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Wystawy rzemiosła i przemysłu można uznać za zjawiska w pewnej mierze odzwierciedlające charakter dziewiętnastowiecznej Europy — jej dążenia, skupiające się na postępie, oraz sposób odbierania i rozumienia otaczającego świata.
Źródła wystaw można próbować wywieść z jarmarków i targów, trafniej jednak
z tradycji eksponowania sztuki i zabytków, prezentowania nowych osiągnięć technicznych i wynalazków wśród elity intelektualnej, z potrzeby popularyzacji wiedzy i wspierania rozwoju1. Wystawy stały się niezwykle popularne w dziewiętnastowiecznej, a także dwudziestowiecznej Europie. Przedstawiano na nich dorobek
danej okolicy, miasta czy regionu, potem państwa, a w końcu całego poznanego
świata. Wszelka wytwórczość ludzka, głównie w zakresie rzemiosła i przemysłu,
a także sztuki, była wystawiona na widok publiczny i poddawana ocenie. Szczególnie wspierano i nagradzano udane działania zmierzające do popularyzacji
wiedzy, ulepszeń technicznych, wprowadzania innowacji oraz poprawy warunków pracy, życia, higieny itp. Niezwykle istotnym elementem wystaw było nagradzanie najlepszych wytwórców, a zwłaszcza wynalazców, co miało wspierać
postęp techniczny2. Elementem istotnym, choć jednak pobocznym (w przeciwieństwie do targów), była sprzedaż wystawianych przedmiotów. Z czasem, wraz ze
zwiększeniem skali tych przedsięwzięć, wystawy nabrały charakteru wystawnych
1 Badacze wskazują na połowę XVIII wieku w Anglii i Francji, gdzie pierwsze wystawy stały
się impulsem do wykształcenia formy późniejszych wystaw rzemieślniczo-przemysłowych. Pierwsza polska wystawa została zorganizowana w 1821 roku w Warszawie. Zob. A.M. Drexlerowa,
Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego, Warszawa 1999, s. 13–35; K.E. Carpenter, European
Industrial Exhibitions before 1851 and Their Publications, „Technology and Culture” 1972, nr 3.
2 Znaki świadczące o nagrodzeniu wytwórcy na wystawie rzemieślniczo-przemysłowej, na
przykład medaliony lub odwzorowania medali, mają liczne przedwojenne papiery firmowe oraz
niektóre, będące wciąż w użyciu przedmioty, jak na przykład pianina i fortepiany.
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widowisk, z licznymi koncertami, przedstawieniami teatralnymi, korowodami,
pokazami sztucznych ogni3. Przełomem i punktem odniesienia późniejszych ekspozycji stała się, zorganizowana z ogromnym rozmachem w 1851 roku, pierwsza
wystawa światowa w Londynie, zwana Wielką Wystawą Przemysłową Wszystkich Narodów (the Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations)4.
Jej ambitnym celem było zaprezentowanie całokształtu osiągnięć nauki, techniki
i sztuki nie tylko Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii (oraz jego
kolonii), lecz także całego cywilizowanego świata. Niebywały sukces tej wystawy
stał się mocnym impulsem rozwojowym i wzorem (licznych) następnych. Szczytne, wyidealizowane założenia wystaw niekoniecznie były w pełni realizowane,
na co wskazują świadectwa z epoki. Choć opinie komentatorów bywały bardzo
krytyczne, niewątpliwie wystawy wywarły ogromny wpływ na rozwój techniki,
kultury i sztuki oraz kontakty międzykulturowe.
Wystawy światowe, oprócz wszechobecnej promocji postępu, miały być
zwierciadłem, które ukaże widzowi cały dotychczas poznany świat, w tym ten
egzotyczny i odległy. Z tej perspektywy sama wystawa była szczególnego rodzaju
przewodnikiem po aktualnym świecie, tymczasowym „centrum świata”, pokazującym wszystko, co warte uwagi5. Była przewodnikiem nie papierowym, ale
stworzonym do oglądania, swego rodzaju makietą, często bardzo zbliżoną do oryginału. Oddawała prawdę za pomocą modeli, takich jak „kairska uliczka”, zbudowana na wystawie w Paryżu (1889) w sposób łudząco podobny do rzeczywistej,
po której można było się przechadzać lub przejechać na ośle (z czego chętnie
korzystano), a nawet kupić drobiazgi na „egipskich” straganach6. Podobnie jak
każdy przewodnik pisany z określonego punktu widzenia, wystawy prezentowały
świat między innymi przez pryzmat doświadczeń najsilniejszych państw i kolonialne doświadczenia7.

