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  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez 
komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, 
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
nymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

  3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia 
obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

  4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną 
przed rozpoczęciem licytacji.

  5.  Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma 
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość 
osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy 
zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku 
zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

  6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zle-
cenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie 
SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku 
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, 
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie 
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

  7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie 
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licyta-
cje obiektu.

  8. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której 
SDA nie może sprzedać obiektu. 

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną 
w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane 
są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: 
euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie 
następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego powiększonym o 3%.

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na 
zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty. 

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

  
TABELA POSTĄPIEŃ:

cena postąpienia

0 – 500 20 zł 

500 – 1 000 50 zł

1 000 – 5 000 200 zł

5 000 –  10 000 500 zł

10 000 –  20 000 1 000 zł

20 000 –  50 000 2 000 zł

50 000 –  100 000 5 000 zł

100 000 –  200 000 10 000 zł

od 200 000 10 000 zł

REGUL AMIN AUKCJ I
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tel. 22 828 96 98, 603 949 004 15 października 2015 (czwartek), godz. 19.00
fax 22 828 96 99
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  NIP (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą 
kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą 
się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możli-
wości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

_____________________________
numer Państwa telefonu do licytacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis



  1. Auction offer
 The subjects of the auction are lots placed by the consignors for sale or 

lots owned by the Auction House. According to statements of consignors 
lots have clear title, in particular they have right to dispose them, lots are 
not subject to any judicial or administrative proceedings, are free from any 
encumbrances, lien or any third party claims. The Auction House provides 
fair appraisal and catalog description of lots designated to sell and covers 
insurance costs. The Auction is conducted in accordance with the Polish 
law by a person authorized by the Auction House called „Auctioneer”. 
The Auctioneer is entitled at sole discretion to separate or merge lots and 
even withdraw lots from bidding for whatever reason. Descriptions of lots 
contained in the auction catalogue can be supplemented or amended 
by the Auctioneer or a person authorized by him before the auction. 
The Auction House ensures that catalogue descriptions of lots put up 
for auction were made in good faith by experienced employees of the 
Auction House or cooperating experts.

  2. Personal participation in the auction Before the auction participant shall 
fill registration form. At the registration identity documents (ID, passport, 
driving license) may be requested. Each participant shall obtain bid 
number which authorizes to participate in auction. The numbers should 
be returned immediately after the auction. Successful bidders should take 
receipt of transaction. 

  3. Bidding on behalf of clients
 The Auction House may represent client on the basis of „bid com-

mission”. The form of the commission is available at the end of the 
catalogue and the Auction House premise and website. In case of 
commission bid with limit the Auction House shall take best endeavors 
to make sure lots to be purchased as cheaply as is allowed by other 
bids, but not cheaper than the reserve price. If the limit set by the client 
do not exceeds reserve price the transaction shall be conditional. The 
form should be send by fax, post, e-mail or delivered personally to the 
Auction House premise at least two hours before auctions commence-
ment. Along with the form clients should deliver a scan of identification 
document which is necessary to execute bid commission. Personal data 
of client remain confidential and will not disclosed to anyone. Unless 
client expressly state otherwise the bill for winning transaction will be 
sent to the address provided by the client in the form. 

  4. Telephone bidding
 Prospective buyers who wish to participate in auction by telephone should 

send Bidding Form at least one day before the auction. Employee of the 
Auction House will connect with the client before bidding of selected 
lots. The Auction House shall be not responsible for lost opportunity to 
participate in the auction due to connection problems with phone number 
provided by the client. The Auction House will not charge clients for 
telephone bidding. The Auction House reserve the right to register and 
archive telephone call with clients. 

  5. Bidding
 Bid increments for each portion of prices are provided below at the end 

of the Terms and Conditions. Bidding is regulated at the sole discretion 
of the Auctioneer. Bidding is completed upon fall of the hammer and the 
highest bidder acceptable to the Auctioneer shall be the buyer In the event 
of any dispute during the auction, the Auctioneer shall resolve the dispute 
or may put up the lot again for bidding. The Auction House reserves the 
right to conduct the auction only as to lots selected by prospective buyers 
for bidding. In such case bidder should notify the Auctioneer of numbers 
of selected lots. The auction is conducted in Polish language, but at the 
request of a prospective buyers it may be conducted simultaneously in 
English and German. Such requests should be submitted at least one 
hour before the auction together with information about lots concerned. 
Bidding pace amounts to 60 - 100 lots per hour.

  6. Opening Price
 The prices specified in the catalogue under description of the lot consti-

tutes an opening price. The auction may only go up by one increment 
which means bidding may end up at opening price or higher. 

  7. Estimated prices
 These estimated prices specified in the catalogue give prospective bidders 

an idea of what lots are worth. Any transaction concluded for low estimate 
price and higher is final and biding. Transactions below low estimate price 
may be conditional transaction (see point 9 below)

  8. Reserve price
 For each lot the Auction House may place a reserve price. Amount of 

reserve price is confidential. Reserve prices resides between opening 

price and low estimate price. If the amount bided is lower than reserve 
price the Auctioneer shall announce that the transaction is conditional. 

  9. Conditional (reserve) transactions
 The Auction House allows conditional transaction at the auction. 

The conditional transaction comes into effect upon acceptance of the 
hammer price by the owner of the lot. The conditional transaction shall 
be deemed as legally binding offer for purchase the lot at the hammer 
price. The Auction House undertakes to negotiate with the owner 
a price reduction to the hammer price. If the negotiations conducted 
with the owner within five working days of the auction is successful 
the lot shall be considered unsold. The Auction House reserves the 
right to accept offers submitted after the auction with price equal to the 
reserve price for bided lot. In such case the Auction House shall inform 
the bidder about counter-offer. The bidder may increase his offer up to 
reserve price and his offer shall take precedence. Otherwise conditional 
transaction have no legal effect and the Auction House is entitled to 
sell the lot to counter-bidder at the reserve price. 

10. Buyer’s premium and VAT
 The hammer price shall be increased by buyer’s premium paid on top 

by the internet buyers at 18% of the hammer price. The hammer price 
increased by buyer’s premium includes Value Added Tax (VAT). If a lot 
is unsold at auction the buyer’s premium applies also to after-auction 
sale. The Auction House issues VAT invoices.

11. Payments
 All lots must be paid for within 14 days of the sale at auction. The 

Auction House shall be entitled to charge statutory interests for delayed 
payments. All payments in PLN (Polish Zloty) The Auction House accepts 
the following forms of payments:

 – In Cash
 –  By Credit Cards on the premises (Credit Card payments not accepted 

over the Internet/telephone):
     The Auction House accepts the following credit cards:
     MasterCard, Visa, Maestro, VISA electron
 – By bank wire transfer

12. Withdrawal from the contract
 In the event of delay in payment by the buyer the Auction House may 

withdraw from the contract with the buyer upon expiry of the additional 
period of time for payment specified by the Auction House.

13. Transfer of ownership
 The property of lots sold at auction passes on to the buyer upon payment 

of the full price increased by buyer’s premium.

14. Receipt of lots
 No lot can be taken away until the full purchase price has been paid. 

Receipt of lots should take place within 14 days of the date of auction. 
In other cases storage and supply of lots are carried out at the buyer’s 
cost and risk.

15. Complaints
 Any complaints shall be resolved in accordance with Polish law. Compla-

int for lack of conformity with the contract may be filed within one year 
of release of the lot. The Auction House is not liable for hidden physical 
defects and legal defects of lots purchased by consumers.

16. Governing Law
 Auction House reminds that in accordance with:
 *  Act on antiques protection of 23 July 2003 (Journal of Laws No. 162 

item. 1568) - the export of certain historical lots out of the territory of 
Poland requires approval of relevant authorities.

 *  Act on museums of 21 November 1996 (Journal of Laws of 1997 No. 
5, item. 24, with amendments) - registered museums have pre-emption 
right to buy antics directly at auction for the hammer price increased 
by buyer’s premium.

 *  Act on money laundering and financing of terrorism of 16 November 
2000 (Journal of Law of 2000. No. 116, item. 1216, with amend-
ments) - Auction House is required to collect personal data from buyers 
of lots purchased at prices exceeding 15 thousand Euros. The customer 
will be requested for personal data needed to report transactions to 
the General Inspector of Financial Information. Customer’s personal 
information remains confidential.

AUCTION TERMS AND CONDIT IONS
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ul. Nowy Świat 54/56
Warszawa ASIAN ART
tel. 22 828 96 98, 603 949 004 15 OCTOBER 2015 (Thursday), 7 PM
fax 22 828 96 99
warszawa@sda.pl

Dear Customers, you are encouraged to submit written offers to participate in the auction. It is also possible to bid on the telephone. 
Please fill in the order legibly and deliver it (in person, by post, fax or e-mail) to the SDA not later than 24 hours before the auction. 

