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Zdzisław Pietrzyk

Zofia Ameisenowa  
(1897–1967)

Z ofia Ameisenowa urodziła się w Nowym Sączu 31 maja 1897 roku. Jej  
 ojciec Maurycy był cenionym lekarzem. Matka Z. Ameisenowej, Jadwi-

ga (Jachet), pochodziła z rodziny Schödmaków (Siodmaków). Zofia z domu 
rodzinnego wyniosła zamiłowanie do książek. Jej ojciec miał dużą i cenną 
bibliotekę, z której od wczesnych lat życia czerpała wiedzę i przyzwyczajenie 
do pracy intelektualnej. W domu miała okazję spotykać gości ojca, a byli to 
politycy i literaci, między innymi Ignacy Daszyński i Stefan Żeromski. Oj-
ciec Zofii był współzałożycielem Uniwersytetu Ludowego w Nowym Sączu. 
Z. Ameisenowa w szkole podstawowej wykazywała duże zdolności. W latach 
1903–1907 uczęszczała do czteroklasowej szkoły ludowej imienia królowej 
Jadwigi w Nowym Sączu. Po ukończeniu szkoły ludowej pobierała naukę 
w latach 1907–1914 w I Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Nowym Sączu. 
Do ostatniej klasy gimnazjalnej uczęszczała w Krakowie ‒ było to Gimna-
zjum im. Emilii Plater. 15 lipca 1915 roku otrzymała świadectwo dojrzałości 
z wyróżnieniem. W tymże roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Na Wydziale Filozoficznym, na którym studiowała historię sztuki 
i archeologię, największy wpływ wywarli na nią historyk sztuki Jerzy Myciel-
ski i archeolog Piotr Bieńkowski. 

7 kwietnia 1920 roku złożyła podanie o dopuszczenie jej do przewodu 
doktorskiego na podstawie rozprawy Średniowieczne malowidła ścienne 
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w krużgankach OO. Augustianów i OO. Franciszkanów w Krakowie, którą 
napisała pod kierunkiem J. Mycielskiego. Egzamin z historii sztuki, a także 
z archeologii jako przedmiotu uzupełniającego, zdała celująco przed komi-
sją, której przewodniczył prof. Tadeusz Sinko. Podobnie było z egzaminem 
z filozofii. Profesor Julian Pagaczewski w recenzji pracy doktorskiej napisał: 
„Konstrukcja pracy napisanej jasno, zwięźle, z widocznym talentem litera-
ckim i znajomością metody badawczej, jest bez zarzutu”. Po obronie rozpra-
wy studia na Wydziale Filozoficznym formalnie ukończyła 17 listopada 1920 
roku, kiedy to została promowana na doktora filozofii.

W 1920 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Jagiellońskiej. Pracowała 
początkowo jako bezpłatny praktykant pod kierunkiem kustosza Zbiorów 
Graficznych, doc. Jerzego Kieszkowskiego, który w 1922 roku został wicedy-
rektorem Biblioteki Jagiellońskiej. W 1921 roku Z. Ameisenowa otrzymała 
płatne stanowisko siły pomocniczej, a w 1922 roku stanowisko asystentki. Po 
roku pracy w Bibliotece Jagiellońskiej wyjechała na staż naukowo-zawodowy 
do Graphische Sammlung w Dreźnie. Praktykę specjalistyczną w Dreźnie 
uzupełniła, zwiedzając zbiory w Lipsku, Berlinie, Norymberdze i Mona-
chium. W latach poprzedzających II wojnę światową odbyła wiele podróży 
po Austrii, Francji i Niemczech, między innymi w celu zapoznania się z ory-
ginałami dzieł sztuki. W 1923 roku zmarł doc. J. Kieszkowski, jej przewodnik 
po zbiorach graficznych Biblioteki Jagiellońskiej, i Z. Ameisenowa stała się 
osobą zawiadującą zbiorami graficznymi. 

1 sierpnia 1923 roku Zofia wyszła za mąż za dalekiego kuzyna, Aleksan-
dra Ameisena, lekarza dermatologa. Był on znawcą literatury, a także jednym 
z czołowych szachistów Krakowa w okresie międzywojennym. Młodzi Ame-
isenowie zamieszkali w Krakowie przy ulicy Karmelickiej. 

W 1923 roku ukazała się drukiem w „Roczniku Krakowskim” jej roz-
prawa doktorska ze zmodyfikowanym tytułem: Średniowieczne malarstwo 
ścienne w Krakowie. W 1924 roku Z. Ameisenowa wyjechała na trzy miesiące 
do Włoch, gdzie pogłębiała swoją wiedzę na temat włoskiej sztuki, a przede 
wszystkim sztuki zdobniczej książek. 

