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Tradycje prywatnego mecenatu
eistorócznó zarós problematóki

jecenat prówatnó w dziedzinie szeroko rozumianej kulturó obejmującej tak
naukę jak i literaturę czó sztukę oznacza opiekę ze stronó zamożnóch jednostek
lub instótucji nad ludźmi pracó twórczejK kie ma przesadó w twierdzeniuI że jest
on tak staró jak ludzkośćI aczkolwiek jego intensówność zawsze zależała od
stopnia uspołecznienia oraz poziomu rozwoju duchowego danej zbiorowościK
lpieka ludzi zamożnóch nad osobami i instótucjami funkcjonującómi w
dziedzinie ducha podlegała stałej ewolucjiK `ówilizacójne wzorce kształtowałó się
w epoce helleńskiejK To wówczas wókształciłó się dwa podstawowe tópó
mecenatu – tórańskoJkrólewski oraz ateńskiI określanó też jako demokratócznóK
ozóm przejmując od dreków bardzo wiele wzorcówI przejął też zwóczaj opieki
nad twórcamiI przóstosowując go

do dominującej w ich świecie organizacji

familijnejW patronJklientK
w tradócji rzómskiej wówodzi się też samo określenie mecenatK Aróstokrata
rzómski z f wK pKnKeK `ilinius daius jecenasI będąc szarą eminencją lktawiana
Augusta zasłónął jako wielbicielI protektor i znawca sztukiI zwłaszcza literaturóK
Sława jecenasaI któró nie piastował żadnóch urzędówI bóła na tóle wielkaI że
jego nazwisko przekształciło się w nazwę pospolitąK jecenasem nazówano po
prostu osobę będącą protektorem nauki i szeroko rozumianej kulturóK
ld Augusta – napisał ptanisław ŁempickiI świetnie zorientowanó w
zagadnieniu mecenatu – staje się protektorat kulturalnó atróbutem cesarstwaI
atróbutem władczómI wstępuje w służbę interesu państwa i dónastiiI chociaż nie
zatraca równocześnie swoich pierwiastków ideowóchK matronat cezarów i
N

dostojników rzómskichI któró utrzómał się do końca imperium zachodnioJ
rzómskiego […z waha się pomiędzó poufałością i literacką przójaźnią a
serwilizmem kompletnómNK
fdeę opieki nad twórczością duchową w średniowieczu kontónuowali cesarze
rzómskoJniemieccó

Enominalni

następcó

dawnóch

imperatorówFK

`echą

charakteróstóczną tego procesu bóło rosnące zaangażowanie hościoła rzómskiego
– nie tólko papieżóI ale także pozostałóch dostojnikówI nieraz opatów i przeorówK
fnstótucja mecenatu najbujniej rozwinęła się w renesansowej ftaliiK
oówalizacja

miedzó

władcami

rozdrobnionóch

tłoch

zaowocowała

prześwietnómi dziełamiI stanowiącómi źródło zachwótu od wieków – bó
wspomnieć przópadającą właśnie RMMJletnią rocznicę narodzin „aawida” dłuta
jichała AniołaK w włoskiego centrum idea i moda mecenasowania rozlewała się
w po całej buropieK ld królów i książąt przeniknęła ona na dworó magnatów i
bogatej szlachtóX stale żówó pozostawał wśród dostojników kościelnóchK tkrótce
na drogęI którą od ufs wK podążałó republiki włoskie wstąpiłó radó wielkich
miast i patrócjusze mieszczańscóK
ka temat wzajemnóch relacji twórców i odbiorców ciekawóch skojarzeń – o
ponadczasowóm charakterze – dostarcza list Albrechta aćrera z NROS rKI w któróm
zwracał się do burmistrza i oadó jiasta korómbergii z następującą propozócjąW
CzcigodniI szanowniI uczeni i drodzó manowieK Aczkolwiek od dawna miałem
zamiar uczcić taszmość manów pamiątką w postaci mego niegodnego pochwałó
malowidłaI bółem zmuszonó jak dotąd tego zamiaru poniechaćI a to z powodu braków
jakie moje mało warte dzieła wókazująI wiedziałem bowiemI że nie są one
wóstarczająco dobreI bó nimi można bóło uczcić taszmość manówK tókonawszó jednak
ostatnio obrazI w którego przógotowanie włożyłem więcej pracó niż w inne malowidłaI
uważamI że nikt nie jest godniejszóI bó zachować go na pamiątkę niż tóI taszmość
manowieK mrzeto błagam jak najpokorniej taszmość manów o to I bóście zechcieli
łaskawie i żóczliwie ten mój podarek przójąć i abóście – jak dotądI także i nadal –
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pK ŁempickiI jecenat kulturalnó w molsceK hraków NVOUI sK S–TX tegożI jecenat wielkiego kanclerzaK ptudia o
ganie wamoóskimK tarszawa NVUMK
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pozostać zechcieli mi przóchólniK A ja dołożę starań bó taszmościom pokornie służyćK
O

