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Dynastia Andegawenów w Opactwie Fontevraud

 Kto nie słyszał o zamkach nad Loarą ? W trójkącie pomiędzy Orleanem, Angers i Tours w 
centralnej  Francji zachowało się ich ponad tysiąc, z których kilkadziesiąt najcenniejszych 
można zwiedzać, włącznie z ich często zachowanymi, oryginalnymi wnętrzami. Duża część z 
tych budowli datuje się z epoki Renesansu, kiedy to łagodniejsze czasy, dobrobyt, klimat, a 
także chęć poszukiwania radości życia i piękna w pobliżu dworu królewskiego były 
przyczyną konstruowania wielu z nich w tej okolicy. Jednak potęga tego regionu, a ściślej 
zachodniej jego części czyli Andegawenii (fr.Anjou), datuje się z wcześniejszego, 
średniowiecznego okresu, kiedy to  wywodząca się z tamtych terenów dynastia panowała nad 
dużą częścią Europy. Dzięki częstej w tamtych czasach i w królewskich rodach polityce unii 
personalnych, od XIII do XV wieku objęła ona swoimi wpływami dużą część Europy, od 
Prowansji, Neapolu i Sycylii, po Węgry, Chorwację, Dalmację, Słowenię i Polskę, a nawet 
pretendowała do korony Królestwa Jerozolimskiego. 
 Ekspansja terytorialna dynastii rozpoczęła się za czasów króla Karola I. Wspierany przez 
Papieża, który obawiał się oskrzydlenia Watykanu ze strony cesarskich Hohenstauffenów, 
panujących w południowych Włoszech jako potomkowie normandzkich królów, podbił 
Królestwo neapolitańskie w 1266 roku, każąc przy okazji pozabijać dotychczasowych 
władców w tym 13-letniego następcę tronu, Konradyna. Potęga dynastii zakończyła się zaś 
wraz ze śmiercią króla René, zwanego Dobrym w Aix-en-Provence w 1480 roku.
 
 Królowie i książęta andegaweńscy, choć wcześnie rozdzieleni na dwie gałęzie, neapolitańską
i węgierską, niezależnie od często bratobójczych intryg i rozgrywek, poprzez zawieranie 
małżeństw pomiędzy kuzynami pochodzącymi z poszczególnych gałęzi, zacieśniali jeszcze 
dynastyczne więzi. W oparciu o istniejące na opanowanych terytoriach warunki udało im się 
stworzyć podstawy współczesnej Europy. W królestwie węgiersko-chorwackim, pomimo 
początkowego oporu magnaterii i wojewodów oraz presji lokalnych obyczajów, Karol-Robert
ufundował ponad dwadzieścia nowych miast i stworzył drogę handlową na Dunaju. Pod 
koroną jego brata Karola I w południowych Włoszech i na Sycylii w rozwoju i reorganizacji 
terytorium brał udział także rycerstwo andegaweńskie, francuskie i prowansalskie, które 
licznie towarzyszyło królowi. Kiedy zaś umierał król René, a wraz z nim kończyła się 
świetność dynastii, nosił on tytuły diuka Anjou, hrabiego Prowansji, króla Neapolu, Sycylii i 
Jerozolimy, a także diuka Baru i Lotaryngii. Jako dygresję dodajmy, że do tego ostatniego 
tytułu miał też później prawo i bardzo się zresztą lokalnie zasłużył, Stanisław Leszczyński, 
nasz były król i teść króla Francji Ludwika XV. 