Do podstawowych czynności zawodowych Z. Ameisenowej jako pracow-
nika opiekującego się zbiorami graficznymi Biblioteki Jagiellońskiej należało 
porządkowanie i katalogowanie stosunkowo zaniedbanych obiektów. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że zbiory graficzne zaczęto wydzielać z cało-
ści zasobu w 1918 roku z inicjatywy J. Kieszkowskiego. Ameisenowa dążyła 
do powiększania zbiorów. Jej usiłowaniom nie sprzyjała szczupłość funduszy 
przeznaczonych przez uczelnię na zakup zbiorów specjalnych, które były nawet 
składane w Bibliotece Jagiellońskiej jako zasób oferowany lub depozyt. Z takie-
go właśnie powodu nie udało się kupić kilkunastotysięcznej kolekcji Moszyń-
skich, która znalazła się w murach Biblioteki Jagiellońskiej dzięki staraniom 



— 71 —

Ameisenowej. Ostatecznie trafiła ona do Biblioteki Polskiej Akademii Umie-
jętności w Krakowie. Jednym ze sposobów pozyskiwania grafik do zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej przez Z. Ameisenową były apele do twórców o skła-
danie w krakowskiej książnicy swoich dzieł. Na apel ten odpowiedział między 
innymi Władysław Skoczylas, który przekazał Bibliotece Jagiellońskiej część 
prac własnych oraz swoich uczniów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Zdobywanie darów wybitnych twórców stało się jednym z podstawowych spo-
sobów pozyskiwania zbiorów specjalnych do zasobów Biblioteki Jagiellońskiej.

W czasie pracy w Bibliotece Jagiellońskiej Z.  Ameisenowa popularyzo-
wała wiedzę o sztuce, przygotowując wystawy. W roku 1931 napisała wstęp 
do Katalogu wystawy dawnych rycin ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejęt-
ności (Kraków 1931). W 1934 roku przygotowała wystawę iluminowanych 
rękopisów włoskich. Pokazała bogactwo włoskiej sztuki iluminatorskiej i jej 
zasób w Bibliotece Jagiellońskiej. Wystawa miała przygotowany katalog, do 
którego naturalnie wstęp napisała Z.  Ameisenowa. Pomysł na zorganizo-
wanie tej wystawy narodził się dzięki jej wcześniejszym zainteresowaniom 
włoskim malarstwem miniaturowym. W latach 1929–1931 Z. Ameisenowa 
opublikowała artykuły na ten właśnie temat: Miniatury włoskie Biblioteki Ja-
giellońskiej. Trecento (1929), Antyfonarz z miniaturami Jacopa di Casentino na 
Wawelu (1931). W 1935 roku w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się wystawa 
150 ilustrowanych druków z XV wieku. Była to kolejna wystawa wymagają-
ca doskonałej znajomości inkunabułów Biblioteki Jagiellońskiej. Prace z nią 
związane po latach zaowocowały dziełem Rękopisy i pierwodruki iluminowa-
ne Biblioteki Jagiellońskiej (1958), które dotąd jest szeroko wykorzystywane 
w badaniach nad zbiorami uniwersyteckiej książnicy w Krakowie. Wystawa 
owa, podobnie jak wystawy wcześniejsze, otrzymała katalog przygotowany 
przez Z. Ameisenową – Katalog wystawy stu pięćdziesięciu ilustrowanych dru-
ków XV-go wieku (Kraków 1935) – do którego napisała przedmowę: Zarys 
dziejów drzeworytnictwa ilustracyjnego w XV wieku. 

