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Literatura traktująca o Janie Józefie Filipowiczu jest nader skromna. Jedną
z przyczyn tego stanu rzeczy są trudności związane ze znacznym rozproszeniem książek i rycin powstałych w jego pracowni oraz archiwaliów dotyczących tej postaci. Do innych z pewnością zaliczyć należy długotrwały okres niedoceniania lub wręcz lekceważenia grafiki barokowej, zwłaszcza w jej późnej
fazie przypadającej w Rzeczypospolitej na czasy saskie.
Pierwszą publikacją, w której można znaleźć szersze informacje na temat
Filipowicza, są Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji z 1836 r.1 Przedstawiając dzieje drukarzy i zakładów drukarskich, Dionizy
Zubrzycki wspominał o tym grafiku przede wszystkim w kontekście jego konfliktu z bractwem stauropigialnym o druk książek unickich. Nie ograniczając
się jednak tylko do tego wątku, autor wymienił także kilka tytułów, które wyszły z drukarni artysty, jak również stwierdził, iż podówczas był on najzręczniejszym w tych stronach rytownikiem na miedzi2.
*
Ilustracje nr 1, 3, 4, 11, 13 pochodzą ze zbiorów autora, ilustracje nr 2, 5, 6, 9, 12 – ze zbiorów
Kórnickiej Biblioteki PAN, ilustracje 7, 8, 10 – z książki „Biblische Geschichten / Deß Alten und
Neuen Testaments, Denen Jungen Zu leichterer Erlehrnung, Denen Alten Zu Frischerer Behaltung, Denen Predigeren Zu geschwinderer Erinnerung, Allen Zum nutzlichen und heiligen
Augen-Lust, In Hundert fruchtbaren Blätteren Vorgestellet Von Joseph, und Johanne Klaubern,
Brüder, Hoch-Fürstl. Bischöffl. Catholische Hof-Kupffer-Stecheren in Augspurg. Im Jahr Christi
1748”.
1
D. Zubrzycki, Historyczne badania o drukarniach rusko-słowiańskich w Galicji, Lwów 1836.
2
Ibidem, s. 22.
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W 2. poł. XIX w. ukazały się dwa słowniki traktujące o rytownikach polskich. W obu zbiorach, zarówno Juliana Kołaczkowskiego, jak i Edwarda Rastawieckiego, nie zabrakło notki o Filipowiczu, poszerzonej o wykaz znaczniejszych grafik artysty3. Pierwszy z autorów wysnuł również, błędną, jak się
wkrótce okazało hipotezę, iż różne warianty podpisów pod grafikami wskazują
na istnienie dwóch twórców o tym samym nazwisku. I tak, według Kołaczkowskiego, Jan miał być drukarzem, a Józef rytownikiem. W wydanej 12 lat
później publikacji Rastawiecki wymienia już tylko jednego Jana Józefa Filipowicza, zaliczając go do grona lepszych sztycharzy ze względu na walory artystyczne jego prac, które cechowała większa poprawność niż innych grafików4.
W 1888 r. o Filipowiczu wzmiankowali w swych dziełach Szczęsny Bednarski5 i Karol Estreicher6. Kilka nowych przyczynków do życiorysu i twórczości artysty dopisał lwowski badacz Ferdynand Bostel, odnalazłszy dwa przywileje królewskie dotyczące działalności drukarskiej i rytowniczej Filipowicza7.
O lwowskim twórcy w kontekście obrazów sakralnych i ich graficznych reprodukcji wspominał wielokrotnie również Wacław Nowakowski8. Andrzej Ryszkiewicz skupił się na ekslibrisach autorstwa grafika9. Sztycharz został również
odnotowany w Polskim słowniku biograficznym w roku 194810.
W 1951 r. pojawił się artykuł monograficzny na temat Filipowicza pióra Edwarda Chwalewika11. Autor napisał go w 1946 r., podsumowując w nim
dotychczasową wiedzę o samym grafiku oraz jego dorobku artystycznym. Jest
to jak dotąd najpełniejsze opracowanie naukowe poświęcone temu twórcy.
W późniejszych latach postać Filipowicza pojawiła się w kilku publikacjach
o charakterze słownikowym12. Opracowania te pochodzą z podobnego czasu i zawierają bardzo zbliżone informacje. Ich uzupełnieniem jest niewielka
J. Kołaczkowski, Słownik rytowników polskich, Lwów 1874, s. 21–22; E. Rastawiecki, Słownik
rytowników polskich, Poznań 1886, s. 107–110.
4
E. Rastawiecki, Słownik…, s. 107.
5
S. Bednarski, Materiały do historii o drukarniach w Polsce, a mianowicie o drukarniach lwowskich i prowincjonalnych, Lwów 1888.
6
K. Estreicher, Bibliografia polska. Stulecie XVIII. Spis chronologiczny, t. 9, Kraków 1888, s. 220.
7
F. Bostel, Przywilej króla Augusta III dla Jana Józefa Filipowicza, rytownika i drukarza lwowskiego, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki” 1896, t. 2, s. 44; Kolejny przywilej, z roku 1758,
został w całości przytoczony w: Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów
polskich, t. 2: 1526–1830, oprac. T. Wierzbowski, Warszawa 1904, s. 117.
8
W. Nowakowski, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Boskiej, Kraków 1902.
9
A. Ryszkiewicz, Polskie ex-librisy, Warszawa 1949, s. 9.
10
I. Dunikowska, Filipowicz Jan J., [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 454.
11
E. Chwalewik, Jan Filipowicz, rytownik i drukarz, [w:] Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, red. K. Budzyk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1951, s. 223–239.
12
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971,
s. 705; Słownik pracowników książki polskiej, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 1972, s. 221; Słow3
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publikacja Mariana Wojciechowskiego13. Sztycharz wspominany jest również
w opracowaniach autorstwa Hanny Widackiej14.
W ostatnich latach ukazało się kilka pozycji książkowych i artykułów poruszających zagadnienie twórczości Filipowicza z punktu widzenia historii
sztuki15. Wiesław Tyszkowski ustalił ostatecznie okres aktywności Filipowicza
jako drukarza od roku 1752, przyznając równocześnie, iż działalność graficzna
tego twórcy sięga roku 174116. Autor przytoczył również w pełnym brzmieniu
przywilej wydany sztycharzowi przez króla Augusta III w roku 1752, zamieścił spis książek, które wyszły z jego drukarni, oraz pokaźny aneks reprodukcji grafik. Wydana w 2003 r. publikacja Ewy Łomnickiej-Żakowskiej zawiera,
prócz kilku reprodukcji rycin Filipowicza, krótki opis jego działalności na tle
środowiska lwowskiego i, w szerszym kontekście, polskiego. Te same informacje biograficzne autorka powtórzyła w swej kolejnej książce. W tym przypadku
zostały one dodatkowo opatrzone sporą liczbą rycin artysty, spośród których
wiele zostało opublikowanych po raz pierwszy.
Źródła pisane dotyczące Jana Józefa Filipowicza w wyniku licznych zawirowań historycznych znalazły się w większości poza granicami kraju, przede
wszystkim na terytorium obecnej Ukrainy – we Lwowie. W ostatnich latach
niewielka część tamtejszych archiwaliów została wydana drukiem17. Informacje w nich zawarte w dużym stopniu poszerzają dotychczasowy stan wiedzy
o sztycharzu, podając wiele cennych faktów z życia oraz twórczości artysty.
nik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 2, red. J. Maurin-Białostocka et al., Wrocław 1973, s. 219–220.
13
M.J. Wojciechowski, Exlibris – godło bibliofila, Kraków 1978, s. 52, 57.
14
H. Widacka, Matka Boska Berdyczowska w grafice XVIII i XIX wieku, Warszawa 1998; eadem,
Katalog portretów: geneza, założenia metodyczne, funkcje, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki
Narodowej” (dalej BIBN) 1999, nr 4, s. 52–54; eadem, Reprint katalogu E. Hutten-Czapskiego,
[w:] BIBN 2000, nr 3, s. 44–45; eadem, Stare druki a problemy badawcze grafiki dawnej, BIBN
2001, nr 3, s. 58–60; eadem, Grafika w kolekcji Krasińskich, BIBN 2002, nr 4, s. 58–60.
15
W. Tyszkowski, Produkcja drukarni Jana Filipowicza we Lwowie, [w:] „Czasopismo Zakładu
Narodowego Imienia Ossolińskich” 2002, t. 13, s. 13–37; E. Łomnicka-Żakowska, Grafika portretowa epoki saskiej w Polsce w relacji z późnobarokową grafiką europejską, Warszawa 2003; eadem, Grafika polska wieku XVIII. Rytownicy polscy i w Polsce działający, Warszawa 2008; T. Niklas, Cudowne wizerunki maryjne w grafice Jana Józefa Filipowicza, [w:] Między Wrocławiem
a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red.
A. Betlej, K. Brzezina-Scheuerer, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 333–339; idem, Потрібні
мідерити – аналіз вибраних прикладів львівської графіки ХVІІІ ст. у контексті концепції
довгого тривання, „Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” 2011, nr 6, s. 48–60.
16
W. Tyszkowski, Produkcja drukarni…, s. 13–14.
17
О. Лильо, Посмертний опис майна львівського ґравера і друкаря середини XVIII ст.
Івана Филиповича, „Записок Наукового Товариства імені Шевченка” (dalej: ЗНТШ) 1998,
t. 236, s. 464–475; В. Вуйцик, Нові документальні відомості про українського гравера і друкаря XVIII ст. Івана Филиповича, ЗНТШ 1998, t. 236, s. 457–463.
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O ile źródła pisane pozostały za wschodnią granicą, o tyle dorobek artystyczny Filipowicza jest stosunkowo bogato reprezentowany w zbiorach na
terenie Polski. Dotychczasowa kwerenda przeprowadzona w placówkach państwowych i zakonnych na terenie całego kraju pozwoliła powiększyć znany
wcześniej zbiór rycin o nowe dzieła. Poszukiwania objęły swym zasięgiem następujące archiwa i biblioteki: Bibliotekę i Archiwum Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum i Bibliotekę Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Ojców Kapucynów w Krakowie, Archiwum
Ojców Karmelitów na Piasku w Krakowie, Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Bibliotekę Ignatianum w Krakowie, Polską Akademię
Umiejętności w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Bibliotekę Narodową w Warszawie, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Miasta
Stołecznego Warszawy, Muzeum Pałac w Wilanowie, Bibliotekę Kórnicką Polskiej Akademii Nauk, Bibliotekę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Bibliotekę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum Lubelskie, Bibliotekę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na etapie badań
szczegółowych kwerendy prowadzono w lwowskich placówkach naukowych,
przede wszystkim w Centralnym Państwowym Archiwum Ukrainy we Lwowie, a także w Bibliotece Naukowej Uniwersytetu im. Iwana Franka i Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.
Wiedzę o osobie Jana Józefa Filipowicza można zatem czerpać z dwóch
źródeł – pozostawionej spuścizny (ryciny, książki) oraz dokumentów archiwalnych (kontrakty, testament). Dzięki temu możliwe staje się badanie tej postaci zarówno na płaszczyźnie historycznej, jak i artystycznej. Pierwsza z nich
została zilustrowana na przykładzie zachowanego kontraktu i korespondencji między Filipowiczem drukarzem a zleceniodawcą – Józefem Aleksandrem
Jabłonowskim. Działalność rytowniczą z kolei ukazano poprzez analizę porównawczą zachowanego dorobku artysty z ówczesną twórczością rytowniczą
pochodzącą z Augsburga. Celem wspomnianych zabiegów jest próba przybliżenia twórcy widzianego z odmiennych perspektyw – jako drukarza zaspokajającego kulturalne potrzeby zleceniodawcy-magnata i jako lwowskiego rytownika oraz próba przybliżenia jego twórczości w kontekście ówczesnej grafiki europejskiej.
Jan Józef Filipowicz bez wątpienia zalicza się do ważniejszych postaci polskiej grafiki XVIII stulecia. Ten czynny przez ćwierć wieku artysta (od wczesnych lat 40., aż do swej śmierci w 1766 r.) jako jeden z nielicznych rytowników był serwitorem monarchy, posiadając nadany mu przez Augusta III Sasa
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tytuł królewskiego drukarza i rytownika. Z jego oficyny wychodziły popularne
wówczas druki z zakresu prawa, rytował dla znanych osobistości świeckich –
Jabłonowskich, Sapiehów, Sanguszków i duchownych – braci Andrzeja i Józefa Załuskich, biskupów: Ignacego Wyżyckiego i Atanazego Szeptyckiego.
Jego działalność obejmowała rozmaite prace: od projektowania i wykonywania sztychów o przeznaczeniu dewocyjnym czy panegirycznym, po tworzenie
złożonych kompozycji o skomplikowanym programie ikonograficznym, służących do ilustrowania książek.
Jego drukarnia mieściła się przy rynku, w kamienicy zwanej po jednym
z pierwszych właścicieli jakubszolcowską18. Budynek nabył dnia 10 IX 1758 r.19
Na parterze znajdowała się jego drukarnia, tam również prowadzono sprzedaż
książek. Reszta pomieszczeń była użytkowana m.in. przez zakon karmelitów.
Filipowicz zatrudniał dwóch pomocników: Jana Migłowskiego i zecera
Stanisława Klimięckiego20. Sam typograf cieszył się popularnością we Lwowie,
a ogłoszenia o nowościach wydawniczych z jego oficyny ukazywały się nawet
w prasie ogólnopolskiej21. Istotna, w kontekście ówczesnej sytuacji środowiska
grafików, była także niezależność tego artysty, który dysponował własnym zakładem drukarskim oraz pracownią sztycharską we Lwowie. W epoce, w której
większość rytowników wędrowała od miasta do miasta, wykonując konkretne
zlecenia głównie na zamówienie kościelne, niezależność finansowa oraz swoboda twórcza wynikająca z posiadanego przywileju królewskiego czyniły z artysty osobę o szczególnej pozycji społecznej. Jako twórca wykazywał się niezależnością artystyczną, potrafił jednak, gdy zaszła taka konieczność, wpisać
się w obowiązujący schemat ikonograficzny. Zapoczątkowywał nowe zjawiska
w grafice ziem ruskich, jako pierwszy rytował ekslibrisy we Lwowie, a szerzej –
na całej Rusi.
Na początku lat 30. XVIII w. Lwów powoli podnosił się z długoletniego
zastoju spowodowanego wojną północną i przetaczającymi się przez kraj epidemiami. Kryzys objął wszystkie dziedziny życia, nie wyłączając rynku księgarskiego. Popyt na książki był słaby, dominowała literatura sakralna, przede
wszystkim żywoty świętych, a z dzieł świeckich panegiryki powitalne i żałobne
Ł. Charewiczowa, Czarna kamienica, Lwów 1935, s. 35.
ЦДІА України у Лъвові, ф. 52, oп. 2, спр. 433, s. 401; Przytaczam za: В. Вуйцик, Нові документальні відомості…, s. 459.
20
В. Вуйцик, Нові документальні відомості…, s. 459.
21
S. Grzeszczuk, D. Hombek, Od „Nowin Polskich” do „Kuriera Warszawskiego”, [w:] Książka
polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku, t. 4, cz. 1, red. Z. Goliński, Kraków 2000, s. 129,
189–190.
18
19
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po śmierci znaczniejszych przedstawicieli szlachty lub magnaterii22. Najsilniejszą pozycję na ówczesnym rynku wydawniczym miał zakon jezuitów.
Stopniowo sytuacja uległa poprawie, począwszy od późnych lat 30. do
miasta zaczęło napływać wielu rzemieślników. Wśród nich były również osoby zajmujące się książką: Tych zasię [księgarzy], jak i drukarzy było zawsze
wielu, pierwszych sprowadzały jarmarki, drugich sprowadzała Staropigja, drukarnia miejska i drukarnie żydowskie23. Dodatkowym atutem przemawiającym
za atrakcyjnością Lwowa dla ówczesnych drukarzy była wolna konkurencja,
gdyż przymus cechowy nie łączy ich ani w cech osobowy, ani tak jak w innych
miastach w cechy pokrewne przymusem nie wyznacza24. Ograniczenie dla tej
swobody stanowiły wysokie koszty założenia i utrzymania drukarni. Zbyt
książek pozostawał niepewny, przy znacznej konkurencji mało zyskowny, stąd
większość warsztatów należała do zgromadzeń zakonnych, a liczba wytwórców prywatnych stale się zmieniała.
Tak trudne warunki wstępne przy jednoczesnej chwiejności rynku księgarskiego sprawiały, iż osoby zakładające własną drukarnię poszukiwały sposobów zabezpieczenia się przed nieprzewidywalnością rynku i zapewnienia
sobie narzędzi do skutecznej rywalizacji z konkurencyjnymi oficynami kościelnymi. W tym celu zabiegano o uzyskanie przywilejów bądź to o charakterze grupowym, bądź też jednostkowym. Otrzymanie tego typu dokumentu nie
było jednak proste. Aby prośba dotarła do kancelarii królewskiej, a tam została
pozytywnie rozpatrzona, należało pozyskać sobie wysoko postawione osoby,
które poparłyby te dążenia. Role tę najczęściej pełnili dotychczasowi zleceniodawcy typografów. Jan Józef Filipowicz znalazł takiego protektora w osobie biskupa lwowskiego Józefa Ignacego Wyżyckiego.
14 IX 1752 r. artysta otrzymał przywilej od króla polskiego Augusta III
Sasa. Na mocy wystawionego w Warszawie dokumentu Filipowicz stał się serwitorem monarchy, który w uznaniu jego talentu i doświadczenia nadawał mu
tytuł królewskiego drukarza i rytownika wraz z prawem do prowadzenia działalności typograficznej na terenie miasta i sprzedaży wydawanych książek25.
August III polecał usługi Filipowicza kapitule lwowskiej i magistratowi. Typografowi wolno było wydawać książki o przeznaczeniu świeckim, ale także
mszały i brewiarze dla Kościoła katolickiego.
22
23
24
25

