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Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Mosiê¿ne misy norymberskie
w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Nuremberg Brass Bowls in the Collection of the Archdiocesan Museum in Poznañ

CZÊÆ OGÓLNA1

Misy jako naczynia metalowe znane by³y od staro¿ytnoci. Mimo tak zamierzch³ej tradycji dopiero w redniowieczu sztuka islamu, zdobi¹c mosiê¿ne misy wyszukanymi motywami dekoracyjnymi, nada³a im samoistny wyraz artystyczny.
W sztuce europejskiej wyró¿nia siê dwie grupy bogato zdobionych mis metalowych. Starsz¹, datowan¹ na XII-XIII w., zwan¹ hanzeatyck¹, i m³odsz¹,
z prze³omu gotyku i renesansu, zwan¹ najczêciej norymbersk¹.
I. NORYMBERGA G£ÓWNYM ORODKIEM PRODUKCJI MIS

Produkcj¹ mosiê¿nych mis trudni³y siê orodki w ró¿nych krajach. W Niemczech wybijacze mis pojawili siê na prze³omie XIII-XIV w., a pod koniec XV w.
i w pierwszej po³owie XVI stulecia rzemios³o wybijania mis rozwinê³o siê
w Norymberdze. Szybko osi¹gnê³o wysoki poziom, co sprawi³o, ¿e Norymberga
sta³a siê g³ównym orodkiem produkcji mis mosiê¿nych na d³ugie lata.
Najstarsze ród³o potwierdzaj¹ce wystêpowanie w Norymberdze zawodu
wybijacza mis pochodzi z 1365 r. W 1493 r. Rada Miejska Norymbergi nada³a
wybijaczom mis statut cechowy. By zostaæ zaprzysiê¿onym mistrzem, nale¿a³o
przedstawiæ kompetentnym w³adzom trzy majstersztyki: misê, miednicê i czarê,
potwierdzaj¹c pod przysiêg¹ samodzielne ich wykonanie. Wybijanie mis sta³o siê
1
Czêæ ogólna niniejszego artyku³u opracowana zosta³a na podstawie publikacji J. Kuczyñskiej, Mosiê¿ne misy niemieckie miêdzy gotykiem a renesansem, Lublin 2000, s. 255.
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rzemios³em zamkniêtym, dostêpnym wy³¹cznie dla norymberskich mieszczan.
Czeladników objêto zakazem opuszczania Norymbergi i zobowi¹zywano pracowaæ w niej po ukoñczeniu nauki. Przepisy te, przestrzegane do 1618 r., zniknê³y
wraz z chyleniem siê ku upadkowi rzemios³a wybijania mis.
Warsztaty dba³y zarówno o wysoki poziom techniczny, jak i estetyczny swoich wyrobów. Dobór dekoracji dowodzi starannoci pracy rzemielników. Nie
spotyka siê bowiem pomieszania tematów dekoracji na jednym naczyniu, co ³atwo mog³oby siê przytrafiæ przy znacznej liczbie matryc ma³o siê ró¿ni¹cych
wielkoci¹ i kszta³tem.
Misy produkowane by³y masowo. Wynika³o to niew¹tpliwie z du¿ego zapotrzebowania na te naczynia o wielorakim zastosowaniu, jakoci wykonania, walorów artystycznych oraz prawdopodobnie, niewygórowanej ceny.
Norymberski handel zacz¹³ wkraczaæ na zagraniczne rynki ju¿ XIV w. Jednym z pañstw objêtych dystrybucj¹ mosiê¿nych mis by³a Polska. Nawi¹zanie
bezporednich kontaktów handlowych miêdzy Polsk¹ a Norymberg¹ przypada na
okres panowania Kazimierza Wielkiego. Wówczas, moc¹ przywileju z 1365 r.,
zapewniono przybyszom z Norymbergi bezpieczeñstwo handlu. Najbardziej o¿ywione kontakty handlowe ³¹czy³y Norymbergê z Krakowem i Poznaniem. Ponadto mosiê¿ne misy dociera³y wszêdzie tam, gdzie móg³ dojæ lub dojechaæ handluj¹cy nimi kupiec.
II. FUNKCJA MIS
Dla wielkich panów s¹ i dla balwierzy
Tak¿e do biednych wiele mis nale¿y.
Hans Sachs