3 Więcej zob. J. Gul, Ogłuszający hałas i wabiąca muzyka, czyli o audiosferze dolnośląskich
wystaw rzemiosła i przemysłu, [w:] Audiosfera miasta, red. R. Losiak, R. Tańczuk, „Prace Kulturoznawcze” 13, 2012.
4 J. Findling, World’s fair, [w:] Encyclopaedia Britannica Online, http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/649088/worlds-fair [dostęp: 7 stycznia 2015].
5 Owo centrum świata mogło być sugerowane dosłownie, w znaczeniu politycznym: „Model
czy panorama miasta znajdowały się na środku terenów wystawowych, które z kolei mieściły się
w centrum prawdziwego miasta. Ono zaś było przedstawiane jako imperialna stolica świata, podczas gdy na usytuowanej w jego centrum wystawie prezentowano w określonym porządku eksponaty pochodzące z imperiów i krajów świata” (T. Mitchell, Egipt na wystawie świata, przeł. E. Klekot, Warszawa 2001, s. 22). Jakkolwiek ów cytat odnosi się do wystawy paryskiej, ma też wymiar
bardziej ogólny.
6 Ibidem, s. 11 i n.
7 O tym jak odbierali wystawy światowe „obcy”, w tym wypadku mieszkańcy Egiptu, zob.
ibidem, s. 11–30.
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Publikacje
Słownik języka polskiego definiuje słowo „przewodnik” między innymi jako
osobę, która „wskazuje drogę w nieznanych okolicach” i „trudni się zaznajamianiem turystów z historią zwiedzanych miast, z eksponatami w muzeach itp.”, a także jako książkę zawierającą „praktyczne wiadomości, instrukcje dotyczące jakiejś
dziedziny”8. Z okazji wystaw rzemieślniczo-przemysłowych wydawano przeróżne
publikacje, z których wiele ma cechy przypisane w Słowniku przewodnikowi zarówno ludzkiemu, jak i książkowemu. Podawały czytelnikowi niezbędną wiedzę, „wskazywały drogę” w obcej przestrzeni wystaw, „zaznajamiały z eksponatami”, opisując
je lub ilustrując, kierowały uwagę na najważniejsze treści. Choć różnie zatytułowane,
rzadko jako „przewodnik”, częściej „katalog” lub „sprawozdanie”, były tworzone
z odmiennych punktów widzenia i mogły przekazywać inne informacje czytelnikowi;
z dzisiejszej perspektywy można je uznać za rodzaj przewodników po wystawie, ponieważ miały cechy dla niego najbardziej charakterystyczne. Tytuły nadawane takim
publikacjom przez wydawców zwykle trafnie charakteryzują ich zawartość:
a) k a t a l o g i — wyposażone głównie w spis eksponowanych przedmiotów
i ich cechy szczególne, dane ich wytwórców, niekiedy także ceny. Katalogi wystaw lokalnych z pierwszej połowy XIX wieku nie były obszerne. Autorzy-sprawozdawcy na ogół ograniczali treść do krótkiego wstępu i rzeczywistego katalogu. Były to publikacje podstawowe danej wystawy9;
b) p r z e w o d n i k i i i n f o r m a t o r y — dostępne podczas trwania wystawy,
zawierające na przykład mapę terenu, szczegółowy plan rozmieszczenia pawilonów, ich opisy, zdjęcia i mapki większych obiektów, informacje o sposobie dotarcia na wystawę, kosztach biletu oraz wszelkich formalnościach, a także dobrych
kawiarniach i restauracjach w okolicy oraz możliwościach zakwaterowania;
c) s p r a w o z d a n i a — wydawane już po zakończeniu wystawy. Początkowo przeznaczone dla organizatorów wystaw, na przykład towarzystw rzemieślniczych. Zawierały szczegółowy opis całego przedsięwzięcia z naciskiem na strukturę organizacyjną, zyski i straty finansowe, liczbę zwiedzających, a także spisy
firm wystawiających, wykazy nagrodzonych itp.
8 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1964, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/przewodnik;5485641.html [dostęp: 19 lutego 2015].
9 Na przykład katalog pierwszej wystawy sztuki, rzemiosła i przemysłu we Wrocławiu (Breslau): Verzeichniss der Kunstsachen, Fabrikwaaren und Naturerzeugnisse, welche in dem Versammlungssaal der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. am 2.3.4. Juni 1818. ausgestellt werden [Breslau 1818], niepoprzedzony nawet wstępem, zawierający listę 124 eksponatów,
podzielonych na 10 kategorii. Publikacja Drexlerowej (op. cit., s. 187–382) zawiera między innymi
reprinty niezwykle interesujących katalogów wystaw polskich z lat 1821–1845 odbywających się
w Warszawie, noszących tytuły takie jak „Katalog wyrobów krajowych wystawionych na widok
publiczny w sali głównego ratusza miasta stołecznego Warszawy” lub „Spis płodów Krajowego
Przemysłu wystawionych na widok publiczny...”.
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Z czasem zaczęto wydawać publikacje znacznie obszerniejsze, łączące w sobie cechy katalogu, przewodnika i sprawozdania. Zawierały one często historię
towarzystw organizujących ekspozycję, dzieje miasta czy regionu, na którego terenie odbywała się wystawa, oraz bogate informacje geograficzne, gospodarcze,
społeczne, a nawet dotyczące życia artystycznego. Właściwie były kompendium
wiedzy o miejscu wystawy i jej treści.
Ekspozycje tworzyły dla zwiedzających nową przestrzeń, nawet jeśli byli
mieszkańcami okolicy. Przygotowywano je w znacznym stopniu dla widzów
przyjezdnych, dlatego dawały okazję do zaprezentowania miasta, regionu czy
kraju w pozytywnym świetle. Tak jak przewodniki turystyczne po obcych miastach uwypuklają największe atrakcje, a pomijają zwykle miejsca niewarte uwagi,
zaniedbane i wstydliwe, tak samo przewodniki związane z wystawami opisują to,
co najważniejsze i najlepsze w danym kraju czy regionie, będące osiągnięciem,
a nie bolączką.
Ważnym elementem przewodników po wystawach były mapy. Małe, lokalne
wystawy w początkach XIX wieku mieściły się w jednym budynku, ale już w połowie wieku organizowano je z dużym rozmachem, często na wolnej przestrzeni.
Obecność w przewodniku mapy po terenach wystawowych była wręcz niezbędna
i gwarantowała zwiedzającemu, że będzie zorientowany i nie pominie żadnej z licznych atrakcji. Tereny wystaw były często bardzo rozległe, budowano tam nie tylko nowe pawilony i budynki, niekiedy nawet gigantycznych rozmiarów, lecz także
nowe mosty, kładki, łuki, bramy czy inne konstrukcje, a nawet zakładano ogrody,
nierzadko trwale zmieniając krajobraz. Przykładowo, wieża Eiffla została zbudowana z okazji wystawy światowej w Paryżu w roku 1889, wzorowaną na niej wieżę na
praskim wzgórzu Petrzin (Petřínská rozhledna) wzniesiono, aby uświetnić Wystawę
Jubileuszową w Pradze w roku 1891, a ogród japoński we Wrocławiu założono
w związku z Wystawą Stulecia w 1912 roku10. Oprócz map publikowano także plany budynków i pawilonów z zaznaczeniem, jakie grupy wyrobów się mieszczą na
każdym piętrze i stoisku. Na wystawach światowych okazałe pawilony były przeznaczone do prezentacji państw lub obszarów kuli ziemskiej.

