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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1188  %%  oorraazz  ooppłłaattaa  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee..
OOppłłaattaa  1188%%  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż  ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..  

II
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, czyli podwyższenie stawki. 
3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem
umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

IIII
1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  770000  zzłł  
ii  oottrrzzyymmaałłyy  ttaabblliicczzkkęę  zzggłłoosszzeenniioowwąą..
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku
do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: 
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość
oferowanej ceny jest informacją poufną), 
– telefonicznego udziału w licytacji.

IIIIII
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku
przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IIVV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnoowweelliizzaaccjjąą  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  mmaarrccaa  22001100  rr..  oo  oocchhrroonniiee  zzaabbyyttkkóóww  ii  ooppiieeccee  nnaadd  zzaabbyyttkkaammii  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  wwyywwóózz  wwyymmaaggaajjąą
ttyyllkkoo  ttee  oobbiieekkttyy,,  kkttóórree  pprrzzeekkrroocczzyyłłyy  pprrooggii  wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  zzaabbyyttkkóóww,,  ookkrreeśślloonnee  ww  aarrtt..  5511  wwyyżżeejj
wwyymmiieenniioonneejj  uussttaawwyy..
5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy  rróówwnniieeżż,,  żżee  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii,,  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzbbiieerraanniiaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh
kklliieennttóóww  ddookkoonnuujjąąccyycchh  ttrraannssaakkccjjii  ww  kkwwoocciiee  ppoowwyyżżeejj  1155000000  EEUURR..
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ŚmIERć AJAksA
Drzeworyt światłocieniowy (chiaroscuro), oryginalnie odbity z trzech klocków, papier żeberkowy. Wym. 31,5 x 42 cm, sklejony z dwóch arkuszy i przycięty.
sygn. p.d. na płycie: PVLIDORO * CAR /IO * NIC * VICEN; na odwrocie ołówkowe zapiski niemieckiego kolekcjonera. stan dobry. Ślady zagrzybień,
załamanie podklejane.
66..000000,,--

scena przedstawia śmierć Ajaksa Wielkiego, króla salaminy. Bohater spod Troi w przypływie szału wybił stado baranów, sądząc, że to jego greccy towarzysze,
którzy go rozgniewali. Na drzeworycie przedstawiono moment gdy Ajaks popełniwszy ze wstydu samobójstwo, na oczach Greków upada na ziemię osłonięty
swoją słynną olbrzymią tarczą. Forma sygnatury wskazuje, że mamy do czynienia ze starszym wydaniem drzeworytu niż bardziej popularna na rynku
wersja Andrei Andreaniego (1540-1623).

Bartsch 1854-1876, t. 12, s. 39; Nagler 1835, t. 20, s. 208; Nagler 1871, nr 188, s. 64-65.

Polidoro da Caravaggio był malarzem-manierystą, jednym z najzdolniejszych i najbardziej niekonwencjonalnych uczniów Rafaela. Po sacco di Roma uciekł
do mesyny i Neapolu, gdzie tworzył aż do swojej tragicznej śmierci, zginął zamordowany. Artysta słynął głównie z niezachowanych dekoracji malarskich fasad
rzymskich pałaców i domów, chętnie powielanych w grajce i traktowanych jako podręcznik malarstwa przez następne pokolenia artystów. Jednym z nich był
Vicentino, grajk działający w pierwszej połowie XVI w. w Bolonii i Rzymie. Tworzył w rzadkiej technice chiaroscuro. miała zostać wynaleziona przez Hansa
Burgkmaira ok. r. 1509 jako imitacja bardzo poszukiwanych przez kolekcjonerów rysunków określanych tym samym mianem, wykonywanych na barwnym
papierze i modelowanych białym gwaszem ku światłom oraz piórkiem lub pędzlem (przez lawowanie) ku cieniom. Poszczególne plamy waloru bito z osob-
nych klocków, często na barwnym papierze. Na południe od Alp pierwszy był Ugo da Carpi. Choć Vicentino prowadził prężnie działający warsztat reprodu-
kujący cudze projekty, o nim samym nie zachowało się wiele informacji poza tym, że sygnował tylko 5 niedatowanych drzeworytów, każdy z innego artysty.

1. Giuseppe Niccolò VVIICCEENNTTIINNOO wwłł..  RROOSSSSIIGGLLIIAANNII (czynny ok. 1510-1550) wg Polidora da Caravaggio (1499-1543)
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TROJANIE ODPIEdJąCy GREkóW
miedzioryt, papier żeberkowy ze znakami wodnymi p.b. i l.b.: lilia na tarczy. Wym. 40 x 57,5 cm. sygn. na płycie śr.d.: I. B. mANTVANVs / sCULPTOR
1538, p.d. Jo: Jacomo Rossi formis Ramae 1642 alla Pace, na odwrocie ołówkiem: A8, ZZ 580 1403, Ghitz + 1503-1575,2. Uszkodzony p.d. róg.
XVII-wieczna reedycja, kontury retuszowane.
44..880000,,--

scena z XIV księgi Iliady przedstawia próbę odparcia obozujących od blisko dekady pod Troją Achajów i zniszczenia ich łodzi przez obrońców miasta.
Wygląd stylizowanych trier mógł być oparty na ikonograji antycznej, znanej np. z zachowanego w weneckim muzeum archeologicznym lagmentu greckiego

2. Giovanni Ba\ista SSCCUULLTTOORRII (1503-1575) wg Giulio Romano (1499-1546)
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WALe TRyTONóW Z sERII GRUPA TRyTONóW, ok. 1660-1661
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym l.d. Wym. 10,7 x 16,5 cm
(odbitka obcięta). sygn. na płycie p.d.: ROsA, na odwrocie: p.d. czerwona pieczęć
z wpisanym ołówkiem numerem: 7270, ołówkiem: B.12 W.93. stan dobry,
ślady zagrzybienia, papier miejscami przetarty, zadarty, na odwrocie p.g. ubytek
uzupełniony, naklejony.
11..660000,,--

Rycina jest jedną z cyklu sześciu podłużnych (lyzowych) akwafort salvatora
Rosy przedstawiających sceny z udziałem nieolimpijskich bóstw wodnych,
głównie trytonów.

B.12; W.93; N.1835, t. 13, s. 383, poz. 15; Bartsch 1854-76, t. 20, s. 270, poz.
15; Le Blanc 1854, t. 3, s. 360, poz. 7.

salvatore Rosa, był wszechstronnym, barokowym artystą - malarzem, rytownikiem,
poeta i kompozytorem. skłócony między innymi z Berninim, zmuszony był
krążyć między Florencją, Rzymem a Neapolem. Charakterystyczne dla jego twór-
czości pejzaże przedstawiające dziką, nieokiełznaną naturę byłyniezwykle popu-
larne w dobie romantyzmu, a Rosa stał się powszechnie podziwiany zarówno
wśród artystów protoromantyzmujak i u twórców dojrzałego romantyzmu.
Tematy historyczne wybierał rzadkie i ezoteryczne, w nietypowych ujęciach.

3. Salvatore RROOSSAA (1615-1673)

sarkofagu z II lub III w. Część Trojan wdziera się na pokłady okrętów.
W lewym, dolnym rogu widoczne są dzikie rumaki i deljny, być może
symbole Posejdona, patrona Trojan.

scultori, urodzony w mantui, był uczniem Giulia Romano, a ten z kolei
uczniem i asystentem Rafaela, czołowym manierystą włoskiej architektury
i malarstwa. Pracował przy dekoracji Palazzo del Te jako malarz, rzeź-
biarz i sztukator, ale dziś znany jest głównie z miedziorytów kipiących skłę-
bionymi i natłoczonymi postaciami zaczerpniętymi z historii antycznej.
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BACHANALIA
Pióro w tonie brązowym, papier żeberkowy. Wym. 24 x 31 cm. Niesygn., naklejony na tekturę z częściowo zachowaną pieczęcią A.H. …(?), ołówkiem:
Lugt 131, z tyłu: śr. g. nieczytelnie tuszem, l.d. nieczytelnie ołówkiem, p-śr.d. ołówkiem: Lafage. Niewielkie naddarcie śr.d.
77..000000,,--

Rysunek z sceną Bachanaliów nawiązuje do antycznych przedstawień uroczystości Wielkich Dionizjów oraz orszaków Dionizosa. Pochód bachantek, satyrów
i amorków okrąża posąg siedzącego, młodzieńczego Dionizosa z personijkacją rzeki u stóp. W rękach kilku postaci widoczne są antyczne instrumenty
perkusyjne, tzw. tympanony. Pośrodku bożek Pan gra na ketni, a u jego stóp klęczy pijany starzec (być może sylen), pochylając się nad wielką amforą. Jedna
z postaci orszaku unosi owalny medalion z przedstawieniem głowy Dionizosa(?), być może jest to nawiązanie do noszenia w pochodach z okazji Wielkich
Dionizji posągu tego bóstwa. W tle z lewej strony widoczna jest architektura nawiązująca do budowli antycznego Rzymu: piramidy Cestiusza i Panteonu.

Lafage, uczeń Jean-PierraRivalza w Tuluzie, dzięki królewskiemu stypendium na wyjazd do Italii zdobytemu w paryskiej Akademii mógł studiować dawnych
mistrzów. W Akademii Św. Łukasza zdobył pierwszą nagrodę za rysunek Wyratowania mojżesza z rzeki. Po powrocie do Tuluzy współdziałał z Rivalzem
przy przebudowie ratusza, zaprojektował szkice do mających go zdobić dziesięciu malowideł z historii miasta. Przedwczesna śmierć przeszkodziła mu w drugiej
wyprawie na południe. Świadomie ograniczając się do zgłębiania rysunku i grajki, zdobył sobie wierne grono patronów i kolekcjonerów. Tematyka jego prac
obejmowała sceny starotestamentowe i bitewne, a przede wszystkim mitologiczne, zwłaszcza związane z postacią Bachusa, bachanaliami, festynami i orgiami.
Współpracował z wydawcą Janem van der Bruggenem.

4. Raymond LLAAFFAAGGEE  (1656-1684), przypisywany
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BACHANALIA
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym l.śr.: tarcza z lilią lancuską pod koroną. Wym. 29,5 x 44,5 cm. sygn. na płycie l.d.: Raymond la Fagefecit,
śr. ołówkiem: N 3206, p.d. na płycie: AParisChezVanderBruggenrue st. Iacques au grand magazin C.P.R., p.d. w obrębie kompozycji: F. Erlingersc.
Uszkodzenia, przerzedzenia, przetarcia papieru, ślady zagrzybienia.
44..550000,,--

Rycina wg Raymonda Lafage’a nie przypomina wystawianego na aukcji jego rysunku o tej samej tematyce. Wzorowana jest bardziej na przedstawieniach
misteriów dionizyjskich z udziałem bachantek i satyrów niż na obchodach Wielkich Dionizjów. Rozpasanie bachantek, szarpiących szczypcami genitalia
satyrów przypomina archaiczne obrzędy, których wyuzdanie a często okrucieństwo prowadzące do okaleczenia lub śmierci uczestników spowodowały, że zostały
zakazane w starożytnym Rzymie. Jednym z nielicznych elementów nawiązujących do rysunku Lafage’a jest niesiony w pochodzie owalny medalion z przed-
stawieniem głowy Dionizosa.