mokornó taszmościów sługa Albrecht aćrer K

oada przójęła dar prosząc artóstę o podanie cenó dziełaK t wóniku
prowadzonóch rozmów wópłacono malarzowi sto reńskich guldenówI dodając
jego żonie dwanaście oraz dwa guldenó dla czeladnika artóstóK
l innej formie mecenatu możemó mówić npK w przópadku twórcó biblioteki w
ddański w końcu usf wK frena cabianiJjadeóska napisałaI że ostatnią radością
ponad wszóstkie w żóciu radości markiza lriiI bóła uroczóstość uruchomienia
jego fundacji pod nazwą Bibliotheca penatu dedanensisI czóli Biblioteki oadó
jiejskiej

ddańskiejPK

modobnóch

przókładów

dotóczącóch

nie

tólko

księgozbiorówI ale zwłaszcza różnóch kolekcji stanowiącóch zaczón muzeówI
bóło bardzo wieleK rpoważnia to do podkreślenia tegoI że każda próba bardziej
wnikliwego zagłębienia się w zagadnienie mecenatu prówatnego na przestrzeni
dziejów pokazuje jego ogromną złożonośćI wónikającą z uwarunkowań
historócznóchI kulturalnóchI geograficznóchI w końcu także indówidualnóchK
gedónie w pokorze wobec owej złożoności opisówanej materii można kusić się o
pewną hierarchizację problemów związanóch z mecenatem prówatnómK
pprawa pierwsza to motówóK jożna mówić npK o swoistej wómianie korzóści
miedzó twórcą a mecenasemK kie ulega bowiem wątpliwościI że mecenas łożąc na
jakiś celI zwłaszcza zbożnó miał na widoku własne pożótkiK Bówałó one doczesne
jeśli chodziło o zdobócie uznania i pamięci w środowisku lub też wiekuiste jeśli w
grę wchodziło przópodobanie się Bogu lub pokuta za grzechóK tiadomo npKI że
palatón miotr tłostowic w akcie pokutó miał wóbudować TM kościołów – jak o
tóm informuje kontónuator benedóktóńskiej kroniki klasztoru w wwiefalten
Ezwanó mseudoJlrtliebemF4K wdarzało sięI że fundacja rozumiana bóła jako
O

`ótK za gK BiałostockiI jecenasI kolekcjonerI odbiorcaK [tWz jecenasI kolekcjonerI odbiorcaK jateriałó z uuuf
sesji ptowarzószenia eistoróków pztukiI hatowiceI listopad NVUNK tarszawa NVU4I sK VK aokumentó dotóczące tej
sprawó publikuje mK ptriederI Albrecht aćrer’s „sier Apostel” im kćrnberger oathausK [tWz cestschrift hlaus
iankheitK höln NVTPI sK NRN–NRTK
P
fK cabianiJjadeóskaI gan Bernard Bonifacio markiz lriiK cundator Biblioteki ddańskiej NRVSK ddańsk NVVRI
sK RTK tarto wspomniećI że z pierwszego tósiąca ofiarowanego księgozbioru dla gdańskiego gimnazjum
protestanckiego rozwinęła się przewspaniała biblioteka znajdująca się od NVRR rK pod opieką molskiej Akademii
kaukK
4
oecK cK Trofiłowskiego z pracó w dziejów mecenatu kulturalnego w molsceK ptudia pod redK gK hosteckiegoK
tarszawa NVVVK [tWz „mrzegląd eistorócznó”K TK u`fsI zK N EOMMPFI sK VNJVPK
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transakcja wiązanaK w zamierzchłej przeszłości pochodzi wiadomość o tómI że
Władósław eerman prosząc Boga o potomka ufundował szczerozłotą figurkę
chłopcaI która została złożona jako wotum w klasztorze ptK dillesRK
gakkolwiek już na podstawie powóższóch przókładów można powiedziećI że
mecenat w pełni bezinteresownó w praktóce nie wóstępujeSI to jednak trzeba
odnotować możliwość istnienia motówu idealistócznego mecenatuK jamó z nim
do czónienia wówczasI gdó w grę wchodzi opieka nad twórcami ze stronó osobó
szczególnie miłującej jakąś dziedzinęK Trudno wórokować jakie miejsce w
prówatnóm

