smukłym i zwężającym się
ku górze walcu pochodzi właśnie z warsztatu Knuttgenów.
Należy on do nielicznych egzemplarzy zachowanych do
czasów dzisiejszych sygnowanych przez E Trucka.
Ozdobiony jest reliefem przedstawiającym sceny z historii
życia biblijnych postaci Samsona i Dalili.
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DZBAN,
J. Emens, Raeren, Niemcy,1576 r.,
kamionka, S.5
Raeren to miasto położone blisko
:t.o
Akwizgranu na terenie obecnej prowincji
A
Liege w Belgii. W XVI wieku i pierwszej
połowie XVII wieku działało tam około 50
garncarzy. Do najwybitniejszych należał
Jan Emens. Modelował dzbany o rozma
-W,.
itych kształtach, zdobiąc je "nakładkami"
W? . '■
półplastycznymi. Zapoczątkował on nowy
W
okres w wyrobie kamionek, próbując
wprowadzić na ich powierzchnie kolor.
Dzban kamionkowy prezentowany na
zdjęciu ozdobiony jest dwoma poziomymi
fryzami. Sceny rodzajowe przedstawione na
brzuścu opowiadają nam o zabawach
i hulaszczym życiu mieszczan. Na szyjce
znajduje się pas przedstawiający ludzi siedzących na ławach w altanie, bijatyki,
parę miłosną zaskoczoną przez trzecią osobę, wymiotujących oraz napis: Alder
du musst dancen, must mit doen. Du machst es gar zu groß, 1576. Pas w s'rodkowej części brzuśca przedstawia 9 par tańczących i 2 muzykantów oraz dłuższy
tekst w języku niemieckim głoszący pochwałę życia i zapraszający do zabawy.

DZBANY I KUFLE,
Niemcy, XVI-XVIII w., kamionka, S.5
W odróżnieniu od basenu Morza Śródziemnego, gdzie królowała barwna
majolika, na przeciwnym krańcu Europy, pomiędzy Mozą i Renem, rozwinął się
nowy gatunek ceramiczny. Przez udoskonalenie lokalnej tradycji garncarskiej
stworzono kamionkę charakteryzującą się twardością, a naczynia z niej robione
cechuje zupełna odmienność dekoracji. Naczynia w kolorze szarym, brązowym
i żółtym przyozdabiano reliefową dekoracją, czasem malowaną kolorowymi
emaliami; początkowo o tematyce roślinnej i geometrycznej, a później religijnej,
rodzajowej i historycznej. W grupie prezentowanych dzbanów wyróżnia się tzw
"dzban apostolski"
(pierwszy po lewej),
kamionkowy
z cynową nakrywą.
Jest ozdobiony
poziomym fryzem
przedstawień
dwunastu aposto
łów.
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misa z amorkiem
I PANOPLIAMI,
Włochy, XVI w., majolika, MG.
Majolika jest rodzajem ceramiki pokrytej
nieprzezroczystą polewą ołowiowo - cynową
o bogatej kolorystyce. Ten rodzaj fajansu
produkowano we Włoszech od XIV do XVII
wieku. Z majoliki wyrabiano przede wszystkim
bogato zdobione naczynia. Produkcja majoliki
rozwinęła się pod wpływem ceramiki mauretańsko-hiszpańskiej. Pierwsze wyroby powsta
ły na Majorce w XV wieku, po czym produkcję rozpoczęto także we Florencj.
Majolika włoska wywarła ogromny wpływ na produkcję fajansu w całej niemal
Europie. Włoskie talerze majolikowe, o średnicy od kilkunastu do około 50 cm,
bywały bardziej płytkie lub głębokie lecz zawsze okrągłe. Prezentowany talerz
składa się z trzech elementów: części środkowej zwanej "lustrem", szerokiego
i płaskiego kołnierza tzw "skrzydła" oraz pierścieniowatego łącznika spajające
go obydwa elementy. Dekoracyjny motyw lustra i kołnierza są wyraźnie nieza
leżne od siebie - odcięte kilkoma poziomymi, kolistymi liniami tworzą ozdobne
pasy wypełnione wicią roślinną i panopliami.

MISA
Hiszpania, XVII w., fajans, G.
Misa może pochodzić z tzw. trzecie
go okresu fajansu hiszpańsko-mauretańskiego. Charakteryzował się on bogatą
renesansową dekoracją roślinną w stylu
włoskim. Znajomość wyrobu majoliki
przedostała się z Hiszpanii do Włoch,
gdzie w XV i XVI wieku nastąpił jej bujny
rozkwit. Wypracowany na terenie Włoch
renesansowy rodzaj zdobnictwa powrócił do Hiszpanii, gdzie stał się wzorem
naśladowanym przez manufaktury hiszpańskie.

TALERZ z KWIATAMI,
Miśnia, 1774-1778 r., porcel ana, S.5
Wielkim wydarzeniem w historii ceramiki
było odkrycie nowej technologii produkcji

Porcelany przez J.F Bóttega w 1709 roku
w Miśni w Saksonii. Wyrób białej, twardej
Porcelany, której na próżno poszukiwano, stał
S1? nagle możliwy wszędzie tam, gdzie znajdowaty się pokłady kaolinu.
Odkrycia tego królewski alchemik doko
nał przypadkiem, próbując uzyskać złoto
z metalu.
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TALERZE,
Z. Perger, Wiedeń, XIX w., porcelana S.5
W Wiedniu cesarską manufakturę porcelany założyła Maria Teresa. Artyści
zatrudnieni w malami inspirowali się tematyką mitologiczną oraz słynnymi
dziełami malarskimi.

MASELNICZKI - „KACZKI",
Holićjob. Słowacja),XVIII
fajans, S. 5

w.,

NACZYNIA- „PAPUGI”,
Holić,(ob. Słowacja), ok. 1750 r.
fajans, S. 5
Pierwsza węgierska manufaktura fajansowa
powstała w 1743 roku w dobrach Holick
(Holić), należących później do cearzowej
austriackiej i królowej Węgier Marii Teresy.
Do jej uruchomienia sprowadzono arkanistów
ze słynnej wówczas wytwórni strasburskiej
braci Hannongów. Charakterystyczne dla
Holick były naczynia modelowane w kształcie
melonów, główek kapusty, cytryn, a także
ptaków, kogutów, kur, kaczek i papug.

FILIŻANKI SERWANTKOWE ZE SPODKIEM,
Wiedeń, 1812 i 1813 r
cerem., S.5
Sceny topograficzne
i takie jak te namalowane
na wiedeńskich filiżan
kach, mówią wiele o za
miłowaniu bogatych
Europejczyków do po
dróży i pragnieniu uwie
czniania ciekawych miejsc
i pięknych budowli.
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pSY WALCZĄCE Z DZIKIEM I GEPARDEM
Wiedeń, 2 poł. XVIII w.,porcelana S.5
Rokoko było jednym z okresów najświetniejszej ceramiki. Podczas gdy
ceramice ludowej cały czas wytwarzano szkliwione naczynia gliniane, manu
faktury fajansu usilnie rywalizowały w doskonaleniu produkcji porcelany i wy
konywaniu w tym tworzywie dzieł sztuki. W roku 1710 otwarto na zamku
Albrechtsburg w Miśni pierwszą europejską manufakturę produkującą porcelanę,
a Bbttger został jej dyrektorem. Saska porcelana stała się groźną konkurentką dla
swej chińskiej poprzedniczki. Początkowo ustępowała jej jakością, ale miała
zdecydowaną przewagę - była na miejscu - odpadał więc problem kłopotliwego
transportu kruchych wyrobów z Dalekiego Wschodu do odległej Europy.
Figurki, filiżanki
i malowane talerze
przysparzały od tej
pory Augustowi
Mocnemu olbrzymich
dochodów.

FIGURKI O TEMATYCE PASTERSKIEJ,
Miśnia, 2 poł. XVIII, porcelana S. 5
Wiek XVIII był w Europie Środkowej przesycony wielkim teatralizmem.
Wymyślne, efektowne stroje dam i kawalerów, peruki na głowach i wystawne
uczty były inspirujące dla twórców i rzemieślników zajmujących się porcelaną.
Autorem niezliczonych malowanych figurek postaci ludzkich, zarówno świętych
jak też postaci mitologicznych, pasterzy, pasterek oraz innych postaci swojej
epoki we współczesnych, wiernych w każdym szczególe strojach często inspiro
wanych ówczesną modą paryską jest J.Kandler. Będąc kierownikiem modelami
°d 1731 roku zadecydował on o wysokim poziomie artystycznym porcelany
miśnieńskiej. Paleta stosowanych przez niego barw składała się z koloru czerwo
nego, fioletowego, żółtego, jasnoniebieskiego oraz dwóch tonacji zieleni.
Od około 1725 roku
doszła do tego jeszcze
technika malowania
złotem. W swej pra
cowni miał on 40
Pomocników i czniów,
którzy pod nadzorem
mistrza bez prawa
Podpisywania swoich
Prac zdobili cały "biały
towar , jaki wychodził
z miśnieńskich pieców.
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WITRAŻYK,
gomółka okienna, Cieszyn,
1611 r., szkło malowane, S.2
Od XV wieku dało się zauważyć, zyskujące
popularność , nowe pole działania dla techniki
emalii na szkle. Stało się nim malowanie szybek
okiennych czy krążków. Malowidła te, wykony
wane farbami emaliowymi na przeźroczystej
szybie okiennej, najczęściej wyobrażały herby
i godła właścicieli lub postacie ich patronów.
Na ozdobnej szybce zwieńczającej okno
cieszyńskiego zamku ukazany został złoty orzeł na niebieskim tle -symbol
Piastów cieszyńskich. Motyw ten powtarza się na zachowanych do dziś różnych
ozdobnych elementach architektury miasta.

SZKLANKA Z ORNAMENTEM
ROKOKOWYM,
ok. 1830 r., szkło opal., S.5
Wytwórnie w Niemczech (gdzie wyrabiano
szkła opalowe) oraz w Czechach wyróżniały się
produkcją kielichów rżniętych i szlifowanych.
Trzon kielicha był zazwyczaj szlifowany
w fasety, a czarę zdobiły motywy dekoracyjne
sprawiające wrażenie miniatur. W sumie
naczynia takie przypominały antyczne gemmy.
W końcu lat trzydziestych XIX wieku z Francji
do Czech przeniknęła moda na blade, przyga
szone barwy. W szklarstwie gusty te zaspokajało
szkło alabastrowe i opalowe - białe oraz
w pastelowych odcieniach. Szkło opalowe zdobiono malaturami kwiatowymi
i ornamentalnymi w stylu drugiego rokoka.

PUCHAR,
Czechy, 1 poł. XIX w., szkło, S. 5
W dziedzinie zdobienia szkła w Czechach
w 1 poł. XIX wieku dominowała dobrze już
znana technika rytowania. W północnych
Czechach, tradycyjnym centrum przetwórstwa
i dekoracji szkła, motywami dekoracyjnymi
w 1 ćw. XIX wieku były naiwne sceny mitolo
giczne i alegorie dotyczące miłości, przyjaźni,
wierności i etapów ludzkiego życia. Na najwyż
szym poziomie sztuka rytownicza stała
w Karłowych Warach gdzie od XVIII wieku
działali rytownicy z rodziny Tellerów.
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\a/AZON
A Daum, Nancy, Francja, XIX/XX w.,
szkło dwuwarstwowe, S.5
Wszystkie techniki szklarskie najlepiej opanował
i doprowadził w swych wyrobach do perfekcji Emil Gallé.
W jego szkłach wyczuwa się wpływ sztuki japońskiej. Moda
japońska uwidoczniła się w pracach Gallego pod koniec lat
osiemdziesiątych XIX wieku. W połączeniu z wrażliwym
podejściem do przyrody, elementy japonizujące w jego
twórczości ukształtowały całkiem indywidualny wyraz
artystyczny, który stał się stylem Gallego. Jego prace często
naśladowano a dotyczy to przede wszystkim braci Augusta
i Antonina Daum z Nancy. Pod bezpośrednim wpływem
artysty od 1889 roku wyrabiali oni szkło powlekane.

KIELICH Z PRZYKRYWKĄ
Z WIDOKAMI MIAST ŚLĄSKICH,
Dolny Śląsk, 1 poł. XVIII w., szkło rytowane, S.5
Wielki rozkwit barokowego szkła rytowanego nastąpił
w I poi. XV1I1 wieku. Na Śląsku, gdzie szkło rytowane służyło
przede wszystkim jako upominki - między innymi dla
kuracjuszy przebywających w Cieplicach - utrzymywał się
wysoki poziom dekoracji. Około połowy XVIII wieku na
śląskich szkłach pojawił się rokokowy ornament, obramujący
sceny alegoryczne, portrety i widoki miast.
Na kielichu /obok/ widoczne są rytowane weduty
i krajobrazy z Dolnego Śląska: Wrocław, Kamienna Góra,
Sudety, Jelenia Góra, Cieplice Śląskie.