Lwów 1894
Wydawnictwem, łączącym cechy właściwe dla przewodnika i katalogu, jest
Katalog Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie roku 189411. Liczy on prawie
10

Ogród japoński, [w:] Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2001, s. 579;
http://www.petrinska-rozhledna.cz/historie.php [dostęp: 3 stycznia 2015].
11 Katalog Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie roku 1894, pod protektoratem Najmiłościwszego Cesarza i Króla Franciszka Józefa I, wyd. 2, Lwów 1894, http://www.sbc.org.pl/dlibra/
doccontent?id=13244&from=FBC [dostęp: 5 listopada 2014].
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900 stron, z czego część pierwsza to zajmujący ponad 160 stron „wstęp analityczny do statystyki Galicyi” pióra dra Witolda Lewickiego12. Ów „szkic pobieżny”
(zdaniem jego autora) wprowadza czytelnika w zagadnienia takie, jak geografia
regionu, charakterystyka ludności, opis bogactw naturalnych, rolnictwo, przemysł, instytucje kredytowe, kończąc na komunikacji w regionie. Katalog kończy się prawie trzystustronicowym [!] aneksem reklamowym13. Centralną częścią
publikacji jest „wykaz wystawców i przedmiotów wystawionych”. Katalog prowadzi czytelnika przez kilkadziesiąt grup, na które podzielono wystawę; spośród
nich wiele dotyczy rolnictwa, sadownictwa, hodowli zwierząt i produktów spożywczych. Niektóre grupy były odrębnymi wystawami czasowymi, wyposażonymi we własne katalogi, jak „konie zbytkowe, robocze i remonty wojskowe”14 czy
„przedmioty etnograficzne, przedstawiające w zupełności życie ludu”15. Oprócz
niezliczonych eksponatów typowych dla wszystkich wystaw przemysłowych,
jak przeróżne rodzaje maszyn, urządzeń elektrotechnicznych, wyrobów z metalu, drewna, tkanin, ceramiki itp., prezentowano także na przykład „wytwory
pracy kobiet w zakresie gospodarstwa domowego, robót ręcznych, wychowania
i dobroczynności”16 (wystawiano tablice statystyczne dotyczące działalności stowarzyszeń dobroczynnych, fotografie i robótki dzieci z ochronek), obrazy, rzeźby
i zabytki starożytności17, „sztukę zastosowaną do przemysłu”18, „zabytki pamiątkowe, odnoszące się do muzyki; dzieła i instrumenty muzyczne”19, „przedmioty
z zakresu literatury i dziennikarstwa; wydawnictwa księgarskie, towarzystwa literackie i naukowe”20, szkolnictwo21, „pomysły oryginalne Polaków; zbiór patentów, uzyskanych przez Polaków na swe wynalazki”22, zbiory cennych dzieł sztuki
i rękopisów z zasobów naukowych instytucji polskich oraz galerię sztuki współ12 Witold Lewicki (1859–1931) — polityk, ekonomista, dziennikarz i publicysta, interesował
się głównie życiem politycznym i ekonomicznym Galicji (zob. Polski Słownik Biograficzny, t. 17,
red. nacz. E. Rostworowski, Wrocław 1972, s. 235–236).
13 Z reklam można się dowiedzieć, co było wówczas ważne i kupowane; na przykład Jan Ihnatowicz ze Lwowa zachwalał swą „Pierwszą Krajową Fabrykę Środków kosmetycznych do pielęgnowania, odmładzania i upiększania twarzy”, „Pierwszą Krajową Fabrykę Środków kosmetycznych
do pielęgnowania, farbowania i porostu włosów, wąsów i brody”, „Pierwszą Krajową Fabrykę Środków do pielęgnowania i konserwowania ust, zębów i dziąseł” itp., wszystkie oczywiście nagrodzone
licznymi medalami na wystawach. (Katalog Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie roku 1894,
s. 1, 9, 16 części reklamowej).
14 Grupa 2, ibidem, s. 45.
15 Grupa 23, ibidem, s. 237.
16 Grupa 24, ibidem, s. 247.
17 Grupa 25, ibidem, s. 264. Niektóre bardziej rozbudowane tytuły grup zostały skrócone.
18 Grupa 26, ibidem, s. 267.
19 Grupa 27, ibidem, s. 276.
20 Grupa 28, ibidem, s. 282.
21 Grupa 29, ibidem, s. 298.
22 Grupa 34, ibidem, s. 363.
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czesnej, w tym między innymi wystawę dzieł Jana Matejki23, oraz setki innych
atrakcyjnych eksponatów, będących źródłem wiedzy o działaniach przeróżnych
stowarzyszeń, placówek, uczelni i towarzystw naukowych.
Katalog działu etnograficznego24 tej samej wystawy lwowskiej jest niezwykłym, odrębnym przewodnikiem po bardzo złożonej kulturze ludowej Galicji.
Typowy dla katalogu spis zgromadzonych eksponatów jest tutaj właściwie marginesem. Przeważa obszerna historia życia codziennego ludu z różnych regionów
i grup etnicznych, rozpoczynająca się od opisów zagród i chat (z Polesia, Podola,
Mazur, Podhala...), które zostały specjalnie na wystawę zbudowane:
Za najodpowiedniejszy sposób takiego przedstawienia uznano postawienie zagród i chat
i umieszczenie w nich ludzi z tej miejscowości [...]. Chata taka, postawiona przez ludzi z tych
miejsc, skąd ona pochodzi, sposobem w tych miejscach praktykowanym, z materyału tamże
używanego, okolona obejściem takiem, jakie w owych stronach jest powszechne, przystrojona
i przybrana tak, jak tego obyczaj wymaga, zaopatrzona we wszystkie przyrządy i sprzęty, jakie
w takiej chacie bywają, zamieszkana przez tamtejszych ludzi, występujących w własnych strojach, a zajętych pracą, jaką zajmują się u siebie w domu..., to zdaje się, może dać najlepszy obraz
materyalnej strony typu etnograficznego owej okolicy. Rozumie się, że obraz taki nie będzie
zupełny, nie będzie w nim tego, co dla etnografa i dla historyka kultury nieraz jest najciekawszem, nie będzie obrazu duchowej fizyonomii tego ludu, jego zwyczajów, obyczajów, obrzędów,
pieśni, bajek itd. itd. Mimo tego obraz materyalnej strony życia ma swą wielką wartość — i ten
to obraz starano się okazać na wystawie w czterech ważniejszych odmianach ruskiego a dwóch
odmianach polskiego typu25.

