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1. WPROWADZENIE

1.1. Sygnowanie

Oglądający prehistoryczne malowidła w grotach hiszpańskiej Altamiry lub francuskiej doliny Pont 
d’Arc z pewnym zdziwieniem zauważają, że w sąsiedztwie przedstawień zwierząt i scen myśliwskich 
znajdują się na nich obrysy ludzkiej ręki. Na pewno nie ma to związku z tematyką malowideł. Jedyne 
racjonalne wyjaśnienie, jakie nasuwa się w tym wypadku, to przyjęcie, że w ten sposób prehistoryczni 
artyści chcieli zaznaczyć swe autorstwo1 

Z czasów starożytności zachowała się antyczna ceramika — wazy, kratery etc., na której widnie-
ją sygnatury twórców. Antyczne malarstwo tablicowe, niestety, nie przetrwało; być może dlatego, że 
preferowano wtedy termicznie wrażliwą technikę enkaustyczną2. Z pewnością sygnowano w średnio-
wieczu, na co są materialne dowody. I tak w zbiorach watykańskiej Pinakoteki znajduje się Sąd Osta-
teczny, autorstwa Mikołaja i Jana, pochodzący z XII w. (choć niektórzy datują go na schyłek XI w.)3:

Fot. 1

W późniejszych stuleciach sygnowanie było już powszechne:

 1 Jaskinię Chauveta (Pont d’Arc — kultura oryniacka) od jaskini Sanza (Altamira — kultura magdaleńska) dzieli ok. 
1000 km, a powstanie malowideł (i piktogramów sygnujących) — tysiące lat. Oznacza to, że już w paleolicie nie tylko eks-
presja artystyczna, ale i zaznaczanie autorstwa nie były incydentem, lecz continuum. Motyw ręki ma jakby postać archety-
piczną, bo i współcześnie Aborygeni na swych petroglifach zaznaczają obrysy dłoni. Może dlatego bohaterowie „kultowego” 
serialu Czterej pancerni i pies po zdobyciu folwarku w Studziankach oznaczyli swe dzieło, odbijając ręce na okopconej ścia-
nie budynku (wcześniej w ten sam sposób oznaczyli swój czołg).
 2 Z antycznego piśmiennictwa znamy nawet treść niektórych sygnatur, zob. np. Pliniusz: Historia naturalna. Przeł. I. Za-
wadzka, T. Zawadzki. Wrocław—Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961, s. 383.
 3 Zob. C. Pietrangeli: Watykan, arcydzieła malarstwa. Przeł. G. Jurkowlaniec. Warszawa, Arkady, 1998, s. 580.
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Fot. 2

Znawcy sztuki dość podobnie definiują nazwę „sygnatura”. Na przykład według Słownika termi
nologicznego sztuk pięknych, „sygnatura [to] własnoręczny znak artysty na jego dziele (najczęściej ob-
razie, rzeźbie, rycinie); może nim być podpis w całości, w skrócie lub jako monogram, rzadziej figu-
ra geometryczna lub postać zwierzęca (np. smok Cranachów)”4. K. Zwolińska i Z. Malicki w Małym 
słowniku terminów plastycznych podają: „sygnatura (łac. signum — znak, cecha) — złożony na dzie-
le sztuki (malarskim, rzeźbiarskim lub graficznym) podpis, monogram lub znak artysty stwierdzający 
jego autorstwo”5. Podobnie zdaniem L. Altmanna, „sygnatura (łac. signare — oznaczać) — naniesione 
na dzieło sztuki przez artystę jego nazwisko, monogram lub inny znak świadczący o jego autorstwie”6  
Nawet z tak krótkiego przeglądu literatury wynika, że od wielu lat istnieje zgodność co do konotacji 
nazwy „sygnatura”, a mianowicie, że jest to znak identyfikujący wytwórcę, czyli znak personalizujący.

1.2. Panorama sygnowania

1.2.1. Malarstwo tablicowe/sztalugowe

Sygnatury nieodparcie kojarzą się z obrazami, na których twórca swe autorstwo oznacza przez wska-
zanie nazwiska lub tylko za pomocą monogramu:

 
Fot. 3a Fot. 3b

Sygnowali nawet restauratorzy:

Fot. 4

 4 Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Red. S. Kozakiewicz. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, 
s. 333.
 5 K. Zwolińska, Z. Malicki: Mały słownik terminów plastycznych. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974, s. 355.
 6 L  Altmann: Leksykon malarstwa i grafiki. Przeł. A. Gadzała. Warszawa, Arkady, 2012, s. 543.
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Na obrazach można też znaleźć tzw. sygnatury wyprzedażowe, nanoszone na wyprzedawaną spuści-
znę danego artysty:

 
Fot. 5a Fot. 5b

Specyfiką malarstwa współczesnego jest podawanie w sygnaturach — obok wskazania autora — 
oznaczenia grupy artystycznej:

 
Fot. 6a Fot. 6b

lub tylko oznaczenia takiej grupy albo środowiska artystycznego:

 
Fot. 7a Fot. 7b

1.2.2. Inne dzieła sztuk plastycznych

Sygnowane były i są dzieła grafiki warsztatowej:
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Fot. 8a Fot. 8b

oraz rzeźby:

 
Fot. 9a Fot. 9b

1.2.3. Dzieła współczesne

W XX w. pojawiły się nowe formy ekspresji artystycznej, które także bywają sygnowane. Sygnatu-
ry bowiem znaleźć można na instalacjach i asamblażach:

 
Fot. 10a Fot. 10b

oraz na odbitkach fotografii:

oraz na odbitkach fotografii:

 
Fot. 11a Fot. 11b
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Sygnowane bywają też artystyczne tekstylia i obrazy na tkaninach:

 
Fot. 12a Fot. 12b

kolaże:

 
Fot. 13a Fot. 13b

a nawet performance; o czym świadczą sygnowane przez Mana Raya lustra, w których każdy przeglą-
dając się widzi swój portret:

 
Fot. 14a Fot. 14b

1.2.4. Sztuka zdobnicza

Sygnowano też przedmioty użytku codziennego, ozdobną ceramikę stołową, np. popielniczki lub 
dzbanuszki do śmietany:
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Fot. 15a Fot. 15b

ceramikę ścienną:

Fot. 16

ozdobne podstawy zegarów kominkowych:

Fot. 17
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broń, np. miecze, a nawet armaty7:

 
Fot. 18a Fot. 18b

1.2.5. Obiekty architektoniczne

Malarstwu pokrewne są witraże, na których wypatrzyć można sygnatury twórców:

Fot. 19

wytwórców:

 
Fot. 20a Fot. 20b

 7 O sygnowaniu broni białej zob. np. M. Głosek: Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław—War-
szawa—Kraków—Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973, s. 118 i nast.; M. Trzciński: Miecz katowski, pręgierz, 
szubienica. Wrocław, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, s. 65 i nast.
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a niekiedy zarówno autora projektu artystycznego, jak i wytwórcy:

Fot. 21

lub też sygnaturę renowatora:

Fot. 22

czasami również oznaczenie fundatora:

Fot. 23

Gmerkami sygnowano materiały budowlane (półprodukty, np. odpowiednio obrobione kamienie), 
a czyniono to symbolicznie:
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Fot. 24a Fot. 24b

lub piktograficznie:

 
Fot. 25a Fot. 25b

Sygnowano nawet całe obiekty budowlane, np. katedrę w Autun:

Fot. 26



~  16  ~

1.3. Nieobecność sygnatury

Z  przytoczonej  panoramy  wynika,  że  nieprawdziwy  jest  zarówno  pogląd  głoszący,  że  sygnowanie 
to  rzadkość  (G.  Isnard  zauważył  kąśliwie,  że  tylko  10% autentycznych obrazów  jest  sygnowanych,  ale 
90% falsyfikatów ma sygnaturę),  jak  i  zapatrywanie  jakoby sygnatury pojawiły  się dopiero w  renesan-
sie,  kiedy  to  artyści  mogli  już  eksponować  swą  tożsamość.  Przeczy  to  jednak  poglądowi  o  rzadkości 
sygnowania  przez Mistrzów Dawnych8.  Skąd  zatem wzięły  się wymienione  stanowiska w  tej  sprawie? 
Odpowiedzi  należy poszukiwać  zarówno w  sferze  zdarzeń,  jak  i w  sferze prawnoobyczajowej.

Główną  przyczyną  braku  sygnatur  jest  ich  zniszczenie.  Narażone  na  nie  były  przede wszystkim  te 
z nich, które zostały namalowane lub wyrzeźbione na ramach. Po uszkodzeniu ramy bowiem po prostu 
ją  wyrzucano.  Jeśli  więc  obraz  ze  swej  natury  był  szczególnie  narażony  na  uszkodzenie,  bo  np.  miał 
być feretronem obnoszonym w procesjach, malarze niekiedy sygnowali na domalowanych nibyramach9:

Fot.  27

Czasami, jak w przypadku jednego z dzieł Rafaela, sygnatura widniała nie na obrazie, lecz na ozdob-
nym etui, w którym obraz przewożono:

 
Fot.  28a  Fot.  28b

Zdarzało  się  też,  że  dochodziło  do  obcięcia  obrazu,  by móc  dopasować  go  do  pomieszczenia,  albo 
wręcz do jego rozkawałkowania. „Ofiarą”  takich działań padło np. Przeistoczenie autorstwa Belliniego. 
Obecnie w weneckiej Gallerie  dell´Accademia  eksponowane  są  dwa  z  czterech  fragmentów  tego  dzie-
ła:  głowa Chrystusa  i  fragment  z  sygnaturą10.

Niektóre  z  dzieł  samoistnie  eksponowanych  w  galeriach muzealnych  kiedyś  były  fragmentami  po-
liptyków11. W  takim przypadku  zazwyczaj  tylko  jeden  z  nich  nosi  sygnaturę. W  zbiorach  antwerpskie-

  8  Co prawda, znamy tylko jeden sygnowany obraz Botticellego (Mistyczne Narodziny), ale  też wiemy, że wiele ze swego 
dorobku zniszczył w akcji  zainicjowanej w czasach Savonaroli,  z którym na pewnym etapie życia był  związany  (zob. G. Va-
sari: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. T.  3. Przeł. K. Estreicher. Warszawa—Kraków, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe,  1985,  s.  136). Nigdy  już  się  nie  dowiemy,  czy wśród  zniszczonych były obrazy  sygnowane.
  9  Na  temat  obrazu Madonny,  którego  autorem  jest Vitale  da Bologna,  i  przeznaczenia  tego  dzieła  zob. C.  Pietrangeli: 
Watykan…,  s.  84.
  10 G. Scirè-Nepi: Treasures of Venetian Painting, The Galeria dell’Accademia. Venice Arsenale  1991,  s.  78.
  11 Tak stało się z niektórymi dziełami Francii (Raiboliniego) i van Eycka, zob. np. R. Klessman: The Berlin Gallery. Lon-
don, Thames  and Hudson,  1971,  s.  104  i  in. Z dziewięciu poliptyków autorstwa Carla Crivellego aż  siedem zostało  rozdzielo-
nych,  jako osobne dzieła zdobią dziś  różne kolekcje, zob. B. Fabiani: Moje gawędy o sztuce. Warszawa, Świat Książki, 2012, 
s.  234.
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go Koninklijk Museum voor Schonen Kunsten znajdują się cztery z sześciu elementów poliptyku autor-
stwa Simone Martiniego — z sygnaturą na ramie, a pozostałe w Staatlische Museen w Berlinie i w pa-
ryskim Luwrze (z datą)12:

 
Fot. 29a Fot. 29b

Nie dziwi więc, że autorzy współczesnych poliptyków osobno sygnują wszystkie obrazy składowe, 
czego przykładem są poliptyki Dubuffeta:

 
Fot. 30a Fot. 30b

 
Fot. 30c Fot. 30d

Jak również Poliakoffa, który na każdym ze składników jednego z poliptyków podał też technikę wy-
konania13:

 12 Koninklijk Museum voor Schonen Kunsten Antwerpen. Anvers, Snoeck, 2003, s. 16.
 13 Na poliptyk ten składa się trzynaście malowideł, zob. Le musée Unterlinden. Paris, Éditions Artlys, 2015, s. 238.
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Fot. 31a Fot. 31b

 
Fot. 31c Fot. 31d

Do zniszczenia sygnatury mogły też doprowadzić niewłaściwe przechowywanie obrazu czy niepra-
widłowe zabiegi konserwacyjne:

 
Fot. 32a Fot. 32b

Chemiczne interakcje farb powodujące ściemnienie obrazu lub „oślepnięcie” werniksu mogą spra-
wić, że sygnatura staje się trudno dostrzegalna lub wręcz niewidoczna:

Fot. 33
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Ściemnienie obrazu mogło być przyczyną niezadowolenia jego właściciela, dlatego też zdarzało się, 
że obok trudno dostrzegalnej domalowywano nową sygnaturę. Tak było m.in. w przypadku Geografa 
Jana Vermeera, obecnie przechowywanego w zbiorach frankfurckiego Städelinstitut. Na obrazie tym, 
na ścianie przedstawionego pomieszczenia, domalowano sygnaturę z datą14. Właściwą sygnaturę, któ-
rą Vermeer umieścił na obrazie na drzwiach szafy, odsłonięto dopiero w toku prac konserwatorskich:

 
Fot. 34a Fot. 34b

Drugi powód twierdzenia jakoby kiedyś nie sygnowano bierze się z zapominania o przeznaczeniu 
sygnatury. W przypadku Mistrzów Dawnych nie stanowiła ona, jak się obecnie często przyjmuje, tylko 
wyeksponowania tożsamości twórcy. Przede wszystkim była handlowym oznaczeniem wytwórcy, tym, 
co dziś określa się marką (brand)15. Położenie sygnatury było tożsame z deklaracją, że dzieło zostało 
ukończone i może być upublicznione, np. zbyte16. Dawni artyści to w dzisiejszym rozumieniu rzemieśl-
nicy, którzy w miastach zrzeszali się w cechy/gildie, a później w bractwa św. Łukasza lub akademie. 
Twórca podlegał cechowym rygorom jakości produkcji, a sygnowanie produktów było powinnością mi-
strza (właściciela warsztatu)17. Tylko jego nazwiskiem lub znakiem jego warsztatu sygnowane były dzie-
ła. Natomiast pracownicy warsztatu, nawet jeśli byli artystami o niewątpliwych umiejętnościach i już 
ukształtowanej tożsamości artystycznej, musieli malować w stylu wyznaczonym przez mistrza, on bo-
wiem sygnował produkty ich pracy18. Na rynku nie mogły się więc pojawić dzieła niesygnowane, choć 
z czasem od reguły tej dopuszczano się odstępstwa. Wspólna twórczość uznanych artystów (w pracow-

 14 Zob. Städel Frankfurt Gemälde. Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut, 1987, s. 104.
 15 Na przykład burmistrz Delft w zamówieniu zastrzegł sobie, że van Miereveld opatrzy sygnaturą zamawiany obraz, zob. 
A. Adams-Jensen: Rembrandt f[ecit], The Italic Signature and the Commodification of Artistic Identity. Bd. 2. Berlin, Arti-
stic Exchange, 1993, s. 581 i nast. W zachowanym do naszych czasów kontrakcie, jaki władze Sieny zawarły z Ducciem, ten 
ostatni zobowiązał się, że wszystkie malowidła współtworzące Matkę Boską w Majestacie wykona osobiście, co też uczynił 
i dzieło sygnował, zob. B. Fabiani: Gawędy o sztuce. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2011, s. 318. W jednym 
z zamówień złożonych u Iordaensa zastrzeżono, że jego udział wykonawczy ma być na tyle duży, by uprawniał go do złoże-
nia podpisu, zob. Jordaens. „Wielcy Malarze” 2001, nr 152, s. 5 i nast. Nie można jednak nie dostrzegać faktu zaspokajania 
autorskiej potrzeby zaakcentowania swej tożsamości artystycznej przez sygnowanie, np. van Gogh uważał, że sygnując, nieja-
ko przechodzi z widzem „na ty”, zob. C. Guichard: La signature dans le tableau aux XVIIe et XVIII siècles: identité, repu-
tation et marche de l’art. „Sociétés & Représentations” 2008, N° 25, s. 51.
 16 Wymownie ilustruje to postawa van Gogha, co wynika z jego korespondencji z bratem Theo. Po przyjeździe do Fran-
cji zaczął sygnować obrazy, co jednak zarzucił, gdy nie znalazł nabywców, zob. V. Gogh: Listy do brata. Przeł. J. Guze, 
M. Chełkowski. Warszawa, Czytelnik, 1964, s. 414. O sygnaturach jako ekspozycjach tożsamości zob. np.: L.C. Matthew: 
The painter’s presence: signatures in Venetian Rennaissance pictures. „The Art. Bulletin” 1998, vol. 80, s. 616 i nast.; M. Cor-
nu: La signature et l’existence juridique de l’oeuvre. „Sociétés & Représentations” 2008, Nº 25, s. 25 i nast.; B. Fraenkel: 
La signature: du signe à l’acte. „Sociétés & Représentations” 2008, N° 25, s. 13 i nast.
 17 C. Guichard: La signature…, s. 55 i nast.
 18 Nieporozumienia na tym tle sprawiły, że Rembrandt i Lievens odeszli z pracowni Lastmana. Jak wynika z prac pro-
wadzonych w ramach Rembrandt Research Project, nie przeszkodziło to jednak Rembrandtowi sygnować swym nazwiskiem 
dzieł uczniów i współpracowników.
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ni Rubensa tworzyli np. Iordaens, van Dyck, a okazjonalnie również Brueghel zwany Aksamitnym) 
bywała niesygnowana19. Z tych samych powodów niesygnowane były też produkty warsztatu Watteau.

Niektórzy twórcy nie sygnowali swych obrazów, bo po prostu nie chcieli tego robić. Za przykład 
może tu posłużyć dorobek Leonarda da Vinci. Jego obrazy nie są sygnowane, bo żadnego z nich Le-
onardo nie uważał za rzeczywiście skończony20. Znamy też tylko jeden obraz Giotta, na którym wid-
nieje litera G uznawana za jego monogram21. Znacznie rzadziej niż malarstwo tablicowe/sztalugowe sy-
gnowane są freski22. Nieskładanie sygnatur, częstsze chyba niż u Mistrzów Dawnych, charakterystyczne 
jest dla malarzy współczesnych, zwłaszcza abstrakcjonistów, którzy nie chcą sygnaturą zaburzać kom-
pozycji swych dzieł. Zarówno to, jak i wcześniej wymienione przyczyny zrodziły błędne przekonanie 
jakoby malarze rzadko sygnowali.

Sygnatura to źródło pierwszych informacji o autorze dzieła. Na potrzeby rynku sztuki i kolekcjo-
nerów wydawane więc były i są katalogi zawierające odrysowane postacie sygnatur typowych dla po-
szczególnych twórców23 

Z przytoczonego sygnalnego przeglądu wynika, że sygnowanie daje różnopostaciowe rezultaty, nie 
może więc być ujmowane jednowymiarowo. Aby przybliżyć postacie sygnatur, należało przeprowadzić 
ich analizę symptomatologiczną. Materiał badawczy liczył ok. 3 tys. sygnatur, sfotografowanych w eu-
ropejskich galeriach muzealnych, wymienionych w załączonym zestawieniu, przez autora niniejszej pra-
cy, oczywiście za przyzwoleniem pracowników muzeów. Dominującą część materiału wykorzystanego 
w opisywanych badaniach stanowiły sygnatury Mistrzów Dawnych. Dzięki temu można było poznać 
sygnowanie jako proces ulegający doraźnym lub ewolucyjnym zmianom w okresie od średniowiecza 
aż do współczesności. Materiał fotograficzny posłużył też do prezentacji poczynionych ustaleń. Dzięki 
wizualizacjom zdołano uniknąć słownych opisów, które, jak wiadomo, mogą być nużące dla czytelnika.

 19 O twórczości tego zespołu i o hierarchicznej strukturze w warsztacie zob. np. Malarstwo flamandzkie, Rubens, van 
Dyck, Iordaens. Warszawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, 2007, s. 10 i nast.
 20 Zob. G. Vasari: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Przeł. K. Estreicher. T. 4. Warszawa—Kra-
ków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 17.
 21 R. D’amico: The Pinacoteca Nazionale of Bologna. Venezia, Marsilio, 2001, s. 22; C. Pietrangeli: Watykan…, s. 572.
 22 Rafael sygnowował Szkołę ateńską, umieszczając swój monogram i datę na obrzeżu sukni Euklidesa, zob. B. Fabiani: 
Moje gawędy…, s. 90; zob. fresk reprodukowany w A. Grebe: The Vatican, all the paintings. New York, Black Dog & Le-
venthal, 2013, s. 213 i nast. Podobnie postąpił Girlandaio (Bhigordi), sygnując fresk Narodziny Marii, zob. B. Fabiani: Moje 
gawędy…, s. 192.
 23 Zob. np.: M. Agnelli: Firma d’artista. Milano, Fenice, 1995; J. Castagno: Artists’ Monograms and Indiscernible Si-
gnatures. Lanham (Md.) & London, Scarecrow Press, 1991; J. Castagno: Old Masters, Signatures and Monograms. Lanham 
(Md.) & London, Scarecrow Press, 1996; Como riconoscere, un quadro dell’ottocento. Milano, Antea, 1992; T. Lewicki: Sy-
gnatury malarzy polskich. Warszawa, Fundacja Dobrej Książki, 2000; P. Pavliňàk: Sygnatury českych a slovenskych wytvar-
nych umelců. Ostrava, Chagall, 1995; Signatures & Monogrammes d’artistes de XIXe et XXe siècles. Paris, Van Wilder [b.d.w.]; 
J.C. Stehlvag: Monogrammenlexicon. Frankfurt am Main, P.H. Guilaumann, 1830; R. Wetzig: Dictionaire des signatures des 
peintres, dessinateurs, lithographes et graveurs alsacienns. Colmar—Strasbourg, Bentziger, 2015.
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2. SYGNATURA A SYGNOWANE DZIEŁO

Sygnatura może spoczywać na malowidle lub poza nim — na ramie bądź na krosnach, albo na od-
wrociu. Na malowidle sygnaturę można położyć w wolnym miejscu tła:

 
Fot. 35a Fot. 35b

Taki sposób sygnowania jest częsty w przypadku malarstwa nowoczesnego, ale przegląd twórczości Mi-
strzów Dawnych wskazuje, że z możliwości tej korzystali oni rzadko. Stosowali natomiast zabiegi wy-
odrębniające sygnatury z treści malowidła albo — odwrotnie — starali się je w tę treść wkomponować.

2.1. Sygnatury wyodrębnione

2.1.1. Sygnatury na ramach i nibyramach

Część spuścizny Mistrzów Dawnych zachowała się w oryginalnych ramach, a w przypadku malar-
stwa ołtarzowego — w oryginalnych nastawach. Stąd też wiemy, że wielu z nich sygnatury składało 
na ramach1. Taka sygnatura mogła być wyrzeźbiona:

 1 O ramach u Mistrzów Dawnych, ich budowie i roli zob. np. W. Ehlich: Bilderrahmen. Dresden, Verlag der Kunst, 
1979, s. 52 i nast.
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Fot. 36

albo namalowana reliefowo:

Fot. 37

lub naturalnie, płasko:

 
Fot. 38a Fot. 38b

Niekiedy sygnaturom nadawano postać przytwierdzonej tabliczki. Taki sposób sygnowania prefero-
wał np. Carlo Crivelli:

 
Fot. 39a Fot. 39b

Duże wymiary ram umożliwiały rozbudowane, szczegółowe słowne sygnowanie. Często z możliwo-
ści tej korzystał van Eyck:

Fot. 40
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Należy jednak pamiętać, że gdy rama się zużyła, obraz oprawiano na nowo — czasami dodając sy-
gnaturę sporządzoną współcześnie:

 
Fot. 41a Fot. 41b

Biorąc pod uwagę, że rama może zostać kiedyś wymieniona, niektórzy artyści domalowywali tzw. ni-
byramę, na której umieszczali sygnaturę2:

 
Fot. 42a Fot. 42b

Sygnatury na nibyramach pojawiły się ponownie na obrazach malarzy dziewiętnasto- i dwudziesto-
wiecznych:

 
Fot. 43a Fot. 43b

2.1.2. Sygnatury pozalicowe

Gdy malarz nie chciał sygnować na licu, obawiając się np., że sygnatura zaburzy kompozycję, skła-
dał sygnaturę na płótnie pokrywającym boczną część blejtramu3:

 2 Wspominany już Sąd Ostateczny, na którym spoczywa najstarsza zachowana sygnatura, to zbiór przedstawień rozdzielo-
nych nibyramami. Na jednej z nich twórcy (Jan i Mikołaj) namalowali swą sygnaturę. Zob. obraz reprodukowany w A. Gre-
be: The Vatican, all the paintings. New York, Black Dog & Leventhal, 2013, s. 8. Wskazuje to, że sygnatury wyodrębnione 
zostały najstarszą postacią sygnowania.
 3 Kiedyś także artyści, którzy z racji zajmowania pośledniej roli w hierarchii warsztatu nie byli uprawnieni do sygnowa-
nia, skrycie zaznaczali swe autorstwo na odwrociach, zob. np. B. Fabiani: Moje gawędy o sztuce. Warszawa, Świat Książki, 
2012, s. 340.
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Fot. 44a Fot. 44b

czy też na odwrociu, na surowej lub obłożonej płótnem listwie:

 
Fot. 45a Fot. 45b

na płótnie lub na stanowiącej podobrazie pilśni:

 
Fot. 46a Fot.46b

Wtedy jednak niepokrycie płótna gruntem albo pokrycie za cienkie sprawić może, że sygnatura prze-
niknie na lico:

Fot. 47
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Na odwrociach znaleźć też można sygnatury zastępcze, epizodyczne — godła doraźnie sygnujące 
prace przedstawiane na konkursach, przejściowo anonimizujące autorów na czas ocen komisji konkur-
sowych:

Fot. 48

2.1.3. Kartusze i kartellina

Sygnatury na licach mogą być wyodrębniane przez umieszczanie oznaczenia personalizującego na 
kartuszach lub kartellinach. Znacznie rzadsze były kartusze, które cechowało ozdobne obramienie sy-
gnatury, znane z pisarskich zabytków antycznego Egiptu i Rzymu:

 
Fot. 49a Fot. 49b

Inny, popularniejszy sposób wyodrębnienia sygnatury, to namalowanie jej na karteczce (cartellino) 
o postaci i usytuowaniu, które nie mają związku z treścią malowidła. Karteczka taka może być:

pogięta lub pomięta:



~  26  ~

 
Fot. 50a Fot. 50b

ze śladami składania:

 
Fot. 51a Fot. 51b

przytwierdzona lakiem:

 
Fot. 52a Fot. 52b

przybita gwoździem lub przyciśnięta kamieniem:
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Fot. 53a Fot. 53b

Takie sygnowanie — jednak jako nieczęsta maniera — spotykane jest również w przypadku twór-
czości malarzy nowoczesnych:

 
Fot. 54a Fot. 54b

2.2. Sygnatury niewyodrębnione

Drugą grupę sygnatur znamionuje jakby scalenie z malowidłem. W zależności od stopnia tego sca-
lenia można je podzielić na sygnatury uwikłane i sygnatury złudzeniowe.