5. Jan van der BBRRUUGGGGEENN (1648/9-1690) wg Raymonda LAFAGE (1656-1684)
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PIERWsZA PdCA HERkULEsA: ZABICIE LWA NEmEJskIEGO
Pióro, pędzel lawowane w tonie jasnobrązowym, ciemnoszarym i ciemnoczerwonym, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: lilia lancuska w owalu, strona
jlcu na odwrociu. Wym. 51 x 37 cm. Dawne napisy kolekcjonerskie, słabo widoczne: l.d.: scuolainglesa, śr.d.: the Historical subject Isaac Oliver, p.d.: Oliver.
P.b. dwa naddarcia podlane masą papierową.
22..550000,,--

Wbrew dawnym opisom kolekcjonerskim rysunek raczej nie jest pracą elżbietańskiego miniaturzysty, ale zasługuje na uwagę ze względu na rzadko spotykane
ujęcie tematu pierwszej pracy Herkulesa. Przedstawia moment, gdy heros, po zabiciu lwa z Nemei, przybywa wraz z jego ciałem do kleonaj, gdzie wita się
z pasterzem molorchosem, którego syn padł wcześniej ojarą potwora. Znany jest rysunek przypisywany Andrei mantegni z 1506 roku, ukazujących tych
dwóch uczestników mitu.

6. AA..NN.. (2 poł. XVII w.), przypisywany błędnie Isaacowi Oliverowi st. (1556?-1617)
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DyskUsJA HIOBA Z PRZyJACIóŁmI
Pióro, pędzel lawowane w tonie brązowym, papier żeberkowy, prążkowany, niebieski podkład. Wym. 40,8 x 31,6 cm. Niesygn. Na odwrocie poniechany
szkic sceny zbiorowej czerwoną kredką. Zaplamienia, klejenia arkusza, drobna reparacja; p.d. i śr. otworki w papierze, w miejscach po zgięciach papier
naprawiany, na załamaniu poprzecznym przetarcie papieru.
1122..000000,,--

Rysunek przedstawia scenę z biblijnej księgi Hioba (ks. Hioba 15, 3-28 i in.). siedzący z lewej strony, na kamieniu pod drzewem Hiob wznosi ręce w geście
protestu lub obrony przed siedzącymi przed nim trzema mężczyznami. Jest to to moment gdy Hiob broni się przed swymi przyjaciółmi, twierdzącymi, że jego
cierpienie musi być wynikiem popełnionych grzechów przeciwko Bogu. scena jest bardzo uproszczoną redakcją tematu – ciało Hioba nie nosi śladów choroby,
u jego stóp nie leży żebracza miska, brak też znaków śmierci jego dzieci, np. lagmentu ruin budynku.

7. Salvatore RROOSSAA (1615-1673)
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BOżE NARODZENIE
Pióro, pędzel lawowane w tonie brązowym, włoski papier żeberkowy. Wym. 20 x 24 cm. sygn. p.d.: Brentana; na awersie p.d. ślady pieczęci lakowej i opis.
44..000000,,--

scena Bożego Narodzenia przedstawiona na rysunku ukazuje moment pokłonu pasterzy. Święta rodzina ukazana jest w tradycyjnej, nieco zrujnowanej
chłopskiej stajni. Dość nieudolne czarne retusze konturów mogą być późniejszą próbą dodania kompozycji plastyczności.

Brentana, urodzony w Wenecji, osierocony w wieku lat dziewięciu, początkowo kształcił się w muzyce i matematyce, by następnie podjąć naukę malarstwa
u Pietra Negriego. Od połowy lat 80. XVII w. działał głównie w Weronie. Odszedł od tenebryzmuna rzecz malarstwa charakteryzującego się bardziej miękkim,
falującym śladem pędzla i czystym kolorem.

8. Simone BBRREENNTTAANNAA (1656-1742)
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ECCE HOmO
miedzioryt barwny, papier naklejony na deskę. Wym. 30 x 19,5 cm. sygn. l.d. G. Borowsky, p.d. Van der BruggenInv. et Richter sc.... Viennae.
Na odwrocie dedykacja: TEN / WIZERUNEk OBdZU/ ZBAWICIELA DUsZy ODkU/ PICIELA NARODU LUDZkIEGO/ OD/ mAŁO-
LETNyCH OsIEROCONyCH/ PODNóżkóW: / W DNIU/ sOLENNyCH ImENIN/ IAŚNIE WIELmOżNEmU/ IGNACEmU / DE
skWARCZyŃskIEmU/ WysOkICH sąDóW sZLA. s...?/ PREZEsOWI /DOmU kLUCZA POTOCkIEGO /DZIECICOWI/ ZA ODBIEdNE
DOBRODZIEysTWA / NA ZNAk y DOWóD WDZIĘCZNOŚCI/ DNIA 31 LIPCA 1807 ROkU/ OFIAROWANy.
22..000000,,--

Ignacy skwarczyński (1741-1824) był prezesem Ck sądu dla szlachty w stanisławowie.

Van der Bruggen urodził się w Brukseli, w roku 1679 zapisał się do antwerpskiej gildii św. Łukasza, a dwa lata później przeniósł do Paryża, gdzie przy rue saint-
Jacques działał jako rytownik, wydawca i handlarz drukami. W legendzie wydanego przez siebie autoportretu opisywał się jako wielki wielbiciel Raymonda Lafage’a,
a razem z czterema innymi grajkami wydał tekę reprodukcji jego rysunków. Nie wiadomo, kiedy dokładnie opuścił Paryż, ale od roku 1714 sygnowane przez
niego ryciny pojawiały się w Wiedniu.

9. Jan VVAANN  DDEERR  BBRRUUGGGGEENN (1648/9-przed 1740?)
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malarz, grajk, rysownik, a także teoretyk sztuki. Jeden z największych artys-
tów przełomu epok, przyjaciel uczonych i artystów, nadworny artysta cesarza
maksymiliana I, a potem karola V.

Uczył się w warsztacie złotniczym ojca i u malarza michaela Wolgemuta w
czasach powstawania Liber Chronicarum (poz. 48). Odbył podróż czeladni-
czą po Alzacji i szwajcarii. Dwukrotnie wyjechał do Włoch (lata 1494-95 i
1505-6), gdzie kopiował miedzioryty mantegni. W Wenecji ZNAkOmICIE
OPANOWAŁ TECHNIkĘ POsŁUGIWANIA sIĘ ŚWIATŁOCIE-
NIEm I PóŁTONAmI. Po powrocie osiadł w rodzinnej Norymberdze, gdzie
prowadził warsztat malarski i grajczny , W kTóRym zatrudniał wielu
uczniów i czeladników.

Dürer zrewolucjonizował grajkę, przemógł techniczne ograniczenia drzewo-
rytu. Wprowadził cieńszą, delikatniejszą linię, wysubtelnił cieniowanie, w znacz-
nym stopniu rozszerzając skalę waloru, nauczył się oddawać fakturę i
przestrzenność rzeczy, co pozwoliło mu na niespotykaną przedtem szczegóło-
wość i programową złożoność kompozycji. Opanował nie tylko drzeworyt i mie-
dzioryt, ale próbował swoich sił też w kwasorycie i suchej igle. Nadał rycinom

rangę samodzielnego dzieła sztuki. Świadomie wykorzystywał możliwości łatwego
rozprzestrzeniania się odbitek do budowania swojej sławy, wydając całe serie
grajk (najsłynniejsze: Duża i mała Pasja, Apokalipsa, żywot marii – poz.
11) i dbając o umieszczenie swojego monogramu w widocznym miejscu. sztan-
darowymi dziełami rytowniczymi Dürera były trzy miedzioryty znane jako tzw.
sztychy mistrzowskie: Św. Hieronim w pracowni, Rycerz, Śmierć i Diabeł oraz
melancholia I (poz. 14), nazwana przez Panofskiego jego psychologicznym
autoportretem. Nie stronił też od bardziej jednoznacznych wizerunków włas-
nych, jak w Łaźni męskiej (poz. 10), gdzie poza sobą umieścił też swojego uczo-
nego przyjaciela, Wilibalda Pirkheimera (otyły mężczyzna po prawej).

Prezentowana na aukcji kolekcja pozwala na przybliżenie rangi Dürera jako
grajka i wirtuozerskiego opanowania przez niego technik rytowniczych.Warto
zwrócić uwagę na muzealnej klasy pod względem rzadkości, męczeństwo Św.
katarzyny, poz. 9. kolekcja prezentuje rozległość zainteresowań wielkiego ar-
tysty. Od tematów religijnych – poz. 9, 11, 12, przez quasi-mitologiczne poz.
13 i alegoryczne poz. 14, po świeckie – poz. 10, miłość z poz. 15, humanistyczne
zainteresowanie aktemjako wyrazem doskonałości ludzkiego ciała - poz. 13.
Ciekawostką dla miłośników grajki jest odwrócona kopia contrepartie - poz. 13.

mĘCZEŃsTWO ŚW. eTARZyNy ALEksANDRyJskIEJ, 1497-98
Drzeworyt langowy, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: lilia. Wym. 38,7 x 28,7 cm, (wys. papieru 29 cm). sygn. śr.d. na rycinie (z klocka) monogramem
wiązanym: AD, na odwrocie p.d., odwrócone: pA, l.d.: 12217, śr.d.: Le martyre de st. Catharine. stan d, odbitka wykonana po śmierci artysty.
1188..000000,,--

Drzeworyt z męczeństwem św. katarzyny, należący do zespołu kompozycji o dużych formatach, jest niezmiernie rzadki. W kolekcjach publicznych znajduje
się stosunkowo niewiele jego egzemplarzy; rycina rzadko pojawia się też na aukcjach antykwarycznych. W zbiorach polskich znajduje się tylko jedna odbitka,
przechowywana w kolekcji Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności w krakowie. Być może to sam Dürer ograniczył liczbę odbitek ze względu na słabość
drewna. Przypuszczenie takie potwierdzać mogą „poprawki” rysunku, zauważalne powyżej głowy Świętej, które naniesione są na oryginalny klocek znajdujący
się w metropolitan museum of Art w Nowym Jorku.

męczeństwo świętej katarzyny Aleksandryjskiej, zaliczanej już w średniowieczu do tzw. Świętych dziewic, należało do najpopularniejszych przedstawień
wczesnego renesansu. Świętą słynną z mądrości za odmowę wyrzeczenia się wiary skazano na tortury i śmierć poprzez łamanie kołem, a gdy to nie udało się
(za sprawą interwencji boskiej koło rozpadło się z taką sią, żezabiło 4 tysiące pogan), na ścięcie mieczem. 

