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W Orużejnej Pałacie w Muzeach Mo-
skiewskiego Kremla w Moskwie 27 kwiet-
nia 2006 r. odbyła się niecodzienna pro-
mocja rosyjskiego katalogu części kolek-
cji sreber tego muzeum autorstwa Natalii 
W. Raszkowan zatytułowanego Chudoże-
stwiennoje sieriebro XVI-XVIII wiekow 
s tierritorii istoriczieskoj i sowriemiennoj 
Rieczi Pospolitoj w Muziejach Moskow-
skowo Kriemla (Artystyczne srebra XVI-
-XVIII w. z terytorium historycznej i współ-
czesnej Rzeczypospolitej w Muzeach Mo-
skiewskiego Kremla), a wydanego w War-
szawie staraniem Zamku Królewskiego. 
Katalog zredagowano w zamkowym wy-
dawnictwie Arx Regia w ramach zobo-
wiązań Zamku Królewskiego związanych 
z wystawą Skarby Kremla. Dary Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów, przygotowa-
ną kilka lat wcześniej przez Muzeum 
Kremlowskie i pokazywaną polskiej pu-
bliczności w Zamku. 

Pierwszy egzemplarz katalogu został 
wręczony Jelenie J. Gagarinej, dyrektor 
Muzeów Moskiewskiego Kremla przez 
prof. Andrzeja Rottermunda, dyrektora 
Zamku Królewskiego, w dniu 7 marca 
2006 r. na uroczystym przyjęciu na 
Kremlu, będącym częścią obchodów ju-
bileuszu 200-lecia Muzeów Moskiew-
skiego Kremla. Historię tego szacowne-
go muzeum, opartego na zasobach zgro-
madzonych w historycznym skarbcu ro-
syjskich carów, otwiera ukaz Aleksandra I 
O zasadach zarządzania i utrzymania 
w porządku i całości drogocennych 
przedmiotow w Mastierskiej i Orużejnej 
Pałacie podpisany 10 marca 1806 r. 

Katalog autorstwa Natalii W. Raszko-
wan obejmuje 121 sreber, z których 
osiem, nieznakowanych, pochodzi z nie-
zidentyfikowanych polskich ośrodków 
złotniczych, pozostałe zaś są dziełami złot-
ników pracujących w dziewięciu miastach 
leżących na ziemiach dawnej Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów oraz współczes-
nej Polski: w Warszawie (2 obiekty), Wil-
nie (5), Wrocławiu (36), Wschowie (7), 
Gdańsku (55), Krakowie (1), Poznaniu (1), 
Toruniu (2), Szczecinie (3). 

Katalog zaopatrzony w obszerny 
wstęp omawiający formowanie się kolek-
cji, rozbudowaną bibliografię odzwier-
ciedlającą prace badawcze nad tą częścią 
zbioru sreber Orużejnej Pałaty i przypi-
sy odwołujące się do trudno dostępnych 
dla polskiego badacza archiwaliów, sta-
nowi ważne źródło wiedzy o tej rosyj-
skiej kolekcji. 

Wieloletnie badania autorki zaowoco-
wały nowymi atrybucjami i uściśleniem 
historii obiektów, często trafiających do 
Muzeum bardzo różnymi drogami. Fun-
damentem zbioru sreber Muzeum Krem-
lowskiego jest kolekcja eksponowana 
w Orużejnej Pałacie, zbudowana na osno-
wie historycznego skarbca carów rosyj-
skich. Znaczna część dzisiejszej kolekcji 
polskich sreber to dary królów i posłów 
polskich składane w czasie uroczystych 
audiencji odbywanych w Granowitej Pa-
łacie. Rozszyfrowanie napisów grawero-
wanych na srebrach przez carskich urzęd-
ników przyjmujących dary, a także bada-
nia zachowanych historycznych inwenta-
rzy skarbca, prowadzone przez autorkę 
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bądź cytowane za innymi badaczami, 
pozwoliły w wielu przypadkach uściślić 
okoliczności złożenia daru i, niekiedy, 
zidentyfikować ofiarodawców. Zamiesz-
czone w katalogu reprodukcje znaków 
złotniczych, już wcześniej udostępnione 
polskim badaczom i wykorzystane mię-
dzy innymi w publikacji Złotnicy na zie-
miach północnej Polski. Część I Michała 
Gradowskiego i Agnieszki Kasprzak-Miler 
(Warszawa 2002), pozwoliły w jednych 
przypadkach uściślić datowanie obiek-
tów, w innych wzbogacić naszą wiedzę 
o oeuvre poszczególnych złotników bądź 
0 okresie, w jakim używano poszczególne 
znaki. 

Katalog otrzymał piękną oprawę gra-
ficzną autorstwa Zofii Tomaszewskiej 
1 Adriana Napiórkowskiego twórczo wy-
korzystującą fotografie W. N. Sieriogina, 
A. M. Suszenoka i S. W. Baranowa. Układ 
katalogu pozwala z łatwością odnajdy-
wać w książce poszczególne dzieła pogru-

powane według przynależności do ośrod-
ków złotniczych i zestawione w układzie 
chronologicznym. 

Promocja katalogu, zorganizowana 
przez Muzea Moskiewskiego Kremla, 
odbyła się w pięknej scenerii Orużejnej 
Pałaty, pośród ogromnych gablot pełnych 
sreber ofiarowywanych przez stulecia 
rosyjskim monarchom przez przybywa-
jące do Moskwy poselstwa ze wszyst-
kich stron Europy. Oprócz autorki kata-
logu, Natalii W. Raszkowan, która krótko 
scharakteryzowała cele naukowe katalo-
gu i podziękowała zaangażowanym w pra-
ce nad wydaniem katalogu polskim ko-
legom, oraz Jeleny J. Gagarinej, dyrektor 
Muzeów Moskiewskiego Kremla i gospo-
dyni uroczystości, głos zabrał prof. An-
drzej Rottermund, dyrektor Zamku Kró-
lewskiego - wydawcy katalogu, który 
omówił ważną dla obu stron historię 
kontaktów muzeów polskich i rosyj-
skich, oraz dr Hieronim Grala, dyrektor 
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Instytutu Polskiego w Moskwie, badacz 
zajmujący się między innymi historią 
kontaktów dyplomatycznych pomiędzy 
oboma krajami. Podkreślił on znaczenie 
opracowania tej części unikalnego zbio-
ru Muzeum dla poszerzenia wiedzy 
o wyrobach złotniczych powstałych na 
ziemiach dawnej i współczesnej Rzeczy-
pospolitej. Na zakończenie Anna Sarato-

wicz-Dudyńska z Zamku Królewskiego 
w Warszawie - redaktor wydania - podzię-
kowała autorce za przyjacielską atmosfe-
rę w czasie pracy nad katalogiem. 

W drugiej części uroczystości licznie 
zgromadzona publiczność miała okazję 
wysłuchać znakomitego koncertu utwo-
rów na fortepian F. Chopina i F. Liszta 
w wykonaniu Aleksandra Thomasa. 

257 


