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KILKA UWAG W SPRAWIE RECENZJI M. HAISIGA

W ostatnim numerze za r. 1959 „Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka“ 
doc. Marian Haisig w recenzji mej pracy M edale P iastów  Ś ląsk ich  wysunął kilka 
zastrzeżeń, które są wg mnie niesłuszne. Dostrzeżone przez Recenzenta uchybienia 
zostały z kolei, zdaniem moim, wyolbrzymione i podniesione do jakiejś zasadniczej 
rangi, a przez to mogą zdezorientować i wprowadzić w błąd niejednego czytelnika. 
Postaram się więc odpowiedzieć na postawione mi zarzuty po kolei:

1. Recenzent zarzuca mi, że w części katalogowej pracy przy opisach poszcze
gólnych zabytków używałem niekiedy niewłaściwie pojęcia otoku i kartusza. Wg 
Niego „pojęcie otoku stosować można w numizmatyce i medalografii tylko tam, 
gdzie napis odgraniczony jest wyraźnie od płaszczyzny obrazu określoną linią gra
niczną“.

Z takim kategorycznym i jednostronnym sformułowaniem Recenzenta trudno 
mi się zgodzić. W historii sztuki, a do tej gałęzi wiedzy, jak wiadomo, należy i dro
bna rzeźba reliefowa, a z nią i medale oraz plakiety, terminologia nie we wszyst
kich wypadkach jest ściśle sprecyzowana, a do tego jeszcze jednomyślnie przyjęta.

Jedni autorzy, do których zalicza się m. in. i M. Haisig, uważają za celowe 
przy opisywaniu medali rozróżnianie pojęcia „w otoku“ od „wokół“ czy „dokoła“. 
Dla innych natomiast, że przytoczę choćby dla przykładu znane prace: F. Jawor
skiego M edaliony po lsk ie  (nr 67, 130, 213 i in.), E. Raczyńskiego G abin et m edalów  
polsk ich  (t. II, nr 111, 134 itd.) czy R. Mękickiego M edale grunw aldzkie  (nr 11 
i in.), pojęcia „otoku“ czy „wokół“ są identyczne i równoznaczne. W podobnym też 
sensie używałem i ja w swej pracy pojęcie „napis w otoku“, a więc bez względu 
na to, czy rozmieszczony dookoła krążka medalu napis oddziela od reliefowego 
wyobrażenia środkowej partii medalu jakaś linia, kreska, wianuszek itp., czy też 
nie. Chodziło mi o to, aby w części katalogowej pracy możliwie ujednolicić opisy 
bez wdawania się w drobiazgowe i mało istotne szczegóły, tym bardziej że każdy 
niemal opisywany obiekt był równocześnie obok reprodukowany. A więc w sumie 
rzecz właściwie nieistotna, bo czy użyję tego terminu bądź innego, sens pozostanie 
zawsze ten sam.

2. Doc. Haisig, zwracając uwagę na niedociągnięcia strony ilustracyjnej, uważa, 
że reprodukcje wykonane z medali uszkodzonych względnie kopii lub rysunków 
bardzo rażą i że powinny być wyeliminowane.

Również i w tym wypadku nie mogę się zgodzić z zarzutami Recenzenta. Fak
tem jest, na co zresztą zwróciłem uwagę na s. 19 mojej pracy, że część materiału 
ilustracyjnego musiała być wykonana bądź to ze starych reprodukcji, bądź z orygi
nałów nie zawsze będących w idealnym stanie. Była to smutna konieczność podyk
towana tym, że część medali Piastów śląskich w oryginałach dziś już nie istnieje, 
bądź też poszczególne unikaty nie były mi podczas pisania pracy dostępne. W je
dnym, jedynym zresztą, wypadku trzeba było sięgnąć nawet do sztychu z XVIII w„ 
jedynego dowodu „obrazowego“ istnienia tego medalu.

Wychodziłem jednak z założenia, że choćby najlepszy i najdokładniejszy opis 
dzieła sztuki nie potrafi nigdy zastąpić nawet słabej reprodukcji. Ten fakt, tak 
oczywisty, przeważył. Stojąc więc przed alternatywą, albo w ogóle zrezygnować



ze słabych wprawdzie reprodukcji, ale ukazujących dzieła będące dziś istnymi 
białymi krukami względnie w ogóle nie istniejące w oryginałach, a w dodatku 
interesującymi tak pod względem artystycznym, jak i ikonograficznym, albo publi
kować je w takim stanie i w takiej formie, jakie były mi w danej chwili dostępne, 
zdecydowałem się na tę ostatnią możliwość. Wyeliminowanie reprodukcji medali 
będących dziś unikatami względnie w ogóle już nie istniejącymi tylko dlatego, że 
nie są one wykonane bezpośrednio z oryginałów, a tym samym technicznie nie
doskonałe — jak chce tego Recenzent — byłoby moim zdaniem dużym niedocią
gnięciem pracy.