Ł. Charewiczowa, Lwów na przełomie XVII i XVIII wieku, Lwów 1931, s. 372.
Eadem, Lwowskie organizacje zawodowe, Lwów 1929, s. 147.
Ibidem, s. 161–162.
F. Bostel, Przywilej…, s. 44, 65; W. Tyszkowski, Produkcja drukarni…, s. 15.
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Wystawienie przez króla przywileju na założenie własnej drukarni i uznanie
za serwitora tworzyło dla artysty zupełnie nową sytuację prawną26. Dokument
ów wyodrębniał daną osobę wraz z całym majątkiem spod władzy miasta i przenosił pod prawodawstwo królewskie. Typograf został również zwolniony z płacenia ceł krajowych, zezwolono mu na działalność niezależną od organizacji cechowych, a nawet na zakładanie warsztatów bez uprzedniego uzyskania obywatelstwa. Za czynienie przeszkód w działalności drukarskiej i księgarskiej groziły
sankcje prawne w postaci grzywny, w przypadku przywileju Filipowicza było to
1000 zł węgierskich. W dokumencie rytownik jest określany jako obywatel miasta Lwowa, ale również jako nobilis27. Nie wiadomo jednak, czy termin ten należy tłumaczyć jako szlachetnie urodzony – szlachcic, czy tylko jako przymiotnik
„znany, znakomity”. Z pewnością jednak tytuł ten jest odzwierciedleniem silnej
pozycji, jaką wśród mieszczaństwa lwowskiego zdobył sobie Filipowicz.
Wkrótce drukarnia rozpoczęła działalność i już w roku 1753 ukazała się
jedna z pierwszych sygnowanych książek z oficyny Filipowicza – Nabożeństwo
ku czci Anny S. z książeczkami w r. 1725 do druku w Wilnie podanej wybrane…28. Sprawą otwartą jest, czy sztycharz organizował własną drukarnię od
podstaw, czy też może przejął lub zakupił warsztat po kimś innym. Zbieżność
dat, na którą wskazuje Aleksander Bober, pozwala sądzić, iż Jan Filipowicz
nabył całą drukarnię bądź część jej wyposażenia od Pawła Golczewskiego lub
jego spadkobierców29. Z badań wynika, iż z całą pewnością współpracował
z nim jako rytownik, zachowała się książka wydana przez oficynę Golczewskiego z sygnowaną ryciną Filipowicza. Zgodnie z tekstem przywileju i zapotrzebowaniem zleceniodawców Filipowicz wydawał wiele druków religijnych
i panegiryków. Zdarzały się również książki o tematyce historycznej, jak omawiana praca – Dwunastu wodzów, a nawet pisma skierowane przeciw Żydom –
Złość żydowska przeciwko Bogu i bliźniemu… autorstwa jezuity Gaudentego
Pikulskiego. Szczególnie ta ostatnia odbiła się szerokim echem wśród drobnej
szlachty na prowincji, stając się przyczyną rozmaitych wystąpień skierowanych
przeciwko drukarniom i publikacjom żydowskim30.
Filipowicz sukcesywnie dążył do poszerzenia swojej oferty księgarskiej, 25 IV 1757 r. uzyskał przywilej kancelarii nadwornej na druk książek
M. Juda, Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992, s. 22–23.
W. Tyszkowski, Produkcja drukarni…, s. 13.
28
Za pierwszą książkę wydaną przez Filipowicza W. Tyszkowski uważa dzieło Klemensa Chodykiewicza, Relatio coronationis thaumaturgae imaginis Deiparae Virginis Mariae in ecclesia…
29
A.W. Bober, Historia drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie, Lwów 1926, s. 10.
30
E. Chwalewik, Jan Filipowicz, rytownik i drukarz, [w:] Studia nad książką…, s. 228.
26
27
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cerkiewnosłowiańskich31. Doprowadziło to do natychmiastowego konfliktu
z drukarnią prawosławną bractwa stauropigialnego, które miało monopol na
druk książek cyrylicą. Prawa swe wywodziło ono z przywilejów nadanych mu
jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę, a później przez Cerkiew prawosławną.
Przez okres ponad 150 lat drukarnia ta regularnie toczyła procesy z każdym,
kto próbował przełamać jej monopol32. Filipowicz podjął rywalizację z bractwem za przyczyną bp. Wyżyckiego, który pomógł mu uzyskać 25 IV 1757 r.
przywilej z kancelarii królewskiej zezwalający na druk książek ruskosłowiańskich. Zdążył nawet zamówić odpowiednie czcionki w Sokalu33. Drukarnia
stauropigii, oburzona działaniami Filipowicza, pozwała go przed oblicze sądu
królewskiego. Osobny pozew złożył bp Leon Szeptycki. Rozstrzygnięcie na korzyść bractwa nastąpiło 13 sierpnia tego samego roku. Przyczyn porażki Filipowicza należy szukać w śmierci bp. Wyżyckiego, który swym autorytetem
wspierał dążenia drukarza. Pozbawiony możnego protektora Filipowicz dobrowolnie zrzekł się przywileju, jego oryginał wraz z czcionkami cyrylickimi złożony został w archiwum stauropigii we Lwowie. Konflikt ten nie miał
jednak dla Filipowicza żadnych długofalowych konsekwencji. Sztycharz dalej
prowadził interesy ze stauropigią, która zaledwie rok po wspomnianym procesie tytułowała go mianem naszego konfratra34.
Niepowodzenie w staraniach o prawa do druku książek unickich wkrótce
zostało zrekompensowane innym sukcesem. Dnia 19 VIII 1758 r. w Warszawie Jan Józef Filipowicz uzyskał kolejny przywilej królewski, dzięki któremu
mógł rozpocząć druk opracowania z zakresu prawa cywilnego i procesowego
Accessoria, statut i konstytucje z Czaradzkiego, Ładowskiego i suplementa Załuskiego… do procesu potrzebniejszego…35. Pozycja ta cieszyła się wśród szlachty olbrzymią popularnością, sam Filipowicz wydawał ją trzykrotnie – w 1758,
1760 i 1765 r. Prawa do takiej publikacji z pewnością zapewniały stały zysk na
dość wysokim poziomie.
W niniejszym artykule przedstawione zostaną fragmenty nieznanej dotąd
korespondencji między księciem Józefem Aleksandrem Jabłonowskim a Janem Józefem Filipowiczem, a także dokumentów dotyczących planowanego
D. Zubrzycki, Historyczne badania…, s. 19–28.
M. Juda, Przywileje drukarskie…, s. 69–70.
33
D. Zubrzycki, Historyczne badania…, s. 19.
34
Центральний державний історичний архів України у Лъвові (dalej: ЦДІА України
у Львові), ф. 129, оn. 1, сnр. 1187, арк. 6 зъ.–7. Рукоnuс. Орuгінал; cyt. za: В. Вуйцик, Нові
документальні відомості…, s. 461.
35
Materiały do dziejów piśmiennictwa…, t. 2, s. 117.
31
32
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druku kolejnych tomów Dwunastu wodzów…36. Źródła archiwalne znajdujące
się w lwowskich placówkach pozwalają poznać proces planowania i realizacji
zleceń drukarskich, jak również rolę, jaką odgrywały w tym przedsięwzięciu
opinie zleceniodawcy37. Życie i działalność polskiego magnata Józefa Aleksandra Jabłonowskiego doczekały się sporej liczby opracowań naukowych; za najpełniejsze z nich, traktujące o mecenacie artystycznym księcia i jego poprzedników, należy uznać książkę Andrzeja Betleja38.
Jabłonowski, umiejętnie łączący miłość do ojczyzny i szacunek dla przeszłości z nowoczesnymi prądami oświeceniowymi, był jednym z największych
mecenasów sztuki i kultury w Rzeczypospolitej XVIII stulecia. Nie poprzestawał on jedynie na funkcji zleceniodawcy, częstokroć wykorzystywał swoją wiedzę i erudycję w praktyce. Największy okres tej aktywności przypadł na lata 50.
XVIII w., kiedy to między rozmaitymi zamierzeniami wydawniczymi nawiązał
on kontakt z oficyną lwowskiego rytownika i typografa Jana Józefa Filipowicza.
Obok bogatej działalności księcia jako mecenasa szczególne miejsce zajmuje jego dorobek pisarski39. Początek autorskiej twórczości datuje się na rok
1741. Od tamtego czasu pisał stale i chociaż nie wszystkie jego prace zostały
wydane drukiem, to zachowana spuścizna (drukowana i rękopiśmienna) pozwala zyskać wyobrażenie o skali dorobku Jana Aleksandra Jabłonowskiego
jako pisarza.
Współpracę Filipowicza z rodem Jabłonowskich datuje się na czas wcześniejszy niż druk Dwunastu wodzów… Już w połowie lat 40. artysta wykonał ozdobną rycinę do książki Faustyna Grodzickiego Theatrum Eloquentiae
J.A. Jabłonowski, Dodecas ducum Martis Poloniae magniq. ducatus Lithuaniae ceu classicum
Sarmatiae universo ad mirandum hostibus ad terrendum Patriae ad triumphum posteris ad exemplum post liminio, cxcitatum vindicatumq. studio et opera Josephi Alexandri de ducibus Prussiis
atq. principis S. R. J. Jabłonowski Dapiferi Magni Ducatus Lithuaniae, Buscensis, Vołpensis, Korsunensis, Onyxtanēsis, Dzwinogrodensis, Zagoscensis, etc. Gubernatoris, Racancinensis, Ławaryensis,
praefecti, Equitis, Palatini Rheni S. Huberti, Exercituum Regni Poloniae Rothmagistri Anno á nativitate Dei exercituum 1754. Kolejna karta zawiera tytuł polski: Dwanaście wodzów polskich z 16tu;
wszystkich tylko dożywotnich, y naszego iuż wieku: buławy szacowane, kleynot bezcenny, wolność
upiastowały. A tu się mówi o wszystkich prawie hetmanach, potrzebach, domach, imionach y rycerzach godnych nieśmiertelney pamięci w co y kronika wchodzi woienna cała z zawistnemi Sąsiady
przez J. O. Józefa Alexandra Xiążęcia Prussów y S. P. R. Jabłonowskiego Stolnika W. W. W. X. Litewskiego, Buskiego, Wołpińskiego, Korszuńskiego, Onyxtańskiego, Dzwinogrodzkiego, Zagośćkiego
etc. Starostę, Rakańciskiego, Ławaryjskiego dzierżawcę, Kawalera orderu Rhyńskiego S. Huberta,
Rhotmistrza woysk koronnych roku od narodzienia Boga Zastępów 1754. Leopoli typis Joannis Filipowicz S. R. M. typographi et chalcographi privilegiati, Lwów 1754.
37
Serdeczne podziękowania pragnę złożyć dr. hab. Andrzejowi Betlejowi za życzliwą pomoc
przy wskazaniu i udostępnieniu rzeczonych materiałów archiwalnych.
38
A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka XVIII wieku, Kraków 2010; stan badań
nad J.A. Jabłonowskim: ibidem, s. 157–159.
39
Ibidem, s. 304.
36
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Illustrium40. Dzieło to ukazuje herb Stanisława Wincentego Jabłonowskiego
umieszczony na postumencie, pod zwieńczoną koroną książęcą kotarą41.
Wydanie pierwszego tomu Dodecas ducum martis Poloniae… wyszło
z lwowskiej drukarni Jana Józefa Filipowicza w 1754 r.42 Pracę poprzedzał
wierszowany wstęp, w którym autor zwracał się do czytelnika:
Dwunastu polskich nieprzyjaciół liczę
Stambuł, Taurikę, Bukareszt i Siczę,
I Niemców kiedyś Węgry, Siedmiogrody,
Ruś, Szwed, Brandenburg, Czech, Wołoch, narody.
Nie mówże czemu: dwanaście hetmanów?
Chybaś niewiadom dziejów polskich stanów
Czym raz był pokój, w owym czasie wojna
Odpowiedź wprzódy? Będzie myśl spokojna43.

