


ZESZYT XX

POZNAÑ 2013



SPIS TREŒCI

Wokó³ galerii Edwarda Aleksandra Raczyñskiego

Ewa Leszczyñska
Gmach Galerii Rogaliñskiej w œwietle poczynañ mecenasowskich i kolekcjonerskich
Edwarda Aleksandra Raczyñskiego ............................................................................................... 7

Myriam Reiss-de Palma
Maurice  Chabas. Od symbolizmu do abstrakcji (1862–1947) ................................................. 28

Ma³gorzata Nowara
Malarze belgijscy z kolekcji Edwarda hr. Raczyñskiego ............................................................. 52

Eliza Piotrowska
Kim s¹ dzieci z portretów Wyspiañskiego? ................................................................................. 72

Wiktoria Leontjewa
Matejko w Rosji ............................................................................................................................. 86

Rozprawy i komunikaty

Tadeusz W. Lange
Skandynawskie kalendarze wieczyste w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu ........... 92

Maria Stahr
Medale z serii papieskich XVI–XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego
w Poznaniu .................................................................................................................................. 104

Renata Sobczak-Jaskulska
Znaki imienne z³otników poznañskich od XVI do XVIII wieku ............................................. 115

Ewa Siejkowska-Askutja
Dwa obrazy Louisa Lagrenée w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu ....................... 120

Sven Ekdahl
Ratusz Poznañski jako weneckie palazzo. Uwagi o dwóch obrazach z XIX wieku ................. 127

Dorota Suchocka
Zaczarowane skrzypki – tryptyk Witolda Pruszkowskiego ....................................................... 145

Wojciech Suchocki
Jacek Malczewski, Krajobraz z Tobiaszem .................................................................................. 155

Gra¿yna Ha³asa
Grafika modernistyczna w Niemczech a przedstawienia portretowe. Najcenniejsze
przyk³ady ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przyczynek do badañ .................. 168

Xavier Deryng
Bia³o-czerwone czasopismo „La Plume”. Artyœci polscy i paryskie œrodowiska
symbolistów ................................................................................................................................. 193

Jaros³aw Mulczyñski
„Noworocznik poznañski na rok 1914” i „Posener Kalender 1914” – kalendarze
poznañskie z 1914 roku ............................................................................................................. 211

Maria Go³¹b
Akt z twarz¹ w cieniu Artura Nachta-Samborskiego ................................................................ 221

Adam Soæko
Madonna z  Brudzewa – czeski impuls stylu piêknego w Wielkopolsce ................................. 228

Badania konserwatorskie

Katarzyna Wantuch
Adoracja Dzieci¹tka – dzie³o Lazzaro Bastianiego z Muzeum Narodowego w Poznaniu
Budowa techniczna, atrybucja, konserwacja i restauracja ....................................................... 243



92

Tadeusz W. Lange

 Tadeusz W. Lange

Skandynawskie
kalendarze

wieczyste
w zbiorach

Muzeum
Narodowego

w Poznaniu

 Warunki geograficzne, klimatyczne i typ
osadnictwa rzadko przybieraj¹cego formê
znanych np. z terenu Polski skupisk wiej-
skich powodowa³y w krajach skandynaw-
skich, a zw³aszcza w Norwegii i w Szwecji,
koniecznoœæ samowystarczalnoœci gospo-
darstw, przez znaczn¹ czêœæ roku odciêtych
od oœrodków - tak¿e koœcielnych. St¹d roz-
powszechnienie tam trwa³ych, ³atwych
w u¿yciu i niewymagaj¹cych umiejêtnoœci
czytania kalendarzy, powielaj¹cych infor-
macje z koœcielnych ksi¹g liturgicznych
i umo¿liwiaj¹cych œwiêcenie dni œwiêtych
(a dni takich mog³o byæ w Œredniowieczu,
poza niedzielami i œwiêtami ruchomymi, a¿
37 w roku) nawet w najbardziej oddalonych
od cywilizacji gospodarstwach. Ze Szwecji
kalendarze takie zawêdrowa³y do Finlandii
i Estonii (a stamt¹d mo¿e do Rosji); z kolei
znana z terenu Wysp Brytyjskich odmiana
rytego na drewnianych klockach wieczne-
go kalendarza znana jako clog almanac uwa-
¿ana jest za import duñski.

Kalendarze wieczyste tego typu znane s¹
jednak tak¿e w innych krajach Europy, i to
nie tylko w krajach o zbli¿onych do skan-
dynawskich warunkach geograficznych, ta-
kich jak Szwajcaria, ale te¿ z krajów o do-
brze rozwiniêtej sieci dróg i du¿ej iloœci
skupisk ludzkich, takich jak Niemcy czy
Flandria; znanych jest nawet  5 drewnianych
kalendarzy wieczystych o pochodzeniu

francuskim. W literaturze wspomina siê
ponadto o podobnych narzêdziach w kra-
jach ba³kañskich, a nawet w Polsce (sic!).
Nigdzie jednak nie rozpowszechni³y siê one
tak szeroko, jak w Skandynawii.

Mo¿na wyró¿niæ dwie odmiany skandy-
nawskich wieczystych kalendarzy drewnia-
nych: typowy dla Norwegii primstav, i typo-
wy dla Szwecji runstav.

1. Norweski primstav

Ryte w drewnie (rzadziej w koœci i meta-
lu) kalendarze wieczyste zwane w Norwe-
gii primstav lub rimstav, by³y w u¿yciu ju¿
w Œredniowieczu.  Najczêœciej wycinane by³y
obustronnie na p³askich listwach o d³ugo-
œci 50–80 cm i szerokoœci 4–6 cm, choæ zda-
rzaj¹ siê tak¿e egzemplarze d³u¿sze, niekie-
dy ukszta³towane jak laski, a w³aœciwie kije
wêdrowne, z wyraŸnie wydzielonym, rzeŸ-
bionym uchwytem. Niekiedy kalendarze
takie przybiera³y w Norwegii tak¿e kszta³ty
bardziej wymyœlne – np. koliste lub owalne.