Bartsch 1808, poz. 120; ge Illustrated Bartsch, t. 10, s. 396-8, poz. 320.

10. Albrecht DDÜÜRREERR (1471-1528)

Albrecht Dürer (1471-1528)
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ŁAźNIA mĘse, 1496
77..000000,,--

Drzeworyt langowy, papier żeberkowy zdublowany na bibułę. Wym. 39,3 x 28,4 cm (odb. obcięta). sygn. śr.d.: AD.

Bartsch 1808, poz. 128; ge Illustrated Bartsch, t. 10, s. 396-8, poz. 328.

11. Albrecht DDÜÜRREERR (1471-1528)
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POżEGNANIE JEZUsA Z mATką Z CykLU żyCIE mARII, 1504
88..000000,,--
Drzeworyt langowy, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: tarcza z poprzeczną belką. Wym. 32 x 21 cm. sygn. na klocku l.d.: AD, ołówkiem p.d.: 77532.
Na odwrocie śr.d.: Zn(nieczyt) 3107, B92. stan e, odbitka ok. 1600.

Bartsch 1808, s. 132, poz. 192; ge Illustrated Bartsch, t. 10, s. 368, poz 292.

12. Albrecht DDÜÜRREERR (1471-1528)
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ŚW. mARCIN
Drzeworyt, papier żeberkowy. Wym. 23,6 x 16,1 cm (odb. obcięta). sygn. p.g. monogramem wiązanym AD. Papier podlewany.
44..550000,,--

Bartsch 1808, appendice, poz. 18; katalog PAN, s. 49, poz. 164.

Baldung zw. Grien, niemiecki malarz i grajk, większość życia spędził w strasburgu. Jeden z najwybitniejszych uczniów Albrechta Dürera, przyswoił jego styl
i sposób myślenia, różnorodność tematyki i technik, otwarte spojrzenie na sztukę oraz subtelne połączenie niemieckiej spuścizny „gotyckiej”, legendarnej i rycer-
skiej, z wyważoną klasyczną monumentalnością, zaczerpniętą z włoskiego humanizmu. Podczas drugiej wyprawy włoskiej mistrza pozostał na straży jego
warsztatu. Wtedy właśnie powstała pierwsza wersja Św. marcina, zgodnie z ówczesną praktyką sygnowana po powrocie przez Dürera.

13. Hans BBAALLDDUUNNGG  GGRRIIEENN (1484/85–1545) wg Albrechta DÜREX (1471-1528)
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DZIWO mORskIE
miedzioryt, papier żeberkowy. Wym. 25,2 x 17,1 cm. Niesygn. XVI-wieczna kopia contrepartie. Ślady zagrzybienia.
44..000000,,--

Dziwo morskie, czasem też nazywane Porwaniem Amymone, jest jednym z najczęściej kopiowanych dzieł rytowniczych Albrechta Dürera. Jego treść jest niezbyt
oczywista - wodny stwór mitologiczny płynący z nagą kobietą (być może nereidą) u stóp skalistej góry z zamkiem na szczycie bywa identyjkowany jako tryton,
czasem zaś uważany za Posejdona porywającego Amymone. malownicza kompozycja przyciągała licznych grajków do tworzenia kopii, m.in. Hieronimusa
Wierixa, Wacława z Ołomuńca, Johannesa Landespeldera i innych.
kopiowanie contre-partie było częścią edukacji grajków. Polegało na odtworzeniu odbitki wprost na klocku lub płycie, dlatego obraz jest lustrzanie odwrócony
w stosunku do oryginału. Najbliższym odpowiednikiem dla oferowanego miedziorytu jest wersja Wacława z Ołomuńca, można jednak zauważyć szereg
drobnych różnic wskazujących na kolejny stopień repetycji.

ge Illustrated Bartsch, t. 10, s. 157-159, poz. 071.

14. AA..NN.., naśladowca z kopii np. WACŁAWA Z OŁOMUŃCA (dział. 1481-1497) wg Albrechta DÜREX (1471-1528)
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mELANCHOLIA I, 1602
miedzioryt, papier żeberkowy. Wym. 23,4 x 18,4 cm (odb. obcięta – pierwotnie pod ramką widniała sygnatura IOHAN. WIRICX. FECIT. ANN. 1602).
sygn. na płycie p.d.: 1514 i monogramem AD, na odwrocie p.śr. kredką k[nieczyt.], p.d. [nieczyt] 120, l.d. 27 [nieczyt.].
66..000000,,--

Jeden z najsłynniejszych miedziorytów Dürera, zaliczany do jego tzw. „mistrzowskich sztychów”, był wielokrotnie kopiowanym. To alegoryczne przedstawienie
temperamentu melancholicznego, uznawanego za typowy dla człowieka twórczego i kontemplacyjnego, czyli artysty nowożytnego, zainspirowane było dziełem
marsilio Ficino De vitatriplici. 
kopia melancholii mogła zostać wykonana przez Johannesa, jednego z braci Wierixów, słynnych grajków tworzących na przełomie XVI i XVII wieku w Antwerpii
i Brukseli. Rola prężnie działającej i produkującej tysiące sztychów familii Wierixów w rozpowszechnieniu w całej Europie wzorów malarstwa niderlandzkiego
i kamandzkiego jest nie do przecenienia.

mauquoy-Hendrickx 1978, t. 2, poz. 1556, str. 282, pl. 211; Vorbild Dürer, s. 157, poz. 190.

15. Johannes WWIIEERRIIXX (1549 – ok. 1620) wg Albrechta DÜREX (1471-1528)
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DAmA JADąCA kONNO I LANDskNECHT
miedzioryt, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: tarcza herbowa z koroną. Wym. 10,5 x 7,5 cm. sygn. śr.d. (na płycie): AD 12. Na odwrocie, wzdłuż lewego
boku, ołówkiem: [nieczyt.]Wierixa? stan III/VI.
33..000000,,--

Grajkę czasem określano jako przedstawienie Ginewry i Lancelota. 

Bartsch 82, m 84, Hollstein 84. mauquoy-Hendrickx 1978, t. 2, poz. 1709, str. 312.

16. Johannes WWIIEERRIIXX (1549-ok. 1620) wg Albrechta DÜREX (1471-1528)
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ZAŚNIĘCIE mATkI BOskIEJ, 1639
Akwaforta, sucha igła, rylec, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: winne grono i napisy majuskulne. Wym. 38 x 30,5 cm. sygn. l.d. na płycie: Rembrandt f.
1639. stan III/IV, odbitka wykonana ok. 1700 r. Naddarcie podklejone, p.d. narożnik uzupełniony.
8800..000000,,--

źródłem ikonograji Zaśnięcia matki Boskiej są ewangelie apokryjczne. Rembrandt ukazał umierającą marię w jej sypialni w Jerozolimie, spoczywającą na
łożu z baldachimem. Otaczają ją sprowadzeni w sposób cudowny z różnych stron świata Apostołowie, mężczyzna w stroju arcykapłana i kilka kobiet, nie
wymienianych w tradycji chrześcijańskiej. W pokoju obecni się też aniołowie, jakby rozsuwający obłoki (na niektórych przedstawieniach Zaśnięcia, zgodnie z
apokryfami, pojawia się postać Chrystusa).
Rycina adresowana zapewne do katolickich odbiorców była prawdopodobnie inspirowana miedziorytem martina schongauera lub drzeworytem Albrechta
Dürera o tej samej tematyce.

Complete Etchings;Talbierska 2004, s. 242-245, poz. 89; Bartsch 1797, poz. 99; Hinterding 1999, s. 286.

17. Rembrandt VVAANN  RRIIJJNN (1606-1669)

Urodzony w Lejdzie, zmarły w Amsterdamie, malarz, rysownik i grajk. Autor
ok. 300 obrazów olejnych, tyluż grajk oraz bardzo dużej ilości rysunków. Two-
rzył głównie portrety, sceny rodzajowe i biblijne. Nazywany był „malarzem
duszy” ze względu na głęboki psychologizm postaci uzyskiwany dzięki mist-
rzowskiemu operowaniu światłocieniem. Dzięki szybkiemu rozprzestrzenianiu
się odbitek, za życia znany był bardziej z rycin niż z obrazów. Rysunek i grajkę
traktował jako pełnoprawne dziedziny sztuki, a jego akwaforty stanowiły prze-
łom w historii rozwoju dyscypliny. Jego osiągnięcia doceniali już współcześni.
Tak pisał o nim FilippoBaldinucci w roku 1686: 

„Dziedziną w której naprawdę wybijał się ów artysta, był wynaleziony przez
niego niezwykle dziwaczny sposób rytowania na miedzi przy pomocy kwasu

azotowego, i to sposób jego własny, nie używany przez innych, ani nie spotykany
gdzie indziej, mianowicie przy użyciu kresek, kreseczek i nieregularnych zadra-
pań, bez zarysu konturu- który dawał jednak w wyniku głęboki światłocień
o wielkiej sile i smak malowniczości aż do ostatniej kreseczki; barwił w niektó-
rych miejscach pole całkowicie na czarno, a w innych pozostawiał biel papieru
i zgodnie z barwą, jaką chciał dać ubiorom swych postaci bliskich lub dalekich,
używał czasem niewielkiego cienia, a czasem prostego zarysu bez niczego więcej
[…] Rembrandt był w tym swoim szczególnym sposobie rytowania znacznie
więcej przez mistrzów sztuki ceniony niż w malarstwie” (za: Rembrandt w oczach
współczesnych, red. J. michałkowa, J. Białostocki, Warszawa 1957, s. 69-70).

Rembrandt van Rijn (1606-1669)
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eZANIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 
WG REmBdNDTA, 1808
Akwaforta, sucha igła?, papier żeberkowy, odbitka wykonana na
stronie jlcu. Wym. 49 x 61,5 cm. sygn. na płycie p.d. Rembrandt
sc. 1656. stan II/II. 
99..550000,,--

kazanie św. Jana Chrzciciela jest stosunkowo późną pracą gra-
jczną Norblina, pochodzącą z jego okresu paryskiego. Najsłynniejsze,
wielkie kompozycje artysty wzorowane na twórczości Rembrandta
powstały w Polsce, w latach 80. XVIII w. W przeciwieństwie do
nich kazanie nawiązuje do twórczości wielkiego Holendra
głównie tematyką i kompozycją, a nie techniką wykonania. 
Na płycie pierwotnie znajdowała się sygnatura N. f. 1808
d’après Rembrandt. Z tej blachy Norblin wykonał zaledwie
kilka odbitek, żadna z nich nie zachowała się w zbiorach polskich.
Po jego śmierci z płyty usunięto jego podpis i do nazwiska
Rembrandta dodano skrót sc. i datę 1656, tworząc stan II.
Odbitki te sprzedawano jako oryginały Rembrandta.

smolik 1935, s. 47, poz. 64; Batowski 1911, s. 172.