Inna rzecz, że wszystkie dosłownie reprodukcje na tablicach wypaść mogły 
o wiele lepiej (sądząc po posiadanych fotografiach), gdyby Wydawnictwo Arkady 
dało lepszy papier na tablice i inną farbę drukarską, o które bezskutecznie się 
dopominałem.

3. Zaskakujące jest natomiast dalsze stwierdzenie Recenzenta: „Za nieuza
sadnione uważam reprodukowanie medali w powiększeniach stosowane przez 
Autora. Jest ono sprzeczne z wymogami strony inwentaryzacyjno-naukowej“.

Pozwolę sobie wskazać dla przykładu kilka nowszych opracowań, w których 
zastosowano właśnie przy reprodukcjach powiększanie medali, a nawet monet: 
K. Lange, Münzkunst des M ittelalters, Leipzig 1942; M. Hirmer, Griechenm ünzen  
Siziliens, Leipzig 1940; E. Nohejlova-Pratova, K rasa české  mince, Praha 1955; 
E ffig ies et portraits, Paris 1957 (Katalog Międzynarodowej Wystawy Monet i Medali).

Powiększanie przy reprodukcjach medali (a nawet i monet, jeśli rozpatruje 
się je od strony artystycznej) jest wbrew twierdzeniom M. Haisiga jak najbar
dziej uzasadnione, a często wprost konieczne. Wiadomo przecież, że nawet przy 
zastosowaniu najlepszych sposobów technicznych nie zawsze można idealnie re
produkować w naturalnej wielkości miniaturowe płaskorzeźby medali czy nie
których artystycznie sporządzonych monet. Te drobne dzieła sztuki, wykonanę 
często z niebywałą wprost drobiazgowością i precyzją, reprodukowane w natu
ralnej wielkości, a przy tym jeszcze na nienadzwyczajnym papierze, wyglądać 
będą zatarte i zatracą całkowicie swój reliefowy charakter. Natomiast nieznaczne 
powiększenie pozwoli właśnie ukazać pełne ich walory artystyczne; taka repro
dukcja medalu umożliwić może badaczowi przeprowadzenie dokładnej analizy 
porównawczej, stylistycznej czy ikonograficznej. Powiększenie medalu na repro
dukcji nie powinno wprowadzić czytelnika w błąd, gdyż w katalogu są zawsze 
podane dokładnie wymiaru oryginału.

4. Doc. Haisig stara się dopatrzyć „poważnego niedopatrzenia Autora“ w po
minięciu w katalogu w rubryce: „Literatura dotycząca danego medalu“, „poważnej 
pozycji Czapskiego“, mimo że wyszczególnione zostały niektóre „obce katalogi 
aukcyjne“. Otóż na wstępie do katalogu medalów Piastów (s. 59) zaznaczyłem, że 
po opisie każdego obiektu zestawiona zostanie najważniejsza literatura dotycząca 
danego medalu. Podana więc została przede wszystkim literatura najstarsza, po
siadająca znamiona źródła, z późniejszych zaś prac jedynie te, które nie tylko 
podają opisy, ale i możliwie dobre ich reprodukcje. A katalog Czapskiego, jak 
wiadomo, nie tylko że ogranicza się do lakonicznego opisu (często zresztą niedo
kładnego), ale przede wszystkim nie zawiera reprodukcji omawianych medali, nie 
licząc niewielu tablic z nieudolnymi i właściwie bezwartościowymi dla badań 
naukowych rysunkami litograficznymi. Przy dokonywaniu wyboru literatury nie 
kierowałem się tym, czy jest to praca „obca“, czy polska, ale wartością danego 
dzieła, w określonym konkretnie wypadku do badań nad medalami Piastów 
śląskich.
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ODPOWIEDZ NA „KILKA UWAG W SPRAWIE RECENZJI M. HAISIGA“

Uwagi Autora zrecenzowanej pracy M edale P iastów  śląskich  skłaniają mnie 
do zajęcia stanowiska wobec wysuniętych zarzutów i dodatkowego uzasadnienia 
przedstawionych w recenzji zastrzeżeń. Przejdę je kolejno.

Ad 1. Właściwe i konsekwentne stosowanie pojęć związanych zę składowymi 
elementami opisu zabytków z dziedziny numizmatyki, medalografii czy sfragistyki 
stanowi jeden z dezyderatów i wymagań strony inwentaryzacyjno-opisowej, które 
również obowiązywały Autora. Jeśli nawet — jak twierdzi Autor — „w historii 
sztuki terminologia nie we wszystkich wypadkach jest ściśle sprecyzowana, a do 
tego jeszcze jednomyślnie przyjęta“, stosowanie pojęć, które zwiększyć mogą 
precyzję opisu dzieła sztuki z jakiejkolwiek dziedziny, jest zawsze pożądane, a na
wet wymagane. Cytowane przykłady prac F. Jaworskiego, E. Raczyńskiego czy 
R. Mękickiego nie usprawiedliwiają konieczności brania z nich wzoru.