Misy nie nale¿a³y do naczyñ luksusowych, posiadali je zarówno mo¿ni, jak
i biedni. Ich funkcje w domu by³y ró¿norodne. Czêæ z nich traktowano jako dekoracje izb mieszkalnych. Ustawiano je na listwach biegn¹cych pod powa³¹ i na specjalnych pó³kach zwanych miniakami. Misy zdobi³y tak¿e szafy, skrzynie i kredensy. U bogatszych mieszczan czêsto s³u¿y³y celom praktycznym. Nabywcami
mosiê¿nych mis dekorowanych, jak wynika ze s³ów Hansa Sachsa, byli równie¿
balwierze. Do jakich celów misy mog³y s³u¿yæ balwierzom? Otó¿ przydawa³y siê
do upuszczania krwi, a przede wszystkim do wywieszania ich nad drzwiami zak³adu. W tym wypadku mosiê¿ne misy by³y znakiem rozpoznawczym zawodu. Natomiast misy z przedstawieniami religijnymi oprócz dekoracji s³u¿y³y tak¿e kultowi.
Chocia¿ Hans Sachs nie wspomina w swoim wierszu o nabywcach z krêgu
duchowieñstwa, nie mo¿na wykluczyæ i takiej mo¿liwoci, tym bardziej, ¿e
w literaturze  a¿ do chwili obecnej  czêsto okrela siê te misy jako chrzcielne
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lub ofiarne. Funkcja chrzcielna mis rozpowszechni³a siê prawdopodobnie dopiero w XVII w., kiedy to osoby, najczêciej prywatne, ofiarowywa³y je kocio³om
jako naczynia wychodz¹ce z mody. Czasem dodawano wówczas inskrypcje informuj¹ce o dacie przekazania i o osobie ofiarodawcy.
Z przekazów pisanych, takich jak spisy czy inwentarze, mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e w kociele pe³ni³y i nadal pe³ni¹ ró¿ne drugorzêdne i wtórne funkcje.
Przeznaczano je miêdzy innymi na popió³ w rodê popielcow¹ lub na ziemiê, któr¹
kap³an posypywa³ trumnê. S³u¿y³y tak¿e do obmyæ liturgicznych i zbierania ja³mu¿ny.
III. TECHNIKA WYKONYWANIA MIS

Dzisiejsza wiedza na temat sposobu wytwarzania mis i szeregu szczegó³ów
technologicznych ma charakter hipotetyczny. Wród wielu niewiadomych znajduje siê sposób uzyskiwania mosiê¿nej blachy. Przypuszcza siê, ¿e wybijacz mis
zaopatrywa³ siê w gotow¹ blachê i dopiero dalsza jej obróbka odbywa³a siê na
zimno lub na gor¹co bezporednio w warsztacie. Rozgrzanie blachy umo¿liwia³o
nadanie jej ¿¹danego kszta³tu, zw³aszcza g³êbokoci. Po uformowaniu misy przystêpowano do prac nad dekoracj¹. Do tego celu s³u¿y³y gotowe matryce, odlewane pocz¹tkowo z br¹zu, póniej ze stali. Ich wykonawc¹ nie by³ wybijacz mis,
lecz wytwórca matryc, który przy tworzeniu dekoracji pos³ugiwa³ siê rysunkami
dostarczanymi przez artystów.
Najmniejsze elementy dekoracji wydobywano, stosuj¹c punce, przy czym
motywy na ko³nierzach mis wybijano od strony wierzchniej. Egzemplarze pozbawione dekoracji nale¿¹ do wyj¹tków. Najpopularniejszym i powszechnie stosowanym puncowanym motywem by³y: listki wystêpuj¹ce w wielu wariantach,
odmiany piêciop³atkowych rozetek, równoramienne krzy¿yki i gwiazdki.