___________________________________________________________________________________________________________________

First name and surname

___________________________________________________________________________________________________________________

Address

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

Phone, fax, e-mail                                                  NIP                                     ID number

SDA guarantees personal data safety.

Please bid the following objects:

Item number  
in the catalog Title The maximum amount offered  

or telephone bids

Auction Limit Order
SDA will be representing the buyer in the auction until a specified amount and guaranteeing the purchase of the object for price as low 
as possible.
I agree to increase the amount offered by ...% in the event of another order of the same height. 

Telephone Order
In the case of bidding order by telephone, please provide a phone number that will be valid at the time of the auction. Workers of SDA 
would call You just before the start of the auction of selected objects and bid on your behalf. The Auction House is not liable for the 
inability to participate in the telephone bidding in case of problems with connection with the given number.

__________________________________
Your telephone number for the auction 

I, the undersigned, declare that:
I have read and accept all the provisions of the Rules of the Auction contained in this auction catalogue. In particular, I undertake to 
pay the auctioned amount together with credited auction fee within 14 days from the date of the auction. I agree to the storage and 
processing of my personal data by the Auction House for purposes necessary for the implementation of this order.

_________________________________  ________________________ 

         First name and surname                                                                      Date, signature 
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Szanowni Państwo,

chęć otaczania się pięknem, poprzez nawet najdrobniejsze 
przedmioty, jest obecna w naturze człowieka na całym 
świecie. Feliks Manggha Jasieński (1861–1929), miłośnik 
sztuki japońskiej, wyraził się o niej jako o „najwytworniejszym 
i najpotężniejszym przejawie ludzkiego ducha”. Zgłębiając 
i podziwiając sztukę japońską trudno się z tym nie zgodzić. 
Piękno i maestria, intrygująca symbolika, widoczne są 
nawet w małych obiektach, zadziwiających ozdobnością, 
kunsztem ich twórców. To sztuka bazująca na subtelnym  
niedopowiedzeniu. Sztuka chińska czerpie siłę ze swej 
wielowiekowej tradycji; wytworna i bogata w pełen wachlarz 
dekoracyjnej ekspresji. Posługuje się śmiało ornamentem, 
kolorem, formą. Przenikanie się tych dwóch kultur – chińskiej 
i japońskiej, a także ich zderzenie ze światem Zachodu 
wywołuje nieustający zachwyt i prowokuje do głębszego 
poznania sztuki Dalekiego Wschodu.

Sopocki Dom Aukcyjny po raz kolejny pragnie zaprezentować 
ofertę przeznaczoną dla kolekcjonerów i miłośników sztuki 
Azji. Wyselekcjonowana propozycja obiektów zaspokaja 
apetyty na różnorodność, gromadząc przedmioty z Chin, 
Japonii, Tybetu, Nepalu, Mongolii, czy Indii. Doskonale 
wpisuje się w potrzeby naszych klientów oferując obiekty 
z zakresu dawnego rzemiosła artystycznego, w tym brązy 
i ceramikę, a także militaria, malarstwo, drzeworyty, 
biżuterię, przedmioty z jadeitu, kości, srebra. Zarówno 
ciekawostki rytualno-etnograficzne, jak również rarytasy 
kolekcjonerskie.

Sopocki Dom Aukcyjny obchodzi 25-lecie istnienia na 
polskim rynku sztuki. Cieszymy się zaufaniem, także ze 
względu na odważnie podejmowane wyzwania aukcyjne. 
Byliśmy pionierami w zakresie organizacji aukcji sztuki 
azjatyckiej w Polsce, gdzie egzotyką jest nie tylko sama 
sztuka orientalna, ale i chęć jej promocji. Urządzane przez 
nas aukcje są wydarzeniami komercyjnymi, ale niosą ze 
sobą cel edukacyjny. Pokazują, że świat sztuki Wschodu 
jest niezwykle bogaty, piękny i wart zainteresowania, także 
pod względem inwestycyjnym. Oferta zaprezentowana 
w katalogu, który właśnie oddajemy w Państwa ręce, 
uzupełni niejedną zaawansowaną kolekcję, jak również 
stanie się początkiem nowej.

Marta Kurczyńska

Ladies and Gentlemen,

the will to surround ourselves with beauty, even through 
smallest artefacts, is inscribed in human nature all over 
the world. Feliks Manggha Jasieński (1861–1929), 
Japanese art connoisseur, described it as „the most 
sophisticated and powerful expression of human 
spirit”. Studying and admiring Japanese art prove it 
unquestionably. Beauty, mastery, intriguing symbols 
are apparent even in smallest objects, which amaze 
with decorations and artistry of its makers. A subtle 
understatement is a core of Japanese art. Chinese 
art derives its power from centuries-old tradition; it is 
elegant and shows a full range of decorative expression. 
It uses ornament, colour, form in an extraordinarily 
bold way. Merging of these two cultures – Chinese and 
Japanese – and also their clash with Western tradition 
result in an endless enchantment and provoke to study 
Far Eastern art deeper and deeper.

Sopocki Dom Aukcyjny would like to present next offer 
for collectors and admirers of Asian art. Finest selection 
of objects that satisfies various demands, gathers 
artifacts from China, Japan, Tibet, Nepal, Mongolia or 
India. The choice fulfils our clients wishes by including 
fine artisanal handicraft, like bronze and ceramics, but 
also militaria, painting, woodcuts, jewellery, artifacts 
made of jade, ivory, silver. Ranging from ritual and 
ethnographic trivia to special collector’s rarities.

Sopocki Dom Aukcyjny celebrates the 25th anniversary 
of its existence on Polish art market. We are trusted, 
also thanks to bold and challenging choices in auction 
offer. We were pioneers in organizing Asian art auctions 
in Poland, where even the will to promote Oriental art 
is seen as exotic, not only works as such. Our auctions 
remain commercial events, however they do have an 
educational purpose as well. They show that Eastern 
art universe is rich, beautiful and worth knowing better, 
also as an investment. The offer in the catalogue 
we hereby present you would superbly complement 
a sophisticated collection, as well as would be a grand 
beginning of a new one.

Marta Kurczyńska
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1
Mandżugosza (Manjushri),  
ze szkoły Zanabazar, 
Mongolia, 17/18 w.

brąz złocony, wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 260 000 zł
starting bid: 260 000 PLN

Niezwykle rzadka figura Mandżugoszy z Mongolii, 
Bodhisattwy Mądrości, ukazanej w pozycji kwiatu 
lotosu, na lotosowej podstawie. Obie dłonie 
w geście vitarka mudra, trzymają łodygi kwiatu 
lotosu oplatającego ramiona postaci. Jeden 
z kwiatów wspiera manuskrypt. Bóstwo ubrane 
jest w tradycyjne dhoti, szal owija się wokół klatki 
piersiowej i ramion, by opaść ku podstawie. 
Bodhisattwa udekorowany jest klejnotami. Twarz 
jest spokojna, z zamkniętymi oczami i uśmiechem 
na ustach. Niebieskie włosy zebrane w kok 
i ozdobione tiarą. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A gilt bronze figure of Manjughosha 
(Manjushri), Mongolia, 17th/18th ct., 
Zanabazar school

height: 18,5 cm

A very rare gilt-bronze figure of Manjugoosha 
from Mongolia, a Bodhisattva of wisdom, seated 
in lotus position on a lotus base. Both hands in 
the vitarkamudra holding stems of lotus flowering 
along his upper arms, one flower supporting the 
manuscript. Clad in a dhoti. Scarf sround the chest 
and draped around the shoulders, falling on the 
base. Bejeweled. Serene face with dawn cast 
eyes, smiling lips. The blue colored hair coiffed 
in a chignon and secured by a tiara. 

Property from a European private collection. 

Zanabazar nazywany był Michałem Aniołem Azji, 
ze względu na to, że wprowadził do tej części 
świata renesans w dziedzinie duchowości (w tym 
teologii), języka, sztuki, medycyny i astronomii. 
Komponował muzykę sakralną, doskonale 
opanował sztuki piękne. Wynalazł alfabet 
Soyombo, oparty na Ranjana, który służył jako 
alfabet dla buddyzmu w Mongolii. Osobiście 
tworzył tanki a także posągi Buddy z brązu. Jego 
dzieła znajdują się w muzeach. Założył szkołę 
sztuki buddyjskiej, gdzie skupiał utalentowanych 
mnichów. Tradycja szkoły Zanabazara była 
kontynuowana przez wiek 19 aż do 20. 

Zanabazar was called the „Michelangelo of Asia” 
for bringing to the region a renaissance in matters 
related to spirituality (including theology), language, 
art, medicine and astronomy.He composed sacral 
music and mastered the sacred arts of bronze 
casting and painting. He invented the Soyombo 
alphabet, based on the Ranjana alphabet, which 
served as the alphabet for Buddhism in Mongolia. 
Zanabazar personally created thangkas and bronze 
statues of Buddha. His works are kept in museums. 
He also founded a school of Buddhist art. The 
talented monks of his school created many Figures 
of Buddha. Zanabazar’s tradition continued through 
the 19th and into the 20th ct.
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2
Budda Amitajus, Chiny 18 w., Qianlong 
(1735–96)

brąz złocony, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of Amitayus, China, 
18th ct., Qianlong mark and period

height: 20 cm 

Property from a European private collection. 