mecenacie

odgrówa

umiłowanie

przez

patrona

ludzkiej

indówidualności klientaI npK bez powodzenia poszukującego swego miejsca w
kulturalnej przestrzeni miastaI krajuK tiadomo J jak to niejednokrotnie żócie
pokazałoI że mecenas i klient spotókali się nieraz na równościowej pozócjiW
obcowanie oraz możliwość pomocó niepospolitemu talentowi bółó wóstarczającą
rekompensatą dla mecenasaK
kajbardziej wórazistą formą mecenatu bół mecenat klienckiK kajpełniej jego
specófikę oddaje – rozpowszechnionó w renesansie – tótuł sekretarzaK
rtożsamiano ten tótuł z osobą zaufanąI spełniającą różne role npK pisarzaI
historókaI archiwistóI bibliotekarzaI nieraz nauczóciela dziatwó mecenasaK t tóch
relacjach mecenas i klient bóli powiązani ze sobą perspektówą uzóskania
określonóch korzóściK jożna więc mówić o motówach utólitarnóchK
kajpotężniejszóm imperatówem dla mecenatu prówatnego bół zawsze motów
ambicjonalnóI

wóstępującó

w

przeróżnóch

odmianach

i

odsłonachK

kiejednokrotnie w tak pojmowanej aktówności chodziło o dorównanie
bogatszemuI wóżej w hierarchii społecznej ulokowanemu sąsiadowiI o któróm
mówiono z ambonóI pisano w gazetach… Ale też tak umotówowanó mecenat
koncentrował się często na bizantóńskiej formieI odzwierciedlając próżność
ludzką i panegirócznó serwilizmTK
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gK hracikI hto przez dwadzieścia wieków fundował kościołó? [tWz „wnak”K oK if ENVVVFI nr UERPNFI sK NOT i nK
AK jężyńskiI jecenat nad publikacjami naukowómi w ufu wK [tWz w dziejów mecenatu kulturalnego w molsceK
ptudia pod redK gK hosteckiegoK tarszawa NVVVI sK SK
T
wobK hK eK amitrukI tokół teorii i historii mecenatuK [tWz w dziejów mecenatu…I sK NN i nK
S
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ld czasów renesansowej ftalii ukształtowała się zasadnicza struktura
nowożótnego

mecenatu

prówatnegoI

funkcjonującego

w

obrębie

trzech

podstawowóch kręgów społecznóchW NK władcówI książąt i możnóch świeckichX OK
dostojników kościelnóchX PK republik – czóli patrócjatu miejskiegoI później
burżuazji i inteligencjiK modział tenI uwópuklając złożonó charakter mecenatuI
eksponuje zarazem w każdóm z obszarów jego wómiar społecznóK kie tólko
chodzi o odbiór dzieł pisarzóI poetówI malarzóI rzeźbiarzóI architektów czó
inżónierów Eniebówale upowszechnionóch dzięki wónalezieniu drukuI masowej
turóstóki – po obecne czasó komunikacji multimedialnejFI ale także o
różnoimiennó charakter mecenatuK
Wśród mecenasów znajdziemó ludzi różnóch charakterówI często takichI
któróch zaletami i wadami można obdzielić wiele biografiiK mrzókładów jest wieleK
gerzó pebastian iubomirski ENSNS–NSSTF przez jednóch uważanó za zdrajcę i
antókrólewskiego rokoszaninaI przez innóch za bohatera broniącego złotej
wolności szlacheckiejI należał do najbardziej wókształconóch i najświatlejszóch
magnatów epokiK gego mowó i listó bółó wzorem dla mówców na sejmikachK
eojnie popierał młodóch adeptów literaturó czerpiąc zachwót dla kulturó włoskiej
z umiłowania antókuK Ale on też w sposób walnó przóczónił się do wojnó
domowej i abdókacji gana hazimierza w NSSU rKU
Ten obraz zamazują liczne przókładó o odmiennej wómowie zwłaszcza w
odniesieniu do drugiej połowó usfff wK ao tego czasu odnosi się opinia pK
ŁempickiegoI któró piszeW
kie ma rodzinó magnackiejI zbliżonej do dworu czó rówalizującej z dworemI nie ma
wóbitnego dógnitarza kościelnego lub świeckiegoI któróbó nie zaznaczół się dodatnio w
popieraniu naukiI literaturóI sztukiI w którego otoczeniu nie bółobó literatów czó
V

artóstów K

kiejednokrotnie fundamentalna dla określonej inicjatówó rola konkretnej
osobóI owego mecenasa prówatnegoI ewoluuje w kierunku mecenatu prówatnoJ
społecznegoK aziałalność na tóm polu królów i regionalnóch władcówI a
U
V

tK hłaczewskiI gerzó pebastian iubomirskiK trocław OMMOK
pK ŁempickiI jecenat kulturalnó w molsceI sK ORK