 Zabytki Andegawenii obejmują także licznie zachowane romańskie i gotyckie kościoły i 
opactwa. Wśród tych ostatnich, Królewskie Opactwo Fontevraud, ufundowane w XI wieku 
należało do największych zespołów religijnych Europy, obejmując jednocześnie klasztory 
męski i żeński. Tutaj mieściła się nekropolia dynastii angielskich Plantagenetów, w tym 
słynnego rycerza Ryszarda Lwie Serce, który jednak większą część roku spędzał we 
francuskich posiadłościach, a zginął od trafienia strzałą pod Chalus w rejonie Limoges. W 
Fontevraud wychowywane były też cztery spośród córek wspomnianego już Ludwika XV. Po
półtorawiecznym użytkowaniu opactwa jako więzienia, w latach siedemdziesiątych, 
rozpoczęto jego kompleksową, dopiero niedawno ukończoną konserwację,  dzięki współpracy



władz lokalnych Regionu oraz centralnych, a ogromny kompleks budynków przeznaczono na 
centrum sztuki multimedialnej, także poświęconego ochronie zabytków oraz na prestiżowe 
wystawy, takich, jak właśnie kończąca się niejako programowa ekspozycja: „Europa 
Andegawenów”, zorganizowana przez departament Antyków i Konserwacji Zabytków Sztuki 
Departamentu Maine et Loire. Komisarzem jej jest Guy Massin Le Goff, a wystawa znalazła 
godną siebie oprawę w liczącym ponad 1000 m2, specjalnie zaaranżowanym, byłym 
refektarzu opactwa.

 Polski miłośnik sztuki i historii kojarzy głównie dynastię Andegawenów  z królową Jadwigą, 
żoną Władysława Jagiełły i fundatorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której sarkofag 
znajduje się w Katedrze Wawelskiej. Jej ojciec, Ludwik Węgierski, poza Polską zwanym 
Wielkim, syn Łokietkówny, jeszcze przed koronacją w Polsce był zaangażowany w sprawy 
polskie, biorąc udział w jej licznych wyprawach wojennych, ale też prawdą jest, że więcej 
zajmował się rozwojem ekonomicznym i systemem sprawiedliwości Węgier, niż 
wewnętrznymi sprawami naszego kraju. 

 Często tragiczne losy Średniowiecznych Andegawenów oraz prawdziwie szekspirowskie 
dramaty, pełne wewnątrz-dynastycznych rozgrywek, były często inspiracją romantycznych 
pisarzy i artystów. Dante, Petrarka, czy Boccaccio wspominali o przedstawicielach dynastii, a
zabytki, jakie po nich pozostały, choćby te w Neapolu, Wyszechradzie czy w Angers, były 
przedmiotem admiracji. Na ich dworach rozwijała się też sztuka i obyczaj dworski czego 
przykładem mogą być choćby tzw. księga turniejowa króla René – nieoceniony, iluminowany
dokument sztuki heraldycznej, czy też monumentalny cykl tapiserii z historią Apokalipsy. 
 Natomiast nigdy jeszcze dotąd nie próbowano zorganizować na temat historii i roli tej 
dynastii kompleksowej, międzynarodowej wystawy. Ta, kończąca się właśnie w Opactwie 
Fontevraud wypełnia ową lukę. Choć przygotowywana niezależnie, wpisuje się ona w ramy 
trwającego we Francji sezonu węgierskiego, obejmującego sympozja, koncerty i ekspozycje 
w Paryżu oraz innych miastach, poświęcone m.in. fotografii, zabytkom i sztuce tego kraju, co 
pozwoliło na wydajną promocję całego przedsięwzięcia.  Dodajmy, że w pobliskim Saumur, 
w byłej kaplicy Plantagenetów i Kawalerów Maltańskich pod wezwaniem św.Jana, 
stowarzyszenie Art Héraldique zorganizowało skromniejszy aneks omawianej ekspozycji, 
pokazując andegaweńskie zabytki Wyszechradu prezentując rycerskie zakony św.Jerzego i 
Smoka, do których należało też zresztą kilku polskich rycerzy. 