3
Budda Amitajus, Chiny 18 w. 
(ok. 1770 r.), Qianlong (1735–96)

brąz złocony, wys. 20,6 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of Amitayus, China, 
18th ct., Qianlong mark and period, 
ca 1770

height: 20,6 cm. 

Property from a European private collection. 
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4
Lama, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 36 000 zł
starting bid: 36 000 PLN

Lama, ubrany w strój mnisi, siedzi na lotosowej 
podstawie, w prawej dłoni dzierży vajrę, druga dłoń 
spoczywa na kolanie. Figura pochodzi z prywatnej, 
europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of a Lama, 
Tibeto-Chinese, 18th ct.

height: 15,5 cm

Seated on a lotus base with his right hand 
holding vajra and the left resting on his lap, clad 
in a monastic garb. 

Property from a European private collection.

5
Lama, Tybet, 18 w.

blacha miedziana, wys. 32,5 cm

cena wywoławcza: 32 000 zł
starting bid: 32 000 PLN

Lama, ubrany w strój mnisi, siedzi na lotosowej 
podstawie. Piękna, spokojna twarz z lekkim 
uśmiechem. Figura pochodzi z prywatnej, 
europejskiej kolekcji.

A repuse figure of a Lama, Tibet, 18th ct.

height: 32,5 cm

Seated on a lotus base, clad in a monastic garb. 
Beautiful, serene face with a slight smile.

Property from a European private collection. 
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7
Budda Amitajus, Sino-Tybet, 18 w. 

brąz złocony, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł
starting bid: 17 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, z dłońmi 
spoczywającymi na kolanach. Ubrany w tradycyjne 
dhoti, szal udrapowany wokół ramion, twarz 
wyraża spokój. Udekorowany biżuterią.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A parcel gilt-bronze figure of Amitayus, 
Tibeto-Chinese, 18th ct. 

height: 18 cm

Seated on a lotus base with both hands resting 
on his lap, clad in a dhoti, scarf draped around 
his shoulders, bejeweled and his face displaying 
a serene expression. Bejeweled.

Property from a European private collection.

6
Mandżugosza (Manjushri), 
Chiny, 18/19 w., Qing (1644–1912)

żelazo, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Ukazany na Kirin oraz na lotosowej podstawie, 
ozdobiona klejnotami, twarz wyraża spokój.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

An iron figure of Manjughosha 
(Manjushri), China, 18/19th ct.,  
Qing (1644–1912)

height: 24 cm

Seated on a Kirin and a lotus base. Bejeweled. 
Serene face.

Property from a European private collection. 

Amitajus to Budda 
Nieskończonego Życia, Zasługi 
i Mądrości. Emanacja Buddy 
Amitabhy. Należy do pięciu 
Buddów medytacyjnych. 
Wyznawcy zen oddają mu 
cześć pokłonami, ale nie 
oczekują pomocy. 

Amitayus is the Buddha 
of Infinite Life, Merit and 
Wisdom. An emanation of 
Amitabha Buddha. He is 
one of the five Buddhas of 
meditation. Worship him with 
bows, but do not expect help.
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9
Symatara, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, wys. 16,8 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
starting bid: 11 000 PLN

Ukazana na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
varada mudra, lewa w vitarka mudra, para kwiatów 
lotosu zakwita nad jej ramionami, ubrana w sari 
i udekorowana klejnotami, twarz wyraża spokój.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A gilt-bronze and copperplate figure of 
Symatara, Tibeto-Chinese, 18th ct.

height: 16,8 cm

Seated on a lotus base with her right hand in 
varada mudra while the left in vitarka mudra, pair 
of lotuses flowering along her upper shoulders. 
Clad in sari, bejeweled, serene face. 

Property from a European private collection.

8
Mandżugosza (Manjushri), Tybet, 16 w.

brąz złocony, wys. 15,6 cm

cena wywoławcza: 26 000 zł
starting bid: 26 000 PLN

Ukazana w postawie siedzącej na lotosowym 
tronie, dłonie trzyma w geście dharnacakra mudra. 
Kwiat lotosu wyrastający nad ramieniem trzyma 
manuskrypt. Postać ubrana jest w tradycyjne dhoti, 
ozdobiona turkusami. Twarz wyraża spokój.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of Manjushri, Tibet, 
16th ct.

height: 15,6 cm

Seated on a lotus base with both hands in 
dharnacakra mudra, a lotus along his upper 
arm supporting the manuscript, clad in a dhoti. 
Bejeweled with turquoise beds, serene face.

Property from a European private collection.
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10
Awalokiteśwara, Tybet, 19 w. 

brąz, wys. 19 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

Awalokiteśwara, czyli „patrzący w dół” 
lub „Słuchający płaczów świata”. Jeden 
z najważniejszych bodhisattwów w buddyzmie 
Mahajany i Wadżrajany, uosabia współczucie.

A bronze figure of Avalokiteshvara, Tibet, 
19th ct. 

height: 19 cm

Name means „looking down” or „listening to the 
cries of the world”. One of the most important  
bodhisattvas in Mahayana and Vajrayana 
Buddhism, embodies compassion.

11
Budda Amitajus, Tybet, 16 w.

brąz, wys. 15 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
starting bid: 9 500 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, trzyma wazę 
z ambrozją, dłonie w geście mudry dhani, spokojna 
twarz.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A bronze figure of Amitayus,  
Tibet, 16th ct.

height: 15 cm

Seated on a lotus base, holding a vase of ambrosia, 
hands in dhyani mudra, serene face.

Property from a European private collection.
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12
Sitasamvara z małżonką, Sino-Tybet, 
19/20 w.

brąz patynowany, złocony, wys. 78 cm

cena wywoławcza: 70 000 zł
starting bid: 70 000 PLN

Samvara jest jednym z wielkich patronów, 
opiekuńczych bóstw tybetańsko-mongolskiego 
buddyzmu. Zwyczajowo przedstawiany z małżonką 
Wadżrawarahi. Ten typ przedstawienia jest 
nazywany Paramasukha Chakrasamvara, czyli 
najwyższa rozkosz.

A patinated and gilt-bronze figure 
of Sitasamvara with His Consort, 
Tibeto-Chinese, 19/20th ct.

height: 78 cm

Samvara is one of the great patrons of 
care deities Tibetan-Mongolian Buddhism. 
Customarily portrayed with his wife Vajravahi. 
This type of representation is called Paramasukha 
Chakrasamvara, which means „supreme bliss”.

13
Sitasamvara z małżonką, Tybet, 19 w.

brąz złocony, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

A gilt-bronze figure of Sitasamvara with 
His Consort, Tibet, 19th ct.

height: 12 cm
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14
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, blacha miedziana, wys. 33,5 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
starting bid: 24 000 PLN

Ukazany na owalnym cokole, prawa dłoń w geście 
varada mudra, lewa spoczywa na kolanie, ubrany 
w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji

A parcel gilt-bronze and copperplate 
figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibeto-Chinese, 18th ct.

height: 33,5 cm

Seated on an oval plinth with his right hand in 
varada mudra while the left rests on his lap, clad 
in a monastic garb, serene face.

Property from a European private collection.

15
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, blacha miedziana, wys. 25 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
starting bid: 14 000 PLN

Ukazany na owalnym cokole, dłonie w geście 
mudry dhyani, ubrany w mnisie szaty, twarz 
wyraża spokój. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji

A parcel gilt-bronze and copperplate 
figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibeto-Chinese, late 18th ct.

height: 25 cm

Seated on an oval plinth with hands in  dhyani 
mudra, clad in a monastic garb, serene face.

Property from a European private collection.
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16
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, blacha miedziana, wys. 33 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
starting bid: 24 000 PLN

Przedstawiony na lotosowym tronie, prawa dłoń 
w geście bhumisparsha mudra, lewa spoczywa 
na kolanie. Ubrany w mnisi strój, spokojna twarz 
z podmalowanymi szczegółami.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A parcel gilt-bronze and copperplate 
figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibeto-Chinese, late 18th ct.

height: 33 cm

Seated on a lotus base, his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on the 
lap. Clad in a monastic garb. Serene face with 
painted details.

Property from a European private collection.

17
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18/19 w.

brąz złocony, blacha miedziana, wys. 34,5 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
starting bid: 24 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, dłonie spoczywają 
na kolanach w geście dhyana mudra. Ubrany 
w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A parcel gilt-bronze and copperplate 
figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibeto-Chinese, 18th/19th ct.

height: 34,5 cm

Seated on a lotus base with both hands resting 
on his lap in dhyana mudra, clad in a monastic 
garb and his face displaying a serene expression.