SZKLANKA,
warsztat A. Kothgassera, Wiedeń, 1 poł. XIX w. S.5
Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli malarstwa emaliowanymi
farbami na szkle jest Anton Kothgasser/1769-1851/. Na początku był on
malarzem wiedeńskiej manufaktury porcelany. Jego pierwsze próby malarstwa na
szkle pojawiają się po spotkaniu z S. Mohnem,
najstarszym przedstawicielem tego rodzaju malar
stwa. Od ok. 1815 roku wyroby z warsztatu
A. Kothgassera sprzedawano w Norymberdze

1 w wiedeńskich sklepach z galanterią. Malowidła
na szkle, które powstały w tym warsztacie były
tematycznie i stylowo bardzo bliskie wiedeńskiemu
malarstwu na porcelanie.
/Na zdjęciu cienkościenne szkło z przedstawie
niem św. Józefa z Dzieciątkiem malowanym przeźroC2ystymi farbami emaliowymi. /
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KIELICH Z PRZYKRYWKĄ
ZE SCENĄ SIELANKOWĄ,
Christian Gottfried Schneider (?),
Cieplice Śląskie, ok. 1750 r., S. 5
Cieplice na Dolnym Śląsku były słynnym na cały
świat centrum rzeźbienia szkła, kamieni szlachetnych
i pieczęci. Pracowali tu Christian Gotfried Schneider,
Friedrich Wilhelm Siebenhaar, rodzina Henselów
i Pauserów. Na kielichu przedstawiono typową dla
tematyki tamtych czasów rokokową scenę pasterską.

KIELICH Z SYMBOLAMI WOLNOMULARSKIMI,
XIX w., S.5
Na szklance wygrawerowano większość stałych rytów masońskich odwołują
cych się do "budowania" jako obowiązku i zadania masona, stąd symboliczne
znaczenie mają ukazane tu instrumenty dawnych murarzy: węgielnica, kielnia,
fartuch, pion i młotek. Wyraźnie widoczna jest też Świątynia Salomona - symbol
dążenia do zjednoczenia ludzkości, Słońce
- symbol rozumu i światła jak również
Gwiazda - symbol doskonałości oraz oko
w trójkącie - symbol nauki i świadomości.
W Cieszynie nie istniała Loża Masońska.
Znana jest natomiast organizacja zwana
Schlarafią. Powstała ona w Pradze w 1859
roku. Oficjalnie organizacja ta istniała
w Cieszynie od 1907 roku jako Schlarafia
Teschenia. Jej siedziba mieściła się
w piwnicach Domu Niemieckiego przy ul.
Głębokiej 15 a pierwszym Zwierzchnim
Szlarafem był O. Weber. Szlarafów obowią
zywał wspólny statut i jeden ceremoniał,
zwany „szlarafijską grą”, który był połączo
ny z naśladowaniem, a raczej przedrzeźnia
niem obrzędów masońskich.
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kielich z pateną
2 poł. XVI w., met. pozłacany, S.2
Naukę Marcina Lutra jako wyznanie obowiązujące wprowadził w księstwie
cieszyńskim w 545 roku książę Wacław III Adam. Jego syn i następca Adam
Wacław początkowo
kontynuował politykę
wyznaniową ojca
wydając w 1597 roku
dla mieszczan Cieszyna
przywilej gwarantujący
im możliwos'ć wyzna
wania protestantyzmu
po wieczne czasy.
Kiedy w 1610 roku
Adam Wacław przeszedł
na katolicyzm, w tym
kielichu odesłał
cieszyńskim mieszcza
nom pocięty przez
siebie przywilej.

WIECZNA LAMPKA

RELIKWIARZ,

XVI w., met., S.2

XVI w, mosiądz, S.2
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KIELICHY MSZALNE,
Niemcy, Austria, XVII w., met. pozłacany S.5

MISA CHRZCIELNA ZE SCENA „ADAM I EWA W RAJU"
XVII w.,met. pozłacany, S.5

MISA CHRZCIELNA ZE SCENA „ZWIASTOWANIE",
XVII w.,met. pozłacany, G.

KRZYŻ PROCESYJNY,
Włochy XIII - XIV w., met. pozłacany, S.5
Krzyż trójlistny wykonany
z drewna z okładziną z blachy
mosiężnej. Zdobiony trybowa
nym ornamentem w formie
wici roślinnej. Na krzyżu od
lica odlewana postać Chrystusa
ukrzyżowanego, od rewersu
tronujący Chrystus. Na
trójlistnych zakończeniach
belek krzyża znajdują się
medaliony z przedstawieniami
czterech ewangelistów, aniołów i świętych.
Jego proweniencji należy szukać w czternastowiecznych Włoszech lub
Hiszpanii, a do muzeum trafił wraz z częścią kolekcji Bruna Konczakowskiego. Krzyże z postacią Ukrzyżowanego zgodnie z odpowiednimi przepisami
wpro- wadzonymi przez papieża Innocentego III musiały znajdować się na
ołtarzu w czasie odprawianej mszy. Niekiedy wyjmowane z podstawy
i osadzone na drzewcu wykorzystywane były w czasie procesji.
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KOSZYK
j M. Schwartz,
Warszawa, pocz XIX
w. S.5

PÓŁMISEK
P. Zanollo, 1780 r.cyna, S.10
Do ciekawych przykładów naczyń cynowych
w zbiorach MŚC należy zaliczyć talerz o dekorowa
nym brzegu, wykonany przez Pawła Zanollo cieszyń
skiego konwisarza. Zanollo urodził się we Włoszech
w 1751 roku. Do Cieszyna przybył około 1770 roku.
Na dzbanach i talerzach cynowych wytwarzanych
przez niego znajduje się sygnatura "PZ".

KOBIETA SIEDZĄCA MA KOSZU,
met. srebrzony, wys.7,5 cm., MG.

ŚWIECZNIK,
Bliski Wschód, XIX w., mosiądz, ażur., S.3

ŚWIECZNIK KANDELABR
DWURAMIENNY,
F. J. Biller, Augsburg,
1802 r., met.
posrebrzany, S.5
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„BALSAMINKI”,
XIX w., srebrny filigran, S.5
Balsaminka to pojemnik, w którym
przechowywane są różnego rodzaju wonno
ści; przy czym pojemnik taki może mieć
różnorodne kształty. Do często występują
cych należą te o przedstawieniach architekto
nicznych, np. w formie wieżyczek; zdarzają
się jednak formy bardziej oryginalne. Datuje
się je przeważnie na okres XIX wieku. Wśród
warsztatów można wymienić: rosyjskie,
z terenów cesarstwa austro-węgierskiego
i z terenów polskich.

JADY,
XIX w., srebro, dl. 33 cm., MG.
Jad jest wskazówką w formie srebrnej ręki
używaną podczas publicznego czytania
zwojów Tory. Ze względu na wymóg
biegłego i bezbłędnego odczytywania tekstu
oraz zakaz pomagania sobie palcem, często
była ona stosowana, gdyż pozwalała śledzić
odczytany wers.

ŚWIECZNIK HANUKOWY,
(chanukija), XIX w., metal
srebrzony,55x52 cm., MG.
Specjalna lampa na 8 świec, które zapala
się po zachodzie słońca przez 8 kolejnych
dni święta Chanuki, zaczynając od jednej
i codziennie dodając jedną więcej. Czas
palenia się świec i samo ich zapalanie
również zostało określone specjalnymi
wymogami - światła powinny się palić co
najmniej pół godziny i nie wolno zapalać
jednej lampy od drugiej; do tego celu
służyła specjalna lampka pomocnicza tzw.
szames. Większość tego typu lamp powstała
w II poł. XIX wieku.
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ŚWIECZNIK
hanukowy
XIX w.,mosiądz lany,
21x15 cm., MG.
Małe hanukowe lampki
często stawiano w oknach
żydowskich domów. Miały
one przypominać wydarze
nie z 164 roku p.n.e., kiedy
to powstańcy Judy Machabeusza po zwycięstwie nad
Syryjczykami dokonali
oczyszczenia Świątyni
Jerozolimskiej zbeszczeszczonej przez Antoicha Epifanesa. Tradycja głosi, że
znaleziono tam wtedy naczynie z oliwą wystarczającą na jeden dzień oświetlenia
przybytku, ale cudownym zdarzeniem wystarczyło jej aż na osiem dni.

MEGILLAT ESTER.
Rolka pergaminowa, XVIII/XIX w. S. 14
Pierwsze pewne informacje o pobycie Żydów na terenie Cieszyna pochodzą
z l poł. XVI wieku. Jeszcze przed II Wojną Światową żyło ich tu 3000 co
stanowiło 1/3 ludności miasta. Dziś jednak trudno odnaleźć ślady pobytu Żydów
w Cieszynie. Zachowało się też bardzo niewiele pamiątek związanych z ich
życiem codziennym i religijnym. Prezentowana Księga Estery była prawdopo
dobnie wyposażeniem synagogi, ale z całą pewnością nie pochodzi ona
z Cieszyna. Księga opisuje dramatyczne wydarzenia, na których pamiątkę
ustanowiono święto Purim, najweselszy dzień w roku, zwane także Świętem
Losów. W domach żydowskich pozwalano ją ozdabiać malowidłami zarówno
dzieciom jak i artystom. Tylko zwoje używane w bożnicach nie są ozdobione
malunkami. Megillat Ester odczytywana była w synagogach wieczorem
w przeddzień święta oraz następnego dnia po porannych modlitwach.
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Malarstwo miniaturowe stanowi odrębny gatunek sztuki ze względu na swoje
rozmiary, używane materiały i techniki oraz tradycję w historii kultury. Zalicza się
do niego zwłaszcza portrety, rzadziej sceny rodzajowe czy pejzaże. Miniatury ma
lowane są na pergaminie, metalu, kości słoniowej i oczywiście na papierze. Do
niewielkich rozmiarów (z reguły nie przekraczających wielkości dłoni) obrazków
zalicza się też małe portrety wykonane technikami malarskimi lub graficznymi,
a także płaskorzeźby i miniatury sylwetkowe. Główną tematykę stanowi portret
kobiecy i męski, rzadziej dziecięcy na tle neutralnym lub pejzażowym z elementa
mi wnętrza. W Polsce ten gatunek ma bogate tradycje sięgające złotego okresu
rozwoju i czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W Mu
zeum Czartoryskich zachowały się portrety Jagiellonów malowane na miedzianej
blasze przypisywane L. Cranachowi. Na Zamku Królewskim w Warszawie istniała
pracownia pod kierownictwem Bacciarellego.
W Cieszynie znanym artystą wykonującym niewielkie portrety mieszczan był
Edward Świerkiewicz (1808-1875). Urodził się w Myślenicach, a od 1846 roku
mieszkał w Cieszynie, gdzie udzielał się jako malarz i rysownik, publicysta, aktor
i działacz społeczny.

WENUS Z AMORKIEM,
XVIII w., gwasz na kości sł., S.3

JERZY POLZER
XVIII w., akw., S.3
(1725 -1745) Jezuita
i wuj L.J. Szersznika.

ALOJZY JEDEK [1848-1908],
E. Świerkiewicz, Cieszyn, 2 poł. XIX w.,
rys. ołówkiem, S. 9
Cieszyński budowniczy
i architekt miejski.

WIKTOR PUKALSKI [1857-1944],
E. Świerkiewicz, Cieszyn, 1869 r., rys.
ołówkiem, S.9
Syn Józefa - komisarza katastralnego i Alojzji z d.
Bernatzik

MINIATURY

NIEZNANA DZIEWCZYNKA
E. Świerkiewicz, Cieszyn,
1869 r., rys. ołówkiem, S. 9

NIEZNANY MĘŻCZYZNA,
E.Świerkiewicz, Cieszyn,
1854 r., rys. ołówkiem, S. 9

CIESZYŃSKA GWARDIA
MIESZCZAŃSKA,
R. Lamich, Cieszyn,1937 r., akw., S.8
Jednymi z pierwszych stowarzyszeń
były stowarzyszenia strzeleckie, z których
najstarsze powstało w Cieszynie w 1796
roku, a na podstawie specjalnego przywileju
cesarza Franciszka II posiadało prawo
organizowania 8-dniowych zawodów w strzelaniu do tarczy. Ich zwycięzca
zostawał Królem Strzeleckim, stąd zwano je „Królewskimi Strzelaniami”.
Od 1802 roku u boku Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego działała 42
osobowa Kompania Strzelców Wyborowych posiadająca własnych dowódców
i umundurowanie oraz prawo noszenia broni i własnego sztandaru.

CIESZYŃSKI STRZELEC KURKOWY
pocz. XIX w., akw., S.8
Członkowie Cieszyńskiego Towarzystwa
Strzeleckiego na początku nosili mundury koloru
zielonego, po reorganizacji w 1839 roku - niebie
skiego. Początkowo swoje zawody Cieszyńskie
Towarzystwo Strzeleckie odbywało w ogrodzie ks.
Szersznika na Frysztackim Przedmieściu, które
w 1807 roku nabyło na własność. Kiedy na skutek
rozwoju broni palnej stara strzelnica stała się za
mała, w 1882 roku wybudowano nową na lewym
brzegu Olzy. Towarzystwo Strzeleckie istniało
jeszcze w okresie międzywojennym, podobne
stowarzyszenia strzeleckie działały w Bielsku
' Frydku.
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MIESZKAŃCY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO,
H. Jastrzębski, Cieszyn, 1840-1847, akw., S.8
Cykl akwareli przedstawia postacie
w strojach ludowych i mieszczańskich
z terenu Śląska Cieszyńskiego.