IV. DEKORACJA MIS
1. Kszta³t

Urozmaicenie kszta³tów mis wynika³o z ró¿nych proporcji miêdzy wymiarami den, cianek i ko³nierzy. Mimo du¿ej w tym wzglêdzie dowolnoci mo¿na
zaobserwowaæ stosowanie pewnych regu³.
Do najstarszych kszta³tów nale¿¹ misy ma³e, o rednicy oko³o 18-28 cm.
Bywaj¹ najczêciej g³êbokie. Dna ³agodnym zaokr¹gleniem przechodz¹ w cianki, a ko³nierze s¹ przewa¿nie w¹skie. Wykonywano te¿ misy trochê wiêksze, p³ytsze i z nieco szerszymi ko³nierzami. Obie formy przesz³y do XVI w.
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Od pocz¹tku wieku XVI pojawiaj¹ siê misy du¿e. Wiêkszoæ ma rednicê
siêgaj¹c¹ 40 cm, ale zdarzaj¹ siê równie¿ misy dochodz¹ce do 60 cm. Du¿e misy
bywaj¹ najczêciej p³ytkie. Maj¹ dna wyranie odgraniczone, przechodz¹ce
ostrym za³amaniem w niezbyt wysokie cianki, a sporej szerokoci ko³nierze p³askie, wklês³e lub nieznacznie wypuk³e maj¹ krawêdzie wywiniête na drucie.
Natomiast wielkie i g³êbokie misy nale¿¹ do wyj¹tków.
Dla ozdabiania dna mis zosta³y opracowane motywy dekoracyjne przenoszone na specjalnie w tym celu przygotowane matryce. Zasób motywów dekoracyjnych odznacza siê wyj¹tkowym bogactwem. Sk³adaj¹ siê nañ motywy rolinne,
zwierzêce, fantastyczne, pojedyncze figuralne lub zbiorowe tworz¹ce w¹tki narracyjne, zarówno religijne, jak i wieckie.
Motywy dekoracyjne by³y inspirowane przyk³adami z ró¿nych dziedzin sztuki. Najchêtniej czerpano wzory z grafiki. Nierzadko dostrzec mo¿na wp³ywy
malarstwa tablicowego, miniaturowego, a nawet rzeby. Naladownictwo sprowadza³o siê do zapo¿yczeñ kompozycji przedstawienia b¹d poszczególnych
jego sk³adników. Wszystko to wiadczy o swobodzie twórczej i du¿ej inwencji
projektantów podnosz¹cej w rezultacie rangê artystyczn¹ mis.
Wród mnogoci motywów i dekoracyjnych przedstawieñ zauwa¿yæ mo¿na,
¿e trzy z nich dominowa³y tak liczebnoci¹, jak i d³ugoci¹ czasu stosowania.
By³y to: grzech pierworodny, zwiastowanie i wiruj¹ca rozeta.
Grzech pierworodny znany by³ w szeciu wariantach i odbijany w latach
1487-1550. Zwiastowanie ukaza³o siê w dwóch wariantach. Wyj¹tkowa popularnoæ tej sceny wp³ynê³a niew¹tpliwie na zró¿nicowanie dodatkowych dekoracji,
od ma³o rozbudowanych, przeznaczonych dla mniej majêtnych odbiorców, po
znacznie wzbogacone, których docelowymi odbiorcami byli ludzie zamo¿ni.
Wiruj¹ca rozeta, na wypuk³ym do wnêtrza dnie, stosowana by³a przez ca³y okres
ewolucji dekoracji, a pod koniec produkcji mis niepodzielnie na nich królowa³a.
2. Inskrypcje

W ostatnim trzydziestoleciu XV w. na misach pojawi³y siê inskrypcje. Od
oko³o 1500 r. sta³y siê one niezbêdnym sk³adnikiem opracowania dna misy.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wp³yw na ukszta³towanie siê inskrypcji wywar³a dekoracyjnoæ pisma kufickiego poznanego w Europie w okresie wypraw krzy¿owych
dziêki przywo¿onym wówczas tkaninom, szablom i innym wyrobom zdobionym
miêdzy innymi inskrypcjami. Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e ozdobne pismo inspirowa³o niektórych artystów-rzemielników przy opracowywaniu dekoracji.
Zdaniem niektórych badaczy, trudne do zrozumienia, wrêcz tajemnicze, inskrypcje na misach s¹ skrótem d³u¿szej treci, spowodowanym brakiem miejsca
na pe³ne rozpisanie. Zdaniem innych, pe³ni³y one tylko funkcje ornamentalne.
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Uk³ady inskrypcji na misach nasuwaj¹ przypuszczenia, ¿e wykonawcom zale¿a³o g³ównie na wzmo¿eniu popytu, jakim siê niew¹tpliwie cieszy³y bogaciej
zdobione egzemplarze.
W inskrypcjach stosowano rozdzielniki. Pocz¹tkowo pos³ugiwano siê form¹
rozetki, póniej rozdzielniki by³y skromniejsze, w formie esowatej b¹d dwukropka. Czasem w ogóle ich nie wprowadzano.
V. PODSUMOWANIE

Ogromna liczba zachowanych mis powiadcza masowoæ produkcji odzwierciedlaj¹c¹ poziom zapotrzebowania. Niew¹tpliwie popularnoæ zawdziêcza³y
misy tak wszechstronnoci zastosowania, jak i przystêpnej cenie. W rezultacie
trafia³y do szerokich krêgów odbiorców, zw³aszcza mieszczan i kleru.
Okres wietnoci wybijania mis uleg³ doæ raptownemu za³amaniu oko³o
1540 r. Spadek aktywnoci produkcyjnej i poziomu norymberskich wyrobów
nastêpuje w okresie pogarszaj¹cej siê sytuacji miasta. Norymberga przestaje odgrywaæ znacz¹c¹ rolê polityczn¹, kiedy od 1543 r. nie jest ju¿ miejscem sejmów
zagwarantowanych w 1222 r. Z³ot¹ Bull¹. Równoczenie narastaj¹ niekorzystne
zmiany os³abiaj¹ce gospodarczo-handlowy potencja³ miasta.
Po 1550 r. zaprzestano wykonywaæ matryce, a w 1618 r. nikt ju¿, wed³ug
róde³, nie chcia³ siê uczyæ zawodu wybijacza mis.
S¹dz¹c na podstawie zachowanych egzemplarzy, w Polsce mosiê¿ne misy
cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Najchêtniej zaopatrywano siê w okazy ze scen¹ zwiastowania. Sporo z nich ma bogat¹ dekoracjê zarówno na dnie, jak i na
ko³nierzu. Byæ mo¿e wiadczy to o wyrobionych gustach nabywców, a na pewno o ich zamo¿noci, poniewa¿ cenê mis kszta³towa³ niew¹tpliwie stopieñ rozbudowanej dekoracji.