Najwiêkszy zbiór drewnianych kalenda-
rzy, licz¹cy ok. 400 sztuk, znajduje siê obec-
nie w posiadaniu Muzeum Ludowego (Fol-
kemuseet) w Oslo.

W kalendarzach typu primstav rok by³
podzielony na dwa pó³rocza, typowo przed-
stawione po dwóch stronach listwy. Zgod-
nie ze staronordyck¹ tradycj¹,  po jednej

Kiedy pisz¹cy te s³owa w styczniu 2006 roku ogl¹da³ w poznañskim Muzeum Etnograficz-
nym wystawê pt. „Dary cenne i bezcenne. Ukryte na strychu”, rzuci³ mu siê w oczy ekspo-
nat opatrzony etykiet¹ „laska runiczna”. Autor rozpozna³ obiekt jako wyj¹tkowo piêkny
egzemplarz typowego dla Skandynawii kalendarza wieczystego. Okaza³o siê, ¿e w zbiorach
Muzeum znajduje siê jeszcze jeden podobny kalendarz.
Celem poni¿szego artyku³u jest przybli¿enie polskiemu czytelnikowi nieznanego na na-
szych ziemiach ludowego narzêdzia chronologicznego.
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stronie na primstavach znajdowa³o siê pó³-
rocze „letnie”, czyli czas zbiorów, po drugiej
„zimowe”, czyli czas konsumpcji. Pó³rocze
letnie zaczyna³o siê od 14. kwietnia i koñ-
czy³o na 13. paŸdziernika, zimowe obejmo-
wa³o pozosta³¹ czêœæ roku. Poszczególne dni
oznaczone by³y karbami z wyraŸniej zazna-
czonym co siódmym dniem (w stosunku do
którego okreœlano corocznie niedzielê),
wyj¹tkowo powtarzaj¹cymi siê sekwencjami
siedmiu znaków runicznych.

Miesi¹ce nie by³y szczególnie zaznaczo-
ne; orientacjê w czasie umo¿liwia³ jednak
system tzw. „dni znacznych” (norw. merke-
dager), przypisanych pierwotnie poszcze-
gólnym œwiêtym i przyozdobionych czêsto
ich atrybutami o mniej lub bardziej uprosz-
czonej formie graficznej. W tym sensie ka-
lendarze te stanowi³y prymitywny odpo-
wiednik martyrologii bedañskich.

Stronê „letni¹” kalendarza typu primstav
mo¿na odró¿niæ na pierwszy rzut oka od
„zimowej” po pierwszym znajduj¹cym siê
tam symbolu – bêdzie to stylizowane drzew-
ko, zast¹pione jednopalczast¹ rêkawic¹ dla
pó³rocza zimowego. To ostatnie, kojarz¹ce
siê dziœ jednoznacznie z por¹ roku oznacze-
nie, pierwotnie by³o równie¿ przypisane
œwiêtemu – rêkawica by³a mianowicie inter-
pretowana jako czêœæ stroju papieskiego,
zwi¹zanego ze œw. Kalikstem, którego dniem
by³ w³aœnie 14 paŸdziernika (il. 1).

Na wszystkich kalendarzach tego typu
znajdujemy symbole „wa¿nych” œwiêtych –
tzn. aposto³ów, czy œw. Barbary i Katarzyny;
dobór innych œwiêtych by³ zale¿ny od miej-
scowych tradycji. St¹d te¿ na wszystkich eg-
zemplarzach norweskich znajdziemy atry-
but patrona kraju, œw. Olafa (topór),
najczêœciej te¿ innych œwiêtych zwi¹zanych
z Norwegi¹ – œw. Hallvarda, Thorfinna, Ma-
gnusa, Kanuta; w po³udniowo-zachodniej
Norwegii na primstavie móg³ siê pojawiæ
symbol œw. Swithina (patrona miasta Sta-
vanger), w zachodniej nie mog³o zabrakn¹æ
œw. Sunniwy (patronki Bergen). Tak wiêc
lokalne ró¿nice w dniach przypisanych po-
szczególnym œwiêtym pozwalaj¹ ustaliæ po-
chodzenie konkretnych kalendarzy.

Dobór atrybutów i symboli na primsta-
vach równie¿ nie by³ do koñca skonwencjo-
nalizowany, st¹d ten sam dzieñ w ró¿nych
kalendarzach mo¿e byæ reprezentowany kil-
koma ró¿nymi znaczkami (il. 2).

Interesuj¹ce jest to, ¿e kalendarze wieczy-
ste stosowano powszechnie ju¿ po Reforma-
cji, która po³o¿y³a wszak kres kultowi œwiê-
tych. W Skandynawii przetrwa³ on co
prawda w odniesieniu do niektórych miej-
scowych œwiêtych (np. œw. Olafa w Norwe-
gii, œw. £ucji w Szwecji), ale kalendarze po-
zosta³y w u¿yciu dziêki temu, ¿e atrybutom
œwiêtych zaczêto w nich przydawaæ inne
znaczenie. Primstavy stopniowo zmieni³y

1. Rysunek pokazuj¹cy
primstav z 1707 r.
U góry strona letnia,
u do³u zimowa
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funkcje, i z kalendarzy pierwotnie liturgicz-
nych przekszta³ci³y siê w rolnicze almana-
chy. „Dni znaczne”, zwi¹zane niegdyœ z mê-
czennikami i ojcami Koœcio³a, nabra³y
nowych znaczeñ.