Przygotowując opracowanie zbiorów graficznych Biblioteki Jagiellońskiej, 
natrafiała na nieznane wcześniej nauce drzeworyty i rozpoznawała je. Napi-
sała na ten temat kilka artykułów, które pokazywały bogactwo zbiorów Bi-
blioteki Jagiellońskiej. Pracowała naukowo także nad zbiorami należącymi 
do innych bibliotek, nie tylko krakowskich. W czasie pobytów w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie opracowała obszerny artykuł na temat tak zwanej 
Księgi puławskiej, bogato ilustrowanej księgi, do której wpisywali się goście 
odwiedzający Świątynię Sybilli w Puławach. Znajdują się w tej księdze także 
miniatury wycięte z rękopisów. Zofii Ameisenowej udało się zidentyfikować 
trzy rękopisy, z których wycięto owe miniatury. Zidentyfikowała również mi-
niatury z dwóch rękopisów XV-wiecznych i z jednego pontyfikalnego manu-
skryptu z XIV wieku, wykonanego we Francji. 
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Swoją rozprawę drukowaną w „Münchener Jahrbuch der Bildenden 
Kunst” w 1935 roku, zatytułowaną Eine süddeutsche frühgotische Prachtbi-
bel auf Schloss Sucha, Z.  Ameisenowa określała jako jedno z największych 
osiągnięć badawczych w zakresie historii sztuki w okresie przedwojennym. 
Udowodniła ona mianowicie, że bogato ilustrowany rękopis Biblii, przecho-
wywany na zamku w Suchej, pochodzi nie z Francji, lecz z klasztoru kanoni-
ków regularnych św. Mikołaja w pobliżu Passawy. Jej wywód według Lecha 
Kalinowskiego to „studium tak klasyczne w swojej budowie i treści, że każ-
demu młodemu pracownikowi nauki na polu malarstwa książkowego służyć 
może za wzór opisu, rozbioru ikonograficznego, analizy stylistycznej, dato-
wania i określenia środowiska artystycznego, z którego rodzaj dekoracji się 
wywodzi”. 

Przed wybuchem II wojny światowej Z.  Ameisenowa zajęła się proble-
mem żydowskiej ikonografii Starego Testamentu. Na podstawie analizy Biblii 
hebrajskiej przechowywanej w krakowskiej gminie żydowskiej, a sporządzo-
nej w Ratyzbonie w XIV wieku, potwierdziła tezę, że w okresie wczesnego 
średniowiecza istniała żydowska ikonografia Starego Testamentu (Biblia he-
brajska XIV wieku w Krakowie i jej dekoracja malarska, 1929). Zajęła się także 
opracowaniem ikonograficznym Biblii hebrajskiej przechowywanej w biblio-
tece Ambrosianum w Mediolanie, co pozwoliło wraz z równoległymi odkry-
ciami innych badaczy na udowodnienie tezy o wczesnośredniowiecznym ka-
nonie ikonograficznym biblistyki żydowskiej (Das messianische Gastmahl der 
Gerechten in einer hebräischen Bibel aus dem 13. Jahrhundert, 1935). Trzecią 
pracą związaną z tematyką ikonografii hebrajskiej była rozprawa, która uka-
zała się drukiem w 1936 roku w oficynie Menora w Warszawie – Bestiarius 
w Biblii hebrajskiej z XIII wieku. Studium ikonograficzne z 6 reprodukcjami. 
W rozprawie tej opracowała zawartość ikonograficzną Biblii hebrajskiej prze-
chowywanej w bibliotece Pawlikowskich we Lwowie. Przed wojną w „Journal 
of the Warburg Institute” ukazał się artykuł Z. Ameisenowej podsumowujący 
jej badania nad ikonografią hebrajską, zawierający też szczegółowe omówie-
nie motywu drzewa w tej ikonografii. Artykuł ów – The Tree of Life in Jewish 
Iconography (1939) – napisała w duchu szkoły propagowanej przez Aby’ego 
Warburga: badania nad dziejami sztuki muszą być powiązane z dziejami idei, 
kultury i religii. 