2.2.1. Sygnatury uwikłane

Sygnatury uwikłane składane były na obiektach stanowiących przedmiot przedstawienia — zazwy-
czaj na jednym z elementów o ubocznym znaczeniu. Takie sygnowanie preferowali malarze niderlandz-
cy, choć w ten sam sposób sygnowali również artyści z innych krajów. Przyglądając się takim obra-
zom, sygnaturę można wypatrzyć:
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na detalach architektonicznych, np. na zwieńczeniach bram:

 
Fot. 55a Fot. 55b

na ścianach:

 
Fot. 56a Fot. 56b

w pomieszczeniach — na ściennych występach:

 
Fot. 57a Fot. 57b

na podłodze z desek:

 
Fot. 58a Fot. 58b

na podłodze kamiennej:
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Fot. 59a Fot. 59b

na dywanach:

 
Fot. 60a Fot. 60b

a w haremowych wnętrzach przedstawianych przez Ingresa — na kilimach lub na otomanach:

 
Fot. 61a Fot. 61b

na wystających płytach kamiennych:

 
Fot. 62a Fot. 62b
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na schodkach, na których niekiedy widnieje stopa przedstawianej postaci:

 
Fot. 63a Fot. 63b

we wnętrzach — na przedmiotach stanowiących wyposażenie pomieszczeń, np. na skopku lub na wannie:

 
Fot. 64a Fot. 64b

na wiklinowej kołysce lub na szpinecie:

 
Fot. 65a Fot. 65b

na pudełku:



~  31  ~

 
Fot. 66

na listwach prymitywnie obrobionych mebli:

 
Fot. 67a Fot. 67b

lub na meblach starannie obrobionych:

 
Fot. 68a Fot. 68b

w martwych naturach na obrzeżach kamiennych stołów:
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Fot. 69a Fot. 69b

przy czym w martwych naturach z czasów klasycyzmu są wysmakowane, sprawiają wrażenie wyrzeź-
bionych:

 
Fot. 70a Fot. 70b

Malując wnętrza kościołów, artyści składali sygnatury na podstawach kolumn:

 
Fot. 71a Fot. 71b

lub na ich wyższej części:

 
Fot. 72a Fot. 72b
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W malarstwie pejzażowym i rodzajowym malarze sygnowali:

na drzewach:

 
Fot. 73a Fot. 73b

lub na pieńkach:

 
Fot. 74

na płotach:

 
Fot. 75a Fot. 75b



~  34  ~

na nieobrobionych kamieniach:

 
Fot. 76a Fot. 76b

na obrobionych kamieniach:

 
Fot. 77a Fot. 77b

na kamieniach współtworzących lapidaria:

 
Fot. 78a Fot. 78b

na drewnianych bądź murowanych cembrowinach studni:
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Fot. 79a Fot. 79b

na natylnikach wozów lub na ich kołach:

 
Fot. 80a Fot. 80b

na taczkach:

 
Fot. 81

Wypatrzyć można je też w ogrodzie, między owocami, albo między owcami na pastwisku:
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Fot. 82a Fot. 82b

na stogu stojącym na rżysku lub na koszu na zbiory:

 
Fot. 83a Fot. 83b

w malarstwie marynistycznym zaś — na łodziach:

 
Fot. 84a Fot. 84b

na brzegu — na zboczach lub na murach nadbrzeżnych:
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Fot. 85a Fot. 85b

z kolei w portach — na przedmiotach pływających w wodzie4:

 
Fot. 86a Fot. 86b

2.2.2. Sygnatury złudzeniowe

Tak zwane sygnatury złudzeniowe sprawiają wrażenie, że ich treść stanowi element obrazu. Jednak 
ich wyizolowanie w zasadzie nie zmienia treści obrazu, nawet wtedy, gdy są uformowane z jego tre-
ściowego spoiwa:

 4 Obraz Schotela na porcelanowej wazie powtórzył L. Stiesninin — z beczką, ale bez sygnatury, zob. Une passion roy-
ale pour l’art. (Villa Vauban, Musée d’art. de la Ville de Luxemburg). Dordrecht—Luxemburg, W. Books, 2014, s. 192.
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Fot. 87a Fot. 87b

Ogromne możliwości takiego sygnowania stwarzają listy i inne dokumenty, w przypadku których 
oznaczenia personalizujące mogą być wkomponowane w zawartość karty:

 
Fot. 88a Fot. 88b

lub stanowić dopisek:

 
Fot. 89a Fot. 89b

Sygnatury pojawiają się na karcie będącej elementem zbioru:
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Fot. 90a Fot. 90b

na składance lub zwoju trzymanym w ręce:

 
Fot. 91a Fot. 91b

albo też na karcie wciśniętej za obrzeże:

 
Fot. 92a Fot. 92b

bądź na kartce porzuconej — pojedynczej lub jednej z rozsianych:
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Fot. 93a Fot. 93b

W złudzeniowym sygnowaniu przydatna jest książka, sygnaturę bowiem umieścić można na jej 
okładce:

 
Fot. 94a Fot. 94b

na jej karcie frontospisowej lub na rozłożonych kartach:

 
Fot. 95a Fot. 95b. Eykens

W sposób złudzeniowy często sygnowano obrazy o treściach religijnych. Jak głosi żartobliwe po-
wiedzenie, „świętych należy malować nie na klęczkach, lecz dobrze”. Zbytnie eksponowanie sygnatu-
ry zamawiający mógł jednak uznać za nietakt. Tronujące Madonny sygnowano więc na pionowych lub 
poziomych częściach podstaw tronów, ze słownych wypowiedzi czyniąc ornamenty:
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Fot. 96a Fot. 96b

Dzięki temu, jak na obrazach Gentilego da Fabriano, sygnatury zdają się gubić w migoczącym firma-
mencie, niejako czyniąc autora prekursorem op-artu:

Fot. 97

Taki sposób sygnowania (na podstawach tronów) spotyka się jeszcze na dziewiętnastowiecznych obra-
zach:

 
Fot. 98

Na obrazach o świeckiej treści sygnatura mogła imitować ornament rynsztunku — tarczy lub pochwy:
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Fot. 99a Fot. 99b

Z kolei na obrazach zawierających tematy roślinne sygnatura mogła naśladować unerwienie liścia:

 
Fot. 100a Fot. 100b

Sygnowanie złudzeniowe czasami uzewnętrznia nastrój artysty i jego poczucie humoru. I tak Ribera 
sygnaturą „obsadził” łysinę, a Ensor sygnaturę pomieścił na plecach postaci przedstawionej w tłumie:

 
Fot. 101a Fot. 101b

Przygnębienie albo czarny humor sprawiły, że Matejko w sygnaturze skazał się na śmierć, Schuler zaś 
pochował swe ciało5:
 5 Obraz Schulera także ma nieco makabryczną treść, przedstawia bowiem Powóz śmierci, zob. P. Béguerie-De Paepe, 
B. Delcourte., F. Goerig-Hergot: Le Musée Unterlinden. Paris, Artlys, 2015, s. 186. Natomiast Matejko obraz Wyrok na 
Matejkę namalował, gdy jego twórczość spotkała się z masową krytyką prasy.



~  43  ~

 
Fot. 102a Fot. 102b

Co wpływa na wybór postaci sygnowania? Przegląd przebadanego materiału podpowiada kilka hi-
potez.

Po pierwsze, na rodzaj sygnowania ogromny wpływ miała epoka. Sygnowanie wyodrębnione — na 
ramach lub nibyramach — było charakterystyczne dla średniowiecza i wczesnego renesansu. Później 
powszechne, choć niebezwyjątkowe było wyodrębnianie sygnatur na malowidłach najczęściej na kartu-
szach lub kartellinach. Ten rodzaj sygnowania jednak zwolna zanikał; w XVIII w. był już bardzo rzadki.

Po drugie, sygnatura może być uzależniona od tematyki obrazu. Nie będzie zaskoczeniem, jeżeli 
na obrazie przedstawiającym wnętrze będzie spoczywać na podłodze, na ścianie lub na którymś z pre-
zentowanych przedmiotów. Dobrze obrazują to sygnatury Steena, który sygnował w sposób uwikłany:

 
Fot. 103a Fot. 103b

a sporadycznie nawet w sposób złudzeniowy:



 
Fot. 104b Fot. 104b

Osobnych badań, zapewne z dziedziny psychologii twórczości, wymagałoby udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego w tych samych epokach, nawet malując obrazy o takiej samej treści lub o takim 
samym przeznaczeniu, artyści wybierali różne sygnowania — jedni uwikłane, inni złudzeniowe etc.? 
Dlaczego ci sami artyści zmieniali postacie koegzystencji ich sygnatur z malowidłem? Dlaczego wresz-
cie w XIX w. powracają niektóre, wydawać by się mogło, zarzucone postacie sygnowania — w spo-
sób uwikłany, na kartellinach…?
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3. ZJAWISKA JĘZYKOWE

3.1. Liternictwo

W  sygnaturach  uzewnętrzniają  się  dzieje  pisma — w  ujęciu  kaligraficznym  i  terytorialnym. W  sy-
gnaturach na obrazach z południowej Europy powszechnie występują różne odmiany majuskuły romań-
skiej  (antykwy):

 
Fot.  105a  Fot.  105b

Już w  średniowieczu pojawia  się minuskuła  romańska, wywodząca  się  z  dawnej  rotundy:

 
Fot.  106

Z  czasem zastępuje  ją  tzw.  pismo kancelaryjne,  kursywa humanistyczna — wenecka  i  rzymska:

 
Fot.  107
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Fot.  108

Na  północy Europy  powszechniejsze  jest  tzw.  pismo  gotyckie. W  sygnaturach  spotyka  się  zarówno 
przykłady majuskuły gotyckiej:

 
Fot.  109

jak  i minuskuły gotyckiej:

 
Fot.  110a  Fot.  110b

często wzorowanej  na  frakturze,  o  łamanych duktach:

 
Fot.  111a  Fot.  111b

i  ostrokątnym modelunku  znaków:

 
Fot.  112a  Fot.  112b

Z czasem coraz bardziej zmniejsza się ostrokątność duktów, choć jeszcze nie dochodzi do jej likwidacji1:

  1  To tzw. gotycka rotunda i gotyko-antykwa, zob. T. Szàntó: Pismo i styl. Przeł. E. Ławnik. Wrocław—Warszawa—Kra-
ków—Gdańsk—Łodź, Zakład Narodowy  im. Ossolińskich,  1986,  s.  59.
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Fot.  113a  Fot.  113b

Istniała też jeszcze bardziej zromanizowana postać gotyku, zwana lombardą, w której w majuskułach 
i w minuskułach dukty ostrokątne,  typowe dla  pisma gotyckiego,  zastępowały  zaokrąglenia2:

 
Fot.  114a  Fot.  114b

Jej  piękno  sprawiło,  że  posługiwano  się  nią  jeszcze w XIX w.:

 
Fot.  115a  Fot.  115b

Minuskuła  gotycka,  o  ostro  wykańczanych  znakach,  występowała  nawet  w  sygnaturach  siedemnasto-
wiecznych3:

 
Fot.  116a  Fot.  116b

Ostatnia faza rozwoju pisma gotyckiego to szwabacha, której pod nazwą kurrentschrift w Niemczech 
nauczano do  reformy edukacyjnej  z  1940  r.4:

  2  T. Noad, P. Seligman: Guide pratique des letters enluminées.  Paris, Dessain  et Tolra/VUEF, 2003,  s.  83.
  3  O  rozwoju  pisma  gotyckiego  oraz  o  jego  odmianach  narodowych więcej  zob. K. Górski: Neografia gotycka. Warsza-
wa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1978.
  4  W literaturze nazwie szwabacha czasami przypisuje się pochodzenie toponimiczne, zob. np. T. Szàntó: Pismo…, s. 40. 
Inni natomiast,  za  J. Ambrosem, wskazują na pochodzenie  apelatywne, od nazwiska niemieckiego grawera,  zob.  J. Czernec-
ki, T. Szablowski, S. Tatuch: Podręcznik do nauki kaligrafii. Lwów, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, 1904, s.  10; 
S. Tatuch: Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych,  1927,  s.  72.
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Fot.  117a  Fot.  117b

W XVII w.  coraz  częściej  pojawiały  się  sygnatury malowane kaligraficznie, minuskułowo:

 
Fot.  118a  Fot.  118b

lub majuskułowo:

 
Fot.  119a  Fot.  119b

charakteryzujące  się  pięknym kształtem znaków  i  licznymi krągłościami:

 
Fot.  120a  Fot.  120b

Niekiedy wzbogacane o dodatkowe dukty w  ligaturowanych  inicjałach:
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Fot.  121a  Fot.  121b

i w minuskułach, np. w literze e, niekiedy,  jak w sygnaturach Steena, wzorowanych nieco na minusku-
le  renesansowej:

 
Fot.  122a  Fot.  122b

W siedemnastowiecznym sygnowaniu pismem na wzór  druku dominują odmiany  antykwy:

 
Fot.  123a  Fot.  123b

Spotykane  też  u malarzy współczesnych,  zwłaszcza  sygnujących w  sposób  zmanierowany:
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Fot.  124

W osiemnastowiecznych  francuskich wzorcach kaligraficznych często  spotyka  się m.in.  rozbudowa-
ne  elementy wejściowe  liter  czaszowych:

 
Fot.  125a  Fot.  125b

i  skracanie  elementów nadwierszowych:

 
Fot.  126a  Fot.  126b

W  kaligrafii  dziewiętnastowiecznej  elementy  nadwierszowe  (drzewca)  zazwyczaj  były  wydłużone; 
z  poprzednich wzorców zachowana  została  skłonność do uginania  litery v:
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Fot.  127

natomiast w piśmie na wzór  druku  często pojawiało  się manierowanie duktów odwodzonych:

 
Fot.  128a  Fot.  129b

Na obrazach Mistrzów Dawnych  znaleźć  też można  sygnatury  złożone  alfabetem greckim:

 
Fot.  129a  Fot.  129b

Najbardziej  znane  to  sygnatury El Greca:

 
Fot.  130a  Fot.  130b

Z  tego  alfabetu wywodzi  się  rosyjska  cyrylica:
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Fot.  131a  Fot.  131b

oraz  cyrylica bałkańska  (serbska):

 
Fot.  132a  Fot.  132b

Oglądając  dzieła malarstwa nowoczesnego,  dostrzec można,  że malarze  zazwyczaj  sygnują  pismem 
naturalnym,  spontanicznie,  o  czym  szczególnie wymownie  świadczą np.  sygnatury Cy Twombly’ego:

 
Fot.  133

Choć niektórzy artyści sięgają po pismo wystudiowane, wzorowane na dziewiętnastowiecznej kaligrafii:

 
Fot.  134
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albo konsekwentnie  pomijają  samogłoski,  na wzór  dawnych  abrewiacji:

 
Fot.  135a  Fot.  135b

W sygnowaniu jednak nie wszyscy są konsekwentni, np. raz opatrują majuskuły szeryfami, a  innym 
razem  szeryfy pomijają:

 
Fot.  136a  Fot.  136b

Sygnatury obrazują  też zmiany pisowni, wynikające  jak się zdaje z przejściowej dezorientacji odno-
śnie  do  zasad ortografii:

 
Fot.  137a  Fot.  137b

lub  z  potrzeby dostosowania pisowni  do obowiązującej w kraju  zamieszkania:
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Fot.  138a  Fot.  138b

Czasami  artyści,  posługując  się  sygnaturami,  za  pomocą  pisma  chcą  zaakcentować  swe  pochodze-
nie, np. Chagall  swój pejzaż kubistyczny  sygnował w  trzech  językach:  francuskim,  rosyjskim  i hebraj-
skim, Foujita  zaś — alfabetem  łacińskim  i  japońskimi  ideogramami:

 
Fot.  139a  Fot.  139b

Widza,  oglądającego  niektóre  obrazy, może  też  zaskoczyć  atypowe wykorzystywanie  znaków  alite-
rowych,  np.  dwukropek w  roli  kropki  lub przecinka:

 
Fot.  140a  Fot.  140b
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a  także obecność  sygnatury  zapisanej  po  łacinie,  co wydaje  się  raczej  irracjonalne w XIX w.:

 
Fot.  141

czy  też  spotykane niekiedy  sygnowanie  złote  farbą:

 
Fot.  142a  Fot.  142b

3.2. Monogramy

Monogram to znak jednoliterowy lub składający się z kilku stojących obok siebie bądź powiązanych 
w  jedną  całość  liter  (najczęściej  z  początkowych  liter  imienia  lub  imienia  i  nazwiska); może  być  tak-
że  skrótem  jednego  lub kilku  słów,  a nawet  całych zdań5. Dawniej monogramy powszechnie wykorzy-
stywano  do  znakowania  przedmiotów  użytku  osobistego,  np.  bielizny;  są  także  typową  postacią  pod-
pisu  skróconego,  bywa  że uproszczonego —  tzw.  parafy. W  taki  sposób  sygnowane były  i  są  obrazy.

Monogram za  źródło przyjmuje  zazwyczaj  inicjalne  znaki  podpisu pełnobrzmiącego:

 
Fot.  143a  Fot.  143b

Z przeglądu katalogów muzealnych należałoby wyprowadzić wniosek,  że  istnieją  tylko dwie  posta-
cie monogramów — wiązane  i  proste. Z kolei  z  analizy postaci  samych monogramów wynika,  że  rze-
czywistość  jest  znacznie bardziej  urozmaicona.

  5  Słownik terminologiczny sztuk pięknych.  Red.  S. Kozakiewicz. Warszawa,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1969, 
s. 238. Mniej trafną definicję podają K. Zwolińska, Z. Malicki: Mały słownik terminów plastycznych. Warszawa, Wiedza Po-
wszechna,  1974,  s. 227, według których:  „monogram (gr. monos —  jeden, gramma —  litera) — dekoracyjnie zestawione  (pi-
sane, malowane,  ryte)  pierwsze  litery  imienia  i  nazwiska”.
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3.2.1. Monogramy wiązane

Oczywiście,  istnieją  sygnatury w  postaci monogramu wiązanego,  tj.  takie,  w  których  dukt  jednego 
znaku płynnie  przechodzi w  znak drugi:

 
Fot.  144a  Fot.  144b

Zarówno w monogramach prostych, jak i wiązanych znaki mogą być względem siebie sytuowane w róż-
ny  sposób. Najprostszy  z  nich  to  uporządkowanie wierszowe — znak obok  znaku:

 
Fot.  145a  Fot.  145b

Tak ułożone  znaki  czasami nachodzą na  siebie:

 
Fot.  146a  Fot.  146b
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Bywają  rozdzielane  znakami  skrótu,  najczęściej  kropkami:

 
Fot.  147a  Fot.  147b

niekiedy  z  nietypowym unoszeniem:

 
Fot.  148a  Fot.  148b

Znaki  składowe mogą mieć  staranny, wystudiowany kształt:

 
Fot.  149a  Fot.  149b

bywa,  że  zmanierowany  lub  z  dziwacznymi dodatkami:
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Fot.  150a  Fot.  150b

Oprócz  sytuowania  horyzontalnego, wierszowego, występują  również  inne,  np. wertykalne —  znak 
nad  znakiem:

 
Fot.  151a  Fot.  151b

3.2.2. Monogramy osadzane

Składowe  elementy monogramu mogą  być  osadzane —  znak  na  znaku —  na  wiele  sposobów.  Na 
znaku wertykalnym mogą być osadzane wertykalnie:

 
Fot.  152a  Fot.  152b
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albo deklinacyjnie:

 
Fot.  153a  Fot.  153b

Na znaki rozchylone elementy monogramu mogą być nakładane całkowicie, mniej lub bardziej miesz-
cząc  się w  ich obrębie:

 
Fot.  154a  Fot.  154b

lub  tylko  częściowo:

 
Fot.  155a  Fot.  155b

Przez  znak  rozchylony  znak nakładany może być pochłonięty  częściowo:
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Fot.  156a  Fot.  156b

lub  całkowicie,  jednostronnie bądź wzajemnie:

 
Fot.  157a  Fot.  157b

Wertykalnie  znak można  także osadzić  na  znaku owalnym:

 
Fot.  158a  Fot.  158b
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3.2.3. Monogramy ligaturowane

W monogramie znaki mogą być wiązane przez asymilację duktów sąsiadujących, czyli przez  ligatu-
rowanie,  które może przybrać postać wertykalną:

 
Fot.  159a  Fot.  159b

albo  też  znaki  składowe mogą być  ligaturowane deklinacyjnie:

 
Fot.  160a  Fot.  160b

Przez wielokrotne  ligaturowanie monogram może przypominać kratę:

 
Fot.  161a  Fot.  161b
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3.2.4. Monogramy pochłaniane

Występują także monogramy enklawowe, w których jeden znak sytuowany jest wewnątrz drugiego; tym 
samym dochodzi do pochłaniania znaku6. Pochłanianie może być inkluzyjne, z usytuowaniem wertykalnym:

 
Fot.  162a  Fot.162b

lub  z  usytuowaniem horyzontalnym:

 
Fot.  163a  Fot.  163b

Spotykane są również monogramy, w których dochodzi do pochłaniania rekluzyjnego (całkowitego):

 
Fot.  164a  Fot.  164b

  6  Psychologowie pisma twierdzą, że powiększanie w podpisie zapisu imienia w porównaniu z nazwiskiem, a w monogra-
mach pochłanianie inicjału nazwiska przez inicjał imienia może wynikać z kompleksu wyniesionego z faktu wychowywania się 
w  rodzinie wielodzietnej,  zob. np. H. Peter: Original oder Kopie?  „Zeitschrift  für Menschenkunde”  1976, H.  1,  s.  212  i  nast.
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Za  ich  szczególną postać należy uznawać  tzw. monogramy pieczątkowe7:

 
Fot.  165a  Fot.  165b

Oprócz  postaci  konstrukcyjnie  czystych,  istnieją  też  postacie mieszane, w których np.  dochodzi  za-
równo do najeżdżania,  jak  i  do pochłaniania:

 
Fot.  166a  Fot.  166b

do najeżdżania  i  ligaturowania:

 
Fot.  167a  Fot.  167b

  7  Zjawisko  to w  sposób  zastanawiający  idzie w  parze  z  pojawieniem  się wtedy w  zachodniej  Europie  azjatyckich  drze-
worytów, na których znajdowały się m.in. pieczątki cenzorskie, przez niektórych kolekcjonerów błędnie uważane za sygnatury.
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pochłaniania  i  ligaturowania:

 
Fot.  168a  Fot.  168b

ligaturowania  lub osadzania  z  jednoczesnym pochłanianiem elementu oznaczającego  rodzajnik:

 
Fot.  169a  Fot.  169b

Na dziełach Mistrzów Dawnych spotyka się monogramy geometryzowane zapisywane horyzontalnie:

 
Fot.  170a  Fot.  170b

lub wertykalnie:
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Fot.  171a  Fot.  171b

Malarze,  konstruując  monogramy,  czasami  wzorowali  się  na  innych.  Nie  zaskakuje  to  w  relacjach 
mistrz — uczeń;  i  tak np. monogramy Aldegrevera  i Altdorfera konstruowane są w sposób,  jaki pozna-
li  oni w pracowni Dürera:

 
Fot.  172a  Fot.  172b

 
Fot.  173a  Fot.  173b

Również później sięgano po dawne wzorce. Stąd  też na obrazach Karla Peschela, malarza dziewięt-
nastowiecznego,  pojawiają  się monogramy podobne do  stosowanych przez Pietera Claesza:
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Fot.  174a  Fot.  174b

Z kolei Benon Liberski  ligaturuje monogramy w  sposób  znany  z  obrazów Pietera Lastmana:

 
Fot.  175a  Fot.  175b

3.3. Onomastyka

W  dzisiejszych  czasach,  rodząc  się,  otrzymujemy  nazwisko matki,  ojca  lub  wspólne  obojga  rodzi-
ców. W  czasach Mistrzów Dawnych  dziecko,  rodząc  się,  zazwyczaj miało  już  imię,  bo  nadawano mu 
imię  świętego patrona dnia urodzin. Odstępstwa czyniono  tylko w przypadku  rodzin panujących  i  ary-
stokratycznych, a niekiedy także w przypadku dzieci nieślubnych, którym nadawano imiona pierwszych 
rodziców8.  Nazwisko  człowiek  uzyskiwał  później.  Zjawisko  to  stanowi  przedmiot  badań  onomastycz-
nych. Analiza  sygnatur  dowodzi,  że mogą one posłużyć  za  cenny materiał  studiów onomastycznych.

W epoce feudalnej rzadko występowały nazwiska, jakie znamy ze współczesności. Posiadaczy ziem-
skich nazywano (wołano) od nazw  ich posiadłości. Z  tego  też względu nawet bliscy krewni mogli wy-
stępować pod  innym nazwiskiem, uformowanym toponimicznie. Niższe stany niekiedy posługiwały się 

  8  Za odstępstwo należy  też uznać  i  to, że Jakub Bellini  swemu synowi nadał  imię Gentile, by w  ten sposób uczcić Gen-
tilego  da Fabriano,  swego  nauczyciela  i mentora,  zob. G. Vasari: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. 
Przeł. K. Estreicher. T.  3. Warszawa—Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1985,  s.  63.
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przydomkami  (imioniskami),  które  po  utrwaleniu  stawały  się  nazwiskami  powtarzanymi  przez  pokole-
nia. Stąd dziś np.  nazwiska Farbiarczyk czy Krawczyk,  którymi kiedyś nazywano  również malarzy  Ja-
kuba Robustiego  (Tintoretto)  i Andreę d’Agnolo  (Sarto):

 
Fot.  176a  Fot.  176b

Przydomki pojawiały się w sygnaturach nawet w czasach, gdy powszechnie posługiwano się już na-
zwiskami. Ponieważ Bernardo Bellotto  tworzył w klimacie Antonia Canala, malarza weneckich wedut, 
nadano mu przydomek Canaletto:

 
Fot.  177a  Fot.  177b

W przypadku Mistrzów Dawnych typowe było wskazywanie miejsca pochodzenia/prowadzenia dzia-
łalności. Oznaczenie miejsca  pochodzenia  służyło więc  za  źródłosłów  nazwiska,  urabianego  od  nazwy 
miasta,  np. Bolonii  lub Maubeuge:

 
Fot.  178a  Fot.  178b

bądź nazwa miasta towarzyszyła oznaczeniu imienia — np. w przypadku Cranacha, pochodzącego z Kro-
nach, zapisywanemu najpierw pełnobrzmiąco, a później jako fragment monogramu, opatrywanego otrzy-
manym dopiero  co piktograficznym herbem:
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Fot.  179a  Fot.  179b

Niektórzy malarze  stosowali  oba  sposoby  formowania  sygnatury — wskazania  imienia  i  nazwy  ro-
dzinnego miasta w wersji  pierwotnej  i  urobionej w nazwisko:

 
Fot.  180a  Fot.  180b

W  sygnaturach  pojawiają  się  też  wskazania  zarówno  nazwiska,  jak  i  przydomka  oraz  miejsca  po-
chodzenia:

 
Fot.  181a  Fot.  181b
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Niektórzy  twórcy,  jak  Grünewald  (Mathis  Gothart  Nithart),  znani  są  pod  pseudonimem,  z  którego 
być może  (albo  z  inicjałów  imion)  pochodzą  składniki  ich monogramów,  choć nosili  inne nazwiska:

 
Fot.  182a  Fot.  182b

Inni natomiast, np. Cima da Conegliano, choć znani  i opisywani pod przydomkiem, konsekwentnie sy-
gnowali, wskazując  tylko  imiona  chrzestne  i  nazwę miasta:

 
Fot.  183a  Fot.  183b

Dla dawnego nabywcy nazwa miejsca pochodzenia dzieła w pewnym sensie była  też źródłem infor-
macji o  jakości produktu. Malarstwo  jako zawód podlegało bowiem rygorom kontroli cechowej — od-
powiednim dla danego miasta. Z  tego  też względu Antonello da Saliba, mimo że urzędowo znany pod 
nazwiskiem,  sygnował  toponimicznie  jako Messanus:

 
Fot.  184a  Fot.  184b

Twórcy z  różnych miast, nawet żyjący w  tych  samych czasach, przynależeli do nieco  innych orien-
tacji  artystycznych. Dlatego  też  często w  dawniejszych  i współczesnych  galeriach muzealnych  osobno 
wystawiane  są  obrazy malarzy  z Wenecji:
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Fot.  185a  Fot.  185b

lub malarzy  lombardzkich,  jak Brescii  czy Bergamo:

 
Fot.  186a  Fot.  186b

albo  twórców  innych miast:

 
Fot.  187a  Fot.  187b

Nawet  tworząc poza miejscem, w którym ukształtował  się  ich warsztat, malarze podawali nie  tylko 
miejsce powstania  dzieła,  ale  i miasto,  z  którego  się wywodzili:
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Fot.  188a  Fot.  188b

I  tak Józef Brandt w tzw. okresie monachijskim tworzył w mieście, w którym wśród miejscowych jego 
nazwisko należało do często występujących. Stąd, dla odróżnienia, w sygnaturach wskazywał skąd przy-
był:

 
Fot.  189a  Fot.  189b

Niektórzy  twórcy podawali w  sygnaturach kraj  albo  zarówno kraj,  jak  i miasto pochodzenia:

 
Fot.  190a  Fot.  190b

Niekiedy w  sygnaturach pojawia  się  nazwisko  i  toponimiczne przezwisko  twórcy:

 
Fot.  191
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Z tego samego miasta mogli się wywodzić różni malarze, dlatego też w galeriach muzealnych spotkać 
można obrazy malarzy o takich samych nazwiskach, których sygnatury odróżniają jednak imiona twórców:

 
Fot.  192a  Fot.  192b

 
Fot.  193

Francesco  Raibolini  sygnował,  posługując  się  zdrobnieniem  swego  imienia  i  oznaczeniem  miejsca 
pochodzenia, ale zawsze też eksponował swój drugi zawód — był również złotnikiem9. Nie wiemy, czy 
czynił  to  dla  odróżnienia  od  innych  twórców noszących  to  samo  imię,  czy  też,  co wydaje  się  bardziej 
prawdopodobne,  chodziło o  reklamę  innych  świadczonych przez niego usług:

 
Fot.  194a  Fot.  194b

Nadmiar  słów  może  skłonić  artystę  do  uporządkowania  zapisu  sygnatury  w  efektowną  piramidkę 
lub  romb:

 
Fot.  195a  Fot.  195b

  9  Funkcjonuje  jednak pogląd, zgodnie z którym przydomek „Francia” wziął  się  stąd,  że Raibolini  sztuki złotniczej uczył 
się  od  francuskiego  złotnika,  zob.  ibidem,  s.  188.
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albo w  inną  figurę:

 
Fot.  196

Szczególnych  informacji  dostarcza  sygnatura Finsona. Twórca wskazał w niej  bowiem,  że  jest Bel-
giem  z  Brugii.  Uczynił  to w  1610  r.,  choć  Belgia,  jako  kraj Walonów  i  Flamandów,  powstała  dopiero 
w  1830  r. Wcześniej  o Belgach pisał  tylko Cezar,  opisując wojny galijskie.  Jak więc wynika  ze wspo-
mnianej sygnatury, poczucie tożsamości wspólnej — jakże kontestowane we współczesnej Belgii — było 
już  charakterystyczne dla  żyjących w XVII w.

 
Fot.  197

W XX w.  także  pojawiały  się  pseudonimy  artystyczne  tworzone  toponimicznie —  od  nazwy miej-
scowości,  z  której  pochodzili  twórcy. Na  przykład Emil Hansen  pochodził  z Nolde  i  tak  też  sygnował 
swe obrazy;  podobnie  czynił Karl Schmidt,  pochodzący  z Rottluff  (obecnie dzielnica Chemnitz):

 
Fot.  198a  Fot.  198b
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3.4. Predykaty

Na obrazach widnieją  różne  imiona  i  nazwiska. W ogromnej większości  to oznaczenia personalizu-
jące, wskazujące autora obrazu. Pojawiają się  jednak  i  inne, np.  słowne przedstawienia zobrazowanych 
postaci — świętych  lub  fundatorów dzieła:

 
Fot.  199a  Fot.  199b

Imiona  lub nazwiska na dziełach  sztuki niekiedy mogą oznaczać  ich właścicieli, którzy podawali  je 
jako  swego  rodzaju  znaki własnościowe:

 
Fot.  200a  Fot.  200b

Aby  uniknąć  nieporozumień,  artyści  do  oznaczeń  personalizujących  dodawali  predykaty,  które  jed-
nocześnie  wskazywały  na  udział  wykonawczy  mistrza10.  Wypowiedzi  sygnujące  przybierały  tym  sa-
mym  formę  zdania. Odgrywały  tę  rolę wyrażenia  zapisywane minuskułowo  lub majuskułowo o  treści:

pinxit —  towarzyszące  imieniu  twórcy:

 
Fot.  201a  Fot.  201b

  10 W  literaturze  akceptowany  jest  pogląd,  zgodnie  z  którym brak  predykatu w  sygnaturze  na  dziele  któregoś  z Mistrzów 
Dawnych może  być  uznawany  za  argument  podający w wątpliwość  autentyczność  sygnatury,  zob.  np. W.G. Constable: Pa-
intings.  „Magazine of Art”  1948,  vol.  41,  no.  5,  s.  184.
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albo pełnemu oznaczeniu personalizującemu:

 
Fot.  202

Z  tej  samej  rodziny nazewniczej  pochodzi  predykat pinsit:

 
Fot.  203

oraz predykat pingebat:

 
Fot.  204a  Fot.  204b

Wskazaniu  autora może  też  towarzyszyć wyrażenie  fecit:

 
Fot.  205a  Fot.  205b

lub  fecerunt:
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Fot.  206

Innym predykatem występującym w  sygnaturach  jest  finxit:

 
Fot.  207a  Fot.  207b

lub  faciebat:

 
Fot.  208a  Fot.  208b

Z sygnatury można wyczytać, na czyim widnieje ona dziele. Informację tę podawano, używając wy-
rażenia opus:

 
Fot.  209a  Fot.  209b

lub opera:
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Fot. 210a Fot. 210b

Bądź też, kto dzieło innego mistrza jedynie poprawił, co oznaczano w sygnaturze za pomocą wyraże-
nia perfecit:

 
Fot. 211

lub perficere:

 
Fot. 212

Z przytoczonych wyrażeń nie wynika wprost, że wskazana osoba była wyłącznym wykonawcą pod-
pisanego dzieła. I tak wyrażenia fecit lub finxit oznaczają tylko, że osoba ta obraz ukończyła, nadając 
mu postać zamówioną lub kierowaną do sprzedaży, faciebat informuje, że wskazana osoba pracowała 
przy wykonawstwie, a pinxit i pingebat, że obraz malowała, ale niekoniecznie w całości samodzielnie. 
Wiadomości te w pełni potwierdza wiedza na temat struktury i funkcjonowania warsztatów Mistrzów 
Dawnych. Obrazuje to także sygnatura Previtalego, który wprost podał w niej, że kierował (agi) wy-
konawstwem dzieła:

 
Fot. 213
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Z kolei  Juvenono używał wyrażenia oppifice  (wykonawca):

 
Fot.  214a  Fot.  214b

Wyrażeniem  dipinse  (namalował)  posługiwano  się  wtedy,  gdy  osoba  podpisana  była  jedynym  wy-
konawcą:

 
Fot.  215a  Fot.  215b

Pełnię wykonawstwa oznaczano  też  za  pomocą wyrażenia  invenit et fecit:

 
Fot.  216a  Fot.  216b

Podobnie o  swym autorstwie wypowiadał  się van Eyck, obok wyrażenia complevit  dopisując w  języku 
greckim:  „wykonałem najlepiej  jak umiałem”.