R

zwłaszcza różnóch hościołów są dla takich sótuacji dobrą ilustracjąK `hodzi nie
tólko o budowle sakralne i ich artóstócznó wóstrójI ale także npK o tworzenie
uniwersótetówI bibliotekI kolekcji będącóch zaczónem muzeów itdK
moetóckie opisó chwalebnóch dni królów i władców świeckichI w któróch
relacja patron – klient bóła jednoznacznie określonaI w czasach nowożótnóch
łączóła się z popularózacją państwa i narodu jako wartości godnóch szczególnego
kultówowania i specjalnego wsparciaI ochronó nawetK
oozwój państwa jako instótucji organizującej najważniejsze role społeczneI
spowodowałI że instótucja mecenatu prówatnego uległa zmianieI zatracając w
wielu dziedzinach swój dominującó dotąd charakterK Trzeba bowiem podkreślićI
że od połowó usfff wK sprawó mecenatuI zwłaszcza w zakresie oświató Echociaż
także szeroko pojętej kulturóF coraz wóraźniej przejmują wóodrębnione agendó
państwoweK t tóch warunkach klasócznó mecenat prówatnóI zachowując istotne
znaczenie dla konkretnóch przedsięwzięć lub nawet wóbranóch obszarów kulturóI
zóskuje szczególnie ważne znaczenie dla narodów pozbawionóch własnóch
państwK `asus rozczłonkowanej w usfff wK molski jest tej sótuacji doskonałą
ilustracjąK
mowszechnie wiadomoI że rozbioró przóniosłó zasadnicze zmianó w
całokształcie polskiego mecenatuK w jednej stronó ustaje mecenat monarszó Etak
silnie rozwiniętó przez ptanisława Augusta moniatowskiegoF oraz większości
dógnitarzó J nie tólko świeckichI ale i kościelnóchK t powstałą przez likwidację
państwa polskiego próżnię w sferze opieki nad narodowóm żóciem duchowóm
wkraczają różne towarzóstwaI powstające i funkcjonujące dzięki zaangażowaniu
patriotócznie umotówowanóch jednostekI biorącóch za wótóczną postępowania
los narodu w warunkach braku własnego państwaK modstawą finansową tak
pojmowanego mecenatu bóła ofiarność wieluI bardzo często także anonimowóch
osóbNMK
NM

gednóm z aspektów tej sprawó bóło toI że upadek tradócójnego mecenatu J królewskiego czó magnackiego J
zmuszał ludzi żójącóch dotąd z ich hojności do podjęcia pracó zarobkowejK iiteratI a zwłaszcza muzók stali się
zależni od owego mecenasa anonimowegoJ czótelnika czó słuchacza kupującego książkę czó nabówającego bilet na
koncertK
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aokonująca się przez rozbioró zmiana fundamentów ideowóch mecenatu to
istotnó fragment historii molskiI w któróm polski pozótówizm znalazł twórczó
wóraz w programie pracó organicznejK we współpracó ziemiaństwa oraz
inteligencji i światłóch przedstawicieli drobnomieszczaństwa zwłaszcza w
tielkopolsce rozwinął się ruch obronó polskości poprzez rozwój konkurencójnej
wobec zaborców gospodarkiI przó jednoczesnóm podnoszeniem oświató i kulturóI
zwłaszcza wśród ludności wiejskiejK wnanóm przókładem takiej właśnie
działalności bóło tzwK hasóno dostóńskie powstałe w NUPR rK z inicjatówó
dustawa motworowskiego Ekalwina zresztąFK drupa polskich ziemian z powiatu
krobskiego oraz kilku księżó i miejscowej inteligencji rozpoczęła prace w trzech
wódziałach wóznaczającóch zasadnicze obszaró ich działalnościW rolniczoJ
przemósłowómI literackim oraz dobroczónnómK tśród bardzo aktównóch
działaczó hasóna bół błogosławionó bdmund BojanowskiI patron współcześnie
działającego muzeum w drabonogu kK dostóniaNNK
tzmianka o hasónie dostóńskim jest tóm bardziej wskazana w kontekście
ewolucji mecenatu prówatnegoI że wśród jego członków idea prześwietnego
społecznika dra harola jarcinkowskiego dotócząca utworzenia Towarzóstwa
momocó kaukowejI znalazła bardzo pozótównó oddźwiękK t każdóm bądź razie
gostóński oddział Tkm powstał już PM września NU4M rK i przez całó czas należał
do szczególnie szczodróchK w jego też inicjatówó w NU4O rK w hrajowcach oraz w
NU4P rK w dostóniu powstałó alumnató przógotowujące dzieci chłopskie i
mieszczańskie do dalszej nauki w gimnazjachNOK
mrówatnó mecenat zaborowóch czasów miał więc dwie cechó szczególneK
mierwsza łączóła się z patriotócznómi podstawami ofiarności na cele wóższeI a
druga wskazówała na składkowó charakter gromadzonóch funduszóK fnnómi
słowó mecenat prówatnó uspołecznił sięK ao ofiarności na rzecz sprawó
narodowej zaczęli poczuwać się przedstawiciele różnóch środowiskK kadal jednak
wśród najbardziej hojnóch – co wiąże się ze słabością polskiej burżuazji –
NN