Aż połowę katalogu działu etnograficznego zajmuje część dotycząca cerkwi
i sztuki ruskiej, autorstwa prof. Włodzimierza Szuchiewicza26. Znajdziemy tam
opisy sposobów używania oryginalnych cerkiewnych przedmiotów, wyposażenia
i dzieł sztuki, zgromadzonych w specjalnie wybudowanej cerkwi huculskiej, historię sztuki ruskiej, a także ciekawą wzmiankę autora o trudnościach z wypożyczeniem eksponatów27.
Przeglądając katalog, można niemalże odczuć wysiłek włożony w organizację
tego imponującego przedsięwzięcia. Wystawa we Lwowie miała być nie zbiorem przedmiotów, ale przede wszystkim przewodnikiem po wszelkiej, godnej
uznania, działalności ludzkiej — od produkcji żywności i wszelkich wyrobów
rzemiosła i przemysłu, przez życie ludu i twórczość ludową (wielu grup etnicz23
24

Ibidem, s. 264.
Powszechna wystawa krajowa we Lwowie 1894: Katalog działu etnograficznego, Lwów

1894.

25

Ze wstępu Włodzimierza Szuchiewicza, ibidem, s. 2–3.
Włodzimierz Szuchiewicz (Wołodymyr Szuchewycz), 1849–1915, wybitny etnograf, pedagog i ukraiński działacz społeczny. Był ekspertem w dziedzinie sztuki huculskiej, którą także
kolekcjonował. Przygotowywał ekspozycje etnograficzne na liczne wystawy, tj. Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie w 1894 roku, Wystawę Światową w Paryżu w 1900 roku, I Ukraińską
Wystawę Rolniczą w Stryju. Zob. Polski Słownik Biograficzny, t. 49, z. 2, Warszawa-Kraków 2013,
s. 166–169.
27 Powszechna wystawa krajowa we Lwowie 1894, s. 66–111.
26
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nych), edukację i dobroczynność, kulturę i sztukę aż po wynalazczość. Katalog
wystawy trafnie, choć przecież nie w pełni, bo tylko środkami odpowiednimi dla
takiej publikacji, oddaje główną ideę tego niezwykłego zjawiska, jakim była wystawa we Lwowie w 1894 roku. Jednocześnie jest dostępnym nam dzisiaj przewodnikiem po polskiej (w szerokim znaczeniu) kulturze duchowej i materialnej
sprzed stu dwudziestu lat, tak różnej od współczesnej. Z pewnością nieliczne spośród niegdyś prezentowanych eksponatów miały szansę przetrwać do dziś. Wiele
dziedzin wytwórczości, wówczas potrzebnej, zostało już zarzuconych, podobnie
liczne wynalazki, dawniej budzące nadzieje i emocje, stały się dziś kompletnie
zapomniane, zwyczajnie niepotrzebne28. Przeróżnych nazw przedmiotów, dawniej codziennego użytku, nie potrafilibyśmy dziś użyć lub rozpoznać, do czego
służyły29. Jednak wiele przecież łączy naszą nowoczesność z przeszłością sprzed
wieku, o czym przekonuje nas katalog-przewodnik30.