Jean Pierre Norblin de la Gourdaine to lancuski malarz, ry-
sownik i grajk. W 1772 został zatrudniony przez rodzinę ksią-
żąt Czartoryskich jako nauczyciel rysunku i nadworny malarz.
W Polsce przebywał w latach 1774-1804, otrzymał obywatel-
stwo i tytuł szlachecki, został nawet ojcjalnym ilustratorem po-
wstania kościuszkowskiego. Ostatnie ćwierć wieku życia spędził
w Paryżu tworząc prace o tematyce polskiej na podstawie wcześ-
niej wykonanych rysunków, a także przedstawiając lancuskie
mieszczaństwo oraz wojny napoleońskie. Wykonał blisko 100
rycin, głównie akwafort będących pod silnym wpływem grajki
Rembrandta, którego kilka odbitek posiadał we własnej kolekcji
paryskiej. W odróżnieniu od ojcjalnej twórczości malarskiej zdo-
minowanej przez sceny w typie Waneau i fêtesgalantes, jego dzia-
łalność jako grajka miała bardziej intymny wymiar
indywidualnych poszukiwań.

18. Jan Piotr NNOORRBBLLIINN  DDEE  LLAA  GGOOUURRDDAAIINNEE (1745-1830)
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PORTRET mĘżCZyZNy (kOPIA Z GdFIkI REmBdNDTA), LATA 60-80. XVIII W.
Pióro, pędzel w tonie brązowym, papier żeberkowy. Wym. 28,2 x 21 cm. Niesygn.; ślady pieczęci kolekc. p-śr.d., l.d. (kopia pieczęci): 71 ołówkiem, na rewersie
śr. czerwoną kredką: 71 ołówkiem: 91.10, l.d. brązową kredką: Rembrandt. Ślady zagrzybień, przebicia koloru lub zakwaszenie na rewersie, pierwotne
nadwyrężenie papieru w skupisku czerni na włosach.
22..550000,,--

Rysunek jest zredukowaną do popiersia kopią akwafortowego Autoportretu Rembrandta w czapce z piórem i z opuszczoną szablą z 1634 r.

19. AA..NN.. (XVII/XVIII w.)
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ERNEsT HABsBURG (1553-1595) syn cesarza maksymiliana II, arcyksiążę austriacki, gubernator Niderlandów, pretendent do tronu polskiego. 
miedzioryt i akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym (kurier?). Wym. 19 x 12,7 cm i 25 x 18,4 cm (osobne płyty), 33,4 x 20,8 cm (papier). Nie-
sygn., opisany wokół medalionu z portretem: ERNEsTVs D. G. ARCHIDVX AUsTRIAE. DVX BVRG. COm. TIROLIs. GVB. BELG., poniżej: Ernes-
tusAerst-Herstoch van Oostenryck, Hertoch /van Burgundien, Grave van Tirol, Gouverneur der /Nederlanden, in de Name des Conincx. /35. Zakwaszenie
od krawędzi passe-partout.
11..665500,,--

Ilustracja z jednego z wydań dzieła Emmanuela van meterenaHistorie der Nederlandscherendehaerdernaburenoorlogenendegeschiedenissen, tot den iare
m.VIC.XI, wyd. Nicolaes de Clerck, po 1614 r., prawdopodobnie lata 20. XVII w.(?). Ten i podobne poczty władców ilustrujące dzieła historyczne były wie-
lokrotnie wtórnie wykorzystywane, a przy okazji kopiowania zmieniano szczegóły lub tak jak w tym przypadku, dodawano ramki bite z osobnej płyty niż
podobizna. Zachowały się liczne warianty takich wizerunków.

Nicolaes de Clerck, drukarz, wydawca, handlarz druków i książek, a także pisarz i tłumacz aktywny w ostatniej dekadzie XVI i pierwszej ćwierci XVII wieku
w Delm, a pod koniec życia w Hadze.

20. AA..NN.. (I ćw. XVII w.?), wyd. Nicolaes de CLERCK(?)
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sTUDIUm – CZTERy GŁóWkI PUf
Czarna kredka, papier żeberkowy, tonowany (rdzawy kolor). Wym. 35 x 26 cm. Niesygn. Na odwrocie p.d. uszkodzenia, zamalowane plamy.
22..000000,,--

Urodzony w Bolonii, uczeń Francesco Albaniego. malarz , twórca obrazów sztalugowych i lesków, pracował m.in. w Bolonii, Parmie, Rzymie i Forli. Jego
dzieła cechuje: elegancka kompozycja i wyrajnowany eklektyzm oparty o wzory Guercina i Reniego, później wzbogacony o akcenty corregiańskie.

21. Carlo CCIIGGNNAANNII (1628-1719)
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CZTERy POPIERsIA I DWIE GŁóWkI
miedzioryt punktowany (ruletka), papier czerpany, niekąpany, nieprasowany. Wym. 22,5 x 33 cm, odcisk płyty 26,5 x 40,7 cm (arkusz 28 x 42 cm).
sygn. na płycie l.d.: C.m. metz Delineavit, śr. niżej: Pub:d may 1st 1794 by s.W. Fores No. 3 Piccadilly, p.d.: J. Barrow sculpsit Pupil to E. scon Engraver
to the Dukes of york & Clarence. Ślady zagrzybień.
11..220000,,--

Przedstawione na rycinie postaci są być może lagmentami większych kompozycji, bądź też pojedynczymi studiami. Na przełomie XVIII i XIX wieku bardzo
popularny był zwyczaj „wyjmowania” pojedynczych postaci, twarzy, a nawet stóp i dłoni z dzieł znanych mistrzów i rozpowszechniania ich w technikach
grajcznych, na tablicach często łączonych w zeszyty wydawnicze.

C.m. metz był niemieckim malarzem i grajkiem, czynnym w Anglii i współpracującym z Franceso Bartolozzim. Popularyzował w grajce dzieła dawnych mistrzów
malarstwa, m.in. Parmiggiana i sąd Ostateczny michała Anioła. Tożsamość sztycharza jest niepewna, bowiem w tym czasie w Londynie czynnych było dwóch
artystów o nazwisku Barrow: John (1789-1836) oraz J. Barrow (czynny ok. 1812-1823).

22. John(?) BBAARRRROOWW wg Conrada Martina METZA (ok. 1745/49-1827)
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Pochodził z osiadłej w Gdańsku wielkopolskiej, protestanckiej rodziny szla-
checkiej czerpiącej zyski z handlu korzennego i zbożowego, która amatorsko
poświęcała czas sztuce. Rysunku uczył go początkowo niezbyt i nim wprawny
ojciec, później malująca emalią siostra matki. Jako ośmiolatek narysował port-
ret stanisława Leszczyńskiego. kształcił się na własną rękę, kopiując sztychy
Waneau i Lancreta, malując miniatury na pergaminie na sprzedaż i szkicując
scenki z natury. Po śmierci ojca przeniósł się na stałe do Berlina, gdzie pracował
w sklepie wuja i za jego namową malował miniatury na medalionach i taba-
kierach dla zysku. Z czasem zdobył renomę jako miniaturzysta, zapisał się też
do prywatnej akademii Rodego i cały czas dużo szkicował z natury. Pierwsze
próby rytownicze datują się na koniec lat 50. XVIII w. Został nauczycielem ma-
larstwa miniaturowego w berlińskiej akademii. Rozgłos zdobył Pożegnaniem
Calasa z rodziną, najpierw odmalowanym olejno z uznanego za nieudany ory-
ginału lancuskiego, potem oryginalnie transponowanym w kwasoryt. Ilustracje
do podręcznika Bezedowa ugruntowały jego sławę i dały początek strumieniowi
zamówień na ilustracje książkowe, a zwłaszcza do szczególnie popularnych w
tym czasie kalendarzy kieszonkowych. W roku 1773 odbył udokumentowaną
dziennikiem i licznymi rysunkami podróż do Gdańska, gdzie był rozrywany i
hołubiony. Zwiedził Drezno, Hamburg i Frankfurt n. Odrą. Po śmierci Rodego
został rektorem berlińskiej Akademie der kunsteundmechanischenWissens-
chamen, w 1790 r. jej wicedyrektorem, a siedem lat później dyrektorem. 

Pozostawił po sobie imponujące oeuvre liczące ok. 4000 rysunków, 2000 rycin
i 30 obrazów. Uważny obserwator realiów współczesnego mu życia, mimo trud-
ności kompozycyjnych wynikłych z praktyki kopiowania małych wzorów, roz-
winął u siebie umiejętność oddawania stanów psychicznych i cech osobowości.
Propagował ideały oświeceniowe i cnoty mieszczańskie.

Prezentowany zbiór miedziorytów Chodowieckiego stanowi reprezentatywny
wybór jego twórczości grajcznej. Obok wczesnych druków książkowych takich
jak ryciny z traktatu jzjonomicznego Lavatera (poz. 23) i portret teologa Tel-
lera z przekrojowego kwartalnika literackiego (poz. 24) oraz ilustracji do dzieł
historycznych, gros kolekcji stanowią motywy zaczerpnięte ze znanych powieści,
dramatów i eposów publikowane w kalendarzach kieszonkowych. Chodowiecki
ilustrował szekspira (Henryk IV, poz. 28 i 29, Burza, poz. 37, Wesołe kumoszki
z Windsoru, poz. 34), schillera Intrygę i miłość (poz. 31), Lesange’aIdziego
Blasa (poz. 28), Beaumarchais’goWesele Figara (poz. 33), satyryczne uwspół-
cześnienie EneidyBlumenauera (poz. 41, 42 i 43), bajki niemieckich autorów
(poz. 44), popularne powieści tamtych czasów: klaryssę Richardsona (poz.
32), Camillę i CecylięFannyBurneyd’Arblay (poz. 35 i 36) oraz Das mäd-
chenaus der WaldhüneCarla Langa (poz. 46), a także niezidentyjkowane lan-
cuskie teksty z Atalią Racine’a (poz. 25). seria Cnót (poz. 39) oraz zbiorek
rycin na różne tematy (poz. 26) są typowe dla produkcji kalendarzowej. Ilust-
racjami do dzieł historycznych są natomiast: poz. 27 ze sceną fatalnej dla Prze-
mysła Otokara i rozstrzygającej dla habsburskiej przynależności Austrii bitwy
na morawskim Polu z pracy A. kleina prezentującej sylwetki wielkich Niemców,
poz. 40 z epizodami z historii miast prusko-brandenburskich oraz poz. 45 ze
scenami z historii powszechnej.