STRÓJ CIESZYŃSKI,
(zaprezentowany w sali 12)
Strój cieszyński nosi wyraźne cechy
stroju miejskiego. Strój męski wyszedł
z użycia pod koniec XIX wieku. Zacho
wane jego fragmenty oraz przekazy
ikonograficzne pozwoliły na w miarę
wierną rekonstrukcję.

STRÓJ JABŁONKOWSKI,
(zaprezentowany w sali 1 2)
Strój jabłonkowski zwany też jackowskim wykształcił się w ramach typowo
miejskiej kultury. Już w końcu XIX wieku
był noszony jedynie z okazji wielkich
świąt. Strój męski wykazuje podobień
stwo do munduru huzarów i jest wyrazem
mody panującej od drugiej połowy XVIII
do XIX wieku. Strój kobiecy stanowi
przykład stroju wzorowanego na ubiorach
mieszczańskich. Zależnie od zamożności i przeznaczenia różnił się rodzajem
materiału i bogactwem zdobnictwa.

PIKNIK W KALEMBICACH - „GULASCH-PARTIE”,
Cieszyn, 1868 r., ol. na pł., S. 9
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¿ywotki,
Śląsk Cieszyński, XIX w., tkanina haft,
S.12
Żywotek jak również zdobiący go haft
wywodzi się z kultury elitarnej, jednak
wiejskie hafciarki wzbogacały go wieloma
nowymi, wywodzącymi się z regionalnej
tradycji motywami.Tak więc obok gron
winnych i kłosów zboża, haftowano niezapo
minajki, jagody, róże i wszelkiego rodzaju
liście. Żywotek jest przyszyty do sukni,
z którą tworzy jedną całość.

CZEPCE KORONKOWE,

£3

Śląsk Cieszyński, XIX w.,
koronka klockowa, S.12
Kobiety zamężne wiązały włosy w węzeł
i przykrywały białym czepcem. Czepiec
przewiązywało się chustką szatką, wiązaną z tyłu głowy na tzw. pidło. Widoczną
spod chustki
przylegającą do
czoła koronkową
część czepca
nazywano naczół
kiem. Naczółki
robiono pierwotnie
przede wszystkim
techniką klockową.
Najdawniejsze wzory były duże
i rzadkie, aby nie zakrywały włosów. Do dzisiaj zachowało się ich niewiele
i stanowią cenny zabytek muzealny.
W motywach zdobniczych czepców pojawiają
się najczęściej kwiaty, owoce, jagody okolone
liśćmi i inne elementy zaczerpnięte z przyrody.

STRÓJ GÓRALI BESKIDZKICH.
S.12

Odzież górali śląskich cechowała duża
archaiczność oraz podobieństwo do strojów
górali karpackich i bałkańskich. Na typowy
strój męski składały się: workowata, płócien
na koszula, ozdobiona haftem krzyżykowym,
czerwona lub czarna kamizelka tzw. bruclik,
obcisłe spodnie z białego sukna i gruba
brązowa gunia wykonana z jednego kawałka
sukna.
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CZEPCE.
Flandria, XVIII w.
tkanina haftowana złotą nicią, S.9
O zamożności cieszyńskich miesz
czan świadczył między innymi ich strój.
Czepce tego typu modne były
w Europie od XVII wieku. Nosiły je
zarówno panny jak i mężatki. Na terenie
Cieszyna nie było to jednak regułą.

I

DWUROŻNY KAPELUSZ.
XVIII/XIX w., S.7
Jednym z przywilejów szlachty było
pełnienie wysokich funkcji na cesar
skim dworze. Jej męscy przedstawiciele
otrzymywali honorowe tytuły cesarskokrólewskich podkomorzych. Jednym
z atrybutów szambelańskich oprócz
szpady i szambelańskiego klucza była
dwurożna czapka tzw. pirog, modna od
XVm wieku.

PAS DO SUKNI CIESZYŃSKIEJ,
Cieszyn XIX w., srebro, S. 11
Pod koniec XVIII wieku w strojach
Śląska Cieszyńskiego pojawiła się
biżuteria metalowa, używana dotych
czas tylko przez szlachtę i mieszczań
stwo. Strój cieszyński, ze względu na
występowanie drogocennych ozdób
metalowych zaliczany jest do najbogat
szych strojów ludowych.
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hoczki
Cieszyn XIX w., srebro, S. 11
Cieszyńscy złotnicy posługiwali się
kilkoma sposobami pracy w srebrze. Najbar
dziej znanymi było odlewanie i puncowanie.
Z czasem techniki te wyparte zostały przez
filigran. Ten znany już w czasach antycznych
sposób wykonywania biżuterii polega na
łączeniu cienkich srebrnych drucików
wyginanych w formie np. spirali, wolut, kół,
motywów roślinnych i spawania ich ze sobą.
Najbardziej znanym złotnikiem cieszyńskim,
zwanym mistrzem filigranu był F.Horak.

SPINKA.
Cieszyn, XIX w., srebro,filigran, S.11
Spinki do bluzek należały do szeroko
rozpowszechnionych ozdób. Nosiły je
zarówno wałaszki, łaszki jak i góralki.
Najpopularniejsze były spinki o kształcie
kolistym z wisiorkiem. Mniej rozpowszech
nione były spinki sercowate, zakończone
ptaszkami lub koroną.

napierśnik.
Cieszyn, XIX w., srebro, filigran, S.11
Cieszynianki nie nosiły korali tylko napierśnik przyczepiany za pomocą
dwóch bolcy do
ramiączek żywotka.
Składał się on
z czterech łańcusz
ków zwisających
jak festony, do
których doczepiano
filigranowe ozdoby.
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NAKRYCIA TRUMIENNE,
Cieszyn, 1645 r., jedwab mai., 54x47 cm., MG.
Nakrycia trumienne służyły do zawieszenia po bokach trumny w czasie
pogrzebów. Prezentowane należały do członków cechu winiarskiego z Cieszyna
Na jedwabnych tkaninach namalowano symbole przemijania czasu, herb
Cieszyna, znaki cechu, elementy religijne oraz fragmenty tekstów Nowego
i Starego testamentu.

FRAGMENT TKANINY BROKATOWEJ.
XV/XVI w., tkanina tkana, S. 3
Według zapisu fragment materiału pochodzi z płaszcza Karola Wielkiego
z VIII wieku. W rzeczywistości jest to tkanina z epoki renesansu.
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dalmatyka.
Austria (?), XVIII w., tkanina haftowana, MG.
Jedną z piękniejszych pośród 60
zabytkowych szat
liturgicznych jakie
znajdują się w zbiorach
MŚC jest XVIII-wieczna
dalmatyka. Została ona
ofiarowana przez
księżną Marię Krystynę
nowej parafii cieszyń
skiej, którą po pożarze
w 1789 roku przeniesio
no do dawnego kościoła
dominikanów.
W komplecie z pięknie
zdobioną motywem
kwiatowym dalmatyką
zachowała się również
kapa.

DALMATYKA,
„Henry”, Francja, 1889 r., tkanina haftowana, MG.
Dalmatyka jest częścią pontyfikaliów zwanych „Anielskimi”. Znajdują się na
niej sceny biblijne odwołujące się do tematu zbawienia oraz liczne postaci
aniołów modlących się i grających na instrumentach. Szata uszyta z jedwabiu
jest zdobiona lamówkami i bogato haftowana złotą i srebrną nicią. Została
wyprodukowana
w fabryce Henry"ego
w Lyonie, a zaprojek
towana przez artystę
Gasparda Ponceta. Po
raz pierwszy komplet
szat anielskich, na
który oprócz prezento
wanej dalmatyki
składa się jeszcze
kapa, ornat, stuła
i manipularz zaprezen
towano podczas
światowej wystawy
w Paryżu w 1889 roku.
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DŁOŃ MUMII,
Egipt, ok. VI w. p.n.e, (?),
1 7x8 cm., S. 4
Jednym z najbardziej
niezwykłych eksponatów MSC
jest lewa dłoń mumii egipskiej.
Została przywieziona z Egiptu
przez Teodora Kotschyego,
a ofiarowana muzeum przez
Leonarda Demla. Każdy palec dłoni
jest zabandażowany oddzielnie jasnobrązowym płótnem. Poza bandażowaniem
widoczna jest dobrze zachowana, wysuszona skóra i zadbane paznokcie.
Badania rentgenowskie i tomografia komputerowa wykazały, że dłoń posiada
wszystkie kości śródręcza, brakuje natomiast kości nadgarstka. Delikatność
i smukłość wskazuje, że może to być dłoń kobieca.

AMONIT,
(Ammonoidea), epoka kredy, S. 4
Pierwszą kolekcją cieszyńskiego
muzeum był gabinet historii naturalnej,
określany przez jej założyciela jako
Naturalienkabinet. Zgromadził w nim
Szersznik różnego rodzaju eksponaty
przyrodnicze. Obok stu wypchanych
ptaków i systematycznie sklasyfikowa
nych płazów i ryb istniał także mały
zasób czworonożnych zwierząt.
W kolekcji Szersznik posiadał
również motyle, chrząszcze, ptasie jaja i gniazda, naturalne i skamieniałe muszle,
morskie pajęczaki, kilka tysięcy różnego rodzaju skał i minerałów a także
liczący ponad sto gatunków zbiór nasion.

OWOC PALMY SESZELSKIEJ,
(Lodoicea seychellarum), S.4
Jedynym miejscem występowania tego gatunku rośliny są Seszele. Uważany
za największy owoc na świecie,
orzech seszelski może osiągać do 60
cm wielkości i kilkunastu kg wagi.
W Indiach gdzie owoce znoszone
były przez prądy morskie Oceanu
Indyjskiego wyławiano je kiedyś
jako dar morza. Dwudzielna pestka
znana pod nazwą orzecha Maledywów używana jest do dzisiaj do
wyrobu naczyń oprawianych
w srebro.
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ŻUCHWA MAMUTA,
[Mammuthus primigenius), epoka
plejstocenu, S. 4
Najstarsze opracowania geologiczne
Cieszyna zawierają informacje o znale
zieniu na terenie miasta kości zwierząt
z epoki lodowej, zakończonej ok.
10 000 lat temu. Żuchwę młodego
mamuta (na zdjęciu) oraz kilka jego
zębów trzonowych znaleziono w dzielnicy
Bobrek. Podobne, mniejsze fragmenty szkieletu
tego zwierzęcia wykopano w dawnej cegielni na
terenie Boguszowie i w niedalekich Zamarskach.

NACZYNIE NA WODĘ,
tykwa zdobiona ornamentem, S.4
Ornamenty jakimi ozdobione jest to naczy
nie wskazują na jego pochodzenie z Dalekiego
Wschodu.

JAPOŃSKIE KOTURNY,
tzw. „Geta”, Japonia, XVIII w.,
drewno inkrustowane masą
perłową, S. 3
Geta noszone są do dziś z tradycyj
nymi japońskimi strojami, takimi jak
kimono lub yukata, ale w Japonii nosi
się je także do współczesnych ubrań
podczas gorących letnich miesięcy.
Najbardziej znane na Zachodzie geta
składają się z drewnianej deseczki
nazywanej dai (stojak), na której opiera
się stopa oraz z paska materiału (hanao),
który przechodzi pomiędzy dwoma pierwszymi palcami.
Paski często są farbowane lub malowane w różne wzory.
Zgodnie z japońskim przesądem zerwanie paska przy geta
przynosi pecha.

ŁYŻKA,
Hiszpania (?), XVI w., drewno, tkanina, S. 3

W księgach inwentarzowych J.L.Szersznika zapisano
jakoby łyżka miała należeć do św. Ignacego z Loyoli,
założyciela Towarzystwa Jezusowego.
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RÓŻANIEC,
XVIII w., owoc orzecha wodnego, S.3
L.J. Szersznik wyraźnie oddzielił zbiory przyrodni
cze od wytworów człowieka. Te nierzadko osobliwe
przedmioty zgromadził w tzw. Kunstkabinecie.
Ozdobny różaniec wykonany z orzecha wodnego
tzw. kotewki, pochodzi również ze zbiorów
L.J. Szersznika.

MODEL DRZWI,
XVIII w., drewno S. 4
Model drzwi pochodzi z kolekcji B. Konczakowskiego.
Zamki skonstruowano w taki sposób aby drzwi można było
otwierać zarówno z prawej jak i z lewej strony.

GŁOWA JEDNOROŻCA,
1 poł. XVIII w., drewno polichrom.,ząb narwala, S. 4
Pierwsza wzmianka o jednorożcu pojawiła się przed dwoma tysiącami lat.
Pochodzi od greckiego lekarza Ktezjasza, który twierdził, że to fantastyczne
zwierzę wywodziło się
z Indii. Było mniej
więcej wielkości osła.
Miało czerwony łeb,
biały tułów, błękitne
oczy i róg wyrastający
z czoła. Ponieważ
wierzono, że przerobio
ny na naczynie róg chroni od trucizn i chorób, jednorożec stał się symbolem
farmacji. Sproszkowany róg sprzedawano w każdej XVl-wiecznej aptece jako lek
na większość dolegliwości. Kupujący nie wiedzieli, że tak naprawdę jest to róg
narwala, ssaka morskiego z rodziny fok. Ostatnie doniesienia na temat jednoroż
ca pochodzą z 1673 roku z Ameryki. W jego istnienie wierzono aż do XIX
wieku, powoli jednak przestali zgłaszać się świadkowie bliskich spotkań
z jednorożcem.
Eksponat znajdujący się w zbiorach MŚC pochodzi
z kolekcji Bruna Konczakowskiego. Wcześniej głowa
jednorożca wisiała w aptece cieszyńskich bonifratrów.