Wizualnym podkreśleniem związku autora z wybitnymi postaciami historycznymi przedstawionymi w tekście było umieszczenie miedziorytu z monogramem książęcym, rylca Jana Józefa Filipowicza44. W książce ukazane zostały
sylwetki dwóch wodzów – Jana Magnusa Tarnowskiego i Mikołaja z Granowa
Sieniawskiego. Jak podaje Betlej, pełna lista postaci historycznych przewidzianych do następnych tomów miała obejmować: Jerzego „Herkulesa” Radziwiłła,
Mikołaja Radziwiłła, Stanisława Lanckorońskiego, Konstantego Ostrogskiego,
Michała Kazimierza Paca, Stanisława Potockiego, Pawła Sapiehę, Romana Sanguszkę, Wincentego Gosiewskiego i Jeremiego Wiśniowieckiego45. Realizacja
tego planowanego z rozmachem zamierzenia była częścią szeroko zakrojonego
planu idealizacji rodu Jabłonowskich i jego historii.
Współpraca z Jabłonowskim nie zawsze jednak miała spokojny przebieg.
Nie brakowało również konfliktów między zleceniodawcą a wykonawcą, czego najlepszym przykładem jest zachowany list z dnia 5 III 1755 r. napisany
przez Andrzeja Grądzkiego, jezuitę, prefekta drukarni jezuickiej we Lwowie,
F. Grodzicki, Theatrum Eloquentiae Illustrium Personarum Apparatu Ex antiquissimis et probatissimis Rhetoribus Oratoribus et Archirhetoribus Instructum seu Disseratio de Magna Arte
Rhetoricae, Lwów 1745.
41
A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati…, s. 87–88; E. Łomnicka-Żakowska, Grafika polska XVIII wieku, Warszawa 2008, s. 71.
42
A. Betlej doprecyzowuje czas wydania na początek roku 1755, zob. Sibi, Deo, Posteritati…, s. 247.
43
J.A. Jabłonowski, Dodecas ducum…, k. 4.
44
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=415&from=FBC [24 II 2013].
45
A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati…, s. 247.
40