CZÊÆ SZCZEGÓ£OWA
I. HISTORIA ZBIORU MIS W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM

W polskich zbiorach muzealnych zarejestrowanych jest 212 mis mosiê¿nych
z dekoracj¹ wykonan¹ za pomoc¹ matryc. W zasobach Muzeum Archidiecezjalnego
jest ich obecnie 13. Niektóre z nich prawdopodobnie nale¿a³y od pocz¹tku do zbiorów muzeum za³o¿onego przez arcybiskupa gnienieñsko-poznañskiego Floriana
Stablewskiego w 1898 r. Ile? Nie wiadomo. Na stan posiadania mis nieco wiat³a
rzuca artyku³ pt. Ein Unbekanntes Posener Museum autorstwa radcy miejskiego
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Arthura Kronthala, zamieszczony w styczniowym numerze pisma „Aus dem Posener Lande” z 1911 r.2 Wprawdzie autor w tekcie nic nie wspomina o misach, ale
widniej¹ca tam fotografia wnêtrza muzeum pokazuje, ¿e wród wielu przedmiotów znajduj¹ siê i one. Nie mamy jednak wiedzy, czy w roku 1911 w muzealnych
zbiorach by³o wiele mis, gdy¿ nie zachowa³y siê ¿adne inwentarze z tych czasów.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o mosiê¿nych naczyniach odnajdujemy w inwentarzu z oko³o 1920 r. oraz w Spisie przedmiotów przywiezionych
na Zamek w Poznaniu z Muzeum Archidiecezjalnego w 1923 r.3 Umieszczono
w nich siedem mis. W inwentarzu pod numerami 1/6, 1/7, 1/8, 2/15, 2/19, 4/9,
4/10 a w Spisie…. pod liczb¹ porz¹dkow¹ 168-174. W inwentarzu wykonawca
spisu zanotowa³ przy ka¿dej misie informacjê o scenie przedstawionej na jej dnie,
poda³ rednicê i nieco szczegó³ów o ich stanie zachowania, natomiast nie zrobi³
tego w Spisie…, co mocno utrudnia ich identyfikacjê i nie daje pewnoci, czy to
s¹ te same misy, czy mo¿e jakie inne.
Inwentarz z ok. 1920 r.
Nr inw.
1/6
1/7
1/8
2/15
2/19
4/9
4/10

rednica
Ø 42 cm
Ø 34 cm
Ø 37,5 cm
Ø 34 cm
Ø 24 cm
Ø 41 cm

Opis obiektu
Zwiastowanie, napis gotycki
Adam i Ewa, ciemna
Zwiastowanie, napis gotycki, niewyrany
Adam i Ewa
w tle kuty ornament pêcherzyków, napis gotycki
Adam i Ewa, z uchem, ciemna
misa j.w. z gotyckim napisem

Spis przedmiotów przywiezionych na Zamek w Poznaniu
z Muzeum Archidiecezjalnego w 1923 r.
Lp.
168
169
170
171
172
173
174

Opis obiektu
Misa
Misa
Misa
Misa
Misa
Misa
Misa

ze Zwiastowaniem
z Adamem i Ew¹
z ró¿¹ i napisem
z Adamem i Ew¹ z Wrzeni
ze Zwiastowaniem z £ubowa
z Adamem i Ew¹
cynowa

A. Kronthal, Ein Unbekanntes Posener Museum, Aus dem Posener Lande 6 (1911), Heft 1.
Stare inwentarze muzealne, Spis zabytków przekazanych na wystawê do Zamku Poznañskiego w 1923 r., Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
2
3
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Kolejny inwentarz muzealny powsta³ w 1935 r. W tej ksiêdze odnotowano
osiem mis4. Szeæ wyszczególnionych w inwentarzu z oko³o 1920 r. to z ca³¹
pewnoci¹ te same misy, natomiast jeden numer budzi w¹tpliwoæ. Do 1935 r.
kolekcja powiêkszy³a siê o jeden egzemplarz, któremu nadano numer 441.
Po zawierusze wojennej, podczas której czêæ zbiorów przepad³a, i po 19
latach dzia³ania pod zarz¹dem Archiwum Archidiecezjalnego, w 1964 r. rozdzielono Muzeum z Archiwum i przyst¹piono do stworzenia nowych inwentarzy. Te
inwentarze funkcjonuj¹ do dzi.
W ksiêdze inwentarzowej nr 1 w dniu 19 sierpnia 1965 r. wpisano osiem mis
pod nastêpuj¹cymi numerami: 284, 285, 286, 288, 302, 303, 304 i 305. Siedem
z nich figuruje w poprzednim inwentarzu (stwierdzono brak jednej) oraz dodano
jedn¹, która przyby³a w 1938 r. ze remu.
Inwentarz z 1935 r.
(w nawiasach podano inf. zaczerpniête z brudnopisu tego¿ inwentarza)
Nr
inw.

rednica
i g³êbokoæ

74

Ø 41cm,
g³. 3 cm

Adam i Ewa, 1487 r.

