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Artystyczna podroż po Kresach 
 

                                Z WILNA DO CREMONY 
 
Dzisiejszą wędrówkę po zakamarkach historii sztuki związanej z dawnymi Kresami Wschodnimi rozpocznę opowieścią 
o nieco sensacyjnym zabarwieniu. A dotknie ona mistyfikacji. Samo słowo z języka greckiego: mystikós tłumaczy się 
jako tajemny, a od mýstēs - wtajemniczony. W języku potocznym oznacza celowe wprowadzanie w błąd, tworzenie 
pozorów, aranżowanie fałszywych sytuacji, świadome zawiązywanie intrygi w celu uzyskania korzyści. Świat przepełnia 
masa mistyfikacji, choćby w sztuce, nauce, polityce itd. Mnie osobiście – jako autora powieści przygodowych, któremu 
odpowiedzialność za przekazywane treści nakazuje zamieniać się w detektywa buszującego po aferach i zakulisowych 
tajemnicach historii sztuki – mistyfikacje w pewnym sensie pociągają. Stanowią bowiem doskonały temat przewodni 
do rozdziałów książek. Tak się składa, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat trafiłam na wiele fałszerstw w sztuce, lecz 
dziś pozwolę sobie przybliżyć tylko kilka z nich, w tym kresową.  

Do najgłośniejszych i niemal najdoskonalszych mistyfikacji należy malarstwo holenderskiego artysty, 
niejakiego Hana van Meegerena (1889 – 1947), który w okresie 1932–1947 stworzył kilkanaście falsyfikatów dzieł 
dawnych mistrzów, m.in. Pietera de Hoocha, Jana Vermeera, Gerarda ter Borcha. Zaznaczam, że nie sprzedał ich, a 
podrobił w ramach eksperymentów. Jeden z nich, Chrystus i jawnogrzesznica, trafił do kolekcji Hermana Göringa. Po II 
wojnie światowej obraz odnaleziono i dotarto do Van Meegerena, którego następnie oskarżono o… kolaborowanie z 



Hitlerem. Nie przypuszczano jednak, że Chrystus i jawnogrzesznica oraz inne płótna są fałszywe. Autor, niczym 
skruszony grzesznik, by uniknąć kary wieloletniego więzienia, musiał wyjawić prawdę. Wyznanie Van Meegerena 
wywołało oburzenie opinii publicznej, by nie rzec: sensację, lecz nie dano wiary jego słowom. Medialne zamieszanie 
wokół jego obrazów trwało wiele miesięcy. Sprawa ucichła w 1947 roku po badaniach chemicznych płócien i po tym, 
jak Van Meegeren na prośbę sądu, na żywo i na oczach widzów oraz przed kamerami namalował nowe dzieło. To 
doprowadziło do uznania artysty winnego nie kolaboracji, a fałszerstwa i skazano na rok więzienia. Artysta kary jednak 
nie dokończył, ponieważ tego samego roku przyszło mu się pożegnać ze światem. 

Za kolejne przykłady mistyfikacji posłużą dwa muzyczne utwory. Pierwszy to jeden z najpopularniejszych hitów 
klasyki, Adagio g-moll Albinoniego. Plotka głosi, że Tomaso Albinoni (1671 – 1751) napisał sonatę na smyczki i organy, 
która w skutek splotu okoliczności znalazła się w jednej z drezdeńskich bibliotek, zaś podczas II wojny światowej miała 
ulec zniszczeniu. Nie podarciu czy celowemu spaleniu, lecz uszkodzeniu w wyniku bombardowania Drezna. I tenże 
koncert, tyle że w stanie fragmentarycznym, został znaleziony przez włoskiego muzykologa, krytyka i kompozytora, 
Remo Giazotto w roku 1948. Niestety, z racji zniszczenia zapisu nutowego, możliwe było odczytanie jedynie partii 
basowej. Niepocieszony Remo Giazotto dopisał więc melodię, tym samym nadając dziełu zupełnie inny wymiar. 
Dopiero po pięćdziesięciu latach, bo w roku 1998, Drezdeńska Biblioteka Państwowa zdementowała sprawę  
ogłaszając, że nie ma żadnego śladu, aby takowy zapis nutowy kiedykolwiek znajdował się w ich zbiorach! I tym 
sposobem autor słynnego Adagio – maestro Albinoni cieszy się uznaniem za sprawą utworu, którego nie 
skomponował. Podobnie rzecz się ma z Ave Maria z roku 1606 Giulio Cacciniego - prekursora barokowego (1551 – 
1618). Otóż kompozycja w rzeczywistości pochodzi z roku 1972 i jest autorstwa radzieckiego gitarzysty i lutnisty – 
Władimira Wawiłowa (1925 – 1973). Skąd, po przeszło trzystu sześćdziesięciu latach, pomysł na powołanie Ave Maria? 
Czyżby w hołdzie Cacciniemu? Gwoli wyjaśnienia dorzucę, iż Wawiłow często przypisywał swe prace kompozytorom 
renesansowym, tudzież barokowym, nie zachowując przy tym stylu wspomnianych epok. Trzy lata po stworzeniu Ave 
Maria Waviłow odszedł w zaświaty – zabierając ze sobą tajemnicę do grobu, lecz nie w glorii i chwale należnej 
zasłużonym dla kultury, a w wielkim ubóstwie. Tak na marginesie: prace Wawiłowa i Giazotto cieszą się wielką 
popularnością, aczkolwiek nie im przypisywaną. Mistyfikacje te do dnia obecnego podtrzymują nieświadomi 
melomani.  

