


	 Wystawa	pt.	„Piękno	stołu.		Zastawy	z	kolekcji	Czartoryskich”	prezentowana	
od	dnia	8.11.2018	do	19.05.2019	r.		w	wielickim	Zamku	Żupnym	przybliża	
bogactwo	polskiej	kultury	stołu	w	dawnych	wiekach.	Została		zorganizowana	
przez	 Muzeum	 Żup	 Krakowskich	 Wieliczka	 we	 współpracy	 z	 Muzeum	
Narodowym	w	Krakowie,	które	udostępniło	najciekawsze	przedmioty	tego	
rodzaju	 ze	 słynnego	 zbioru	 książąt	 Czartoryskich.	 Znakomita	 kolekcja,	
zapoczątkowana	 przez	 księżną	 Izabelę	 Czartoryską	 w	 Puławach,	 jest	 nie	
tylko	najstarszym	polskim	zespołem	muzealnym,	ale	od	dwustu	lat	pozostaje		
najważniejszą	skarbnicą	pamiątek	narodowej	historii	i	kultury.	Wystawa	daje	
okazje	 podziwiania	 eksponatów	 należących	 w	 przeszłości	 do	 królewskich	
i	 arystokratycznych	 rodów	 oraz	 artefaktów	 związanych	 z	 ważnymi	
osobistościami,	 np.	 hetmanem	 Stefanem	 Czarnieckim.	 Dzięki	 ofiarności	
kolejnych	pokoleń	patriotów	były	one	ukrywane	i	przemycany	przez	granice,	
szczęśliwie	przetrwały	czasy	zaborów,	powstań	oraz	ogromnych	zniszczeń,	
wywołanych	wojnami	światowymi.	

	 Zapraszamy	 do	 poznania	 fenomenu	 polskich	 uczt	 jako	 ważnego	
elementu	 w	 staropolskiej	 kulturze	 i	 sztuce	 Europy.	 	 Wystawa	 przenosi	
w	 epokę,	 gdy	 drogie	 łyżki	 były	 przynoszone	 samodzielnie	 na	 ucztę,	
a	 toast	 spełniano	 z	 wymyślnych	 pucharów	 tzw.	 roztruchanów	 lub	
nautilusów.	 Jadano	 na	 złotych	 i	 srebrnych	 talerzach	 z	 herbami,	 a	 napoje	
kosztowano	 z	 takich	 samych	 dekoracyjnych	 kubków,	 drogocennych	 kufli	
i	nietypowych	czarek.	Można	zobaczyć	zatem		„kowsz”,	„bratinę”,	a	nawet	
domniemaną	 „piersiówkę”	 z	 polowań	 francuskiego	 króla	 czyli	 buteleczkę	
wydrążoną	 w	 cennym	 krysztale	 	 górskim	 na	 kształt	 winnego	 grona	 
(XVI	 w.).	 Pamiątki	 po	 monarchach	 (talerz	 królowej	 Konstancji,	 żony	
Zygmunta	 III	 Wazy)	 sąsiadują	 z	 wytwornymi	 serwisami	 z	 porcelany,	
m.in.	 używanym	 przez	 książąt	 Czartoryskich	 w	 ich	 wiejskiej	 posiadłości	
w	 Parchatce.	 Prezentowane	 przykłady	 niezwykłych	 zastaw	 stołowych	
powstały	 w	 polskich	 i	 europejskich	 wytwórniach	 w	 okresie	 XVI-XIX	 w.,	
np.	w	najstarszych	manufakturach	porcelany	w	Korcu	 i	Miśni,	wiodących	
ośrodkach	 złotniczych	 Augsburga,	 Norymbergi,	 Gdańska,	 Wrocławia.	 To	
najczęściej	 wybitne	 dzieła	 sztuk	 użytkowych,	 które	 w	 przeszłości	 trafiały	
na	polskie	stoły	(oczywiście	najbogatsze:	królewskie	i	magnackie),	a		polscy	
zwiedzający	stosunkowo	rzadko	mogą	 je	współcześnie	podziwiać,	 	 jak	np.	
ciekawe	włoskie	majoliki	 i	 emalie	malarskie	 z	 Limoges	 	 (XVI	w.).	Wśród	
wybranych	dzieł	znajdują	się	obiekty,	które	liczą	blisko	500	lat!	W	Wieliczce	