3.5. Ligatury

Zapis  sygnatury można  skrócić  przez  ligaturowanie,  scalając  litery  z  poprzedzającymi  je:
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Fot.  217a  Fot.  217b

Bywało,  że  artyści  czynili  to w  sposób  zmanierowany,  np.  z  odwracaniem  liter:

 
Fot.  218a  Fot.  218b

Niektórzy  artyści,  jak Ostade,  konsekwentnie  sygnowali  z  ligaturowaniem  składników  sygnatury11:

 
Fot.  219a  Fot.  219b

Stosując  ligaturowanie,  można  scalać  inicjał  imienia  z  nazwiskiem  lub  tylko  znaki  wyrazów  skła-
dowych,  np.  nazwisk:

 
Fot.  220a  Fot.  220b

  11 Brak  ligatury w  sygnaturze Ostade’a może  przeczyć  autorstwu  sygnatury,  zob. A. Holeczko, w: Zbiory Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Katowicach. Katowice, Górnośląska Macierz Kultury,  1995,  s.  159.
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3.6. Abrewiacje

Sygnatury  stanowią  także  źródło  informacji  o  brachygrafii  stosowanej  przez  Mistrzów  Dawnych. 
Skracano bowiem  składniki  zapisów personalizujących:

 
Fot.  221a  Fot.  221b

a  także predykaty;  co  często  czyniono przez  suspensje,  np.  posługując  się  syglami prostymi:

 
Fot.  222a  Fot.  222b

lub  złożonymi:

 
Fot.  223a  Fot.  223b

albo przez kontrakcje  (ściągnięcia):

 
Fot.  224a  Fot.  224b
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czy  tzw.  supraskrypty,  tzn.  z  nadpisaniem końcówki:

 
Fot.  225a  Fot.  225b

Oznaczenia  skrótu  (kodowania)  dokonywano  z  użyciem  odpowiednich  znaków,  wywodzących  się 
jeszcze  z  tzw.  notacji  tyrońskich:  apostrofów,  asterysków,  tyld  o  różnych  ugięciach, makronów  (krese-
czek posadowionych nad  znakiem poprzedzającym pominięty)  etc.12:

 
Fot.  226a  Fot.  226b

Z tego względu w niektórych sygnaturach ujrzeć można pokaźny, urozmaicony zbiór znaków i skrótów:

 
Fot.  227a  Fot.  227b

Sygnatury  zawierają  też  skróty  czynione  z  użyciem  znaków  zazwyczaj mających  przeznaczenie  re-
ligijne,  co dobrze  ilustrują  tzw.  chrystogramy w  sygnaturach Petrusa Christusa:

 
Fot.  228

  12 O  abrewiacjach, w  tym  o wyrażanych w  nich  kodowaniach,  zob.  np.: W.  Semkowicz: Paleografia łacińska.  Kraków, 
Universitas,  [b.d.w.],  s.  408—434;  Idem: Encyklopedia nauk pomocniczych historii. Kraków, Universitas,  [b.d.w.],  s.  39—46; 
J. Szymański: Nauki pomocnicze historii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004,  s.  355—361.
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Z kolei Pantoja  de  la Cruz ostatni  człon nazwiska  zastępował  krzyżykiem:

 
Fot.  229

W XIX w., wraz ze zmianami w sygnowaniu,  abrewiacje  zanikły,  choć na niektórych obrazach, np. 
namalowanych przez Simmlera, znaleźć można makrony symbolizujące pominięcie jednej z poligramm:

 
Fot.  230a  Fot.  230b

Przyczyny skracania zapisów sygnujących należy upatrywać w gospodarowaniu powierzchnią pisar-
ską.  Tam,  gdzie  malarz  miał  więcej  miejsca,  kładł  sygnaturę  nieskracaną,  co  najwyżej  ligaturowaną. 
Jednak  tam,  gdzie miejsca było mało, musiał wydatnie  skrócić  zapis:

 
Fot.  231a  Fot.  231b
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3.7. Inskrypcje

Na górnej  nibyramie Mistycznych Narodzin,  jedynego  sygnowanego  obrazu  pędzla Sandra Botticel-
liego  (Sandro  di Mariano  di Vanni  Filipei),  przeczytać można:  „To  ja,  Sandro  namalowałem  ten  obraz 
u  schyłku  roku  1500,  w  czasie  gdy  Italia  przeżywała  wielkie  niepokoje  w  połowie  okresu,  o  którym 
św.  Jan  pisze w  rozdziale XI Apokalipsy,  że  szatan  zerwawszy więzy  szalał  na  ziemi  przez  trzy  i  pół 
roku”13. Ta pełna przejęcia wypowiedź  to  tzw.  sygnatura  inskrypcyjna.

3.7.1. Sygnatury inskrypcyjne

Sygnatury  inskrypcyjne  to  obszerne  wypowiedzi,  zazwyczaj  w  sposób  rozbudowany  informujące 
o  autorze dzieła:

 
Fot.  232

Niekiedy  są  uformowane w kartusz:

 
Fot.  233a  Fot.  233b

Sygnatura  taka może  też  zawierać prezentację  postaci  portretowanej  lub wyimaginowanej:

 
Fot.  234a  Fot.  234b

Sporadycznie  takie  sygnatury, manierowane w  sposób  typowy  dla Mistrzów Dawnych,  znaleźć można 
również na obrazach malarzy nowoczesnych:

  13 Cyt.  za: Z. Waźbiński: Botticelli. Warszawa, Arkady,  1973,  s.  46.
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Fot.  235

Inskrypcja może  informować o wielkości  portretowanej  postaci:

 
Fot.  236

Wyrażać wobec niej  hołd:

 
Fot.  237

Natomiast  dedykacja,  w  przypadku  obrazów  Beckmanna  zapisana  monogramowo,  czasami  może  być 
żartobliwa14:

 
Fot.  238a  Fot.  238b

  14 Znaki  składowe  tego monogramu wyrażają wypowiedź:  „Herr  Beckmann  seiner  liebsten”  („Pan  Beckmann  swej  uko-
chanej”),  zob. Neue Pinakothek. München, Bayerische Staatsgemäldesamlungen,  1989,  s.  376.
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Może  informować,  kiedy portretowana postać  się  urodziła  i  kiedy odeszła  z  tego  świata:

 
Fot.  239

Może przedstawiać osobę opiekuna/mecenasa:

 
Fot.  240

 
Fot.  241

Na portretach  Ich Wysokości  często widnieją  inskrypcje  o  treści Etatis sui:

 
Fot.  242a  Fot.  242b

nawet  jeśli  portretowane  jest  dziecko:
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Fot.  243

Niekiedy  i w  taką  inskrypcję malarze wstawiają sygnaturę — monogramową,  jak  to uczynił van Dyck:

 
Fot.  244

lub nawet  pełnobrzmiącą:

 
Fot.  245

W  inskrypcji  przeczytać można o przedstawianym zdarzeniu:
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Fot.  246

 
Fot.  247

poznać  autorską  autoprezentację:

 
Fot.  248

 
Fot.  249

czasami wyrażoną  z  emfazą:
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Fot.  250

W  sygnaturze  inskrypcyjnej można  też  zawrzeć  informację  o  tym,  że  dzieło  jest  darowizną,  a  jed-
nostronność  tej  czynności  prawnej mogła być oznaczona  za pomocą predykatu donavit:

 
Fot.  251

lub opisowo,  z  użyciem  idiomu ex parte  (tj.  nie  bacząc na  zachowanie drugiej  strony):

 
Fot.  252

Z  sygnatury można  się  także dowiedzieć o  zmianie  statusu  społecznego artysty, np. o  jego uszlach-
ceniu,  co może być  zapisane  z  użyciem  różnych wyrażeń,  np.  u Tycjana  jako eques:
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Fot.  253a  Fot.  253b

natomiast w przypadku Crivellego  zmiennie,  jako eques:

 
Fot.  254

lub  jako miles:

 
Fot.  255

Przynależność  do  najwyższego  stanu  społecznego  niektórzy  twórcy wpisywali w  sygnatury  jeszcze 
w XVIII  i XIX w.  po  łacinie:

 
Fot.  256a  Fot.  256b

lub w  języku  francuskim:

 
Fot.  257a  Fot.  257b
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Wyrazem uznania  było  także  zaliczenie w poczet malarzy  królewskich,  o  czym  twórcy  również  in-
formowali w  sygnaturach:

 
Fot.  258

Z  inskrypcji można  się  też  dowiedzieć o przynależności malarza do  zgromadzenia  zakonnego:

 
Fot.  259

lub  stanu duchownego:

 
Fot.  260

W  późnym  baroku  w  krajach  romańskich  przynależność  do  cechu/gildii  zastępowano  przynależno-
ścią  do  akademii,  a  o  posiadaniu  takiego  statusu malarze  także donosili w  sygnaturach:
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Fot.  261

 
Fot.  262

Znaczenie  miało  również  to,  czyim  wychowankiem  był  artysta,  np.  Zoppo  w  sygnaturze  podawał, 
że  jest  uczniem Squarcionego:

 
Fot.  263

W galeriach muzealnych oglądać  też można obrazy  sygnowane  jako  „mówiące obrazy”:

 
Fot.  264

Ten  sposób  sygnowania popularny był w malarstwie niderlandzkim:
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Fot.  265

Inskrypcyjnie  sygnowane bywają  autoportrety:

 
Fot.  266a  Fot.  266b

a  sygnatury  takie mogą być obfite wyrazowo:

 
Fot.  267

Przy  czym artyści  niekiedy  fragmenty wypowiedzi  pomieszczają w  różnych  częściach obrazów:

 
Fot.  268a  Fot.  268b
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3.7.2. Inne inskrypcje

W  czasach  gdy  obrazy  religijne  odgrywały  rolę  „Biblii  dla  ubogich”,  pojawiały  się  na  nich  ozna-
czenia przedstawionych postaci:

 
Fot.  269a  Fot.  269b

cytaty  z Biblii:

 
Fot.  270

fragmenty modlitw:

 
Fot.  271a  Fot.  271b
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albo,  jak u Fra Bartolomea,  osobista  prośba o modlitwę:

 
Fot.  272

Znaleźć na nich można było  także  inne przesłania:

 
Fot.  273a  Fot.  273b

np. Giorgio Chirico na  swym autoportrecie  trzyma  je w  ręce:
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Fot.  274

również gorzkie  konstatacje:

 
Fot.  275a  Fot.  275b

epitafia:

 
Fot.  276
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opisy  treści  obrazów:

 
Fot.  277

lub  informacje o miejscu powstania  dzieła:

 
Fot.  278

albo  o  samopoczuciu  malarza  podczas  tworzenia  dzieła,  np. Witkacy  na  jednym  z  portretów  Asyme-
trycznej Damy  poskarżył  się  na ból  zębów  (b.z.):

 
Fot.  279

a  na  innym,  że było mu gorąco:



 
Fot.  280
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4. ZJAWISKA SPOŁECZNE

4.1. Datowanie

Daty towarzyszą zapisom personalizującym już od czasów średniowiecza. Zarówno wtedy, jak i w re-
nesansie najczęściej zapisywano je zgodnie z systemem rzymskim, gdzie: M oznacza 1000, D = 500, 
C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, a jedynki symbolizuje I1. Pomniejszenie liczby oznaczonej daną cy-
frą tworzy się przez poprzedzenie znaku większego znakiem mniejszym. Dobrze obrazują to następu-
jące przykłady:

 
Fot. 281a Fot. 281b

Spotyka się jednak sygnatury, w których nie zastosowano właściwego znaku, a jedynie odpowied-
nie multiplikacje cyfr/liter podstawowych. I tak niekiedy w datach zawierających cyfrę 500 pięciokrot-
nie może być powtórzona litera C oznaczająca liczbę 100:

 
Fot. 282a Fot. 282b

 1 Czasami takie zapisy są dezorientujące, np. litera L na obrazie Gossaerta błędnie przez niektórych uznawana była za 
monogram, zob. Mauritshuis. La Haye, La Fondation Amis du Mauristhuis, 2002, s. 74.
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Liczbę 40 można oddać jako czterokrotne użycie znaku X, a liczbę 4 — czterokrotnie stosując znak I:

 
Fot. 283a Fot. 283b

W niektórych datach spotyka się komasacje zapisów multiplikacyjnych:

 
Fot. 284a Fot. 284b

Literowe zapisy cyfr współtworzących daty spotykane są również na dziełach malarzy nowocze-
snych, zwłaszcza na obrazach namalowanych w XIX w.:

 
Fot. 285a Fot. 285b

W renesansie pojawiły się daty zapisywane cyframi arabskimi, powszechne na obrazach późniejszych:

 
Fot. 286a Fot. 286b

Choć niektórzy malarze stosowali oba sposoby zapisu daty:
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Fot. 287a Fot. 287b

ówczesne rysunki znaków różnią się jednak od współczesnych. Inaczej formowano wtedy cyfrę 5, w spo-
sób przypominający obecną cyfrę 4:

 
Fot. 288a Fot. 288b

Nieco inaczej wyglądały też wtedy cyfry 2 i 72:

 
Fot. 289a Fot. 289b

Już w dziełach Mistrzów Dawnych pojawiały się słowne zapisy fragmentów dat, zwłaszcza lat:

 
Fot. 290

ale i miesięcy:

 2 Zob. np. W. Semkowicz: Paleografia łacińska. Kraków, Universitas, [b.d.w.], s. 438; Idem: Encyklopedia nauk pomoc-
niczych historii. Kraków, Universitas, [b.d.w.], s. 46. Obocznie stosowano też inne zwroty, np. zamiast Anno Domini pisano 
Anno Salutis, zob. sygnaturę Fransa Pourbusa na fot. 252.
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Fot. 291a Fot. 291b

Ten rodzaj zapisu stosują również malarze współcześni:

 
Fot. 292a Fot. 292b

Na obrazach Mistrzów Dawnych pojawiały się nawet daty dzienne:

 
Fot. 293a Fot. 293b

częste na obrazach malarzy dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych:

 
Fot. 294a Fot. 294b

Data na obrazie nie zawsze dotyczy samego wykonawstwa, może bowiem osadzać w czasie nama-
lowane zdarzenie lub łączyć obie te informacje3:
 3 Podana przez Maneta data informuje o dniu egzekucji cesarza Maksymiliana, bo sam obraz, przedstawiający rozstrzela-
nie cesarza, ukończony został dopiero w następnym roku (1868), zob. Masterpieces Paintings and Sculpture Kunsthalle Man-
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Fot. 295a Fot. 295b

Niektórzy artyści datują zarówno początek, jak i koniec prac, co charakterystyczne jest np. dla ob-
razów van Eycka:

 
Fot. 296a Fot. 296b

i częste w przypadku malarzy współczesnych:

 
Fot. 297a Fot. 297b

Bywa, że malarze datują z dużą dokładnością:

nheim. Cologne, Wiegand, 2013, s. 90. Natomiast pełna sygnatura, wraz z datą, położona na górnej i na dolnej listwie ramy 
portretu żony artysty brzmi następująco: „Mój mąż, Jan, mnie wykończył w roku 1439 15 czerwca, gdy miałam trzydzieści 
trzy lata”. Wyrażenie „wykończył” zdaje się celowym żartem słownym, bo van Eyck często sygnował żartobliwie, np. doda-
wał w sygnaturach zwrot: „Als ikh kan” („najlepiej jak umiałem”), zob. D. De Vos: Musée Groeninge Bruges. Gand, Audion, 
1996, s. 13; zob. także Gemäldegalerie Dresden, Alte Meister. Leipzig, E.A. Seemann, 1992, s. 193.
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Fot. 298a Fot. 298b

niekiedy podając nawet informacje o przerwach w wykonywaniu prac:

 
Fot. 299a Fot. 299b

Nowa era może wyznaczyć nowy kalendarz, jak miało to miejsce w czasach Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej. Z tego też względu z dat na obrazach wyziera nowy początek:

 
Fot. 300a Fot. 300b
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Z tego okresu pochodzi znaczna część dorobku Davida i jego ucznia Ingresa, dlatego też tak jest 
datowana4:

 
Fot. 301a Fot. 301b

czego malarze ci nie czynili ani wcześniej:

 
Fot. 302a Fot. 302b

ani później:

 
Fot. 303a Fot. 303b

Data nie zawsze musi być usytuowana liniowo, następować po oznaczeniu personalizującym lub je 
poprzedzać. Wymienione zapisy bowiem mogą pojawić się w różnych miejscach przedstawienia:

 4 W przypadku Davida, aktywnego jakobina (od 1992 r. członka Konwentu), nie powinno to zaskakiwać; chciał dawać 
dobry przykład, zob. La peinture française. Red. P. Rosenberg. Paris, Éditions Mengès, 1999, s. 555.
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Fot. 304a Fot. 304b

na innych obiektach, np. różnych kolumnach w tym samym pomieszczeniu:

 
Fot. 305a Fot. 305b

Fragmenty daty mogą być także mieszane z elementami zapisu personalizującego:

 
Fot. 306

Daty, choć nie stanowią zasadniczych elementów sygnatur, są ważnymi grafizmami. Pozwalając pra-
widłowo lokalizować dzieła w czasie, ułatwiają studia dorobku artystów — podejmowanej w różnych 
okresach tematyki, zmian warsztatowych, ewolucji sztuki wyrazu etc.

4.2. Rodziny

Warsztaty artystów, zwłaszcza Mistrzów Dawnych, to często przedsiębiorstwa rodzinne. W zbiorach 
muzealnych można więc znaleźć dzieła i sygnatury, których autorami byli ojciec i syn:
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Fot. 307a Fot. 307b

Twórcy to ludzie tego samego stanu i tej samej profesji, zatem wchodzili w związki rodzinne. Na 
przykład Andrea Mantegna, uczeń i adoptowany syn Squarcionego, został zięciem Jakuba Belliniego5:

 
Fot. 308

W sygnaturze może więc pojawić się wskazanie związków rodzinnych, powoływane w celu zróżni-
cowania twórców, np. ojca i syna:

 
Fot. 309

Czynili tak malarze z rodziny Tiepolo:

 5 G. Vasari: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Przeł. K. Estreicher. T. 3. Warszawa—Kraków, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 163.
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Fot. 310a Fot. 310b

również malarze z rodziny Caliari (Veronese):

 
Fot. 311a Fot. 311b

Podobnie było w malarstwie niderlandzkim, gdzie malarzami byli Frans Hals:

 
Fot. 312a Fot. 312b

jego syn Jan i brat Dirck:
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Fot. 313a Fot. 313b

Jeśli chodzi o malarstwo nowoczesne, za rodzinnie „obciążone” talentami artystycznymi należy uznać 
m.in. rodzeństwo Duchampów, choć bracia w sygnaturach posługiwali się różnymi nazwiskami.

I tak Marcel sygnował jako Duchamp:

 
Fot. 314a Fot. 314b

Raymond jako Duchamp-Villon:

 
Fot. 315a Fot. 315b

a Gaston jako Jacques Villon:
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Fot. 316a Fot. 316b

Wspólne tworzenie i sygnowanie tak samo wszystkich dzieł przez braci Le Nain — mianowicie tyl-
ko przez podanie nazwiska — jest przyczyną istniejących do dziś kontrowersji atrybucyjnych. W od-
niesieniu do niektórych obrazów nie udało się rozpoznać, który z nich namalował Antoine, który Louis, 
a który Mathieu, natomiast w przypadku dzieł namalowanych wspólnie nie zdołano ustalić, jaki udział 
mieli w nich poszczególni bracia6:

 
Fot. 317

We wspólnocie artystycznej i małżeńskiej tworzyli Otto Modersohn:

 6 Zob. np. A. Dulewicz: Encyklopedia sztuki francuskiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 271;
M. Hours: Une vie au Louvre. Paris, Robert Laffont, 1987, s. 295.
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Fot. 318a Fot. 318b

i Paula Modersohn-Becker:

 
Fot. 319a Fot. 319b

Sonia Delaunay (Terk):

 
Fot. 320a Fot. 320b

i jej mąż Robert Delaunay:
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Fot. 321a Fot. 321b

 
Fot. 321c Fot. 321d

Z polskich twórców za przykład może posłużyć rodzina Kossaków — Juliusz:

 
Fot. 322a Fot. 322b

jego syn Wojciech:
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Fot. 323a Fot. 323b

oraz Jerzy, syn Wojciecha:

 
Fot. 324a Fot. 324b

Powikłane relacje rodzinne i artystyczne twórców dobrze ilustruje rodzina Valadon. Matką Mauri ce’a 
Utrilla (adoptowanego przez Miguela Utrillo):

 
Fot. 325a Fot. 325b

była Suzanne Valadon, która wyszła za mąż za André Uttera, kolegę Maurice’a:

 
Fot. 326a Fot. 326b
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Szczególne problemy onomastyczne stwarzają sygnatury rodziny Breughel/Brueghel/Breughel, ma-
lowali i sygnowali bowiem:

Pieter Bruegel starszy:

 
Fot. 327a Fot. 327b

jego wnuk, Pieter Breughel młodszy:

 
Fot. 328a Fot. 328b

Jan Brueghel starszy:

 
Fot. 329a Fot. 329b

i jego syn, Jan Breughel młodszy:

 
Fot. 330a Fot. 330b
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W  środowisku  historyków  sztuki  popularne  jest  przekonanie,  że  zróżnicowanie  nazwisk  twórców 
(Breugel/Brueghel/Breughel)  to  zamierzony  zabieg  samych  artystów.  Być może  tak  było.  Za  hipotezą 
tą może przemawiać  fakt, że  również członkowie malarskiej  rodziny Pourbusów różnie zapisywali swe 
nazwiska.  Jednak wiadomo  też,  że ówcześnie do ortografii  odnoszono  się mało  rygorystycznie. Możli-
we więc,  że malarze w  sygnaturach  używali  takich  nazwisk,  pod  jakimi  zapisano  ich w  księgach me-
trykalnych  bądź  aktach  prowadzonych  przez  artystyczny  cech  (gildię). Niekoniecznie  zaś wspomniane 
wpisy były poprawne,  dlatego  też  nazwiska  twórców w niewłaściwych  formach mogły  się  utrwalać7.

4.3. Płeć

Wydawać  by  się  mogło,  że  natura  predestynowała  kobiety  do  tego,  by  zajmowały  ważne  miejsce 
wśród artystów, bo lepiej  identyfikują barwy, mają szerszy kąt widzenia i większą sprawność manualną 
(notabene,  ręka  odwzorowana w Altamirze ma  kobiece wymiary). Na  przeszkodzie  stał  jednak  istotny 
czynnik —  uwarunkowania  społeczne.  Sprawiły  one,  że  kobiety  znane  są  raczej  ze  wspaniałych  prac 
hafciarskich,  eksponowanych  przez  muzea  diecezjalne  jako  szaty  liturgiczne,  bielizna  stołowa  i  ołta-
rzowa. Niektóre z  tych prac, np.  tkanina z Bayeux, obrazująca podbój Anglii przez Wilhelma Zdobyw-
cę,  na  stałe wpisały  się w historię  kultury materialnej. Malować kobiety mogły w  zgromadzeniach  za-
konnych,  co  potwierdzają  liczne  obrazy  i  rysunki  Plautilli Nelli  (niestety,  tylko  jeden  z  nich, Ostatnia 
Wieczerza,  jest sygnowany,  jednak niedostępny dla zwiedzających, gdyż znajduje się w refektarzu San-
ta Maria Novella)8.

Pewnym odstępstwem pod tym względem były praktyki pałacowe, członkini rodziny panującej mogła 
bowiem spełniać swe artystyczne marzenia9. Za przykład może tu posłużyć Anna Romanowa, córka cara 
Pawła, siostra cara Aleksandra I  i wielkiego księcia Konstantego, której niektóre obrazy są sygnowane:

 
Fot.  331

Usytuowanie  artystów w  strukturze  cechowej  sprawiało,  że  przygotowanie  do  tego  zawodu  polega-
ło na  terminowaniu, w  trakcie którego adept podejmował najprostsze  czynności,  jak:  sprzątanie warsz-
tatu,  ucieranie  farb,  przygotowywanie  podobrazi  czy wykonywanie  prostych  podmalówek. W  tamtych 
  7  O  tym,  że  tak  było  świadczą  chociażby  problemy  z  ustaleniem  rzeczywistego  nazwiska Watteau,  bo  w  aktach  z  lat 
1709—1721,  gromadzonych  przez  Akademie royale de peinture et sculpture,  występuje  jako:  „Watteau”,  „Watau”,  „Vattau”, 
„Vateau”, a w Hiszpanii, w sporządzonym przez Goyę  inwentarzu zbiorów królewskich,  jako „Bato”, zob.  J. Ferré: Wat teau. 
Paris, Editions de vergeurs, 1980, s. 56. Współcześnie podobne problemy rodzą akta urzędowe i metrykalne, sporządzane w cza-
sach zawirowań (np. w Polsce podczas repatriacji), przez urzędników o różnych kwalifikacjach. Piszącemu te słowa, bie głemu 
pismoznawcy  z  wieloletnim  doświadczeniem,  znane  są  dwa  przypadki  rodzonych  braci,  którzy  posługiwali  się  nieco  inaczej 
brzmiącymi nazwiskami,  bo w dokumentacji  urzędowej  były błędy pisarskie.
  8  Zob.  np.  J.  Fortune, L. Falcone: Art by Women in Florentia.  Florence, The Florentine Press,  2012.
  9  W XVIII w.  nauczanie  rysunku, w  tym kopiowanie  obrazów,  należało  do  składników edukacji  panien  z  arystokratycz-
nych  domów. Czerpali  z  tego  zyski  uznani  artyści,  którzy  swe  dzieła  udostępniali  do  kopiowania,  a  najlepsze  kopie  odbiera-
li  wraz  z  oryginałem,  kładli  swe  sygnatury  i  sprzedawali  jako  repliki  (autorskie  kopie).  Tak  pomnażali  swoje  dorobki m.in.: 
Nattier, Boucher, Chardin i Fragonard, zob. G. Isnard: Faux et Imitations dans l’Art. T. 2. Paris 1960, s. 118 i nast. Fragonard 
sygnował  też  swym  nazwiskiem  kopie  namalowane  przez  żonę  i  jej  siostrę,  a  bywało,  że  żona  Bouchera  namalowane  przez 
siebie  kopie  bez  skrupułów  sygnowała nazwiskiem męża,  zob.  ibidem.



~  116  ~

czasach uwarunkowania obyczajowe nie pozwalały jednak na to, by dziewczyna czy też młoda kobieta 
przebywała w warsztacie mistrza w środowisku rówieśników i starszych mężczyzn. Chyba że chodziło 
o warsztat rodzinny. I tak w rodzinie van Hemessen Jan Sanders (ojciec) na malarkę wykształcił córkę 
Catherinę, a następnie dworską artystkę rządzących Niderlandami Habsburgów. Taki plan na życie tolero-
wał też mąż Catheriny, Jan van Moryn, znany ówczesny kompozytor i wykonawca muzyki kościelnej10.