I tak na przyk³ad 11 listopada, dzieñ
œw. Marcina, reprezentowany by³ na primsta-
vie czêsto realistycznym rysunkiem gêsi
(która w IV wieku rzekomo wyda³a œwiête-
go, ukrywaj¹cego siê przed urzêdnikami ko-
œcielnymi przynosz¹cymi mu nominacjê na
biskupa Tours); w dzieñ ten tradycyjnie je-
dzono gêœ, jako ¿e w³aœnie wtedy miano
szlachtowaæ w gospodarstwie wszelkie nad-
liczbowe zwierzêta – od tej daty mo¿na by³o
liczyæ w Skandynawii na naturalne zamro-
¿enie miêsa. 25 listopada, dzieñ œw. Kata-
rzyny, przedstawiony by³ na ogó³ atrybutem
jej mêczeñstwa, tzn. ko³em; symbol ten za-
czêto interpretowaæ jako ko³owrotek, st¹d
data ta by³a dniem, w którym kobiety mia³y
zacz¹æ przêdzenie we³ny na zimê. Pewnie
dlatego w wielu primstavach dzieñ ten mia³
póŸniej symbol zgrzeb³a. Haczyk na ryby,
upamiêtniaj¹cy  œw. Andrzeja, rybaka, przy-
pomina³, ¿e czas na³owiæ ryb na œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia. Nó¿ rzeŸnicki symbolizu-
j¹cy œw. Bart³omieja (24 sierpnia), aposto³a
obdartego ¿ywcem ze skóry i œciêtego przez
brata króla Armenii, przypomina³ hodow-
com owiec, ¿e tego dnia szlachtuje siê bara-
ny. Dzieñ œw. Micha³a Archanio³a (na ogó³
29 wrzeœnia), oznakowany jego atrybutem
– wag¹, interpretowany by³ przez to jako
dzieñ targowy; st¹d wiele odbywaj¹cych siê
wtedy jarmarków.

Niekiedy wczeœniejsze symbole zastêpo-
wano innymi – i tak w dzieñ œw. Sunniwy

(8 lipca) na wielu nowszych primstavach
zamiast królewskiej korony lub symbolu
jaskini (zwi¹zanej z jej mêczeñska œmierci¹)
znajdziemy kosê, a w dwa dni póŸniej,
w dzieñ œw. Kanuta, dawniej symbolizowa-
ny równie¿ przez koronê lub królewskie
jab³ko, znajdziemy grabie – nowe symbole
wyraŸnie nawi¹zuj¹ tu do zalecanych prac
polowych.

Dawne symbole wi¹zano czasem z prze-
powiedniami pogodowymi. I tak dzieñ
œw. Grzegorza (12. marca), którego atrybu-
tem by³a go³êbica, przedstawiany by³ na
primstavach symbolem ptaka bli¿szego
Skandynawom, czyli wrony. Tego dnia wy-
patrywano wron – jeœli ju¿ powróci³y, spo-
dziewano siê wczeœniejszej wiosny.

W ogromnej wiêkszoœci jednak symbole
umieszczone na primstavach by³y tak dale-
ce uproszczone (czêsto upodobnione do
znaków runicznych lub uderzaj¹co przypo-
minaj¹ce gmerki), ¿e wi¹zanie ich z kon-
kretnymi czynnoœciami gospodarskimi czy
te¿ przepowiedniami pogodowymi stanowi-
³y skomplikowan¹ wiedzê przekazywan¹
z pokolenia na pokolenie.

Wad¹ typowego, opisanego wy¿ej „obraz-
kowego” primstavu by³o to, ¿e musia³ on byæ
corocznie „orientowany”, celem ustalenia na
nim poszczególnych dni tygodnia, i ¿e móg³
on zawieraæ jedynie œwiêta nieruchome,
a wiêc nie zawiera³ np. cennych informacji
dotycz¹cych Wielkanocy, Wniebowst¹pienia
czy Zielonych Œwi¹tek, a tak¿e tak istotnych
dla u¿ytkowników danych, jak daty rozpo-
czêcia Wielkiego Postu, czy Adwentu. Ponie-
wa¿ tablice paschalne dostêpne by³y w Œre-
dniowieczu wy³¹cznie w miejscowych

2. Primstav z Askvoll,
Norwegia 1646. Stro-
na zimowa. WyraŸnie
widaæ ró¿nice w sym-
bolach: na przyk³ad
dzieñ œw. Urszuli –
21 X – oznaczono tu
pierœcieniem, w kalen-
darzu na il. 1 ³ódk¹
(?). Dzieñ aposto³ów
Szymona i Judy Tade-
usza tu oznaczono
podwójnym krzy¿em,
na primstavie z il. 1
stylizowanym cepem.
Dzieñ Wszystkich
Œwiêtych tu oznaczony
starym symbolem
Koœcio³a - naw¹,
na il. 1 budynkiem
koœcielnym. Dzieñ
œw. Andrzeja (30 XI)
tu oznaczony krzy¿em
w kszta³cie litery X,
w kalendarzu na il. 1
oznakowany jest ha-
czykiem na ryby
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koœcio³ach, wœród œwiat³ych mieszkañców
Skandynawii wczeœnie pojawi³a siê potrze-
ba posiadania kalendarza wieczystego, któ-
ry pozwoli³by uniezale¿niæ siê w tej kwestii
od informacji z zewn¹trz. Tak powsta³y
kalendarze stwarzaj¹ce mo¿liwoœæ tzw.
komputu (³ac. computus), czyli ustalenia
potrzebnych danych liturgicznych na pod-
stawie danych astronomicznych.