Property from a European private collection.
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18
Para Buddów Sakjamuni, Chiny, 19 w.

brąz złocony, wys. 16 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł za parę
starting bid: 20 000 PLN for a couple

Każdy ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń 
w geście bhumisparsha mudra, lewa spoczywa 
na kolanie, ubrany w mnisie szaty, twarz wyraża 
spokój. 

Figury pochodzą z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A couple bronze figures of Buddha 
Shakyamuni, China, 19th ct.

height: 16 cm

Seated on a lotus base with his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on his 
lap, clad in a monastic garment. Serene face.

Property from a European private collection.

19
Budda Sakjamuni, Chiny/Tybet, 19 w.

brąz złocony, wys. 28 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
starting bid: 14 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, dłonie spoczywają 
na kolanach w geście dhyana mudra. Ubrany 
w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. Czoło 
ozdobione turkusem.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A gilt-bronze figure of Buddha 
Shakyamuni, Tibeto-Chinese, 19th ct.

height: 28 cm

Seated on a lotus base with both hands resting 
on his lap in dhyana mudra, clad in a monastic 
garb. Serene face with a turquise decorating the 
forehead.

Property from a European private collection.
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21
Budda Sakjamuni, Tybet, 16 w.

brąz złocony, wys. 17,5 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł 
starting bid: 14 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na kolanie, 
ubrany w mnisie szaty, twarz wyraża spokój, usta 
są uśmiechnięte, skręcone pukle włosów wieńczy 
ushnisha. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A gilt-bronze figure of Buddha 
Shakyamuni, Tibet, 16th ct.

height: 17,5 cm

Seated on a lotus base with his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on his 
lap, clad in a monastic garb. Serene face with 
smiling lips and culed hair topped with a bud.

Property from a European private collection.

20
Budda Sakjamuni, Chiny, 18 w.

częściowo złocona blacha miedziana, wys. 34 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa i lewa dłoń 
w geście vitarka mudra, ubrany w mnisie szaty, 
twarz wyraża spokój.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A parcel gilt copperplate figure of Buddha 
Shakyamuni, China, 18th ct.

height: 34 cm

Seated on a lotus base with both hands in vitarka 
mudra, clad in a monastic garb and his face 
displaying a serene expression. 

Property from a European private collection.
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22
Budda Sakjamuni, Tybet, 18 w.

blacha miedziana, wys. 34,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na kolanie, 
ubrany w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A repuse (copperplate) figure of Buddha 
Shakyamuni, Tibet, 18th ct.

height: 34,5 cm

Seated on a lotus base with his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on his 
lap, clad in a monastic garment and his face 
displaying a serene expression.

Property from a European private collection.

23
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18/19 w.

brąz niezłocony, wys. 17 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na kolanie, 
ubrany w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A bronze figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibeto-Chinese, 18th/19th ct. 

height: 17 cm

Seated on a lotus base with his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on his 
lap, clad in a monastic garment and his face 
displaying a serene expression.

Property from a European private collection.
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24
Wadżrapani, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 26 000 zł
starting bid: 26 000 PLN

Ukazana w pozie stojącej, w prawej dłoni trzyma 
vajrę, lewa w geście tarjani mudra. Wadżrapani 
ubrana jest w skórę tygrysa, wokół ramion owinięty 
szal, zdobią ją klejnoty. Twarz o gniewnym wyrazie, 
z wytrzeszczonymi oczami oraz otwartymi ustami 
ukazującymi zęby i kły. Tiara otacza czerwone 
włosy uformowane w płomienie. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of Vajrapani, 
Tibeto-Chinese, 18th ct.

height: 14 cm

Standing pose, holding in her right hand the 
vajra, while the left shows the tarjani mudra. 
Wearing a tiger-skin skirt, scarf floating around 
her shoulders. Bejeweled. Wrathful face with  
protruding eyes, open mouth showing teeth and 
fangs. Red hair formed as flames held by a tiara.

Property from a European private collection.

25
Budda Sakjamuni, Chiny, 16 w.

brąz, polichromia, złocenia, laka, wys. 23 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł 
starting bid: 9 500 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, lewa dłoń w geście 
varada mudra, prawa w vitarka mudra, ubrany 
w mnisie szaty, twarz wyraża spokój.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A gilt and polychrome bronze figure of 
Buddha Shakyamuni, China, 16th ct.

height: 23 cm

Seated on a lotus base with his left hand in varada 
mudra, while the right in vitarka mudra, clad in 
a monastic garment, serene face.

Property from a European private collection.
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26
Tsongkappa, Tybet, 19 w.

brąz złocony, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Ukazany na podstawie, prawa dłoń w geście 
vitarka mudra, w lewej znajduje się traktat. 
Tsongkappa (1357–1419) był słynnym 
nauczycielem Buddyzmu Tybetańskiego. Znany 
także pod imieniem Je Riponcze.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A gilt-bronze figure of Tsongkappa, Tibet, 
19th ct.

height: 20 cm

Seated on a base with his right hand in vitarka 
mudra, in his left hand is a treaty. Tsongkappa 
(1357–1419) was a famous teacher of Tibetan 
Buddhism. He is also known by his name Je 
Riponcze.

Property from a European private collection.

27
Lama, Tybet, 19 w.

brąz złocony, wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
starting bid: 8 500 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, lewa dłoń w geście 
varada mudra, prawa w vitarka mudra, ubrany 
w mnisie szaty, twarz wyraża spokój.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A gilt-bronze figure of a Lama,  
Tibet, 19th ct.

height: 14,5 cm

Seated on a lotus base with his left hand in varada 
mudra while the right in vitarka mudra, clad in 
a monastic garment, serene face.

Property from a European private collection.
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29
Guanyin, Chiny, 16 w., dynastia Ming 
(1368–1644)

brąz

cena wywoławcza: 8 500 zł
starting bid: 8 500 zł

Ukazana na wysokim lotosowym tronie w pozycji 
siedzącej.

A bronze figure of Guanyin, 
China, 16th ct., Ming dynasty 
(1368–1644)

shown on a high lotus throne in a sitting position.

28
Guanyin, Chiny, 15 w., dynastia Ming 
(1368–1644)

drewno polichromowane, wys. 71 cm
autentyczność sprawdzana metodą C14

cena wywoławcza: 55 000 zł
starting bid: 55 000 PLN

Ukazana w postaci stojącej na lotosowej podstawie.

Główna postać chińskiego panteonu buddyjskiego, 
odpowiednik indyjsk iego bodhisat twy 
Awalokiteśwary, przedstawiany w postaci kobiecej. 
W Chinach Guanyin jest czczona jako bogini 
miłosierdzia, litości i płodności.

A painted wood figure of Guanyin on a 
lotus base, China, 15th ct., Ming dynasty 
(1368–1644)

height: 71 cm

Authenticity checked by C14.

The main character of the Chinese pantheon of 
Buddhist. In India: bodhisattva Avalokiteshvara. 
Portrayed as a female. In China, Guanyin is 
worshiped as the goddess of mercy, compassion 
and fertility.
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30
Guanyin, Chiny, 19 w., 
w stylu dynastii Ming

brąz polichromowany, wys. 46 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Guanyin znaczy dosłownie „obserwować dźwięki”, 
bo uważa się, że wysłuchuje wszystkich próśb.  
Zajmuje uprzywilejowaną pozycję po Buddzie 
Sakjamunim i obok buddy Amitabhy. Uważana 
jest za duchową matkę rodzaju ludzkiego.

A painted bronze figure of Guanyin, 
China, 19th ct., Ming dynasty style 

height: 46 cm

Guanyin means “to watch sounds”, because it 
is believed to listen to all requests. It occupies 
a privileged position after Buddha Shakyamuni 
and next to the Buddha Amitabha. It is regarded 
as the spiritual mother of the human race.
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31
Generał Zhenwu, Chiny, 17 w.,  
dynastia Ming

wys. 43,5 cm

cena wywoławcza: 32 000 zł
starting bid: 32 000 PLN

Spoczywa na czworo nożnym cokole, prawa dłoń 
chwyta za pas, podczas gdy lewa spoczywa na 
kolanie, szata składa się z warstw, dekorowana 
w motyw smoka, szeroki rękaw szaty układa się 
na cokole, szal okrywa ramiona. Spokojna twarz 
o łukowatych brwiach i oczach ze spuszczonymi 
powiekami, ozdobiona wąsami i kozią bródką, 
włosy zaczesane do tyłu. Ślady złocenia, laki.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A bronze figure of Zhenwu, China, 
17th ct., Ming Dynasty

height: 43,5 cm

Seated on a four-legged pedestal, clad in 
multilayered garment. Inner layer decorated with 
a curled up dragon motive. Wide-sleeved mantle 
falling in large folds over the pedestal, scarf 
draped around his shoulders, his face displaying 
a serene expression with downcast eyes below 
arched eyebrows that run into his nose-bridge. 
Moustache and goatee. Hair combed backwards. 
Traces of gilt-lacqer. 