rozmaite	 wyroby	 rzemiosła	 artystycznego,	 np.	 kabinet	 z	 ok.	 1600	 r.,	
zegar	 kaflowy	 z	 Gdańska,	 makata	 turecka	 z	 1	 połowy	 XVII	 w.,	 wespół	
z	oryginalnymi	opisami	przyjęć	i	widokami	rezydencji	dopełniają	wizerunku	
dawnych	polskich	uczt	dworskich.

	 Piękne	 przedmioty	 odzwierciedlają	 splendor	 dawnych	 dworów,	 gdzie	
nie	 tylko	 srebra	 stołowe,	 ale	 i	 inne	 zbytkowne	 przedmioty	 pokazywane	
uczestnikom	biesiad,	miały	często	na	równi	zachwycać	i	olśniewać	-	fantazją,	
niezwykłością	materiału,	bogactwem	gospodarza	i	kunsztem	artysty.	Na	uwagę	
zasługują	prawdziwie	luksusowe	naczynia	renesansowe	i	barokowe:	puchary	
o	niezwykłych	formach,	kufle	i	kubki.	O	wyrafinowanych	gustach	książęcych	
właścicieli	 świadczą	 też	 eleganckie	 osiemnasto-	 i	 dziewiętnastowieczne	
zastawy	 z	 „białego	 złota”:	 porcelany.	Wystawa	 ukazuje	 prawdziwy	 luksus	
i	wykwint	dawnych	stołów.

Talerz	 należał	 do	 serwisu	
królowej	 Konstancji,	 drugiej	
żony	 Zygmunta	 III	 Wazy	 od	
1605	r.	Zdobi	go	kartusz	z	herbami	
Wazów	 i	 Habsburgów	 oraz	
inicjałami	królowej	C[onstantia]	
R[egina].	 Przechowywany	 był	
w	 Świątyni	 Sybilli	w	Puławach,	
kiedy	 naniesiono	 na	 jego	
odwrociu	 informację,	 że	 był	
zagrabiony	 przez	 Szwedów,	
a	 następnie	 odzyskany	 przez	
Stefana	 Czarneckiego	 podczas	
„potopu	szwedzkiego”.

Polska, po 1605 r., srebro 
kute, rytowane, złocone



Buteleczka	 w	 formie	 winnego	 grona	
niewątpliwie	pochodzi	z	kolekcji	królów	
francuskich,	 gdzie	 odnotowywana	
była	 do	 czasów	 rewolucji.	 	 Przed	
1809	 r.	 została	 podarowana	 Izabeli	
Czartoryskiej	 i	 umieszczona	 
w	 puławskim	 Domku	 Gotyckim,	
uchodząc	 za	 „butelkę	 do	 polowania	
Franciszka	I	króla	francuskiego”.

Włochy, 2 poł. XVI w., kryształ 
górski rzeźbiony, złoto, emalia.

Misternie	 rzeźbiony	 w	 kości	 pucharek	
oprawił	 w	 srebro	 złotnik	 Daniel	 Zech.	
Umieścił	na	pokrywie	postać	putta,	stojącego	
z	 wdziękiem	 na	 delfinie.	 Tańczące	 postacie	
inspirowane	są	sztuką	Petera	Paula	Rubensa.	
Kubek	został	zakupiony	w	Dreźnie	w	1828	r. 
do	zbiorów	Domu	Gotyckiego.

Augsburg, lata 1645-1650, kość słoniowa 
rzeźbiona, srebro kute, trybowane, 
złocone.