Zofia Ameisenowa należała do czołówki badaczy dziejów średniowiecza, 
ale z racji zajmowania się zbiorami graficznymi w Bibliotece Jagiellońskiej 
bardzo dobrze znała również współczesną sztukę graficzną. W 1939 roku 
przygotowywała wystawę grafiki, a także towarzyszący jej Katalog wystawy 
współczesnej grafiki polskiej, w którym napisała wstęp: Rzut oka na współczes-
ną grafikę polską. Wojna przerwała przygotowania. Wystawa została zrealizo-
wana dopiero w 1946 roku.
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Po najeździe 1 września 1939 roku Niemiec hitlerowskich na Polskę opuś-
ciła wraz z mężem Kraków. Przed wyjazdem uczestniczyła w pracach nad 
zabezpieczaniem najcenniejszych zbiorów. Kraków opuściła na wyraźne po-
lecenie rektora Uniwersytetu Tadeusza Lehra-Spławińskiego. Pierwszym eta-
pem ucieczki przed Niemcami był Lwów, z którego udała się do Łucka, gdzie 
przebywała wraz z mężem od 28 września 1939 do 4 kwietnia 1940 roku. 
Z Łucka małżonkowie przeprowadzili się do Kosowa przy granicy z Rumunią. 
W Kosowie Aleksander Ameisen został zatrudniony jako lekarz w szpitalu 
wenerologicznym. Placówka ta została otwarta w celu leczenia uchodźców 
przy tamtejszym szpitalu. A. Ameisen zarówno był praktykującym lekarzem, 
jak i ogłaszał prace naukowe z zakresu wenerologii. Po wybuchu wojny nie-
miecko-radzieckiej Ameisenowie znaleźli się pod okupacją niemiecką i zostali 
zmuszeni do zamieszkania w getcie. 16 października Z. Ameisenowa trafiła do 
więzienia. Niemcy likwidowali getto w Kosowie, mordując osadzonych w nim 
oraz w więzieniu polskich Żydów. Po dwóch zbrodniczych akcjach Niemców, 
do których doszło 9 kwietnia i 7 września 1942 roku, z przebywających w Ko-
sowie 2700 Żydów pozostało przy życiu tylko małżeństwo Ameisenów i lekarz 
dentysta, gdyż byli potrzebni miejscowej ludności. W październiku 1942 roku 
Ameisenowie zdecydowali się na ucieczkę do Rumunii. Pieszo przekroczy-
li granicę i znaleźli się na Bukowinie. Od końca października 1942 roku do  
24 marca 1944 roku mieszkali w Czerniowcach. Z Czerniowiec Z. Ameiseno-
wa prowadziła korespondencję ze znajomymi i uczonymi w Polsce, między in-
nymi z Aleksandrem Birkenmajerem. Po kolejnym zagrożeniu aresztowaniem 
zdecydowali się na wyjazd do Bukaresztu. Znaleźli schronienie w żeńskim 
klasztorze. W czasie pobytu w Rumunii posługiwali się paszportami wyda-
nymi przez ambasadę Szwajcarii. Ukrywali się w klasztorze do zakończenia 
wojny. 3 października 1945 roku wyjechali do Polski. 

24 października 1945 roku Ameisenowie po ponad sześciu latach tułacz-
ki powrócili do Krakowa. Bez jakiejkolwiek zwłoki Z. Ameisenowa podję-
ła pracę nad ukochanymi zbiorami graficznymi w Bibliotece Jagiellońskiej, 
które zostały już przeniesione z gmachu Collegium Maius do nowego wów-
czas budynku bibliotecznego przy alei Adama Mickiewicza. Tak jak przed 
wojną objęła stanowisko asystentki. Stanowisko kustosza otrzymała dopiero  
1 stycznia 1951 roku. W 1945 roku proponowano Ameisenom przeniesienie 
się do Palestyny. W 1947 roku prof. Stanisław Kot, ówczesny ambasador Pol-
ski w Rzymie, starał się o posadę dla Z. Ameisenowej w UNESCO. Ta jednak, 
mimo że skarżyła się w listach do A. Birkenmajera na złą atmosferę w Biblio-
tece, nie miała zamiaru opuszczać „swoich” zbiorów. W 1947 roku wyjechała 
na stypendium do Londynu. Ufundowała je organizacja wspomagająca na-
ukowców poszkodowanych w czasie wojny (Occupied Countries Fund Com-
mittee), funkcjonująca przy British Federation of University Women. 
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Badania Z. Ameisenowa prowadziła w British Museum oraz w Instytucie 
Warburga. Po powrocie na początku 1949 roku do Krakowa pracowała inten-
sywnie nad pozyskiwaniem zbiorów oraz przy ich porządkowaniu. Po 1948 
roku pozyskiwanie literatury specjalistycznej było niezwykle trudne ze wzglę-
du na zakłócone z powodów politycznych relacje między Polską a Europą 
Zachodnią. Zofia Ameisenowa z wielkim znawstwem i odpowiedzialnością 
zabiegała o literaturę potrzebną do badań nad dziejami sztuki. Pozyskiwała 
książki zarówno drogą kupna, jak i poprzez wymianę oraz dary od przyjaciół 
z zagranicy. Opracowując zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, w okresie powo-
jennym wydała kilka pozycji będących obecnie podstawowymi informato-
rami o zbiorach graficznych tej książnicy. Od okresu przedwojennego aż po 
lata 60. XX wieku zajmowała się kodeksem Baltazara Behema, a miniaturom 
znajdującym się w tym bezcennym dla dziejów kultury polskiej manuskryp-
cie poświęciła kilka opracowań. Zakończyła pracę nad tym dziełem książką 
popularnonaukową podsumowującą ówczesny stan wiedzy – Kodeks Balta-
zara Behema (1961). W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, mimo bra-
ku formalnie wykształconych uczniów, postanowieniem z 5 kwietnia 1955 
roku Z.  Ameisenowa otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. 
Po kilku latach zabiegów jej przyjaciół i uczniów 25 maja 1959 roku została 
mianowana profesorem zwyczajnym. Najważniejsze dzieło Z. Ameisenowej 
– najczęściej obecnie cytowane i stanowiące podstawę wiadomości o ilumi-
nowanych inkunabułach i rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej – to Rękopisy 
i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej. Karol Estreicher jun., bar-
dzo surowy krytyk dzieł z zakresu historii sztuki, o pracy tej napisał, że jest to 
świetne opracowanie, „[...] gruntowne, wyczerpujące, pełne wiedzy”. 