 
Fot. 332a Fot. 332b

Nie wiemy jednak, jak w strukturze cechowej odnalazła się Clara Peeters, po której pozostały nie-
liczne sygnowane dzieła:

 
Fot. 333a Fot. 333b

Życzliwy patronat rodzin panujących i arystokratycznych dworów niewątpliwie ułatwił karierę Eli-
sabety Vigée-Lebrun:

 
Fot. 334a Fot. 334b

 10 Zob. np.: Catalogue des tableaux, miniatures, dessins, encadrés, etc. du Musée de l’état à Amsterdam. Amsterdam, Ro-
elffzen-Hübner, Van Santen, 1911, s. 175; Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique. Catalogue inventaire de la peinture an-
cienne. Bruxelles 1984, s. 141. Nie zawsze jednak rodzinne wsparcie i opieka okazywały się wystarczające, np. Artemisię Gen-
tileschi zgwałcono w warsztacie jej ojca, zob. A. D’alleva: Metody i teorie historii sztuki. Przeł. E. Jedlińska, J. Jedliński. 
Kraków, Universitas, 2013, s. 83.
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Podobnie było także w latach późniejszych, gdy Kodeks Napoleona ponownie wyznaczył kobiecie 
poślednie miejsce w hierachii społecznej, np. przyznając mężatkom niepełną zdolność do czynności 
prawnych. Mimo to powodzeniem cieszyły się obrazy Rosy Bonheur:

 
Fot. 335a Fot. 335b

Z kolei czołowa przedstawicielka impresjonizmu Berthe Morisot była spokrewniona z rodziną Fra-
gonardów, malarzami byli także jej dziadek i wuj, a szwagrem Edouard Manet:

 
Fot. 336a Fot. 336b

Na poczesnym miejscu wśród impresjonistów uplasowała się też Mary Cassat:

 
Fot. 337a Fot. 337b

a wśród kubistów Marie Laurencin, którą Apollinaire kreował na „twórczynię sztuki kobiecej”:

 
Fot. 338a Fot. 338b

Dopiero w końcowych latach XX w. twórczość kobiet malarzy zaczęto traktować na równi z twór-
czością mężczyzn, o czym świadczy np. powszechne uznanie, jakim cieszył się dorobek Vieiry da Silva:
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Fot. 339a Fot. 339b

W malarstwie nowoczesnym kobiety nie muszą już pokonywać przeszkód społecznych. Malują i sy-
gnują według upodobania — naturalnie lub wyszukanie, imieniem lub nazwiskiem:

 
Fot. 340a Fot. 340b

W przypadku sygnatur kładzionych pismem naturalnym, nasycając je znamionami typowymi dla gra-
fizmów kobiecych, np. z dysproporcjami wielkościowymi w obszarze tzw. pasma górnego, tj. skraca-
jąc proporcje majuskuł wobec minuskuł lub elementów nadlinijnych (drzewc) wobec elementów śród-
linijnych:

 
Fot. 341a Fot. 341b

4.4. Psychopatologia

W grafizmie osobniczym uzewnętrzniają się nie tylko wyuczone wzorce graficzne, lecz także upodo-
bania i predyspozycje estetyczne oraz osobnicza sprawność psychomotoryczna i jej fluktuacje, w tym 
dysfunkcje. Dlatego też problematyka ta bardzo często stanowi przedmiot badań prowadzonych przez 
specjalistów z zakresu psychofizjologii i patologii pisma — psychologów pisma (grafologów) i krymi-
nalistyków11.

 11 Zob. np. F. Witkowski: Psychopathologie et écriture. Paris—Barcelone—Milan, Masson, 1990; T. Widła: Z problema-
tyki patologii pisma. W: Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Red. H. Kołecki. Poznań, Wydawnictwo Po-
znańskie, 2008, s. 140 i nast.



~  119  ~

Sygnujący malarze, jak ludzie w sposób naturalny podpisujący dokumenty, w swych produktach gra-
ficznych uzewnętrzniają wspomniane dysfunkcje, widoczne chociażby w sygnaturach Salvadora Dale-
go z okresu, gdy ten chorował już na chorobę Parkinsona12. Schorzenia neurologiczne oraz reumatycz-
ne bowiem najbardziej zaburzają funkcjonowanie osobniczego nawyku pisarskiego, zwłaszcza w ob-
szarze motoryczności.

Drugą grupę schorzeń zaburzających osobniczy nawyk pisarski stanowią psychozy. Pismo i przeja-
wy ekspresji plastycznej są obiektem zainteresowań nie tylko pismoznawców, ale i psychiatrów13. Ma-
larstwo i rzeźba znalazły zastosowanie w terapii zajęciowej. Dostarczają też informacji o rozwoju cho-
roby i efektywności terapii. Od dawna organizuje się wystawy dzieł, których autorami są pacjenci14.

Psychozy, niestety, nie omijały również artystów. Chorowali na nie i z tego powodu bywali hospi-
talizowani m.in.:

Dupré:

 
Fot. 342a Fot. 342b

Maris:

 
Fot. 343a Fot. 343b

Monticelli:

 
Fot. 344a Fot. 344b

 12 Zob. np. A. Buquet: Les écritures des personnalités pathologiques ou criminelles. Paris—Barcelone—Milan, Masson, 
1994, s. 31.
 13 Zob. np. N. Madejska: Malarstwo i schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1975.
 14 Więcej na ten temat zob. C. Fol: L’art brut d’hier et d’aujourd’hui. Bruxelles, Collections Strates, 2015, s. 8.
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i Troyon:

 
Fot. 345a Fot. 345b

Z wymienionych względów sygnatury na obrazach osób chorych psychicznie są przedmiotem badań 
naukowych15.

Problemy budzące zainteresowanie pismoznawców rodzić może także inwalidztwo, np. wady wzro-
ku lub utrata oka. Wiadomo, że i tego rodzaju kalectwo dotknęło niektórych artystów. Do grona tego 
należeli m.in. Brauner:

 
Fot. 346a Fot. 346b

i Le Corbusier (Jeanneret):

 
Fot. 347a Fot. 347b

Kończyn pozbawieni byli np. Ducornet i Strzemiński:

 15 Zob. np. T. Widła, M. Leśniak: Sygnatury na obrazach osób chorych psychicznie. W: Przestępczość — dowody — pra-
wo. Red. J. Moszczyński, D. Solodov, I. Sołtyszewski. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016, 
s. 283 i nast.
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Fot. 348a Fot. 348b

Niektórzy artyści, jak Witkacy, eksperymentowali na sobie, na obrazach opisując używki oraz środ-
ki psychoaktywne, pod wpływem których malowali dany obraz, albo też informowali, czy malując byli 
w okresie abstynencji:

 
Fot. 349a Fot. 349b

Sygnatury oddają także inne przejawy atypowych zachowań i postaw, jak np. ekstrawagancje; przy-
kładem są tu m.in. sygnatury Starowieyskiego — jego fantazyjne monogramy:

 
Fot. 350
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lub sygnowanie palindromowe, z zapisem od tyłu:

 
Fot. 351

czy też postacie zwierząt w sygnaturach Kalarusa lub Rayskiego:

 
Fot. 352a Fot. 352b

4.5. Polisygnowanie

Wielość sygnatur na obrazach może mieć kilka przyczyn. Pierwsza z nich to wspólne malowanie 
obrazu. Jako przykład może tu posłużyć łączne, skrócone osygnowanie obrazu, który namalowali Jaco-
po da Ponte (Bassano) i jego syn Francesco:

 
Fot. 353

lub osygnowanie monogramami obrazu Govaertsa i Francka:
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Fot. 354

Wspólne sygnowania spotyka się również na obrazach nowoczesnych:

 
Fot. 355

Druga postać wielości sygnatur to sygnatury złożone na obrazach namalowanych zgodnie z zasadą 
„obraz w obrazie”. Na przykład Fałat sygnował swój Autoportret, na którym jako portretowany skła-
da drugą sygnaturę:

 
Fot. 356a Fot. 356b
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Z kolei van Bassen skopiował obraz Francka z sygnaturą autora, po czym na kopii położył także wła-
sną sygnaturę:

 
Fot. 357a Fot. 357b

Inną postać wielości sygnatur stanowi uwiecznienie w sygnaturze zarówno malarza, jak i osoby, któ-
ra udzielała mu pomocy i porad w trakcie powstawania obrazu. I tak Ferdinand Jodl, malując zamek 
Hohenschwangen, w sygnaturze umieścił nazwisko Luegera, swego mentora16:

 
Fot. 358

Wielość sygnatur powstaje także wtedy, gdy artyści, by wskazać, że obraz jest nie tylko pracą warsz-
tatową, składają zarówno monogram, jak i zapis nazwiska:

 
Fot. 359

 16 Zob. Neue Pinakothek. München, Bayerische Staatsgemäldesamlungen, 1989, s. 144.
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lub piktogram i pełnobrzmiącą wypowiedź personalizującą:

 
Fot. 360

4.6. Zmiany w sygnowaniu

Sygnatury malarzy nowoczesnych znamionuje względna stabilność kreślenia, co nie znaczy, że wier-
na powtarzalność17. Stabilność ta, dobrze dostrzegalna w trakcie badań cech mierzalnych, podobna jest 
do względnej stabilności grafizmów zwyczajnych (podpisów na dokumentach, w korespondencji etc.)18.

Badań takich nie prowadzono jednak w odniesieniu do sygnatur Mistrzów Dawnych. Analiza symp-
tomatologiczna zebranego materiału badawczego przekonuje, że badanie obrazu zewnętrznego sygna-
tur, w tym ich treści, pozwala na poczynienie intrygujących ustaleń o zmianach w czasie — dotyczą-
cych nie tylko malarzy nowoczesnych, ale i Mistrzów Dawnych.

Z przeglądu tego wynika np., że w pierwszym okresie samodzielnej twórczości, po odejściu z warsz-
tatu Lastmana, Rembrandt sygnował monogramowo, a dopiero potem zaczął sygnować pełnobrzmią-
co — nazwiskiem:

 
Fot. 361a Fot. 361b

 17 Zob. np. A. Buquet: L’expertise des écritures manuscrites. Paris—Milan—Barcelone—Bonn, Masson, 1971, s. 82 i nast.
 18 Zob. np.: T. Widła, K. Kordyka: Eksperymentalne fałszowanie sygnatur Sisleya. W: Znaczenie aktualnych metod ba-
dania dokumentów w dowodzeniu sądowym. Red. Z. Kegel. Wrocław, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012, 
s. 373 i nast.; T. Widła: Z problematyki stabilności sygnowania. W: Dokument i jego badania. Red. R. Cieśla. Wrocław, Ka-
tedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 419 i nast.
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Po śmierci Lucasa van Leydena jego spadkobiercy nadal sygnowali monogramem L, ale literę tę 
„pochylali”:

 
Fot. 362a Fot. 362b

W latach 1505—1586 w Wittenberdze, a potem także w Weimarze działało wielorodzajowe przedsię-
biorstwo Cranachów19. Produkty artystyczne warsztatu sygnowano piktogramem przedstawiającym smo-
ka, który Cranachom po uszlachceniu służył też za herb20. W przypadku odpowiednio dużego wkładu 
wykonawczego któregoś z Cranachów w dany produkt piktogramowi towarzyszył znak personalizują-
cy, np. monogram21.

Piktogram warsztatu uległ zmianie po 1537 r., po śmierci Hansa, najstarszego syna Lucasa Crana-
cha Starszego22. Pierwotnie smok miał wyprostowane skrzydła, a po tej dacie skrzydło opada — jak 
u okaleczonego ptaka:

 
Fot. 363a Fot. 363b

 19 To w zasadzie pierwowzór dzisiejszych koncernów. Dom Cranachów, oczywiście, prowadził działalność artystyczną (ob-
razy, grafiki), ale i drukował książki, handlował winem i nieruchomościami oraz prowadził szynk i aptekę, zob. np. L. Alt-
mann: Leksykon malarstwa i grafiki. Przeł. A. Gadzała. Warszawa, Arkady, 2012, s. 114. Więcej o działalności artystycznej 
warsztatu Cranachów zob. np.: B. Hinz: Lucas Cranach d.Ä. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 2003; J. Jahn: 1472—1553, 
Lucas Cranach D.Ä. München, Rogner & Bernhard, 1972; H.K. Poulsen: Cranach. Kobenhavn, Statens Museum for Kunst, 
2002; W. Schade: Malarski ród Cranachów. Przeł. E. Żakowska. Warszawa, Arkady, 1980.
 20 W literaturze popularny jest też pogląd, że to skrzydlaty wąż, symbol Kronosa, zob. W. Schade: Malarski…, s. 27.
 21 Ibidem.
 22 Zob. np. H. Lüdecke: Łukasz Cranach st. Przeł. M. Chylińska. Warszawa, Arkady, 1976, s. 15.
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Fot. 363c Fot. 363d

W ten sposób wysyłano, zwłaszcza do nabywców, podwójny komunikat: o smutnym zdarzeniu rodzin-
nym i towarzyskim oraz o istotnej zmianie w personalnym składzie przedsiębiorstwa.

Piktogramy warsztatu Cranachów miały takie same elementy składowe: korpus gada, skrzydła, 
a w pysku pierścień, jednak zwrócone w różną stronę. Czasami to, w którym kierunku leci smok, zda-
je się przesądzać o interpretacji obrazu. I tak w przypadku dyptyku Lukrecja i Judyta na obrazie przed-
stawiającym Lukrecję wąż kieruje się w prawo, a na obrazie przedstawiającym Judytę — w lewo, co 
nie dziwi, obrazy te bowiem stanowią pendant. W przypadku innych obrazów takiego wytłumaczenia 
brak, a przecież była to stała praktyka, bo takie różnice kierunków w sygnaturach obu Cranachów do-
strzegalne są zarówno przed 1537 r.:

 
Fot. 364a Fot. 364b

jak i po tej dacie, gdy różne postacie skrzydła smoka zmieniły kształt na złamany:

 
Fot. 365a Fot. 365b
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Może więc kierunki, w jakie zwrócone są węże, kryją informacje o rzeczywistych wykonawcach — 
zatrudnionych w warsztacie, ale nieuprawnionych do personalnego znakowania dzieł? Za taką hipote-
zą zdaje się przemawiać fakt, że piktogramy, choć budowane z takich samych składników, nieco się 
od siebie różnią. Mianowicie gdy pracami kierował Lucas Cranach II (Starszy), skrzydło na piktogra-
mie miało kształt skrzydła nietoperza, natomiast gdy pracom przewodniczył Lucas Cranach II (Młod-
szy) — kształt ptasi. Dostrzegalne są też niuanse w budowie skrzydeł i korpusów smoków/węży, będą-
ce przejawem zmienności doraźnej czy też wskazujące na różnych wykonawców sygnatur — co rów-
nież wydaje się kwestią wartą odrębnych badań.

Nie wiemy, dlaczego w monogramach Hansa Suesa (Kulmbacha) różna jest kolejność składników:

 
Fot. 366a Fot. 366b

dlaczego Paulo Morandi sygnował w różny sposób:

 
Fot. 367

 
Fot. 368a Fot. 368b

dlaczego Boucher skrócony zapis predykatu umieszczał przed oznaczeniem nazwiska:
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Fot. 369a Fot. 369b

a współczesny mu Chardin, podobnie jak inni artyści, po nazwisku:

 
Fot. 370a Fot. 370b

Przypadek to, czy też wymienieni artyści wysyłali komunikaty niezrozumiałe współczesnemu odbiorcy?
Dawid Teniers II (Młodszy) sygnował, posługując się różnie skracanymi postaciami predykatu:

 
Fot. 371a Fot. 371b

Niekiedy jednak go pomijając:

 
Fot. 372a Fot. 372b

Czy to przypadek, czy też można powątpiewać w autentyczność sygnatur bezpredykatowych, czy 
wręcz postawić hipotezę, że autor chciał w ten sposób przekazać nam pewien komunikat? Tak czy owak, 
zasadne wydaje się ponowne podjęcie analiz atrybucyjnych dzieł tego malarza. Na ich rzecz przemawia 
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i to, że Teniersowi Młodszemu przypisywane są także nieliczne obrazy sygnowane monogramami (mo-
nogamowo sygnował jego ojciec), choć potwierdzone taką sygnaturą autorstwo bywa kontestowane23:

 
Fot. 373a Fot. 373b

Vassily Kandinsky do 1913 r. sygnował pełnobrzmiącym zapisem nazwiska, a później już tylko mo-
nogramowo, co dość logicznie zdaje się wynikać z faktu odejścia od malarstwa figuratywnego na rzecz 
abstrakcyjnego:

 
Fot. 374a Fot. 374b

Większość spuścizny van Gogha jest niesygnowana, bo też artysta rzadko miał możność sprzeda-
ży obrazów. Dominująca większość jego sygnatur została namalowana pismem o ostro modelowanych 
znakach, natomiast na Słonecznikach ze zbiorów monachijskiej Nowej Pinakoteki spoczywa sygnatura 
o znakach zaokrąglonych:

 
Fot. 375a Fot. 375b

 23 Zob. np. B. Schnackenburg: Staatliche Museen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister. Mainz, Philipp von Zabern, 1966, s. 42.
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Jak się wydaje, przyczyny tej odmienności należy upatrywać w tematyce obrazu. Sygnaturę tę złożo-
no na wazoniku o obłym kształcie, być może z tego powodu obłości pojawiły się również w sygnatu-
rze. Na rzecz tej hipotezy zdaje się przemawiać fakt, że w zbiorach londyńskiej National Gallery znaj-
duje się druga wersja Słoneczników, także z takim wazonikiem24. I w tym wypadku sygnatura, złożona 
na wazoniku, zbudowana jest z zaokrąglonych znaków.

Ale dlaczego zmieniała się sygnatura Mondriana:

 
Fot. 376a Fot. 376b

 
Fot. 376c Fot. 376d

W tym wypadku tematyka sygnowanych obrazów (kwadraty) się nie zmieniała, a artysta za każdym 
razem dysponował podobną powierzchnią pisarską. Przypadek to czy też pewnego rodzaju komunikat, 
być może nieświadomie wysyłany przez artystę?

Otto Dix pierwotnie sygnował pełnobrzmiąco (nazwiskiem) lub za pomocą wykwintnego monogramu:

 
Fot. 377a Fot. 377b

 24 Zob. L. van Tilborgh: Przekwitające kwiaty. W: Arcydzieła i mistrzowie. Red. C. Dell. Przeł. W. Gadowski. Lesko, 
BOSZ, 2015, s. 283.
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W późniejszym okresie składniki monogramu Dix przekształcił w zjadającego własny ogon Uroboro-
sa — symbol nieskończoności. Jednak obrazy, jakie tworzył od drugiej połowy lat trzydziestych XX w. 
aż do schyłku twórczości, sygnowane są w zgeometryzowany sposób:

 
Fot. 378a Fot. 378b

 
Fot. 378c Fot. 378d

Skąd wzięły się te różnice? Literatura, zawierająca krytyczne przeglądy jego twórczości, milczy na ten 
temat25.

 25 Zob. np. U. Rüdiger: Otto Dix. Gera, Klinkhardt & Biermann, 1997.
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5. SYGNOWANIE GRAFIKI

Pod pojęciem „grafika” kryje się dział sztuk plastycznych obejmujący techniki odbitkowe, pozwa-
lające na powielanie artystycznie opracowanych rysunków za pomocą uprzednio przygotowanych ma-
tryc (klocków, płyt etc.)1. Spośród wielu podziałów na szczególną uwagę zasługuje podział wyróżnia-
jący grafikę warsztatową (artystyczną) i stosowaną (np. plakaty, znaczki etc.). Jednak i on sukcesyw-
nie traci na znaczeniu odkąd do projektowania angażuje się artystów, a projektowane obiekty stają się 
przedmiotami artystycznych wystaw i kolekcjonowania. Specyfiką tej gałęzi sztuki jest wielość takich 
samych wytworów, z których każdy stanowi samoistne dzieło.

Grafika artystyczna powstała w Azji. Już w pierwszych stuleciach naszej ery w Chinach, a potem 
w Japonii odbijano drzeworyty, opatrywano je sygnaturami twórców i… fałszowano2. Grafika europej-
ska zaistniała jako użytkowa. Jej początki to wytwarzanie kart do gry w celu zaspokojenia średnio-
wiecznej mody na ten rodzaj rozrywki. Wykorzystywana wtedy technika drzeworytu, a potem miedzio-
rytu znalazła zastosowanie do wykonywania przedstawień o treści religijnej, a po upowszechnieniu się 
druku pojawiła się grafika ilustracyjna. W czasach, w których nie było gazet, opowieści o najbardziej 
znaczących zdarzeniach rozpowszechniano z użyciem odbitek, które czasami miały postać dzisiejszych 
komiksów. Bardzo szybko też grafika stała się przedmiotem zainteresowania takich malarzy (i ówcze-
snych kolekcjonerów), jak: Jacopo Barbari, Andrea Mantegna, Lucas van Leyden czy Albrecht Dürer3:

 
Fot. 379a Fot. 379b

Właśnie w grafice znaleźli oni nową postać artystycznego wyrazu i jednocześnie źródło pokaźnych 
dochodów. Miarą znaczenia, jakie przywiązywali do tej dziedziny swej artystycznej działalności, może 
być fakt, że dzieła te sygnowali i to na sposób właściwy malarstwu. Wtedy też pojawiły się pierw-
sze zatargi autorskie. Powodzenie, jakim na rynku cieszyły się grafiki Dürera, sprawiło, że Marcanto-
nio Raimondi zaczął opatrywać swe odbitki znanymi monogramami wielkiego Albrechta. Dürer, który 
 1 L. Altmann: Leksykon malarstwa i grafiki. Przeł. A. Gadzała. Warszawa, Arkady, 2012, s. 204—205; Słownik termi-
nów artystycznych i architektonicznych. Warszawa, Marketing Room, 2011, s. 142—143.
 2 Zob. np. M. Jacoby: Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim. Warszawa, Trio, 2009.
 3 Zob. np. M. Bóbr: Mistrzowie grafiki europejskiej. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000.
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wcześniej sam dość niefrasobliwie czerpał od Mantegni, udał się do Wenecji, gdzie wytoczył Raimon-
diemu proces. Był to pierwszy w nowożytnej historii proces o prawa autorskie. W efekcie Raimondie-
mu zabroniono posługiwania się monogramami Dürera4, ale nie ich kopiowania. O to jednak Dürer nie 
zgłaszał już pretensji, w tamtych czasach bowiem kopiowanie jego dzieł (z sygnaturami) było nagmin-
ne i zwyczajowo akceptowane. Czynili to zresztą również niepośledni twórcy, jak np. J. Mommard:

 
Fot. 380a Fot. 380b

Średniowieczne i renesansowe sygnowanie wyraża ówczesne poglądy na temat autorstwa. Fakt, że 
malarze traktowani byli jako sui generis rzemieślnicy (i tak się zrzeszali) sprawiał, że wytwory warsz-
tatowe uznawano za dzieła mistrza. Przy czym udział mistrza często ograniczał się do przygotowania 
projektu i nadzoru nad wykonawstwem. Nawet Dürer zatrudniał formschneiderów, krojących drzewo-
rytnicze klocki według jego projektu. Mimo to sygnowane były one jako dzieła mistrza. Oznaczenie 
sygnaturą wskazywało więc na firmę. Jeżeli zaś sygnatura była podpisem, to stanowił on to, co dziś 
w malarstwie i grafice nazywamy logotypem firmy.

Sytuacja zmieniła się u schyłku XVI w., kiedy to od artystów chcących imiennie osygnować swe 
obrazy zaczęto wymagać osobistego udziału w wykonawstwie. Objęło to również grafikę, czego przy-
kładem może być twórczość Rubensa, rzadko przecież sygnującego:

 
Fot. 381a Fot. 381b

Upowszechnianie technik metalowych, w tym zwłaszcza technik trawionych (np. akwaforta), zwró-
ciło także uwagę na kwestię wykonawstwa przez zakłady drukarskie, którym twórcy zlecali sporządza-
nie odbitek, a nawet przygotowywanie samych matryc. Na wartość (artystyczną i rynkową) dzieł miał 
więc wpływ i twórca (projektant), i wykonawca:

 4 G. Vasari: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Przeł. K. Estreicher. T. 5. Warszawa—Kraków, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 268.
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Fot. 382a Fot. 382b

Gdy twórca pełnił obie te funkcje, tzn. zarówno przygotowywał treść rysunkową, jak i wykonywał 
płytę, zaznaczał to przez odpowiednie sygnowanie:

 
Fot. 383

Sami współpracownicy także zyskali poczucie tożsamości zawodowej, oczekiwali zaznaczania swe-
go udziału i prawa te uzyskali:

 
Fot. 384a Fot. 384b

Na grafikach pojawiały się wskazania ról: kto narysował projekt matrycy, a kto przygotował płytę:

 
Fot. 385a Fot. 385b
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Dla tak rozbudowanych sygnatur nie było już miejsca w odbijanym przedstawieniu, przeniesiono je 
więc na margines (o czym będzie dalej mowa). Reguł tych przestrzegano dość rygorystycznie. I tak 
Hoggarth, gdy osobiście wykonał wszystkie czynności, skrupulatnie je wyliczał:

 
Fot. 386

W XVI w. na rynku pojawiła się tzw. grafika reprodukcyjna — artystyczne, graficzne opracowania 
znanych dzieł sztuki malarskiej. Czasami czynili to sami malarze, jeżeli uprawiali również grafikę, a tak 
robiło wielu (np. Rembrandt). Częściej jednak obraz służył za źródło inspiracji. Jego treść — z sygna-
turą — grafik odtwarzał na płycie, a na marginesie opisywał swe autorstwo. Jeżeli odtwarzał dzieło 
niesygnowane, to nazwisko malarza towarzyszyło sygnaturze grafika:

 
Fot. 387

Respektowanie tego wymogu przysłużyło się atrybucjom, dzięki temu bowiem po latach, na podstawie 
zapisów na grafikach, można było ustalić, kto namalował niesygnowany obraz, który grafikowi posłużył 
za pierwowzór. W ten właśnie sposób w XIX i XX w. rozpoznano autorstwo niektórych dzieł Watteau5.

Wielu ówczesnych kolekcjonerów obcinało marginesy, by odbitki łatwo i dobrze prezentowały się 
w portfolio. Z czasem odbitki, na których pozostały oznaczenia autora dzieła pierwotnego, a odcięte 
zostały oznaczenia grafika, zaistniały na rynku jako dzieła reprodukowanych malarzy:

 5 J. Ferré: Watteau. Paris, Editions de vergeurs, 1980, s. 12.
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Fot. 388

Dorobek niektórych twórców „wzbogaciły” także reprodukcje cykli. Autorzy starali się więc o urzę-
dowe poświadczenia wyłączności praw i uzyskiwali je:

 
Fot. 389

Również Goltzius w sygnaturach przypominał o swych prawach:

 
Fot. 390

a na płytach pieczołowicie opisywał role wykonawcze:
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Fot. 391

Matryce (klocki, płyty) były odbijane wiele lat po śmierci artystów. I tak dużo akwafort Rembrand-
ta odbito w XIX w. Ponieważ płyty przetrwały w dobrym stanie, odbitki identyfikować można tylko 
dzięki badaniom materiałoznawczym (papieru, farb). Zużyte płyty poddawano regeneracji, a na odbit-
kach pojawiały się sygnatury restauratorów.

W XIX w. nastąpiło upowszechnienie technik wykorzystujących łatwo zużywające się matryce. Ja-
kość odbitki była uzależniona od kolejności jej wykonania. Na grafikach pojawiły się nowe informacje 
pisemne — wskazanie wielkości nakładu i numeru odbitki:

 
Fot. 392a Fot. 392b

W XX w. zanikł zwyczaj oznaczania wykonawcy odbitek, mimo że artyści często sporządzone przez 
siebie matryce oddawali do odbicia w profesjonalnych zakładach, niekiedy swój udział ograniczając do 
wykonania rysunkowego (malarskiego) projektu. Na odbitce widniała tylko jedna sygnatura i cyfrowe 
oznaczenie danych o nakładzie, czasami pomieszczone w różnych miejscach. Sygnaturze niekiedy to-
warzyszyła data, a czasami także tytuł:

 
Fot. 393a Fot. 393b

Data wykonania projektu nie zawsze odpowiadała dacie sporządzenia odbitek; np. niektóre dzieła Goi 
odbito dopiero w XIX w., a niektóre suchoryty Chagalla i Marcoussisa z okresu międzywojennego od-
bite zostały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.
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Sytuację na rynku grafiki komplikowało zjawisko tzw. uwierzytelnionych reprodukcji6. Artyści udzie-
lali wydawcom praw do reprodukcji swych obrazów, a następnie nakład sygnowali własnoręcznym pod-
pisem lub ograniczali się do sygnatury na płycie. Takie odbitki również funkcjonowały w obrocie jako 
dzieła danego twórcy:

 
Fot. 394a Fot. 394b

Po wykonaniu umówionego nakładu matryce zazwyczaj niszczono przez przełamanie lub zarysowa-
nie. Niekiedy wydawca odkupywał od artysty prawa do wykonywania dalszych odbitek. Zdarzało się, 
że prawa nabywano od spadkobierców; takie nakłady sygnował i twórca, i spadkobiercy:

 
Fot. 395a Fot. 395b

Współczesne sygnatury wchodzić mogą w skład odbitki (przedstawionej treści); takie dzieło katalo-
gowo określane jest jako sygnowane na płycie:

 
Fot. 396a Fot. 396b

 6 O zamęcie na temat oryginalności odbitek zob. np. A. Jurkiewicz: Podręcznik metod grafiki artystycznej. Warszawa 
Arkady, 1975, s. 227 i nast.
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Miejscem spoczynku sygnatury może być pas międzywyciskowy, tzn. margines wyznaczany przez 
krańce odwzorowania i ślady oddziaływania prasy:

 
Fot. 397a Fot. 397b

Częściej jednak sygnatury składane są także na pasie pozawyciskowym, tj. między śladami krańców 
prasy a krańcami papieru:

 
Fot. 398a Fot. 398b

Sygnaturę można też złożyć na passe-partout:

 
Fot. 399a Fot. 399b

Może się też pojawić jako faksymilowa odbitka podpisu:
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Fot. 400a Fot. 400b

W wyborze sposobu sygnowania artyści mogą się kierować właściwymi im nawykami albo też zna-
mionuje ich pełna swoboda. Produkty warsztatu Cranachów opatrywano skrzydlatym wężem (smokiem):

 
Fot. 401a Fot. 401b

Na odbitkach Dürera występuje monogram z literą D wpisaną w literę A:

 
Fot. 402a Fot. 402b

Daumier zarówno obrazy, jak i grafiki sygnował monogramami:

 
Fot. 403a Fot. 403b
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Z kolei Balthus swe obrazy sygnował pełnobrzmiąco; podobnie też podpisywał grafiki:

 
Fot. 404a Fot. 404b

Analogicznie robili Braque:

 
Fot. 405a Fot. 405b

i Magnelli:

 
Fot. 406a Fot. 406b

Natomiast Kokoschka obrazy zazwyczaj sygnował monogramem OK.:

 
Fot. 407a Fot. 407b
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choć sporadycznie na jego obrazach spotyka się także pełnobrzmiące sygnatury:

 
Fot. 408a Fot. 408b

Z kolei grafiki twórca ten sygnował pełnym zapisem nazwiska:

 
Fot. 409a Fot. 409b

Choć znane są też jego grafiki sygnowane monogramem:

 
Fot. 410a Fot. 410b

Marc Chagall, sygnując na płycie:
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Fot. 411a Fot. 411b

posługiwał się sygnaturą uformowaną tak samo, jak jego sygnatury na obrazach:

 
Fot. 412a Fot. 412b

Natomiast jego sygnatury na pasie międzywyciskowym lub pozawyciskowym mają postać typowego 
podpisu:

 
Fot. 413a Fot. 413b

Podobnie zresztą dwojako osygnował projekt witraży do katedry w Reims:

 
Fot. 414a Fot. 414b

Soffici na obrazach sygnował wielkimi literami, ale na grafikach, na obszarze pozawyciskowym, 
podpisywał się „pismem naturalnym” (używając wielkich i małych liter):
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Fot. 415a Fot. 415b

Leger obrazy sygnował głównie pismem na wzór druku lub monogramem:

 
Fot. 416a Fot. 416b

a na grafikach podpisywał się „naturalnie”, stosując wielkie i małe litery:

 
Fot. 417a Fot. 417b

Także Bonnard inaczej sygnował na obrazach, a inaczej na grafikach:

 
Fot. 418a Fot. 418b
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Na rynku można spotkać odbitki pochodzące z tej samej płyty, z których część jest sygnowana na 
płycie, a część nie ma żadnej sygnatury lub sygnaturę odręczną. Stwierdzenie takiego faktu (a jest to 
charakterystyczne dla technik trawionych) nakazuje uznać, że te niesygnowane lub sygnowane tylko 
odręcznie to odbitki próbne, tzw. eprewy (l’épreuve).