Efektowny	 puchar	 tzw.	 „nautilus”;	
powstał	w	Norymberdze	w	latach	1603–
1609.		Pod	muszlową	czarą	złotnik	Michael	
Mader	 przedstawił	 postać	 Neptuna	 
z	 trójzębem.	Na	 ramieniu	 boga	morza	
w	Świątyni	Sybilli	w	Puławach	założono	
obrączkę	 z	 rytowanym	 napisem	
„Jakuba	Sobieskiego”,	mającą	świadczyć	 
o	pochodzeniu	tego	przedmiotu.

Szlifowana muszla łodzika w oprawie  
ze srebra złoconego, kutego, 
odlewanego i rytowanego.

Kufel	 ze	 wspaniałym	 reliefem	
ukazuje	 biblijną	 scenę	 przybycia	
Rebeki	 do	 Izaaka,	 co	 może	
wskazywać	na	przeznaczenie	go	na	
ślubny	 podarunek.	 	 Wykonany	 w	
Gdańsku	przez	Benedicta	Clausen	
został	 pozyskany	 do	 kolekcji	
Czartoryskich	zapewne	przed	1869	r.

Gdańsk, lata 1676-1709, srebro 
kute, trybowane, złocone.



Na	barokowych,	srebrnych	łyżkach	można	zobaczyć	napisy	lub	litery,	herby,	postacie...	
Nie	brak	też	sztućców	z	czerpakami	z	muszli	i	macicy	perłowej,	osadzonych	na	trzonku	
z	gałązki	prawdziwego	korala	lub	rzeźbionej	kości	słoniowej.	Niezwykłe,	pochodzące	 
z	 odległych	 i	 trudno	 dostępnych	 rejonów	 świata,	 przedmioty	 od	 średniowiecza	
pociągały	tajemniczą	egzotyką	i	były	chętnie	gromadzone	w	skarbcach.	W	XVII	i	XVIII	
wieku	 cenne	 srebro	 i	 złoto	 powszechnie	 wybierano	 dla	 zademonstrowania	 potęgi	 
i	splendoru	najwyższych	warstw	społecznych.	Dlatego	srebrne	zastawy	stołowe	były	
niezbędne	podczas	reprezentacyjnych	uczt	i	bankietów.

Polska, pocz. XVII w., srebro odlewane, kute, cyzelowane, rytowane.

Serwis	 obiadowy	 został	 zamówiony	
przez	 Izabelę	 Czartoryską	 
z	 przeznaczeniem	 do	 Parchatki	
–	 ulubionej	 miejscowości	
wypoczynkowej	 Czartoryskich.	
Stanowił	 jeden	 z	 pierwszych	 tak	
dużych	 serwisów	 obiadowych,	
które	 zrealizowano	 w	 polskiej	
manufakturze	 porcelany	 w	 Korcu.	
Zachowało	 się	 109	 naczyń,	 których	
kształt	 opierał	 się	 na	 współczesnych	
wzorach	 francuskiej	 porcelany	 
z	Sèvres.

Korzec, lata 1805-1810, porcelana 
złocona

Dekoracyjny	 kabinet	 powstał	 
w	 Augsburgu	 ok.	 1600	 r.	 (dzieło	
Ulricha	Boasa)	i	najpewniej	pochodzi	
z	 dawnego	 askarbca	 Sieniawskich,	
bowiem	 Izabela	 Czartoryska	
w	 katalogu	 Domu	 Gotyckiego	
zanotowała,	 że	 „skrzynka	hebanowa,	
blaszkami	 upstrzona	 ...	 jest	 także	
zabytkiem	 dawnych	 posia-daczów	
Puław,	znalazłam	ją	w	Skarbcu”.

Drewno, okleina hebanowa, 
srebro odlewane, trybowane, 
złocone, filigran.



Wszystkie obiekty na fotografiach pochodzą ze zbiorów 
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