206
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a adresowany do Józefa Załuskiego. Grądzki skarżył się w nim na hetmana Jabłonowskiego, że ten zwleka z pokryciem kosztów druku książki swego autorstwa. Jako dowód, że jego problem nie był odosobniony, wspomina on w liście,
iż Dodecas ducum martis Poloniae… jest od pół roku skończone u Filipowicza,
ale nie chce on ich sprzedawać, zanim od Jabłonowskiego nie odbierze satysfakcji46. Tom pierwszy, którego druk ukończono już w 1754 r., do musiał więc
faktycznie trafić do sprzedaży dopiero w roku następnym.
Józef Aleksander Jabłonowski planował kontynuację dzieła, obliczanego
pierwotnie na trzy tomy47. Zachowały się nawet warsztatowe wersje tej pracy
i rękopisy samego autora datowane na rok 174548. Istniejąca w zbiorach lwowskich dokumentacja prowadzona przez dwór Jabłonowskiego pozwala prześledzić proces powstawania książki, jej drogę od autora do drukarni.
W kilka lat po wydaniu pierwszego tomu książę rozpoczął działania zmierzające do wydania kolejnych części. W Nocie N. Dodecas, czyli kontrakcie
zwartym dnia 6 IX 1759 r. z typografem Janem Józefem Filipowiczem, można przeczytać: Stanęła umowa czyli kontrakt z JP. Janem Filipowiczem Typographem lwowskim o kontynuację manuskryptu Dodecas hetmanów przez s.p.
JP. Siemiginowskiego podanego do druku początku ad litera Nn, a od życia Sieniawskiego In recenti do kontynuacji konserowanego id est In n. wszystkich życia
hetmanów dwunastu popaginowanych i zapisanych w pierwszym punkcie niniejszej dyspozycji w ten niżej opisany sposób.
1. Ma się drukować na papierze zaczętym przez połowę na rygatowym, a przez
połowę na ordynaryjnym z korektą jako najdoskonalszą. Na regatowym tylko dwanaście egzemplarzy.
2. Drukiem równym wybranych już dwóch egzemplarzy z literami z początku
wielkimi portretami imagowanymi hetmanów.
3. Od arkusza jednego nie więcej jak złotych dziesięć pretendować drukarnia
pomienionego P. Filipowicza zapłaty ma.
4. Papieru cena jaka przy odebraniu tych egzemplarzy pokaże się sprawiedliwie
na ryzy wydrukowana, nagrodzona ze skarbu J. Xcia Jmci Wojewody kompensowana będzie.
Rkps BN 3255, t. 1; cyt. za: P. Buchwald-Pelcowa, Godzisław Baszko i Anecdota, czyli edytorskie nieporozumienia dwóch Józefów, Jabłonowskiego i Załuskiego, „Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska”, Lublin – Polonia, Sectio FF, 2002/2003, vol. 20/21, s. 8.
47
M. Dogiel, Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuanie, ex originalibus et exemplis
authenticis descripti et In Lucem editi, Wilno 1758.
48
Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie, 1160, 1r–26v, 152r–172v, 177r–405v, cyt. za:
A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati…, s. 305.
46
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Tomasz Niklas