Na odbitce często spoczywają dwie sygnatury — odbita na płycie i złożona odręcznie, co przydaje 
jej wartości, bo dowodzi, że nie uszła autorskiej kontroli nakładu:

 
Fot. 419a Fot. 419b

Sygnatury poza płytą (na marginesie) zazwyczaj składane są z użyciem standardowych narzędzi pi-
sarskich. Najczęściej jest to ołówek, ale spotyka się także inne narzędzia, jak np. pióro:

 
Fot. 420a Fot. 420b

Tego typu sygnatury doświadczonemu ekspertowi pisma nie stwarzają trudności identyfikacyjnych. 
Nietrudno też o skompletowanie materiału porównawczego, za taki bowiem mogą posłużyć podpisy na 
dokumentach i inne wypowiedzi pisemne.

O wiele większe trudności wykonawcom i ekspertom stwarzają sygnatury na płytach. Aby wyjaśnić 
istotę problemu, należy przywołać kilka informacji technicznych7.

Typowa odbitka powstaje z płyty — drewnianej (klocka drzeworytniczego), metalowej (np. mie-
dzioryty lub akwaforty), kamiennej (litografie, grawiury), szklanej (fluoroforty) bądź popularnych obec-
nie płyt polimerowych. Najpierw przygotowywany jest rysunkowy projekt, który następnie przenoszo-
ny jest na odpowiednio zagruntowaną płytę — z użyciem kryjącego środka pośredniczącego (transfer) 
lub wielootworowego szablonu (przeprócha). W ten sposób powstaje lustrzane odwzorowanie projektu 
(negatyw). Wtedy też na płycie (lub na jednej z płyt, jeżeli ma to być druk wielobarwny) powstaje sy-
gnatura, odwrócona podobnie jak reszta przedstawienia. W przypadku niektórych technik twórca, który 
o tym zapomni, będzie musiał odbitki osygnować po wykonaniu płyty. Próby nanoszenia sygnatury na 

 7 Więcej na ten temat zob. np. J. Catafal, C. Oliva: Techniki graficzne. Przeł. M. Boberska. Warszawa, Arkady, 2004; 
A. Krejča: Techniki sztuk graficznych. Przeł. A. Dulewicz. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984.
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już przygotowaną płytę zazwyczaj skutkują wykonaniem jej w porządku naturalnym; w efekcie na sa-
mej odbitce sygnatura zostanie odwzorowana na zasadzie lustrzanego odbicia:

 
Fot. 421a Fot. 421b

Niektórzy artyści dokonują transferu mentalnego, tzn. zamierzone dzieło od razu rytują (miedzio-
ryt) lub rysują (litografia) na płycie w postaci lustrzanego odbicia. Nie zawsze jednak potrafią podpi-
sać się w odwróconym porządku, chyba że nawykli do lustrzanego pisma „nie tą ręką” (lewą w przy-
padku praworęcznych lub prawą dla leworęcznych). O tym, jak trudno przełamywać osobniczo ukształ-
towany i utrwalony nawyk pisarski, świadczą np. sygnatury Laurensa lub Vallotona, którym nie zawsze 
udawało się właściwie uformować swój monogram:

 
Fot. 422a Fot. 422b

Dlatego też m.in. artyści na odbitkach sygnowanych w sposób lustrzany dodają sygnatury odręczne:

 
Fot. 423a Fot. 423b

Źródłem kolejnych trudności jest sam proces formowania sygnatury; chyba że mamy do czynienia 
z litografią, która w istocie zasadza się na transferze. W technikach ciętych twórca zmaga się z opo-



rem materii, rytując rylcem, odpowiednią igłą etc. Pojawiają się więc uchyłki i niezborności duktu, ja-
kich nie znajdzie się w spontanicznych grafizmach. Paradoksalnie, niektóre z nich (np. technika suchej 
igły) stwarzają możliwości nieznane innym technikom, jak subtelne uzewnętrznienie nacisku. Najmniej 
trudności stwarzają, a co za tym idzie, powstają najmniej zdeformowane dukty w przypadku rytowania 
w miękkim kamieniu (kamienioryt). Zborne i przejrzyste dukty dają także odbitki z należycie przygo-
towanych płyt trawionych (akwaforta, kwasoryt etc.). Samo formowanie następuje bowiem w plastycz-
nej warstwie zabezpieczającej (np. w wosku akwafortowym). Ponieważ jednak trawienie wyżłobień nie 
przebiega jednakowo, dukt będzie mniej lub bardziej nieregularny na krawędziach, a zarazem względ-
nie jednolity na całej swej długości. Z tego też względu za optymalny materiał porównawczy dla iden-
tyfikacyjnych badań sygnatur z płyt mogą posłużyć tylko sygnatury odbijane tą samą techniką.
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6. SYGNOWANIE RZEŹBY

Równie długo, jak obrazy, sygnowane są rzeźby, o czym świadczy sygnatura Nicoli Pisana na jednej 
z jego ambon czy też gmerki na rzeźbach Wita Stwosza1. Sygnowano również płaskorzeźby:

Fot. 424

Co prawda, stosowane przez rzeźbiarzy materiały i narzędzia wydają się nie sprzyjać pisaniu. A jed-
nak jeszcze w antyku akty prawne promulgowano na kamiennych stelach, a pisać uczono przez ryto-
wanie na drewnianych tabliczkach pokrytych woskiem. Kto potrafi wyrzeźbić postać, ten również na 
rzeźbie odwzoruje swój podpis. Najłatwiej przychodzi to autorom rzeźb odlewanych, bo materiał, np. 
glina, który służy do sporządzenia modelu umożliwiającego przygotowanie formy, jest plastyczny. Nie-
trudno więc na takim modelu pisać rylcem w sposób, który odda osobniczy nawyk pisarski, jaki uze-
wnętrznia się podczas podpisywania obrazów:

 1 W literaturze często powtarzany jest błędny pogląd, że pierwszym sygnującym nowożytnym artystą był Nicolo Pisano, 
zob. np. J. Guze: Na tropach sztuki. Warszawa 1958, s. 141. O rzeźbach Wita Stwosza (Veita Stossa) zob. np. Germanisches 
Nationalmuseum Nürnberg. München, Prestel, 1994, s. 88.
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Fot. 425a Fot. 425b

Jeśli materia sprawiać będzie naturalny opór, autor co najwyżej zmieni sposób podpisywania — 
z kursywy rytowanej w miękkim gipsie na wyrzeźbione w marmurze, wzorowane na druku kapitaliki:

 
Fot. 426a Fot. 426b

Choć i na rzeźbach marmurowych znaleźć można sygnatury zapisane kursywą:

 
Fot. 427
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Niemniej niektórzy artyści zmieniają sposób sygnowania — obrazy sygnują pełnobrzmiąco, a rzeź-
by, tak jak płyty do sporządzania odbitek graficznych, monogramami:

 
Fot. 428a Fot. 428b

Zdarzało się jednak, że artyści jedne rzeźby sygnowali pełnobrzmiąco, a inne za pomocą monogramu:

 
Fot. 429a Fot. 429b

Sygnatura może spoczywać na głównej części rzeźby:

 
Fot. 430a Fot. 430b
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na jej podstawie:

 
Fot. 431a Fot. 431b

lub na otoku podstawy (cokołu):

 
Fot. 432a Fot. 432b

Jak już wspomniano, najłatwiej ostateczną postać sygnatury uformować w tworzywie plastycznym 
— gipsie lub ceramice, np. majolice przed jej wypaleniem:

 
Fot. 433a Fot. 433b

Jeżeli jednak sygnatury nie nałożono we wczesnym etapie, jeszcze przed odlaniem, jej naniesienie wy-
magać będzie grawerowania lub repusowania:
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Fot. 434a Fot. 434b

Sygnowane są także rzeźby drewniane, w których sygnatury są snycersko wycinane:

 
Fot. 435a Fot. 435b

Wydawać by się mogło, że oporne tworzywa, z jakimi mają do czynienia rzeźbiarze, zniechęcać 
będą do obfitości słownej. Jednak na rzeźbach, podobnie jak na obrazach, znaleźć można sygnatury 
dedykacyjne:

 
Fot. 436
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a nawet autoprezentacje:

 
Fot. 437

Na rzeźbach, oprócz oznaczeń personalizujących, znaleźć można daty roczne, a niekiedy też dzienne:

 
Fot. 438a Fot. 438b

Tak jak na obrazach, na rzeźbach daty zapisywane są zarówno cyframi rzymskimi, jak i arabskimi, czę-
ściej jednak za pomocą tych ostatnich:
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Fot. 439a Fot. 439b

Niejednokrotnie towarzyszą im oznaczenia miejsca powstania dzieła:

 
Fot. 440a Fot. 440b

a w przypadku rzeźb odlewanych — wskazanie wykonawcy odlewu:

 
Fot. 441a Fot. 441b

i numeru odlewu:



 
Fot. 442a Fot. 442b
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7. FAŁSZOWANIE SYGNATUR

Jak wcześniej wspomniano, Guy Isnard twierdził, że dziewięćdziesiąt procent autentycznych obra-
zów nie ma sygnatury, ale dziewięćdziesiąt procent falsyfikatów nosi sygnaturę1. Jak w każdym zgrab-
nym powiedzeniu i w tym wiele jest uproszczenia. Wcześniej wzmiankowano już o przyczynach braku 
sygnatur na niektórych obrazach. Także niezgodność powszechnie aprobowanej atrybucji dzieła z au-
tentycznością sygnatury jest bardzo urozmaicona.

Najczęściej spotyka się sytuację, w której ani autorstwo dzieła, ani też spoczywającej na nim sygna-
tury nie budzi wątpliwości. Powszechna zgoda w tej kwestii może wynikać z niebudzącej wątpliwości 
proweniencji dzieła lub być rezultatem odpowiednich badań.

Choć sygnatura może wskazywać na autora, któremu przypisywane jest dzieło, to niekoniecznie jest 
autentyczna, np. mogła zostać domalowana. Od dawna wiadomo, że niektóre z monogramów Dürera na 
niesygnowane dzieła tego mistrza naniósł Sandrart2. Znany jest też obraz van Eycka z późniejszą sy-
gnaturą, być może naniesioną po zmianie ramy3:

 
Fot. 443

Także w stuleciu następnym po powstaniu obrazu domalowano sygnaturę Boscha na replice Kusze-
nia św. Antoniego, znajdującej się w zbiorach brukselskiego Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych4:

 1 Za: W. Froentjes: Kunstfälschungen (Bilderfälschungen) im international Bereich. In: Betrug und Urkundenfälschung. 
Wiesbaden 1956, s. 241.
 2 H. Tietze: Genuine and False. Copies, Imitations, Forgeries. London, Max Parrish & Co, 1948, s. 13.
 3 Zob. Gemäldegalerie Berlin. Berlin, Staatliche Museen zu Berlin-Preussicher Kulturbesitz, 1996, s. 45—46.
 4 Zob. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles 1984, s. 28; The Royal Museums of Fine Arts of Belgium. 
Brussels, Alice, 1996, s. 38.
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Fot. 444

W minionych stuleciach niektórzy właściciele zdawali się traktować sygnatury w sposób przypomi-
nający współczesne tabliczki z oznaczeniem autora; dopisywano je bowiem niekiedy, absurdalnie, w ję-
zyku posiadacza dzieła:

 
Fot. 445a Fot. 445b

Częściej jeszcze niż ma to miejsce w przypadku obrazów dopisywane sygnatury pojawiają się na 
niesygnowanych rysunkach lub odbitkach grafik:

 
Fot. 446a Fot. 446b

Ostateczna atrybucja dzieła może nie budzić wątpliwości, ale sygnatura będzie wskazywać na inne-
go autora. Przyczyny tego mogą być dwojakie. Pierwsza grupa sytuacji to błędne rozpoznanie autor-
stwa obrazu i domalowywanie nań sygnatury odpowiedniej do błędnego rozpoznania. Takie sygnatu-
ry nazywane są apokryficznymi. Za przykład niech posłuży dzieło Taddea di Bartolo5, które opatrzo-
no sygnaturą Duccia:

 5 Zob. Nancy musée des Beaux-Arts, peinture italiennes et espagnoles XIVe—XIXe siècle. Nancy, Roche-la-Molière, 2006, 
s. 145.
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Fot. 447

Drugi rodzaj przyczyn to tzw. przesygnowania. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, obrazy nie-
których artystów, nawet znamienitych, ale dzieła których nie cieszą się już zainteresowaniem potencjal-
nych nabywców, opatrywane są sygnaturami artystów aktualnie popularnych. To praktyka znana jeszcze 
z czasów antycznych. Z analizy zabytków ówczesnej literatury wiadomo, że dorabiano sygnatury rzeź-
bom Praksytelesa i Mirona, a także obrazom (imitowały np. dzieła Pausiasza lub Zeuksisa)6. Tak sta-
ło się z częścią dorobku Vermeera van Delft, która została przesygnowana — widnieją na niej nazwi-
ska van Laen i Pieter de Hoogh7. W zbiorach weneckiego Museo Correr znajduje się obraz przedsta-
wiający Chrystusa Zmartwychwstającego, autorstwa Giovanniego Belliniego, na którym umieszczono 
kiedyś monogram Dürera8. Dzieła niektórych współczesnych sobie artystów, zwłaszcza w różnych kra-
jach, mogą być niejednakowo pokupne. Za przykład może posłużyć głośna w latach osiemdziesiątych 
minionego stulecia sprawa dzieł fińskiego malarza Alberta Edelfeldta, którego obrazy w Szwecji prze-
sygnowywano na dzieła Carla Larssona, autora cieszącego się tam większym zainteresowaniem rynku.

Kolejna postać niezgody atrybucji z sygnaturą to grupa sytuacji, w których autorstwo sygnatury nie 
jest kontestowane, ale rzeczywiste autorstwo obrazu tak. I to też przejawia się różnie. Badania prowa-
dzone w ramach Rembrandt Research Project potwierdziły, co wcześniej podejrzewano i na co zyskano 
częściowe potwierdzenie we wspomnianych badaniach spuścizny Rembrandta znajdującej się w zbiorach 
muzeum Mauritshuis, że Rembrandt swym nazwiskiem sygnował dzieła współpracowników9. W świe-
tle ówczesnych zasad regulujących kwestię autorstwa było to działanie legalne. Natomiast inne zacho-
wania są bardziej kontrowersyjne. Na przykład na spuściznę Bouchera składają się m.in. liczne repli-
ki, choć należałoby je uznawać tylko za kopie. Wiadomo bowiem, że uczniom polecał on kopiowanie 
swych dzieł, a udane kopie bez skrupułów podpisywał swym nazwiskiem10. Czym innym są tzw. sy-
gnatury dobroczynności, gdy artyści o ustalonej pozycji na rynku podpisywali swym nazwiskiem dzie-
ła kolegów, by ułatwić im ich sprzedaż. Z takiego rodzaju „wspierania” znani byli np. Corot i Vla-
minck11. Jeszcze czym innym są sygnatury wyłudzone, tzn. gdy dzieło przedkładane jest artyście do 
osygnowania jako rzekomo przez niego namalowane. Ofiarami takich wyłudzeń byli m.in. wspomnia-
ny Vlaminck, a także Picasso. Z kolei Chirico uwikłany został w kłopotliwy proces, jaki wytoczył mu 
nabywca tak osygnowanego obrazu.

Istnieją też dawne kopie dzieł, na których położono skopiowane sygnatury12:

 6 H. Tietze: Genuine and False. London, Parish, 1948, s. 16.
 7 O. Kurz: Fakes, a handbook for collectors and students. London, Faber, 1948, s. 39 i 45.
 8 M. Olivari: Giovanni Bellini. Scala, Firenze, 1990, s. 7; zob. także R. Gofen, G. Nepi-Scirè: Il colore ritrovato, Bel-
lini a Venezia. Wenecja, Electa, 2000.
 9 Zob. A.B. De Vries, M. Tóth-Ubbens, W. Froentjes: Rembrandt in the Mauritshuis. The Haguse, Sijthoff & Noord
hoff, 1978; W. Froentjes, H.J.J. Hardy, R. Kuile-Haller: Een schriftkunding onderzoek van Rembrandt signaturen. „Oud 
Holland Jaargang” 1991, vol. 105, nr 3.
 10 H. Tietze: Genuine and False…, s. 13.
 11 Zob.: K.C. Johnson: Fakes and Forgeries. Minneapolis, Minneapolis Institute of Art, 1973, s. 3; O. Kurz: Fakes…, 
s. 57; H. Kotschenreuther: Fälschern-eine Wiessenschaft. „Arties” 1975, vol. 27, Nr. 4; H. Neugass: Triumph der Fälscher. 
„Weltkunst” 1973, vol. 43, Nr. 23 i 24; vol. 44, Nr. 24.
 12 Zob. np. D. De Vos: Musée Groeninge. Bruges, LudionGand, 1996, s. 12.
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Fot. 448

Fałszerze zazwyczaj opatrują imitacje sygnaturami. Nie zawsze jednak muszą to robić, gdy swym 
produktom nadali takie znamiona artystyczne, że bez osygnowania mogą liczyć na oczekiwane atry-
bucje. Postępował tak np. Han van Meegeren. Dlaczego zatem to czynią? Wolno mniemać, że powo-
dem jest ten sam mechanizm decyzyjny, który sprawia, że sfałszowane testamenty częściej niż auten-
tyczne opatrywane są podpisami świadków. Fałszerz bowiem nie chce wzbudzać jakichkolwiek wątpli-
wości. Niekiedy przy tym dowodzi niezrozumienia istotnych znamion sygnatury imitowanego twórcy13. 
Za przykład niech posłuży imitacja dzieła Kandinsky’ego, który jak wiadomo sygnował monogramem 
o postaci inkluzyjnej. Natomiast jego naśladowcom zdarza się położyć na imitacji monogram rekluzyjny:

 
Fot. 449a Fot. 449b

Tak jak każdy podpis, sygnaturę można sfałszować, podrabiając ją lub przerabiając. Podrobienie może 
być mniej lub bardziej udanym naśladownictwem niewprawnym:

 
Fot. 450

 13 Rohrich, kierując się doniesieniami o tym jakoby Lucas Cranach w rzeczywistości nazywał się Müller, sygnował jego 
imitacje oboma nazwiskami, zob. O. Kurz: Fakes…, s. 40 i nast.
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lub wyuczonym:

 
Fot. 451

Szczególną postać przybiera naśladownictwo dysymulacyjne. Zachowanie fałszerzy przypomina tu 
działania producentów, którzy swe produkty oznaczają w sposób przypominający znane marki, np. Pa-
rasonic wobec Panasonic lub Lievys wobec Levi’s. W tym przypadku fałszerz, upodobniwszy całość 
sygnatury do cudzego znaku, wprowadza doń pewne zmiany, by móc wyprzeć się intencji podrobienia 
cudzego znaku. Za przykład mogą posłużyć imitacje dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza sygnujące-
go jako Witkacy, które imitator opatrywał sygnaturami o treści Witkax. Nabywca mógł błędnie sądzić, 
że doszło do autorskiej, machinalnej, przesadnej rozbudowy jednej z gramm współtworzących literę y:

 
Fot. 452a Fot. 452b

Istnieje również podrobienie przez doraźne kreowanie, kiedy to fałszerz cudzego grafizmu nie imi-
tuje, lecz jedynie składa podpis o określonej treści.

Przerobienie sygnatury może polegać na zmianie jednej z liter współtworzących pierwotną sygnatu-
rę. Na przykład w Niemczech sygnatury Eibla przerabiano na Leibla14. W Polsce, zanim dzieła Cheł-
mińskiego powróciły do rynkowych łask, przerabiano jego sygnatury na Chełmoński15.

Przerobienie sygnatury może też polegać na zmianie imienia twórcy. I tak Beskidzki kościółek autor-
stwa Kazimierza Fałata, który dzieło swe podpisał tylko nazwiskiem, stało się dziełem jego ojca, gdy 
do nazwiska autora dopisano skrót imienia Julian.

 14 F. Arnau: Sztuka fałszerzy, fałszerze sztuki. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1964, s. 67. O fałszowaniu obra-
zów Leibla zob. także J. Goll: Kunstfälscher. Leipzig 1962, s. 148 i nast. oraz T. Würtenberger: Criminological and Cri-
minal Law Problems of the Forging of Paintings. In: Aspects of Art Forgery. Ed. J.M. Bemmelen. The Hague 1962, s. 27.
 15 To praktyka znana od dawna, bo np. monogramy Schaefeleina (HS) przerabiano na monogramy Holbeina (HH), zob. 
O. Kurz: Fakes…, s. 47.
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Fot. 453

Wypada się też odnieść do kwestii odpowiedzialności karnej za sfałszowanie sygnatury16. Najlepiej 
z problemem tym uporano się w Holandii, gdzie jeszcze w 1912 r. do kodeksu karnego wprowadzono 
art. 326bis, przewidujący karę więzienia do 2 lat dla każdego, „kto na dziele literatury, nauki, sztuki 
lub wyrobie umieszcza fałszywe nazwisko lub znak, albo przerabia prawdziwe nazwisko lub prawdzi-
wy znak, z zamiarem wyciągnięcia korzyści z tego, że dzieło to będzie uważane za wykonane przez 
osobę, której nazwisko lub znak został naniesiony”. Zgodnie z tym samym przepisem, tej samej ka-
rze podlega ten, „kto z rozmysłem sprzedaje dzieło literatury, nauki, sztuki lub wyrób, na który nanie-
siono fałszywe nazwisko lub znak albo przerobiono prawdziwe nazwisko lub znak, kto taki przedmiot 
oferuje do sprzedaży, wysyła, posiada w zapasie do sprzedaży lub wprowadza na terytorium państwo-
we leżące w Europie, tak jakby to dzieło było wykonane przez tego, czyje nazwisko lub znak zosta-
ły fałszywie naniesione”17.

W niemieckim prawie doktryna zaleca traktowanie fałszerstwa sygnatury jako fałszerstwa dokumen-
tu. Sygnując bowiem obraz, twórca deklaruje, że jest jego autorem, oraz że dzieło swe uważa za skoń-
czone i nadające się do obrotu18.

Podobnie w tej kwestii wypowiadała się polska nauka prawa, uznając — na gruncie poprzednio 
obowiązującego kodeksu karnego — że chodzi przecież o sfałszowanie wypowiedzi mogącej służyć za 
dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne (art. 265 d.k.k.)19.

Sytuacja skomplikowała się po nowelizacjach polskiego ustawodawstwa, wynikłych m.in. ze zmian 
ustrojowych. Przegląd uregulowań normatywnych wykazuje bowiem, że zastosowanie mogą znaleźć:
1)  ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568), zgodnie z po-

prawką z dn. 24 lutego 2006 r. penalizująca:
—  podrobienie lub przerobienie zabytku, w celu użycia takiego przedmiotu (obiektu) w obrocie za-

bytkami,
—  zbycie tak wytworzonego falsyfikatu,
—  za popełnienie któregoś z tych czynów przewidująca takie same kary: grzywnę, karę ogranicze-

nia wolności lub karę pozbawienia wolności do 2 lat;
2)  ustawa — Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553) w art. 286 penalizująca oszustwo, tj. czyn 

polegający na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wykorzystania błędu lub niezdolności do nale-

 16 O odpowiedzialności karnej za sfałszowanie dzieła sztuki zob. także: A. Szczekała: Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnie-
nia prawnokarne. Warszawa, Wolters Kluwer, 2012, s. 94—141 lub D. Wilk: Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kry-
minalistyczne. Warszawa, C.H. Beck, 2015, s. 33—77, 219—282.
 17 W. Froentjes: Kunstfälschungen (Bilderfälschungen)…
 18 T. Würtenberger: Criminological…, s. 22.
 19 Zob. np. T. Dukiet-Nagórska, T. Widła: Odpowiedzialność karna za sfałszowanie obrazu. „Nowe Prawo” 1980, nr 4, 
s. 10.
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żytego pojmowania przedsiębranego działania; za czyn taki, jeżeli działa w celu osiągnięcia korzy-
ści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Natomiast w przypadku sfałszowania sygnatury lub daty:

1)  tenże sam Kodeks karny, bo w art. 306 k.k. wskazano, że sprawca podrobienia lub przerobienia zna-
ku identyfikacyjnego, daty produkcji etc. podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat; w tu istot-
nej kwestii zachowano też treść poprzednio obowiązującego przepisu (art. 265 d.k.k.) odnośnie do 
fałszerstw dokumentów (obecnie art. 270 k.k.);

2)  ustawa — Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117), bo w art. 305 p.w.p. prze-
widziano, że za oznaczanie towaru podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia go do 
obrotu lub za dokonanie obrotu tak oznaczonym towarem grozi kara grzywny, ograniczenia wolno-
ści lub pozbawienia wolności do 2 lat;

3)  ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503), w której art. 25 prze-
widziano karę grzywny lub aresztu dla osoby, która przez oznaczenie towaru lub usługi wprowadza 
klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania etc.
Wydawać by się mogło, że z tym nagromadzeniem norm można się łatwo uporać, odwołując się do 

klauzul derogacyjnych głoszących, że lex posterior derogat legi priori, oraz że lex specialis derogat 
legi generali. Obie nakazywałyby za miarodajne uznać uregulowania zawarte w art. 109a u.o.z.o.z. lub 
w art. 109b u.o.z.o.z. Rzecz jednak w tym, że nie każdy falsyfikat można uznać za imitację (przerób-
kę) zabytku. W świetle art. 3 u.o.z.o.z. jest nim bowiem tylko „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich 
części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadec-
two minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Niezależnie od faktu, że nie każdy zabytek 
to dzieło sztuki, kryterium czasu pochodzenia (z minionej epoki) nie będą spełniać imitacje (przerób-
ki) dzieł współczesnych. Zasadne więc wydaje się uznanie, że podrabianie (przerabianie) dzieła sztuki 
to czynności przygotowawcze do czynu opisanego w art. 286 k.k., a sam czyn ziści się z chwilą do-
prowadzenia kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, o ile oczywiście podejmowany będzie 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W przeciwnym wypadku należałoby przyjąć, że za sfałszowa-
nie (wprowadzanie do obrotu) dzieła rzekomo pochodzącego z minionej epoki grozi niższa kara, aniże-
li za sfałszowanie dzieła współczesnego, to zaś w świetle wykładni funkcjonalnej jest nie do zaakcep-
towania i kłóciłoby się z zasadą racjonalnego ustawodawcy.

Także, kierując się zakresami zastosowania i zakresami normowania, w przypadku sfałszowania (pod-
robienia, przerobienia) sygnatury za właściwą należy uznać normę opisaną w art. 306 k.k. Dziś prze-
cież — inaczej niż w czasach Mistrzów Dawnych — twórczość artystyczna nie mieści się w zakresie 
normowania opisanego w Prawie własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji20. Należy też wziąć pod uwagę, że zajdzie konieczność kwalifikacji czynu z odwołaniem się do 
konstrukcji tzw. kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy (tu art. 286 k.k. i art. 306 k.k.). Tak będzie 
wtedy, gdy wytworzony zostanie obraz (odbitka graficzna, rzeźba) i opatrzony zostanie podrobioną sy-
gnaturą, a także gdy sprawca wytworzy falsyfikat, nanosząc sygnaturę bądź przerabiając już istniejącą. 
Zdaniem przedstawicieli doktryny, zbieg art. 306 k.k. z art. 270 k.k. należy traktować jako kumulatyw-
ny21. Odmienne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dn. 19 marca 2003 r. (III KKN 
207/01), stwierdzając, że przedmiot przestępstwa nie może być zarazem znakiem identyfikacyjnym i do-
kumentem, a zatem że zastosowanie art. 270 k.k. wyłącza możność zastosowania art. 306 k.k.22 Wyda-
wać by się mogło, że stanowiska Sądu Najwyższego nie można podzielić z uwagi na powszechnie ak-
ceptowaną konotację nazwy sygnatura, bo zdaje się ona odgrywać obie role — oczywiście znaku iden-

 20 Zauważyć wypada, że doktryna zaleca, aby w przypadku zbiegu art. 306 k.k. z art. 305 p.w.p. stosować konstrukcję zbie-
gu kumulatywnego, choć dopuszcza też możliwość wyłączenia stosowania art. 305 p.w.p. przez art. 306 k.k., zob. R. Zawłoc-
ki: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarce. W: „System Prawa Karnego”. Red. A. Marek. T. 9. Warszawa, C.H. Beck, 
2011, s. 755. W rozważanej tu sytuacji zasadne będzie właśnie przyjęcie, że dochodzi do wzmiankowanego wyłączenia.
 21 Tak m.in. ibidem, s. 752.
 22 OSNK 2003, nr 1, poz. 580.
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tyfikacyjnego, ale i dokumentu. Czy jednak obecnie — gdy do rozważenia są obie kwalifikacje — rze-
czywiście sygnatury można nadal uznawać za dokumenty? Trudno bowiem uważać za dokument cztery 
kółka stanowiące logo firmy Audi lub jedno, ale z gwiazdką, czyli logo firmy Mercedes-Benz23. A prze-
cież sygnatura też może być aliterowa, np. piktogramy Cranachów. Również uznanie za dokumenty za-
pisów o treści Renault lub Ford zdaje się kłócić z intuicją językową. Odwołanie do intuicji wydaje 
się zasadne, gdyż — jak wynika z obserwacji praktyki — właśnie nią zdają się kierować sami twórcy. 
Na przykład Jerzy Kossak jedną ze swych typowych scenek z ułanami sygnował i datował na awersie:

 
Fot. 454

Na rewersie tego obrazu dopisał potwierdzenie swego autorstwa:

 
Fot. 455

opatrując go podpisem o takiej samej konstrukcji, jak sygnatura na awersie:

 
Fot. 456

 23 Per analogiam, stanowisko odrzucające uznawanie sygnatur za dokumenty zdaje się też potwierdzać teza Sądu Najwyż-
szego, który uznał, że sfałszowanie tablicy rejestracyjnej pojazdu nie jest sfałszowaniem dokumentu.