Property from a European private collection.
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32
Budda Sakjamuni, Chiny, 20 w.

drewno polichromowane, wys. 67 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, dłonie spoczywają 
na kolanach w geście vitarka mudra. Ubrany 
w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. 

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A painted wood figure of Buddha 
Shakyamuni, China, 20th ct.

height: 67 cm

Seated on a lotus base with both hands resting 
on his lap in vitarka mudra, clad in a monastic 
garb and his face displaying a serene expression.

Property from a European private collection.

33
Wachlarz w oprawie,  
Chiny, 19 w.

akwarela, papier

motyw dzieci na tle pejzażu

cena wywoławcza: 11 000 zł
starting bid: 11 000 PLN

A fan painting, mounted and framed, 
China, 19th ct.

watercolor, paper

Landscape with a motive of children.
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34
Duże pudło w kształcie melona, z laki, 
Chiny, 18 w., Qianlong (1735–96)

wys. 22 cm, śred. 40 cm

znak Qianlong na spodzie

cena wywoławcza: 38 000 zł
starting bid: 38 000 PLN

Czerwona laka, wewnątrz czarna, na pokrywie 
inkrustowane elementy dekoracyjne z kamieni 
ozdobnych i masy perłowej: motyle i owoce. 

Podstawa w formie chryzantemy.

Large, red lacquer, melon-shaped box, 
China, 18th ct., Qianlong (1735–96)

height: 22 cm, diameter: 40 cm

Red lacquer, black on the inside. Decorative 
elements on the lid with butterflies and fruits made 
of nacre and decorative stones.

Base in the form of chrysanthemum
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35
Róg muszlowy rytulany Sankha,  
Tybet, 19/20 w.

srebro tybetańskie, korale, turkusy, dł. 45 cm

Muszla oprawiona w srebro wysadzane koralami, 
turkusami; ozdobny srebrny ustnik; bogata 
dekoracja ornamentalna i zoomorficzna: motywy 
z czterech zwierząt fantastycznych – smoki long, 
feniksy feng huang, kiriny

Muszla jako róg to jeden z najstarszych buddyjskich 
symboli, stworzona przez naturę, a nie ręką 
człowieka, a dźwięki przez nią wydobywane 
rozchodzą się we wszystkich kierunkach, tak 
jak nauki Buddy. Postrzegana jako nośnik nauki 
i prawdy dharmy we wszystkich kierunkach świata, 
z mocą odegnania zła.

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

Silver ritual Conch Shell Sankha,  
Tibet, 19/20th century

silver, coral, turquoise, height: 45 cm

A conch shell is one of the oldest icons in 
Buddhism. It is made by nature, not man and 
sounds in all directions, as do the teachings of the 
Buddha. The conch is seen as a vehicle fearlessly 
proclaiming the truth of dharma in all directions. It 
is also seen as an emblem of power and authority 
and is thought to banish evil.

36
Trójząb z czaszką, Tybet, k. 19 w.

metal, wys. 120 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
starting bid: 5 000 PLN

Na trójząb nadziany jest demon Naga. Po jednej 
stronie do trzonu przytwierdzone jest ostrze 
topora Parashu, po drugiej stronie ostrze Kartrika.  
Czaszka symbolizuje demona niewiedzy. Trzon 
zakończony pół Wadżrą.

Trident with a skull, Tibet, late 19th ct.

metal, height: 120 cm

Impaled on the trident is a demon Naga. On the 
two sides of the shaft are attached two blades of 
two axes – Parashu and Kartinka. Naga demon is 
impaled on the trident. The skull symbolizes the 
demon of ignorance. The bottom of the shaft is 
decorated with half-Vajra.



29SZTUKA AZJI |  ASIAN ART

37
Purba, Tybet, k. 19 w.

świątynna, dużego rozmiaru, osadzona na podstawie

kompozycja metali, wys. 120 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Purba (skt. kila, kilaka, kilkaja) w Azji Wschodniej 
krótka broń ręczna wyrabiana ze stali lub brązu, 
skał meteorytów. Wadżrakilaja, znane w Tybecie 
jako Dordże Purba, czyli Diamentowy Sztylet, 
symbolizuje pokonywanie wszelkich przeszkód na 
drodze do oświecenia, niezmienną, niezniszczalną 
naturę diamentu oraz przybijanie, niszczenie 
ego – jednej z głównych przeszkód na drodze 
do oświecenia. Trzy gniewne twarze nad górnej 
części oznaczają jidamy – Wajroczanę, Hajagriwę 
i Jamantakę, które są związane z polem mocy 
purby. Niebieska prawa twarz niszczy gniew, 
lewa czerwona – pożądanie, a środkowa biała – 
niewiedzę. Dwanaście czaszek tworzących koronę 
wokół głów oznacza wolność od dwunastu ogniw 
współzależnego powstawania. Potrójne ostrze 
symbolizuje przecinanie korzeni trzech trucizn 
(niewiedzy, pożądania i nienawiści). Głowa 
makary (nag, mityczny stwór wodny o głowie 
tapira, krokodyla lub smoka) będąca w górnej 
części ostrza symbolizuje nierozłączność działań 
i mądrości. Potrójne ostrze oznacza również 
kontrolę nad trzema czasami (przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością) oraz nad trzema 
światami (ponad, na i pod powierzchnią ziemi). 

Phurba, Tibet, late 19th

standing in front of the temple, large size, mounted 
on a base

the composition of metals, height: 120 cm

Phurba (Skt. Keel, Kilakam, kilkaja) in East 
Asia is a short, hand weapon made from steel, 
bronze, meteorites. Vajrakilaya is known in 
Tibet as Dorje Phurba or Diamond Dagger and 
symbolizes overcoming all obstacles on the path 
of enlightenment, the indestructible, immutable 
nature of diamonds and destructing the ego. Three 
angry faces on the top mean yidams – Vairochana, 
Hayagriva and Yamantaka that are related to the 
field of power of phurba. Blue face on the right 
side destroys anger, red on the left – lust and 
white in the middle – ignorance. Twelve skulls, 
forming a crown around the heads, mean freedom 
from twelve links of interdependent origination. 
Triple blade symbolizes roots of three poisons 
(ignorance, desire, hatred). Makar head (mythical 
water creature with the head of a tapir, crocodile or 
dragon) in the upper part of the blade symbolizes 
the inseparability of action and wisdom. Triple 
blade also means control over the three times (Past, 
Present and Future) and three worlds (above, on 
and below the earth surface).

38
Rytualna Korona Wyroczni, 
pięcioczaszkowa, Tybet, 19/20 w.

srebro tybetańskie, złocenia, krepa jedwabna, 
koral, turkusy, wys. 17 cm, śred. 20 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

Ritual Silver and Gilt Five Skull Oracle’s 
Crown, Tibet, 19/20th century

silver, gilt, silk, coral, turquoise, height: 17 cm, 
diameter: 20 cm

Korona jest wykonana ze srebra, złocona, bogato 
dekorowana, obróbka srebra drobiazgowo 
wykończona, wewnątrz korona posiada 
materiałową wyściółkę. 

Korona stanowi symbol zaświatów i była 
przeznaczona do kontaktów ze sferą bogów. 
Medium wprowadzało się w trans poprzez 
nałożenie korony na głowę i ekstatyczny taniec. 
W trakcie tych czynności boskie proroctwo było 
przekazywane wyroczni. 

Silver and gilt oracle’s crown is richly decorated. 
The silverwork is richly tooled and the interior of the 
crown is fitted with a textile – covered cushioning.

The crown was regarded as a symbol for the 
afterworld and allowed contact with the sphere 
of the gods. A medium was put into trance by 
placing the crown on the head and performing 
an ecstatic dance. During that trance and dance 
the god’s prophecy was declared by the medium.



30 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

39
Kielich w formie Ku, Chiny, 18 w.

brąz, wys. 33 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

A bronze chalice in the form of a Ku, 
China, 18th ct.

height: 33 cm

40
Kielich w formie Ku, Chiny, 19 w.

brąz, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

A bronze chalice in the form of a Ku, 
China, 19th ct.

height: 24 cm

41
Kielich w formie Ku, Chiny 18 w., 
Qianlong (1735–96)

emalia komórkowa, wys. 31 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
starting bid: 14 000 PLN

A chalice in the form of a Ku, 
China, 18th ct., Qianlong (1735–96)

enamel, height: 31 cm
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42
Naczynie rytualne, Tybet, 19 w.

trzy części, srebro, jadeit, korale, turkusy, 
wys. 28 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł
starting bid: 17 000 PLN

A ritual vessel, Tibet, 19th ct.

three parts, silver, jade, coral, turquoise, height: 
28 cm

43
Naczynie typu Pi, Chiny, 19 w.

archaizacja w typie dynastii Shang

brąz, wys. 19 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
starting bid: 7 000 PLN

A brozne Pi vessel, China, 19th ct.