A teraz przenieśmy się oczyma wyobraźni na dawne Kresy, na zieloną polanę otoczoną lasami, borami, 
zaroślami i szuwarami, przez którą w skupieniu maszeruje niewysoki, drobnej postury mężczyzna, Baltazar Dankwart. 
Spaceruje po lesie w poszukiwaniu odpowiednio dobrego surowca na skrzypce. Przystaje pod niemal każdym drzewem. 
Z uwagą opukuje pnie świerków i wsłuchuje się w rezonans. Gdy znajdzie odpowiednie drzewo, zetnie je i wykona 
prawdziwe cacko. Cóż to takiego? Otóż skrzypce! Trudno sobie wyobrazić, o ile muzyka bez ich istnienia byłaby 
uboższa. A skoro mowa o skrzypcach, czas przybliżyć mistrzów lutnictwa.  

Wielu muzyków marzy, by choć raz w życiu zagrać na wiolonczeli, skrzypcach czy altówce wyprodukowanej u 
słynnych lutników z Cremony lub z Bresci. Mawia się „nie masz skrzypiec nad Stradivariusa”. Tak przynajmniej się 

przyjęło. Ot, co znaczy marketing i 
dobry PR! Mało ludzi ma 
świadomość, że równie doskonałe 
są Guarneriego czy Amatiego. A 
jeszcze mniejsza garstka 
zainteresowanych wie, że w XVII 
stuleciu drugim na świecie 
zagłębiem skrzypcowym – zaraz 
obok Italii – była Polska! Tak jest, 
Polska. A jeszcze dokładniej jej 
wschodnie rubieże, przez 
współczesnych zwane Kresami.  
Które z nich w minionych wiekach 
wiodło prym, było pierwsze i lepsze, 
trudno dowieść w obecnych 
czasach. Tym niemniej o skrzypcach 
polskich można znaleźć ciekawy 
cytat: „Polakowi tylko Boga i 

skrzypiec” z Przypowieści polskich, wydawanych przez Salomona Rysińskiego w latach 1619 – 1634.  
Rozkwit polskiego lutnictwa przypadł na XVII wiek. W tym czasie prężnie działało przeszło trzystu pięćdziesięciu 

budowniczych skrzypiec. Rozsiani po Polsce i Kresach Wschodnich tworzyli instrumenty zdumiewające w barwie, a co 
ważniejsze – pod względem precyzji budowy. Wytwórców było wielu, a najznamienitsi z nich – Marcin Groblicz z 



Krakowa oraz Baltazar Dankwart z Wilna, zapisali się w historii lutnictwa złotymi literami. Stworzyli bowiem 
instrumenty niczym nie odbiegające walorami od osławionego Stradivariego, Guarneriego czy Amatiego.  

Historycy, ze względu na niedostatek dokumentów o rodzie Dankwartów, opierają się na badaniu ocalałych 
instrumentów, znajdujących się w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Skrzypce Baltazara 
Dankwarta, zaopatrzone w metryczkę, przypominają budową skrzypce Marcina Groblicza (1540 – 1609), przez badaczy 
tematu uznanego za ucznia włoskiego rzemieślnika lutniczego Gaspara da Salo (1540 – 1609). Jego skrzypce w XIX w. 
jeszcze liczne, a obecnie bardzo rzadkie, charakteryzują się pięknym, miękkim, dość ciemnym dźwiękiem. Wyróżniają 
się główką rzeźbioną w kształcie głowy smoka zamiast ślimacznicy. Zachowało się blisko dwadzieścia instrumentów 
jego autorstwa, z tego w kolekcji poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych dwanaście bezcennych 
egzemplarzy, a w krakowskim Muzeum Narodowym jedna tenorowa wiola da gamba, datowana na rok 1601.  

