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REDOUTé P.-J. The Roses. (Autorzy opracowania: 
P. A. HINZ, B. SCHULZ przy współpracy B. HOPPE, O. 
BüNEMANN). Taschen. Köln. London. M adrid, New 
York. Paris. Tokyo. 1999. 255 str.. 169 tablic z. barw 
nymi rycinam i. T w arda opr. z kolorowa obwolutą, 
form at 27,0 x  35,6 cm. ISBN 3 -8 2 2 8 -6 6 2 9 -6 .

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) należał do 
najsław niejszych m alarzy kwiatów , zw łaszcza róż. 
Zw iązany z francuskim  dw orem  czasów napoleoń
skich, szczęśliw ie przetrw ał w szystkie rew olucyjne 
zm iany polityczne, m alując rośliny na  zlecenie króle
wskich m ałżonek zm ieniających się często w ładców. 
Urodził się w St. Hubert niedaleko Liege, na terenie 
dzisiejszej Belgii, w rodzinie, w której zawód malarza 
przechodził z. ojca na syna. Jego dziadek i ojciec upra
wiali sztukę sakralną, jeden z braci był m alarzem  te
atralnym , drugi pracował w M uzeum  Historii N atu
ralnej w Paryżu. Pod wpływ em  artystów  holender
skich Pierre Joseph Redoute zainteresow ał się sztuką 
m alow ania kwiatów . Początkow o pracow ał w M uze
um Historii Naturalnej jak o  asystent profesora ikono
grafii. później jak o  sam odzielny rysow nik naukowy.

biorąc udział w tw orzeniu królew skiej kolekcji roślin 
m alowanych na pergam inie (do dzisiejszego dnia 
przetrw ało ok. 6500  akwarel przedstaw iających rośli
ny i zw ierzęta). Redoute był również pryw atnym  ilu
stratorem  dzieł: Stirpes novae  (1785-1805) Ch. L. 
I leriticr dc B rutelle’a, La ßotanique  (1805) J. J. Ro
usseau oraz Plantarum  historia succulentarum  
(1799-1832) A. P. dc C andolle 'a . Zatrudniony jedno
cześnie jako  rysow nik gabinetu królowej Marii Anto 
niny, spędził spokojnie czasy rewolucji. Najbardziej 
twórczy okres w życiu m alarza to lata pracy w zam ku 
M alm aison pod Paryżem , na zlecenie Józefiny, pier
wszej żony N apoleona, m iłośniczki botaniki i ogrod
nictwa. N ic licząc się z kosztam i, sprow adzała z całe
go św iata now e gatunki roślin, toteż ogród otaczający 
zam ek przypom inał ogród botaniczny. Na stanow i
sku pryw atnego botanika pracował tutaj A im e Gouja- 
ud (Bonpland) (1773-1858), sławny towarzysz wy
prawy A leksandra Hum boldta do Am eryki Południo
wej (1799-1804). Pod protektoratem  Józefiny po
w stało kilka znaczących dzieł w ażnych dla historii 
nauki, ogrodnictw a oraz dziejów  ilustracji botanicz
nej, np. D escription des p lantes rares cultivees a Mat- 
tnaison el ä N avarre  ( 18 12 - 18 17), Liliaceae ( 1802- 
1816). Były to piękne tom y rycin (m iedziorytów  ro-
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bionych m.in. z akwarel R cduotćgo) z profesjonal
nymi opisami robionymi przez wybitnych botaników  
(m.in. przez A. P. dc C andollc 'a). przedstaw iające ga
tunki i odm iany roślin ozdobnych z całego św iata, w 
dużym  procencie nowych dla nauki. Szczególną pasją 
botaniczno-ogrodniezą Józefiny były róże. a jej am bi
cją było zgrom adzenie w szystkich znanych odm ian 
uprawnych (posiadała w sw ym  ogrodzie jed n ą  z naj
większych w św iccie kolekcji liczącą ok. 250 gatun
ków i odm ian). W śród finansowanych przez nią dzieł 
najw iększą stawę zyskał 3-tom ow y album  Les roses 
(1X17-1824) w ydaw any najpierw  w 30 zeszytach, 
później w zbiorczych tom ach. Zaw ierał piękne ryciny 
170 taksonów róż, wraz z opisam i sporządzonym i 
przez botanika C laudc-A ntoina T hory 'ego . Album  
należał do  prawdziwych arcydzieł sztuki edytorskiej. 
K ilkukolorow e kontury rycin robione techniką mie- 
dziorytniczą na podstaw ie oryginalnych akwarel 
Redoutego były następnie ręcznie kolorow ane przez 
szlab malarek. Album  ten. w ielokrotnie w znaw iany w 
późniejszych latach, przyniósł malarzowi m iędzy
narodową stawę. Po upadku N apoleona Redoute pra
cował dla królewskiej rodziny Bourbonów. Swymi 
pięknymi ilustracjami ozdobił łącznie ok. 50 dzieł bo
tanicznych. sam  jednak  nie sporządzał nigdy opisów 
gatunków , postrzegając roślinę jak o  artysta, a nie 
uczony. Zm arł w Paryżu w wieku 81 lat. pochow any 
został na Cm entarzu Pere Lachaise.

W ydawnictw o Taschen przygotow ało bardzo sta
rannie edycję Les roses w form ie reprintu wysokiej 
jakości, pozw alającego w pełni ocenić niepow tarzal
ną urodę kwiatu róży. Album otw iera obszerny, trój- 
języczny kom entarz (w języku angielskim , francu
skim i niem ieckim ) zaw ierający życiorys m alarza, 
zw ięzły zarys historii róż. oraz opis techniki wykona
nia sław nego oryginału. Na drugą część składają się 
kolorowa reprodukcje rycin opatrzone dzisiejszym i 
naukowym i nazwam i łacińskimi oraz nazwami w ję- 
zyku angielskim , francuskim  i niem ieckim . Całość 
zam yka słow niczek term inów oraz indeks. Prezento
wany album jest cenną pozycją nie tylko dla m iłośni
ków książki, ale również botaników  zainteresow a
nych historią i dziejam i form uprawnych, znajdujem y 
tu bowiem  wiele starych odm ian róż. od wielu lal nie 
uprawianych w ogrodach.
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