DOMEK WIEŻOWY,
1 794 r., drew., met., S. 3
W górnej części wieżyczki przechowywana jest kula
pistoletowa, którą podczas pojedynku w 1794 roku został
raniony baron Trach.
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MEDAL-PUSZKA ZAWIERAJĄCY LEPORELLO,
XIX W., metal,papier mal., S. 3
Produkcję popularnych w XVII
j XVIII wieku ozdobnych talarów
rozpoczęli medalierzy i miedziorytnicy z Augsburga. Monety lub medale
były rozkręcane, wyżłabiane, często
też zaopatrzone w gwint. W ich
wnętrzu umieszczano portrety blis
kich osób lub obrazki o treści religijnej, historycznej czy politycznej. Karty
oklejano cienkim papierem, wcześniej zadrukowanym, a kolejne grzbiety
klejono po naprzeciwległych stronach druku. W zbiorach MSC zachowały się
dawne przykłady tego rodzaju wydawnictwa pochodzące z kolekcji L.J.
Szersznika. Jedno z nich zachowane we fragmentach to żywoty świętych. Po
jednej stronie widoczne są małe obrazki wyobrażające św. Antoniego Pustelnika
i św. Hieronima opatrzone krótkim tekstem. Na ich odwrociu w podobnej formie
historia świętych niewiast - Heleny i Kunegundy. Bardzo dobrze zachowało się
leporello będące swoistą kronika klęsk żywiołowych z 1816 i 1817 roku.
Obrazki przeplatają się z tekstem, który w niezwykle poetycki sposób opisuje
trudne czasy klęsk żywiołowych w Europie i wyjście z kryzysu. Całość mieści
się w niewielkim metalowym pudelku-puszce, którego wnętrze wyklejone jest
tablicami pamięciowymi podającymi ceny żywności w tamtych czasach.

PAS CNOTY
met.,tkanina, 33x24 cm., MG.
Zazwyczaj pas cnoty kojarzony był jako symbol
chorobliwej zazdrości i zaborczej miłości średnio
wiecznych rycerzy. Ten przyrząd idącemu na wojnę
rycerzowi miał dawać gwarancję wierności żony.
Pierwsze wzmianki o pasach cnoty pochodzą z XII
wieku. Jeszcze w końcu XIX wieku rozprowadzano
prospekty o pasach cnoty we Francji, a w 1903 roku
pani Schafer w Niemczech wystąpiła z wnioskiem
0 wydanie patentu na pas cnoty z zamkiem oraz
kluczykiem dla ochrony przed gwałtem i zapewnie
nia wierności w małżeństwie. Eksponat znajdujący
s>ę w MSC pochodzi ze zbiorów B. Konczakowskiego, lecz nie jest znany dokładny czas jego powstania. Bardzo możliwe, że jest to
starannie wykonana kopia pasa średnio
wiecznego.

SABOTY,
Holandia, XVIII w., drewno, S.3

111

RÓŻNE

OKULARY SŁONECZNE,
XIX w., S.9
Historia mówi, że wynalezienie
okularów słonecznych zawdzięczamy
Eskimosom. Nie przypominały one
jednak okularów współczesnych.
Prezentowane męskie okulary słonecz
ne wyposażono w niebieskie szkła,
chroniące przed ostrym słońcem.
Na bocznych zawiasach zamontowano
dodatkowe klapki.

BINOKLE,
XIX w., S.9
Binokle utrzymywane były na nosie
za pomocą sprężynki albo też podtrzy
mywane ręką za mały uchwyt. Bardzo
modne jeszcze w okresie Secesji.
W XIX w. Francuzi nazywali je pincenez („szczypiące nos”) ze względu na
odpowiednio skonstruowany uchwyt

GRZEBIEŃ,
XIX w..szylkret, S.9
Znany od wieków grzebień wykony
wany był z drewna, metalu, rogu
i plastiku. Poza tym, że służył do
rozczesywania włosów używano go też
do podtrzymywania fryzur i wtedy jako
ozdoba wykonany był z kości słonio
wej, szylkretu lub złota.

KARNETY BALOWE,
XIX w., S.9
To niewielkich rozmiarów notesiki,
często bardzo dekoracyjne, służące
damie do zapisywania nazwisk panów
ustawionych w kolejce do tańca.
W cieszyńskich zbiorach znajduje się
ok. 50 takich karnecików z przełomu
XIX i XX wieku, w większości na bale
organizowane w Cieszynie.
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WACHLARZE.
XIX w., ręcznie malowane na papierze, z uchwytem z kości słoniowej
lub masy perłowej, S.9

Historia wachlarzy sięga czasów kultury starożytnego Egiptu, Asyrii, Persji
i Indii. W kulturze europejskiej wachlarz po raz pierwszy używany był w anty
cznej Grecji. W nowożytnej Europie wachlarze pojawiły się po raz pierwszy
w XV wieku w Wenecji. Wraz z modą na strój francuski w XVIII wieku wachlarze
weszły do powszechnego użytku w Polsce. W połowie XIX wieku powróciła
moda na wachlarze neobarokowe ze scenami pasterskimi, malowane najczęściej
na papierze oraz cienkiej skórze Ulubionym tworzywem wachlarzy w XIX wieku
była kość słoniowa i szylkret, modne były również wachlarze wschodnie,
wytwarzano również piękne wachlarze z pokryciem koronkowym i wachlarze
z piór. W XX wieku powszechnie weszły do użycia wachlarze drukowane i z ce
luloidu, chociaż ciągle tworzono wachlarze nawiązujące do historii tego kruche
go arcydzieła sztuki.

WACHLARZ
XIX w., sójcze
Pióra, MG.
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CYBUCH,
Niemcy (?), XIX w., sepiolit, S.9
Najważniejszą a przynajmniej
najdłuższą częścią fajki był cybuch wydrążona laska do wciągania dymu.
W Polsce za tureckim przykładem
używano większych cybuchów. W XIX
wieku modne stały się krótkie niemieckie
fajki, wykonane z rzeźbionego rogu lub
pianki morskiej a nawet bursztynu.

FAJKA,
Wiedeń, XIX w., sepiolit, S.7
Historia przyborów do palenia
w Europie datuje się od czasów podróży
Krzysztofa Kolumba do Ameryki. To
'
n
właśnie Hiszpanie przywieźli tytoń
z Kuby i już w połowie XVI wieku stal
się on popularny na Wyspach Brytyj
skich. W Polsce pierwsze nasiona tytoniu trafiły na dwór króla Zygmunta III
w 1590 roku. Przybory do palenia tytoniu z czasem stały się odrębnym działem
rzemiosła. Przybory te mające różną wartość materialną i artystyczną stały się
następnie przedmiotem kolekcjonerstwa. Wyrób fajek, których pierwotnym
surowcem była glina rozpoczęto już okołolóOO roku. W krótkim czasie wytwór
nie fajek powstały w Anglii i Holandii, a następnie w Belgii i Północnej Francji.
Wytwarzane wówczas fajki nie były trwałe, toteż niewiele okazów zachowało się
do dziś. W XIX wieku fajki wytwarzano głównie z ceramiki i pianki morskiej
tzw. sepiolitu. Centrum wyrobu fajek z morskiej pianki stał się Wiedeń.

LASKA ZE SZPADĄ,
XIX w., drewno, metal, S.9
Laska towarzyszy człowiekowi od od najdawniejszych czasów. Oprócz
podstawowej funkcji -wspierania człowieka- spełniała szereg innych. Wytwórcy
lasek wynajdowali ich nowe formy i przeznaczenie. Jedną z propozycji była
grupa lasek obronnych. Pojawienie się ich ma związek z niebezpieczeństwami
czyhającymi na drogach. Laska jako oręż była zawsze bronią zamaskowaną.,
poręczną i pozornie niewinną - w razie potrzeby można było jednak użyć ukrytej
w niej broni. Występują więc laski-szpady (na zdjęciu), laski-rewolwery, strzelby
czy pałki. Wszystkie były bardzo niebezpieczne, toteż podlegały określonym
przez władze rygorom. Ostatecznie około 1848 roku we Francji zabroniono
produkcji i używania lasek-szpad.
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ŚWIECZNIK.
Xix vv. biskwit, met., litofania, S.5
Świecznik ozdobiony porcelanową płytką wykonaną
metodą litofanii. Technika ta została wynaleziona w 1827
roku Znalazła ona zastosowanie przy ozdabianiu ekranów
do świeczników. Polega na zdobieniu nieglazurowanej
porcelany lub szkła matowego wklęsłym reliefem. Podświe
tlony daje obraz o delikatnych efektach światłocieniowych.

SZPILKI
XIX w., S.9
Szpilki były niegdyś potrzebne do upinania
włosów, przypinania strojów i ich ozdób.
W drugiej połowie XIX w. modne stały się
szpilki do kapeluszy, bardzo ozdobne i ogromnie
długie.

® <•
torebka. XIX w. drut srebrny, S.9
Torebka narodziła się wtedy gdy strój kobiety stał się tak obcisły, iż nie
można było w jego kieszeniach pomieścić potrzebnych przedmiotów. Również
w modzie balowych sukien całego XIX wieku
torebka pozostała istotnym szczegółem ubioru.

OZDOBA
w formie leżącego byka,
kamień, S.3

115

RÓŻNE

RELIKWIARZE,
XVIII w., S.3
Relikwiarz, z greckiego lipsanoteka,
jest sprzętem służącym do przechowywania
relikwii. Relikwiarze wykonywano zwykle
z kosztownych materiałów jak szlachetne
metale czy kość słoniowa i bogato ozdabia
no drogimi kamieniami, perłami, emalią
i malowidłami. Nadawano im różne kształty,
szkatułki, krzyża, małej budowli, ręki lub
głowy. Spotyka się relikwiarze o formie
architektonicznej np. kapliczki lub wieży.

RĘKOJEŚĆ NOŻA, KOBIETA Z PTAKIEM,
XIV w.,kość żebrowa, wys. 8,5 cm, S.2
Figurka pełniła funkcję ozdobnego trzonka noża, o czym
świadczy otwór w podstawie. Zdobienie szat nawiązuje do
ubiorów znanych w ikonografii średniowiecznej. Chociaż została
znaleziona w Cieszynie nie wiadomo, czy jest to wyrób miejsco
wy czy też import. Podobny okaz, ale gorszej jakości znaleziono
w Bardzie na Dolnym Śląsku. Znane są też podobne zabytki
z terenu Słowacji, Czech i Austrii, każdy
z nich ma jednak specyficzny charakter.

MADONNA Z DZIECIĄTKIEM,
XIV w..terakota, S.3
Figurka znaleziona została przez L.J. Szersznika na
Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.

FRAGMENT RZEZBY,
XV w. .terakota, S. 3
Znaleziony na Wzgórzu Zamkowym fragment rzeźby
to ozdobny element kafla.
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MINIATURY modlitw
Ch. Ries,1 753 r. S. 3
Jedna z miniatur zawiera tekst modlitwy
Ojcze nasz. Została prawdopodobnie
wykonana zaostrzoną igłą maczaną
w inkauście.

j

PIJĄCE GOŁĘBIE,
Włochy, XVI w..mozaika, S.3
Motyw pijących wodę gołębi znany
był już w II w. p.n.e. Pierwszym wyko
nawcą tego typu mozaiki był Sosos
z Pergamonu. Sztuka wczesnochrześcijań
ska wykorzystała ten temat jako symbol
duszy, czerpiącej wodę ze Źródła Życia.
Często tego typu miniaturowe mozaiki
zakupywane były jako pamiątki z piel
grzymki do Rzymu.

IKONA PODRÓŻNA,
Rosja, 1 poł. XIX w..metal, emalia
komórkowa, S.3
Ikona podróżna przedstawiająca św.
Mikołaja. Tego typu miniaturowe obrazy
zabierane były przez ludzi w podróż.
Tradycja ta utrzymywała się od czasów
średniowiecza do XX wieku. Obecność
patrona na ikonie miała zapewnić jego
wstawiennictwo i opiekę.

ZEGAR POWOZOWY.
Francja XIX w., met. posrebrzany, S.5
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ZEGAR Z AM ORKAMI,
Wiedeń, XVIII w., S.9
Rokoko (1680-1750) jest często nazywane "lżejszą
wersją Baroku", zachowuje bowiem barokowe bogactwo
stylu, ale zajmuje się błahą tematyką. Zadaniem artysty
w owych czasach było stworzenie radosnej ozdoby,
cieszącej oko. Jednym z takich właśnie przedmiotów jest
zegar z 17 amorkami. O każdej pełnej godzinie amorki
wygrywają melodię, która zapisana została na srebrnym
wałku i umieszczona wewnątrz skrzyni zegara.