wobK hK jaćkowiakI pK prokaI awadzieścia lat działalności juzeum imK bdmunda Bojanowskiego w drabonoguK
[tWz „drabonoskie zapiski regionalne”K TK NM EOMMOFI sK P–VK
NO
wobK pK gankowiakI t okresie zaborówK [tWz azieje ziemi gostóńskiejK lpracK zbiorowe pod redK pK
pierpowskiegoK moznań NVTVI sK OOR i nKX tegożI hasóno dostóńskie NUPRJNU4SK dostóń NVVTK
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widnieją stare rodó ziemiańskie fundujące biblioteki i obiektó kulturóI wspierające
różne fundusze stópendialne oraz otaczające bezpośrednią opieką ludzi pióra i
sztuki podkreślającóch ciągłość narodowegoI polskiego bótuK
ppecóficzną dla tego czasu formą mecenatu prówatnego bóło tworzenie
bibliotek o patriotócznóm profilu – tzwK Bibliotheca matriaK fch celem bół opór
przeciwko postępującej germanizacji i rusófikacji poprzez dokumentowanie
chlubnóch tradócji molski przedrozbiorowej oraz przópominanie o obowiązku
nieustannej pracó dla jej wskrzeszeniaK `ótowanó już ptanisław Łempicki
wómienia długą listę mecenasów tej epoki rozpoczónając od ptanisława ptaszica J
dobrodzieja tarszawskiego Towarzóstwa mrzójaciół kauk i twórcó cundacji
ENUNV rKFI oraz nie mniej sławnego mecenasaI założóciela fundacjiI która
przetrwała do naszóch czasów – gózefa jaksómiliana lssolińskiegoNPK t
dalszóm szeregu idą eenrók i gerzó iubomirscóI fundatorzó muzeum ich imienia
we iwowieI tłodzimierz azieduszóckiI założóciel lwowskiego juzeum
mrzórodniczego i btnograficznego oraz gózef halasantó azieduszóckiI twórca
Biblioteki moturzóckiej we iwowieI tiktor BaborowskiI twórca księgozbioru
swego imienia we iwowieI Aleksander hrK mrzeździeckiI znakomitó mecenasJ
wódawca i fundator BibliotekiI bdward oastawieckiI honstantó ŚwidzińskiI
Władósław mlater J inicjator juzeum w oapperswiluI harol i iudwik hrasińscó J
założóciele Biblioteki lrdónackiej w tarszawieI bmerók hrK euttenJ`zapski J
ofiarodawca wspaniałóch zbiorów krakowskichI ksK tładósław `zartoróski J
twórca i organizator juzeum i Biblioteki imK `zartoróskich w hrakowieI
dwalbert i jieczósław mawlikowscó Ez jedóki pod mrzemóślemFI gan Tadeusz
iubomirski Ewódawca bncóklopedii oolniczej i tóchowawczejFI bustachó
TószkiewiczI ptanisław hrK pkarbek Etwórca wielkiej fundacji wóchowawczej i
teatru we iwowieFK tśród mecenasów polskich epoki rozbiorowej są nazwiska
staróch rodów jak gózefa motockiego z Antonina J opiekuna Towarzóstwa
kaukowego tarszawskiegoI hsawerego hrK Branickiego J kładącego podwalinó
pod maństwowe juzeum mrzórodnicze w tarszawie ENVNVFI czó kilku
NP

wobK gK hapuścikI jecenas i uczonóK gK jK lssoliński i jego działalność historócznoJliterackaK hraków NVTVK
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przedstawicieli możnóch rodów polskich EiubomirscóI motoccóI monińscóI
papiehowieI gabłonowscóFI którzó złożóli swoje cenne biblioteki i archiwa w
wieczóstó depozót lwowskiemu lssolineumN4K
kie pominięto w tej plejadzie polskich mecenasów wóbitnóch tielkopolanI
wzmiankując rodó oaczóńskichI aziałyńskichI jielżyńskichK To oniI w sposób
szczególnó przóczónili się do tegoI że podejmowane we iwowieI hrakowie czó
tarszawie inicjatówó o patriotócznóm podłożu pojawiłó się w moznaniu oraz
innóch miastach tielkopolskiK kiejednokrotnie jednak tielkopolanie bóli
prekursorami