2. Kalendarze komputyczne

Co prawda kalendarz juliañski by³ kalen-
darzem s³onecznym, ale chronologia chrze-
œcijañska powsta³a pod wp³ywem ¿ydow-
skiego kalendarza ksiê¿ycowego. Wed³ug
tego kalendarza ¿ydowskie œwiêto passah
obchodzone by³o w pierwsz¹ pe³niê ksiê¿y-
ca po przesileniu wiosennym; obchody
Wielkiej Nocy mia³y zawsze przypadaæ na
pierwsz¹ niedzielê po tej¿e pe³ni. Dla
wzmiankowanego wy¿ej komputu zasz³a
wiêc koniecznoœæ ustalenia z góry dni,
w które przypada³a pe³nia ksiê¿yca, i obli-
czenia na który dzieñ miesi¹ca przypadnie
który dzieñ tygodnia.

Celowi pierwszemu s³u¿y³y tzw. z³ote
liczby, tzn. przyporz¹dkowanie okreœlone-
mu rokowi ksiê¿ycowemu, powtarzaj¹cemu
siê co 19 lat wszystkich pe³ni danego roku.
W almanachach pergaminowych (stosowa-

nych w œredniowiecznej praktyce koœciel-
nej) umieszczano wiêc pod dniami pe³ni
liczby od 1 do19. Pocz¹tkowo u¿ywano cyfr
rzymskich, a po reformie, maj¹cej na celu
zsynchronizowanie lunacji (cykli ksiê¿yca)
kalendarzowych z faktycznymi astrono-
micznymi, do oznaczania „liczb z³otych
poprawionych” stosowano niekiedy cyfry
arabskie. W uproszczonej formie znajduje-
my je niekiedy tak¿e w Skandynawii na ka-
lendarzach rytych. Poniewa¿ jednak cyfry
arabskie by³y trudne do wyciêcia, w ka-
lendarzach skandynawskich z³ote liczby
przyjmuj¹ na ogó³ formê albo znaków ru-
nicznych, albo ró¿norakich znaków penta-
dycznych (il. 3). Te ostatnie szeroko stoso-
wano w almanachach na kontynencie
europejskim, a tak¿e w drewnianych kalen-
darzach zachowanych na terenie Danii
i Niemiec. W literaturze przedmiotu na
drewniane kalendarze u¿ywaj¹ce takich
znaków u¿ywa siê nazwy kalenderstav.

Z kolei okreœleniu dni tygodnia w danym
roku s³u¿y³a tzw. litera niedzielna (littera
dominicalis), czyli ta litera w sekwencji li-
ter ABCDEFG, na któr¹ przypada³y niedziele
danego roku. U¿ywana w almanachach ko-
œcielnych sekwencja liter, w drewnianych
kalendarzach komputycznych zastêpowana
by³a z przyczyn praktycznych sekwencj¹
znaków runicznych, du¿o ³atwiejszych do

3. Ró¿ne systemy
znaków pentadycz-
nych
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wyrycia. Ustaleniu kolejnych liter niedziel-
nych s³u¿y³, umieszczany niekiedy na ka-
lendarzach, tzw. kr¹g s³oneczny (odpowia-
daj¹cy najbli¿szemu 28-letniemu cyklowi
s³onecznemu, cyclus solaris), na którym
umieszczano owe znaki runiczne. Mo¿na

4. Przyk³ad wczesnego kalendarza komputycznego z terenu Norwegii, opisanego w dziele Wormiusa
Fasti Danici (1626). Kalendarz wyryty by³ na koœci, byæ mo¿e wielorybiej. Strona zimowa kalendarza.
Dni tygodnia oznaczone w œrodkowym pasku obu rzêdów sekwencj¹ siedmiu znaków runicznych.
Rz¹d dolny od 14 X (run dzienny dla tego dnia od³amany) do 14 I; odczyt tego rzêdu z lewej ku
prawej. Pod paskiem z runami dziennymi rz¹dek zniekszta³conych cyfr arabskich oznaczaj¹cych z³ote
liczby, nad nim mocno uproszczone symbole dni znacznych.Rz¹d górny (15 I do 13 IV) po odwróce-
niu odczytywany z prawej ku lewej. Z lewej strony widoczny tzw. kr¹g s³oneczny, z 28 runami na
obwodzie, s³u¿¹cy do ustalenia runu niedzielnego na dany rok. Znaczenie luŸnych znaków miêdzy
rzêdami nieznane.

5. Kalendarz komputyczny z Gudbrandsdalen, Norwegia (ok. 1700, Zbiory Sandviga, Lillehammer, nr
inw. 6935), na listwie drewnianej. Fragment strony zimowej, nietypowo w dwóch rzêdach. Dni tygo-
dnia oznaczone w œrodkowym rzêdzie sekwencj¹ siedmiu znaków runicznych, nad nimi mocno uprosz-
czone symbole dni znacznych: w górnym rzêdzie najpierw stylizowana rêkawica œw. Kaliksta nad 14 X,
dalej ³ódŸ oznaczaj¹ca dzieñ œw. Urszuli (21 X), podwójny krzy¿ Szymona i Judy (28 X), niejasny sym-
bol Wszystkich Œwiêtych i ma³y krzy¿yk oznaczaj¹cy Dzieñ Zaduszny, inicja³  MS (Martinus sanctus) na
œw. Marcina, trudny do zinterpretowania znaczek na 19 XI, dalej korona maryjna (21 XI – ofiarowanie
NMP), stylizowana kotwica – atrybut œw. Klemensa (23 XI – por. il. 2), ko³o symbolizuj¹ce œw. Katarzy-
nê (25 XI). Pod runami dziennymi mocno zniekszta³cone arabskie cyfry oznaczaj¹ce z³ote liczby.
Z lewej strony kr¹g s³oneczny. Kalendarz ma wiele cech wspólnych z tym na il 4.