ZEGAR KONSOLOWY,
Lóbner, Berlin, Niemcy, 2 poł. XVIII w., S.9
Najdawniejsze zegary konsolowe miały obudowę
szalkową fornirowaną hebanem z daszkiem o strukturze
architektonicznej. Wczesne szafki często zdobią
kunsztowne okucia metalowe. Od około 1725 roku
w miejsce tarczy kwadratowej pojawia się tarcza
okrągła, zwieńczona półkoliście. W XVIII wieku tarcza
zyskuje coraz bardziej ozdobny kształt. Szczególnie
malownicze są szafki zegarów angielskich, ręcznie
malowane a często też pokryte laką. Rzemieślnicy
francuscy natomiast upodobali sobie luksusowe
obudowy ze złoconego brązu, często w połączeniu
z marmurem lub innymi szlachetnymi materiałami.

SZYLD GOSPODY
Śląsk Cieszyński, XIX w., drew, polichr., S.12
Przedstawienie na szyldzie ukazuje historię śmierci zbójnika Ondraszka.
Był on synem janowickiego wójta Andrzeja Szebesty. Przez kilka lat uprawiał
zbójnictwo w okolicach Łysej Góry na pograniczu Śląska Cieszyńskiego
i Moraw. Został zamordowany 1 kwietnia 1715 r. w świadnowskiej karczmie
obuchem ciupagi przez członka swej własnej bandy, Juraszka (Jura Fuciman
z Malenowic), który uczynił to dla zgarnięcia wyznaczonej przez władców
Księstwa Frydeckiego za Ondraszka nagrody stu tlorenów. Zwłoki Ondraszka
zostały następnie dla odstraszenia ewentualnych naśladowców poćwiartowane
na rynku we Frydku. Zabójca Juraszek po udaniu się do Cieszyna w celu
odebrania nagrody, został tam
złapany i wrzucony do zamkowych
lochów, a później torturowany przez
łamanie kości, wskutek czego zmarł.
Mimo to często obierany szlak
handlowy dalej przyciągał żądnych
sławy Ondraszka następców - Klim
czoka, Burego i Proćpoka.
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SZAFA GRAJĄCA
"KALIOPPE”.
Lipsk, ok. 19OO r., S. 14
Ten grający mechanizm potocznie
nazywany szafą grającą w rzeczywistości jest
pozytywką płytową z napędem sprężyno
wym. Został wykonany przez firmę Kalioppe
Musik Werke powstałą w małej miejscowości
Dippoldiswalde pod Dreznem. Firma z cza
sem przeniosła się do Lipska stając się jedną
z trzech największych tego typu firm.
Produkowane przez nią mechanizmy grające
posiadały kilka wymiennych metalowych
płyt z zapisanymi na nich melodiami.
„Kalioppe" święciła tryumfy od 2 poł. XIX
do początków XX stulecia, kiedy to rynek
zawojowały płyty gramofonowe i radio.

PRZYBORNIKI DO PISANIA,
XVIII/XIX w., S. 5 i 7
Od czasu gdy wynaleziono papier zaczęła się też historia przyborów do
pisania na nim. Sztuka pisania oprócz papieru potrzebowała pióra i atramentu.
Ponieważ atrament musiał być umieszczony w jakimś pojemniku powstał
kałamarz. Następnie niezbędny okazał się pojemnik na piasek (potrzebny do
osuszania wilgotnego pisma) z czasem zastąpiony bibularzem. Tak powstał
zespół przyborów do pisania zwany przyborami biurkowymi. Największą
różnorodność przyborów do pisania zauważa się
w XIX wieku, kiedy to w każdym zamożnym domu
znajdował się gabinet pana domu
z ozdobnym biurkiem.
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ANTYFONARZ ŁACIŃSKI,
Włochy, 2 poł. XV w., MG
Antyfonarz to księga liturgiczna
zawierająca teksty i nuty pieśni
liturgicznych przeznaczonych do
wspólnego śpiewania kapłana
i wiernych. Spisany na pergaminie
przez mnicha Hieronima z klasztoru
w Noli we Włoszech, z notacją mu
zyczną na czterech liniach, czyli zanim
w powszechny użytek weszła pięcioli
nia muzyczna. Nuty w formie prosto
kątnych klocków (neumy) oraz
większość tekstu w języku łacińskim zostały naniesione złotą farbą, obecnie
sczerniałą.
Antyfonarz zawiera trzy całostronicowe miniatury przedstawiające króla
Dawida grającego na harfie, Jezusa wypędzającego przekupniów ze świątyni
oraz uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ich autorem jest Giovanni Battista
da Rosa, malarz działający w drugiej połowie XV wieku w południowej Europie
(Hiszpania, południowe Włochy). Antyfonarz oprawny jest w deski obciągnięte
skórą z metalowymi
okuciami i dużym
superekslibrisem. Waży
ok. 18 kilogramów.
Pochodzi z kolekcji
Bruno Konczakowskiego,
któremu zaoferował go
przed I Wojną Światową
Karl Hiersemann, właści
ciel renomowanego
antykwariatu w Lipsku.

NACZYNIE NOCNE,
XIX w. drewno, skóra, S.9
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KABINET,
Niemcy. XVII w, drew, orzechowe
bejcowane na heban, marmur., S.2
W
Ten najbardziej tajemniczy ze względu na
swoje pochodzenie i funkcje sprzęt w historii
meblarstwa, wyróżnia się niezwykle wyszukanym
!hi'»<
i bogatym zdobieniem. Najwcześniej, bo już
w XV wieku, kabinety wykonywano we Włoszech
i nazywano je stipo lub studiolo, później
w Hiszpanii, gdzie powstało wiele ich odmian
i typów noszących różne nazwy, (najpopularniej
sze to bargueno). Od XVII wieku byty one
rozpowszechnione w całej Europie. Zawsze
należały do reprezentacyjnych sprzętów, często
też były przedmiotem pożądania i zazdrości.
W Polsce najpopularniejsze były kabinety z Antwerpii. Ośrodki te wyspecjalizo
wały się w produkcji inkrustowanych, dużych kabinetów. W XVII w. pojawiły się
duże kabinety w formie komody-sekretery, nazywane scribanne. Wyrabiano je
głównie we Flandrii i Holandii. Prezentowany mebel pochodzi ze zbiorów
L.J.Szersznika. Był własnością ostatniej księżnej cieszyńskiej z rodu Piastów
Elżbiety Lukrecji. Posiada 55 szufladek, które z zewnątrz ozdobiono wapieniem
toskańskim tzw. marmurem minowym.

Eli

if

SEKRETARZYK,
B. Mool, Austria,1809 r.,orzech, S.4
Zakupiony na aukcji w Wiedniu przez B.
Konczakowskiego sekretarzyk wykonany został
na zamówienie Napoleona Bonaparte dla jego
syna Napoleona II zwanego „Orlątkiem". Orygi
nalność tego empirowego mebla polega nie tylko
na jego ciekawej historii i walorach artystycznych.
Posiada on kilka interesujących rozwiązań
technicznych jak wyskakujący blat do pisania na
stojąco, liczne skrytki i szuflady otwierane jednym
kluczem jednocześnie.

SKRZYNIA,
Włochy, XVI w., orzech, G.
Interesującym meblem w cieszyńskiej kolekcji jest cassone. To duża włoska
skrzynia renesansowa z wiekiem na
zawiasach, bogato zdobiona,
rzeźbiona typowym dla epoki
renesansu motywem maszkaronów.
Pierwotnie przeznaczona była do
przechowywania ubiorów i kosztow
ności.
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FOTEL,
Flandria, XVII w., drew., skóra, S.4
Fotele i krzesła należały często do liczących
wiele sztuk kompletów, które z upływem czasu
rzadko dotrwały w całości do naszego wieku.
Ten fotel ze zbiorów B. Konczakowskiego mógłby
należeć do jednego z takich kompletów. Jest to
mebel niderlandzki z drugiej połowy XVII wieku.
Wykonany został z drewna orzechowego (?)
i obciągnięty grubą skórą.

SEPET CHIŃSKI,
Anglia, XVIII w., heban, laka, S.6
Mebel podróżny, zwany sepetem, jest skrzynką
z otwieraną jedną ścianką (opuszczaną lub
z drzwiczkami), za którą znajdują się półki
i szufladki. Wyposażony w pulpit do pisania;
bogato zdobiony okuciami i chińską laką, począt
kowo ozdabiany przez samych Chińczyków.
Służył do przechowywania dokumentów, cennych
drobiazgów, klejnotów, zwłaszcza podczas
podróży. Moda na tego typu meble istniała
w Polsce w XVII wieku i pierwszej połowie
XVIII wieku.

SEPET,
Niemcy (?}., XIX w.,
drew, orzechowe bejcowane na heban., laka, S.9
Z biegiem czasu sepety stawały się ulubionym „meblem-zabawką” arystokra
cji. Ozdabiały tzw. gabinety osobliwości, rozprzestrzeniając się na wszystkie
kraje Europy. Rozwinęła się też różnorodność ich form oraz rozmiar. Przy pow
stawaniu tych klejnotów meblarstwa pracował zespół artystów, od złotników
i rzeźbiarzy w kości
słoniowej po szlifierzy
kamieni i malarzy.
Na zdjęciu, niewiel
kich rozmiarów sepet
ozdobiony drobnym
wzorem kwiatowym.

&
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KABINET
Niemcy, XVII i XIX w. w., drew., kość
słoniowa, S.8
Kabinety cechowała olbrzymia staranność
wykonania. Stosowano skomplikowaną dekora
cję: intarsję. inkrustację, rzeźbienia, wykładziny
z kości, szylkretu, srebra, cyny lub kamieni.
Dekoracje ulegały zmianom stylowym, forma
pozostawała ta sama - był to mebel skrzyniowy
wypełniony szufladkami i skrytkami, zamykany
często uchylną płytą służącą równocześnie do
pisania lub drzwiczkami. Kabinet ukazany na
zdjęciu powstał w XVII wieku, został przerobio
ny w XIX wieku. Posiada formę sekretarzyka
o podziałach architektonicznych.

KOMODA,
Francja, po 1741 r., palisander,
S.6
Komody rozpowszechniły się we
Francji za czasów panowania
Ludwika XIV. Ich rosnącą popularność
datuje się do końca XVII wieku a
w XVIII wieku zyskują różnorodność
form, modeli i zdobień. Komoda (na
zdjęciu) w typie en tombeau (sarkofag)
ma charakterystyczni) przysadzistą formę opartą na krótkich, szablastych nogach.
Wykonano ją z palisandru i osadzono na konstrukcji z drewna iglastego.
Ozdoby (szyldziki i apliki) wykonane zostały ze złoconego cyzelowanego
brązu. Pod marmurowym blatem znajduje się sygnatura JME będąca znakiem
kontrolnym francuskich ebenistów.

krzesło,
Austro-Węgry., XIX w., mahoń, kość sł.,
s.g
Ukazane tu krzesło jest przykładem funkcjo
nalnego wykorzystania plecionki. Stołki
z wyplataną płytą do siedzenia były lżejsze,
łatwiej przenośne a przede wszystkim zapewnia
ły większy komfort siedzącemu. Krzesło ze
zbiorów MŚĆ jest jednym z kompletu sześciu
krzeseł stanowiącym wyposażenie mieszczań
skiego pokoju dziennego.
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KRZESŁO WENECKIE,
Włochy, XIX, orzech., G.
To ciekawe w swojej formie krzesło
nazywane krzesłem Savanarolli, wywodzi się
ze starożytnego krzesła kurulnego, używanego
przez osoby o wysokiej pozycji społecznej.
Jest połączeniem charakterystycznego dla
włoskiego renesansu krzesła Dantesca
z krzesłem nożycowym. Na oparciu widoczna
płaskorzeźba lwa ze skrzydłami-symbol św.
Marka Ewangelisty, patrona Wenecji.

STOLIK,
Niemcy, XVIII w., orzech, mai.porcelana, S.6
Stoły inkrustowane najczęściej antyczny
mi marmurami wykonane są często w różnych
stylach. Zostały one faktycznie wytworzone
w różnych czasach i miejscach, lecz ich
produkcja zwiększyła się głównie w epoce
klasycyzmu, za sprawą wielbicieli antyku.
Cenne stoliki-pamiątki stawiano w domach
kolekcjonerów i znawców sztuki w całej
Europie. Przedmioty te zmieniały się w za
leżności od epoki, stylu, gustu właściciela czy
też ich przeznaczenia. Stolik eksponowany
w MŚC służył prawdopodobnie do gry
w karty. Jego blat zotał ozdobiony małymi
płytkami porcelanowymi z przedstawieniami
ptaków.

SZAFKA SECESYJNA.
ok. 1 900 r., drew, cyna, S.14
Secesja przejawiała się najpełniej
w architekturze wnętrz, sztuce użytkowej
i ornamentyce. Prezentowana szafka jest
przykładem zamiłowania epoki fin-de-siecle’u
do giętkich, płynnych linii, stylizacji
i dekoracyjności.
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ZABAWKI HISTORYCZNE

Historia zabawek jest tak stara jak świat, jednak zjawiskiem zabawy i wspoma
gających ją zabawek zajęto się na poważnie dopiero w XVIII wieku. Naukowcy,
rozróżnili wówczas trzy okresy rozwoju zabawek. Pierwszy to ekologiczny,
w którym za zabawki służyły przedmioty pochodzące z otoczenia lub wytwarzane
na własny użytek. Po nim nastąpił okres rzemieślniczy i wreszcie trzeci - przemy
słowy. Wyznaczanie dokładnych ram czasowych mija się z celem, bowiem są one
uzależnione od rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego poszczególnych regio
nów.