przedsięwzięćI

które

realizowane

w

tarszawie

nabierałó

wszechpolskich Eczóli ponadzaborowóchF cechK fch istota sprowadzała się do
tworzenia mecenatu zbiorowegoI poprzez gromadzenie funduszó pochodzącóch ze
składekI darowizn lub zapisówK mrzókładów takiej właśnie działalnościI gdzie
różne grupó rekrutowane zwłaszcza z ziemianI współtworzółó stowarzószenia dla
organizowania działalności naukowejI jest sporoK tielką sławę zdobółó zwłaszcza
tarszawskie Towarzóstwo mrzójaciół kauk powstałe w NUMM rK oraz hrakowskie
Towarzóstwo kaukowe z NUNR rKI które przekształciło się później w Akademię
rmiejętności ENUTP rKFK kajpoważniejszą instótucją wspomagającą naukę w
hrólestwie molskim bóła hasa imK jianowskiego powstała w NUUN rK
pztandarowóm jej dziełem bół „moradnik dla samouków” – ponadzaborowaI
licząca NM tomów edócja edukacójna na poziomie półwóższómK wasługi hasóI
mającej także spektakularne zapisó testamentowe jak npK pola naftowe w BakuI są
tóm bardziej godne wskazaniaI że cele swoje realizowała ze środków
składkowóchW około SM B wpłacali ziemianieNRK
`iekawóm przókładem mecenatu prówatnego uzewnętrzniającego się w
formie stowarzószenia ludzi zespolonóch wspólnotą celów bóło Towarzóstwo
oolnicze powstałe w NURT rK z inicjatówó Andrzeja hrK wamoóskiego ENUMM–NUT4FI
pana w hlemensowieK kależał on do szczególnie aktównóch działaczó
politócznóch i gospodarczóchI wielkich rzeczników pracó organicznej w

N4
NR

pK ŁempickiI jecenat kulturalnó w molsceI sK OS–OTK
gK miskurowiczI tarszawskie instótucje społecznego mecenatu nauki w latach NUSVJNVMSK trocław NVVMK
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hrólestwie molskimK Towarzóstwo po roku działania skupiło ponad OIR tósK osób
identófikowanóch jako „klemensowczóków”I którzó płacąc składkę w wósokości
NMM złp […z przó rzadkiej u nas zgodzie i karności rozwijało działalność wszechstronną i
wielce pożótecznąK rrządzano więc – pisze August pokołowski w opracowaniu z NVMR rK – nie
tólko wóstawó rolnicze i konkursaI ale zakładano ochronki dla oświatóI obok „ooczników
gospodarskich” drukowano książki elementarneI wódawano dziełka dla ludu i tak skromnieI bez
rozgłosu wielkiegoI stworzono rodzaj reprezentacji stałej w krajuI pozbawionego dotąd i praw
politócznóch i możności do pracó publicznejNSK

Także w zaborze pruskim – terenie szczególnie trudnóm dla działalności
propolskiejI wiele inicjatów o historócznóm wómiarze związanóch jest z par
exellence mecenasowską aktównością konkretnóch osóbI które w NU4N rK założyłó
npK Towarzóstwo kaukowej momocó dla jłodzieżó tielkiego hsięstwa
moznańskiego – inicjatówę nie mającą w warunkach polskich precedensuK
lrganizacja ta dała do NVN4 rK stópendia dla P RMM osób z luduK
tspomniano

już

jednego

z

inicjatorów

tej

działalności

harola

jarcinkowskiego ENUMMJNU4SF – lekarzaI powstańca NUPMLPNI odznaczonego
sirtuti jilitariI dórektora ppółki „Bazar”I traktując tę wzmiankę jako swoistó
hołd dla plejadó „organiczników” wielkopolskichK t tóm gronie wóbitną pozócję
zajmuje bdward oaczóńskiI fundator wspaniałej poznańskiej biblioteki ENUOV rKFI z
któróm los obszedł się wójątkowo okrutnieK Ten wszechstronnie uzdolnionóI
znakomitó i hojnó sponsor kulturó EmKinK edótor OMM tomów źródeł do dziejów
molskiFI w dojrzałóm wieku RV lat popełnił samobójstwoI brutalnie atakowanó za
napis umieszczonó na cokole kaplicó pierwszóch władców w hatedrze
moznańskiejNTK Świetlaną sławę edótora i budowniczego dzieli z nim Tótus
NS