Ad 2. Jeśli chodzi o niedociągnięcia strony ilustracyjnej, uważam, że repro
dukcje fotograficzne z medali silnie uszkodzonych, zniekształconych kopii wtór
nych lub rysunków powinny być wyeliminowane, gdyż nie dając szczegółów pla
styki, nie spełniają swojej roli, podane zaś w powiększeniu potęgują tylko znie
kształcenia i brzydotę, psując całość estetyczną wydawnictwa. W tych wypadkach 
dokładny opis i powołanie się na źródło ikonograficzne może i musi zastąpić 
bezwartościową i nieczytelną reprodukcję, tym bardziej że pozycji takich w pracy 
jest stosunkowo niewiele. Nie twierdzę bynajmniej — jak mi to sugeruje błędnie 
Autor — że należy zamieszczać reprodukcje tylko z oryginałów, ale uważam, że 
należy eliminować materiał ilustracyjny nieczytelny i bezwartościowy.

Ad 3. „Zaskakujące“ zdaniem Autora moje stanowisko, w którym krytykuję 
reprodukowanie medali w powiększeniach jako sprzeczne z wymogami strony 
inwentaryzacyjno-opisowej, pozwolę sobie bliżej uzasadnić. Jeśli poważne prace 
naukowe z zakresu numizmatyki dają poprawny materiał reprodukcyjny drobnych 
w zasadzie monet w naturalnej wielkości, tym łatwiej jest uzyskać dobre wyniki 
w skali 1 : 1 z medalu posiadającego znacznie większe na ogół wymiary. Sto
sowanie powiększeń w reprodukowaniu medali czy monet może mieć uzasadnienie 
jedynie w pracach, które analizując materiał ikonograficzny wyłącznie w aspekcie 
artystycznych walorów plastyki danego zabytku jako dzieła sztuki lub wybranych 
motywów treści obrazowej mogą w powiększeniu uwypuklić i zaakcentować te 
momenty. Ten właśnie cel wysuwają podane przez Autora jako przykład prace 
K. Langego, M. Hirmera i E. Nohejlovej-Pratovej. Ujmują one tylko wybór cel
niejszych zabytków rozważanych wyłącznie od strony artystycznej i w powięk
szeniach zabytków wyróżniających się walorami plastyki i stanem zachowania 
realizują artystyczny aspekt wydawnictwa. M edale P iastów  śląskich , jako mono
graficzne ujęcie i opracowanie znanego dotąd materiału, stanowią przede wszyst
kim inwentarz naukowy zabytków medalierstwa określonego ściśle zespołu. Repro
dukcje w skali 1 : 1, całkowicie odpowiadając wymogom strony ilustracyjnej, 
spełniłyby w zupełności swoje zadanie. Stosując zbytecznie i bez należytego uza
sadnienia reprodukcje w powiększeniach, Autor nie tylko nie uzyskał lepszych, 
spodziewanych niewątpliwie efektów, ale przez zamieszczenie powiększeń nie
których okazów spotęgował tylko ich niedokładność oraz brzydotę.

Ad 4. Pominięcie Czapskiego uważam nadal za poważne niedopatrzenie Autora, 
który w części inwentarzowej swej pracy obowiązany był uwzględnić możliwie 
pełną literaturę oraz ważniejsze katalogi i nie zlekceważyć dzieła, które mimo
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niewątpliwych braków i niedokładności strony opisowej doczekało się jednak 
w r. 1957 drugiego wydania anastatycznego przez firmę wydawniczą w Grazu1. 
Jest to chyba również argument, że pozycji polskiego autora, tak często cytowanej 
również w literaturze obcej i dziś nadal cenionej, nie należało omijać, nawet jeśli 
nie dostarczyła ona Autorowi nowego materiału do pracy.

Kończąc swoją polemiczną wypowiedź, chciałbym jeszcze nawiązać do posta
wionej na wstępie uwagi, jakoby wysunięte przeze mnie w recenzji uchybienia — 
zdaniem Autora „wyolbrzymione i podniesione do jakiejś zasadniczej rangi“ — 
miały „zdezorientować i wprowadzić w błąd niejednego czytelnika“. Że ta uwaga 
świadczy chyba tylko o nadmiernej wrażliwości Autora, dowodzą tego wstęp oraz 
zakończenie mojej recenzji, w których daję merytoryczną, pozytywną ocenę pracy 
jako całości.

M arian Haisig

Na tym polemikę zamykamy
REDAKCJA

1 E. H u t t e n - C z a p s k i ,  Catalogue de la collection  des m édailles et m on- 
naies polonaises, vol. I—V, Paris 1871—1916; Photomechanischer Nachdruck der 
Akademischen Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1957.