Wydawnictwa ilustrowane
Szczególnym rodzajem publikacji z wystawy są wydawnictwa ilustrowane,
skupiające się na przekazaniu informacji przez obraz. Proporcje między opisem
wystawy a ilustracjami mogły być różne:
— katalogi ilustrowane — w wielu przypadkach ilustracje dość harmonijnie
współgrają z tekstem, w innych zdecydowanie przeważają;
— albumy, w których głównym celem było zilustrowanie wystawy, dlatego
obrazy dominują nad tekstem, pełniącym jedynie funkcję wstępu i dopowiedzenia.
Takie wydawnictwa mogą być szczególnego rodzaju przewodnikami dla widza, który wystawy nie zwiedził i tym sposobem to, czego sam nie doświadczył,
pozna w większym stopniu, niż poznałby za pomocą samego tekstu. Może także
służyć czytelnikowi, który widział wystawę i chce przypomnieć sobie jej eksponaty, odnaleźć konkretny obiekt, obejrzeć jego budowę, sposób zdobienia, a także,
jeśli jest wytwórcą, znaleźć wzorzec do naśladowania lub inspirację w produkcji
podobnych przedmiotów. Z dzisiejszej perspektywy ikonografia takich publikacji
28 Na przykład „patentowany iskrochron do chwytania i gaszenia iskier z lokomobil” inżyniera
W. Gutowskiego, „opis przyrządu Duplex, służącego do równoczesnego przesyłania 2 depesz telegraficznych jednym drutem” Jana Bischofa i Edwarda Pivla, czy „opis przyrządu Coursographe,
służącego do kontroli kursów jazdy dorożkarzy” Wiesiołowskiego (Katalog Powszechnej Wystawy
Krajowej we Lwowie roku 1894, s. 364, 373).
29 Katalog jest pełen nazw, które są już całkowicie zapomniane, nieużywane, niezrozumiałe lub
budzą tylko niepewne skojarzenia, jak na przykład tarantas półkryty, faetonik damski z parasolką
(rodzaje powozów, ibidem, s. 189) czy papier niebieski do barwienia bielizny (s. 214).
30 Na przykład „okaz czułego mikrofonu do przenoszenia muzyki” R. Preyera (ibidem, s. 373),
„elektryczny przyrząd fotograficzny” F. Rychnowskiego (s. 374) czy „budzik mechaniczno-elektryczny” P. Janiczka (s. 375).
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jest niezastąpionym źródłem wiedzy o tym, jak wyglądały dziewiętnastowieczne
wystawy.
Poprzednio wymienione rodzaje przewodników były stosunkowo obiektywne
w przekazywaniu informacji o tym, co oferowała ekspozycja. Wydawnictwa ilustrowane cechuje często wyraźna selektywność, dość wąski wybór treści, które
zostały przedstawione za pomocą obrazu. Sposób zrelacjonowania wystawy był
też wynikiem przyjęcia określonych założeń przez wydawcę lub ilustratora oraz
odpowiedzią na odmienne oczekiwania czytelników w różnych krajach.

Lipsk 1850, Paryż 1867
Katalog Die deutsche Industrie-Ausstellung in der Central-Halle zu Leipzig jest
relacją z niemieckiej wystawy krajowej, którą zorganizowano w Lipsku w roku
1850, jeszcze przed „epoką” wystaw światowych31. Stosunek tekstu do ilustracji
jest dość harmonijny, wzajemnie uzupełniający, mimo że ilustracje zajmują często całe strony. Obrazy pełnią funkcję przykładów do tekstu, gdzie indziej to tekst
jest komentarzem do nich. Katalog prezentuje budynek wystawowy, wnętrza z eksponatami oraz dość często samych zwiedzających, zgromadzonych we wnętrzach,
oglądających na przykład halę maszyn czy zaglądających do lustra-eksponatu32.
Następnie czytelnik oprowadzany jest od przedmiotu do przedmiotu. Niekiedy
widzimy zabawne dysproporcje w graficznym rozmieszczeniu obiektów, jak na
przykład „ogromny” flet poprzeczny, o prawdziwej długości kilkudziesięciu centymetrów, w katalogu jest znacznie większy niż krzesło, a gdzie indziej trąbka jest
wyższa od oparcia szezlonga, obok którego została przedstawiona33. Nieprzypadkowo te właśnie przedmioty zostały zilustrowane. Wystawy miały wspierać innowacje i postęp we wszelkim wymiarze, dlatego często pokazywane były przedmioty
niespotykane, eksperymentalne, nawet kuriozalne, a jeśli ich forma była tradycyjna,
wtedy przyciągały zainteresowanie widza bardzo bogatym zdobieniem. Prezentowany w katalogu wspomniany już flet pochodził z warsztatu Theobalda Böhma i był
udoskonaloną, najnowocześniejszą wówczas formą tego instrumentu34. Obok niego
zilustrowano dość kuriozalny przedmiot — klarnet w formie kostura (czy też kostur
31