GRZECHOTKA
mosiądz, S.3
Za wynalazcę grzechotki uważa się
Archytasa z Tarentu, żyjącego na
przełomie V i IV w.p.n.e. filozofa
i matematyka. Archytas prowadził
uczone dysputy ze swym przyjacielem
Platonem, lecz gdy dorobił się gromad
ki dzieci przeszkadzały one im w roz
mowach. Archytas postanowił więc
czymś zająć dzieci - najlepiej jakąś
nową zabawką. Skonstruował więc
pierwszą na świecie grzechotkę z su
chego, twardego drewna. Grzechotka szybko zdobyła popularność. Zaczęto
wypalać grzechotki z gliny - o różnych kształtach. We wczesnym średniowieczu
przypisywano im właściwości magiczne - zawieszona na szyi noworodka mini
grzechotka miała chronić przed urokami.

GŁÓWKI LALEK,
XVIII / XIX w., drewno, S. 9
Pierwsze lalki znane w historii to figurki kultowe z przed 30000 lat. Odkryto
je na terenach dzisiejszej Francji, Niemiec i Rosji; wykonane były z gliny lub
z kości zwierząt, miały duże biodra, brzuch i piersi. Nie posiadały zaznaczonych
rysów twarzy, ramion ani rąk, były w kształcie rombu, co miało znaczenie
magiczne. Wraz z wynalezieniem pisma lalkę zaczęto przedstawiać w ludzkim
kształcie z twarzą i oczyma. W tym samym okresie zaczął się rozdźwięk między
lalką kultową a lalką luksusową. W baroku pojawiły się również mniej luksuso
we lalki, dostępne nawet dla mieszczańskich dzieci. Lalki te były nąjczęciej
z drewna, nie były duże i miały zwykłe
domowe, miejskie ubrania. Nie posia
dały peruki lecz tylko czepeczki.
Na początku XIX wieku lalki wykony
wano nadal ze szmatek, ale z o wiele
większą precyzją. Twarz często była
zrobiona z porcelany malowanej lub
drewna, a suknie wzorowano na epoce
starożytnej.

ZABAWKI HISTORYCZNE

GRA PAMIĘCIOWA,
XIX w., papier malowany, S .3
Gra polegała na dobiera
niu par kartoników przez
właściwe skojarzenie
namalowanych na nich
obrazków postaci ludzkich,
zwierząt i przedmiotów.

ZABAWKI LUDOWE,
Śląsk Cieszyński, XIX w., drew, mai., MG
Ludowe zabawki mają swoją długą tradycję. Powszechne niegdyś na wiej
skich jarmarkach i odpustach wykonane były zazwyczaj z surowego drewna
i zdobione charakterystycznymi żywymi barwami. Często też wyposażano je
w ruchome mechanizmy. Jedne z najbardziej znanych zabawek konstrukcyjnych
to konie na biegunach lub bryczki z parą koników.
Wśród polskich zabawek ludowych zauważyć można również wiele form
mieszanych, łączących cechy typów podstawowych. Najczęściej występują
zabawki lokomocyjno-dźwiękowe jak zabawki klaszczące, tzw. klepoki, kółka
terkotki czy ptaszki na słupku.
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PTASZKI - GWIZDKI,
Śląsk Cieszyński, XIX /XX w., glina mai., MG
Wielką popularnością, obok zabawek drewnianych, cieszyły się zabawki
gliniane wykonywane przez garncarzy. W produkcji lepionych ręcznie zabawek
glinianych w postaci gwizdków oraz skarbonek przetrwały najbardziej archaicz
ne formy i techniki wykonania. Do niedawna gliniane zabawki były sprzedawa
ne na targach i odpustach, obecnie można je kupić jedynie przy okazji organizo
wanych kiermaszy sztuki ludowej. Dawne zabawki gliniane zachowały się także
w muzeum.
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FOTOGRAFIA DAWNA

Fotograficzna kolekcja cieszyńskiego Muzeum została zapoczątko
wana przez Oskara Weismanna, twórcę założonego w 1901 roku Mu
zeum Miejskiego. Zbiory fotograficzne opierały się przede wszystkim
na darach cieszyńskich mieszczan i kolekcjonerów. Obejmowały przy
kłady najstarszych technik i zastosowań fotografii z początków jej ist
nienia (dagerotypie, ambrotypie, ferrotypie, panotypie) oraz zdjęcia wy
konywane współcześnie, jako dokumentacja ówczesnych czasów.
W zbiorach zachoawł się niezwykły zestaw portretów fotograficznych
mieszkańców Cieszyna (wykonany w latach 1860-1900). Liczy on około
1500 zdjęć, które prezentują przedstawicieli niemal wszystkich warstw
społecznych i zawodowych.
Duży zbiór fotografii zgromadziło Muzeum Śląskie Polskiego To
warzystwa Ludoznawczego w Cieszynie. Były to przede wszystkim
ilustracje etnograficznej kolekcji Muzeum Śląskiego. Ważną rolę ode

grała fotografia katalogowo-muzealna. Dzięki zbiorowi ok. 400 zdjęć
obserwować dziś można rozwój cieszyńskiej ekspozycji muzealnej, jak
też konkretne eksponaty w prawie stuletnim okresie. W latach między
wojennych do fotograficznych zbiorów Muzeum w dalszym ciągu tra
fiały kolekcje prywatne a także zbiory z innych muzeów. Jednym
z takich zbiorów był zespół fotogramów Muzeum Macierzy Szkolnej
w Orłowej przejęty w 1938 roku. Dokumentował on polskie szkolnitwo, życie kulturalne i oświatowe oraz kulturę ludową na Śląsku zaolziańskim. Po II Wojnie Światowej fotograficzne zbiory Muzeum długi
czas pozostawały w zamknięciu. Wykorzystywano je jedynie do celów
badawczych i wystawienniczych. Bogaty i różnorodny charakter zbio
ru starej fotografii, jak również jego wielkość (ok. 20 000 eksponatów)
był powodem utworzenia w 1981 roku nowego Działu Fotografii. Wio
dącą kolekcją działu jest fotograficzna ikonografia Cieszyna i Śląska

Cieszyńskiego. W kolekcji znalazły się również portrety mieszczańskie

i cieszyńska fotografia warsztatowa. Odrębnym przedmiotem zaintere
sowań kolekcjonerskich działu są szklane klisze negatywowe, zdjęcia
stereoskopowe, widokówki, oraz sprzęt fotograficzny, jak również spe
cjalne ramy fotograficzne i albumy. Zbiory Działu Fotografii Muzeum
Śląska Cieszyńskiego ukazują panoramę dziejów fotografii na Śląsku
Cieszyńskim. Ilustrują też krajobraz, kulturę, ludzkie historie oraz prze
miany dokonujące się w tej części Europy.
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Na terenie Śląska Cieszyńskiego , zwłaszcza w samym Cieszynie, działało wie
le renomowanych zakładów fotograficznych, m. in. H. Jastrzembskiego, H. Jandaurka, J. Pietznera i J. Kubisza. Pierwsi fotografowie pojawili się w Cieszynie
w połowie XIX wieku portretując kolejne pokolenia mieszkańców regionu i doku
mentując dokonujące się przemiany. Rozwój techniki fotograficznej ilustrują stare
aparaty oraz atelier Jana Kubisza natomiast ozdobne albumy świadczą o modzie
i obyczajowości mieszkańców Śląska Cieszyńskiego sprzed wieków.

NIEZNANA KOBIETA.
ok. 1850 r., dagerotypia, MG
Najstarszą techniką fotograficzną jest
dagerotypia.Wynaleziona została przez
dwóch Francuzów - Nicephora Niepce’a
oraz Louis J.Daguerre’a i nazwana od
nazwiska ostatniego. W 1839 roku na
posiedzeniu Akademii Francuskiej
ogłoszono jej wynalazek i bezinteresow
nie ofiarowano dagerotypię światu bez
zastrzeżeń patentowych. Tym samym
rozpoczął się pochód fotografii, która
w zasadniczy sposób zmieniła obraz
świata i komunikacji. Dagerotypia jest
metodą otrzymywania fotograficznych
obrazów na posrebrzanej miedzianej
płytce w jednym niepowtarzalnym
egzemplarzu.

EDUARD KLEMENS.
J.W. Weniger, Cieszyn, 1852r., dagerotypia, MG
Dagerotypia pozostawała w użyciu do około 1860 roku, później została
wyparta przez fotograficzną technikę tzw.
mokrego kolodionu. Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w swoich zbiorach posiada
w sumie dziesięć dagerotypów, co stanowi
jeden z większych tego typu zbiorów
w Polsce. Wśród nich znajduje się
najstarszy cieszyński datowany dagerotyp
przedstawiający Eduarda Klemensa cieszyńskiego kupca i handlarza wyroba
mi metalowymi, który do swej śmierci
w 1862 r. działał w Opawie.
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JOHAN GIRSCHEK I BRACIA
KENDZIUR
18B1 r., panotypia, S.9
Oprócz krajobrazów w XIX wieku,
ulubionym tematem fotografii stały się
portrety. Moda ta została zapoczątkowana
w 1859 roku przez Napoleona III, który
wyruszając ze swą armią do Włoch
zatrzyma! się w pracowni Andre Disderi
i kazał zrobić sobie zdjęcie. W krótkim
czasie Europę począwszy od Francji
opanowała fotografia portretowa. W całej
Europie więc również w Cieszynie za
panowała moda na tego rodzaju fotografie.
Znany był zwyczaj rodzinnych fotografii
cieszyniaków, którzy raz na jakiś czas wspólnie udawali się do fotografa
by zrobić pamiątkowe zdjęcie.

MARIE BLASCHOWITZ
1 8BG r., panotypia, S.9
Panotyp jest odmianą kolodionowego
pozytywu. Jego nazwa pochodzi od łacińskie
go słowa pannus - cerata. Jest to więc pozytyw
otrzymany na ceracie. Teoretycznie panotypia
mogła być utworzona na każdym czarnym
materiale. W praktyce jako nośnik obrazu
wykorzystywano jednak oprócz ceraty, skórę
i płótno. Pierwszym, który dostrzegł możliwość
wykonania takiego pozytywu był w 1854 roku
G. R. Berry, fotograf z Liverpoolu.

NIEZNANA KOBIETA,
2 poł. XIX w., ferrotypia, MG
Za wynalazcę ferrotypii, czyli uzyskiwania
kolodionowego pozytywu na czarno emalio
wanej blasze uważa się Francuza Adolpha
Martin (nauczyciela i fotografa amatora).
W 1853 roku we Francuskiej Akademii Nauk
przedstawił on możliwość bespośredniego
wytwarzania fotografii na blasze. Jednak
dopiero patent profesora chemii i fizyki
Hamiltona Smitha z Ohio w USA z 1856 roku
pozwolił na powszechne zastosowanie tej
techniki. Ferrotypy wykonywano w różnych
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formatach. Początkowo na czarnych a później również na brązowo lakierowa
nych blachach. Obrazy takie były bardziej plastyczne i przyjemniejsze dla oka.
Ferrotypy przechowywano w albumach, umieszczano je w ramach lub w etui.
Wykonywane były również jako ozdobne brosze i medaliony.

aparat fotograficzny ,
Prihoda&Beck, Wiedeń, 2 poi. XIX w., S.14
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Dział etnografii Muzeum Śląska Cieszyńskiego zajmuje się głównie
zbieraniem i opisywaniem eksponatów związanych z szeroko rozumianą
kulturą i sztuką ludową. Szczególnym przedmiotem zainteresowania dzia
łu jest kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego. W muzealnych zbiorach
znajduje się 6415 eksponatów z dziedziny etnografii. Główny trzon
zbiorów tego działu stanowią przedmioty odziedziczone po Polskim To
warzystwie Ludoznawczym (zał. 1901 r.) i Towarzystwie Przemysłu Lu
dowego i Domowego w Cieszynie (zał. 1931 r.j.Wśród pokaźnej ilości
eksponatów można wyodrębnić kilka zasadniczych grup przedmiotów,
które uszeregowane są w kilka podstawowych klas. Należy więc wy
mienić skrzynie i szafy malowane, obrazy na szkle, sztukę odpustową,
elementy strojów ludowych wraz ze stanowiącą ich dopełnienie biżute
rią. Kolejną grupą eksponatów jest ceramika ludowa i przedmioty co
dziennego użytku, wykonane z drewna lub żelaza. Wszystkie ekspona
ty stanowią doskonałą dokumentację i materiał do dalszych analiz
i badań naukowych dotyczących tematu sztuki i kultury ludowej nasze
go regionu.