by³o dziêki niemu ustaliæ tzw. liczbê s³o-
neczn¹, tzn. numer roku w cyklu i w konse-
kwencji literê niedzieln¹ (czyli w tym wy-
padku znak runiczny) dla danego roku. Dla
lat przestêpnych liter takich musia³o byæ dwie
– przed i po dodatkowym dniu (il. 4, 5).
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3. Szwedzki runstav

Kalendarze komputyczne, aczkolwiek jak
widaæ z powy¿szego znane w Norwegii,
w znacznie powszechniejszym u¿yciu by³y
jednak w s¹siedniej Szwecji (mo¿e z wyj¹t-
kiem znajduj¹cej siê do po³. XVII w.pod
wp³ywami duñskimi Skanii). W centralnej
czêœci kraju doœæ konsekwentnie stosowa-
no tam runy zarówno na oznaczenie dni
tygodnia, jak i z³otych liczb, st¹d u¿ywana
tam na taki kalendarz nazwa runstav. Sze-
rokie stosowanie runów w zachowanych
kalendarzach XVII i XVIII-wiecznych wi¹-
¿e siê z nawi¹zywaniem w tym czasie
w Szwecji do historii i tradycji. Z tej¿e przy-
czyny w póŸniejszym okresie kalendarze
runiczne sta³y siê wrêcz motywem zdobni-
czym, który czêsto wykonywano np. w mo-
si¹dzu (il. 6).

Tak jak w s¹siedniej Norwegii, warunki
geograficzne spowodowa³y wykszta³cenie siê
w Szwecji kilku lokalnych odmian drewnia-
nych kalendarzy,  ró¿ni¹cych siê od siebie
kszta³tem i rozmiarami. Mia³y one jednak
pewne cechy wspólne: by³y to kalendarze
runiczne, w których w odró¿nieniu od ka-
lendarzy norweskich, rok dzieli³ siê w nich
na ogó³ na pó³rocza obejmuj¹ce miesi¹ce
I–VI i VII–XII, z pocz¹tkiem roku w stylu
a Circumcisione, a wiêc 1 I lub a Nativitate
Domini, z pocz¹tkiem 25 XII.

Tak jak na norweskich primstavach,
w kalendarzach szwedzkich nie wyró¿nia-
no miesiêcy, zaznaczano jednak dni znacz-
ne (szw. märkedagar). Bywa³o ich jednak

czêsto mniej, a symbolizuj¹ce je rysunki by³y
czêsto bardziej schematyczne i umowne, tak
jakby wytwórcy kalendarzy koncentrowali
siê na ich funkcji komputycznej. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e nie stosowano ich jako rol-
niczych almanachów.

Kalendarze z zaznaczonymi z³otymi licz-
bami nadawa³y siê do obliczania œwi¹t ru-
chomych wy³¹cznie przy za³o¿eniu, ¿e zna-
na jest ka¿dorazowo „litera niedzielna”,
w tym wypadku run oznaczaj¹cy w danym
roku niedzielê. Na bardziej zaawansowa-
nych kalendarzach runicznych znajdowa³o
siê wiêc tak¿e przedstawienie najbli¿szego
28-letniego cyklu s³onecznego, dla ustale-
nia liczby s³onecznej (numeru roku w cy-
klu) i jego litery niedzielnej, a w³aœciwie
runu niedzielnego.

Chêæ przedstawienia tak wielu niezbêd-
nych do komputu informacji doprowadzi³a
do powstania kalendarzy wielobocznych, na
których ka¿dy ci¹g znaków, tzn. symbolizu-
j¹cych dni znaczne, runy dzienne,  runy cy-
klu ksiê¿ycowego i s³onecznego przedsta-
wiano na osobnym boku kalendarza.

Wed³ug literatury przedmiotu z lat 20-
tych, z terenów Szwecji znano wtedy oko³o
900 ró¿nych kalendarzy typu runstav. Obec-
nie mówi siê o oko³o 1 000 zachowanych
obiektów tego typu. Nordiska Museet
w Sztokholmie prowadzi aktualnie kweren-
dê, maj¹c¹ na celu ich zinwentaryzowanie.

Wieczyste kalendarze runiczne spotyka-
ne s¹ tak¿e w krajach znajduj¹cych siê pod
kulturowym wp³ywem Szwecji – mianowi-
cie w Finlandii i w Estonii.

6. Jedna z wersji
16-znakowego alfabe-
tu runicznego, zwane-
go „m³odszy fuÞark”,
stanowi¹cego inspira-
cjê dla runów rytych
na runstavach.
Dla przedstawienia
19 runów cyklu ksiê-
¿ycowego dodawano
3 nowe znaki
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4. Kalendarze wieczyste w zbiorach
Muzeum Narodowego w Poznaniu

Jak ju¿ wspomniano we wstêpie, Muzeum
Etnograficzne w Poznaniu, bêd¹ce oddzia-
³em poznañskiego Muzeum Narodowego,
ma w swoich zbiorach dwa skandynawskie
drewniane kalendarze wieczyste.

Ju¿ pierwszy rzut oka pozwala stwierdziæ,
¿e mamy tu do czynienia z komputycznymi
szwedzkimi kalendarzami typu runstav. Na
obu egzemplarzach bowiem nie tylko dni
tygodnia oznaczone s¹ znakami runiczny-
mi, ale runami oznakowane s¹ tak¿e
umieszczone tam z³ote liczby, a tak¿e nume-
ry lat cyklu s³onecznego. Mimo ¿e kalenda-
rze doœæ znacznie siê od siebie ró¿ni¹ kszta³-
tem, oba zaliczaj¹ siê do tej samej kategorii
– ze wzglêdu na wyraŸnie wyodrêbniony
uchwyt przypominaj¹cy rêkojeœæ, w litera-
turze przedmiotu okreœlanej jako svärdsfor-
miga – „mieczowate” (il. 7).