Die deutsche Industrie-Ausstellung in der Central-Halle zu Leipzig. Nebst einem nach Fächern
und Ländern geordneten Verzeichnisse der Aussteller und ihrer Erzeugnisse und der Angabe der mit dem
Preise gekrönten Fabrikanten und Arbeiter, Mit hundert in den Text gedruckten Abbildungen... [oprac.
F.G. Wieck], Leipzig 1850, http://books.google.de/books?id=oLtAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 10 listopada 2014].
32 Ibidem, s. 28, 40, 41, 73.
33 Ibidiem, s. 21, 36.
34 Niemiecki flecista i budowniczy instrumentów Theobald Böhm unowocześnił konstrukcję
fletu, a jego innowacje z małymi zmianami są stosowane do dziś. Na wystawie w 1850 roku w Lipsku Böhm zaprezentował jeden z etapów swojej pracy (zob. C. Sachs, Historia instrumentów mu-
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z funkcją klarnetu), imitującego niezbyt foremną gałąź, służący zarówno do grania,
jak i podpierania się podczas wycieczki35. Wspomniana trąbka wentylowa też była
instrumentem nietypowym — miała oryginalny mechanizm obrotowy, a zbudowano ją z argentanu (srebrzystobiałego stopu mosiądzu)36.
Kolejnym wartym uwagi niemieckim katalogiem wystawowym jest Illustrirter
[sic!] Katalog der Pariser Industrie-Ausstellung von 186737, wydany przez lipską
oficynę F.A. Brockhaus. Graficznie podobny do poprzedniego, jednak znacznie
się od niego różni, ponieważ wydawca obrał inny cel. Publikacja ta daje bardzo
obszerny przegląd przedmiotów eksponowanych na wystawie światowej w Paryżu w 1867 roku. Z przedmowy wiadomo, że choć inspirowano się publikacjami angielskimi, to wydanie niemieckie katalogu zostało oryginalnie opracowane,
aby spełnić oczekiwania krajowego czytelnika. Przedstawione zbiory wyselekcjonowano tak, aby uwypuklić rzemiosło niemieckie oraz przekazać rodzimym
odbiorcom najlepsze (zdaniem autora katalogu), godne upowszechnienia wzorce.
Ilustracje setek przedmiotów z wszelkich obszarów wytwórstwa zostały wybrane
między innymi według klucza najbardziej znaczących firm, wartości artystycznej
oraz zastosowanych nowatorskich rozwiązań38.
Choć wydane przez różne oficyny, to jednak oba niemieckie katalogi mają
wspólną cechę — relacjonują wystawy głównie przez pryzmat przedmiotów.
W katalogu z wystawy paryskiej widzimy bezwzględną dominację rzeczy, nie
znajdziemy żadnej ilustracji jakichkolwiek wydarzeń na wystawie, takich jak
koncerty czy przedstawienia, nie ma także odwzorowania architektury wystawowej czy zamieszczonej mapki. Cel katalogu — przekazanie najlepszych wzorców
niemieckim wytwórcom — najwyraźniej sprawił, że takie ilustracje przestały być
istotne. Przedstawione przedmioty są wyselekcjonowane spośród wielu tysięcy,
a jednym z kryteriów było bardzo bogate zdobnictwo. Widać to zwłaszcza na
przykładzie mebli, które nie muszą być zdobione, aby pełnić swą funkcję, oraz
szczególnego rodzaju „mebli” — fortepianów i pianin. Najważniejszą funkcją instrumentu muzycznego jest przecież tworzenie dźwięku. Tymczasem eksponaty
wystawowe, a także te wybrane do zilustrowania, były tak zdumiewająco bogato
zdobione, jakby ich wygląd był zdecydowanie ważniejszy od brzmienia39. Podzycznych, przeł. S. Olędzki, Warszawa 2005, s. 392–395; idem, Real-Lexikon der Musikinstrumente
zugleich ein Polyglossar für das gesamte Instrumentengebiet, Hildesheim 1962, s. 52–53.
35 Klarnet firmy M. Schuster z Markneukirchen (Die deutsche Industrie-Ausstellung in der
Central-Halle zu Leipzig, s. 21).
36 Trąbka z warsztatu L. Schustera z Markneukirchen (ibidem, s. 36).
37 Illustrirter Katalog der Pariser Industrie-Ausstellung von 1867, [oprac. W. Hamm], Leipzig
1868, http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10230297_00001.html.
38 Ibidem, przedmowa, s. V i n.
39 Ibidem, s. 112, 203, 298. Szerzej na temat wizerunków instrumentów muzycznych z tego
katalogu zob. J. Gul, Ikonografia muzyczna wystaw rzemiosła i przemysłu, [w:] Muzyka w sztukach
wizualnych XIX–XXI wieku: studia, red. J. Guzy-Pasiak, Warszawa 2013, s. 50–53.
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czas wystawy można było grać na eksponowanych fortepianach, aby poznać ich
właściwości, jednak producenci wiedzieli, że do przyciągnięcia uwagi widzów
(także tych przeglądających katalogi) potrzebny jest niebanalny, wyróżniający
wygląd. Ozdabiano zatem przeróżnymi metodami nawet te powierzchnie, które
zwykle są gładkie, jak pokrywy klawiatury i skrzyni fortepianu. Wzbogacano wygląd sylwetkami aniołków i lwów, profilami muzyków czy zdobnictwem imitującym przeróżne, wysmakowane style. Katalog ilustrowany ukazuje nam walory
wizualne takich instrumentów, ich dźwięk może oddać tylko słowami.
Na kartach katalogu widzimy serie przedmiotów, uporządkowane według rodzaju i wytwórcy. Ich nagromadzenie nadaje oglądaniu pewien specyficzny rytm,
prowadzący od obiektu do obiektu. Podobny rytm wymieniania widzianych rzeczy (nomen omen — rzeczowników) pojawia się także w relacjach z różnych
wystaw, na przykład:
Persja nadesłała przeszło sto różnéj wielkości, jakości i wyrobu dywanów, obok tego mnóstwo
zasłon jedwabnych i wełnianych, szali, czapraków prześlicznych, cacek z drzewa i papieru,
wyrobów z metalu, między któremi to ostatniemi powszechną zwracają na się uwagę puchary,
lampy, urny, wazy, hełmy, puklerze, koszulki druciane, puginały, szable i groty40.
Chaty, domki i wspaniałe pałace; wodotryski i kwiaty; meble i sprzęty lśniące złotem i srebrem;
telegrafy, druki i chemiczne preparata; instrumenta muzyczne, obrazy i posągi znajdują się obok
drogocennych biżuterji, stroju wspaniałego światowej damy, ciemnej rudy i innego surowego
materjału. Szeroki, niezmierzony zakres kultury materjalnej okazuje się tu w całem bogactwie
szczegółów i nieskończonej rozmaitości [...]41.