AK pokołowskiI azieje molski flustrowaneK tiedeń NVMRI tK sfI sK POV Ereprint – tódawnictwo hurpiszK moznań
OMMOFK Tenże autor podjął problem walki światłóch molaków z trapiącómi naród zgubnómi nawókamiI w tóm
szerzącego się po wsiach pijaństwaK wamieszczając bardzo ciekawą ilustrację „pomnika gorzałki” opatrzół ją
informacjąI że pomnik ten został wóstawionó w NU44 rK w galicójskiej wsi hrzeszów po formalnóm pogrzebie w
asóście miejscowego proboszcza beczułki gorzałki okrótą całunemK fnicjatorami wóstawienia pomnika mieli bóć
włościanieI którzó podczas ceremonii przósięgli wstrzemięźliwośćK hrzeszów – napisał profK pokołowski – cieszół
się odtąd zasłużoną sławą w całej dalicjiI wósokim poziomem moralnóm i wzrostem dobrobótuK tieś ta żadnego
udziału w rzezi galicójskiej nie przójęłaI pomimo starań agentów jetternicha i podżegaczóK
NT
honstancjaI wdowa po bdwardzie oaczóńskim napisałaW Czteroletnią zgrózotą znękanóI nie miał w sobie dość
siłó stanąć na sejmie jako oskarżonóX nie bóło obelgiI której bó się po tej nie spodziewałX w rozpaczó zakończół swe
żócie… – cótK zaW BK hosmanowaI bdward oaczóńskiK Człowiek i dziełoK Bódgoszcz NVVTI sK OROK pzkodaI że
autorka tak mało miejsca poświęciła osobomI które w sposób ewidentnó przóczóniłó się do wóstrzału armatniego
nad geziorem waniemóskimK `hodzi mi zwłaszcza o racje deputowanego na sejm wielkopolski z powiatu
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aziałyński z hórnikaI któró – jak wszóscó mu spółcześni mecenasi nauki i kulturó
– tworzóli „biblioteki ojczóznó” mające bóć substótutem utraconej niepodległościK
dromadzone z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem zbioróI zwłaszcza z
czasów narodowej chwałóI traktowali jako należnó narodowi depozótI któróm
jedónie administrująNUK Tę filozofię reprezentowało liczne grono wielkopolskich
ziemianI bó wspomnieć peweróna jielżyńskiego ENUM4–NUTOFI hojnego
ofiarodawcę zbiorów przekazanóch mTmkI z któróch wiele jest w stałej ekspozócji
juzeum karodowego w moznaniuK w tej filozofii wórosła też największa fundacja
wielkopolska powstała z zapisu tładósława wamoóskiego i jego siotró jarii oraz
matki gadwigi Ez domu aziałyńskiejF pod nazwą „wakładó hórnickie”NVK
mostępująca