303

75

Ø 47 cm,
g³. 8,5 cm

wg modelu z 1487 r. (scena rajska)

286

78

Ø 38 cm,
g³. 6 cm

scena Zwiastowania, ok. 1500 r. (brzegi reperowane)

285

79

Ø 42 cm,
g³. 7 cm

Zwiastowanie ok. 1500 r.

284

80

Ø 24 cm,
g³. 5,3 cm

Adam i Ewa (z uchwytem do zawieszenia)

305

81

Ø 34 cm,
g³. 3 cm

Kain i Abel, XVII w. (brzegi ornament winogrona,
dno  scena Kaina i Abla, czêæ brzegu reperowana
zwyk³¹ blach¹, dopisane  z kocio³a w. Trójcy
w Gnienie [Kohte, IV, 122])

82

Ø 34,5 cm,
g³. 9 cm

kon. XV w., dopisek  brak (o ma³ych brzegach,
na dnie ornament pêcherzykowy z ró¿¹ porodku,
dooko³a napis gotycki, w kilku miejscach naciêta)

brak

441

Ø 62,5 cm,
dno 36,5 cm

na dnie Zwiastowanie, woko³o jelenie, góra ³anie,
15/16 w., nieciska (1487 r. na banderze, rondo
w górnej czêci odstaj¹ce od dna)

288

Opis obiektu

Nowy nr

304

4
Spis obiektów zakupionych we Frankfurcie nad Menem przez za³o¿yciela muzeum z kolekcji Münzenbergera z dnia 21 V 1935 r. Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ksiêga inwentarzowa z 1935 r., Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zob. Inwentarz z oko³o
1920 r. (maszynopis). Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
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W latach 1971-2002 muzealn¹ kolekcjê wzbogaci³o piêæ nowych eksponatów. Zapisane zosta³y w kolejnych ksiêgach:
Ksiêga inwentarzowa nr 2  nr 1563 (17 III 1971)
Ksiêga inwentarzowa nr 7  nr 5571 (30 VII 1987)
Ksiêga inwentarzowa nr 8 – nr 6257 (9 VII 2001)
Ksiêga inwentarzowa nr 11  nr 8195 (10 VII 2001)
Ksiêga inwentarzowa nr 12  nr 8229 (22 I 2002)5.
Obecnie 10 mis sporód 13 znajduje siê na ekspozycji, wzbogacaj¹c sztukê
gotyck¹, trzy misy przechowywane s¹ w magazynie.

II. KATALOG MIS
Misa nr 284
W zbiorach muzeum by³a ju¿
w 1920 r., co wynika z inwentarza, mia³a wtedy numer 1/6.
W spisie z 1935 r. – 79, a od
1965 r. figuruje z numerem 284.
Byæ mo¿e pochodzi z kocio³a
parafialnego w £ubowie6.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 42
cm, g³êbokoæ 6 cm, szerokoæ
ko³nierza 2,5 cm, z koñca XV w.
Dno misy przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na
rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem i dwoma inskrypcjami.
Pismo obu inskrypcji: ozdobna tekstura epigraficzna z elementami ornamentyki
geometrycznej. Inskrypcje oddzielone s¹ od siebie równie¿ pó³wa³kiem. Na ko³nierzu umieszczono drobne elementy z krzy¿uj¹cych siê lilii.
Eksponowana
Ksiêga inwentarzowa nr 1 1965 r., Ksiêga inwentarzowa nr 7 1987 r., Ksiêga inwentarzowa
nr 8 1989 r., Ksiêga inwentarzowa nr 11 2001 r., Ksiêga inwentarzowa nr 12 2002 r.
6
£ubowo  koció³ parafialny pw. wiêtego Miko³aja. Parafia wzmiankowana w 1407 r. Obecny koció³ wzniesiony oko³o 1660 r. staraniem sufragana kijowskiego i kanonika gnienieñskiego
Stanis³awa Dzianota, konsekrowany oko³o 1680 r.
5
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Misa nr 285
Misa nale¿y do najstarszych
muzealnych obiektów. W inwentarzu z oko³o 1920 r. znajduje siê
pod nr 1/8. Potwierdzono jej istnienie, umieszczaj¹c w 1935 r.
w inwentarzu pod numerem 78,
od 1965 r. – 285.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 38
cm, g³êbokoæ 5 cm, szerokoæ
ko³nierza 2 cm. Pochodzi z koñca XV w. Dno misy przechodzi
ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona ram¹ wype³nion¹ ma³o czyteln¹ inskrypcj¹, zamkniêt¹ pó³wa³kiem. Na
ko³nierzu motyw listków, brzegi ko³nierza reperowane.
Nieeksponowana