~  165  ~

Zatem zbieg obu przepisów (art. 270 k.k. i 306 k.k.) należy uznać za pozorny i dla fałszerstwa sygna-
tury za właściwą uznać kwalifikację z art. 306 k.k.

Wątpliwości budzi także powszechnie akceptowany pogląd, zgodnie z którym dzieło (obraz, rzeź-
bę etc.) można sfałszować przez samo sfałszowanie sygnatury24. Sygnatura bowiem nie jest elementem 
obrazu jako takiego, ale bytem dodanym25. Dzieło sztuki plastycznej składa się ze śladów graficznych 
uporządkowanych w unaocznienia i znaki26. O ile unaocznienia stanowią o istocie obrazu — bez wzglę-
du na to, czy jest to obraz przedstawiający, czy też abstrakcyjny, na którym twórca unaocznia przymio-
ty (kształty i kolory) — o tyle z uwagi na nieobecność znaków obraz artystycznie zazwyczaj nie ucier-
pi. Innymi słowy, obecność znaków na obrazie nie jest konieczna. O tym, że stanowią one na obrazie 
wartość dodaną świadczy fakt, że z zasady mogą z niego być wyodrębnione bez naruszania jej struk-
tury artystycznej. Niczego w swej istocie nie utraciłby obraz Dürera, gdyby z haftu zdobiącego skraj 
sukni Madonny usunąć fragmenty literowe, które współtworzą monogramową sygnaturę.

 
Fot. 457

Samoistności sygnatur dowodzi też fakt ich egzystencji poza obrazami, np. jako fragmentów plaka-
tów reklamujących wystawy twórców. Jeszcze wymowniej na rzecz tezy o samoistności sygnatur świad-
czy fakt, że mogą one egzystować na rynku bez nośników w postaci obrazów lub rzeźb. Można się 
nimi posługiwać na oznaczenie modelu samochodu:

 
Fot. 458
 24 Piszący te słowa wcześniej również był zwolennikiem tego poglądu, zob. T. Dukiet-Nagórska, T. Widła: Odpowie-
dzialność karna…
 25 Od dawna zdawali sobie z tego sprawę muzealnicy, w katalogach zbiorów bowiem, obok reprodukcji obrazów, przed-
stawiano też znajdujące się na nich sygnatury, zob. np. Catalogue des tableau, miniatures, pastels, dessins encadrés, etc. du 
Musée de l’état à Amsterdam. Amsterdam 1911.
 26 P. Skubiszewski: Znaki w dziełach sztuki. W: Wstęp do historii sztuki, przedmiot, metodologia, zawód. Red. P. Skubi-
szewski. Warszawa 1973, s. 352.
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lub jako magnetycznymi zaczepami, umożliwiającymi mocowanie zapisków na drzwiach lodówki:

 
Fot. 459

Skoro zatem sygnatura jest bytem samoistnym, to jej sfałszowanie jest tylko sfałszowaniem sygna-
tury, a nie sfałszowaniem obrazu. I to bez względu na to, czy fałszywą sygnaturę naniesiono na obraz 
rzeczywistego autora, czy też obraz danego autora opatrzono sygnaturą artysty, którego twórczość cie-
szy się większym zainteresowaniem rynku (tzw. przesygnowanie).

Takie rozstrzygnięcie tej kwestii przesądzić może o losach produktu skomponowanego z dzieła za-
istniałego jako takie, następnie przesygnowanego i użytego w celu doprowadzenia nabywcy do nieko-
rzystnego rozporządzenia mieniem. W Polsce o losach narzędzi przestępstw rozstrzyga sąd, orzekając 
o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub o ich zniszczeniu. W innych krajach, np. w Holandii, 
sąd — fakultatywnie — może orzec o zniszczeniu podrobionego lub przerobionego obrazu27. Są jednak 
kraje, jak np. Szwecja, w których powinnością sądu jest orzec o zniszczeniu narzędzi przestępstw. Zro-
dziło to poważny problem orzeczniczy we wspomnianej już sprawie przesygnowanych obrazów Edel-
fedta, które od zniszczenia uratował dopiero „ekskulpujący” wyrok szwedzkiego Sądu Najwyższego. 
Uszanowanie poglądu rozdzielającego te dwa byty — dzieło i sygnaturę — w zarodku likwiduje takie 
rozterki i minimalizuje ryzyko, że w majestacie prawa dojdzie do czynienia wyrw w spuściznach twór-
ców, których dzieła przesygnowano.

W moim przekonaniu, słusznie też postępują posiadacze dzieł, na których spoczywają niewłaściwe 
sygnatury, gdy nie zlecają podczas prac konserwacyjnych ich usunięcia. Nawet jeżeli niezgodność tre-
ści sygnatury z wynikami badań atrybucyjnych jest niewątpliwa, to jednak usunięcie domalowanej sy-
gnatury uszczupla wiedzę o powikłanych czasami losach dzieła.

 27 T. Würtenberger: Criminological…, s. 15 i nast.
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8. EKSPERTYZA SYGNATUR MISTRZÓW DAWNYCH

Dowiedziono już, że sygnatury malarzy nowoczesnych można badać z wykorzystaniem metodyki 
kryminalistycznej ekspertyzy pismoznawczej. W grafizmach tych występują bowiem takie znamiona, 
jak w podpisach składanych na dokumentach, dlatego też mogą być one ujmowane z użyciem wspo-
mnianej metodyki1. Procedura ekspertyzy sygnatury malarskiej nie odbiega od stosowanej w klasycz-
nych badaniach dokumentów, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki materiałów piśmiennych — na-
rzędzi pisarskich, podłoży i środków kryjących. Jak jednak postępować w przypadku sygnatur spoczy-
wających na obrazach Mistrzów Dawnych? Niewątpliwie takie badania będą bardzo utrudnione z uwa-
gi na dzieje obrazów, ponieważ:

 — Niełatwe może być poznanie znamion nawyku osobniczego, wyrażonego w sygnaturze o kwestio-
nowanym autorstwie, z uwagi na częste dawniej agresywne zabiegi konserwacyjne. Nieco inaczej 
wyglądała kiedyś sygnatura Caravaggia na Dekapitacji św. Jana. Badania Lekcji anatomii dokto-
ra Tulpa, obrazu znajdującego się w zbiorach haskiego muzeum Mauritshuis, wykazały, że obec-
nie uzewnętrzniana sygnatura Rembrandta to już jej trzecia postać2. W tej sytuacji ekspert pierwot-
ną postać grafizmu pozna jedynie ze zdjęć rtg. lub IR, co oczywiście uszczupla zasób informacji.

 — Autorzy najdawniejszych sygnatur szczególnie eksponowali stronę estetyczną malowanego grafizmu 
i często zmieniali postać sygnatury. Oczywiście, z tego względu w takich sygnaturach słabo może 
być uzewnętrzniony osobniczy nawyk pisarski.

 — W przypadku niektórych artystów niełatwo o miarodajny materiał porównawczy, z uwagi na jego 
rozproszenie w różnych kolekcjach muzealnych i prywatnych. Ponadto po niektórych artystach po-
została tylko nieliczna spuścizna3.
Wszystko to prowadzi do wniosku, że w identyfikacyjnych badaniach sygnatur Mistrzów Dawnych 

większe znaczenie będą miały badania techniczne, a nie klasyczne badania porównawcze pisma.
Za charakterystyczny przykład może tu posłużyć ewolucja poglądu o autorstwie sygnatury Rem-

brandta złożonej na obrazie Bathsheba, znajdującego się w zbiorach haskiego muzeum Mauritshuis:

 1 Zob. T. Widła: Ekspertyza sygnatury malarskiej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
 2 A.B. De Vries, M. Tóth-Ubbens, W. Froentjes: Rembrandt in the Mauritshuis. The Hague, Sijthoff & Noordhoff, 
1978, s. 90.
 3 Znane jest tylko jedno dzieło Giotta — poliptyk Madonna w otoczeniu aniołów, znajdujące się w zbiorach bolońskiej 
Pinakoteki Narodowej, na którym spoczywa litera G uznawana za sygnaturę, zob. R. D’amico: The Pinacoteca Nazionale of 
Bologna. Venezia, Marsilio, 2001, s. 22. Po Mistrzu Jerzym, działającym w Wenecji w połowie XV w., pozostał tylko jeden 
sygnowany obraz, zob. L. Arrigoni, E. Daffra, P.C. Marani: The Brera Galery. Milano, Touring Editore, 1998, s. 74.
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Fot. 460

Dawniej jej autorstwo uchodziło za oczywiste, uznawano ją wręcz za modelową (einwandfrei signiert). 
Jednak w toku badań technicznych, przeprowadzonych w latach siedemdziesiątych XX w., ustalono, że 
sygnatura ta spoczywa na fragmencie dosztukowanym. W trakcie dalszych badań okazało się, że tego 
fragmentu obrazu nie wykonał nie tylko sam Rembrandt ani też nikt z jego warsztatu, ale że powstał 
on w kolejnym stuleciu4.

W analizach sygnatur Mistrzów Dawnych ważne też będą wyniki badań paleograficznych, w toku 
których trzeba będzie uwzględniać wzorce pisarskie obowiązujące w danym okresie, pozwalające ujaw-
nić ewentualne anachronizmy. Pod uwagę należy także wziąć autorskie upodobania. Wiadomo np., że 
Dürer opracował minuskułową wersję pisma gotyckiego (kursywy) i do tego bardzo urodziwego wzor-
ca się stosował, na co wskazuje np. inskrypcja towarzysząca monogramowej sygnaturze na portrecie 
Michaela Wolgemuta5:

 
Fot. 461

 4 A.B. De Vries, M. Tóth-Ubbens, W. Froentjes: Rembrandt…, s. 125.
 5 Zob. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. München, Prestel, 1994, s. 84.
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Na jego Autoportrecie ze zbiorów monachijskiej Starej Pinakoteki znajduje się jednak inskrypcja napi-
sana kursywą humanistyczną:

 
Fot. 462

Stąd też wątpliwości odnośnie do autorstwa tej inskrypcji6.
Należy też zwracać uwagę na błędy pisarskie. W literaturze opisywane są rzekome sygnatury El Gre-

ca (właśc. Dominikos Theotokopulos), nakreślone pismem łacińskim, gdy tymczasem twórca ten sy-
gnował tylko alfabetem greckim7.

W ocenie błędów należy jednak być ostrożnym. O ile ustalenia mogą być bardzo wymowne, gdyż 
np. trudno zakładać, aby Burgkmair, który sygnował bezbłędnie:

 
Fot. 463

mógł z błędem zapisać predykat (bingebat zamiast właściwego pingebat):

 6 U. Pfisterer przypuszcza, że inskrypcja ta pochodzi od Konrada Celtisa, zob. U. Pfisterer: Na podobieństwo Boga. 
W: Arcydzieła i mistrzowie. Red. C. Dell. Lesko, BOSZ, 2015, s. 148.
 7 O. Kurz: Fakes. London, Faber, 1948, s. 56. Z jednego z listów C. Pisarra do syna Lucjana wiemy, że na aukcji 
do strzegł rzekomo swój obraz, tyle że sygnowany z błędem, zob. ibidem, s. 65. G. Isnard opisał przypadek popełnienia błę
du przez fałszerza, który podrobił sygnaturę Jongkinda (zob. G. Isnard: Faux et Imitation dans l’Art. Paris 1960, s. 128), 
a K.C. Johnson — błąd pisarski imitatora dzieła K. Kolwitz (zob. K.C. Johnson: Fakes and Forgeries. Minneapolis, Min
neapolis Institute of Arts, 1973, s. 55). Dowodzi to, że fałszerze także popełniają błędy, podrabiając sygnatury malarzy nowo
czesnych.



~  170  ~

 
Fot. 464

o tyle w przypadku Canaletta (Belotta), którego sposób sygnowania jest dobrze znany:

 
Fot. 465

błąd w zapisie przydomka (Delotto zamiast właściwego Belotto) należy chyba uznać za rezultat niesta-
rannych zabiegów konserwacyjnych:

 
Fot. 466

W późniejszych sygnaturach częściej wyrażany jest osobniczy nawyk pisarski. Dzięki temu np. moż-
na było wyznaczyć quantum podstawowych cech znamiennych dla sygnatur Rembrandta, który zazwy-
czaj sygnował pismem naturalnym8.

 8 Zob.: J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering: A Corpus of Rembrandt Paintings. Do-
rdrecht 1986, T. 1, s. 53—59, T. 2, s. 99—106; W. Froentjes, H.J.J. Hardy, R. Kuille-Haller: Een schrifkundig onderzoek 
van Rembrandt signaturen. „Oud Holland” 1991, vol. 105, nr 3, s. 185—204; T. Widła: Rembrandt — nie-Rembrandt. W: Ob-
licza współczesnej kryminalistyki. Red. E. Gruza. Warszawa 2013, s. 295—301.



~  171  ~

Pismoznawcze badania porównawcze możliwe są także w przypadku sygnatur kaligraficznych, oczy-
wiście z uwzględnieniem zaleceń metodyki formułowanych wobec takiego materiału badawczego. Na-
wet bowiem w urodziwych kaligraficznie sygnaturach osiemnasto i dziewiętnastowiecznych można do-
strzec osobnicze odstępstwa od wzorca — zarówno w piśmie minuskułowym:

 
Fot. 467a Fot. 467b

jak i majuskułowym:

 
Fot. 468a Fot. 468b

Zatem również sygnatury Mistrzów Dawnych mogą być przedmiotem udanych identyfikacji pismo-
znawczych. Częściej jednak niż ma to miejsce w przypadku sygnatur malarzy nowoczesnych należy się 
liczyć z ryzykiem niepowodzenia identyfikacyjnego lub tylko częściowego powodzenia.
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9. PODSUMOWANIE

Analiza przebadanego materiału badawczego, na który składało się ok. 3 tys. sygnatur (z przewa-
gą sygnatur Mistrzów Dawnych), a także studia literatury przedmiotu prowadzą do wniosku, że dzieła 
sztuki i sygnatury to w zasadzie dwa różne światy. Pierwszy z nich to świat produktów artystycznych, 
drugi zaś to świat oznaczeń stosowanych przez twórców (producentów). Pierwszy niewątpliwie ma zna-
czenie prymarne. Niemniej jednak drugi z wymienionych światów, jako identyfikator wytwórcy, rów-
nież ma znaczenie podstawowe. Wymownie świadczy o tym fakt, że nazwa firma, używana na oznacze-
nie przedsiębiorcy, swój źródłosłów czerpie z włoskiego odpowiednika nazwy podpis (czyli sygnatura). 
W efekcie wytworzył się stan swoistej niezależności: dzieło sztuki w obszarze użytkowym może egzy-
stować bez sygnatury, choć brak ten może rodzić problemy atrybucyjne i autentyfikacyjne/falsyfikacyj-
ne oraz niekorzystnie wpływać na obrót rynkowy. O wiele rzadziej spotykana jest rynkowa samoistność 
sygnatur, co nie zaskakuje, istnieje bowiem rynek nazw i znaków firmowych. Związek obu wymienio-
nych światów wyraża się także w tym, że sygnatura wskazuje producenta i — pośrednio — przypisu-
je produktowi określoną renomę. Jednak i jakość produktów sygnaturze przydaje konotacji o tej reno-
mie. W tym sensie świat sygnatur jest wtórny wobec świata produktów artystycznych. Logiczną kon-
sekwencją tego zróżnicowania są uregulowania normatywne. W wielu bowiem krajach, a od pewnego 
czasu i w Polsce, osobno penalizowane jest fałszowanie dzieł sztuki i obrót takim produktami, osob-
no zaś podrabianie/przerabianie sygnatur na dziełach sztuki — na podobieństwo podrabiania/przerabia-
nia innych znaków producenckich. Słusznie, bo przecież ani autentyczność dzieła sztuki nie przesą-
dza o autentyczności sygnatury, ani też autentyczność sygnatury nie przesądza o autentyczności dzieła.

Sygnowanie zrodziło się jako emanacja ego twórcy. „Te ręce to namalowały” — zdają się mówić 
artyści z jaskiń Altamiry i Pont d’Arc. Stąd wzięły się sygnatury emfatyczne („To ja, Sandro, namalo-
wałem ten obraz…” — napisał Botticelli na Mistycznych Narodzinach), dlatego sygnowane są autopor-
trety, a artyści niżej uplasowani w warsztatowej hierarchii starali się choćby w skryty sposób oznaczyć 
swe autorstwo. Jednak już w starożytności pojawił się aspekt komercyjny, sygnatury bowiem podrabia-
no w antycznej Grecji, a tzw. sygnatury dobroczynności dawał jeszcze Apelles. Komercjalizacja zinsty-
tucjonalizowała się w późnym średniowieczu, gdy warsztaty artystów znalazły się w strukturze cecho-
wej, i rychło wysunęła się na pierwszy plan.

Sygnatury artystów współczesnych zazwyczaj konstrukcję swą wywodzą z naturalnych podpisów, 
oczywiście, z uwzględnieniem wpływu odmiennych przecież narzędzi i środków kryjących. Idzie to 
w parze z poczuciem tożsamości, samoistności artystycznej. Mówiąc językiem prawniczym, każdy twór-
ca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą (artystyczną), działa w swoim imieniu i na własny 
rachunek. Kiedyś, a wyrażają to również sygnatury, było inaczej. Na zewnątrz występowała firma, któ-
rą stanowił warsztat pozostający w miejskiej strukturze cechowej (gildii), albo, znacznie później, arty-
sta zrzeszony we wspólnocie regionalnej, nazywanej akademią malarską. Przynależność do gildii/aka-
demii nakładała na artystów określone powinności, których przestrzeganie było poddawane kontroli, ale 
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i stanowiło swoistą porękę jakości produktów. Jednym z wymogów było, aby oprócz sygnatur sperso-
nalizowanych istniały sygnatury warsztatowe (dziś ich odpowiednikami są firmowe logotypy). Z kolei 
sygnowanie przysługiwało tylko właścicielowi firmy (warsztatu). Zatrudnieni w niej artyści musieli się 
godzić z podrzędną pozycją w hierarchii i koniecznością malowania w stylu i w sposób wyznaczony 
przez mistrza (właściciela). Analiza praktyki sygnowania informuje więc również o emancypacji twór-
czej, o konieczności przechodzenia od pozycji wykonawcy do pozycji artysty samoistnego. Unaocznia 
też inne zjawiska społeczne, jak np. emancypacja kobiet artystek.

Nie zaskakuje stwierdzenie, że sygnatury Mistrzów Dawnych to także wypowiedzi artystyczne, tyl-
ko zwerbalizowane (dzisiaj też spotyka się takie sygnatury, choć maniera ta odbiega od powszechnej 
praktyki). Stwarza to osobny przedmiot badań — związku artyzmu, wyrażanego w dziele sztuki, z de-
koracyjnym uformowaniem wypowiedzi personalizującej. Dlaczego dawniej artyści na różnych dziełach 
sztuki sygnowali inaczej? Dlaczego niektórzy czynią tak i dziś? Dlaczego jedne dzieła sygnowali peł-
nobrzmiąco, a inne, choć o podobnych rozmiarach, za pomocą monogramów? Dlaczego zmieniali kon-
strukcje monogramów? Czy wzajemne wpływy artystyczne ograniczały się do dzieł, czy też obejmowa-
ły sygnowania, jak wskazują na to przykłady pochodzące zwłaszcza z XVI i XVII w., i jak się to ma 
do znanego kryminalistycznemu pismoznawstwu wpływowego upodobniania grafizmów?

O ile, jeśli chodzi o dawną praktykę sygnowania, na ramach można znaleźć wyjaśnienie praktycz-
ne (dzieła zazwyczaj zamawiano w postaci obramionej), o tyle w przypadku sygnowania na nibyra-
mach wyjaśnienie to już nie wystarcza. Dlaczego na nibyramach sygnują również malarze współcześni? 
Czy za praktyką tzw. sygnowania uwikłanego kryje się tylko skromność artysty, który z personalizującą 
enuncjacją nie chce się wysuwać na plan pierwszy, czy też zamiar niezakłócania całości kompozycji? 
W jakich relacjach pozostają osobowość artysty i preferowane sposoby sygnowania? Jak na sygnowa-
nie wpływają psychosomatyczne dysfunkcje artystów? Wymienione zagadnienia, a także inne opisane 
w niniejszym opracowaniu rodzą więcej pytań niż przekonujących odpowiedzi. Jednak w ogólnej me-
todologii nauk przyjmuje się, że ujawnienie i postawienie problemu niekiedy może być ważniejsze od 
jego rozwiązania. Zaobserwowany stan badań nad sygnaturami dowodzi, że można postawić wiele pro-
blemów, nie tłumaczy jednak, dlaczego dotąd ich nie stawiano. W rezultacie, jak stwierdzono, nie tyl-
ko w przewodnikach, ale nawet w muzealnych katalogach opisy sygnatur ograniczają się do prezenta-
cji ich treści, a monogramy występują tylko w dwóch rodzajach. Fakt, że informacje te bywają zdaw-
kowe, zdaje się wynikać z niedostatków języka — niewypracowania właściwej terminologii, która by-
łaby rezultatem odpowiednio wnikliwych badań.

Sygnatury Mistrzów Dawnych to materiał do badań paleograficznych, bo w nich kryją się zmiany 
liternictwa i innych zjawisk pisarskich, np. sposobów datowania preferowanych w różnych wiekach, 
czy też zapomnianych już nieco abrewiacji. Paradoksalnie, wyniki takich badań będą miały znaczenie 
w badaniach autentyczności dzieł sztuki. Niewiedza fałszerzy w tym zakresie wyraża się w ich błę-
dach, jednak tylko posiadający odpowiednią wiedzę ekspert będzie mógł je dostrzec. Potrzeba badań 
w tej dziedzinie ma więc nie tylko znaczenie poznawcze, ale i głęboko pragmatyczne. Jak stwierdził 
H. Wölfflin, „Nie wszystko jest możliwe w każdym czasie”, zatem ujawnianie anachronizmów pisarskich 
i językowych może się okazać źródłem jedynych przekonujących argumentów, jakimi będzie się kiero-
wał ekspert. Naturalne procesy starzenia się dawnych środków kryjących (farb), „agresywne”, a nawet 
poprawne warsztatowo zabiegi konserwacyjne mogą bowiem znacznie ograniczyć możliwości poznaw-
cze odnośnie do grafizmów, angażowane w toku porównawczych badań pisma. Przydaje to znaczenia 
wynikom badań tego, co w kryminalistycznej ekspertyzie pismoznawczej nazywane jest sferą treścio-
wo-językową. Jednak i klasyczne pismoznawcze badania porównawcze mogą być prowadzone na uży-
tek atrybucji lub autentyfikacji/falsyfikacji dzieł Mistrzów Dawnych, o czym np. świadczą badania nad 
sygnowaniem Rembrandta.



~  175  ~

10. WYBRANA LITERATURA

A Corpus of Rembrandt Paintings. Eds. J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering. 
The Hague—Boston—London, Martinus Nijhoff Publishers, 1982 (vol. 1), 1986 (vol. 2).

Adams-Jensen A.: Rembrandt f[ecit]. The Italic Signature and the Commodification of Artistic Identity. „Artistic 
Exchange” 1993, vol. 2.

Agnelli M.: Firma d’artista. Milano, Fenice, 1995.
Altmann L.: Leksykon malarstwa i grafiki. Przeł. A. Gadzała. Warszawa, Arkady, 2012.
Arcydzieła i mistrzowie. Red. Ch. Dell. Przeł. A. Binder, M. Tomaszewska. Olszanica, BOSZ [b.d.w.].
Arnau F.: Sztuka fałszerzy — fałszerze sztuki. Przeł. F. Buhl. Wrocław—Warszawa—Kraków, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, 1966.
Arnheim R.: Sztuka i percepcja wzrokowa. Przeł. J. Mach. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978.
Art and Cultural Heritage. Ed. B.T. Hoffman. New York (NY), Cambridge University Press, 2006.
Art Forgery. “The Metropolitan Museum of Art. Bulletin” (special issue), February 1968.
Aspects of Art Forgery. Ed. J.M. van Bemmelen. The Hague, Martinus Nijhoff, 1962.
Authentication in the visual arts. Eds. H.L.C. Jaffé, J. Storm van Leeuven, L.H. van der Tweel. Amsterdam, 

B.M. Israël BV, 1979.
Baines P., Haslam A.: Pismo i typografia. Przeł. D. Dziewońska. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

2010.
Ballo G.: Vero et falso nell’ arte moderna. Torino, La Bussola, 1962.
Banach A.: Pismo i obraz. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1966.
Baroni S.: Restauration et conservation des tableaux. Paris, Celiv, 1993.
Bénézit E.: Dictionaire critique et documentaire des peintres, dessinateurs et graveurs. T. 1—10. Paris, Librairie 

Gründ, 1976.
Bensimon P.: La médiatisation du faux en peinture. “Revue internationale de police criminelle” 1999, 476—477.
Bensimon P.: L’expertise des signatures en matière de faux tableaux. „Revue internationale de police criminel-

le” 1996, 457.
Białostocki J.: Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Bóbr M.: Mistrzowie grafiki europejskiej. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000.
Brachert T.: Lexikon historischer Maltechniken. München, Callwey, 2001.
Brandhof M. van den: Een vroege Vermeer uit 1937. Utrecht/Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum, 1979.
Breitwieser S.: Wyznania złodzieja dzieł sztuki. Przeł. K. Sławińska. Warszawa, Muza, 2007.
Bringhurst R.: Elementarz stylu w typografii. Przeł. D. Dziewońska. Kraków, Design Plus, 2007.
Brocvielle A.: L’autre historie de l’art. Paris, Flammarion, 2015.
Bryl M.: Rynek sztuki w Polsce. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2016.
Buquet A.: Les écritures des personnalites pathologiques ou criminelles. Paris—Milan—Barcelone, Masson, 1994.
Buquet A.: L’expertise des écritures manuscrites. Paris—Milan—Barcelone—Bonn, Masson, 1991.
Caligiuri M.P., Linton A.M.: The Neuroscience of Handwriting. Boca Raton—London—New York, CRC Press, 

2012.



~  176  ~

Callewaert H.: Graphologie et physiologie de l’écriture. Louvain, Nauwelaerts, 1962.
Carr-Gomm S.: Słownik symboli w sztuce. Przeł. B. Stokłosa. Warszawa, Wydawnictwo RM, 2001.
Casillo S.: Le centre d’étude de la contrefaçon de l’uiniversité de Salerne. „Revue internationale de police 

criminelle” 1999, Nº 476—477.
Castagno J.: American Artists; Signatures and Monograms, 1800—1989. Lanham (Md)—Toronto—Plymouth, 

The Scarecrow Press Inc., 1990.
Castagno J.: Artists’ Monograms and Indiscernible Signatures, 1800—1991. Lanham (Md)—Toronto—Oxford, 

The Scarecrow Press Inc., 1991.
Castagno J.: European Artists; Signatures and Monograms, 1800—1990. Metuchen (NJ) & London, The 

Scarecrow Press Inc., 1990.
Castagno J.: Old Masters; Signatures and Monograms, 1400—1800. Lanham (Md) & London, The Scarecrow 

Press Inc., 1996.
Catafal J., Oliva C.: Techniki graficzne. Przeł. M. Boberska. Warszawa, Arkady, 2004.
Chilverts I., Osborne H.: Oksfordzki leksykon sztuki. Przeł. H. Andrzejewska, M. Kubaszewski. Warszawa, 

Arkady, 2002.
Chrościcki L.: Fajans; znaki wytwórni europejskich. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
Chrościcki L.: Porcelana — znaki wytwórni europejskich. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1974.
Chrzanowska-Pieńkos J., Pieńkos A.: Leksykon sztuki polskiej XX wieku. Poznań, Wydawnictwo Kurpisz, 1996.
Clement J.-L., Cohen M.: Les faux tableaux. „Revue internationale de police criminelle” 1999, Nׄ° 476—477.
Como riconoscere, un quadro dell’ottocento. Eds. R. de Grada, P. Manazza. Milano, Antea, 1992.
Craddock P.: Scientific investigation of copies, fakes and forgeries. Burlington, Elsevier, 2009.
Crenshaw P., Tucker R., Bonfante-Warren A.: Un autre regard sur la peinture. New York—Paris—London—

Milan, Rizzoli, 2010.
Crêpy R.: L’interprétation des signes dans l’écritur. T. 4 (La signature). Paris, Delachaux et Niestlé, 1983.
Curtil H.: Marques et signatures de la faïence française. Paris, Charles Massin, 1969.
Czihos H.: Was ist falsch am falschen Rembrandt? Und Wie hart ist Damaszener Stahl? Berlin, Nicolai, 2002.
D’alleva A.: Metody i teorie historii sztuki. Przeł. E. Jedlińska, J. Jedliński. Kraków, Universitas, 2013.
Dantzig M.M., van: Pictology. Leiden, E.J. Brill, 1973.
Decoen J.: Vermeer — van Meegeren. Terug naar de Waarheid. Rotterdam, Uitgeversmij A.D. Donker, 1951.
Demeure F.: Les impostures de l’art. Paris, Frédéric Chambriand, 1951.
Dictionaire de la peinture anglaise et américaine. Paris, Larousse, 1991.
Diringer D.: Alfabet. Przeł. W. Hensel. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
Doerner M.: Materiały malarskie i ich zastosowanie. Przeł. F. Aleksandrowicz. Warszawa, Arkady, 1975.
Donath A.: Der Kunstsammler. Berlin, Richard Carl Schmidt & Co, 1923.
Drucker J.: The alphabetic labyrinth. Thames & Hudson, London, 1999.
Duc G., le, Curtil H.: Marques et signatures de la porcelaine française. Paris, Charles Massin, 1970.
Dulewicz A.: Encyklopedia sztuki francuskiej. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1997.
Dulewicz A.: Encyklopedia sztuki niemieckiej. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 2002.
Dzieło sztuki w konserwacji. Red. M. Dayczak-Domanasiewicz. Kraków, Biuro Wystaw Artystycznych, 1976.
Ehlich W.: Bilderrahmen. Dresden, Verlag der Kunst, 1979.
Ekspert kontra dzieło sztuki. Red. R.D. Spencer. Przeł. M. Iwińska. Warszawa, Ośrodek Ochrony Zbiorów 

Publicznych, 2009.
Ellen D.: Scientific Examination of Documents. Boca Raton—London—New York, CRC Press, 1997.
Eudel P.: Fälscherkunste. Leipzig, Verlag von Fr. Wilh. Grunow, 1909.
Eudel P.: Le triquage. Paris, E. Dentu, 1884.
Faile J.B., de la: Les faux van Gogh. Paris—Bruxelles, G. van Oest, 1930.
Fakes and forgeries. Ed. K.C. Johnson. Minneapolis, The Minneapolis Institute of Arts, 1973.
Fakes and frauds. Eds. R Myers, M. Harris. New Castle (De), Oak Knoll Press, 1996.
Fakebusters II. Scientific Detection of Fakery in Art and Philately. Eds. R.J. Weiss, D. Chartier, River Edge 

(NJ). World Scientific Publishing Company 2004.
Fälschung und Forschung. Hrsg. P. Bloch, H.-J. Fürste. Essen—Berlin, Museum Folkwang Essen und Staatliche 

Museen Preussicher Kulturbesitz Berlin, 1977.
Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich. Red. J. Miziołek, M. Morka. Warszawa, Argraf, 1999.