Gratką dla kolekcjonerów i miłośników Chodowieckiego są umieszczone na
marginesach niektórych rycin niewielkie rysuneczki niepowiązane treściowo z
główną kompozycją i pełniące funkcję remarków, którymi artysta oznaczał od-
rębne stany płyt (poz.: 27, 44, 45, 46). Do szczególnie rzadkich i poszukiwa-
nych sztychów należą pozycje 27 (rzadki wariant stanu I z jguralnymi
remarkami Śmierci Onokara), 37 (Burza) oraz 38 (szaleństwa mody, czyli
wybór niedawnych przykładów szarlatanerii, demagogii i ciemnoty).

Daniel Chodowiecki (1726-1801)
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Z TdkTATU CAsPAd LAVATEdFdGmENTy FIZJONOmICZNE, WyD. 1775-1778.
Akwaforta, papier żeberkowy, prążkowany. Wym. 14,5 x 6,2 cm. sygn. p.d.: D. Chodowiecki inv. & fc.
220000,,--

Na planszy umieszczono w trzech rzędach 21 popiersi oznaczonych alfabetycznie i uszeregowanych według wieku, od małego dziecka, przez to nieco star-
sze, dalsze portrety to coraz starsi mężczyźni i kobiety, aż do 100-letniego starca.

Engelmann 1857, s. 73, kat. 107; Łomnicka-żakowska 2010, s. 69, poz. 89.4.

23. 2211  PPRROOFFIILLOOWWYYCCHH  PPOOPPIIEERRSSII, 1774
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ILUsTdCJA PRZEDTyTUŁOWA ALLGEmEINEDEUTsCHEBIBLIOTHEk. DEs 28 BANDEsERsTETsTÜCk, WyD. FRIEDRICH
NICOLAI (1733-1811), BERLIN I sZCZECIN 1776.
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 9,5 x 15,5 cm. sygn. p.d. D. Chodowiecki ad viv =del. & sc. 1775. stan III/III.
335500,,--

Teller, czołowy przedstawiciel racjonalizmu, był generalnym superintendentem i profesorem teologii Uniwersytetu w Helmstadt. Akwaforta powstała na
podstawie rysunku z natury wykonanego w 1775 roku i została opublikowana w 28 z 256 tomów serii. Chodowiecki był jednym z 50 artystów współpracu-
jących przy tym monumentalnym wydawnictwie.

Engelmann 1857, s. 92-93, poz. 142; Łomnicka-żakowska 2010, s. 89, poz. 108; Zabuska2015, s. 66, poz 53.

24. PPOORRTTRREETT  WWIILLHHEELLMMAA  AABBXXHHAAMMAA  TTEELLLLEEXX (1734-1804), 1775 
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6 Z 12(?) ILUsTdCJI DO FdNCUskICH TEksTóW, W Tym ATALII dCINE’A
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 9 x 5,3 cm każda, płyta 21,5 x 21,5 cm. Niesygn., numerowane p.g. 6-12.
11..000000,,--

25. 66  ZZ  1122((??))  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  FFXXNNCCUUSSKKIICCHH  TTEEKKSSTTóóWW,,  WW  TTYYMM  AATTAALLIIII  XXCCIINNEE’’AA
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sERIA 12 NUmEROWANyCH I ILUsTdCJI NA RóżNE TEmATy, 1779 R.
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 9 x 5 cm każda, rozcięte osobno. sygn. śr.d. przy nr 1.: D. Chodowiecki del & sculpsit, numerowane p.g., z lancuskimi
tetrastychami; czerwone pieczątki na passe-partout: Collect. Herm. Dürck, ołówkiem N330, Engelmann. Wydane w Lauenburgergenealogischerkalenda-
raufdasJahr 1780.
11..220000,,--

1. Anioł z kadzielnicą unoszący się pod Okiem Opatrzności
2. myśliwy wychodzący z domu
3. Ucieczka z kominiarzem Ruffinem
4. mężczyzna u stóp schodów

26. SSEERRIIAA  1122  NNUUMMEERROOWWAANNYYCCHH  II  IILLUUSSTTXXCCJJII  NNAA  RRóóżżNNEE  TTEEMMAATTYY,, 1779 r.
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5. Ojciec z dziećmi w ogrodzie
6. Towarzystwo zgromadzone przy stole
7. Fryzjer układający koajurę czytającej damy
8. mężczyźni przed domem i stadko gęsi
9. strażnik więzienny wchodzący do celi
10. sylwetkowy portret kobiecy w medalionie
11. stróż nocny z halabardą
12. kronos (saturn?) z klepsydrą unoszący na ramionach młodzieńca

Engelmann 1857, s. 164-165, poz. 306; Łomnicka-żakowska 2010, s. 141-142, poz. 183.1-12; Zabuska 2015, s. 188-190, poz. 411-412.
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ILUsTdCJA DO DZIEŁA ANTONA kLEINA (1746-1810) poświęconego życiu i wizerunkom wielkich Niemców (LebenundBildnisse Der Grossen
Deutschen, von verschidendenverfssernundkuünstlern. Herausgegeben von Anton klein, t. 1-3, mannheim 1785-1805).
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 14,3 x 12 cm (+ 2cm, cała płyta 18 x 14,5 cm). sygn. p.d. D. Chodowiecki del: &sculps: 1783. stan I/III (avant la
lenre).
22..550000,,--

Rycina ilustruje kaiser RudolfsLeben. kaiser überwinted könig Otokar in demTreffenbei Wien den 26 August 1278. t. I. Przedstawia bitwę pomiędzy woj-
skami króla niemieckiego (późniejszego cesarza) Rudolfa I Habsburga a wojskami króla Czech Przemysła Onokara II, która miała miejsce 26 sierpnia
1278 roku niedaleko Wiednia, na morawskim Polu (marchfeld, znana lepiej jako bitwa pod suchymi krutami/Dürnkrut). Była jedną z największych ba-
talii średniowiecznej Europy. Zakończyła się klęską wojsk Przemysła Onokara II, śmiercią samego króla Czech, a dając Habsburgom prawa do Austrii, ka-
ryntii i styrii, stała się początkiem ich potęgi.
Rycina avant la lenre. Na dolnym, wewnętrznym marginesie umieszczono dwie głowy męskie w lewym projlu o wyraźnie orientalizujących rysach, wyko-
nane szkicowo w technice akwaforty, pełniące najpewniej funkcję tzw. remarki. Najprawdopodobniej jest to mało znana odmiana stanu I ryciny, w później-
szych stanach w tym miejscu umieszczono napis objaśniający.

Engelmann 1857, s. 248, poz. 1479; Łomnicka-żakowska 2010, s. 188-189, poz. 258.3; Zabuska 2015, s. 129, poz. 224.

27. WWAALLYY  RRUUDDOOLLFFAA  II  ZZ  OOZZOOYYRREEMM  IIII  NNAA  MMOOXXWWSSKKIIMM  PPOOLLUU  WW  11227788  RR..,, 1783
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12 ILUsTdCJI DO PRZyPADkóW IDZIEGO BLAsA A. LEsAGE’A, 1783
Akwaforta, papier żeberkowy? Wym. 9 x 5 cm każda, rozcięte każda osobno. sygn. śr.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki del. et fecit; czerwona pieczęć kolek-
cjonera: Collect. Herm. Dürck. stan IV/IV. Wydane w Almanac de Gotha, etc. Pourl’Annee mDCCLXXXIV 1784.
11..220000,,--

Chodowiecki dwukrotnie ilustrował powieść łotrzykowską Alaina-René Lesage’a Gilblas de santillane (wyd. polskie Awantury Idziego Blasa z santylany).
Pierwsza seria ilustracji była przeznaczona do sześciotomowego wydania z lat 1778-1779, natomiast oferowana seria jest drugą redakcją tematu.

Od góry z prawej:
1. Idzi Blas zmierzający na mule z Orvieto do salamanki
2. Blas przyjęty na służbę u kanonika sewillo przez ochmistrzynię Hiacyntę
3. Blas odbiera swój pierścień od oszustki kamilli

28. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  PPRRZZYYPPAADDKKóóWW  IIDDZZIIEEGGOO  BBLLAASSAA  AA..  LLEESSAAGGEE’’AA,, 1783
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4. Blaszabiega o posadę u Don mathiasa
5.Blas uczestniczy w intrydze Aurory, starającej się o względy Louisa Pacheco
6.Blas z towarzyszami grabi podstępnie kupca samuela simona
7. Blas źle potraktowany przez Louisa Graciasa
8. Blas w rozmowie z wojennym inwalidą starającym się o rentę
9. Bójka pomiędzy mężczyznami biesiadującymi w domu Blasa
10. Blas w odwiedzinach u umierającego ojca
11. Blas w szpitalu u przyjaciela Fabrizia
12. Nobilitacja Blasa

Engelmann 1857, s. 250-251, poz. 1482; Łomnicka-żakowska 2010, s. 212-214, poz. 278.1-12; Zabuska 2015, s. 223-225, poz. 543-554.
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12 ILUsTdCJI DO HENRye IV WILLIAmA sZEksPId, 1785
Wydanie zamieszczone w GoeningenTaschenCalendervomjahre 1786.
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym HBL. Wym. 8,4 x 4,8 cm każda, arkusz rozpołowiony wzdłuż, szerokość płyty 40,3 cm. sygn. p.d. pod
pierwszą: D. Chodowiecki inv. et sc.
11..550000,,--

1. Falstaff zmaga się z trudami pieszej wędrówki
2. Falstaff i niego kompan uciekają w popłochu
3. Lady Percy usiłuje wybadać swego małżonka

29. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  HHEENNRRYYYY  IIVV  WWIILLLLIIAAMMAA  SSZZEEKKSSPPIIXX,, 1785
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4. Gruby Falstaff bawi wszystkich swoimi kłamstwami
5. Falstaff odgrywa rolę Henryka IV
6. książę Henryk przedstawia Falstaffa jako nic niewartego nicponia
7. Rachunek w kieszeni Falstaffa dowodem jego obżarstwa
8. Falstaff oskarża gospodynię o kradzież
9. Trwa kłótnia Falstaffa z gospodynią 
10. Falstaff dostarcza królowi mięsa armatniego
11. Falstaff chciałby przespać bitwę 
12. Falstaff udaje martwego

Engelmann 1857, poz. 539; Łomnicka 2010, s. 231-233, poz. 299.1-12.
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12 ILUsTdCJI DO HENRye IV WILLIAmA sZEksPId, 1785
Akwaforta, papier prążkowany. Wym. 8,4 x 4,8 cm każda, rozcięte każda osobno. sygn. p.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki inv. et sc. Pierwsze wydanie
zamieszczone w GoeningenTaschen Calendervom Jahre 1786.
11..000000,,--

Engelmann 1857, poz. 539; Łomnicka-żakowska 2010, s. 231-233, poz. 299.1-12.

30. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  HHEENNRRYYYY  IIVV  WWIILLLLIIAAMMAA  SSZZEEKKSSPPIIXX,, 1785
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11 z 12 ilustracji do „Intrygi i miłości” (kabale und Liebe) Fryderyka schillera, 1785
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 9 x 5 cm, rozcięte każda osobno. Niesygnowane. stan II/II. Wydane przez J.G. Brenbergna w königl. Grosbritannis-
cherhistorischergenealogischerkalenderaufdasJahr 1786, Lauenburg.
990000,,--

1. Ojciec Luizy miller zamierza się na żonę wiolonczelą
2. Luiza i Ferdynand
3. Ojciec Ferdynanda w rozmowie z sekretarzem Wurmem
4. Lady milford w rozmowie z kamerdynerem

31. 1111  ZZ  1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  „„IINNTTRRYYGGII  II  MMIIŁŁOOśśCCII””  ((YYBBAALLEE  UUNNDD  LLIIEEBBEE))  FFRRYYDDEERRYYYY  SSCCHHIILLLLEEXX,, 1785
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5. Ferdynand wyznający lady milford swoje uczucie do Luizy
6. Luiza w raz z matką i ojcem w sypialni
7. [brak]
8. scena przekazywania listu
9. Ferdynand wyzywający kalba na pojedynek
10. mężczyźni całujący dłonie lady milford
11. Nocna rozmowa Luizy z ojcem
12. Opłakiwanie śmierci Luizy i Ferdynanda 

Engelmann 1857, poz. 539; Łomnicka-żakowska 2010, s. 233-236, poz. 301.1-6 i 8-12; Zabuska 2015, s. 234-236, poz. 583-588 i 589-594.
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2 Z 15 ILUsTdCJI DO „kLARyssy” s. RICHARDsONA, 1785 lub późniejsze wydanie
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: lilia lancuska w tarczy. Wym. 13,2 x 7,8 cm (2 arkusze 17,5 x 22 cm). sygn. l.d. każda: D: Chodo-
wiecki del & sculps:, na odwrocie znak kolekcyjny: laska opleciona wstęgą.
880000,,--

2. Uprowadzenie klaryssy przez sir Lovelace’a
3. Poufałość Lovelace’a wobec córek wdowy sorling

Engelmann 1857, poz. 229-230; Łomnicka-żakowska 2010, s.226, poz. 301.2-3; Zabuska 2015, s. 144-145, poz. 268-269.

32. 22  ZZ  1155  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  „„KKLLAARRYYSSSSYY””  SS..  RRIICCHHAARRDDSSOONNAA,, 1785 lub późniejsze wydanie



45



46

8 Z 12 ILUsTdCJI DO „WEsELA FIGAd” PIERRE’A DE BEAUmARCHAIs, 1786
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 8,4 x 4,8 cm, rozcięte każda osobno. Niesygnowany. stan II/III. Wydane w ALmANAC DE GOTHA etc. POUR
L’ANNÉE mDCCLXXXVI.
880000,,--

2. Hrabia, Zuzanna i Bazilioodkrywają Cherubina pod spódnicą hrabiny Rozyny
3. Cherubin, Hrabina z tekstem romanzy i Zuzanna z gitarą

33. 88  ZZ  1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  „„WWEESSEELLAA  FFIIGGAAXX””  PPIIEERRRREE’’AA  DDEE  BBEEAAUUMMAARRCCHHAAIISS,,  1786
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4. Cherubin umykający przed Hrabiną
5. Hrabia napastuje Zuzannę
6. marcelina rozpoznaje w Figarze Emanuela, swego syna porwanego w dzieciństwie
7. Wiejskie dziewczęta i Cherubin obdarowują Hrabinę kwiatami
8. Uroczystości weselne – Figaro i Zuzanna przed Hrabią
9. Franusia w ciemnym ogrodzie z lampą w ręku

Engelmann 1857, s. 287-288, poz. 549; Łomnicka-żakowska 2010 s. 236-238, poz. 305.2-9; Zabuska 2015, s. 237-239, poz. 569 – 604.
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12 ILUsTdCJI DO „WEsOŁyCH kUmOsZEk Z WINDsORU”, 1786
Akwaforta, papier żeberkowy? Wym. 8,4 x 5 cm, rozcięte każda osobno. sygn. l.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki del. et fc.,. znaki kolekcyjne na odbitkach 1.-
5.: Coll. Herm. Dürck. stan II/III. Wydane w kalendarzu kieszonkowym (GoeningenTaschen CALENDER vomJahre 1787), wtórnie opublikowane.
11..220000,,--

1. sir John Falstaff opowiada Nymowi, Pistolowi i Robinowi o zamierzonych podbojach miłosnych
2. Doktor kajusz demonstruje słudze przebieg pojedynku z Evansem
3. Falstaff u pani Ford, która postanowiła z niego zakpić
4. Falstaff w koszu na bieliznę ukrywający się przed mężem pani Ford

34. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  „„WWEESSOOŁŁYYCCHH  KKUUMMOOSSZZEEKK  ZZ  WWIINNDDSSOORRUU””,,  1786
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5. słudzy wynoszący kosz z domu
6. Pastor Evans i mały Page z matką i panią żwawińską po lekcji gramatyki
7. Falstaff ponownie w domu Fordów kryje się za drzwiami
8. Pan Ford przetrząsa kosz z bielizną w poszukiwaniu Falstaffa
9. Ford, nie poznawszy przebranego Falstaffa, okłada go kijem
10. Falstaff przy napitku rozważa swoje niepowodzenia
11. Falstaff ponownie daje się sprowokować, zaproszony na schadzkę za pośrednictwem panny żwawińskiej
12. Wyszydzony Falstaff pozbawiony maskującej skóry jelenia

Engelmann 1857, s. 298-299, poz. 568; Łomnicka-żakowska 2010, s. 246-247, poz. 314.1-12; Zabuska 2015, s. 248-250, poz. 637-648.
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12 ILUsTdCJI DO NIEmIECkIEGO WyDANIA „CAmILLI” FdNCEs BURNEy D’ARBLAy, 1786
Akwaforta, papier żeberkowy ze słabo widocznym znakiem wodnym przy 6. grajce i prawdopodobnie 12. Wym. 9,3 x 5,1 cm, rozcięte każda osobno. sygn.
p.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki del. et fc., p.g. numery kolekcjonerskie – wyd. książkowe. stan III/III. Wydane w Genealogischer eLENDER aufdas-
jahr 1788. zu Berlin.
11..220000,,--

1. Camilla zawiera znajomość z polującym z psami sir Robertem
2. Camilla udziela jałmużny przed kościołem
3. Camilla żegna rzekomego wuja w obecności sir Roberta
4. Camilla w rozmowie z pastorem w obecności jego rodziny

35. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  NNIIEEMMIIEECCKKIIEEGGOO  WWYYDDAANNIIAA  „„CCAAMMIILLLLII””  FFXXNNCCEESS  BBUURRNNEEYY  DD’’AARRBBLLAAYY,, 1786
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5. Camilla udzielający pomocy w opiece nad chorym
6. Camilla umyka porywaczowi za pomocą wieśniaków
7. matka sir Roberta proponuje Camilli, aby została jego metresą
8. służąca z lekarstwem nad omdlałą w fotelu Camillą
9. Ranna w wypadku powozu Camilla niesiona przez wieśniaków
10. Camilla witana życzliwie przez wieśniaków
11. Camilla w londyńskim towarzystwie mdleje na widok sir Roberta
12. Camilla opłakuje na cmentarzu śmierć sir Roberta

Engelmann 1857, s. 298-299, poz. 568; Łomnicka-żakowska 2010, s. 246-247, poz. 314.1-12; Zabuska 2015, s. 260-262, poz. 685-696.
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12 ILUsTdCJI DO NIEmIECkIEGO WyDANIA „CECyLII” FdNCEs BURNEy D’ARBLAy, 1787
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakami wodnymi: lilia w kartuszu widocznymi lagmentarycznie na 3., 4., 5. i 9. grajce. Wym. 8,7 x 5,1 cm każda, roz-
cięte każda osobno. sygn. p.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki fec., numerowane p.g.; czerw. piecz.: Collect. Herm. Dürck. stan I/I. Wydane w königlische-
Grosbritannischer Genealogischer CALENDER für 1789, (wyd. książkowe w trzech tomach Lipsk 1783-84).
11..220000,,--

1 .Cecylia w rozmowie z kuratorem Briggsem
2. Cecylia przedstawiona żonie nowego kuratora
3. Cecylia ojarowuje pomoc w opiece nad rannym panem Bunerjeldem
4. Incydent przy stole – Cecylię oblano herbatą

36. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  NNIIEEMMIIEECCKKIIEEGGOO  WWYYDDAANNIIAA  „„CCEECCYYLLIIII””  FFXXNNCCEESS  BBUURRNNEEYY  DD’’AARRBBLLAAYY,, 1787
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5. Cecylia w rozmowie z panią Bedford poznaje zalety jej syna
6. Cecylia i omdlewająca pani Harrel w obecności mortimera
7. Cecylia i mortimer spieszący w deszczu przez las
8. mortimer wyznaje w altanie miłość Cecylii
9. Ceremonia zaślubin mortimera i Cecylii, przerwana przez nieznajomą kobietę
10. Chora Cecylia rozpoznana przez pana Albany
11. modlitwa u łoża śmiertelnie chorej Cecylii
12. Cecylia zaakceptowana przez rodzinę męża, państwo Delville

Engelmann 1857, s. 312-313, poz. 588; Łomnicka-żakowska 2010, s. 258-261, poz. 329.1-12; Zabuska 2015, s. 263-265, poz. 697-708.
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12 ILUsTdCJI DO „BURZy” WILLIAmA sZEksPId, 1787
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: kartusz z herbem widocznym lagmentarycznie na 4 kartach. Wym. 9 x 5 cm każda, rozcięte po trzy.
sygn. p.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki inv. & fc., numerowane p.g. Wydane w kalendarzu kieszonkowym z Getyngi na rok 1788 (GoeningenTaschen
CALENDER vomjahre 1788).
22..000000,,--

1. Bosman prosi Antonia o zejście pod pokład
2. Prospero każe mirandzie zasnąć
3. Ariel pojawia się w postaci nimfy
4. Prospero gniewa się na kalibana
5. Błazen Trinculo nie wie, czy kaliban jest człowiekiem, czy rybą
6. miranda lituje się nad pracującym Ferdynandem
7. Złe zamiary stephana spaliły na panewce
8. Odpoczynek i jadło dla szaleńców
9. Ariel nie pozwala jeść grzesznikom
10. Ferdynand zdobywa mirandę za pozwoleniem Prospera
11. Czary Prospero
12. Ferdynand i miranda otrzymują życzenia szczęścia

Engelmann 1857, poz. 583; Łomnicka-żakowska 2010, s. 256-257, poz. 324.1-12.

37. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  „„BBUURRZZYY””  WWIILLLLIIAAMMAA  SSZZEEKKSSPPIIXX,, 1787
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12 ILUsTdCJI DO „mODETHORHEITEN” (BEZ ILUsTdCJI PRZEDTyTUŁOWEJ), 1788
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: kartusz pod koroną, wstęga i napis. Wym. 9 x 5 cm każda (płyta 22 x 36,5 cm), odbite do złożenia: 2-
11-4-9-6-7/1-12-3-10-5-8. sygn. p.d.: pod pierwszą: D. Chodowiecki fc., numerowane p.g. stan II/II. Wydane w Berliner Genealogischer eLENDER
aufdasjahr 1789, wg Friedricha Gedikego i J.E. Biestera.
11..660000,,--

1. Nowy mesjasz w Berlinie – Rosenfeld w swoim seraju
2. Wizyta u specjalisty leczącego światłem księżyca
3. Proces przeciw czarownicom w Glaurus – kobieta unosząca koszulkę dziecka

38. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  „„MMOODDEETTHHOORRHHEEIITTEENN””  (bez ilustracji przedtytułowej), 1788
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4. Ziehen, uznawany za myśliciela i uczonego, przechadza się po ogrodzie
5. Bachanalia w noc Bożego Narodzenia, ogłoszone z ambony przez Borheka
6. musefeld nawracający swojego ojca
7. Poszukiwacze skarbów, wdowa Ruschken i duch starego generała 
8. Nowy cudotwórca, doktor mathes, badający puls chorego
9. Berliński astrolog przy stole
10. Benedykt Labre (1748-1783), nowy święty katolicki
11. szarlatan Cagliostro (Józef Balsamo) i dwie damy
12. Naturalne metody kuracyjne trzech doktorów

Engelmann 1857, s. 319, poz. 599; Łomnicka-żakowska 2010, s. 263-267, poz. 335.1-12; Zabuska 2015, s. 270-272, poz. 722-733.
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12 CNóT
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym. Wym. 5 x 2 cm każda, arkusz rozpołowiony wzdłuż, górna połowa odwrócona. sygn. l.d. pod pierwszą:
D. Chodowiecki f., numerowane p.g. 1-6 2-5 3-4 7-12 8-11 9-10; czerwone pieczątki: kön. kupferstichcabinet stungart. Wydane w berlińskim kalendarzu
na rok 1790 (kleiner TaschenCalenderaufdasgemeineJahr 1790).
11..000000,,--

1. Cnota
2. Wesołość
3. Zaufanie
4. Powściągliwość 
5. miłość
6. Dobroć
7. Zgoda
8. Dobroczynność
9. Wierność
10. Niewinność
11. Przyjaźń
12. stałość

Engelmann 1857, poz. 609; Łomnicka-żakowska 2010, s. 237-238, poz. 345.1-12; Zabuska 2015, s. 278-280, poz. 752-763.

39. 1122  CCNNóóTT
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6 ILUsTdCJI DO sERII I (Z DWóCH) „HIsTORII mIAsT PRUskO-BdNDENBURskICH”, 1789
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 8,8 cm x 5,2 cm, rozcięte każda osobno i naklejone na różowe passe-partout. sygn. p.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki
del. & fc: 1789. stan I/I. Wydane w Historisch-Genealogischer CALENDER aufdasjahr 1790/1791… Academie der Wissenschamzu Berlin.
11..000000,,--

Historia marchii Brandenburskiej do roku 1415:
1. Obyczaje weselne Wenedów za karola Wielkiego – nowożeńcy przy osobnym stole
2. Obyczaje weselne Wenedów – wręczanie podarków po nocy poślubnej
3. Pojedynek pomiędzy dowódcami wrogich wojsk: pogańskich Wenedów i chrześcijańskich Niemców
4. Napad Litwinów na żeński klasztor w Brandenburgii – zakonnica ratująca swoją cześć
5. Rzekomy władca Brandenburgii, Waldemar, zdemaskowany przez cesarza karola IV z Luksemburga
6. Cesarz karol IV z Luksemburga jako prawodawca w marchii Brandenburskiej

Engelmann 1857, s. 330, 340-341, poz. 615, 633; Łomnicka-żakowska2010, s. 281-282, poz. 351.1-10; Zabuska 2015, s. 284-288, poz. 776-785.

40. 66  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  SSEERRIIII  II  ((ZZ  DDWWóóCCHH))  „„HHIISSTTOORRIIII  MMIIAASSTT  PPRRUUSSKKOO--BBXXNNDDEENNBBUURRSSKKIICCHH””,,  1789
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12 ILUsTdCJI DO NIEDOkOŃCZONEGO POEmATU EPICZNEGO ENEIDA JOHANNA ALOysA BLUmAUEd (1755-1798), 1789
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym widocznym lagmentarycznie. Wym. 8,5 x 4,8 cm, arkusz przepołowiony wzdłuż. sygn. l.d. pod 1.: D.
Chodowiecki f., numerowane p.g.: 7,6,9,4,11,2/1,12,3,10,5,8; czerw. piecz.: Collect. Herm. Dürck., pieczątki W.v.D. Wydane w königlicherGrosbritannis-
cherhistorischergenealogischer CALENDER für 1790…(wg opisu kolekc.), a także w TaschenbuchzumNutzenundVergnügenfürsJahr 1790, Lauenburg…
11..000000,,--

Chodowiecki przedstawił mitologiczne postaci z Eneidy w strojach i anturażu z II połowy XVIII w., podkreślając satyryczny charakter poematu Blumauera.
1. Eol nie może spełnić rozkazu Junony
2. Neptun wstrzymuje szalejące wiatry

41. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  NNIIEEDDOOKKOOŃŃCCZZOONNEEGGOO  PPOOEEMMAATTUU  EEPPIICCZZNNEEGGOO  EENNEEIIDDAA  
JJOOHHAANNNNAA  AALLOOYYSSAA  BBLLUUMMAAUUEEXX  ((11775555--11779988)),, 1789
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3. Jupiter pociesza Wenus, swoją córkę (sic!)
4. Eneasz przed królową kartaginy
5. Eneasz opowiada o koniu trojańskim
6. Eneasz wynosi ojca i wyprowadza rodzinę z płonącego domu
7. Eneaszowi i kapucynowi ukazuje się duch
8. słuchający opowieści Eneasza zmęczeni posnęli
9. Eneasz i Dydona schronili się razem przed deszczem
10. Eneasz na rozkaz Zeusa (sic!) musi udać się w dalszą drogę
11. samotna Dydona czyta Cierpienia młodego Wertera
12. Dydona znajduje opaskę do warkocza Eneasza
Engelmann 1857, poz. 611; Łomnicka-żakowska 2010, s. 274-276, poz. 347.1-12.
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12 ILUsTdCJI DO NIEDOkOŃCZONEGO POEmATU EPICZNEGO ENEIDA JOHANNA ALOysA BLUmAUEd (1755-1798), 1789
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: kartusz herbowy z lilią lancuską pod otwartą koroną. Wym. 8,5 x 4,8 cm, nierozcięty arkusz. sygn. l.d.
pod 1.: D. Chodowiecki f., numerowane p.g.: 7,6,9,4,11,2/1,12,3,10,5,8; z tyłu znaki kolekcyjne: joletowy okrągły stempel: st. i joletowa laska opleciona
wstęgą, opis ołówkiem na passe-partout: sammlungstechow. Wydane w königlicherGrosbritannischerhistorischergenealogischer CALENDER für 1790…
(wg opisu kolekc.), a także w Taschenbuchzum NutzenundVergnügenfürsJahr 1790, Lauenburg…
11..220000,,--

42. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  NNIIEEDDOOKKOOŃŃCCZZOONNEEGGOO  PPOOEEMMAATTUU  EEPPIICCZZNNEEGGOO  EENNEEIIDDAA  
JJOOHHAANNNNAA  AALLOOYYSSAA  BBLLUUMMAAUUEEXX  ((11775555--11779988)),, 1789
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12 ILUsTdCJI DO NIEDOkOŃCZONEGO POEmATU EPICZNEGO ENEIDA JOHANNA ALOysA BLUmAUEd (1755-1798), 1789
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym. Wym. 8,5 x 4,8 cm, rozcięte po trzy, ułożone w kolejności. Wydane w königlicher Grosbritannischerhis-
torischergenealogischer CALENDER für 1790… (wg opisu kolekc.), a także w TaschenbuchzumNutzenundVergnügenfürsJahr 1790, Lauenburg…
880000,,--

43. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  NNIIEEDDOOKKOOŃŃCCZZOONNEEGGOO  PPOOEEMMAATTUU  EEPPIICCZZNNEEGGOO  EENNEEIIDDAA  
JJOOHHAANNNNAA  AALLOOYYSSAA  BBLLUUMMAAUUEEXX  ((11775555--11779988)),, 1789
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12 ILUsTdCJI DO OPOWIADAŃ NIEmIECkICH PIsARZy I POETóW GELLERTA, GLEImA, HAGEDORNA, LICHTWEd 
I PFEFFELA, 1793
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 5,3 x 3,3 cm, + 1,5 cm wys. remarki pod 1., rozcięte każda osobno. sygn. p.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki inv. & fc.,
numerowane p.g.; znak kolekcyjny na każdej: niebieska tarcza pod koroną. Wydane w kleiner TaschenCalenderaufdasJahr 1794… Berlin.
11..550000,,--

44. 1122  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  OOPPOOWWIIAADDAAŃŃ  NNIIEEMMIIEECCKKIICCHH  PPIISSAARRZZYY  II  PPOOEETTóóWW  GGEELLLLEERRTTAA,,  GGLLEEIIMMAA,,  HHAAGGEEDDOORRNNAA,,  
LLIICCHHTTWWEEXX  II  PPFFEEFFFFEELLAA,, 1793
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1. Wspaniałomyślny zbój (Gellert) (na dolnym, wewnętrznym marginesie dwie remarki: z lewej drukarz przy prasie, z prawej mężczyzna przy stole)
2. Umierający ojciec (Gellerta)
3. Jeleń i krzew winny (Hagedorn)
4. Wilk i koń (Hagedorn)
5. Damon i Phytias (Lichtwer)
6. Ojciec i syn (Lichtwer)
7. mleczarka (Gleim)
8. Lis i kruk (Hagedorn)
9. Holien (Pfeffel)
10. Urna (Pfeffel)
11. sztuka złota (Pfeffel)
12. kiefuen (Pfeffel)

Engelmann 1857, poz. 711; Łomnicka 2010, s. 325-326, poz. 407.1-12.
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12 RóżNyCH sCEN Z HIsTORII ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOżyTNEJ, 1792
Akwaforta, papier żeberkowy. Wym. 8,5 x 5 cm, rozcięte po trzy. sygn. l.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki inv. & fc., numerowane p.g., na odwrocie znak ko-
lekcyjny: niebieska tarcza pod koroną, remarki na wewnętrznych marginesach pod 4., 5., 6. i 12. ryciną. Przemieszane dwie serie z remarkami i bez, czyli
stany I/II i II/II. Wydane w Almanac de Gotha pourl’anneé 1793.
11..660000,,--