 Wystawa o Europie Andegawenów w Opactwie Fontevraud, obejmująca 260 obiektów, 
została zorganizowana przy ścisłym partnerstwie węgierskim i chorwacki. Pokazano rzeźby 
portretowe i religijne w kamieniu i w metalu, detale architektoniczne i heraldyczne, 
zabytkowe kafle piecowe, przedmioty liturgiczne i relikwiarze, a nawet dużych rozmiarów 
sarkofag świętego Szymona z Zadaru w Chorwacji, wykonany ze srebrnej blachy. Tablicowe 
obrazy i poliptyki oraz freski, głównie szkół włoskich, a także liczne, pięknie iluminowane 
rękopiśmienne książki, reprezentują średniowieczne malarstwo. Pokazano też oryginalne 
dokumenty z XIII do XV wieku oraz związane z nimi, przykłady sfragistyki, obiekty 
rzemiosła artystycznego i złotnictwa, rysunek, grafikę i stare monety. Wystawę dopełniają 
ilustrujące tło historyczne obrazy i rzeźby XIX-wiecznego francuskiego, włoskiego i 
węgierskiego historyzmu, rysunki inwentaryzacyjne neapolitańskiej architektury czy kopie 
dawnych witraży, a nawet dokumenty związane z operą Verdiego o zbrojnym powstaniu 
przeciwko rządom andegawenów na Sycylii, które wybuchło razem z dźwiękiem dzwonów na
tytułowe nieszpory. 



 Prezentowane obiekty dawnej sztuki pochodzą m.in. z Akwizgranu, Aix-en-Provence, 
Angers, Budapesztu, Mediolanu, Neapolu, Palermo, Paryża, Rzymu, Oxfordu, Wiednia i 
Zagrzebia. W katalogu1 wymienione są także zabytki, pochodzące z Krakowa i Warszawy ale,
niestety, strona polska nie odpowiedziała wystarczająco wcześnie na francuskie zaproszenie 
w okresie przygotowań do wystawy. Pomimo późniejszych wysiłków Francuzów, 
zmierzających do zwiększenia zamkniętego już budżetu, a nawet opóźnienia druku druk 
katalogu tak, aby mógł on pomieścić tekst napisany przez polskiego autora. Nie udało się też 
doprowadzić do sprowadzenia do Fontevraud przewidzianych obiektów z Polski pomimo 
wysiłków ze strony nowego dyrektora Instytutu Polskiego w Paryżu Jadwigi Czartoryskiej 
oraz Przemysława Mrozowskiego z Zamku Królewskiego w Warszawie. Przypomnijmy, że 
ten ostatni był współautorem monumentalnej wystawy heraldycznej z okazji 700-lecia Orła 
Białego jaka odbyła się w Warszawie pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
w 1995 roku.

 Wspomnijmy więc, że wśród przewidzianych do wystawienia, polskich obiektów miały być: 
kopia tzw. Psałterza Floriańskiego, jednego z najcenniejszych zabytków polskiego 
piśmiennictwa, a jednocześnie sztuki iluminacyjnej z Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
kopia berła królowej Jadwigi z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kopia jej regaliów 
sepulkralnych odnalezionych po ekshumacji oraz makieta sarkofagu królowej z Wawelu, 
projektu Antoniego Madeyskiego. Trudno się tu oprzeć żalowi, że po raz kolejny nie udało się
nam, Polakom wykorzystać nasuwającej się okazji do promocji kultury naszego kraju, choć i 
tak sytuacja była tu inna, niż w przypadku anulowania in extremis przez polską stronę 
archiwalnej wystawy o relacjach polsko francuskich w 1996 roku, czy przy ograniczaniu 
wystaw polsko-paryskich artystów, jakie osobiście zorganizowaliśmy z żoną w muzeach 
Biblioteki Polskiej w Paryżu.

 Podkreślmy też, że został zrobiony bardzo duży wysiłek ze strony zarówno francuskich 
komisarzy wystawy, przewodników w Opactwie Fontevraud, jak i węgierskich, chorwackich i
polskich autorów historycznych tekstów w katalogu, by podkreślić znaczenie naszego kraju, 
jako byłej części andegaweńskiego imperium. 
 Kilka obiektów związanych z Polską znalazło się jednak na wystawie, jak choćby widok 
Krakowa z XVII wieku pochodzący z Bibliothèque Nationale, a przede wszystkim niezwykle 
piękne i cenne zapinki heraldyczne noszące herby Polski i Andegawenów, ofiarowane do 
skarbca katedry w Akwizgranie przez Ludwika Węgierskiego razem z bezcennymi 
kandelabrami i relikwiarzami. Są one tam do dzisiaj wystawione na stałe. 