~  177  ~

Fałszerstwa oraz przemyt znaków pieniężnych i dzieł sztuki w Polsce. Red. J. Piskorz. Legionowo, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1986.

Feluś A.: Podpisy. Studium z pismoznawstwa kryminalistycznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie
go, 1987.

Fleming J.S.: Authenticity in Art. London—Bristol, The Institute of Physics, 1975.
Fride P., Carrassat R., Marcadé I.: Style i kierunki w malarstwie. Przeł. P. Wrzosek. Warszawa, Arkady, 1999.
Froentjes W.: Kunstfälschungen (Bilderfälschungen) im international Bereich. In: Betrug im Urkundenfälschung. 

Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 1956.
Froentjes W.: L’affaire van Meegeren. „Revue internationale de police criminelle” 1948, N° 23.
Froentjes W., Hardy J.J., KuileHaller R.: Een schriftkunding onderzoek van Rembrandt signaturen. “Oud 

Holland Jaargang” 1991, vol. 105, nr 3.
Fuga A.: Techniques et matériaux des Arts. Paris, Hazan, 2005.
Geliger M.: Handschrift und Zeichnung. Leipzig, Verlag von U. Geemann, 1924.
Genaille R.: Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holenderskiego. Przeł. M. Monkiewicz, A. Ziemba. 

Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 2001.
Genaille R.: Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Przeł. E. Maliszewska, K. Secomska. 

Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.
Gębarowicz M.: Niektóre zagadnienia metodologii historii sztuki. „Biuletyn Historii Sztuki” 1977, R. 38, nr 3 i 4.
Gębarowicz M., Tietze H.: Rysunki Albrechta Dürera. Lwów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1929.
Głosek M.: Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
Goc M.: Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Warszawa—Szczecin, Volumina, 2015.
Goffen R., Nepi Scirè G.: Il colore ritrovato, Bellini a Venezia. Venezia, Electa, 2000.
Goll J.: Kunstfälscher. Leipzig, Seemann Verlag, 1962.
Gombrich E.H.: Sztuka i złudzenie; o psychologii przedstawienia obrazowego. Przeł. J. Zarański. Warszawa, 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
Górski K.: Neografia gotycka. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Gradowski M.: Znaki na srebrze. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001.
Grant J.: Works of art as questioned documents. [Referat wygłoszony na Kongresie IAFS, Bergen 1981].
Guichard C.: La signature dans le tableau aux XVIIe et XVIIIe siècles: identité, reputation et marché de l’art. 

„Societes & Représentations” 2008, N° 1.
Guide pratique des letters enluminées. Paris, Dessain et Tolra, [b.d.w.].
Hagen R.M., Hagen R.: Les dessous des chefs-d’oeuvre. Köln, Taschen, 2016.
Higgitt C., Plater J.: Old masters in the spotlight. „Chemistry World”, April 2004.
Hilton O.: Scientific Examination of Questioned Documents. New York, Elsevier, 1982.
Hockney D.: Tajemství starých mistrů. Praha, Slovart, 2003.
Hockney D., Gayford M.: Historia obrazów. Przeł. E. Hornowska. Poznań, Rebis, 2016.
Hopliński J.: Farby i spoiwa malarskie. Wrocław—Warszawa—Kraków—Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

1990.
Hours M.: Analyse scientifique et Conservation des Peintures. Fribourg, Office du Livres S.A., 1976.
Hours M.: Une vie au Louvre. Paris, Robert Laffont, 1987.
HoursMiedan M.: A la Decouverte de la Peinture par les Methodes Phisiques. Paris, Arts et Metiers Graphiques, 

1957.
Ingarden R.: Studia z estetyki. T. 1—3. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
Ionesco L.: Une expertise de l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh. „Revue internationale de 

criminologie et de police technique” 1967, N° 3.
Isnard G.: Faux et Imitations dans l’Art. T. 1—2. Paris 1960.
Jacoby M.: Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim. Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2009.
Jacquemin G., Marchal O., Moxhet A., Thumilaire R., Verbruggen J.: Dictionaire des peintres du Luxembourg 

Belge. Luxembourg, Omer Marchal, 1995.
Jean G.: Pismo — pamięć ludzkości. Przeł. Ł. Częścik. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994.
Jurkiewicz A.: Podręcznik metod grafiki artystycznej. Warszawa, Arkady, 1975.



~  178  ~

Kallenborn J.W.: L’affaire van Meegeren. „Revue internationale de criminologie et de police technique” 1959, 
N° 2—3.

Kopff A.: Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego. Kraków, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1961.

Koziczak A.: Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych. Kraków, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz 
Sądowych, 1997.

Krejča A.: Techniki sztuk graficznych. Przeł. A. Dulewicz. Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1984.
Kurz O.: Fakes. London, Faber & Faber Ltd., 1948.
La peinture française. Red. P. Rosenberg. Paris, Éditions Mengès, 1999.
Lassaigne J., Argan G.C.: Le quenzième siècle, de van Eyck a Botticelli. Genève—Paris—New York, Skira, 1955.
Le grand dictionaire de la peinture. Amsteleven, MpiBooks, 1992.
Les Techniques de l’art. Red. A. Bouriot. Paris, Flammarion, 2006.
Leśniak M.: Wartość dowodowa opinii pismoznawczej. Pińczów, B.S. Training, 2012.
Lewicki T.: Sygnatury malarzy polskich. Warszawa, Fundacja Dobrej Książki, 2000.
Lewinson J.: Questioned Documents. San Diego, Academic Press, 2001.
Locard E.: Les faux en écriture et leur expertise. Paris, Payot, 1959.
Losos L.: Les techniques de la peinture. Paris, Gründ, 1988.
„Magazine of Art” 1948 (special issue), vol. 41, no. 5.
Maiotti E.: Grand manuel techniques de l’art. Paris, Celiv, 1993.
Marconi B.: O sztuce konserwacji. Warszawa, Arkady, 1982.
Matthew L.C.: The painter’s presence: signatures in Venetian Renaissance pictures. „Art Bulletin” 1998, vol. 80.
Mengelberg M.P.: Zur Handschrift des bildnerischen Menschen. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1983, H. 1—2.
Michel L.: Gerichtliche Schriftvergleichung. Berlin—New York, Walter de Gruyter, 1982.
Mierzecka J.: Fotografia zabytków i dzieł sztuki. Warszawa, Arkady, 1972.
Międzynarodowa współpraca służb policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przestępczości przeciwko za-

bytkom. Red. M. Karpowicz, P. Ogrodzki. Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2005.
Mohen J.P.: L’Art et la Science. Paris, Gallimard, 1996.
4000 Monograms. Amsterdam, The Pepin Press, 1998.
Moulin R.: L’artiste, l’institution et la marché. Paris, Flammarion, 1992.
Müller W.H., Enskat A.: Graphologische Diagnostik. Bern—Stuttgart—Wien, Verlag Hans Huber, 1973.
Münchner Maler im 19. Jahrhundert. T. 1—4. München, Bruckmann, [b.d.w.].
Neuburger A.: Echt oder Fälschung. Leipzig, R. Voigtländers Verlag, 1924.
Nicolaus K.: The Restoration of Paintings. Cologne, Könemann, 1982.
Od Breughla do Rubensa. Red. D. Juszczak, H. Małachowicz. Warszawa, ARX REGIA, 1997.
Olsburgh C.: Authenticity in the art. Leicester, Institute of Art and Law, 2005.
Osborn A.: Questioned Documents. Albany, Boyd, 1929.
O wartości dzieła sztuki. Warszawa, DesaArkady, 1968.
Pascual E., Patiño M.: Konserwacja malarstwa. Przeł. A. Dziarmaga. Warszawa, Arkady, 2004.
Pavliňák P.: Sygnatury českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava, Chagall, 1995.
Perego F.: Dictionaire des matériaux du peintre. Paris—Belin 2005.
Périot M., Brosson P.: Morpho-physiologie de l’écriture. Paris, Payot, 1957.
Perzyński M., Kapkowski J.: Fałszerstwa znaków pocztowych PRL. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 

1975.
Peter H.: Original oder Kopie. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1976, H. 1.
Petraco N., Kubic T.: Color Atlas and Manual of Microscopy for Criminalists, Chemists and Conservators. Boca 

Raton—London—Washington (D.C.), CRC Press, 2004.
Peyrefitte R.: Tableaux de chasse. Paris, Albin Michel, 1976.
Pfanne H.: Die schriftexpertise und ihre bedeutung für die rechtsprechung. Rudolstadt, Greifenverlag, 1954.
Piron P.: De Belgische Beeldende Kunstenaars. T. 1—3. Brussel, Art in Belgium, 1998.
Poinçons d’argent du monde entire. Paris, Editions de l’Amateur, 1989.
Pophal R.: Graphologie in vorlesungen. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag, 1965.
Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria — praktyka — prawo. Red. R. Pasieczny. 

Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, 2012.



~  179  ~

Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław
skiego, 2002.

Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Red. M. Trzciński, O. Jakubowski. Wrocław, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Radu B.: <Andreescu> între autentic şi fals. „Studii şi cercetǎri de istoria artei” 1975, T. 22.
Ragaj J.: The Scientist and the Forger. London, Imperial College Press, 2015.
Restaurarea ştinţă şi artă. Ed. A. Anastasiu. Bucureşti, Muzeul de Artă, [b.d.w.].
Reulecke A.K.: Fälschungen. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.
RisPaquot: Dictionaire encyclopedique des marques & monogrammes. Paris, Collection Livres, [b.d.w.].
Rubens, van Dyck, Iordaens. Red. A. Ziemba. Warszawa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, 2007.
Rybicki P.: Technicznokryminalistyczne badania dzieł sztuki. „Problemy Kryminalistyki” 2005, nr 250.
Rynek sztuki, aspekty prawne. Red. W. Kowalski, K. Zalasińska. Warszawa, Wolters Kluwer, 2011.
Rzepińska M.: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1973 

(T. 1), 1979 (T. 2).
Sabard V., Geneslay V., Rebena L.: Kaligrafia łacińska. Przeł. K. Kędzierska. Warszawa, Wydawnictwo RM, 

2008.
Sarzyński P.: Przewodnik po rynku malarstwa. Warszawa, Iskry, 1999.
Sazonoff J.: Sources of information on art forgery. „Museum Security Network”, http://www.museumsecurity.

org/forgery1.html
Schneickert H.: Die Verstellung der Handschrift und ihr graphonomischer Nachweis. Jena, Verlag von Gustav 

Fischer, 1925.
Semkowicz W.: Encyklopedia nauk pomocniczych historii. Kraków, Universitas, 1999.
Semkowicz W.: Paleografia łacińska. Kraków, Universitas, 2007.
Signatures & Monogrammes d’artistes de XIXe et XXe siècles. Paris, Van Wilder, [b.d.w.].
Slánský B.: Technika malarstwa. Przeł. F. Aleksandrowicz, S. Gawłowski. T. 2. Warszawa, Arkady, 1965.
Slyter S.A.: Forensic Signature Examination. Springfield (Il.), Ch.C. Thomas Publisher, 1995.
Sobolewski R.: Wykorzystanie technik fotograficznych do ujawniania fałszerstw, przeróbek oraz ingerencji kon-

serwatorskich w dziełach sztuki. „Problemy Kryminalistyki” 2003, nr 241.
Sonnenberg H.F., von: Gemäldefälschungen dem Zeitgeschmack entsprechend. „Weltkunst” 1977, H. 20a.
Soszalski R.: Kryminalistyczne badania przedmiotów sztuki malarskiej w praktyce Zakładu Kryminalistyki 

KG MO. „Problemy Kryminalistyki” 1988, nr 179.
Soszalski R.: Rola eksperta dokumentów w kryminalistycznych badaniach przedmiotów malarstwa. „Problemy 

Kryminalistyki” 1984, nr 164.
Soszalski R.: Wytwór sztuki malarskiej jako przedmiot badań kryminalistycznych. „Problemy Kryminalistyki” 

1972, nr 97—98.
Sowiński J.: Wędrówki przedmiotów. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

1977.
Stelhvag J.C.: Monogrammenlexicon. Frankfurt am Main, P.H. Guilhaumann, 1830.
Streubel C.: Handbuch der Gravierkunst. Leipzig, Fachbuchverlag, 1959.
Sullivan J.: Calligraphie. Paris, Larousse, 2011.
Swinarski M., Chrościcki L.: Znaki porcelany i polskiej ceramiki. Poznań, Poznańska Spółka Wydawnicza, 1949.
Szantó T.: Pismo i styl. Przeł. E. Ławnik. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łodź, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich, 1986.
Szymborska K., Kowalczyk W.: Dzieła sztuki malarskiej w badaniach kryminalistycznych. Warszawa, Wy daw

nictwo Instytutu Kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1989.
Šubert F., ŠubertovaKučerová I.: Malermonogramme. Praha, Artia Verlag, 1988.
Ślesiński W.: Fałszerstwa rzemiosła artystycznego. Wrocław—Warszawa—Kraków, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1994.
Ślesiński W.: Konserwacja zabytków sztuki. T. 1—3. Warszawa, Arkady, 1995.
Ślesiński W.: Techniki malarskie, spoiwa mineralne. Warszawa, Arkady 1984.
Ślesiński W.: Techniki malarskie, spoiwa organiczne. Warszawa, Arkady, 1983.
Świeczyński J.: Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki. Warszawa, Wydawnictwo Radia i Telewizji, 1986.
Świeczyński J.: Wskrzesiciele faraonów i pogromcy sztuki. Warszawa, Wydawnictwo Radia i Telewizji, 1992.



~  180  ~

Tardy: Les poinçons des étains français. Paris, Tardy, [b.d.w.].
Tardy: Les poinçons d’or de platine et de palladium. Paris, Tardy, 1997.
Tatuch S.: Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1927.
Techniki wielkich mistrzów malarstwa. Red. D.A. Anfam. Przeł. D. Stefańska, T. Szewczuk, M. Dolińska. 

Warszawa, Arkady, 1999.
Teisig K.: Techniki rysunku. Przeł. B. Mierzejewska. Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1982.
Thieme U., Becker F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1—37. 

Leipzig, Seeman, 1999.
Tietze H.: Genuine and False. London, Max Parrish & Co Ltd., 1948.
Tout sur la calligraphie. Red. Q.A. Serrano. Paris, OSKAR, 2010.
Trzciński M.: Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Wrocław, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 

2001.
Trzciński M.: Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Warszawa, Wolters Kluwer, 2010.
Urner-Wiesmann E.: Lukas Cranach. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1974, H. 3.
Vasari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. T. 1—8. Przeł. K. Estreicher. Warszawa—

Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
Venturi L.: Le seizième siècle, de Léonardo au Greco. Genève—Paris—New York, Skira, 1956.
Vignot E.: Les maîtres du maniérisme. Florence, Scala, 2011.
Virdis C.L., Pietrogiovanna M.: Arcydzieła malarstwa ołtarzowego. Przeł. T. Łozińska, H. Borkowska. 

Warszawa, Arkady, 2004.
Volavka V.: Malba a maliřský rękopis. Praha, Státni grafická škola v Praze, 1939.
Vollmer H.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts. Bd. 1—6. Leipzig, Seeman, 1999.
Volpe R., Adams L.: Art Crime Detective. New York, Dodd, Mead & Company, 1974.
Vries A.B., de, Tóth-Ubbens M., Froentjes W.: Rembrandt in the Mauritshuis. The Hague, Sijthoff & Noordhoff 

International Publishers B.V., 1978.
Waźbiński Z.: O rozpoznawaniu i wartościowaniu obrazów. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, 1975.
Werner J.: Techniki i technologia sztuk graficznych. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972.
Wetzig R.: Dictionaire des signatures des peintres, dessinateurs, lithographes et graveurs alsaciens. T. 1—2. 

Colmar—Strasbourg, Bentzinger, 2015.
Widła T.: An early Kandinsky’s painting at the National Museum in Wrocław. In: Contemporary Problems of Proof 

from a Document. Ed. Z. Kegel. Wrocław, Department of Criminalistics of the Faculty of Law, Administration 
and Economy, 2002.

Widła T.: Ekspertyza sygnatury malarskiej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
Widła T.: Forgery of Artist’s Signatures. In: Experiencing graphology. Eds. A. Carmi, S. Schneider. London, 

Freund Publishing House Ltd., 1988.
Widła T.: Graphische Malerkennzeichen — Vergleichuntersuchungen. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1984, 

H. 1—2.
Widła T.: L’expertise des signatures artistiques. „Bulletin du Musée National de Varsovie” 1980, N° 1.
Wilk D.: Fałszerstwa dzieł sztuki, aspekty prawne i kryminalistyczne. Warszawa, C.H. Beck, 2015.
Wojeński J.: Technika liternictwa. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974.
Wölfflin H.: Podstawowe pojęcia historii sztuki. Przeł. D. Hanulanka. Wrocław, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1962.
Wójcik W.: Identyfikacja pisma, dokumentów i audiodokumentów. Warszawa, Departament Szkolenia i Doskonalenia 

Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1977.
Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony. Red. R. Krawczyk. Kraków, Wydawnictwo JAK, 2011.
Zalasińska K.: Muzea publiczne; studium administracyjnoprawne. Warszawa, LexisNexis, 2013.
Zuffi S., Castria F.: Malarstwo nowoczesne. Przeł. A. Wieczorek-Niebielska. Warszawa, Arkady, 1999.



~  181  ~

Aertsen Pieter (1530—1575) — 293b
Agricola Karl Josef (1779—1852) — 166a
Agutte Georgette (1867—1922) — 341a
Aldegrever Heinrich (1502—1560) — 172b
Altdorfer Albrecht (1480—1538) — 173b, 233a
Amiet Cuno (1868—1961) — 392a
Angelico Fra (da Fiesole, Guido di Pietro, 1387—1455) 

— 443b
Antolinez José Claudio Vincente (1635—1675) — 57a
Araldi Alexander Josaphat (XVI w.) — 288a
Arcimboldo Giuseppe (1527—1593) — 87a
Aslein (Asselijn) Jan (1610—1652) — 119a
Astruc Edmond (1878—1977) — 94a
Bacon Francis (1909—1992) — 399a
Baldinelli Bartolommeo (1493—1560) — 424
Balthus (Balthazar Klossowski de Rola, 1908—) — 

404a, 404b
Barbari Jacopo de (1440/1450—1516) — 51a
Barbier Jan Jacques (1738—1826) — 300a
Barnaba da Modena (1361—1383) — 42a
Barocci Federico (1535—1612) — 222b, 281a, 379a
Bartholdi Auguste (1834—1904) — 9b
Bartolomeo Fra (Baccio della Porta, 1472—1517) — 

272
Bassano Francesco (da Ponte, 1549—1592) — 355
Bassano Jacopo (da Ponte, 1517/1518—1592) — 204a, 

355
Bassen Bartholomeus van (1590—1652) — 357b
Batoni Pompeo Girolamo (1708—1787) — 91a, 202
Beckmann Max (1884—1950) — 239a, 239b
Bellini Giovanni (1430—1516) — 42b, 232, 307a
Bellini Jacopo (1396—1470) — 307b
Bellotto Bernardo (Canaletto, 1720—1780) — 177a, 

177b, 463, 464
Berjon Antonie (1784—1843) — 79a

Bernardis Petrus de (XIV/XV w.) — 208a
Berthelemy Jean Simon (1743—1811) — 125a
Besserer Johannes Jacob (1600—1657) — 66
Beuckelaer Joachim (1530—1570) — 159a
Beyeren Abraham van (1620—1675/1690) — 160a
Bijlert Jan Harmensz van (Bylert, 1597/1598—1671) 

— 93a
Bissière Roger (1866—1964) — 54a
Bloch Albert Oskar (1888—1961) — 292a
Boccacini Camillo (1505—1546) — 2224a
Bogart Bram (1921—) — 44a, 44b
Bonheur Rozalie Marie (1822—1899) — 335a, 335b
Bonnard Pierre (1867—1947) — 396a, 418a, 418b
Borealis Angelo (XX w.) — 10a
Bosch Hieronimus (1450—1516) — 32a, 442
Boschaert Ambrosius (1573—1621) — 162
Bosselt Rudolf (1881—1938) — 434a
Boucher François (1703—1770) — 369a, 369b
Bouguereau William (1825—1905) — 128a
Bourdelle Antoine (1861—1929) — 430b
Brandt Józef (1841—1928) — 189a, 189b
Braque Georges (1882—1963) — 405a, 405b
Brauner Victor (1903—1968) — 346a, 346b
Bree Philippe Jacques van (1786—1871) — 90a
Breenbergh Bartholomeus (1598—1657) — 146a
Brenet Nicolas Guy (1728—1792) — 125b
Bret-André Jacqueline (1904—2006) — 341b
Breu Jörg (1475—1537) — 171a
Breughel Jan I (1568—1625) — 330a, 330b, 443a
Breughel Jan II (1601—1678) — 331a, 331b
Bronzino Cristofano (Allori, 1577—1621) — 181a, 211a
Bruegel Pieter I (1525/1530—1569) — 328a, 328b
Brueghel Pieter II (1564—1638) — 80a, 329a, 329b
Brus Gunther (1938—) — 13a
Brusselmans Jean (1884—1953) — 43a

11. WYKAZ ARTYSTÓW*

 * Grafizmy tych artystów wykorzystano do zilustrowania wyników badań.
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Burgmair Hans (1473—1553/1559) — 62a, 73a, 461, 
462

Cabanel Alexandre (1823—1889) — 466a, 466b
Calder Alexander (1898—1976) — 10b
Caliari Carlo (Carletto, 1570—1596) — 311b
Campagna Girolamo (1549—1625) — 9a
Campi Giulio (1508—1573) — 90b
Capassini Giovanni (Ioannes, 1510—1579) — 208b
Careno Juan de Miranda (1614—1685) — 225a
Cariani Giovanni (de’ Busi, 1485—1550) — 283a
Carpaccio Vittore (1460—1525/1526) — 207a, 207b, 

305a, 305b
Carracci Agostino (1557—1602) — 234a
Caselli Cristoforo (1450—1521) — 306
Casorati Felice (1883—1963) — 298a
Cassat Mary (1844—1926) — 337a, 337b
Chabaud Auguste Elisée (1882—1963) — 7b
Chagall Marc (1887—1985) — 139a, 299a, 411a, 411b, 

412a, 412b, 413a, 413b, 414a, 414b
Champaigne Philippe de (1602—1674) — 247
Chardin Jean Baptiste (1699—1779) — 370a, 370b
Chavannes Puvis Pierre de (1824—1898) — 147b
Chirico Giorgio de (1888—1978) — 274
Chrucki Jan (1810—1885) — 131a
Cima da Conegliano (Giovanni Battista, 1460—1517/1518) 

— 49a, 107, 183a, 183b, 209a
Claeissens Antoon (1538—1613) — 265
Claeissens Pieter I (1499/1500—1576) — 264
Claesz Pieter (1590—1661) — 174a
Clerk Hendricks de (1570—1630) — 82a
Coosemans Alexander (1627—1689) — 88a
Copley William (1919—1996) — 135a, 135b
Coppens Augustin (1668—1740) — 92a
Corinth Lovis (1858—1925) — 235, 266b
Cortier Amédée (1921—1976) — 43b
Costa Lorenzo (1460—1535) — 284a
Coypel Charles Antonie (1694—1752) — 99a
Cranach Lucas I (1472—1553) — 74, 80b, 179a, 179b, 

363a, 363b, 364a, 365a, 401
Cranach Lucas II (1515—1586) — 363c, 363d, 364b, 

365b
Crespi Battista Giovanni (Cerano, 1575—1632) — 89a
Crespi Giuseppe Maria (Lo Spagnuolo, 1665—1747) 

— 191
Crivelli Carlo (1430—1495) — 39a, 39b, 187a, 254, 

255
Daret Jacques (1400—1468) — 269a, 269b
Daumier Honoré (1808—1879) — 403a, 403b
David d’Angers Pierre Jean (1788—1856) — 436
David Louis Jacques (1748—1825) — 237, 275a, 301a, 

302a, 302b, 303a
Delaunay Robert (1885—1941) — 321a, 321b, 322a, 

322b

Delaunay Sonia (Terk, 1885—1979) — 320a, 320b
Delvaux Paul (1897—1994) — 297a
Denis Maurice (1870—1943) — 419a
Dichgans Christa (1940—) — 341a
Dierx Pierre Jacques (1855—1947) — 64a
Dietrich Christian Wilhelm Ernest (1712—1774) — 85a
Dillens Julien (1849—1904) — 431a
Dix Otto (1891—1969) — 377a, 377b, 378a, 378b, 378c, 

378d, 397a
Dłużniewski Andrzej (1939—) — 47
Donati Alvise (XV w.) — 105a
Dorys Benedykt Jerzy (1901—1928) — 11a
Doze Melchior (1827—1913) — 62b
Dubufe Eduard/Claude Marie (1790—1864) — 284
Dubuffet Jean (1901—1985) — 30a, 30b, 30c, 30d
Duchamp Marcel (1887—1968) — 314a, 314b, 423a, 

423b
Duchamp-Villon Raymond (1876—1918) — 315a, 315b
Ducornet Louis Joseph (1806—1856) — 347a
Duda Gracz Jerzy (1941—2004) — 134
Duplessis Joseph (1725—1802) — 289b
Dupré Jules (1811—1889) — 342a, 342b
Dürer Albrecht (1471—1528) — 8a, 172a, 173a, 380b, 

402a, 402b, 455, 459, 460
Dyck Antoon van (1599—1641) — 123a, 244
Eeckhout Gerbrand van der (1621—1674) — 78a
El Greco (Domenikos Theotokopulos, 1541—1614) — 

130a, 130b
Ensor James (1860—1949) — 101b
Ernst Max (1891—1976) — 15a
Es Jakob van (1596—1666) — 140a
Escalante Juan Antonio (1633—1670) — 142a
Everdingen Cesar Boëtius (1617—1678) — 167b
Eyck Jan van (1390—1441) — 40, 295b, 296a, 296b, 

441, 446
Fabriano Gentile (1385—1427) — 97
Fałat Julian (1853—1929) — 356a, 356b, 451
Feuerbach Anzelm (1829—1880) — 221a
Finson Louis (1580—1617) — 197
Floris Frans Vriendt de (1516—1570) — 161a
Fohr Carl Phillipp (1795—1818) — 433a
Fossano Ambroggio da (Bergognone, 1453—1523) — 

288b
Foujita Tsuguharo (1886—1968) — 139b
Fragonard Alexandre Evariste (1780—1850) — 336a
Francken Frans II (1581—1642) — 65a, 72b, 216a, 

354, 357a
Francken Frans III (1607—1667) — 64b
Frank R. Paul (1884—1949) — 11b
Freundlich Otto (1878—1943) — 440a
Frontier Jean Charles (1701—1763) — 126a
Gailliard François (1861—1932) — 128b
Gardet Georges (1863—1939) — 17
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Gauguin Paul (1848—1903) — 435a
Georgius (Master Georgio, XV w.) — 201a
Giambologna (Giovanni da Bologna, Jean de Boulogne, 

1529—1601) — 203
Gijsbrechts Cornelius (Gysbrechts, 1659/1660—) — 

95a
Giordano Luca (1634—1705) — 83a, 83b
Girodet-Trioson Anne Louis (1767—1824) — 155a
Gislebertus (XII w.) — 26
Gleizes Albert (1881—1953) — 419b
Gogh Vincent van (1853—1890) — 375a, 375b
Goltzius Hendrick (1558—1616) — 390, 391
Gorza Gino (1923—) — 164b
Gossaert Jan (Mabuse, 1478—1532) — 180b
Govaerts Abraham (1589—1626) — 354
Goya Francisco y Lucenses (1746—1828) — 240
Goyen Jan Josefsz van (1596—1656/1665) — 84a
Grimmer Abel (1570—1619) — 77a, 79a
Gromaire Marcel (1892—1971) — 421a, 421b
Grottger Artur (1837—1867) — 154a
Grünewald Mathis Gothard (Neithardt, Nithart, 

1475/1480—1528) — 182a, 182b
Gryglewski Aleksander (1833—1879) — 58a
Guardi Giovanni Antonio (1699—1760) — 221a
Guay Gabriel Julien (1848—1923) — 140b
Haarlem Cornelius Cornelisz van (1562—1638) — 169a
Hackert Jacob Phillip (1737—1807) — 215a, 215b
Hals Dirck (1591—1656) — 313b
Hals Frans (1580—1666) — 312a, 312b
Hals Jan (1620—1654) — 313a
Hartung Heinrich (1851—1919) — 161b
Heem Cornelis de (1631—1695) — 69a, 88b, 221b
Heemskerck Egbert (1610—1680) — 112a
Heemskerck Maerten (1498—1574) — 49b, 304a, 304b
Hemessen Catherina (1527/1528—) — 332b
Hemessen Jan Sanders (1500—1556) — 332a
Hire Philippe de la (1640—1718) — 226b
Hodler Ferdynand (1853—1918) — 396b
Hoetger Bernard (1874—1949) — 433b, 434b
Hogarth Wiliam (1697—1764) — 386, 389
Holbein Hans II (1497—1543) — 248, 281b
Hondecoeter Melchior de (1636—1695) — 167a
Honthorst Gerrit van (1590—1656) — 143a, 143b
Hoogh Pieter de (1629—1681/84) — 145a
Hoogstraten Samuel van (1627—1678) — 169b
Huysum Jan van (1682—1749) — 69b
Igny-Saint Jean (1595—1649) — 99b
Ingres Jean Auguste Dominique (1780—1867) — 61a, 