Eksponat o nr. inw. Et 2066, zastany
w zbiorach w 1945 r., ma formê d³ugiej na
124 cm p³askiej listwy o szerokoœci ok. 4 cm
i gruboœci 1,5 cm. Czêœæ jej stanowi uchwyt
z ga³kami w postaci wyrzeŸbionych w drew-
nie misternych plecionek. Koñcówka laski

nosi liczne œlady po kornikach; najprawdo-
podobniej brakuje ok. 5 cm.

Jest to kalendarz komputyczny, z  dnia-
mi oznakowanymi za pomoc¹ p³ytko wyciê-
tych sekwencji 7 runów, umieszczonymi nad
nimi rysunkami odpowiadaj¹cymi dniom
znacznym, a pod runami dziennymi – ru-
nami oznaczaj¹cymi numer cyklu ksiê¿yco-
wego, czyli z³ot¹ liczbê. Ci¹g 19 znaków ru-
nicznych oznaczaj¹cych z³ote liczby wyryty
jest na jednym z boków kalendarza. Na prze-
ciwnym boku wyrytych jest 28 runów cyklu
s³onecznego.

Obie strony kalendarza czytane s¹ od pra-
wej ku lewej. Podzia³ na dwa pó³rocza jest
nieco nierówny – poniewa¿ pierwsze pó³ro-
cze (czytane od koñcówki do rêkojeœci)
koñczy siê na œw. Janie, drugie (czytane od
rêkojeœci do koñcówki) zaczyna siê od
25.06 zamiast tradycyjnie od 2.07. Rok
przypuszczalnie (brak koñcówki) zaczyna
siê od Bo¿ego Narodzenia, gdy¿ styl a Nati-

vitate Domini by³ w Szwecji rozpowszech-
niony ju¿ w Œredniowieczu.

Dni znacznych (oznaczonych oprócz
krzy¿yka jakimœ atrybutem) jest stosunko-
wo niewiele, ich symbolika jest przewa¿nie
religijna. Swoimi du¿ym rozmiarami zwra-

7. „Rêkojeœci” kalen-
darzy runicznych
z Muzeum Etnogra-
ficznego w Poznaniu.
U góry eksponat
Et 2066, u do³u
Et 5618. Na „g³ow-
niach” widoczne
runy dzienne, frag-
mentarycznie runy
z³otych liczb i symbo-
le dni znacznych
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caj¹ uwagê przypisane do 5 dni (2 II, 25 III,
2 VII, 15 VIII i 8 IX) symbole maryjne,
przypominaj¹ce mocno stylizowan¹ literê M
z potrójn¹ lili¹ wewn¹trz (il. 8).

Egzemplarz ten zosta³ poddany oglêdzi-
nom przez pewnego szwedzkiego profesora
w r. 1967 i okreœlony jako prawdopodobnie
pochodz¹cy z okrêgu Uppland. Istotnie,
w literaturze przedmiotu plecionka taka jak
na uchwycie tego runstavu okreœlana jest
jako „jedna z najbardziej charakterystycz-
nych cech upplandzkiej sztuki rzeŸbiar-
skiej” (Lithberg 1920:4). Dodaæ mo¿na, ¿e
o upplandzkim pochodzeniu kalendarza
œwiadcz¹ dodatkowo: widoczny tak¿e na
tym egzemplarzu i typowy ponoæ dla tego
regionu (Svensson 1978:49) rysunek p³u-
ga na  dzieñ œw. Benedykta – 21 III, a tak¿e
specjalne oznakowanie dnia przeniesienia
zw³ok œwiêtego Eryka, tzw. translatio Erici
(24 I), ponoæ charakterystyczne dla runsta-
vów upplandzkich (Lithberg 1920:2).

Datowanie kalendarza jest nie³atwe; ze
wzglêdu na bardzo tradycyjn¹ symbolikê i styl
a Nativitate Domini mo¿e on nale¿eæ do naj-
wczeœniejszych, nawet XVI-wiecznych, lub
nieco póŸniejszych; niewykluczone jednak, ¿e
powsta³ on dopiero w XVIII w. na fali zainte-
resowania tymi w³aœnie „staro¿ytnoœciami”.
Kwestiê tê mog³aby rozstrzygn¹æ analiza ma-
teria³u, z którego zosta³ wykonany.

Eksponat o nr. inw. Et 5618, dar z r. 1979,
ma formê zwê¿aj¹cej siê lekko ku do³owi
siedmiobocznej laski o d³ugoœci 118 cm
i szerokoœci 4,5 cm. Uchwyt o zmiennej
œrednicy sprawia wra¿enie wytoczonego
i oznaczony jest wyrytym na nim z jednej
strony inicja³ami „SL” oraz, powy¿ej, liczb¹
„99”. Wszystkie boki laski pokryte s¹ zna-
kami, w wiêkszoœci runicznymi.

Na kantach laski po obu stronach runów
dziennych widocznych jest kilkanaœcie wbi-
tych w nie nieregularnie mosiê¿nych
æwieczków o niewiadomym przeznaczeniu,
niekiedy wygl¹daj¹cych jak pokrzywione,
pozbawione g³ówek gwoŸdzie. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e zaznaczono nimi istotne dla
posiadacza kalendarza rocznice, np. uro-
dzin; mog³y nimi tak¿e byæ oznaczone tzw.
Dies Egyptiaci, tzn. dni pechowe.

Na (cieñszym) koñcu laski œlady po me-
talowej skuwce.

Kalendarz ten czytany jest zawsze od pra-
wej ku lewej; w odró¿nieniu od kalendarza
opisanego wczeœniej, obie strony czytane s¹
od rêkojeœci ku brakuj¹cej skuwce.