Paryż 1889
Przykładem publikacji kontrastującej z wyżej wymienionymi jest Illustrirtes
Pracht-Album der Weltausstellung 188942 — niemieckojęzyczny „luksusowy
album” z wystawy światowej w Paryżu. Mimo że znano już techniki fotograficzne, album został zilustrowany drzeworytami przez, jako podano, najlepszych artystów francuskich, związanych z czasopismem „Le Monde illustré”43.
W albumie tym przyjęto zupełnie inną perspektywę niż w poprzednio omawianych katalogach. Najważniejsze stały się spektakularne wydarzenia, takie jak
40 „Tygodnik Wielkopolski“ 1873, nr 27, s. 323, relacja z wystawy światowej w Wiedniu
w 1873 roku, pisownia oryginalna.
41 A. Giller, Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu 1873 r.: listy Agatona Gillera, Lwów
1873, s. 8.
42 Illustrirtes Pracht-Album der Weltausstellung 1889: Ausgabe mit deutschem Text, red. E. Hubert, Paris 1890.
43 Ibidem, przedmowa (s.nlb.). Byli to między innymi: L. Berteault, B. Dété, H. Dochy, J. Tinayre.
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wznoszenie wieży Eiffla, uroczystości związane z otwarciem i zamknięciem
wystawy, a także koncerty i przedstawienia taneczne i teatralne w wykonaniu
artystów z różnych narodów i grup etnicznych, często z ówczesnych kolonii,
głównie francuskich. Album dzięki ilustracjom wprowadza nas w atmosferę
takich występów, jak na przykład „śpiewacy i muzycy aragońscy na tarasie hiszpańskiego budynku wystawowego przy quai d’Orsay”, „koncert i przedstawienie taneczne w egipskiej kawiarni przy rue du Caire”, „holenderskie Indie
— muzycy i tancerki teatru jawajskiego” i wiele innych44. Dzięki temu specyficznemu przewodnikowi, posługującemu się prawie wyłącznie obrazem, możemy nieoczekiwanie poznać nawet takie wydarzenia, które wywarły znaczący
wpływ na sztukę europejską. Ostatnia z wymienionych ilustracji przestawia
koncert indonezyjskiej orkiestry z Jawy — gamelanu — wraz z tancerkami45.
Wiadomo, że występ ten głęboko poruszył Claude’a Debussy’ego, inspirując go
do zmiany języka muzycznego46.
Innym spektakularnym wydarzeniem był „korowód narodów” lub też „smocza procesja”, prezentująca narody i grupy etniczne, obecne na wystawie.
Korowód z kukłą olbrzymiego chińskiego smoka niesioną przez kilka osób
przeszedł kilkakrotnie po esplanadzie Inwalidów. Został także, najprawdopodobniej tylko w części, zilustrowany w albumie — możemy tam zobaczyć reprezentantów Azji i Afryki, takich jak jadący konno oficerowie, wojownicy
z chorągwiami, tarczami i bronią, egzotyczne kobiety w powozach, tajemnicze
lektyki, aktorów i tancerzy w kostiumach oraz śpiewaków i zespoły muzyczne,
a nawet pasterzy ze zwierzętami. Ilustracje są tak dokładne, że można rozpoznać i odróżnić mieszkańców danego kraju, nie tylko zdając się na podpisy
pod ilustracją, lecz także po ubiorze i atrybutach, między innymi takich jak
instrumenty muzyczne47.
Oprócz dynamicznych zjawisk w albumie z paryskiej wystawy światowej
w 1889 roku znajdziemy także bardzo nieliczne drzeworyty prezentujące eksponowane przedmioty, jednak żadna z ilustracji nie jest porównywalna do statycznych, precyzyjnych obrazów we wspomnianych wcześniej niemieckich katalogach. Założenia ilustratorów i wydawców tych kilku publikacji bardzo się od
siebie różniły.