 Symbolicznym zamknięciem ekspozycji jest kopia spiżowej bramy, wykonanej dla 
neapolitańskiego Castel Nuovo po zwycięstwie króla Ferrante z dynastii aragońskiej, 
panującego w Neapolu od 1458 roku, po odsunięciu „dobrego” króla René. Ten ostatni 
poświęcił się na długie lata głównie poezji i sztuce, w kręgu artystów i literatów, skąd jego 
przydomek. Najpierw w rodzinnym Angers, a później w Aix, w Prowansji, gdzie zmarł. 
Możnowładcy królestwa neapolitańskiego, próbowali opierać się jego władzy, w sojuszu z 
synem króla René, Janem Andegaweńskim, ale w 1462 roku zostali pokonani pod Troia przez
Ferrante. Przedstawione w płaskorzeźbie sceny umieszczone na bramie, dodajmy noszącej 
ślady kul armatnich, według legendy pochodzących z czasów tamtych wydarzeń, uwieczniają 
zwycięstwo, które ostatecznie zamknęło ponad dwuwiekową ekspansję i panowanie dynastii 
Andegaweńskiej w południowych Włoszech. Gałąź węgierska wygasła już wcześniej, bo w 
1392 roku, wraz ze śmiercią królowej Węgier Marii, siostry Królowej Jadwigi. 



 Organizatorzy oceniają, że wystawę już oglądnęło 35-40 tysięcy osób, pochodzących z 
różnych krajów, w tym: z Bałkanów, Belgii, Holandii, Kanady, Polski, Szwajcarii i Wielkiej 
Brytanii. I pewno publiczności byłoby jeszcze więcej, do czasu jej zakończenia 16 września, 
po zaplanowanych na weekend Dni Dziedzictwa Kulturowego kiedy to, co roku, tłumy ludzi 
zwiedzają masowo zabytki, w tym zresztą często niedostępne dla publiczności w innym 
okresie, jak pałace Prezydenta Republiki, czy Premiera Francji w Paryżu. Niestety, w tym 
roku tragiczne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, które spowodowały stan maksymalnej 
ostrożności także we Francji, spowodowały odsunięcie terminu tego ogólnokrajowego 
„zabytkowego festiwalu”, na nieokreślony termin już po zamknięciu wystawy w Fontevraud. 
Ale i tak można chyba mówić o dużym sukcesie ekspozycji, która jest także hołdem 
złożonym tej królewskiej i książęcej dynastii, która imię regionu Andegawenii przenosiła ze 
sobą po całej Europie.
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Hołd europejskiej potędze Andegawenów w Opactwie Fontevraud