Skrzypce Grobliczów wysoko ceniono już w epoce baroku, a w inwentarzach kapel dworskich opisywano 
jako skrzypce robotą grobliczowską robione. Groblicz stosował na płyty spodnie skrzypiec drewno jaworowe. 
Sprzedawał swe instrumenty po całej Polsce i Europie. Oczywiście, najwięcej na terenie Krakowa, a potem Galicji. Ich 
sława rosła z roku na rok. Podobnie się działo ze skrzypcami Dankwarta z Wilna. I teraz pojawia się pytanie: skoro tak, 
dlaczego pamięć o nich odpłynęła w otchłanie niebytu? Otóż z trzech powodów. Pierwszym z nich stał się fakt, iż Polska 
w roku 1772 zniknęła z mapy świata, a wraz z nią wszystko co o niej świadczyło. Rosja, Niemcy i Austria podzieliły ją 
między siebie na trzy części. W taki sposób Polska utraciła swą wolność i suwerenność na przeszło sto dwadzieścia trzy 
lata. Po drugie, polskie rzemiosło lutnicze, oparte głównie na manufakturze, nie sprostało konkurencji. Masowy napływ 
instrumentów fabrykowanych na zachodzie Europy zalał polski rynek. Lepsze i droższe polskie instrumenty nie 

wytrzymały zderzenia z ceną gorszych 
jakościowo zachodnich. Mniejsze 
warsztaty, jeden po drugim, kończyły swą 
wieloletnią działalność. Brutalne prawo 
ceny? Owszem.  Po trzecie, ostateczne 
uderzenie w polską markę zadali 
międzynarodowi handlarze i aferzyści. W 
XIX wieku zapanował trend 
kolekcjonowania starych instrumentów 
włoskich. A jak wiadomo, spekulantów 
oraz dziwaków nie brak w żadnej 
dziedzinie. Modę tę zapoczątkował 
pewien cieśla z Mediolanu, Luigi Tarisio 
(1790 – 1854). Zapalony muzyk i amator 
skrzypiec rzucił swą profesję stolarską, by 
skupować starzyznę instrumentalną. I nie 
w celu powołania orkiestry grającej na 
dawnych instrumentach. Pragnął 
handlować skrzypcami i altówkami, 
wymieniać na inne modele. Co ciekawsze, 
nie dla zysku, a z najczystszej pasji. Z 
czasem owa miłość wpędziła go w tak 
wielką ruinę finansową, że wyzionął ducha 
w skrajnej nędzy i osamotnieniu. Gdy 
zaalarmowana przez sąsiadów policja 
weszła do jego lokum, zastała kompletnie 
puste mieszkanie, zwłoki w stanie 
rozkładu i… kilkadziesiąt sztuk skrzypiec. 
Przy okazji walizkę z pieniędzmi, 
mogącymi mu zagwarantować więcej niż 
dostani byt, a przeznaczonymi na zakup 

instrumentów. Tragiczna historia Luigi`ego Tarisio wywołała zainteresowanie starymi instrumentami, które szybko 
przeobraziło się w europejską falę zbieractwa. Mania ta rozbudziła żądzę zysku handlarzy, oszustów i naciągaczy. Gdy 
włoskich skrzypiec zwyczajnie zabrakło, spryciarze przypomnieli sobie o dawnym kresowym zagłębiu skrzypcowym i 
rozpoczęli tour po Polsce, jeżdżąc od Krakowa poprzez całą Galicję z Lwowem włącznie, aż za Wilno. Za niewielkie sumy 
skupowali stare instrumenty, w tym Groblicza i Dankwarta. A licząc na niewiedzę i naiwność nabywców, dokonywali 
„retuszy”. Usuwali z wnętrza pudeł rezonansowych metryki z podpisem autora, wklejając w to miejsce podrobione 
kartki z asygnatą Amatiego, Guarneriego i wreszcie Stradivariego. Jak się odnieść do sytuacji? Mamy do czynienia z 



podróbką czy zwykłym bandytyzmem? Może wybierzemy formę pośrednią – mistyfikację, obciążona kryminalną 
„sławą”? Dodam, iż kradzieże skrzypiec rąk słynnych lutników znajdują się w ścisłej czołówce pod względem 
szacunkowej wartości, zaraz po diamentach, biżuterii, numizmatach i dziełach sztuki. Istnieje też wiele 
nieprawdopodobnych afer, anegdot i legend ze skrzypcami w roli głównej.  