ewolucja

mecenatu

prówatnego

przóoblekającego

formę

zbiorowej EskładkowejF odpowiedzialności za określoną sferę żócia zbiorowego
uzewnętrzniała się także w rozwoju bibliotek ludowóchK w dużóm powodzeniem
działałó one we wszóstkich trzech zaborachK t tielkopolsce w NUUM rK powstało
Towarzóstwo `zótelni iudowóchI o któróm titold gakóbczók napisałI że bóła to
[…z niezmiernie żmudna i wótrwała praca całego legionu dziś nieznanóchI
cichóchI prowincjonalnóch działaczó kulturó pracującóch w imię obowiązku
narodowego nieraz przez dziesiątki latK t ciągu pierwszóch trzech lat założono
4SM bibliotekI w tóm UR wiejskichI wóposażając je w NMM tósK książekOMK t całości
środki na realizację tej ważnej działalności pochodziłó od osób prówatnóchK
mrzełomowe znaczenie dla rozwoju mecenatu w molsce miało odzóskanie
niepodległościK oolę głównego mecenasa przejęło państwoI które – jak wszędzie i
zawsze – odpowiada za rozwój naukiI kulturó oraz ich fundamentu – oświatóK
wągrowieckiego mantaleona pzumanaI tak bliskiego towarzószącej nam po dziś dzień demagogii – porK tK jolikI
bdward oaczóński NTUSJNU4RK moznań NVVVK
NU
aobitnie rzecz całą ujął gan rrsón kiemcewiczI któró przóstępując w NUON rK do wódania wbioru pamiętników
historócznóch dziękował Tótusowi aziałyńskiemu za przekazane materiałó oraz […z prawdziwie przókładną i
obówatelską gorliwość około zachowania starożótnóch pamiątek naszóch – cótK za pK hK motockiI BK tósockaI
Tótus aziałyński NTVSJNUSNK moznań OMMOI sK OPK
NV
jK i mK iibiccó w książce ptK aworó i pałace wiejskie w tielkopolsce Emoznań OMMPI sK NT4–NTRF napisaliI że
konfiskata w NVRP rK przez rządó komunistóczne cundacji oraz oddanie zbiorów i zamku we władanie mAk
oznaczało likwidację dobrego zabezpieczenia w postaci wielkich dóbr oraz początek kłopotów finansowóchK Bóło
dokładnie na odwrótK iata NVORJNVRP z perspektówó całóch dziejów Biblioteki hórnickiej uznać należó za
znacznie trudniejsze – porK liczne tekstó w OS tomach „mamiętnika Biblioteki hórnickiej”K wobK też Władósław
wamoóski NURPJNVO4K mod redK pK pierpowskiegoK hórnik – wakopane OMMPK
OM
tK gakóbczókI ptudia nad dziejami tielkopolski w ufu wK moznań NVRVI tK ffI sK SNK
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kajpełniej złożonó charakter tego mecenatu pokazują sporó wokół powstałego w
NVOU rK cunduszu hulturó karodowej Eobjął O tósK ArtóstówI przóznał TSM
stópendiów zagranicznóchFI a zwłaszcza działającej od NVPP rK molskiej Akademii
iiteraturóI której członkami honorowómi bóli gózef miłsudskiI a po jego śmierci
prezódent fgnacó jościckiK Bóła to NRJto osobowa elitaI z tacławem
pieroszewskim jako prezesem i ieopoldem ptaffem jako jego zastępcąI stawiającą
sobie za cel stworzenie ludziom pióra godziwóch warunków żóciaK aziałalności
mAi towarzószółó zaciekłe ataki sunące przede wszóstkim ze stronó pisarzó
lewicowóch i związanóch z endecją za upowszechnianie kultu jarszałka i
glorófikowanie legionówK
waangażowanie państwa jako mecenasa kulturó i nauki uległo pogłębieniu i
poszerzeniu w latach molski iudowejI kiedó to omnipotencja państwa nie
pozostawiała zbót szerokiego pola dla mecenatu prówatnegoK cunkcjonował on na
obrzeżach nauki kulturó jak to dobrze ilustruje npK cundacja ianckorońskich z
BrzeziaI edótor znamienitóch serii źródeł historócznóch i donator setek
stópendiów realizowanóch we tłoszechI Austrii i tielkiej BrótaniiK Ta też
cundacja – żebó poprzestać na jej przókładzie – w warunkach fff om zabłósła
prześwietnómi darami obrazów dla wamku hrólewskiego i taweluK
mroblemem przewijającóm się przez całó ten tekst są finanseI które bółó i są
fundamentem każdego mecenatuK tielu biografów piszącóch o mecenacie osób
prówatnóch nie krójeI że dla opisówanej postaci sprawó finansowe bółó
najważniejsze w żóciuK wdanie to wópowiedziane w odniesieniu do działającej w f
połowie usfff wK Annó z panguszków oadziwiłłowejON odnieść można dla
ogromnej większości ludzi przekazującóch jakąś część swego majątku na rzecz
wóższóch celówK l tóm fundamencie prówatnego mecenatuI także tego wielkiego
EnpK cundacje kobla z NUVS rK czó oockefellera powstała w NVNP rKF w literaturze
powstałej w latach molski iudowej raczej nie wspominanoI zwókle w ogóle nie
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tK harkucińskaI Anna z panguszków oadziwiłłowa ENSTSJNT4SFK aziałalność gospodarcza i mecenatK tarszawa
OMMMI sK 4NK
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widząc problemuOOK mo części jest skutek czasówI w któróch rolę mecenasa –
dosłownie i w przenośni – spełniało państwoK t ówczesnóch warunkach polskich
problem pozóskania środków na działalność o charakterze naukowóm czó
kulturalnóm sprowadzał się do „załatwienia” ich z państwowej kiesóK lna bóła w
zasadzie jedónóm obiektem godnóm zabiegów ze stronó organizatorów różnóch
przedsięwzięć o charakterze społecznóm – od sesji naukowóch i premier
operowóchI po gminnó turniej pingpongaK
Głębokie zmianó w postawach gospodarki polskiej z przełomu uu i uuf wK
spowodowałó równie fundamentalne przeobrażenia w sposobie finansowania
nauki i kulturóK kie wchodząc w dobrze większości znane szczegółó trzeba
podkreślićI że problem finansowania planowanego przedsięwzięcia naukowego
czó kulturalnego awansował z pozócji ważnej do najważniejszejI zgoła centralnejK
t

sótuacji

postępującego

zbiurokratózowania

procedur

związanóch

z

finansowaniem określonóch przedsięwzięć twórczóch ze środków publicznóch
Eczó to krajowóch czó też unijnóchF ogromnie wzrasta rola mecenatuI może lepiej
sponsoringu prówatnegoI preferującego uproszczoną procedurę charakteróstóczną
dla ludzi sukcesu materialnegoK
baI oesumè zobW jecenat prówatnó – tradócja i współczesnośćI [wzW
jecenat prówatnóK pzansa czó koniecznośćK tódK tóższa pzkoła rmiejętności
ppołecznóchK moznań OMMRI ssK SNJSR
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mrzókładem może bóć opublikowanó w NVTU rK Słownik molskich Towarzóstw kaukowóch Igdzie przó opisie
działalności moznańskiego Towarzóstwa mrzójaciół kauk sprawó finansowe zostałó zupełnie pominięteK kie
podano więc jak różne bółó formó i sposobó finansowania ważnóch instótucji o charakterze naukowóm na
przestrzeni ich długich dziejówK aomniemać tólko możnaI że podstawó materialne mTmk zależałó od
szczodrobliwości konkretnóch osóbI skoro napisanoI iż zbioró biblioteczne i muzealne w pierwszóm okresie
pochodziłó wółącznie z darów społeczeństwaI a od NUSM rK także z wómianóK pkąd jednak brano środki na
publikacje własneI podlegające następnie wómianie…
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