Oznaczmy boki tak w³aœnie trzymanej
laski kolejno literami „ABCDEFG”, gdzie
„A” bêdzie bokiem po³o¿onym bezpoœrednio
poni¿ej sygnatury „SL” na rêkojeœci, a „B”
bokiem po³o¿onym pod nim. Przy takim
oznakowaniu:

8. Et 2066, fragment pó³rocza ukazuj¹cego koniec czerwca, lipiec i czêœæ sierpnia. Widoczna powta-
rzaj¹ca siê sekwencja runów dziennych, pod nimi z³ote liczby, nad nimi symbole dni znacznych. Pierw-
szy dzieñ i jednoczeœnie märkedag od prawej to (25 VI), nastêpny, opatrzony zniekszta³conym klu-
czem (29 VI) to przypomnienie œw. Piotra; promieniste, stylizowane „M” (2 VII) to pomniejsze œwiêto
maryjne; krzy¿yk bez atrybutu na 20 VII to dzieñ œw. Ma³gorzaty, promienisty symbol (22 VII) ozna-
cza Mariê Magdalenê; kolejny märkedag bez atrybutu (25 VII) to dzieñ œw. Jakuba; berdysz (29 VII)
upamiêtnia œw. Olafa, stylizowany ruszt (10 VIII) to symbol mêki œw. Wawrzyñca.
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Bok A pokazuje symbole dni znacznych
(märkedagar) w miesi¹cach styczeñ-czer-
wiec.

Bok B pokazuje  runy znaków dziennych
tych miesiêcy (26 razy powtarzaj¹ca siê se-
kwencja 7 runów tygodnia) (il. 9).

Bok C pokazuje z³ote liczby przypisane do
ka¿dego dnia tych miesiêcy.

Bok D pokazuje 2 sekwencje runów: 19
znaków oznaczaj¹cych poszczególne z³ote

9. Et 5618, fragment boków A i B, ukazuj¹cy prze³om marca i kwietnia. Nad runami oznaczaj¹cymi
dni tygodnia (powtarzaj¹ca siê sekwencja „fuÞarkh”) widoczne dni znaczne. Od prawej ku lewej: Per-
petui (7 III, pomniejsze œwiêto, st¹d tyko pó³krzy¿yk), nastêpnie sygnalizuj¹c¹ nadchodz¹c¹ wiosnê
ga³¹zkê na dzieñ œw. Grzegorza (przed rokiem 1882 by³ to12 III), dalej œw. Gertrudy (17 III),
œw. Bengta/Benedykta, z typowym  dla almanachów z diecezji Linköping (Svensson 1978:49) wê-
¿em, oznaczaj¹cym przebudzenie tych gadów (21 III), Zwiastowania (stylizowana korona maryjna,
25 III), œw. Ambro¿ego (4 IV, bez atrybutu), znana te¿ z norweskich primstavów ga³¹zka oznaczaj¹ca
pocz¹tek prac wiosennych (œw. Tyburcjusza 14 IV).

11. Et 5618, fragment boku D, ukazuj¹cy liczby cyklu s³onecznego.

liczby i 28 znaków oznaczaj¹cych liczby cy-
klu s³onecznego (il. 10, 11).

Bok E pokazuje symbole dni znacznych
(märkedagar) w miesi¹cach lipiec–grudzieñ.

Bok F pokazuje  runy znaków dziennych
tych miesiêcy (26 razy powtarzaj¹ca siê se-
kwencja 7 runów tygodnia), analogicznie
jak na boku B (il. 12).

Bok G pokazuje z³ote liczby przypisane do
ka¿dego dnia tych miesiêcy.

12. Et 5618, fragment boków E i F, ukazuj¹cy lipiec i czêœæ sierpnia. Pierwszy dzieñ i jednoczeœnie
märkedag od prawej to pomniejsze œwiêto maryjne (2 VII), nastêpny  (opatrzony zniekszta³conym
kluczem) to oktawa œw. Piotra i Paw³a (6 VII); kosa (10 VII) symbolizuje œw. Kanuta, interpretowa-
no j¹ jako pocz¹tek sianokosów; stylizowana korona to dzieñ Marii Magdaleny (22 VII); niezidenty-
fikowany symbol na 25 VII to dzieñ œw. Jakuba; topór to dzieñ œw. Olafa (29 VII), stylizowany ruszt
(10 VIII) to symbol mêki œw. Wawrzyñca.

10. Et 5618, fragment boku D, ukazuj¹cy z³ote liczby.
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Kalendarze podobne do wy¿ej opisane-
go s¹ dobrze znane i opisane. Lithberg
(1953) publikuje fragmenty dwóch kalen-
darzy sygnowanych „SL”, z lat 1605 i 1617
(il. 13–15):

15. Trzy z boków tego samego runstavu. Pokazane s¹ tu miesi¹ce marzec i kwiecieñ, czyta siê od pra-
wej ku lewej. Za Lithbergiem (1953:63). Rz¹d dolny oznacza z³ote liczby, œrodkowy runy dzienne,
górny pokazuje dni znaczne.  Uderza ich podobieñstwo do sekwencji na il. 9. Dodatkowo widaæ tu
dzieñ œw. Jerzego (23 IV, bez atrybutu) i œw. Marka (kojarzony z nim w ludowej tradycji ptak, 25 IV).

13. Mocno zmodyfikowany fuÞark, oznaczaj¹cy 19 z³otych liczb na runstavie z grupy sygnowanej „SL”,
r. 1617. Czyta siê od prawej do lewej, st¹d odwrócenie znaków. (Nordiska Museet, nr inw. 205.447).
Za Lithbergiem (1953:100). Uderza podobieñstwo do sekwencji na il. 10.