61b, 303b
Isabey Jean Baptiste (1767—1855) — 144a
Janssens Jan (1590—1650) — 216b
Jeanneret Gris Charles Édouard de (Le Corbusier, 

1887—1965) — 347a, 347b

Jodl Ferdinand (1805—1882) — 358
Jouvenet Jean Baptiste (1644—1717) — 123b, 126b
Kalarus Roman (1951—) — 352a
Kamm Luis Philippe (1882—1959) — 21
Kandinsky Vassily (1866—1944) — 374a, 374b, 447a, 

447b
Keirinx Alexander (1600—1652) — 120b
Kessel Jan I van (1626—1679) — 87b
Kessel Jan II van (1654—1708) — 359
Keyser Nicais de (1813—1887) — 63a
Klimsch Karl (1867—1936) — 60a
Kokoschka Oskar (1886—1980) — 407a, 407b, 408a, 

408b, 409a, 409b, 410a, 410b
Kolesnikov Stiepan Fiedorowicz (1879—1955) — 131b
Kossak Jerzy (1886—1955) — 325a, 325b, 452, 453, 

454
Kossak Juliusz (1824—1899) — 323a 323b, 448
Kossak Wojciech (1857—1942) — 324a, 324b, 449
Kulmbach Hans von (Suess, 1480—1522) — 366a, 

366b
Kuna Henryk (1843—1902) — 435b
Kupka Franz (1871—1957) — 400a
Kustrzyński Ryszard (1932—2005) — 46b
Laen Dirk Jan van (1759—1829) — 68a
Lambeaux Josef (1852—1908) — 430b
Lampi Giovanni Battista (1751—1831) — 89b, 256a, 

257a
Lanino Bernardino (1510/1515—1583) — 122a
Lastman Pieter Pietersz (1583—1633) — 175a, 217a
Laurencin Marie (1883—1956) — 338a, 338b
Laurens Henri (1885—1954) — 422a, 428a, 428b, 442a
Leck Bart van der (1876—1958) — 145b
Leemans Antonius (1631—1673) — 68b
Léger Fernand (1881—1955) — 416a, 416b, 417a, 417b
Lembruck Wilhelm (1881—1919) — 440b
Lempicka Tamara (Łempicka 1898—1980) — 138a, 

138b
Lens André Corneille (1739—1882) — 262
Leyden Lucas van (1494—1533) — 362a, 362b, 380a
Leys Henri (1815—1869) — 5a, 67a
Liberatore Niccolo di (Alunno, Fulginas, 1430—1502) 

— 109
Liberski Benon (1926—1983) — 45a, 175a
Lievens Jan (1607—1674) — 148a
Lippi Fillippino (1457—1504) — 180a, 180b
Lippo di Dalmasio (1360—1410) — 224b
Lisse Dirck van der (1600—1669) — 168a
Lodi Giovanni Agostino (XVI w.) — 35a
Loo Jules Cesar Denis van (1743—1821) — 78b, 79b
Lorrain Claude (Gellée, 1600—1682) — 33
Lorta Jean Francis (1752—1837) — 437
Loschi Jacopo (1425—1503) — 293a
Lotto Lorenzo (1480—1556) — 91b, 92b, 217b
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Luce Maximilien (1858—1941) — 297b
Lüpertz Markus (1941—) — 136a, 136b
Lybaert Téophile (1848—1927) — 98
Machiavelli Zenobi (1418—1479) — 284b
Maes Nicolas (1634—1693) — 221b
Magnelli Alberto (1888—1971) — 406a, 406b
Man Ray (Radnitzky Emanuel, 1890—1976) — 14a, 14b
Manet Edouard (1832—1883) — 294a
Mansueti Giovanni (1465/1470—1526/1527) — 51b
Mantegna Andrea (1431—1506) — 308
Mariotto Bartolomeo (XV/XVI w.) — 226a
Maris Jacob (1837—1899) — 343a, 343b
Martorelli Bernat (1390—1452) — 96b
Masys Jan (1509—1575) — 204b
Matejko Jan (1838—1893) — 3a, 3b, 102a, 141,
Matisse Henri (1869—1954) — 12a, 13b, 429a, 429b
Matta-Clark Gordon (1943—1978) — 394a
Mazzola Joseph (1748—1838) — 56a
Mazzolino Ludovico (1480—1528/1530) — 187a
Meissonier Ernest (1815—1891) — 219a, 219b
Mellery Xavier ( 1845—1921) — 156b
Memling Hans (1435/1440—1494) — 38a, 38b
Metsys Quinten (1465/1466—1530) — 163b
Meunier Constantin (1831—1905) — 425a, 425b
Mikołaj i Jan (XI/XII w.) — 1
Millet Jean François (1814—1875) — 385a
Minne George (1866—1941) — 426a, 426b
Miró Joan (1895—1983) — 399b
Modersohn Otto (1865—1943) — 318a, 318b
Modersohn Becker Paula (1876—1907) — 319a, 319b
Mondrian Piet (1872—1944) — 376a, 376b, 376c, 376d
Monticelli Adolphe (1824—1886) — 341a, 341b
Mor Anthonis (1515/1517—1576/1577) — 236
Morando Paolo ( 1485—1522) — 367, 368a, 368b
Moreelse Paulus (1571—1638) — 121a, 223a
Morisot Berthe (1841—1895) — 336a, 336b
Moroni Giovanni Battista (1520/1524—1578) — 274b
Mossa Gustav Adolf (1883—1971) — 54b
Multscher Hans (1400—1467) — 36
Murillo Bartolomé Esteban (1618—1682) — 41a
Music Antonio Zoran (1909—) — 392a
Muziano Girolamo (1528—1592) — 205a
Myerop Frans Cuyck van (1640—1689) — 222a
Mytens (Mijtens) Jan (1614—1670) — 118a
Nahl Johann August (1752—1825) — 55a
Nain le (bracia, XVIII w.) — 317
Nastasijewicz Żivorad (1893—1966) — 132a
Natoire Charles Joseph (1700—1777) — 76a
Neefs Pieter (1578—1656/1661) — 72a
Neer Aert van der (1603/1604—1677) — 170b
Nevinson C.R.W. (1889—1946) — 67b
Noort Lambert van (1520—1570/1571) — 113b
Nuzzi Alegreto di Fabriano (—1373/1374) — 96a

Oehme Ernest Ferdynand (1797—1855) — 164a
Oemberg Charles van (1824—1921) — 427
Oostsanen Cornelisz van (Amsterdam Jacob van, 

1470—1533) — 170a
Orley Barent van (Bernaert, 1488—1542) — 163a
Ostade Adriaen (1610—1685) — 219a, 219b
Ovens Jurriaen (1623—1678) — 50b
Overbeck Johann Frierich (1789—1869) — 158a
Pabst Camille Alfred (1821—1898) — 58b
Palagi Pelagio (1775—1860) — 56b
Palma Iacopo (Negretti, 1544—1628) — 286a
Palmezzano Marco (1459/1463—1539) — 206, 282b
Pantoja de la Cruz Juan (1533—1608) — 229
Paudiss Christoph (1625—1666) — 116a
Pécheux Lorenzo (1729—1821) — 188a, 188b, 256b
Peeters Clara (Peters, 1594—1648?) — 333a, 333b
Pencz Georg (Jörg, 1500—1550) — 158b
Peschel Carl Gottlieb (1798—1879) — 176b
Petrus Christus (1410/1420—1475) — 228
Picart Jean Michel (1600—1682) — 121b
Picasso Pablo Ruiz (1881—1973) — 294b, 298b, 394a, 

400b, 438b, 456
Pietersz Pieter (1543—1603) — 171b
Piombo Sebastiano (Luciani, 1485—1547) — 57b
Poliakoff Serge (1906—1969) — 31a, 31b, 31c, 31d, 397b
Potter Paulus (1625—1654) — 75a
Pourbus Frans I (1545/1546—1581) — 234b, 239, 360
Poussin Nicolas (1594—1665) — 267
Prem Heimrad (1934—1978) — 6a
Previtale Andrea (Cordeille, 1470/1480—1528) — 213
Provost Jan (1465—1529) — 278
Rafael (Urbinas, Santi, 1483—1520) — 28a, 28b
Raibolini Francesco (Francia, 1450—1517) — 108, 

194a, 194b
Rayski Ferdinand von (1806—1890) — 352b
Reichlich Marx (1460—1520) — 149a
Rembrandt Rijn Harmensz van (1606—1669) — 361, 

361b, 388, 458
Reni Guido (1575—1642) — 180a
Renoir Pierre Auguste (1841—1919) — 110b, 432a, 444b
Reymeswaele Martinus van (1493—1567) — 93b
Ribera José/Juseppe de (1588/1591—1652/1656) — 101a, 

190a, 190b, 261
Riley Bridget (1931—) — 340b
Ring Ludger II (1522—1584) — 153a
Robert Hubert (1733—1808) — 85b
Rodin Auguste (1840—1917) — 442b
Romani Girolamo de (Romanino, 1484—1560) — 186a
Romanova Anna Pavlovna (1795—1865) — 331
Rombaux Égide (1865—1942) — 431b
Roos Johann Heinrich (1631—1685) — 76b
Rosenstein Erna (1913—2004) — 46a
Roslin Alexandre (1718—1793) — 257b
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Rosselli Mateo (1578—1650) — 209b
Rottmayr Michael (Rottmair, 1654—1730) — 118b
Rubens Peter Paulus (1577—1640) — 381a, 381b, 382a, 

382b, 383, 387
Ruhlman Tristan (1923—1982) — 19
Ruisdael Isaac van (1599—1677) — 82b
Ruisdael Jacob Isaakszon (1620—1683) — 35b
Ruisdael Salomon van (1600/1603—1670) — 84b
Ruxthiel Henri Joseph (1775—1837) — 439a
Rysselberghe Théo van (1862—1926) — 165a
Saenredam Pieter Jansz (1597—1665) — 71a, 249
Saliba Antonello (da Messyna, 1430—) — 32b, 184a, 

184b
Salmetia Enea (1558—1626) — 186b
Saraceni Carlo (1580/85—1620) — 195b
Sarto Andrea (d’Agnolo di Francesco, 1486—1530) — 

142b, 157b, 176b
Savery Roelandt (1576—1639) — 73b, 223b
Savinio Alberto (1891—1908) — 393b
Schafner Martin (1478/1479—1546/1549) — 157a
Schnorr Carosfeld Julius Viet Hans von (1794—

1872) — 152a
Schotel Johanne Christiaan (1787—1838) — 86a
Schuler Téophile (1821—1878) — 102b
Seghers Daniel (1590—1661) — 259
Segna di Bonawentura (XIII/XIV w.) — 37
Servranckx Victor (1897—1965) — 438a
Severini Gino (1883—1966) — 8b
Siemiradzki Henryk (1843—1902) — 284b
Signorelli Luca (1445/1450—1523) — 41b, 59a
Simmler Józef (1823—1868) — 230a, 230b
Simone dei Crocefissi (1327/1330—1399) — 2
Simone Martini (1284—1344) — 29a, 29b
Slater John Falconer (1857—1937) — 12b
Smet Gustave de (1877—1943) — 165b
Snyders Frans (Snijders, 1579—1657) — 196
Snyers Pieter (1681—1752) — 59b
Soffici Ardengo (1879—1964) — 415a, 415b
Solario Andrea (Mediolanensis, 1468/1470—1524) — 

77b, 181b, 195a
Son Joris van (1623—1667) — 119b
Spaedonck Gerard van (1746—1822) — 70b
Stanzione Massimo (1585—1656/1658) — 146b
Starowieyski Franciszek (1930—2009) — 350, 351
Stattler Wojciech (1800—1875) — 154b
Steen Jan Havicksz (1625/1626—1679) — 94b, 103a, 

103b, 104a, 104b, 122b
Steenwinkel Antonie (—1688) — 268a, 268b
Stefano da Zevia (da Verona, 1375—1438) — 201b
Steinle Edward Jakob von (1810—1886) — 152b
Stokes Marianne (1855—1927) — 150a
Strzemiński Władysław (1893—1952) — 348b
Sturm Helmut (1932—2008) — 6b

Subleyras Pierre (1699—1749) — 71b
Suvée Joseph Benoit (1743—1807) — 300b
Szermentowski Józef (Szermętowski, 1833—1876) — 

137a, 137b
Śledziński Ludomir (1889—1980) — 124, 166b
Taddeo di Bartolo (1362—1422) — 445
Tagaya Isoku (XX w.) — 420a
Teniers David II (1610—1690) — 371, 371b, 372a, 372b, 

373a, 373b
Tiepolo Giambattista (1696—1770) — 310a, 444a
Tiepolo Giovanni Domenico (1727—1804) — 310b
Tintoretto Jacopo (Robusti, 1518—1594) — 176a
Tischbein Johann Heinrich (1751—1829) — 266a
Toorop Jan (1858—1928) — 16, 420b
Torbido Francesco (Moro, 1480—1561) — 227a
Touluse-Lautrec Henri Marie Raymond de (1864—

1901) — 398a
Treviso Girolamo da (1497—1544) — 187b
Tristan Luys (1568—1624) — 231a, 231b
Troyon Constant (1810—1865) — 5b, 345a, 345b
Turone di Maxia (da Camenago, XIV w.) — 114a
Twombly Cy (1928—2011) — 133
Tycjan (Tiziano Vercelli, 1487/1490—1576) — 253a, 

253b
Utrillo Maurice (Valadon, 1883—1955) — 326a, 326b
Utter André (1886—1955) — 327b
Valadon Suzanne (Marie-Clementine, 1867—1938) — 

327a
Valckenborch Frederik van (1570—1623) — 151b
Valckenborch Lucas van (1540—1597) — 151a
Valckert Werner van (XVI w.) — 53a
Valenza Jacopo da (XV/XVI w.) — 52a
Valloton Félix Edouard (1865—1925) — 422b
Varotari Alexandro (Padovanino, 1588—1649) — 286b
Velde Esaias van de (1591—1630) — 75b
Velde Willem van de (1633—1707) — 86b
Verbanck Geo (1881—1961) — 439b
Verboeckhoven Eugene Joseph (1799—1881) — 127
Verhagen Pieter (1728—1811) — 63b
Vermeer Jan (Johannes, van Delft, 1632—1675) — 34a, 

34b, 156a
Vernet Horace Emile Jean (1789—1863) — 147a
Veronese Bonifacio (Pitati, 1487—1553) — 193
Veronese Liberale da (1445—1536) — 192b
Veronese Michele (1470—1536/1544) — 250
Veronese Paolo (Caliari, 1528—1588) — 192a, 311a
Victors Jan (1620—1676) — 116b
Viera da Silva Maria Helena (1908—1992) — 339a, 

339b
Vigee-Le Brun Elizabeth Marie Louise (1755—1842) 

— 334a, 334b
Villon Jacques (Duchamp Gaston, 1875—1963) — 

316a, 316b



Vitale da Bologna (—1361) — 28
Vivarini Bartholomeo (1432—1500) — 287a, 287b
Vogeler Heinrich Johan (1872—1942) — 150b
Vos Cornelis de (1585—) — 243
Vos Maerten de (1532—1603) — 55b, 65b, 246
Vrancx Sebastian (1573—1647) — 153b
Wagner Karl Ernest Ludwig (1796—1867) — 294a
Wappers Gustav (1803—1874) — 149b
Wet Jacob Willemsz de (1610—1675) — 81
Wit Jacob de (1685—1754) — 465a, 465b
Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy, 1885—1939) 

— 279, 280, 349a, 349b, 450

Wouters Rik (1882—1916) — 441b
Wyspiański Stanisław (1869—1907) — 144b
Zadkine Ossip (1890—1967) — 432b
Zeeuw Cornelius Jacobsz (XVI w.) — 205b
Zick Januarius (1730—1797) — 309
Zoppo Marco di (Antonio di Ruggero, 1433—1478) — 

210b, 263
Zuccaro Federico (1540/1543—1609) — 211
Zuloaga Ignacio (1870—1945) — 148b
Zurbarán Francisco y Salazar (1598—1664) — 258
Żeleński Stanisław Gabriel (1873—1914) — 20a
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12. WYKAZ MUZEÓW*

AUSTRIA
Wiedeń: Kunsthistorischesmuseum, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Sezession Pavilon
Graz: Landesmuseum Joanneum

BELgIA
Antwerpia: Museum voor Schone Kunsten
Brugia: Groeninge Museum, Sint-Jan Hospitalmuseum
Bruksela: Musée Royaux des Beaux Arts, Musée de la Ville de Bruxelles
Gandawa: Museum voor Schone Kunsten
Liège: Musée de l’Art Wallon
Mons: Musée des Beaux Arts
Tournai: Musée des Beaux Arts

DANIA
Kopenhaga: Statens Museum for Kunst

FRANcjA
Aix en Provence: Musée Granet
Autun: Musée Rolin
Besançon: Musée des Beaux Arts et Archeologie
Caen: Musée des Beaux Arts
Chartres: Musée des Beaux Arts
Colmar: Musée Unterlinden
Dijon: Musée des Beaux Arts
Grenoble: Musée de Grenoble
Lille: Palais de Beaux Arts
Lyon: Musée des Beaux Arts
Orlean: Musée des Beaux Arts
Nancy: Musée des Beaux Arts
Nîmes: Musée des Beaux Arts
Paryż: Centre d’Art et de Culture Georges Pompidou, Musée de l’Armée, Musée du Louvre, Musée de l’Oran-

gerie, Musée d’Orsay, Musée Picasso
Reims: Musée des Beaux Arts
Rennes: Musée des Beaux Arts
Rouen: Musée des Beaux Arts

* Muzea, w których sfotografowano sygnatury wykorzystane w opisywanych badaniach.
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Strasburg: Musée des Beaux Arts, Musée d’Art Moderne et Contemporain
Tournai: Musée des Beaux Arts
Troyes: Musée d’Art Moderne

HOLANDIA
Amsterdam: Amsterdam Museum, Rijksmuseum
Arnhem/Otterlo: Rijksmuseum Kröller-Müller
Haga: Gemeentemuseum
Nijmegen: Commanderie van St. Jan
Rotterdam: Boymans van Beuningen Museum
Utrecht: Centraalmuseum

LUKSEMBURg
Luksemburg: Musée National d’Histoire et d’Art, Musée Pescatore

NIEMcY
Akwizgran: Suermondt Ludwig Museum
Berlin: Altes Museum, Gemäldegalerie, Sammlung Berggruen
Bonn: Kunstmuseum
Brema: Kunsthalle
Brunszwik: Herzog Anton Ulrich Museum
Dortmund: Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Drezno: Gemäldegalerie Neuer Meister
Darmstadt: Mathilde Höhe
Düsseldorf: Kunstmuseum, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Essen: Museum Folkwang
Frankfurt nad Menem: Städelsches Kunstinstitut
Hamburg: Kunsthalle
Hanower: Niedersächsisches Landesmuseum, Sprengel Museum
Karlsruhe: Kunsthalle
Kassel: Neue Galerie
Kolonia: Wallraf Richartz/Ludwig Museum
Lubeka: Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Mannheim: Kunsthalle
Monachium: Alte Pinakothek, Neue Pinakothek
Münster: Westfälisches Landesmuseum
Norymberga: Germanisches Nationalmuseum
Regensburg: Historisches Museum
Stuttgart: Staatsgalerie
Trewir: Städtisches Museum
Würzburg: Martin von Wagner Museum

POLSKA
Bielsko-Biała: Muzeum Okręgowe
Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe
Katowice: Muzeum Śląskie
Kraków: Muzeum Narodowe
Toruń: Muzeum Okręgowe
Wrocław: Muzeum Archeologiczne/Arsenał, Muzeum Narodowe

RUMUNIA
Cluj-Napoca: Muzeul de Artǎ
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SERBIA
Belgrad: Nationale Museum

SZWAjcARIA
Bazylea: Kunstmuseum

WęgRY
Budapeszt: Szépmüvészeti Muzeum

WłOcHY
Bolonia: Pinacoteca Nazionale
Genua: Palazzo Bianco, Palazzo Rosso
Mediolan: Civica Galeria d’Arte Moderna, Pinacoteca di Brera
Parma: Galleria Nazionale
Rzym: Pinacoteca Vaticana
Turyn: Galeria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
Werona: Castelvecchio Museum

Pracownikom wymienionych muzeów serdecznie dziękuję za życzliwe przyjęcie i cierpliwość.

Koledze Wojciechowi Ziółkowskiemu zaś jestem wdzięczny za pomoc 
w pracach digitalizacyjnych.
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Tadeusz Widła

THE WORLD OF SIGNATURES

S u m m a r y

The analysis of the objects of research, that is of about three thousand signatures (of which the majority were 
the ones belonging to Old Masters) as well as of the literature on the subject, leads to a conclusion that works of 
art and signatures are two different worlds. The first of these worlds is a world of artistic products, the second, 
a world of markings used by the makers (producers). In effect, these two worlds became independent from one 
another: the work of art to be used as such does not require a signature; although its lack may cause problems 
of attribution and authenticating/falsifying, and have a negative bearings on the market circulation of the work 
in question.

A much less frequent phenomenon, although also occurring, is a market independence of signatures, which 
should not be surprising because there does exist a market of brand names and logos. The appearance of norma-
tive regulations is the logical outcome of this state of affairs.

A significant number of countries, including Poland for some time now, have a separate legal penalty for 
falsifying works of art and for conducting transactions involving them, as well as a separate legal penalty for 
falsifying/altering signatures on works of art — similar to falsifying/altering brand signs of different kind. And 
such a legal solution is right, because neither does it follow that if the work of art is authentic, the signature 
must also be authentic, nor does it follow that if the signature is authentic, the work of art must also be authentic. 

The signatures by contemporary artists take their construction after the pattern of natural signatures — express-
ing artistic identity and independence. Once in the past — and signatures confirm it — there was a different state 
of affairs. The official representation belonged to a company, like a workshop inscribed within the urban structure 
of guilds, or, much later, an artist being a member of a regional corporation of artists called painting academy. 
In effect, there were both personal signatures and workshop signatures (company logotypes are our contemporary 
counterparts of these). The owner of the company/workshop would only be allowed to sign the work, and the art-
ists employed there had to comply with their lower position in the hierarchy, which was marked not only by the 
necessity of painting in the style of the master (owner), but also by the inability to sign their work. The analysis 
of the practice of signature making informs us about artistic emancipation — the change of status from the posi-
tion of a contractor to a position of an independent artist. It also shows other social phenomena, for example, 
the emancipation of women artists.

The signatures of Old Masters belong to the category of artistic expression, although a verbal one. Today we 
also encounter such signatures, although their manner does not coincide with the common practice. This opens 
up a new area of research — the connections of artistry expressed in the work of art with a decorative form of 
personalized expression. This has been to a great extent dismissed, so this area breeds more questions than offers 
convincing answers.

Similarly, as far as it is possible to find a practical explanation for the old practice of placing signatures on 
frames (paintings were usually ordered already framed), this explanation is not enough for the practice of plac-
ing signatures on false-frames. Why would contemporary artist place their signatures on false-frames? Would 
the practice of the so-called enmeshed signature express the painter’s modesty or the attempt not to disturb the 
whole of the composition? What is the relationship between the personality of the artist and the preferable ways 
of signing; what influence on signing would the psychosomatic disfunctions of artists have?

In summary: the current state of research on signatures shows that it is a field where multiple questions can 
be asked and there is no reasonable answer to the question why it has not been done earlier. In literature of the 



field the descriptions of signatures are only limited to the presentation of their content, and, for example, mono-
grams only occur in two types. The limited scope of information seems to be stemming from the lack of proper 
language — the lack of proper terminology which would be the result of scrupulous research.

The signatures of the Old Masters form material for palaeographic research, because they register the changes 
in lettering and other scribal phenomena, for example, the ways of dating preferred at different centuries or ab-
breviations, already slipping into oblivion. Paradoxically, the results of such research will contribute to the practice 
of attesting the authenticity of works of art. In the case of the Old Masters the classic comparative studies of 
signatures may be conducted, to which the study of Rembrandt’s signatures testifies. Unfortunately, this will be 
possible much rarely than in the case of signatures on paintings attributed to modern artists.

The natural processes of aging of paints as well as “aggressive” and frequent, although correct in terms of 
technique, efforts at conservation may seriously limit the possibility of gaining knowledge about personal signa-
tures. Thus, the revealing of anachronisms of writing and language may become the only source of convincing 
arguments at the expert’s disposal. It requires conducting and developing proper research, because the falsifier’s 
lack of knowledge in this respect finds expression in their mistakes, but only an expert in possession of such 
knowledge will be able to notice such mistakes. This adds to the significance of what forensic expertise of hand-
writing calls the sphere of content and language of a written statement.
K e y  w o r d s:  criminalistics, forensic examination of handwriting, questioned signatures, document examination, 
examination of artist’s signatures.
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Tadeusz Widła

LE MONDE DES SIGNATURES

R é s u m é

L’étude du matériel de recherche d’environ 3.000 signatures (en majorité de maîtres anciens) ainsi que la 
recension des écrits nous amènent à conclure que les œuvres d’art et les signatures constituent deux mondes bien 
distincts.

Le premier est celui de produits artistiques, le second — celui d’appellations utilisées par les créateurs (pro-
ducteurs). En conséquence, il y a une sorte d’indépendance : une œuvre d’art, dans le domaine d’utilité matérielle, 
peut exister sans signature bien que l’absence de celle-ci puisse causer des problèmes d’attribution ou d’authen-
tification / falsification et affecter le chiffre d’affaires du marché.

Une signature autonome sur le marché est un phénomène beaucoup plus rare mais ne doit pas surprendre car 
il existe aussi un marché du logo ou des marques déposées protégeant des produits contre la reproduction frau-
duleuse. Cette diversité a pour conséquence logique la production de règlements normatifs.

En fait, dans de nombreux pays, y compris depuis un certain temps la Pologne, on pénalise séparément : 
d’une part la falsification des œuvres d’art et la commercialisation de ces produits, d’autre part la falsification 
/ la contrefaçon des signatures sur des œuvres d’art à l’image de la contrefaçon d’autres marques. À juste titre, 
parce que comme l’authenticité d’une œuvre d’art ne préjuge pas de l’authenticité de la signature, l’authenticité 
de la signature ne détermine pas l’authenticité de l’œuvre.

Les signatures des artistes contemporains dérivent de leurs signatures naturelles : reposant sur le tracé auto-
biographique, transformant les mécanismes d’identification, de conscience artistique. A l’époque, l’usage a été 
différent, ce que prouvent les signatures.

C’était un atelier restant dans la structure urbaine de la guilde — association regroupant des artistes — qui les 
représentait, ou, beaucoup plus tard, un artiste pouvait s’affilier à une communauté régionale, appelée académie 
de peinture.

En effet, à côté des signatures personnalisées il y avait des signatures d’atelier équivalentes aux marques dépo-
sées actuelles. Le droit de signer n’était attribué qu’aux propriétaires d’atelier, les artistes qui y étaient affiliés se 
voyaient obligés d’accepter la dépendance hiérarchique. Celle-ci se manifestait non seulement par l’adoption des 
styles de peinture imposés mais aussi par l’impossibilité de signer. L’analyse des pratiques de signature artistique 
nous informe donc de l’émancipation de la création : du changement de statut d’exécuteur à artiste indépendant. 
Cette analyse démontre aussi d’autres phénomènes sociaux, comme p.ex. celui de l’émancipation des artistes 
féminines.

Les signatures des maîtres anciens sont aussi des expressions artistiques mais verbalisées. Actuellement, on 
en trouve aussi un certain nombre, bien que cette manière de signer diffère de celle courante. C’est ainsi que 
s’ouvre un nouveau champ d’exploration à savoir l’étude de liaison de l’expression artistique manifestée dans une 
œuvre d’art avec la forme décorative de l’expression personnalisée. Pour le moment, ce problème a été traité avec 
négligence, c’est pourquoi il subsiste plus de questions que de réponses convaincantes à ce sujet.

Il en va de même pour d'autres questions. Alors que pour l’ancienne pratique de signer sur le cadre on peut 
fournir une explication convaincante (le travail a généralement été ordonné encadré), c’est déjà pour la signature 
sur le quasi-cadre que cette explication ne suffit pas. Pourquoi certains peintres contemporains signent aussi sur 
les quasi-cadres ? Est-ce uniquement le signe de leur modestie ou plutôt l’intention de ne pas perturber toute la 
composition ? Quel est le rapport entre la personnalité de l’artiste et les types de signatures privilégiés ? Comment 
les signatures affectent les dysfonctionnements psychosomatiques des artistes ?



La possibilité de reconnaissance des traits d’écriture peut être considérablement limitée par des processus na-
turels de vieillissement des anciennes peintures, ou même par des méthodes de conservation professionnellement 
correctes, mais “ agressives ”. La divulgation des anachronismes littéraires et linguistiques peut donc rester l’unique 
source d’arguments convaincants dont l’expert disposera.

Une telle approche nécessite une recherche appropriée ; bien que l’ignorance des faussaires dans ce domaine 
se manifeste par leurs propres erreurs, seulement un expert possédant une profonde connaissance de ces nuances 
pourra les détecter. Tout cela met en évidence l’importance des résultats d’études de la sphère appelée par les 
experts criminalistiques en écritures « examen du contenu linguistique de l’expression écrite ».
M o t s  c l é s :  criminalistique, expertise en écritures manuscrites, signatures contestées, examen de documents, 
examen de signatures artistiques.





Na okładce
Pablo Picasso W pracowni artysty
(litografia z dwiema sygnaturami)

Redaktor  Barbara Todos-Burny

Projektant okładki  Magdalena Starzyk

Łamanie  Edward Wilk

Copyright © 2017 by
Tadeusz Widła

Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208-6336
ISBN 978-83-226-3218-5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Ark. druk. 24,5. Ark. wyd. 18,5.
Papier offset kl. III, 80 g     Cena 54 zł (+ VAT)

Druk i oprawa 
„TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K.
ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław






	o1
	o2
	swiat_sygnatur
	o3
	o4