Skoro o anegdotach i polskim zagłębiu skrzypcowym mowa, pozostanę w tym zagadnieniu jeszcze przez chwilę. 
Jestem pewna, że nazwisko Karola Lipińskiego (1790 – 1861) obiło się o uszy niejednemu z czytelników? Szkoda tylko, 
że ciągle mało o nim wiemy, ponieważ ten wybitny polski skrzypek i kompozytor – związany z Kresami – zasługuje na 
szczególną uwagę. Ku mojemu zaskoczeniu zapomniany jest nawet wśród rodaków. A przecież Karol Lipiński 
konkurował o laur pierwszeństwa z samym Niccolò Paganinim (1782 – 1840)!  

 
Karol Lipiński 

 
Niccolò Paganini 

Włoski wirtuoz zapytany, kto jest pierwszym skrzypkiem w świecie, odparł: „Kto jest pierwszym – nie wiem, ale drugim 
jest z pewnością Lipiński”. 
Wieść głosi, iż po koncercie, 
podczas którego Lipiński 
brawurowo wykonał Sonatę 
z Diabelskim Trylem 
Giuseppe Tartiniego (1692 – 
1770), chwaląc publicznie 
grę Niccolò Paganiniego, 
miał przyjemność zetknąć 
się z dość niecodziennym 
przejawem uwielbienia. 
Jeden z ostatnich uczniów 
autora Sonaty z Diabelskim 
Trylem podszedł do muzyka, 
wyrwał mu skrzypce z rąk i… 
cisnął nimi o podłogę! 
Instrument roztrzaskał się z 
wielkim hukiem, a Lipiński i 
melomani trwali przez 
chwilę w osłupieniu, którą 

po dłuższej chwili przerwało łkanie niszczyciela: „Paganini może być podziwiany, ale to pańska gra wzrusza. Pan idzie 
drogą, którą wskazał Tartini, dlatego proszę przyjąć te skrzypce, jakoż tego Tartiniego podarunek”. I wręczył 
zdumionemu Lipińskiemu skrzypce Stradivariego z roku 1715. Czyż nie piękny prezent? Tylko czy darczyńca musiał przy 
okazji niszczyć drugi instrument?! Podobno podarowany Stradivarius od tej pamiętnej chwili nosi zaszczytne miano 
„Lipiński”, choć nie widnieje w wykazie sztandarowych dzieł mistrza z Cremony! Czyżby więc były instrumentem rodem 
z Kresów, tyle że z podmienioną metryczką? Nie wiadomo. Po śmierci Karola Lipińskiego w 1861 roku ów instrument 
znalazł się w posiadaniu rodziny niemiecko-holenderskiego kompozytora, Juliusa Röntgena. Kolejnych osiemnastu 
posiadaczy skrzypiec nie cieszyło się nimi za długo, skoro w końcu trafiły do niejakiego Franka Almonda. W styczniu 
2014 roku zostały mu skradzione, a po tygodniu odnalezione. Czyżby za sprawą sił nieczystych?  



Wokół większości znanych instrumentów narosło wiele legend. Sensacyjne historyjki przyciągają niczym lep na 
muchy koneserów i oszustów. Jednak najważniejszym dla nich atutem i wyznacznikiem staje się  brzmienie 
instrumentu. Szlachetne i ciepłe, które do dziś oczarowuje, wręcz mami, słuchaczy swym pięknem, zadziwia akustyków 
i naukowców. Na zakończenie tej podróży do kresowej czaso-przestrzeni pokuszę się o krótkie podsumowanie. Drodzy 
czytelnicy, nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów z temacie lutnictwa względem Włochów. Legendarne 
„stradivariusy” brzmią równie wspaniale co instrumenty z warsztatów Groblicza czy Dankwarta oraz z innych polskich 
i kresowych manufaktur skrzypiec. Gdyby nie ich niezwykła barwa, ciemna i głęboka, a także czystość i moc brzmienia, 
z pewnością nie trafiłyby spod Wilna, Lwowa czy Krakowa do Cremony. Misterne dzieła pracy rąk rodzimych lutników 
zachwycają słuchaczy nawet po upływie trzystu lat.  

Antonio Stradivarii w swej pracowni – obraz Antonio Rinaldi 
 