Archaization in the type of the Shang Dynasty

height: 19 cm

44
Archaiczne naczynie sakralne, Chiny, 
dynastia Shang, 16 w. p. n. e. (?)

brąz, wys. 16 cm, śred. 23 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
starting bid: 11 000 zł

A bronze archaic sacral cessel, China, 
Shang Dynasty, 16th ct. BC (?)

height: 16 cm, diameter: 23 cm
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45
Kadzielnica, Chiny, 19 w., w stylu 
dynastii Ming

brąz, wys. 30 cm

przykrywa i uchwyty dekorowane lwami Buddy

cena wywoławcza: 22 000 zł
starting bid: 22 000 PLN

A bronze censer, China, 19th ct., Ming 
Dynasty style 

lid and handles decorated with Buddha lions

height: 30 cm

46
Waza z przykrywą, Chiny, 19 w., w stylu 
dynastii Ming

brąz, emalia, na korpusie dwie plakiety z dekoracją 
w formie ptaszków na gałązkach drzew, przykrywa 
zwieńczona pełnoplastycznym lwem Buddy

wys. 33 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
starting bid: 8 000 PLN

A bronze enamel vase with its cover, 
China, 19th ct., Ming Dynasty style

On the vase are two plaques with decoration in the 
form of birds on the branches of trees, lid topped 
by the figure of Buddha lions.

height: 33 cm
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47
Guanyin, Chiny, 19 w.

kamień mydlany, wys. 30 cm 

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

Główna postać chińskiego panteonu buddyj-
skiego, odpowiednik indyjskiego bodhisattwy 
Awalokiteśwary, przedstawiany w postaci kobiecej. 
W Chinach Guanyin jest czczona jako bogini 
miłosierdzia, litości i płodności.

A soap stone figure of Guanyin, China, 
19th ct.

height: 30 cm

The main character of the Chinese Buddhist 
pantheon. In India known as bodhisattva 
Avalokiteshvara. Portrayed as a female. In China 
Guanyin is worshiped as the goddess of mercy, 
compassion and fertility. 

48
Huśtawka, Chiny, 19 w.

jadeit, wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 44 000 zł
starting bid: 44 000 PLN

A jade swing, China, 19th ct.

height: 21,5 cm
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49
Lew Buddy, Chiny, k. 19 w.

jadeit, szer. 13 cm

cena wywoławcza: 28 000 zł
starting bid: 28 000 PLN

A jade Buddha lion, China, 
end of 19th ct.

width: 13 cm

50
Jadeitowy smoczy statek, Chiny, 20 w.

wys. 19 cm, dł. 20,5 cm

drewniana podstawa

cena wywoławcza: 15 000 zł
starting bid: 15 000 PLN

Misternie rzeźbiony statek w kształcie smoka. 
Olbrzymia głowa stanowi dziób statku. Smok 
trzyma w pysku perłę, jego ogon to rufa statku. 
Na pokładzie postaci w trakcie odpoczynku, na 
górnym pokładzie pagoda, latarnie wiszące na 
rogach, z przodu statku łańcuchy z kotwicami.

A carved jade model of a dragon boat, 
China, 20th ct.

on a wooden stand, height: 19 cm, length: 
20,5 cm

Intricately carved and pierced in the shape of 
a dragon. Its large head is the front part of the 
ship. Dragon holds a pearl in its mouth. Figures of 
resting people on the deck. Pagoda with lanterns 
on the corners on the upper deck. Chains with 
anchors draging along the boat from the front.

51
Lwy Buddy, Chiny, 19/20 w.

Jadeitowe szkło pekińskie, drewniana podstawa

wys. 21 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

Buddha lions, China, 19/20th ct.

Beijing jade glass, wooden base

height: 21 cm
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52
Puchar ze smokami, Chiny, p. 20 w.

srebro, wys. 31,5 cm, waga: 1,99 kg 

cena wywoławcza: 38 000 zł
starting bid: 38 000 PLN

A silver cup with dragons, China, 20th ct.

height: 31,5 cm, weight: 1,99 kg

53
Pucharek z nakrywą, Chiny, ok. 1930

srebro, w. 424 g, wys. 33 cm

uchwyty w formie feniksów, na nakrywie lew 
Buddy

cena wywoławcza: 8 500 zł
starting bid: 8 500 PLN

A silver cup with cover, China, ca 1930

weight: 424 g, height: 33 cm

handles in the form of phoenixes (fenghuang), 
Buddha lion on the lid
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54
Pucharek z uchwytami, Chiny, ok. 1900

srebro, tło matowe, relief w postaci ptaszka na 
gałązce 

wys. 17 cm, w. 178 g 

cena wywoławcza: 2 200 zł
starting bid: 2 200 PLN

A silver cup with handles, China, ca 
1900

matte background, decoration in the form of a bird 
on a branch

height: 17 cm, weight: 178 g

55
Kielich, Chiny, 19/20 w.

srebro, w. 210 g, wys. 17,5 cm

nodus i stopa imitują drzewo z korzeniami, na 
czaszy grawerowana para smoków otaczających 
płonący kartusz z napisem „K.F.H.W. Seiferling”
sygn. Luen-Wo, Shanghai

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

A silver cup, China, 19/20th ct.

The base imitates a tree with roots, pair of dragons 
around a burning cartouche with the inscription 
„KFHW Seiferling” engraved on the bowl.

sign. Luen-Wo, Shanghai

height: 17,5 cm, weight: 210 g

56
Łyżka do butów z plastycznym reliefem 
w formie smoka, Chiny, p. 20 w. 

dł. 23 cm, w. 68 g 

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

A silver shoehorn with a dragon 
decoration, China, early 20th ct.

length: 23 cm, weight: 68 g
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57
Zestaw herbaciany: dzbanek, mlecznik, 
cukiernica, taca, motyw śliwy, Chiny, 
1920–30, srebro

waga:
taca: 1 784 g
mlecznik: 263 g
dzbanek: 809 g
cukiernica: 403 g

cena wywoławcza: 20 000 zł
starting bid: 20 000 PLN

A silver tea set, China 2nd half of the 
19th ct.

weight: 
tray: 1 784 g
sugar bowl: 403 g
milk jug: 263 g
jug: 809 g

58
Szkatułka z filigranu, Chiny, 2 poł. 19 w.

wyrób przeznaczony na rynek rosyjski, sygn.

srebro pr. 900 (punca: pr. 87 – jako rosyjski 
odpowiednik zawartości srebra w wyrobie)

wym. 9,8 × 8,8 × 4 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

A silver filigree casket, China, second half 
of the 19th ct.

intended for the Russian market

silver 900 (punc: 87 – as a Russian equivalent of 
the silver content in the product)

size: 9,8 × 8,8 × 4 cm
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59
Para kadzielnic, Chiny, 19/20 w.

drewno Zitan
wys. 29 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł
starting bid: 3 400 PLN

Smukły, cylindryczny kształt, rzeźbione w motywy 
trzech bóstw w otoczeniu żurawi, na tle skalnego 
ogrodu i sosen; kopulaste pokrywy z różnymi 
końcówkami.

A pair of zitan wood censers, China, 
19/20th ct.

height: 29 cm

A slim, cylindrical shape, carved motive of three 
deities surrounded by cranes against the rock 
garden and pine trees; domed lid with different 
tops.

60
Peleryna do ochrony przed wiatrem 
i deszczem, Chiny, 1 poł. 20 w. 

włókno kory palmowej, łyko, bawełna

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Tradycja wytwarzania stroju sięga czasów przed 
dynastią Ming i trwa do dziś. W odległych rejonach 
Chin peleryny te wciąż są noszone, sposób ich 
wytwarzania jest przekazywany z pokolenia na 
pokolenie. 

Rain Cape, for protection against wind 
and rain, China, 1st half of the 20th ct.

palm bark fiber, bast fiber, cotton

The tradition of this costume dates back to before 
the Ming dynasty and continues today. In remote 
areas of China, these capes are still worn, their 
method of preparation is passed from generation 
to generation.

61
Taca, Chiny, k. 19 w.

drewno, inkrustacja srebrem, masą perłową, 
mosiądzem

wym. 45 × 32 cm

cena wywoławcza: 750 zł
starting bid: 750 PLN

A wooden tray, China, end of 19th ct.

encrusted with silver, mother-of-pearl, brass

size: 45 × 32 cm
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62
Konfucjusz, Chiny, 19 w.

kość słoniowa, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
starting bid: 9 000 PLN

Wielki filozof chiński, nie pozostawił pism, ale jego 
nauki zebrano w księdze Dialogi konfucjańskie. 
Głównym tematem jego rozważań było życie 
codzienne i stabilność społeczeństwa. Zdaniem 
filozofa podstawowymi cnotami są: humanitaryzm, 
praworządność, poprawność, mądrość i lojalność.

An ivory figure of Confucius, China, 
19th ct.

height: 24 cm

The great Chinese philosopher, did not leave 
any writings, but his teachings were collected 
as Confucius’s Dialogues. The main topic of his 
contemplation were daily life and stability of the 
society. According to the philosopher, basic virtues 
are: humanism, rule of law, correctness, wisdom 
and loyalty.