Fragment ekspozycji etnograficznej w Galerii Muzeum Śląska
Cieszyńskego
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matka boska frydecka,
XIX w., Śląsk Cieszyński (ob.Republika
Czeska], wosk, S.12
Podobne figurki, drewniane, gipsowe,
woskowe lub wykonane techniką papieroplastyki można było nabyć z okazji odpustów,
pielgrzymek lub innych świąt religijnych we
Frydku lub jego okolicach. Na Śląsku Cieszyń
skim Frydek pełnił ważna rolę pątniczą w zwią
zku z kultem maryjnym. Do dzisiaj istnieje tam
Sanktuarium Maryjne, nad którym pieczę
sprawuje Zakon Redemptorystów.

CHRYSTUS FRASOBLIWY,
Raj k/Frysztatu (obecna Karvina), XIX w.,
drew, polichrom., S.12
Charakterystyczne dla rzeźby XV wieku
ujęcie postaci Chrystusa w pozycji siedzącej,
z głową pochyloną, opartą na dłoni przetrwało
do dziś w drewnianej rzeźbie ludowej jako
symbol biedy, smutku i niedoli.

MATKA BOSKA
SZKAPLERZNA,
Śląsk Cieszyński, XIX w.
papieroplastyka, S. 12
Tradycyjna sztuka ludowa wiąże się
nierozerwalnie z tematyką sakralną. Posiadanie
świętych obrazów czy rzeźb było w kulturze
ludowej wyrazem pobożności i odbytych
pielgrzymek. W ludowej religijności obrazy
świętych były nie tylko wizerunkiem osoby
świętej. To ona sama występowała w sposób
nadnaturalny w formie obrazu. Święty tak
przedstawiony stawał się w oczywisty sposób
obrońcą i opiekunem domowników.
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PIETA,
Śląsk Cieszyński, 2 poł. XIX w.,
drew, polichr. S. 1 2
Rzeźba ludowa na Śląsku Cieszyńskim
osiągnęła wysoki poziom. Najczęściej jest to
rzeźba drewniana (gł. w drewnie lipowym),
rzadziej kamienna, przeważnie o tematyce
sakralnej, związana ze zwyczajem stawiania
przydrożnych kapliczek; ikonografia tych rzeźb
oparta jest na wzorach kościelnych (wizerunki
ukrzyżowanego Chrystusa, Piety, Madonny
z Dzieciątkiem, wizerunki świętych). Ich formy
i wyraz są ludowe, bardzo zróżnicowane, pełne
ekspresji i świadczą o dużej wyobraźni oraz wrażliwości ich twórców. Postacie
rzeźby pokryte są często polichromią. Spośród ludowych rzeźbiarzy działają
cych na terenie Śląska Cieszyńskiego w XX wieku wyróżniają się A. Szczotka,
J. Śleziak, J.Bojko.

TRZECI UPADEK,
Kalwaria (?), XIX w.,
drew, polichr., S. 12
Kult Drogi Krzyżowej, rozwijający
się pod koniec średniowiecza w całej
Europie, dotarł także do Polski. Szcze
gólnie w wieku XVII zaczęto zakładać
Kalwarie, czyli „kopie" miejsc uświęco
nych męką Chrystusa w Jerozolimie.
Większość przedstawień Chrystusa związanych wydarzeniami dziejącymi się
wzdłuż Via Crucis, jak i na Golgocie, ilustruje najważniejsze momenty tej drogi.
Całość ilustrują Stacje Męki Pańskiej, ale obok kompletnych cykli spotykamy
pojedyncze dzieła, występujące samoistnie. W Polsce południowej sztuka
ludowa upowszechniła wizerunek Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. Jest
to z reguły tzw. Trzeci Upadek wzorowany na pochodzącej z XVIII wieku rzeźbie
kamiennej z Kalwarii Zebrzydowskiej.

ŚW. JAN NEPOMUCEN,
Cieszyn, XIX w., mai. na szkle, S. 12
Cieszyńska odmiana malarstwa na szkle
znana po obu stronach granicy nie posiada swego
wiadomego ośrodka. Jej różnorodność wskazuje,
że warsztatów takich musíalo być kilka w jednej
miejscowości lub okolicy. Z pewnością można
stwierdzić, że malarstwo to wywodzi się częścio
wo ze sztuki nieludowej. Świadczą o tym
niektóre użyte elementy tj: drzewo palmowe,
trójbarwne obłoki czy brak ornamentów kwiato
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wych. Wszystkie warianty odmiany cieszyńskiej mają kontury malowane farbą
czerwoną lub brązową w partiach ciała i ciemnoniebieską w pozostałych. Drugą
wspólną cechą jest rodzaj kreskowań dekoracyjnych, wielobarwnych ze stoso
waną zawsze farbą białą. Wśród tych kreskowań występuje gruba linia wężyko
wata, o gęstych skrętach. Jest to najbardziej charakterystyczny szczegół dla całej
cieszyńskiej odmiany. Obraz św. Jana Nepomucena zdradza cechy charaktery
styczne dla malarstwa na szkle z obszaru Śląska Cieszyńskiego. Podobnie jak
i inne obrazy przedstawiające świętych wisiał zawieszony pod sufitem w tzw.
świętym kącie.

KROPIELNICZKI,
warsztat J. Sarkandra
Raszki, Skoczów, 1 poł.
XX w., glina S. 1 2
Prezentowane kropielniczki powstały w warszta
cie Jana Sarkandra Raszki.
Był on ostatnim garnca
... ? rSïZj>
rzem ludowym na Śląsku
Cieszyńskim. Wśród
garncarzy skoczowskich
zawód przechodził z ojca
na syna. Odziedziczoną po
ojcu pracownię prowadził Raszka od 1904 do 1936 roku. Kolekcja kropielniczek J. Raszki wykonanych około 1930 roku liczy blisko 70 różnych wzorów.
Kropielniczki te zwane też ¿egtłoczkami lub święcielniczkami są małych
rozmiarów (wys. od 11 do 14 cm). Kształt tylnej ścianki najczęściej jest prosto
kątny lekko zaokrąglony, natomiast boczne krawędzie są proste. Od tych form
kropielniczek przez plastyczne uformowanie ich górnej krawędzi inwencja
twórcza garncarza doprowadziła do tego, że swym wyglądem żegnoczki przypo
minają małe przydrożne kapliczki ludowe.

MISA.
Wisła, XIX w., kamionka, S.12
Misy znajdujące się w zbiorach MŚC
mają prawdopodobnie pochodzenie
słowackie. Wykonane zostały z czerwonej
gliny, o brunatnej polewie , ich dno
pokryte jest gęsto koncentrycznymi
kołami. Misy takie występowały na Śląsku
Cieszyńskim a także w okolicach Rabki
i Starego Sącza, identyczne wyrabiane były
w Trzcianie na Orawie. Ze względu na to, że
nigdzie w Polsce produkcja tych mis nie
została w sposób pewny stwierdzona, należy
przypuszczać, że mamy do czynienia
z importem słowackim.
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KAMIONKA
CIESZYŃSKA,
S. Jakubowski, 1 poł.
XX w., S. 12
Najstarszym ośrod
kiem garncarskim na
terenie obecnego Śląska
Cieszyńskiego był
Cieszyn. W 1596 roku
tutejszy cech garncarzy
otrzymał potwierdzenie swych statutów, z czego wynika, że miał już dawniejszą
tradycję. Treść statutów sugeruje, że w owych czasach garncarstwo ściśle łączyło
się z kaflarstwem.

DWOJAKI
Jabłonków, XIX w., glina
glazurowana, S. 12
Dwojaki zwane też zroślikami lub bliźniokami posia
dają silnie zaznaczony
brzusiec, profilowaną kryzę
u wylewu oraz mocno podkre
śloną podstawę. Często cała
powierzchnia pokryta była
rytymi równolegle rowkami
o jasnobrązowej polewie
i glazurą z ciemnobrunatnymi
pasami. Dwojaki /na zdjęciu/
wykonane zostały najprawdo
podobniej w Jabłonkowie - jednym z charakterystycznych ośrodków garncar
skich na Śląsku Cieszyńskim. Służyły do przynoszenia tzw. „Swaczyny” ludziom
pracującym w polu.

DZBANEK,
Toszonowice, XIX w.,
(ob. Czeska Republika), glina
wypalana, glazurowana, S. 12
Wielką okazją zarobkową były dla
garncarzy jarmarki, gdzie specjalnym
popytem cieszyły się tzw. bóncloki
(kamionki), wyrabiane w Toszonowicach Górnych. Cechowała je większa
trwałość, gdyż produkowane były
z lepszej, twardszej gliny sprowadzanej
z Czech.
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CZERPAKI /CZERPOKIJ I SOLNICZKA,
Śląsk Cieszyński, XIX/XX w. ,drew. S.12
Najprostsze przedmioty
wchodzące w zakres kołodziejstwa górale potrafili wykony
wać sami. Podobnie rzecz się
miała z naczyniami mosorowymi, w tym z czerpakami.
Z odpowiednio ściętego pnia
np. jodły, który w środku gnije
usuwa się próchno - pozostaje
twarda, oblana żywicą łuba. Celem wprawienia dna najpierw mosor się moczy,
kiedy rozszerza się pod wpływem wody, wtedy wciska się dno i gotowe naczynie
się suszy. Takiemu naczyniu przyprawia się rączkę np. z drewna jaworowego,
bukowego, jesionowego. Rączka zdobiona jest nieraz ornamentem. Najstarsze
solniczki posiadały kształt owalny. Sporządzano je z samorodnych kadłubków,
do których wprawiano dno. Wieszadło z korpusu kadłubka tworzyło z pojemni
kiem jednolitą całość. Sporządzano również solniczki półkoliste z odpowiednio
wygiętej bukowej deseczki, którą przymocowywano do drugiej deseczki,
z ozdobnym wystającym u góry wieszadełkiem.

ŁYŻNIK,
Śląsk Cieszyński, XIX w., drew. S.12
Wykonany najczęściej z drewna
bukowego służył do przechowywania
łyżek (dawniej jaworowych), „rogulek" (mątewek), warzechy. Składał się
z półkolistej osadki poziomej, przymo
cowanej do pionowego wieszaka.
W osadce znajdowały się liczne
okrągłe lub podłużne otwory, do
których wkładano wymienione wyżej
przedmioty. Łyżnik przymocowany był
do ściany.

SKRZYNIA GÓRALSKA,
Śląsk Cieszyński, XIX w., drew,
rzeźb, S. 1 2
Na terenach dawnego Księstwa
Cieszyńskiego znane były skrzynie
drewniane zwane potocznie sztrychami lub sąsiekami. Określa się je
również jako skrzynie wałaskie lub
wołoskie. Ich zewnętrzne ściany nie
były malowane lecz zdobione
prostym ryzowaniem.
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„TRÓWŁA”,
Cieszyn, 1802 r., drew, polichr., S.12
Moda na skrzynie malowane rozpowszechniła się w połowie XIX wieku,
głównie wśród ludu zamieszkującego tereny nizinne. Pierwsze skrzynie zaczęły
pojawiać się w izbach
chłopskich już w połowie
XVIII wieku. Skrzynia
stanowiąca wiano młoduchy
często była przechowywana
w rodzinie od pokoleń.
Wygląd trówły i jej zawar
tość był oznaką zamożności.
Przechowywano w nich
odświętną odzież kobiecą,
bieliznę, jedwabne fartuchy,
chustki itp. Trówły najczę
ściej wykonywano z drewna
świerkowego. Malowano pędzlem, patyczkiem bądź palcami. Dominowały kolory
żywe, z tłem zielonym, niebieskim lub brązowym. Na skrzyni często umieszczano
datę jej wykonania dzięki czemu można oszacować jej wiek. Głównymi ośrodkami, w których wykonywano
trówły był Cieszyn, Skoczów
i Jabłonków.

ÛTÎ7[

„OLMARYJA”,
Cieszyn, XIX w.,
drewno polichr., S. 12
Olmaryja to nazwa pocho
dząca prawdopodobnie od
francuskiego słowa l’armoire szafa. Ten typ szaf na odzież
pojawił się na Śląsku Cieszyń
skim na przełomie XVIII i XIX
wieku. Jedno lub dwudrzwiowe
olmaryje posiadały czasem
u dołu szufladę. Górna krawędź
mebla zakończona była zazwy
czaj ozdobnym gzymsem.
Malowane farbami pokostowy
mi w kolorze zielonym, brązo
wym lub niebieskim olmaryje
ozdabiane były często techniką
mazerowania czy fladrowania, polegającą na pokrywaniu szafy ozdobami
w formie słojów drewna. Znana jest też ich bogata ornamentyka roślinna podob
na do tej jaką spotykamy na trówłach. Olmaryje wytwarzane były najczęściej
przez rzemieślników miejskich, można więc przypuszczać, że za ich sprawą
trafiły do izb cieszyńskich chłopów.
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kalendarz,
Śląsk Cieszyński, XIX w., drew., MG.