44 Zob. ibidem, s. 63–79. Więcej na temat albumu i jego ikonografii muzycznej zob. J. Gul,
Ikonografia muzyczna wystaw rzemiosła i przemysłu, s. 53–58.
45 Gamelan — indonezyjska orkiestra złożona głównie z instrumentów perkusyjnych (gongów,
ksylofonów, dzwonków, bębenków) oraz dwu, trzech instrumentów realizujących motywy melodyczne (rebab, flet itp.), zob. Encyklopedia muzyki, Warszawa 2001, s. 297.
46 F. Lesure, Debussy, (Achille-)Claude, [hasło w:] Grove Music Online: Oxford Music Online,
red. D. Root, http://www.oxfordmusiconline.com [dostęp: 10 kwietnia 2011].
47 Illustrirtes Pracht-Album der Weltausstellung 1889, s. 82–83, 86–87.
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Relacja w czasopiśmie
Szczególnym rodzajem przewodnika po wystawie jest relacja zwiedzającego, zamieszczana sukcesywnie w czasopiśmie. Takie relacje podczas trwania
wystawy publikowano w odcinkach (co mogło zająć kilka tygodni lub nawet
miesięcy). Dotyczyły wszystkich działów, które omawiano na ogół w sposób
równomierny. Relacja pisana była z perspektywy osoby zwiedzającej wystawę,
oglądającej ją i słuchającej, odczuwającej jej zalety i niedogodności. Cechą charakterystyczną i zarazem zaletą jest tu wymiar osobisty opisu, który był otwarcie
subiektywny i szczery. Dzięki takim komentarzom możemy poznać to, co organizatorzy woleliby ukryć, jak na przykład prawdę o tym, czy szczytne założenia
zostały rzeczywiście zrealizowane. Tak opisano wystawę światową w Wiedniu
w 1873 roku na łamach „Tygodnika Wielkopolskiego”:
Właściwą międzynarodową wystawę przedstawia sama rotunda, gdzie, według programu, miały
się spotkać najlepsze wytwory i dzieła genjuszu ludzkiego bez względu na państwo lub narodowość. Czy dyrekcja odpowiedziała w téj mierze godnie swemu zadaniu, to wielkie pytanie, zewsząd bowiem podnoszą się głosy, że w rotundzie można napotkać tuzinkowe przedmioty, dzieła, które chyba protekcja, owa wszechwładna na wystawie wiedeńskiéj pani, ośmieliła się tutaj
pomieścić48.

W relacji prasowej zdarzała się także dobitna krytyka, wynikająca z rozbudzonych oczekiwań:
Zdaniem naszém myśl zasadnicza wystaw międzynarodowych w ogóle, mocno została podkopaną bieżącą wystawą wiedeńską; zamiast rozszerzać je w przyszłości, potrzeba będzie je uprościć i zredukować i sprowadzić do tego punktu, z którego wystawa wyda nam się tém, czém być
powinna: zbiorowiskiem wyrobów najprzedniejszych całego świata, a nie kramem, w którym
spekulacja i chęć zysku główną odgrywa rolę. [...] Wystawa nie może i nie powinna zniżać się
do roli bazaru, lecz musi, jeśli rzeczywiście ma na oku rozbudzenie dobrego smaku, postęp, jedném słowem cele wznioślejsze, starać się o to, aby dała nam naukowo i estetycznie uporządkowany obraz ogólnego stanu cywilizacyjnego i przemysłu pojedynczych narodów. Jedynie w tym
wypadku będziem mogli wynieść z wystaw głębsze, szlachetniejsze, pouczające wrażenie49.

Sprawozdawcy mieli własne opinie i bystre spostrzeżenia oraz wyraźnie określony punkt widzenia, związany na przykład z narodowością. Polacy uczestniczyli w wystawach powszechnych na ogół jako poddani władców Rosji, Prus czy
Austrii oraz mieszkańcy tych krajów. Szczyt popularności i znaczenia wystaw
przypadł na koniec XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami, a możliwość organizowania własnej wystawy krajowej — bardzo ograniczona (stało się to jednak, jak już wspomniano, we Lwowie w 1894 roku). Sprawozdawca „Tygodnika
Wielkopolskiego” w ten sposób gorzko podsumował udział Polaków w światowej
wystawie wiedeńskiej w 1873 roku (21 lat wcześniejszej niż lwowska):
48
49

„Tygodnik Wielkopolski” 1873, nr 25, s. 297–298.
Ibidem, nr 28, s. 334.
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Polska rozszarpana rozstrzeliła swe wyroby, dzieła swego przemysłu, po galerjach swych zaborców. System, jaki wobec Polaków przyjęli ich zaborcy, nie dozwolił abyśmy pod własnemi
na wystawie wystąpili firmami, i tém sami udowodnili, że pozbawieni niezawisłości politycznéj, posiadamy odrębność na polu ekonomiczném. Dla tego ci, co chcą śledzić za wytworami
przemysłu polskiego, niech zwiedzą galerje austrjackie, pruskie a przedewszystkiém rosyjskie
a znajdą tam czego szukają. Czémżeby była wystawa rosyjska bez udziału Polaków? Co krok
spotkać się tu można z wyrobami warszawskich przemysłowców, z dziełami polskich artystów,
z wytworami kunsztu i pracy narodu, któremu Rosja nieubłaganą wypowiedziała wojnę50.

Jeszcze bardziej osobiste relacje z wystaw pojawiają się niekiedy w zachowanych pamiętnikach znanych osób oraz ich korespondencji. Ponieważ jednak były
przeznaczone tylko dla autora, bliskiej rodziny lub przyjaciół, nie mają już charakteru przewodnika, jak publicznie dostępne wydawnictwa czy opublikowane
sprawozdania.
Wystawy rzemieślniczo-przemysłowe, ze względu na swoją przestrzenność
i bogactwo oferowanych atrakcji i eksponatów, wymagały publikacji o charakterze przewodnika dla zwiedzających. Funkcję tę w różnym stopniu pełniły wymienione wydawnictwa czy relacje. Dawniej służyły pomocą czytelnikowi im
współczesnemu. Przeglądane dziś są źródłem wiedzy nie tylko o ekspozycjach,
lecz także o kulturze materialnej i duchowej XIX wieku.
50

Ibidem.
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