14. Runy na kalendarzu z grupy sygnowanej „SL”, ok. r.1605  (Nordiska Museet, nr inw. 175.049),
oznaczaj¹ce litery niedzielne 28 kolejnych lat cyklu s³onecznego (czytane od prawej ku lewej). Za
Lithbergiem (1953:63). Uderza podobieñstwo do sekwencji na il. 11.

Wieloboczne kalendarze oznakowane ini-
cja³ami SL znane s¹ z regionu Östergötland
i zachodniej czêœci regionu Sörmland i wy-
konywane by³y od lat 90. XVI w. do lat 20.
XVII w. (Lithberg 1920:6). Na podstawie

Lithberg (1920:5) zamieszcza zreszt¹
zdjêcie jeszcze jednego runstavu sygnowa-
nego SL, d³ugiego na 125 cm, opatrzonego
podobn¹ w kszta³cie rekojeœci¹ i datowane-
go na 1595. Znajduje siê on w posiadaniu
Nordiska Museet (nr inw. 41,244). Wed³ug
informacji uzyskanych od Jana Schobera
z grupy inwentaryzuj¹cej kalendarze ru-
niczne, muzeum to posiada aktualnie
w swoich zbiorach a¿ 17 kalendarzy sygno-
wanych „SL”; ponadto jeden przechowywa-
ny jest w muzeum w Kalmarze, a dwa
w Linköping, Nie s¹ to wszystkie zachowa-
ne w Szwecji kalendarze z tej grupy.

podobieñstw z innymi kalendarzami tego
typu mo¿na stwierdziæ, ¿e egzemplarz po-
znañski wyszed³ spod tej samej rêki (albo
z tego samego warsztatu), a tak¿e, ¿e cyfry
na nim odnosz¹ siê prawdopodobnie do daty
powstania obiektu i oznaczaj¹ rok 1599.

Uderzaj¹co podobny do „poznañskiego”,
nieco d³u¿szy (123 cm) siedmioboczny run-
stav, równie¿ oznakowany inicja³ami SL,
znajduje siê w norweskich/londyñskich
Zbiorach Sch/oyena (nr inw. MS 2222/2).
Ze wzglêdu na pochodzenie (nabyty zosta³
od Norwega) i oznakowany toporem dzieñ
zwi¹zany ze œw. Olafem (29.07, widoczny
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równie¿ na egzemplarzu poznañskim),
uchodzi tam on za kalendarz norweski. Po-
niewa¿ jednak kult œw. Olafa rozpowszech-
niony by³ tak¿e w Szwecji, stanowi to doœæ
w¹t³¹ podstawê do takiej klasyfikacji. Co
wiêcej, w zamieszczonym w Internecie opi-
sie tego kalendarza mowa jest o „dwóch to-
porach œw. Olafa, 29 lipca i 3 sierpnia”. Istot-
nie chyba wszystkie norweskie kalendarze
typu primstav zawieraj¹ wizerunki du¿ego
topora (lub berdysza) przy 29 VII i mniej-
szego przy 3 VIII, upamiêtniaj¹cego trans-
latio Olavi. Wszystko jednak wskazuje na to,
¿e w tym wypadku nastapi³a pomy³ka w ob-
liczeniu i mylna interpretacja wspomniane-
go (i zreprodukowanego) wy¿ej symbolu
œw. Jakuba jako ostrza topora. Na dostêp-
nych autorowi dziêki p. Elisabeth S/orenssen
ze Zbiorów Sch/oyena zdjêciach tego obiek-
tu widaæ wyraŸnie nie tylko wy¿ej wspo-
mniany symbol, ale tak¿e inne, œwiadcz¹ce
o tym, ¿e miêdzy kalendarzem z Oslo/Lon-
dynu (MS 2222/2) a poznañskim
(Et 5618) wystêpuj¹ bardzo daleko posu-
niête podobieñstwa (czy wrêcz to¿samoœæ)
symboliki dni znacznych. Ponadto widaæ
wyraŸnie, ¿e runy cyklu ksiê¿ycowego s¹
tam prawie identyczne z pokazanymi na
il.10 (i 13), a s³onecznego z pokazanymi
na il. 11 (i 14),  Zwa¿ywszy powy¿sze,
a tak¿e znan¹ sygnaturê, kszta³t laski
i uchwytu (z charakterystycznym pierœcie-
niowatym zgrubieniem poœrodku) i typo-
wy dla szwedzkich kalendarzy podzia³ roku,
stwierdziæ mo¿na z ca³¹ stanowczoœci¹,
¿e runstav ten jest pochodzenia szwedzkie-
go i wykonany zosta³ tam, gdzie poznañski
na prze³omie XVI i XVII w.

Odnalezienie takich w³aœnie kalendarzy
w Polsce, Norwegii i Wielkiej Brytanii mo¿e
œwiadczyæ o tym, ¿e w³aœnie one, ze wzglê-
du na swoj¹ urodê, wywo¿one by³y chêtnie
za granicê.                               Poznañ, 2009 r.
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Scandinavian
Perpetual
Calendars
in the Collections
of the National
Museum
in Poznañ

SUMMARY

The article features two Scandinavian calen-
dar clogs from the Ethnographic Division of the
National Museum in Poznañ. Perpetual wooden
calendars are known from several European co-
untries, but only in Scandinavia were they made
in large numbers. Two distinctly different types
of calendar clogs are known: the simple ‘agricul-
tural almanac’ type, characteristic of Norway, and

a more sophisticated computing variety (with gol-
den numbers), found chiefly in Sweden. The Po-
znañ clogs are described in detail and identified
as Swedish runic staffs: one is heptagonal, dating
from 1599 and made in the Linköping area; with
the other being flat, sword-like in shape, possibly
equally old, originating from the district of
Uppland.