63
Naszyjnik z rogu nosorożca, Chiny/Tybet, 
18/19 w.

cena wywoławcza: 160 000 zł
starting bid: 160 000 PLN

A necklace made of rhinoceros horn, 
China/Tibet, 18/19th ct.
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64
Wazka ceramiczna dwuuszna, z polewą 
brązową, Chiny, dynastia Tang (7–10 w.)

wys. 20,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
starting bid: 2 200 PLN

A ceramic vase with two handles and 
with brown glaze, China, Tang dynasty 
(7–10th ct.)

height: 20.5 cm

66
Butla, Tajlandia, Sawankhalok, 
ok. 15–16 w. (?)

wys. 24 cm

kamionka, szkliwo celadonowe, malatury 
podszkliwne, oprawa metalowa

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

A bottle, Thailand, Sawankhalok, ca 
15th–16th ct. (?)

height: 24 cm

stoneware, celadone glaze, painted underglaze 
blue, metal mount

65
Miseczka, Chiny, 10 w.,  
dynastia Sung (960–1279)

porcelana kryta glazurą typu sierść zająca; 
zespolona z glinianą osłoną używaną do wypalania, 
od spodu druga miseczka

śred. 10 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
starting bid: 9 000 PLN

A bowl, China, 10th ct., Sung Dynasty 
(960–1279)

diameter: 10 cm

porcelain tiles covered with rabbit fur type glaze; 
bonded to the clay cover used for burning, the 
second bowl on the bottom



41SZTUKA AZJI |  ASIAN ART

67
Butla, Chiny, ok. 1600 r., dynastia Ming, 
okres Wanli (1573–1620)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem, 
metal, wys. 30,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

dekoracje w stylu kraak, motywy konia i roślin; 
oprawa szyi późniejsza z białego metalu – 
prawdopodobnie perska

A bottle, China, ca. 1600, Ming Dynasty, 
Wanli period (1573–1620)

porcelain, painted in kraak style in underglaze blue 
and white decoration with horse and plants motifs; 
neck with later white metal mounts, probably 
persian; height: 30,5 cm

68
Talerz dekoracyjny, Chiny, okres Qianlong 
(1736–1795)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem, 
śr. 29 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

A plate, China, Qianlong period  
(1736–1795)

porcelain, painted in underglaze blue and white, 
diameter: 29 cm

69
Talerz, Chiny, 18 w., okres Qianlong 
(1736–1795)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem, 
śred. 23 cm

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

A plate, China, 18th ct., Qianlong period  
(1736–1795)

porcelain, painted in underglaze blue and white, 
diameter: 23 cm
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71
Zestaw dziewięciu czarek, Chiny, 17/18 
w., okres Kangxi (1662–1722)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

Nine tea bowls, China, 17/18th ct., 
Kangxi period (1662–1722)

porcelain, painted in underglaze blue and white 72 
Zestaw siedmiu czarek, Chiny, 18 w., 
okres Kangxi (1662–1722)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

Seven tea bowls, China, 18th ct., Kangxi 
period (1662–1722)

porcelain, painted in underglaze blue and white 

73
Zestaw dwóch talerzy, Chiny, 18 w., 
Qianlong (1735–96)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

two plate set, China, 18th ct., Qianlong 
(1735–96)

porcelain, painted in underglaze blue and white 

70
Zestaw czterech czarek, 
Chiny, 18 w., okres Kangxi 
(1662–1722)

porcelana dekorowana podszkliwnie 
kobaltem

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Four bowl set, China, 18th ct., 
Kangxi period (1662–1722)

porcelain, painted in underglaze blue 
and white 
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74
Misa, Chiny, dynastia Qing, 
czteroznakowa sygnatura Kangxi, okres 
Guangxu (1875–1908)

porcelana malowana kobaltem podszkliwnie, 
dekoracja w postaci świata podwodnego, 
sygnowana na spodzie; wys.10 cm, śred. 23,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
starting bid: 600 PLN

A bowl, Qing Dynasty, sign. Kangxi, 
Guangxu period (1875–1908)

porcelain painted with cobalt, decoration in the 
form of the underwater world, signed at the bottom; 
height: 10 cm, diameter: 23,5 cm

75 
Misa, Chiny, dynastia Qing, 
czteroznakowa sygnatura Kangxi, okres 
Guangxu (1875–1908)

porcelana malowana kobaltem podszkliwnie, 
dekoracja w postaci świata podwodnego, 
sygnowana na spodzie; wys. 9 cm, śred. 20,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
starting bid: 400 PLN

A bowl, Qing Dynasty, sign. Kangxi, 
Guangxu period (1875–1908)

porcelain painted with cobalt, decoration in the 
form of the underwater world, signed at the bottom; 
height: 9 cm, diameter: 20,5 cm

76 
Półmisek na mięso, Chiny, okres 
Qianlong (1736–95)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem, 
dł. 37,5 cm (pęknięcie)

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

A meat dish, China, Qianlong period 
(1736–1795)

porcelain, painted in underglaze blue and white, 
diameter 37,5 cm (hairline crack)
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77
Kufel, Chiny, okres Qianlong (1736–95)

Porcelana dekorowana w w stylu imari wys. 
11,5 cm, śr. 8 cm, (uszkodzenia)

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

A mug , China, Qianlong (1736–1795)

porcelain, painted in imari style; h. 11,5 cm, 
d. 8 cm (damages)

78
Para talerzy, Chiny, 18 w., okres 
Qianlong (1735–96)

porcelana, motyw pejzażowy, śred. 23 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł 
starting bid: 1 000 PLN

A pair of plates, China, 18th ct., 
Qianlong period (1735–96)

Porcelain, landscape motive, diameter: 23 cm

79
Misa, Chiny, Qianlong (1736–1795)

porcelana dekorowana w stylu imari, wys. 6 cm, 
śr. 11,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

A bowl, China, Qianlong (1736–1795)

porcelain, painted in imari style; height 6 cm, 
diameter 11,5 cm
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81
Talerz z łuskowanym brzegiem, Chiny, 
okres Kangxi (1662–1722)

porcelana dekorowana w stylu imari, sygn. na 
spodzie podwójnym kołem, śr. 28 cm (niewielkie 
uszkodzenia)

cena wywoławcza: 4 600 zł
starting bid: 4 600 PLN

A plate with scaled border, China, Kangxi 
period (1662–1722)

porcelain, painted in imari style; signed with 
a double ring on the verso; diameter 28 cm (minor 
damages)

80
Talerz dekoracyjny, Chiny, okres Kangxi 
(1662–1722)

porcelana dekorowana w stylu imari, sygn. na 
spodzie podwójnym kołem; śr. 35 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
starting bid: 9 500 PLN

An Imari charger, China, Kangxi period 
(1662–1722)

porcelain, painted in imari style, signed with 
a double ring on the verso, diameter 35 cm
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82
Zestaw sześciu czarek i sześciu 
spodeczków, Chiny, 18 w., okres Kangxi 
(1662–1722)

porcelana, śred. czarki 8 cm, śred. spodka 13 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

A set of six tea bowls and six saucers, 
China, Kangxi period (1662–1722)

porcelain, diameter of a bowl: 8 cm, diameter of 
a saucer: 13 cm

83
Para talerzy, Chiny, 18 w., okres 
Qianlong (1735–96)

porcelana, motyw kwiatowy, śred. 23 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

A pair of plates, China, 18th ct., 
Qianlong period (1735–96)

porcelain, floral motive, diameter: 23 cm

84 
Talerz ze sceną cyrkową, Chiny, dynastia 
Qing, okres Qianlong (1736–95)

porcelana, dekoracje naszkliwne farbami 
emalierskimi, śred. 23 cm

cena wywoławcza: 700 zł
starting bid: 700 PLN

A plate with a circus scene, China, Qing 
Dynasty, Qianlong period (1736–95)

porcelain, enamel paint, diameter: 23 cm
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85
Puchar ormolu, Chiny, 19 w.

czarka porcelanowa malowana naszkliwnie; scenki 
rodzajowe

podstawa: Francja, 19 w., brąz z bogatą dekoracją 
plastyczną, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

An ormolu cup, China 19th ct.

painted porcelain, genre scene

base: France, 19th ct., gilt-bronze, height: 20 cm

86
Talerz z kogutami, Chiny, okres 
Yongzheng (1723–1735)

porcelana dekorowana w stylu familie rose – 
walczące koguty; sygn. na spodzie podwójnym 
kołem; śr. 28,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
starting bid: 6 500 PLN

A plate with roosters, China, Yongzheng 
period (1723–1735)

porcelain, painted in a familie rose style – fighting 
roosters; signed with a double ring on the verso; 
diameter: 28,5 cm