5. Termin wydrukowana deklaruje J.P. Filipowicz najdalej za niedziel piętnaście
a najwięcej za dwadzieścia cztery, dlaczego doprasza się przysłania pieniędzy
z czerwonych złotych piętnaście i nalegał, że wziął już na to opus czerwonych
złotych dwadzieścia osiem. Którą to umowę własną ręką podpisuję się.
Datt we Lwowie 06 7bris 1759
Filipowicz49

Jak widać, Jabłonowskiemu zależało na szybkiej kontynuacji rozpoczętego
kilka lat wcześniej dzieła. Umawiający się ściśle określili zakres prac i finalną
formę Dodecas, cenę oraz termin realizacji. Planowano przygotować dwa rodzaje wydania – na papierze rygatowym i na ordynaryjnym. Hetmańskie życiorysy miały zostać opatrzone stosownymi imaginowanymi portretami. Również
zamiar stworzenia galerii portretowej przodków i powinowatych miał prawdopodobnie związek z planami wydawniczymi50. Księciu zależało na sprawnej
pracy korektora i drukarza, aby całość była gotowa na najbliższe obrady sejmu
w Warszawie: Dodecas musi się przequrować, jeno Sieniawskiego życie posłać
X. Pruszyńskiemu i prosić o dokończenie podług planty pierwszego tomu jako
najprędzej. Z cierpliwością będę czekał drugich a to aby był czas wydrukować
go i żeby pod Sejm wyszedł tom pierwszy51. Jednocześnie zlecał, aby Filipowicza
zagodzić podług kontraktu, zapewniając przy tym, że drugi i trzeci tom drukować będzie52. Drukarz powinien pracować szybciej, co – według Jabłonowskiego – było jak najbardziej możliwe, gdyż Druk prędko idzie kiedy typograph
chce. Widziałem ja różnych pism w Warszawie co kilkanaście arkuszy przez noc
i dzień wydrukują53. Korektą Dodecas ducum… miał się zająć jezuita, ks. Siekierzyński, który obligował się do tego zadania za tabakierę i 100 złotych54.
Pod datą 1760, operów we Lwowie będących, znaleźć można następujące
informacje o postępie prac u Filipowicza:
1. Dodecas w Typographi Filipowicza drukuje się od litery N. n. to jest od życia
Sieniawskiego na ordynaryjnym papierze, a na ryglowym ma bydź exemplarzów dwanaście.
49
Biblioteka Naukowa Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (dalej BNAN
we Lwowie), 103/152, k. 38.
50
A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati…, s. 259–260.
51
BNAN we Lwowie, 103/152, k. 35.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
54
Ibidem.
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2. Od arkusza jednego wydrukowanego z korektą jako najdoskonalszą i literami sztychowanemi initialnemi, stetit na zł 10.
3. Papieru wiele i takiego przy dokończeniu całego opus wyjdzie tyle podług
zwyczajnej ceny na ryzy zredukować i z karbu J. O. Xcia JMci Pana zapłacić
należeć będzie.
4. Termin zakończenia druku opisany a data kontraktu za niedziel dwadzieścia cztery, to jest 6ta 7bris 1759 ad 6 martii 1760. Ale potrzeba mu zawczasu
dosłać niedostających Radziwiłła, Paca i Jabłonowskiego hetmanów.
5. Dostał na te Opus:
1° od p. Siemiginowskiego jako sam asserit 20 jest 504
2° In 7bri z Podhorzec posłało się 10… 10055.

Na dzień 16 VIII 1760 r. datowany jest list Jana Józefa Filipowicza do Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, w którym pisze on: Ja niżej wyrażony oświadczam tym rewersem moim i daję informacją tak już wydrukowanych ksiąg Jaśnie
Oświeconego Księcia Jmci Wojewody Nowogrodzkiego Pana mego miłościwego,
jako jeszcze niedrukowanych przyczynę wyrażam. Naprzód Opus Institulatum
Dodecas Ducum Martii Poloniae zaczęte Anno 1754, continua tum jest do trzeciego hetmana Krzysztofa Radziwiłła, co wynosi arkuszy 50.
Za drukowanie tych 50 arkuszy, rachując arkusz do druku po złotych 10 czyni…
zł 500.
Na regałowym papierze wydrukowanych egzemplarzy 12, na które wyszło tegoże papieru Liber 25.
Za ten papier należy się zł 50.
Na papierze klejowym gdańskim egzemplarzy 200, na które wyszło ryz 20, liber 15.
Za co czyni….. zł 246.
Za co wszystko suma wynosi zł. 796 gr. 24.
Ad rationem specificati sumptu wziąłem czerwonych złotych 20, co czyni złotych polskich 504. Należy się jeszcze ad complementum perliolutonis zł. polskich
292, gr. 2456.

Filipowicz tłumaczy się w liście z przestoju w druku zleconych przez Jabłonowskiego książek: Kontynuować pierwszego tomu nie mogę dalej, bo nie mam
przysłanego sobie do drukowania Krzysztofa Radziwiłła życia, bez którego nie
55
56

Ibidem, k. 37.
Ibidem, k. 41–42.

209
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mogę zacząć drukować Jan Zamoyskiego hetmana, bo nie wiem siła mi zabierze
numerus marginalia.
Niedostarczenie życiorysu hetmana Radziwiłła niosło ze sobą kolejne
problemy z realizacją zaplanowanych prac, przede wszystkim opóźniał się sam
termin zakończenia druku: Zaczem wyrażam J. O. Kcia Jmci o przysłanie mi
tego Hetmana Krzysztofa Radziwiłła, którego wydrukowawszy, succesive innych
hetmanów drukować będę, tylko żeby mi był przydany accuratus corrector. Jednakże complementum operis wystarczyć się nie może na sejm przyszły, ile że restat jeszcze przynajmniej arkuszy 50 do drukowania.
Dalej typograf wspomina, iż rozpoczął już druk drugiego tomu:
Co należy do drugiego tomu, któren się zaczyna od siódmego hetmana Marcina Kazanowskiego, o tym czynię wiadomo, że ten hetman wydrukowany; po
nim już zacząłem Stanisława Koniecpolskiego i następujących kontynuować
będę, jeżeli mnie zajdzie rozkaz Pański et sumptus (…) na papier jako i na
drukowanie.
Chciałbym oraz wiedzieć czyli będzie jaki tytuł do drugiego tomu In fonte operis
przysłany.

W bogatej korespondencji Józefa Aleksandra Jabłonowskiego często można natrafić na ślady nieporozumień edytorskich dotyczących pojawiających się
w tekstach błędów i niedopatrzeń oraz ich korygowania. Nie inaczej było przy
druku Dwunastu wodzów…. W omawianym liście Jan Józef Filipowicz wspomina, że prace nie mogą się dalej posunąć między innymi ze względu na liczne
błędy korektora. Drukarz bronił się, zaznaczając, że korygowanie niedociągnięć w tekście nie leży w zakresie jego kompetencji:
Nieodważam się śmiało drukować, bo egzemplarz inaczej jest pisany, a po wydrukowaniu insza zachodzi korekta, jakoż w hetmanie Kazanowskim error poprawiony Wołoch, a w egzemplarzu znajduj się Włoch. czemu ja nie jestem
winien, dla czego opus oporem iść musi. Należało temu, któren dawał korektę,
zważywszy sens amanuensis errorem poprawić, co do mnie mniej należy.
Co wyraziwszy według rozkazu Pana mego Miłościwego i Dobrodzieja dla finalnej decyzji uczyniwszy zupełną kalkulacją z księdzem Klemensem, któremu
ten interes od Waszej książęcej Mci jest zlecony, dla lepszej wiary własnymi rękami spólnie podpisujemy.
I to jeszcze donoszę, że całego manuskryptu pierwszego tomu aż do Jana Zamoyskiego niepoczytam, bo sexterny są razem złączone i nie można ich dzielić
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póki się nie wydrukuje Jan Zamoyski. Tego zaś drukować nie można póki nie
będę miał życia Krzysztofa Radziwiłła.
Datt. we Lwowie 16. Augusti 1760 Anno
Fr. Clemens Chodykiewicz
S. I. Lector Ord. Predm.
Tomasz Dmochowski
Jan Filipowicz
Informacja od Pana Filipowicza drukarza57