„Kalendarz człowieka od siódmego roku życia głuchego, niewyraźnie mówią
cego i nie umiejącego czytać ani pisać. Kalendarz ten według tygodni ściśle
ułożony liczy 13 miesięcy (miesiąc każdy po 4 tygodnie, wiec 13 x 28+264 dni).
Kółka przedstawiają miesiące, 4 wgłębienia kółka 4 niedziele miesiąca, krzyż
i znaki w kółkach oznaczają święta kościelne, poza kółkami czerwone znaki, to
księżyc i jego obieg, a inne znaki to zatrudnienia rolnicze w ciągu roku. Zazna
czane są także zjawiska natury”

WARSZTAT DO KORONKI
KLOCKOWEJ,
Śląsk Cieszyński, XIX w.,drew, tkanina,
S.11
Metoda klockowa osiągnęła swój szczyt
w XVII i XVIII wieku, jednak na tereny Śląska
Cieszyńskiego dotarła nieco później. Nazywa
no ją robotą bębenkową lub klockową gdyż
oprócz szpulek /klocków/ koronkarce potrzeb
ny był też nieduży wałek zwany bębenkiem.
Wielkość wałka nie była ustalona i zależała od
szerokości koronki. Robiono go sobie w domu
równomiernie wypychając specjalnie uszyty
worek trocinami, otrębami lub końskim
włosiem. Dla ustabilizowania wałek umieszcza
no na drewnianej
podstawie. Klocki
/szpulki/ wystruga
ne lub toczone
z drewna posiadają z dwóch stron wypukły koreczek.
Na klocek jak na szpule nawija się nić,
z której później powstaje koronka. Praca klockowa
jest dzisiaj mało znana, niemniej jednak żyją jeszcze
osoby, które potrafią robić na bębenku i umiejętność
tą przekazują młodszym.

KOŁOWROTEK,
Śląsk Cieszyński, XIX w., drewno, S.11
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SALE, FRESKI, PIECE

Na II piętrze bu
dynku muzeum znaj
duje się ciąg reprezen
tacyjnych pomiesz
czeń zdobionych fre
skami i zabytkowymi
piecami. Jedną z naj
piękniejszych sal jest
sala egipska. Została
tak nazwana ze wzglę
du na popularną na
przełomie XVIII i XIX
wieku tematykę egip
ską przedstawioną na
malowidłach pokrywa
jących ściany. Freski reprezentują tzw. typ malarstwa pompejańskiego. Malowidła
na ścianach sali zostały wykonane przez J. Mayera, wkrótce po wybudowaniu
przez hr. Larischa tego miejskiego pałacu. Nie wiemy, kto sprowadził tego malarza
z Brna Morawskiego do Polski, urzeczony wirtuozerią jego pędzla. Z całą pewno
ścią jednak artysta dysponował sporym zasobem umiejętności i środków niezbęd
nych do wykonywania monumentalnych dekoracji ściennych. Znakomicie opero
wał efektami iluzyjno-architekonicznymi, perspektywą i krajobrazem oraz boga
tym światłocieniem rzucanym na szeroką gamę barw. Na ścianach sali balowej
Pałacu Larischów Meyer przedstawił pseudoegipski pejzaż, natomiast w półkoli
stych malowidłach na suficie scenki mitologiczne. Na zwierciadlanym sklepieniu
wokół żyrandola, jakby na pograniczu przenikania się sfery ziemskiej z niebiańską
wyobrażone zostały znaki zodiaku. Na ścianach tarczowych widoczne są obrazy
sfinksów, putta, pawie i antykizowane medaliony oraz dekoracyjny fryz z imito
waną inskrypcją hieroglificzną. Ściany
sali pokryte są krajobrazami urozmaico
nymi ruinami zamków, świątyń i pira
mid. Pejzaże ukazane są z góry, co w na
wiązaniu do treści malowideł wskazuje
na ich kosmiczną wymowę.
Piece w sali egipskiej i kilku innych
salach rezydencji posiadają ciekawe roz
wiązanie techniczne. Ich drzwiczki za
montowano po drugiej stronie ściany
w specjalnych paleniskach. Dzięki temu
można było rozpalać ogień w kilku pie
cach jednocześnie, a gorące powietrze
ulatujące do komina ogrzewało ściany
przepływając przez znajdujące się w nich
kanały.

144

SALE, FRESKI, PIECE

Sala rzymska powstała z inicjatywy kolejnego właściciela rezydencji hr. F. L.
Saint Génois d’Annencourt. Za jego sprawą około 1831 roku wybudowano trzecie
skrzydło pałacu od strony południowej. Salę rzymską zlokalizowano nad pała
cową stajnią. W nawiązaniu do tematyki egipskiej salę ozdobiono freskami przy
pominającymi tym razem antyczne pejzaże rzymskie. Pomimo, że powstała ona
kilkadziesiąt lat po sali egipskiej, jest znacznie bardziej zniszczona. Brakuje malo
widła plafonowego, zniszczonego przez pożar, jaki miał tutaj miejsce w 1942 roku.
Sala rzymska ma romantyczny charakter. Nietrudno zauważyć, że jej dekoracja
została wykonana w innej konwen
cji malarskiej przez bardziej doświad
czonego artystę. Malowidło stwarza
wrażenie iluzji tarasu widokowego.
Spomiędzy korynckich kolumn i bie
gnącej wkoło ażurowej balustrady
wyłania się włoski pejzaż epoki ro
mantyzmu. Całkowita dematerializa
cja ścian na rzecz przestrzennych
efektów malarskich pozwala prze
nieść widza w świat włoskiego kra
jobrazu, pojmowanego przez jemu
współczesnych jako ideał piękna na
tury.
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□ZIAŁ NAUKOWO - OŚWIATOWY

Dział naukowo - oświatowy utworzono w cieszyńskim muzeum w latach osiem
dziesiątych. Obecnie zajmuje się on prowadzeniem szeroko rozumianej "akcji oświa
towej", w zakres której wchodzą kontakty ze szkołami i placówkami oświatowymi
znajdującymi się na terenie miasta i poza nim, przygotowywanie i prowadzenie
lekcji muzealnych oraz organizacja - w porozumieniu z pracownikami merytorycz
nymi pozostałych działów - odczytów, prelekcji i różnego rodzaju dyskusji doty
czących działalności muzeum i prezentowanych wystaw.
Dział prowadzi również działalność informacyjną i szkoleniową dla nauczy
cieli. Owocem tej współpracy są między innymi coroczne prezentacje prac dzieci
przygotowywane na ogólnopolskie konkursy plastyczne „Moja Przygoda
w Muzeum”.
W ostatnich latach pracownicy działu naukowo - oświatowego współpracując
z Muzeum Teśinska z Czeskiego Cieszyna stworzyli projekt edukacyjny Zcibawa
w Muzeum. Został on podjęty w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów
Phare 2002 oraz INTERREG III A Czechy - Polska - Fundusz Mikroprojektów Euroregion Śląsk Cieszyński. Działanie to nawiązuje do programu wytyczonego
przez oba muzea - wymiana kulturalna, naukowa i działalność oświatowa
i dydaktyczna na terenie całego Śląska Cieszyńskiego. Jest to projekt edukacyjnoartystyczny skierowany zarowno do dzieci i młodzieży (w tym również niepełno
sprawnych) naszego regionu jak i do młodych mieszkańców innych miast Polski
i Czech. Projekt Zabawa w Muzeum przez organizowanie wykładów i warsztatów
oraz wydawnictwa edukacyjne (foldery, przewodniki,gry i przedmioty interaktyw
ne) ma na celu rozwój w młodych ludziach samodzielności myślenia niezbędnej
do twórczego odbioru otaczającego świata. W ramach projektu na terenie Mu
zeum powstała pracownia plastyczna, dostępna nie tylko dla dzieci i młodzieży
z Cieszyna i okolic, ale również dla młodzieży z Czech, zapraszanej wraz
z opiekunem z Muzeum Teśinska na wykłady i warsztaty artystyczne.

\b

w

to projekt skierowany do młodych
mieszkańców Śląska cieszyńskiego,
którzyptzez uczestnictwo w zajęciach
plastycznych, wykiadach.i wycieczkach

edukacyjnydi poznają historię, tradycję
i kulturę swojego regionu.

to nauka przez zabawę, rozbudzenie

twórczego myślenia, poznawanie
zapomnianych obyczajów, zawodów

i technik artystycznych, wspólne

wycieczki i spotkania młodych.

m i urii
to odkrycie, że muzeum niejest

niedostępnym i ponurym miejscem
lecz właśnie tutaj naukę znakomicie

połączyómożna z zabawą,
a ucząc się, świetnie się bawi'
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Dział naukowo-oświatowy organizuje spotkania młodych z obydwóch stron
granicy jak również stwarza okazję do integracji dzieci i młodzieży zdrowej
i niepełnosprawnej.
Z mysią o dzieciach i młodzieży cieszyńskich szkół różnego szczebla i szeroko
pojmowanej edukacji regionalnej i historycznej dział współpracując z metodyka
mi szkolnymi przygotowuje wykłady i wystawy o charakterze oświatowym.
Ważną formą kontaktów z młodzieżą szkolną, najczęściej stosowaną w prakty
ce muzealnej, są lekcje muzealne. Tematyka jaką proponujemy uczniom cieszyń
skich szkół jest bardzo bogata i dotyczy wszystkich dziedzin jakimi nasze mu
zeum się zajmuje. Część lekcji muzealnych ilustruje rozwój i przemiany osadnicze
i kulturowe w rejonie Cieszyna w pradziejach oraz przybliża historię miasta od jego
początków do czasów II Wojny Światowej.
Dział naukowo - oświatowy prowadzi również dokumentację wszystkich wy
staw prezentowanych w muzeum oraz posiada filmotekę oświatową, która systema
tycznie jest uzupełniana o nowe filmy i programy edukacyjne.
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□□ NABYCIA W KASIE MUZEUM

Mariusz Makowski, Slechticka sidła na Tesinskem Slezsku - Szlacheckie
siedziby na Śląsku Cieszyńskim
Wyd.l - Cieszyn, Wydawca: Vydavatelstvi Regio, 2005
s. 352, 24,5x33 cm, cena 90 zł
Irena Adamczyk, Sztuka Baroku Katalog Zbiorów Muzeum Śląska
Cieszyńskiego: malarstwo, rzezba
Wyd.l - Cieszyn, Wydawca: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2005
s. 159, 17x24,522 cm, cena 30 zł
Halina Szotel, Kalendarz Skoczowski 2006
Wyd. 1 - Cieszyn, Wydawca: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2005
cena 14 zł
Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim
Wyd. 1, 2005
cena 40 zł
Olza w akwareli Zbigniewa Damca, red. Zbigniew Damiec
Wyd. 1 - Warszawa, Wydawca: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
"Adam", 2005
s. 56, 14,5x22 cm, cena 45 zł

Muzea Województwa Śląskiego. Przewodnik
Wyd. 1 - Katowice, Wydawca: Muzeum Śląskie w Katowicach, 2004
s. 296, 12,5x19,5 cm. cena 25 zł
Po tej stronie Olzy >Cieszyn< Mały Przewodnik
Wyd. uzupełnione - Cieszyn, Wydawca: Interfon Sp.z o.o.
s. 128, 14,5x10,5 cm, cena 25 zł
Mariusz Makowski, Janusz Spyra, Cieszyn-mały Wiedeń,
Wyd. 1 - Cieszyn, Wydawca: Biuro Promocji i Informacji UM w
Cieszynie, 2003
s. 24, 14,5x22,5 cm, cena 4 zł

Irena Adamczyk, Marian Dembiniok, Grzegorz Studnicki, Korowód
naszych przodków,
Wyd. 1 - Cieszyn, Wydawca: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2003
s. 12, 14x22,5 cm, cena 8 zł
Sto lat ludoznastwa nad Olzą, red. Jan Szymik, Leszek Richter,
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Wyd. 1 - Czeski Cieszyn, Wydawca: Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO,
2003
s. 80, 16,5x23,5 cm, cena 15 zl
Cieszyńskie Studia Muzealne - Teśinsky Muzejni Sbomik - 1 (2003),
pod redakcją J. Spyry,
Wyd. 1 - Cieszyn, Wydawca: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2003
s. 212, 16,5x24 cm, cena 30 zł

Cieszyńskie Studia Muzealne - Teśinsky Muzejni Sbomik - 2 (2005),
pod redakcją J. Spyry,
Wyd. 1 - Cieszyn, Wydawca: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2005
s. 390, 16,5x23,5 cm, cena 30 zł
Helena Danova, Ivo Hlobil, Cieszyńska Madonna,
Wyd. 1 - Praga, Wydawca: Narodni Galerie w Pradze, 2002
s. 200, 14,5x20 cm, cena 40 zł
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SKRÓTY

akw. - akwarela
ceram. - ceramika

ćw. - ćwierć

drew. - drewno
kość sł. - kość słoniowa

ol. - olej
ol. na pł. - olej na płótni

polichr. - polichromowane
poi. - połowa

temp. - tempera
majol. - majolika
met. - metal

rys. - rysunek
G. - Galeria
MG. - magazyn

MŚC - Muzeum Śląska Cieszyńskiego
P. - pasaż

S. - sala

Z. - zbrojownia

1 54

NOTATKI

155

notatki

156

NOTATKI

157

NOTATKI

158

"WYDAWNICTWO WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO - FUNDUSZ
MIKROPROJEKTÓW INTERREG IIIA CZ-PL

W OBSZARZE EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI.”

EUROREGION
Teśinske Slezsko
Śląsk Cieszyński

interreg ma

1 59

ISBN 83-922005-2-7