Misa nr 286
Misa nale¿y do najstarszych
eksponatów muzeum. Pochodzi
z Wrzeni. W spisie z roku 1920
otrzyma³a numer 2/15, w 1935 r.
– 75, a w 1965 r. – 286.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
47 cm, g³êbokoæ 8 cm, szerokoæ ko³nierza 2,7 cm, wykonana
w pierwszej po³owie XVI w. Dno
misy przechodzi lekkim zaokr¹gleniem, podkrelonym puklowaniem, w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena grzechu pierworodnego. Obok g³owy Adama, w banderoli data 1487. Przedstawienie otacza rama utworzona
z plecionki: rozet, lici, palmet, zamkniêta pó³wa³kiem. Za ram¹ znajduje siê powtórzona piêæ razy inskrypcja: MARIA HILF IHSXPS NNG (?). Pismo inskrypcji  kapitu³a protorenesansowa typu rzymskiego. Za inskrypcj¹ listki. Na ko³nierzu trójlicie.
Eksponowana
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Misa nr 288
Misa pojawi³a siê po raz
pierwszy w muzealnym spisie
w roku 1935, mia³a numer 441,
w 1965 r. nadano jej nowy  288.
Pochodzi z kocio³a parafialnego
w nieciskach7.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
62 cm, g³êbokoæ 6,5 cm, szerokoæ ko³nierza 10 cm, wykonana
na prze³omie XV i XVI w. Dno
misy przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem, za którym znajduj¹ siê szeciokrotnie odbite, u³o¿one
promienicie sceny polowania: pêdz¹cego jelenia z biegn¹cym obok psem oddziela d¹b z du¿ym liciem i ¿o³êdziem oraz motyw przypominaj¹cy ska³ê, g³azy. Na
ko³nierzu analogiczne sceny polowania odbite 11 razy. Misê dodatkowo dekoruj¹:
na dnie listki ujmuj¹ce pó³wa³ek wokó³ sceny, listki przy brzegu ko³nierza podkrelonego pó³wa³kiem, a przy wewnêtrznej krawêdzi drobne motywy lilijek.
Eksponowana
Misa nr 302
Misa nale¿y do zbiorów muzeum od padziernika 1938 r. Potwierdza to wpis do zeszytu korespondencji. Pod dat¹ 29 kwietnia
1939 r. znajduje siê informacja
o tym, ¿e ks. Stanis³awowi Michalskiemu dostarczono rewers
depozytu na przekazan¹ 31 padziernika 1938 r. misê gotyck¹8.
Po raz pierwszy umieszczono j¹
nieciska  koció³ parafialny pw. w. Marcina. Parafia wzmiankowana w roku 1416. Do
1796 r. stanowi³a w³asnoæ kapitu³y gnienieñskiej. Obecny koció³ wzniesiono w roku 1767 staraniem ksiêdza Franciszka Brzeziñskiego. Na podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red.
T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1964, t. V, z. 24.
8
Zeszyt korespondencji Muzeum Archidiecezjalnego z roku 1939, Archiwum Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
7
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w spisie w 1965 r. nadaj¹c jej numer 302. Pochodzi ze remu, z kocio³a parafialnego pw. Wniebowziêcia NMP9.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 44 cm, g³êbokoæ
6 cm, szerokoæ ko³nierza 2 cm. Wykonana zosta³a pod koniec XV w. Dno misy
przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem, za którym znajduj¹ siê dwa rzêdy inskrypcji, oddzielonych od siebie równie¿ pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji wewnêtrznej 
ozdobna tekstura epigraficzna z ornamentyk¹ geometryczn¹. W inskrypcji zewnêtrznej powtórzono piêæ i pó³ raza: GHSEAL REKOR DEN  kapitu³a protorenesansowa typu wschodniego. Pozosta³¹ powierzchniê dna zdobi¹ odcinki ³uków zakoñczone trójliciem i krzy¿yki. Na ko³nierzu jest jeden rz¹d gwiazdek.
Na ciance bocznej wyryto w 1680 r. znak cechu czerwonoskórników i litery
SKB.
Eksponowana