Rozmach działań Jabłonowskiego może budzić podziw, ale skłania też do
refleksji, że magnat stawiał sobie czasem zbyt wiele zadań jednocześnie, na
czym cierpiały ostatecznie jego plany edytorskie. Przypuszczać należy, że podobnie stało się w wypadku Dwunastu wodzów.
Szczegóły działalności drukarskiej Filipowicza stanowiły dotąd białą kartę;
poza listą tytułów, które wyszły z jego prasy drukarskiej, nieznane były bliższe
szczegóły i specyfika pracy. Przytoczone powyżej dokumenty nie tylko przekazują informacje o procesie powstawania książki księcia Jabłonowskiego, ale
również uchylają rąbka tajemnicy procesu wydawniczego ksiąg Filipowicza,
które właśnie pod względem edytorskim uznawane są za dzieła wysokiej klasy.
Kolejną interesującą informacją jest pośrednictwo innych autorów – Klemensa Chodykiewicza − w działalności drukarza. Wiadomo, iż Jan Józef Filipowicz
drukował jego książki przez cały okres swojej działalności. W wypadku kontaktów z Jabłonowskim stał się on poręczycielem i pośrednikiem.
Podobnie jak w wypadku działalności rytowniczej, tak również w pracy
edytorskiej Filipowicz posiadał możnych protektorów – biskupów Wyżyckiego
i Szeptyckiego. Odkrycie i bliższa analiza sieci takich kontaktów nie tylko wyjaśniają zakres pracy Filipowicza jako drukarza (tytuły i autorzy), ale również
pozwalają w pełni określić jego pozycję i wpływy, jakim ulegał, a także inspiracje, z jakimi miał szansę się zetknąć.
Źródłem wiadomości o artyście w stopniu co najmniej równym dokumentom archiwalnym jest samo dzieło. To właśnie ono, będąc finalnym efektem długiego procesu twórczego, może posłużyć do odszukania inspiracji
artystycznych, prześledzenia dróg rozwoju autora, jak również walorów artystycznych samej pracy. Z zagadnieniem rozpowszechniania poprzez dzieła
57

Ibidem, k. 41.
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graficzne wzorców formalnych, ikonograficznych, treściowych łączy się wiele kwestii. Pogląd o wyjątkowej wadze grafiki jako medium służącego rozpowszechnianiu wzorców jest w pełni uzasadniony –żadna inna dziedzina sztuki
w nowożytności nie dysponowała taką ilością oryginałów58. Współczesny stosunek do kopii i kopiowania jest inny niż w wiekach dawniejszych. Zakłada
się, że między kopią a oryginałem zachodzi różnica jakościowa, a nie tylko
ilościowa. Kopiowanie zaprzecza pojęciu sztuki: albo będzie niewierne (wyraża osobowość kopisty), albo jest po prostu powtórzeniem, więc nie mieści się
w kategoriach sztuki.
Recepcja prac i wzorów zależy od wielu czynników: ośrodka artystycznego
(o rozmaitym zasięgu), maniery w sztuce, wykształcenia, wyznania, pochodzenia (zleceniodawcy lub artysty). Należy zaznaczyć, że zakres inwencji i zapożyczeń, kopii i przeróbek był tak znaczny, że trudno jednoznacznie wykazywać bezpośrednie zależności. Czasem decydował gust zamawiającego, jego
wykształcenie, obycie ze sztuką (to samo w przypadku autora). Najczęściej
sięgano po sprawdzone wzorce. Żywot tych schematów był czasem wyjątkowo długi i zadziwiać może ich konsekwentne stosowanie jeszcze długo w XIX,
a nawet XX wieku59.
W grafice istniało pewne rozróżnienie na tę, której zadaniem jest ilustracja
i informacja wizualna (funkcje użytkowe), oraz tę dającą pole do samodzielnej wypowiedzi lub komentarza artystycznego autora60. Grafika od zawsze
pełniła funkcje użytkowe (mapy, ilustracje książkowe, druki ulotne rozmaitej
treści, obrazki dewocyjne, portrety). Podejście do grafiki jako dziedziny sztuki, pola do wypowiedzi artystycznej, najwcześniej kształtowało się we Francji
i w Augsburgu61. Właśnie temu ostatniemu miastu przypadła znacząca rola
centrum artystycznego (grafika, drukarstwo), z którego nowe wzorce rozpowszechniały się na całą Europę62. Był to ośrodek warsztatów rytowniczych, oficyn wydawniczych, drukarń (na przykład: Lucas i Wolfgang Kilianowie, Johann Georg Bergmuller, Johann Nilson). Ośrodek ten przejął po Antwerpii,
58
J. Talbierska, Nowożytna grafika europejska XV–XVIII wieku. Funkcje, ośrodki, oddziaływanie,
[w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne, red. K. Moisan-Jabłońska,
K. Ponińska, Warszawa 2010, s. 13.
59
T. Niklas, Потрібні мідерити…, s. 48–60.
60
J. Talbierska, Grafika europejska na przełomie XV i XVI wieku. Ośrodki, artyści i ich szkoły,
kierunki rozwoju, [w:] Sztuka około 1500. Materiały SHS, red. T. Hrankowska, Warszawa 1997,
s. 280–299; eadem, Główne ośrodki produkcji graficznej w Europie XVII wieku. Funkcje, artyści,
produkcja, [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce, Materiały SHS, Warszawa 1994, s. 103–124.
61
Eadem, Nowożytna grafika…, s. 23.
62
W. Telesko, Klaubers Eucharistie-Thesenblatter, [w:] Augsburg, die Bilderfabrik Europas.
Essays zurAugsburger Druckgraphik derfrühen Neuzeit, ed. J. Paas, Augsburg 2001, s. 189–197.
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Działalność artystyczna Jana Józefa Filipowicza, XVIII‑wiecznego rytownika…

która wiodła prym w dziedzinie grafiki sakralnej w XVI w., rolę źródła kompozycji hagiograficznych o rozległym wpływie. W XVIII w. grafiką dewocyjną
w Bawarii zajmowali się między innymi Gotfried Bernard Götz (1708–1774)
i bracia Klauberowie – Joseph Sebastian (1700–1768) i Johann Baptist (1712–
1787)63. W Augsburgu wypracowano bardzo popularny i poszukiwany rodzaj
rycin z przedstawieniami świętych i scenami biblijnymi z rozbudowanymi
rokokowymi obramieniami. Ryciny ilustrowały książki wychodzące z oficyn
Johanna Andreasa Pfeffela, Bartholomeusa Seuttera i Johanna Georga Hertela64. Kompozycje i tematyka wielu rycin ich autorstwa są niezwykle zbliżone
do dzieł Jana Filipowicza. Lwowianin miał nieco cięższą kreskę, komponował
bardziej schematycznie, lecz nie odbiegał poziomem artystycznym od europejskich twórców.
Rodzaje zapożyczeń, jakie Jan Józef Filipowicz czerpał z dzieł graficznych
Klauberów, można podzielić na ikonograficzne (dotyczące treści dzieła sztuki)
i formalne – wykorzystujące całą kompozycję, jej fragment − cytaty kompozycyjne lub będące mniej lub bardziej swobodną kompilacją rozmaitych wzorów.
Temu ostatniemu rodzajowi inspiracji w twórczości lwowskiego rytownika zostanie poświęcona kolejna analiza.
Prezentowane ryciny pochodzą z archiwów krajowych (Filipowicz) i zagranicznych (Klauberowie). Są to zarówno ilustracje książek (Biblia z 1748,
Życie Jezusa z 1737 r.), jak i dzieła zaplanowane jako druki luźne. Ryciny pochodzą także z cyklu dla Bractwa Różańcowego (lata 50. XVIII w.) i z Klauberowskich ilustracji Litanii Loretańskiej (1750–1755).
Święta Boża Rodzicielka należy do zbioru 54 rycin będących ilustracją do
Litanii Loretańskiej [il. 1]. Jest to dwuczęściowa kompozycja z widocznym
w górnym fragmencie ornamentalnie zdobionym kartuszem z wizerunkiem
Maryi z Dzieciątkiem. Poniżej ukazana została scena narodzin Jezusa w Betlejem. Nad złożonym w żłóbku Dzieciątkiem pochylają się Maryja i Józef, prócz
nich świadkami narodzin są także zwierzęta: osioł i wół. Dopełnieniem tej
ewangelicznej sceny jest postać Boga Ojca (właściwie ukazany w półpostaci)
zstępująca w obłokach pod stajenną strzechę.
Omawiana rycina jest fragmentem cyklu stworzonego specjalnie na zamówienie Bractwa Różańcowego (wyraźnie wskazuje na to treść inskrypcji
zamieszczanych pod scenami z życia Jezusa) [il. 2]. Całość nie była jak dotąd
63
R.J. Knapiński, Polskie niebo. Ikonografia hagiograficzna u progu XVII wieku, Pelplin 2007,
s. 20.
64
J. Talbierska, Nowożytna grafika…, s. 24.
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Il. 1. Cykl Litanii Loretańskiej, Święta Boża Rodzicielka, J.B. Klauber, 1750–1755 r.
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Il. 2. Cykl różańcowy, Narodzenie Jezusa Chrystusa, J.J. Filipowicz, lata 50. XVIII w.