Z. Ameisenowa była bardzo zaangażowana w życie i działalność Bibliote-
ki Jagiellońskiej. Z listów do A. Birkenmajera widać, jak była emocjonalnie 
zaangażowana w sprawę pozyskania dla Biblioteki Jagiellońskiej autografu 
dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus. 25 września 1956 roku, kiedy to 
przekazano Bibliotece Jagiellońskiej ten bezcenny zabytek myśli ludzkiej, wy-
słała do Rzymu, gdzie bawił A. Birkenmajer, telegram o następującej treści: 
„Mamy autograf Kopernika”. Do ostrego konfliktu między nią a dyrektorem 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego K. Estreicherem jun. doszło wówczas, 
gdy ustalano miejsce przechowywania autografu dzieła Kopernika oraz kie-
dy pojawiła się sprawa przejęcia przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
globusów przechowywanych pod opieką Z. Ameisenowej w zbiorach graficz-
nych Biblioteki Jagiellońskiej. 

W 1953 roku Aleksander Ameisen uległ paraliżowi. Zofia Ameisenowa 
sama opiekowała się ciężko chorym mężem. Ta opieka, trwająca osiem lat, 
kosztowała ją bardzo wiele trudu, ponieważ sama zapadła na poważną choro-
bę wieńcową serca. Aleksander Ameisen zmarł 25 grudnia 1961 roku. 



Ostatnie lata przed przejściem na emeryturę Z. Ameisenowa pracowała 
bardzo intensywne. Od początku swojej pracy naukowej w Bibliotece Jagiel-
lońskiej była tak zwanym gabinetowym uczonym. Nie chciała pełnić funk-
cji nauczyciela akademickiego, wolała być wyłącznie badaczką. Chociaż nie 
prowadziła żadnego seminarium akademickiego, wiele prac magisterskich 
i doktorskich z zakresu historii sztuki zostało ukształtowanych właśnie przez 
nią. Chętnie pomagała, udzielała wskazówek bibliograficznych i źródłowych 
oraz była dla doktorantów przyjaznym konsultantem w zakresie zagadnień 
metodologicznych. 

Ostatnia książka Z. Ameisenowej to studium Cztery polskie rękopisy ilu-
minowane z lat 1524–1528 w zbiorach obcych (1967). W dziele tym omówiła 
cztery modlitewniki: Zygmunta I, Krzysztofa Szydłowieckiego, królowej Bony 
i Witolda Gasztołda, przechowywane w Londynie, Mediolanie, Oksfordzie 
i Monachium. Iluminacje w tych rękopisach zostały wykonane w warsztacie 
Stanisława Samostrzelnika. Przez kilkadziesiąt lat pracowała też nad tema-
tem orła dwugłowego w ikonografii od czasów starożytnych po wiek XVIII. 
Zebrane przez prof. Z. Ameisenową materiały po latach trafiły do Biblioteki 
Jagiellońskiej i jest możliwe, że staną się zaczynem, a także wzorem dla kolej-
nego badacza zajmującego się tym niezwykle ciekawym zagadnieniem.

Zofia Ameisenowa zmarła 25 grudnia 1967 roku w szpitalu im. Stefana 
Żeromskiego w Nowej Hucie, obecnie dzielnicy Krakowa, w szóstą roczni-
cę śmierci męża. Została pochowana na cmentarzu żydowskim w Krakowie 
przy ulicy Miodowej. Pozostawiła testament, który według K. Estreichera jun. 
„okazał całą jej dobrą naturę. Była bowiem osobą szlachetnego błysku. Cały 
majątek ruchomy i nieruchomy przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu”.
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