 Dla polskiego odbiorcy dynastia Andegawenów kojarzy się głównie z postacią  królowej 
Jadwigi, żony Władysława Jagiełły i fundatorki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochowanej w 
Katedrze Wawelskiej i kanonizowanej przez Jana Pawła II. O jej ojcu, Ludwiku Węgierskim, 
poza Polską zwanym Wielkim, syna siostry Kazimierza Wielkiego, mówi się niewiele, 
pomimo, że jeszcze przed koronacją wspierał on Polskę w wojnach przeciwko Litwinom, 
Luxemburczykom i Krzyżakom. Być może dlatego, że jako król więcej zajmował się 
rozwojem ekonomicznym czy przeprowadzeniem reformy systemu sprawiedliwości Węgier, 
niż wewnętrznymi sprawami naszego kraju. 
 Dynastia ta, pochodząca z rejonu miasta Angers w zachodniej Francji, dzięki umiejętnie 
prowadzonej polityce unii personalnych, zdołała od XIII do XV wieku opanować swoimi 
wpływami dużą część średniowiecznej Europy, od Prowansji, Neapolu i Sycylii, aż po 
Węgry, Chorwację, Dalmację, Słowenię i Polskę, a nawet pretendowała do korony Królestwa 
Jerozolimskiego. Potęga Andegawenów zapoczątkowana została przez Karola I. Wspierany 
przez Papieża, obawiającego się zagrożenia Watykanu ze strony cesarskich Hohenstauffenów,
potomków normandzkich królów południowych Włoch, podbił on Królestwo neapolitańskie 
w 1266 roku. Ekspansja dynastii zakończyła się zaś wraz ze śmiercią króla René w Aix-en-
Provence w 1480 roku. 
 Królowie i książęta andegaweńscy, choć wcześnie rozdzieleni na dwie gałęzie, neapolitańską
i węgierską, pomimo często bratobójczych intryg i rozgrywek, przy pomocy małżeństw 
pomiędzy kuzynami pochodzącymi z jednej lub z drugiej gałęzi, zacieśniali jeszcze 
dynastyczne więzi. Stworzyli oni podstawy współczesnej Europy i to w oparciu o istniejące 
na opanowanych terytoriach warunki. W królestwie węgiersko-chorwackim, pomimo 
początkowego oporu magnaterii i wojewodów oraz presji lokalnych obyczajów, Karol-Robert
stworzył podstawy węgierskiego państwa, włącznie z fundacją ponad dwudziestu nowych 
miast i uregulowania drogi handlowej na Dunaju. Na rządzonych przez jego brata Karola I 
terenach w południowych Włoszech i na Sycylii rozwój i reorganizacja terytorium osiągnięte 
zostały także przy pomocy rycerstwa andegaweńskiego, francuskiego i prowansalskiego, 
licznie towarzyszącego królowi. Kończący świetność dynastii król René, zwany Dobrym, 
diuk Anjou, nosił tytuły hrabiego Prowansji, króla Neapolu, Sycylii i Jerozolimy, a także 
diuka Baru i Lotaryngii. Wspomnijmy tutaj, że do tego ostatniego tytułu miał też później 
prawo Stanisław Leszczyński, były król Polski i teść Ludwika XV. 

 Kraina Andegawenii (po francusku Anjou), obejmuje zachodnią część doliny Loary, znaną 
każdemu, kto choć trochę interesuje się zabytkami architektury, ze względu na liczne w 
tamtej okolicy, w dużym stopniu doskonale zachowane i w pełni wyposażone zamki, a także 
romańskie i gotyckie kościoły i opactwa. Wśród tych ostatnich, ufundowane w XI wieku 
Królewskie Opactwo Fontevraud należy do największych zespołów religijnych Europy. To na
jego terenie mieściła się nekropolia królewskiej dynastii Plantagenetów, w tym słynnego 
Ryszarda Lwie Serce oraz wychowywane były cztery spośród córek Ludwika XV. Przez 
ponad 150 lat, aż do końca lat 60-tych, mieściło się tam więzienie. Od 1975 rozpoczęto 
kompleksową konserwację całości budynków, z  przeznaczeniem na centrum sztuki 
multimedialnej i ochronę zabytków, a także na prestiżowe wystawy, z których jedną jest 
kończąca się właśnie ekspozycja: „Europa Andegawenów”, zorganizowana przez departament



Antyków i Konserwacji Zabytków Sztuki Departamentu Maine et Loire, a której komisarzem 
jest Guy Massin Le Goff. Wystawa znalazła godną siebie oprawę w liczącym ponad 1000 m2,
starannie odrestaurowanym i specjalnie zaranżowanym, byłym refektarzu opactwa.

 Książęta andegaweńscy od dawna fascynowali pisarzy, poetów i artystów. Sami też sprzyjali 
rozwojowi sztuki i obyczaju dworskiego, nawet podczas najciemniejszych okresów 
wewnątrz-dynastycznych rozgrywek. Przykładem mogą być choćby gotyckie zabytki 
architektury węgierskiego Wyszechradu, Neapolu, tzw. księga turniejowa króla René – 
nieoceniony, iluminowany dokument sztuki heraldycznej, czy też słynny, monumentalny cykl
tapiserii z historią Apokalipsy, wystawiony obecnie na zamku w Angers. Schyłek świetności 
dynastii zbiegł się z rozwojem sztuki Renesansu. 
 Wspominani byli oni przez Dantego, Petrarkę, czy Boccaccia. Podróżni w XVII i XVIII 
wieku kontemplowali ich zabytki, a XIX-wieczni malarze, pisarze i kompozytorzy, 
znajdowali źródło inspiracji w pełnej dramatów i politycznych intryg historii Andegawenów. 
Niemniej, nigdy jeszcze nie zorganizowano poświęconej im kompleksowej wystawy, ani nie 
próbowano połączyć w ramach jednej imprezy zabytków, pochodzących z poszczególnych 
krajów, znajdujących się niegdyś pod berłem dynastii.