Il. 3. Cykl Litanii Loretańskiej, Święta Boża Rodzicielka, fragment, J.B. Klauber, 1750–1755 r.

notowana przez badaczy. Większość ilustracji znajduje się w zbiorach krajowych, jednak pozbawione swego kontekstu pozostają nierozpoznane.
W wypadku analizowanej ryciny Filipowicz właściwie powtórzył zamysł
augsburczyków, zmieniając jedynie poszczególne detale [il. 3]. Przede wszystkim portret NMP z Dzieciątkiem został zastąpiony wspomnianą inskrypcją
(głosi to również stosowna inskrypcja na banderoli w części kompozycji).
Zmiany dotyczą również twarzy przedstawionych postaci, choć Filipowicz
konsekwentnie modeluje je według niemieckiego miedziorytu.
Rycina Klauberów jest ilustracją do książki Leiden und Sterben unsers
Herrn Jesu Christi [il. 4]. Jakkolwiek sama książka wydana została w roku 1770,
to rycina do niej musiała powstać przed tą datą, tym bardziej, że wzorowana
na niej kompozycja Filipowicza została stworzona przed 1766 r. (data śmierci
artysty). Ukazana tu została scena obnażenia Jezusa z szat, na pierwszym planie przygotowania do posadowienia krzyża w ziemi, w tle Jezus w otoczeniu
tłumu, za którym rysują się mury i dachy Jerozolimy. Ponad ziemską sceną
w otoczeniu obłoków i putt przedstawiono Boga Ojca.
Omawiana rycina została zastosowana przez Filipowicza przy tworzeniu
cyklu Drogi Krzyżowej (inskrypcja pod przedstawieniem – stacja X Jezus z szat
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Il. 4. Droga krzyżowa, stacja X Jezus z szat obnażony, J.B. Klauber, ok. 1766 r.

Il. 5. Droga krzyżowa, stacja X Jezus z szat obnażony, J.J. Filipowicz, połowa XVIII w.

obnażony) [il. 5]. Lwowianin dokonał zawężenia kadru (jeden robotnik zamiast
dwóch, tłum wokół Jezusa zredukowany bezpośrednio do oprawców zaangażowanych w narrację, „zamknięcie” całości tuż ponad głową Chrystusa), jednak
w najmniejszym stopniu nie pozbawiło to prezentowanej sceny siły wyrazu.
Ze wspominanego „kórnickiego” cyklu różańcowego pochodzi kolejna
ilustracja – Ukrzyżowanie Pana Jezusa [il. 6]. Ukrzyżowany (choć w proporcji
do reszty przedstawienia wydaje się, że to bardziej krucyfiks) widoczny jest na
tle nieba, w otoczeniu putt. W dolnej części kompozycji, u stóp krzyża (widoczni od pasa), św. Jan Ewangelista i Matka Boska. Przedstawienie zamykają
inskrypcje i narzędzia Męki Pańskiej. W tle – fragment miasta.
Pierwowzór tego miedziorytu również sięga Augsburga. W 1733 r. pojawił
się on w wydanej przez Franza Antona Ströttera Vita, doctrina, passio Domini
nostri Iesu Christi Symbolicis figures expressae, Epigrammate sacro elucidatae, pia
meditatione expensae, Centum iconismis aeneis exhibitae, Augustae Vindelicorum, Sumptibus Francisci Antonij Strötter, 1733 [il. 7]. Również w tym wypadku
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Il. 6. Droga krzyżowa, Ukrzyżowanie Pana Jezusa,
J.J. Filipowicz, połowa XVIII w.

Il. 7. Droga krzyżowa, Ukrzyżowanie
Pana Jezusa, J.B. Klauber, połowa
XVIII w.

Filipowicz dokonał kilku zmian: zamiast dwóch łotrów towarzyszących Zbawicielowi umieścił wspomniane Arma Christi, modyfikacji uległy też inskrypcje
i banderole. Bez zmian pozostała dolna część kompozycji ze św. Janem i Marią.
Puste miejsca po podstawach krzyży łotrów „zapełniono” fragmentem drabiny (uzupełnienie Arma Christi z obrzeży) i fragmentem skały. Wyraźniej niż
w przypadku ryciny augsburskiej zaznaczono też fragment Jerozolimy.
Kolejne dzieło to całostronicowy, rozbudowany miedzioryt ukazujących biblijne sceny Zmartwychwstania Chrystusa − Christi Triumphus65 [il. 8]. Centralną część przedstawienia zajmuje scena Zmartwychwstania (Chrystus unoszący się nad pustym grobem, trochę niżej siedzący anioł, przed nimi, w cieniu,
Biblische Geschichten / Deß Alten und Neuen Testaments, Denen Jungen Zu leichterer Erlehrnung, Denen Alten Zu Frischerer Behaltung, Denen Predigeren Zu geschwinderer Erinnerung, Allen
Zum nutzlichen und heiligen Augen-Lust, In Hundert fruchtbaren Blätteren Vorgestellet Von Joseph, und Johanne Klaubern, Brüder, Hoch-Fürstl. Bischöffl. Catholische Hof-Kupffer-Stecheren in
Augspurg. Im Jahr Christi 1748, Blatt 85 (Evangelium).

65
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Il. 8. Christi Triumphus, Klauberowie, XVIII w.

Il. 9. Droga krzyżowa, Zmartwychwstanie,
J.J. Filipowicz, połowa XVIII w.

Il. 10. Christi Triumphus, fragment, Klauberowie, XVIII w.
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uciekający, przerażeni żołnierze, którzy mieli pilnować grobu). W tle, nieco po
lewej, wschodzące słońce, krzyże na Golgocie i idące drogą osoby (można się
domyślać, że to kobiety chcące namaścić ciało Jezusa). W tym wypadku Filipowicz polegał nie tyle na samej kompozycji, co na formie, w jakiej ukazano postać
Chrystusa i żołnierzy [il. 9, 10]. To właśnie te elementy cechuje największe podobieństwo do rycin z Augsburga: sylwetka Chrystusa, otaczające go promienie
i obłoki, ciała dwóch leżących zbrojnych (reszty nie ma – tak jak w poprzednich
pracach scena zostaje zawężona do kilku osób). Zabiegi te sprawiają, że podkreślone zostały najważniejsze postacie i sceny, co wzmacnia treść przekazu.
Kolejny prezentowany miedzioryt to Królowo apostołów (Litania Loretańska) [il. 11]. Szczególną uwagę zwraca jego dolna część przedstawiająca scenę
zesłania Ducha Świętego. Temat ten znalazł liczne realizacje plastyczne. Tzw.
„Pięćdziesiątnica” występowała jako samodzielne przedstawienie lub jako część
cyklu. Oto scena przedstawia zaskoczenie i poruszenie językami ognia. Widz
jest wprowadzony w niesamowitą ekspresję emocji i realnej reakcji bohaterów.
Apostołowie próbują uchwycić te znaki, zobaczyć, lecz odwróciwszy wzrok do
góry, dostrzegają jedynie blask Ducha Świętego w mroku wieczernika.
Ilustracja Zesłanie Ducha Przenajświętszego z cyklu różańcowego nie tyle
wiernie naśladuje Klauberowski miedzioryt, co jest przykładem stworzenia nowej kompozycji z zastosowaniem pewnych „cytatów” [il. 12, 13]. Zapożyczenia te
są szczególnie widoczne w układzie ciał postaci z pierwszego planu (klęczący, siedzący, ułożenie twarzy, rąk), powtarzają więc reakcje apostołów na niezwykłe wydarzenie. Znów Filipowicz ogranicza scenę poprzez zmniejszenie liczby postaci,
a jednocześnie podkreśla to, co najważniejsze. Zastanawia całkowita rezygnacja
z ornamentu na rzecz prostej, konturowo potraktowanej formy kartuszowej.
Słowo drukowane wraz z grafiką stanowiło najpowszechniejszy i najskuteczniejszy sposób dotarcia do szerokich mas wiernych. Stosowanie rycin było jednym z czynników kształtujących rozwój sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. Z krajów niemieckojęzycznych eksportowano klocki drzeworytnicze do
Pragi, Krakowa, Wilna, Lwowa, Moskwy. Nowe wzory rozprzestrzeniały się ponad granicami cywilizacji łacińskiej. Względy ekonomiczne w tym względzie
przeważały. Miejscowe warsztaty drukarskie i rytownicy tworzyli rynek, na którym klocki drzeworytnicze, jak i same odbitki, były w ciągłym obiegu66.
W. Deluga, Między Norymbergą a Lwowem. Grafika nośnikiem przemian ikonograficznych
w Europie Wschodniej, [w:] Sztuka dialogu wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wrocław, listopad 1999, Warszawa 2000, 389–397R. J. Knapiński,
Polskie niebo…, s. 11.
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Il. 11. Cykl Litanii Loretańskiej, Królowo apostołów, J.B. Klauber, 1750–1755 r.
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Działalność artystyczna Jana Józefa Filipowicza, XVIII‑wiecznego rytownika…

