OD AUTORA

Niniejsza ksi¹¿ka jest moj¹ kolejn¹ monografi¹ na temat sztuki islamu, po „Sztuce
tureckiej”, wydanej nak³adem Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego w roku 1988,
i „Sztuce perskiej”, która ukaza³a siê w Wydawnictwie DiG w roku 2002. W istocie
chronologia tych opracowañ powinna byæ odwrotna — od sztuki arabskiej, poprzez
persk¹, a¿ po tureck¹. Przyjêty i zrealizowany kierunek wynika³ z przekonania,
¿e w poznawaniu i opisywaniu dzie³ sztuki najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa jednak
autopsja.
W roku 1955, w stulecie œmierci Adama Mickiewicza, jako m³ody historyk sztuki
i muzeolog zaszczycony zosta³em misj¹ urz¹dzenia muzeum wieszcza w Stambule,

1. Widok Grenady
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2. Alhambra

w domu, w którym zmar³. Podczas blisko dwumiesiêcznego pobytu nad Bosforem
olœni³a mnie uroda i bogactwo sztuki tureckiej i po powrocie do kraju podj¹³em bardziej wnikliwe studia na tym polu, tym bardziej ¿e w krakowskich Zbiorach Czartoryskich mia³em pod opiek¹ znakomity, w skali œwiatowej, zespó³ trofeów z odsieczy
wiedeñskiej roku 1683. W pracy habilitacyjnej zaj¹³em siê problemem chor¹gwi osmañskich, których piêæ monumentalnych okazów zachowa³o siê w Pañstwowych
Zbiorach Sztuki na Wawelu. Inskrypcje tych chor¹gwi odcyfrowa³ i objaœni³ mój
przyjaciel, nie¿yj¹cy ju¿ œwietny krakowski orientalista, Zygmunt Abrahamowicz.
Jednym z recenzentów tej pracy by³ Ananiasz Zaj¹czkowski, wybitny turkolog warszawski. Zaproszony zosta³em do udzia³u w Miêdzynarodowym Komitecie Kongresów Sztuki Tureckiej (ICTA) i przyczyni³em siê do urz¹dzenia kolejnych kongresów,
w Polsce (1983) i w Egipcie (1987). Wyg³osi³em cykle wyk³adów na temat sztuki tureckiej w Instytucie Kevorkiana Uniwersytetu w Nowym Jorku, utrwalonych edycj¹
ksi¹¿ki „Ottoman Art in the Service of the Empire”, w roku 1992.
W roku 1998, wraz z profesorem Tadeuszem Majd¹, turkologiem Uniwersytetu
Warszawskiego i kuratorem dzia³u sztuki orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie, zaprojektowaliœmy wystawê sztuki perskiej ze zbiorów polskich. Wystaw¹ t¹
zainteresowaliœmy Ambasadê Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie i otrzymaliœmy od rz¹du irañskiego zaproszenie do zwiedzenia tego kraju. Wystawa w KrakoNa stronie prawej: 3. Fontanna Lwów w Alhambrze
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4. Dziedziniec Lwów w Alhambrze

wie i w Warszawie pokazana zosta³a w roku 2002. W wyniku podró¿y zdecydowa³em
siê napisaæ ksi¹¿kê o sztuce perskiej.
Udzia³ w kongresie tureckim w Jordanii w roku 2003 oraz podró¿e studyjne do
Hiszpanii i Portugalii w latach 2002 i 2005, zrealizowane na podstawie grantu Komitetu Badañ Naukowych, pozwoli³y mi ukoñczyæ ksi¹¿kê o sztuce arabskiej i mauretañskiej. W podró¿ach tych znaczn¹ pomoc i inspiracjê czerpa³em od pani profesor
Teresy Grzybkowskiej, za co jej serdecznie dziêkujê. Sk³adam te¿ podziêkowanie profesorowi Juliuszowi Chroœcickiemu za ¿yczliw¹ recenzjê i rekomendacjê tej ksi¹¿ki
Wydawnictwu DiG. Kole¿eñsk¹ ¿yczliwoœæ i pomoc okazali mi kustosze Muzeum
Czartoryskich w Krakowie, a w szczególnoœci Krystyna Moczulska, Izabela Suchan
i Tomasz Kusion. Wœród wielu osób, którym nale¿y siê moja wdziêcznoœæ, nie mogê
Na stronie prawej: 5. Pa³ac i ogród Generalife
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pomin¹æ dyrektora Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, pana Philippe’a de Montebello, który ofiarowa³ mi katalog jednej ze swych wspania³ych wystaw
— „Al–Andalus. The Art of Islamic Spain”, urz¹dzonej w Grenadzie i w Nowym Jorku w roku 1992.
W roku 1973 Hiszpanie zorganizowali w Grenadzie wielki kongres historyków
sztuki. Koñczy³y siê rz¹dy dyktatorskie i genera³ Franco, utrzymuj¹c monarchiê,
wyznaczy³ ju¿ swego nastêpcê — Juana Carlosa I. Z ca³ego œwiata przyby³o ponad
tysi¹c osób. Mia³em zaszczyt, z moim synem Romanem, uczestniczyæ w tym kongresie. Polskiej delegacji przewodniczy³ niezapomniany Jan Bia³ostocki, ciesz¹cy siê
autorytetem miêdzynarodowym i œwietnie w³adaj¹cy jêzykiem hiszpañskim. Byli
wœród nas wybitni uczeni — Adam Mi³obêdzki, Zygmunt Œwiechowski i Mieczys³aw
Porêbski, ale te¿ i m³odsi, zdobywaj¹cy dopiero ostrogi w zawodzie, Juliusz Chroœcicki i Józef Grabski, który do³¹czy³ do nas póŸniej, jad¹c z Holandii samochodem.
Wspania³e przyjêcie wydali Hiszpanie w ogrodach Generalife, setki stolików nakrytych czerwonymi obrusami zastawili najlepszymi trunkami i owocami swego czaruj¹cego kraju.
Letni wieczór ch³odzony by³ wiatrem z gór Sierra Nevada. Ale poni¿ej b³yszcza³a
rozœwietlona Alhambra. Skin¹³em wiêc na syna i zeszliœmy w dó³, pomiêdzy wiotkie
kolumny arkad i osza³amiaj¹ce œcienne maureski, pod stalaktytowe sklepienia.
Alhambra by³a pusta, ale ¿y³a swym tajemniczym ¿yciem, tryska³a fontanna i woda
nieustannym strumieniem p³ynê³a kanalikami wy¿³obionymi w salach. PóŸnym
wieczorem wszyscy udali siê na Dziedziniec Lwów, aby wys³uchaæ gitarowego koncertu arcymistrza tej sztuki, samego Andrésa Segovii.
Wielokrotnie potem wraca³em do Grenady, staraj¹c siê odkryæ sekrety Alhambry.
Dziêki przyjaznej ¿yczliwoœci Ruth Calandre i jej szwagra, José Manuela Pity
Andradego, wtedy dyrektora Museo del Prado, dwukrotnie goœci³em, wraz z moj¹
¿on¹ Ew¹, w Domu Artystów i Historyków Sztuki, po³o¿onym tu¿ poni¿ej Alhambry, a jednak owo prze¿ycie pierwszego spotkania podczas kongresu najsilniej
utkwi³o mi w pamiêci.

Zdzis³aw ¯ygulski jun.
Kraków, 18 stycznia 2004 roku