1. Rosjanie napadają na dom, w którym odbywa się wesele katarzyny Wasiliewnej, późniejszej carycy katarzyny I.
2. Piotr I przekazuje na łożu śmierci rządy w Rosji swojej żonie, katarzynie I
3. Ravaillac zadaje królowi Francji, Henrykowi IV śmiertelny cios

45. 1122  RRóóżżNNYYCCHH  SSCCEENN  ZZ  HHIISSTTOORRIIII  śśRREEDDNNIIOOWWIIEECCZZNNEEJJ  II  NNOOWWOOżżYYTTNNEEJJ,, 1792
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4. Bracia składają gratulacje księciu Jerzemu, założycielowi dynastii brunszwicko-luneburskiej
5. książę Ulrich von Wurtemerg zabija rycerza Hansa von Hunena (u dołu remarki z postaciami polujących)
6. Johann von Leyden, fanatyk anabaptystyczny z czasów Reformacji ze swoim orszakiem
7. Taniec z pochodniami podczas wesela księcia yorku z pruską księżniczką Fryderyką w 1791 roku
8. Ryszarda, cesarzowa-dziewica przyjmuje welon zakonny
9. Detronizacja cesarza karola Grubego, ostatniego karolinga
10. spotkanie małego Perreniego, późniejszego słynnego kaznodziei z lanciszkaninem
11. montale jako papież sykstus V intonuje Te Deum
12. Cesarz Franciszek II pociesza rodzinę po śmierci ojca Leopolda w 1792 roku  (na prawym marginesie remarka)

Engelmann 1857, poz. 688; Łomnicka 2010, s. 311-314, poz. 394.1-12; Zabuska 2015, s. 291-293 poz. 798-809.
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2 Z 8 ILUsTdCJI DO DAs mäDCHEN AUs DER WALDHÜfE CARLA LANGA, 1799
Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym. Wym. 10 x 7 cm każda, płyta 13 x 19 cm.
sygn. p.d. każda: D. Chodowiecki del. & sculps. 1799. Wydane w Almanach undTaschenbuchzumgeselligenVergnügen. L…1800 Leipzig, bei Roch und
Weigel. stan I/II.
11..880000,,--

1. Luiza spotyka w ogrodzie Roberta (remarki: głowa mężczyzny w projlu, dwóch jeźdźców, para, łoś)
2. Luiza przyjmuje uczucia Roberta (remarki: 2 głowy męskie projlami, para, zarośla, głowa zakonnika, mężczyzna w zawoju).

Engelmann 1857, poz. 899-900; Łomnicka-żakowska 2010, s. 385-386, poz. 489.3-4.

46. 22  ZZ  88  IILLUUSSTTXXCCJJII  DDOO  DDAASS  MMääDDCCHHEENN  AAUUSS  DDEERR  WWAALLDDHHÜÜZZEE  CCAARRLLAA  LLAANNGGAA,, 1799
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DyskUsJA LITEdCe NA DRUGIm BALkONIE z serii szkice zrobione w teatrze
Litograja, papier. Wym. 24 x 22,5 cm, papier 30,3 x 27,4 cm. sygn. l.d. na płycie monogramem: h. D., p.d. numer kamienia: 9. Na rewersie opisany ołówkiem
(przez kolekcjonera?): Honoré Daumier; zachowany fragment dawnego, nieścisłego opisu kolekcjonerskiego piórem: Honoré Daumier/ Litografja/
"Unediscussionlineraire a la deuxieme galerie"/ Croquis pris au theatre/ nr. 3./ La Charivari 23 III 1864. Rzadka odbitka bez napisów. stan zachowania:
zżółknięcie papieru w świetle passe-partout, dawne reparacje widoczne na rewersie.
22..000000,,--

Litograja jest czwartą z cyklu dziesięciu grajk z cyklu Croquis pris au théatre publikowanego w satyrycznym dzienniku Le Charivari między 30 stycznia
1864 a 12 czerwca 1865. Ukazała się 27 lutego 1864 r. Daumier dostarczał wydawcom grajk bez podpisów, a te dodawano już poza nim. Niektóre z kom-
pozycji są znane w kilku wariantach, z różnymi podpisami. Zachowane wersje avant la lenre to duża rzadkość.
Delteil IX, 3264.ii, Hazard & Delteil 1572.ii.

Daumier, satyryk i karykaturzysta najbardziej znany z litograji regularnie publikowanych w prasie, był także rzeźbiarzem (cykl popiersiowych studiów po-
staci z establishmentu wystawiony w witrynie „La Caricature”) i malarzem. Debiutował jako karykaturzysta polityczny w czasach monarchii lipcowej. Jego La
RueTransonain antycypowała realistyczny prąd w malarstwie, a liczne cykle grajk ukazywały w krzywym zwierciadle ówczesne obyczaje i porządek spo-
łeczny. Ceniony przez Delacroix, Baudelaire’a i Degasa.

47. Honoré DDAAUUMMIIEERR (1808-1879)
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PAd PEJZAży Z POŁUDNIA
Akwaforta, papier wycięty i naklejony na papier, jedna podmalowana na różowo. Średn. 12 cm. Opisany tuszem: Perelle . i G. Perelle, na odwrocie passe-
partout nieczytelne napisy kolekcjonerskie. Ślady zagrzybień.
11..660000,,--

Grajk i rysownik, uczeń Daniela Rabela. Pierwsza opublikowana praca Perella nosi datę 1635. Przez kolejne 30 lat wykonał wiele akwafort o tematyce pej-
zażowej, najczęściej z motywem ruin i elementami architektury. Po 1665 r. na zlecenie Ludwika XIV rysował wojskowe mapy i plany. Większość kompozycji
zaprojektował i wykonał własnoręcznie, współpracując z wykształconymi przez siebie synami Adamem (1640- 1695) i Nicolasem (1631-po 1678).

48. Gabriel PPEERREELLLLEE (1603?-1677)
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PANOdmA eZImIERZA, kdkOWA I kLEPARZA
Drzeworyt langowy, bity z dwóch klocków, papier żeberkowy. Wym. 25 x 52,5 cm, dwa arkusze dwustronnie drukowane sklejone w jeden, 38,5 x 55 cm
w świetle passe-partout). Niesygn. Uzupełnienie papieru na złożeniu składki. Wycięte z Hartmann schedl, Liber Chronicarum, Norymberga 1493.
66..000000,,--

Panorama kazimierza, krakowa i kleparza jest najstarszym zachowanym widokiem krakowa. Jest to widok imaginacyjny wykonany jednak ze znajomo-
ścią układu urbanistycznego miasta. Drzeworyt ukazuje kraków widziany jakby z lotu ptaka, od strony północnej. Towarzyszący tekst oddaje dość wiernie
wiedzę o planie i zabudowie stolicy ówczesnej Polski. Obecnie przypuszcza się, że autorem szkicu, który posłużył do skomponowania drzeworytu był konrad
Celtis, niemiecki humanista i poeta, przebywający w krakowie przez dwa lata i wykładający na Almaemater.
W wydanej przez Antona kobergera, ojca chrzestnego Dürera, Weltchronik poza historią świata od czasów biblijnych opisano najważniejsze miasta ówczes-
nej Europy. Ten inkunabuł to jedno z pierwszych tak udanychpołączeń tekstu z obrazem. Za zilustrowanie dzieła Hartmanna schedla (1440-1519) odpo-
wiadali michael Wolgemut i jego pasierb Wilhelm Pleydenwurff. Wolgemut był czołowym norymberskim malarzem końca XV w., mistrzem Dürera. Uczył
się u Hansa Pleydenwurffa i po jego śmierci przejął po nim warsztat, poślubił wdowę i przyjął syna na asystenta. W latach 70. produkował wielkie rzeźbiar-
sko - malarskie retabula; projektował też witraże, malował portrety i miniatury książkowe. Po roku 1480 zajmował się głównie drzeworytnictwem. Jego styl
cechowały typowo norymberskie linearyzm i powściągliwość gestu postaci. Ryciny Wolgemuta i młodego Pleydenwurffa są nierozróżnialne stylowo.

Banach 1983; Portrety miast, str. 78, 80, 152, poz. 203.

49. Wilhelm PPLLEEYYDDEE  NNWWUURRFFFF (1420-1472) i Michael WWOOLLGGEEMMUUTT (1434-1519)
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sTAmBUŁ
Ołówek, papier barwiony w masie, szaro-oliwkowy (pożółkły seledyn?). Wym. 23,8 x 36 cm. Niesygn. Naprawiany l.d. róg papieru, uzupełnianie papieru.
880000,,--

Dawna dzielnica genueńska z XIV-wieczną Wieżą Galaty widoczną po prawej stronie.

50. AA..NN.. (XX w.?)
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PORTRET mĘżCZyZNy W CZERWONym TURBANIE, 1902
Akwaforta, papier imitujący welin. Wym. 24,5 x 18,5 cm, płyta 31,3 x 18,7 cm. sygn. na płycie p.d. facsimile podpisu: F. Jasiński, odcisk: HsX, CERCLE
LIBdIRE EsTAmPEs, sygn. p.g. na płycie: Paris, Publié par Jules HautecoeurAvril 1902. Imp Ch. Winmann, Paris. Zażółcenie w świetle passe-partout.
22..550000,,--

51. Feliks Stanisław JJAASSIIŃŃSSKKII (1862-1901) wg Jan van EYCY (ok. 1390-1441)
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PRImAVEd, 1892
Akwaforta, papier. Wym. 33,5 x 52 cm. sygn. p.d.: „GdVÉ PAR JAsIŃkI”; l.d.: PEINT PAR BOfICELLI,
poniżej: Publié par Jules Hautecoeur. Paris., pośrodku tytuł „Primavera”.
55..000000,,--

52. Feliks Stanisław JJAASSIIŃŃSSKKII (1862-1901) wg Sandro BOZICELLEGO (1445-1510)
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kształcił się u Lepszego w krakowie, a od lat 80. XIX w Brukseli (Académie des BeauxArts) i Paryżu (Académie Julian, pracownia grajczna Paula Le Rata).
Regularnie wystawiał na salonach, był członkiem societe des BeauxArts i „sztuki”, pracował jako ilustrator dla czasopism L’art i Gazene des BeauxArts. Współpracował
z czołowymi wydawcami Paryża, Londynu i Nowego Jorku. Jego akwafortowe i miedziorytnicze reprodukcje dawnych i współczesnych mistrzów były wysoko
cenione ze względu na doskonałość techniczną i walor twórczej interpretacji. Od lat 90. eksperymentował też z grajką autorską w duchu nabizmu.
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Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: ssaalloonn22@@ddeessaa..aarrtt..ppll,,  aauukkccjjee@@ddeessaa..aarrtt..ppll,,  ggaalleerriiaa@@ddeessaa..aarrtt..ppll

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-
fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
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