 Ekspozycja, choć przygotowywana niezależnie, wpisuje się w ramy trwającego we Francji, 
przez ponad pół roku, sezonu węgierskiego, obejmującego liczne sympozja, koncerty i 
wystawy w Paryżu i innych miastach, poświęcone m.in. fotografii, zabytkom i sztuce tego 
kraju, co pozwoliło na poważną, bo globalną promocję całego przedsięwzięcia.  Z kolei w 
niedalekim mieście Saumur, w byłej kaplicy Plantagenetów i Kawalerów Maltańskich pod 
wezwaniem św.Jana, stowarzyszenie Art Héraldique zorganizowało skromniejszy aneks 
ekspozycji, pokazując andegaweńskie zabytki Wyszechradu oraz związane z rycerskimi 
zakonami św.Jerzego i Smoka. 
 Wystawa o Europie Andegawenów w Opactwie Fontevraud, zorganizowana przy ścisłym 
partnerstwie węgierskim i chorwackim, obejmuje ponad 260 obiektów. Są pokazane rzeźby w
kamieniu, portretowe i religijne, detale architektoniczne i heraldyczne, zabytkowe kafle 
piecowe, metalowe przedmioty liturgiczne i relikwiarze, a nawet oryginalny, wykonany ze 
srebrnej blachy, sarkofag świętego Szymona, specjalnie przywieziony z chorwackiego miasta 
Zadar. Tablicowe obrazy i poliptyki oraz freski, głównie szkół włoskich, a także liczne, 
pięknie iluminowane rękopiśmienne książki, reprezentują średniowieczne malarstwo.  
Pokazano też oryginalne dokumenty z XIII do XV wieku oraz związane z nimi, lub oddzielne,
przykłady sfragistyki, obiekty rzemiosła artystycznego i złotnictwa, rysunek, grafikę i stare 
monety. Wystawę dopełniają związane z tematem wystawy późniejsze obiekty, jak choćby 
obrazy i rzeźby XIX-wiecznego francuskiego, włoskiego i węgierskiego historyzmu, rysunki 
inwentaryzacyjne neapolitańskiej architektury czy kopie dawnych witraży, a nawet 
dokumenty związane z operą Verdiego o zbrojnym powstaniu przeciwko rządom 
andegawenów na Sycylii, które wybuchło razem z dźwiękiem dzwonów na tytułowe 
nieszpory. 
 Prezentowane przedmioty dawnej sztuki pochodzą m.in. z Akwizgranu, Aix-en-Provence, 
Angers, Budapesztu, Mediolanu, Neapolu, Palermo, Paryża, Rzymu, Oxfordu, Wiednia i 
Zagrzebia. W katalogu1 wymienione są także zabytki, pochodzące z Krakowa i Warszawy ale,
niestety, strona polska nie odpowiedziała wystarczająco wcześnie na francuskie zaproszenie 
w okresie przygotowań do wystawy. Pomimo późniejszych wysiłków Francuzów, aby 
powiększyć zamknięty już budżet wystawy i opóźnić druk katalogu tak, aby mógł on 
pomieścić tekst związany z Polską, a także ze strony nowego dyrektora Instytutu Polskiego w 
Paryżu Jadwigi Czartoryskiej i Przemysława Mrozowskiego z Zamku Królewskiego w 
Warszawie, nie udało się doprowadzić do sprowadzenia do Fontevraud przewidzianych 



obiektów z Polski. Przypomnijmy, że ten ostatni był współautorem monumentalnej wystawy 
heraldycznej z okazji 700-lecia Orła Białego jaka odbyła się w Warszawie pod auspicjami 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, w 1995 roku.