Misa nr 303
Misa nale¿y do najstarszych
eksponatów muzeum. W spisie
z 1920 r. odnotowano j¹ pod numerem 4/10, w 1935 r. – 74,
a w 1965 r. nadano jej numer 303.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
41 cm, g³êbokoæ 3 cm, szerokoæ ko³nierza 5 cm, czas powstania rok 1487. Dno misy
przechodzi lekkim zaokr¹gleniem, podkrelonym puklowaniem, w ciankê boczn¹. Ko³nierz z wywiniêtym na
drucie brzegiem. Na rodku dna scena grzechu pierworodnego. Otacza j¹ rama
wype³niona inskrypcj¹, zamkniêta pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji  ozdobna tekstura epigraficzna. Za inskrypcj¹ listki. Na ko³nierzu rozetki i ³uki zamkniête trójliæmi.
Nieeksponowana

rem  koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP, budowa rozpoczêta po roku 1392, ukoñczona pod koniec XV w. Na podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red. T. Ruszczyñska,
A. S³awska, Warszawa 1961, t. V, z. 25.
9
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Misa nr 304
W spisie pojawi³a siê w roku
1935. Otrzyma³a numer 81,
w 1965 r. – 304. Pochodzi z Gniezna, z kocio³a parafialnego pw.
Trójcy wiêtej10.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 34 cm,
g³êbokoæ 2,5 cm, szerokoæ ko³nierza 5 cm, czas powstania
1520-1530. Dno misy przechodzi
³agodnym za³amaniem w niezbyt
wysokie cianki. Ko³nierz z wywiniêtym na drucie brzegiem, lekko wklês³y. Na
wypuk³ym dnie, na ca³ej jego powierzchni, przedstawiono Kaina zabijaj¹cego
Abla. T³em dla sceny jest rolinnoæ. Brzeg ko³nierza od strony wewnêtrznej
przyozdobiony jest pó³wa³kiem, za którym osiem razy powtarza siê motyw ga³¹zki winnej latoroli z kici¹ winogrona. lady reperacji na ko³nierzu.
Eksponowana

Misa nr 305
Misa nale¿y do najstarszych
eksponatów. W spisie z 1920 r.
nadano jej numer 4/9, w 1935 r.
– 80, a w 1965 r. – 305.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
24 cm, g³êbokoæ 5 cm, szerokoæ ko³nierza za podstawie zachowanego fragmentu 6,5 cm,
pochodzi z ostatniego dziesiêciolecia XV w. Dno misy przechodzi
ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. Na rodku dna scena grzechu pierworodnego otoczona pó³wa³kiem. Postaci Adama i Ewy ukazane w statycznych pozach.
10
Gniezno  koció³ parafialny pw. Trójcy wiêtej. Fundowany zapewne w 2. po³owie XII w.
Obecny wzniesiony oko³o 1420-1430 r. staraniem Miko³aja Grossmana, proboszcza z Waliszewa.
Odbudowany po po¿arze w 1613 r., konsekrowany w 1632 r. Na podstawie Katalogu zabytków
sztuki w Polsce, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1963, t. V, z. 3.
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Nad ich g³owami – rozpiête w formie baldachimu  banderole z ma³o czytelnym
napisem. Za pó³wa³kiem rz¹d niesymetrycznych listków. Na ko³nierzu wyciniête s¹ palmety i rozetki. Oko³o 4/5 ko³nierza zosta³o wyciête, pozosta³¹ czêæ wyprostowano i wykonano niewielki otwór. Misa prawdopodobnie przerobiona zosta³a w ten sposób na kropielnicê.
Nieeksponowana

Misa nr 1563
Misa, jako eksponat, do zbiorów muzealnych wpisana zosta³a 17 marca 1971 r. Pochodzi
z miejscowoci Psarskie, z kocio³a parafialnego pw. Wniebowziêcia NMP11.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 34
cm, g³êbokoæ 4,5 cm, szerokoæ
ko³nierza 2 cm, z prze³omu XV
i XVI w. Dno misy przechodzi
ostrym za³amaniem w ciankê boczn¹. rodek dna wypuk³y, oddzielony pó³wa³kiem. Za nim siedem kielichów kwiatowych przypominaj¹cych tulipany, o uk³adzie promienistym, oddzielonych od siebie motywem palmetowym. Ca³oæ zamkniêta pó³wa³kiem. Pozosta³¹ powierzchniê dna zajmuj¹ dwa rzêdy inskrypcji oddzielone pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji wewnêtrznej  ozdobna tekstura epigraficzna z ornamentyk¹ geometryczn¹, zewnêtrznej  kapitu³a protorenesansowa.
Ko³nierz przyozdobiony dwoma rzêdami motywów  lilijkami i listkami.
Eksponowana

11
Psarskie  koció³ parafialny pw. Wniebowziêcia NMP. Parafia wzmiankowana w roku 1404.
Obecny koció³ wzniesiono po roku 1462 z fundacji Zaj¹czkowskich, powiêcono w 1500 r. Na
podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1966,
t. V, z. 23.
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Misa nr 5571
Misa w zbiorach muzeum figuruje od 30 lipca 1987 r.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
43 cm, g³êbokoæ 3,5 cm, szerokoæ ko³nierza 8,5 cm, czas powstania 1520-1530. Dno misy
przechodzi ³agodnym za³amaniem w niezbyt wysokie cianki.
Ko³nierz z wywiniêtym na drucie
brzegiem, lekko wklês³y. Na wypuk³ym dnie misy, na ca³ej jego powierzchni, przedstawiono na tle bujnej rolinnoci scenê grzechu pierworodnego, prawdopodobnie wykonan¹ na podstawie
miedziorytu Hansa Bahama. wiadczy o tym gest Adama os³aniaj¹cego sw¹ nagoæ ga³¹zk¹ trzyman¹ w opuszczonej, prawej rêce. Na ko³nierzu takie same elementy rolinne, jakie zdobi¹ dno. Na ich tle znajduj¹ siê: nad wê¿em  jeleñ, po
jego obu stronach  konie w biegu, a dalej  ³anie w ruchu. Brak inskrypcji.
Eksponowana