Il. 12. Cykl różańcowy, Zesłanie Ducha Świętego, J.J. Filipowicz,
lata 50. XVIII w.

Il. 13. Cykl Litanii Loretańskiej, Królowo apostołów,
fragment, J.B. Klauber, 1750–1755 r.

O ile jednak oddziaływanie książek miało ograniczony zasięg i dotyczyło
osób wykształconych – szlachty, części mieszczan, duchowieństwa, to wpływ
grafiki był o wiele powszechniejszy. Obraz niosący jasny przekaz treściowy
w zmultiplikowanej formie docierał do wiernych każdego stanu. Jego podstawowa cecha – powszechność – szła w parze z drugim, nie mniej ważnym
aspektem zjawiska – prywatnością. Za przejaw tego w XVIII w. uznać można powszechność rozmaitych bractw religijnych: katolickich, unickich, prawosławnych. To także czas nasilenia masowego ruchu pątniczego związanego
z pierwszymi koronacjami obrazów67.
Przy badaniu grafik – a także szerzej: sztuki XVIII w. – należy pamiętać,
że pojęcie kopii we współczesnym rozumieniu wówczas nie funkcjonowało,
odbitka pochodząca z krajowego warsztatu mogła stać się obiektem kultu, podobnie jak przywieziony z Italii obraz. Nie czyniono rozróżnienia ze względu
na technikę czy pochodzenie. Grafika jednak, w przeciwieństwie do malarstwa, była bardziej egalitarna, dostęp do niej miało o wiele więcej osób, w tym
również tych pochodzących z najniższych warstw społecznych. Zakupiony na
odpuście obrazek zawieszony w chacie bądź pomieszczeniach gospodarskich
67

A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 1998, s. 155.
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miał szanse stać się nawet obiektem lokalnego kultu. Oczywiście zdarzało się to
nader rzadko i większość rycin służyła tylko i wyłącznie dewocji prywatnej68.
Polska grafika, a szczególnie z kręgu grafików lwowskich, pozbawiona była
na ogół konfrontacji ze współczesną grafiką profesjonalną – Grafikom brakowało wzorów, do których czuliby się zobowiązani dorównywać, uwidaczniali oni
w swoich dość nieporadnych technicznie naiwnych kompozycyjnie rycinach inny,
istotny moment – umiejętność obserwacji miejscowych motywów – typów ubiorów, pejzaży69.
Filipowicz w swoich pracach nie ograniczał się oczywiście tylko do odwzorowywania innych dzieł. Jedna z najważniejszych cech znamionujących twórczość tego lwowskiego rytownika to ich różnorodność, która uwidacznia się na
kilku płaszczyznach. Jedną z najbardziej widocznych jest różnica w poziomie
artystycznym między poszczególnymi realizacjami – dzieła o poprawnej kompozycji, precyzyjnie oddanych detalach i ciekawym zamyśle treściowym sąsiadują z pracami ubogimi pod względem elementów składowych, cechującymi
się schematyzmem wykonania, niepozbawionymi błędów w perspektywie czy
obrazowaniu sylwetki ludzkiej. Jako przyczynę takich rozbieżności można by
wskazać rozwój artystyczny sztycharza, który z biegiem czasu nabywał wprawy
i biegłości w rzemiośle, trudno jednakże znaleźć argumenty na potwierdzenie
tej tezy, na przeszkodzie stoją przede wszystkim trudności z ustaleniem dokładnej chronologii tworzenia kolejnych rycin. Pewną wskazówkę dają nieliczne datowane grafiki powstałe jeszcze w Lublinie. W tym przypadku część różnic będzie wynikać z zastosowanej techniki drzeworytu. Grafiki stworzone we
Lwowie są już w przeważającej mierze miedziorytami. Różnice między nimi
wynikają z przeznaczenia danej ryciny, które określało formę i rozmiar dzieła.
Przedstawienia o charakterze dewocyjnym – niewielkich rozmiarów obrazki –
już choćby ze względów technicznych nie mogły cechować się taką złożonością i precyzją jak całostronicowe ilustracje książkowe.
68
W. Deluga, Ukraińskie graficzne wyobrażenia cudownych ikon Maryjnych z XVII i XVIII wieku, [w:] Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха, Kijów 2008, s. 331.
69
I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Warszawa 1997, s. 43.
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Summar y
Artistic activities of Jan Józef Filipowicz,
an 18th-century engraver – a summary of queries
in local and Lviv institutions
Literature that discusses the activities of Jan Józef Filippowicz is very
scarce. In 1951 a monographic article was published about Filipowicz written
by Edward Chwalewik. This is by far the most comprehensive scientific publication devoted to the artist. In recent years, there were several books and articles that discussed the issue of the works of the engraver from the historical
and artistic point of view.
Written sources on the artist remained largely in Lviv, i.e. outside the
present borders of Poland. However, artistic legacy of Filipowicz is relatively
well-represented in the national collections. The current query performed in
state and religious institutions across the country helped to extend the previously known collection of drawings with new works.
The information about Jan Józef Filipowicz can be obtained from two
sources -the legacy he left (engravings, books), and archival documents (contracts, his will). This way it becomes possible to study this person both in
a historical and artistic perspective. The first of these was illustrated in the
preserved contract and the correspondence between Filipowicz as a printer
and Józef Aleksander Jabłonowski, the customer. On the other hand, the engraving activity was shown by a comparative analysis of the artist’s preserved
works with the contemporary engraving works from Augsburg.
Jan Józef Filipowicz is no doubt one of the most important figures representing Polish graphic art of the 18th century. This artist, active for a quarter
of a century (since the early 1740-ties until his death in 1766) as one of the
few engravers was a servitor of the monarch, who was given by Augustus III
the title of a royal printer and engraver. This allowed for the establishment of
the printing house and in 1753 one of the first signed books was published in
Filipowicz publishing house – Nabożeństwo ku czci Anny S. z książeczkami
w r. 1725 do druku w Wilnie podanej wybrane… [Diving service in honour of
Anne S. with booklets in 1725 for publication in Vilnius selected…]
Archival sources located in Lviv institutions allow to explore the planning and execution process of printing orders, as well as the role played by
the opinions of a customer in this activity. Details of the printing activity of
Filipowicz were previously unknown; apart from the list of titles that came
out of his printing press, further details and specific character of his work was
not known. The above mentioned documents do not only provide information about the process of creating a book by prince Jabłonowski, but also give
details about the printing process of Filipowicz’s books, which are considered
to be the works of high quality as far as publishing was concerned.

223
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The source of information about the artist, to the extent at least equal to
archival documents, is the work itself. It is the work, which as the final result of
a long creative process, that can be used to find artistic inspiration, to trace the
author’s development routes, as well as the artistic quality of the work itself.
The types of borrowings that Jan Józef Filipowicz derived from the graphic works of the Augsburg workshop of the Klauber family can be divided into
iconography (the content of a work of art) and formal ones, which used the
whole composition, its fragment, composition quotes that were more or less
a free compilation of various patterns. The latter type of inspiration in the
works of the Lviv engraver will be presented in the next analysis.
The presented engravings come from national (Filipowicz) and foreign
archives (the Klaubers). These range from book illustrations, as well as works
designed as loose prints. Engravings also come from the cycle for the Brotherhood of the Rosary (1750-ties) and from the Klauber illustrations to the
Litany of Loreto (1750–1755).
Translated by Monika Birula-Białynicka
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