 Wśród obiektów, których nie dało się przetransportować do Francji, miały być: kopia tzw. 
Psałterza Floriańskiego, jednego z najcenniejszych zabytków polskiego piśmiennictwa i 
sztuki iluminacyjnej z Biblioteki Narodowej w Warszawie, kopia berła królowej Jadwigi z 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej regaliów sepulkralnych oraz makieta sarkofagu 
królowej z Wawelu, projektu Antoniego Madeyskiego. Trudno się tu oprzeć żalowi, że po raz 
kolejny nie udało się nam, Polakom wykorzystać nasuwającej się okazji do promocji kultury 
naszego kraju, choć i tak sytuacja była tu nieco inna, niż w przypadku anulowania in extremis 
przez polską stronę archiwalnej wystawy o relacjach polsko francuskich w 1996 roku, czy 
przy ograniczaniu wystaw polsko-paryskich artystów, jakie osobiście zorganizowaliśmy w 
muzeach Biblioteki Polskiej w Paryżu.
 Podkreślmy, że tym razem został zrobiony bardzo duży wysiłek ze strony zarówno 
francuskich komisarzy wystawy, przewodników w Opactwie Fontevraud, jak i węgierskich, 
chorwackich i polskich autorów historycznych tekstów w katalogu, by podkreślić znaczenie 
naszego kraju, jako byłej części andegaweńskiego imperium. 
 Kilka innych, związanych z Polską obiektów znalazło się też na wystawie, jak choćby widok 
Krakowa z XVII wieku pochodzący z Bibliothèque Nationale, a przede wszystkim niezwykle 
piękne i cenne zapinki heraldyczne noszące herby Polski i Andegawenów, ofiarowane do 
skarbca katedry w Akwizgranie przez Ludwika Węgierskiego razem z bezcennymi 
kandelabrami i relikwiarzami. 

 Wystawę symbolicznie zamyka kopia spiżowej bramy, wykonanej dla neapolitańskiego 
Castel Nuovo po zwycięstwie króla Ferrante z dynastii aragońskiej, panującego w Neapolu od
1458 roku, po odsunięciu „dobrego” króla René. Ten ostatni przeniósł się wtedy najpierw do 
rodzinnego Angers, a później do Aix, przenosząc ze swoim otoczeniem na teren Francji 
wpływy włoskie, i poświęcił się na długie lata głównie poezji i sztuce, w kręgu artystów i 
literatów, skąd jego przydomek. 
 W 1462 roku Ferrante pokonał pod Troia wojska możnowładców królestwa 
neapolitańskiego, którzy próbowali opierać się jego władzy, w sojuszu z synem króla René, 
Janem Andegaweńskim. Przedstawione w płaskorzeźbie sceny umieszczone na bramie, 
dodajmy noszącej ślady kul armatnich, według legendy pochodzące z czasów tamtych 
wydarzeń, uwieczniają zwycięstwo, które ostatecznie zamknęło ponad dwuwiekową 
ekspansję i panowanie dynastii Andegaweńskiej w południowych Włoszech. Gałąź węgierska
wygasła już wcześniej, bo w 1392 roku, wraz ze śmiercią królowej Węgier Marii, siostry 
Królowej Jadwigi. 

 Wystawa dobiega do końca, można więc podsumować jej znaczenie. Organizatorzy oceniają,
że oglądnęło ją 35-40 tysięcy osób, pochodzący z różnych krajów, w tym: z Bałkanów, 
Belgii, Holandii, Kanady, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jak na ekspozycję 
zorganizowaną przecież w położonym o kilkadziesiąt kilometrów od dużych miast opactwie 
jest to niewątpliwie duży sukces, nawet jeśli wiadomo, że kraina Andegawenii, jak i 
sąsiadująca z nią Turyngia (fr. Touraine), są tradycyjnie miejscami tzw. turystyki kulturalnej, 
połączonej ze zwiedzaniem zabytków i lokalnych muzeów. 
 

Katalog : L’Europe des Anjou. Aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siècle, Ed.Somogy, Paris 2001
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