Misa nr 6257
Misa do zbiorów muzeum
wpisana zosta³a 9 lipca 2001 r.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica
40,5 cm, g³êbokoæ 4 cm, szerokoæ ko³nierza 5 cm, powsta³a
w latach 1520-1550. Dno misy
przechodzi lekkim zaokr¹gleniem
w ciankê boczn¹. Ko³nierz z wywiniêtym na drucie brzegiem.
rodek dna wypuk³y, bez wzoru,
dalej motyw z³o¿ony z czterech krzy¿owo ustawionych waz, zwê¿aj¹cych siê
w dolnej czêci, zdobionych puklami, w górnej  zamkniêtych smuk³ymi liæmi,
wszystko otoczone pó³wa³kiem. Wokó³ inskrypcja  ozdobna tekstura epigraficzna z elementami ornamentyki geometrycznej. Na ko³nierzu odcinki ³uków zakoñczone dwoma rzêdami listków.
Eksponowana
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Misa nr 8195
W zbiorach muzeum pojawi³a siê w 2001 r. W Ksiêdze inwentarzowej zapisano j¹ dnia 10
lipca 2001 r.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 27
cm, g³êbokoæ 7,5 cm, szerokoæ
ko³nierza 1,5 cm, czas powstania
ostatnie dziesiêciolecie XV w.
Dno misy przechodzi lekkim zaokr¹gleniem, podkrelonym puklowaniem, w wysok¹ ciankê boczn¹. Ca³e dno wype³nia jedna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem, za którym znajduje siê rz¹d symetrycznych listków.
Ko³nierz zdobi¹ równoramienne krzy¿yki.
Eksponowana
Misa nr 8229
Misa zosta³a wpisana do
ksiêgi inwentarzowej 22 stycznia
2002 r. Przekazana do muzeum
przez koció³ parafialny pw.
wiêtej Trójcy w Stêszewie12.
Misa mosiê¿na, kuta, sztancowana, puncowana, rednica 52
cm, g³êbokoæ 5 cm, szerokoæ
ko³nierza 7,5 cm, powsta³a pod
koniec XV w. Dno misy przechodzi ostrym za³amaniem w ciankê
boczn¹. Na rodku dna scena zwiastowania otoczona pó³wa³kiem i dwiema inskrypcjami oddzielonymi od siebie równie¿ pó³wa³kiem. Pismo inskrypcji wewnêtrznej  ozdobna tekstura epigraficzna z ornamentyk¹ geometryczn¹, zewnêtrznej  kapitu³a protorenesansowa. Pozosta³¹ czêæ dna zdobi¹ rozetki. Na
ko³nierzu umieszczone s¹ dwa rzêdy ró¿ni¹cych siê od siebie lilijek.
Eksponowana
Stêszew  koció³ parafialny pw. wiêtej Trójcy. Parafia wzmiankowana w 1298 i 1385 r.
Pierwotny koció³ drewniany. Obecny  murowany wzniesiono oko³o 1468 r. z fundacji Miko³aja
Stêszewskiego, stolnika poznañskiego. Na podstawie Katalogu zabytków sztuki Polsce, red.
T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warszawa 1977, t. V, z. 20.
12
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SUMMARY
Bowls as artistic metal vessels were already known in antiquity. But only in the Middle Ages
the art of Islam gave them an independent artistic expression. In European art we can distinguish
two groups of richly decorated metal bowls. Indication of Nuremberg as the centre of producing
such bowls follows from the position of the city in those times  a European centre of artistic handicraft. The brass bowls from Nuremberg reached wherever the merchant trading in them could get
on foot or horseback.
They served as interior decorations and rich burghers used them for practical purposes. But
they were also sometimes used for collecting alms. They started to be used for sacral purposes,
mostly as baptismal bowls, as late as the 17th century.
Among an abundance of motifs and decorative representations three dominated both in terms
of frequency and length of time when they were in use. Those were: The Original Sin, The
Annunciation and a whirling rosette. Since 1500 inscriptions became an indispensable element of
the bottom and its decoration. The year 1543 marks the beginning of a decline in the production
of brass dishes. In 1550 the production of matrices stopped and in 1618 the craft of brass bowl
coppersmith became extinct.

Key words
artistic handicraft, Nuremberg, brass bowls, brass bowl coppersmith, decorative motifs,
inscriptions on dishes, baptismal bowls, collection of bowls