87
Talerz głęboki, Chiny, okres Kangxi 
(1662–1722)

porcelana dekorowana w stylu familie verte; sygn. 
na spodzie podwójnym kołem z liściem artemizji; 
śr. 27 cm (restauracje)

cena wywoławcza: 3 600 zł
starting bid: 3 600 PLN

A deep plate, China, Kangxi period 
(1662–1722)

porcelain, painted in a familie verte style; signed 
with an arthemisia leaf in a double ring on the 
verso; diameter: 27 cm (restorations)
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88 
Trzy sztuki porcelany dalekowschodzniej, 
Chiny, 2 poł. 18 w.

dzbanek, mlecznik, filiżanka bez spodka;  
wys. 15 cm, 8 cm, 6 cm; drobne ubytki, pęknięcia 

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

Three pieces of porcelain, China, 2nd half 
of the 18th ct.

jug, milk jug, cup without saucer; height: 15 cm, 
8 cm, 6 cm; minor defects, cracks

89
Talerz, Chiny, okres Yongzheng 
(1723–1735) lub Qianlong (1736–95)

porcelana dekorowana w stylu familie rose;  
śr. 22 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

A plate, China, Yongzheng period 
(1723–1735) or Qianlong period 
(1736–95)

porcelain, painted in a familie rose style; diameter: 
22 cm
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90
Teryna z wkładem, Chiny, okres Guangxu 
1875–1908)

malatury ze smokami

porcelana w typie Wucai; wys. 19,2 cm, szer. 
22 cm; sygn. czerwienią Guangxu (6 znaków) 

cena wywoławcza: 14 000 zł
starting bid: 14 000 PLN

A terrine with a strainer, China, Guangxu 
period (1875–1908)

paintings of dragons

porcelain painted in a Wucai style

height: 19,2 cm, width: 22 cm, sign. by Guangxu 
in red (6 marks)
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91
Podwójny wazon, Chiny, okres republiki, 
p. 20 w.

porcelana, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

A double vase, China, republic period, 
beginning of the 20th ct.

Porcelain, height: 20 cm

92
Doniczka, Chiny, p. 20 w.

porcelana, wys. 17 cm, śred. 19 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A flowerpot, China, beginning of the 
20th ct.

porcelain, height: 17 cm, diameter: 19 cm

93
Wazon, Chiny, 19 w., okres Tungzhi 
(1856–1875)

porcelana, wys. 34 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł
starting bid: 1 400 PLN

A vase, China, 19th ct., Tonghzi  period 
(1856–1875)

porcelain, height: 34 cm
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94
Wazon, Chiny, 19 w., okres Tungzhi 
(1856–1875)

porcelana, motyw kwiatowy

wys. 43 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

A vase, China, 19th ct., Tonghzi  period 
(1856–1875)

porcelain, height: 43 cm

95
Para talerzy głębokich, Chiny, okres 
Qianlong (1736–95),

porcelana dekorowana w stylu familie verte, 
śr. 22,5 cm (jeden pęknięty)

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

A pair of deep plates, China, Qianlong 
period (1736–95)

porcelain, painted in a familie verte style; diameter: 
22,5 cm (one with a hairline crack)
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96
Talerzyk, Chiny, 19 w.

porcelana, w stylu familie verte; śr. 19 cm

cena wywoławcza: 600 zł
starting bid: 600 PLN

A small plate, China, 19th ct.

porcelain, painted in a familie verte style; diameter: 
19 cm

97
Pojemnik na imbir, Chiny, 19 w.

ceramika, szkliwo zielone; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
starting bid: 400 PLN

A ginger jar, China, 19th ct.

pottery, green glaze; height: 8,5 cm

98
Talerz, Chiny, 19 w.

porcelana, motyw wojowników

śred. 28 cm

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

A plate, China, 19th ct.

porcelain, warriors motive

diameter: 28 cm
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99
Guanin na lwie Buddy, Chiny, 18 w.

porcelana malowana podszkliwnie farbami 
emaliowymi, drobne ubytki emalii, wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

Guanin on the Buddha lion, China, 
18th ct.

porcelain, enamel paint, minor defects of enamel

height: 25,5 cm

100
Waza z przykrywą familie rose,  
dynastia Qing 

porcelana, sygn. 6 znakowa Guangxu 
(1875–1908)  

wys. 65 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł
starting bid: 15 000 PLN

A familie rose vase with cover, Qing 
dynasty

Six-character mark of Guangxu (1875–1908)  
in blue

height: 65 cm
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101
Taca porcelanowa, Chiny, 
ok. 1720–1750

motyw pejzażowy

wym. 20 × 27.5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
starting bid: 10 000 PLN

A porcelain tray, China, ca 1720–1750

Landscape motive, 20 × 27.5 cm

102
Waza, Chiny, dynastia Qing, 
ok. 1850–1900

porcelana kobaltowa, znaki z dynasti Qianlong 

wys. 32 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
starting bid: 7 000 PLN

A vase, China, Qing Dynasty, 
ca 1850–1900

porcelain, painted in underglaze blue and white, 
marks from Qianlong Dynasty 

103
Waza porcelanowa Hu, Chiny, 
ok. 1820–1860

w stylu familie rose, uchwyty w kształcie głowy 
słonia, sygn. Chenghua

wys. 41 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
starting bid: 9 000 PLN

A Hu porcelain vase, China, ca 
1820–1860

familie rose style, handles in the shape of an 
elephant’s head, sign. Chenghua

height: 41 cm
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104
Miseczka, Chiny, dynastia Qing

okres i znaki Jiaqing 

śred. 18,4 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
starting bid: 9 000 PLN

A bowl, Qing Dynasty

Jiaqing period and marks

diameter: 18,4 cm

105
Para talerzy, Kanton, 
1810–1850

śred. 27,2 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
starting bid: 8 000 PLN

A pair of porcelain plates, 
Canton, 1810–1850

diameter 27,2 cm

106
Kafel Kadżarski, Persja 19 w.

fajans szkliwiony, malatury podszkliwne, 
wym. 23 × 16 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
starting bid: 2 400 PLN

A tile, Qajar Dynasty, Persia, 19th ct.

glazed faience, 23 × 16 cm
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107
Malarz nierozpoznany, Park Beihai 
w Pekinie

olej, płótno, 69,5 × 69 cm; sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 zł

Unknown painter, Beihai Park in Beijing

Oil, canvas, 69,5 × 69 cm, sign. 

108
Yan Wei Ping, Tybetanka

olej, płótno, 100 × 120 cm 

cena wywoławcza: 12 000 zł 
starting bid: 12 000 PLN

Obraz przedstawia Tybetankę w stroju ludowym 
na tle wrót do świątyni lamaistycznej w Lhassie, 
stolicy Tybetu. 

Yan Wei Ping, Tibetan Girl

oil, canvas, 100 × 120 cm

The painting depicts a Tibetan Girl wearing 
a traditional costume, standing against the gates 
of the temple in Lhassa, the capital of Tibet.
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109
Yan Wei Ping, Ręka

olej, płótno, 100 × 120 cm 

cena wywoławcza: 12 000 zł 
starting bid: 12 000 PLN

Yan Wei Ping, A hand

oil, canvas, 100 × 120 cm

Yan Wei Ping

Artysta malarz, ur. w Qingdao, szkołę artystyczną 
ukończył w 1965 r. Jeden z prekursorów malarstwa 
olejnego w Chinach. Członek Stowarzyszenia 
Artystów w Chinach oraz w Polsce. 

A painter, born in Qingdao, artistic school 
graduated in 1965. One of the forerunners of oil 
painting in China. Member of the Association of 
Artists in China and Poland. 
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110
Tara, Nepal, 19 w.

brąz, wys. 25 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Ukazana na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
varada mudra, lewa w vitarka mudra, para kwiatów 
lotosu zakwita nad jej ramionami, udekorowana 
klejnotami, twarz wyraża spokój.

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji. 

A bronze figure of Tara, Nepal, 19th ct.

seated on a lotus base with her right hand in varada 
mudra and the left in vitarka mudra, pair of lotuses 
flowering along her upper shoulders, bejewelled, 
serene face

Property from a European private collection.

height: 25 cm
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111
Zespół figuralny, Bóstwo z głową świni 
z Małżonką, Nepal, 19 w.

brąz złocony, wys. 32 cm

cena wywoławcza: 55 000 zł
starting bid: 55 000 PLN

A gilt-bronze figure of Pig-headed God 
with his Consort, Nepal, 19th ct.

height: 32 cm
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112
Łańcuch z pojemnikiem na 
mantrę, Nepal, 18/19 w. (?)

żelazo

cena wywoławcza: 700 zł
starting bid: 700 PLN

An iron chain with a mantra 
container, Nepal, 18/19th ct. 
(?)

113
Pudełko, Azja południowo-wschodnia, 
20 w. 

srebro sterling, wewnątrz drewno

wys. 9,5 cm 

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

A silver box, Southeast Asia, 20th ct.

wooden inside

height: 9,5 cm

115
Grot włóczni rytualnej, Nepal, 19 w (?)

żelazo, elementy ruchome

wys. 52 cm

cena wywoławcza: 700 zł
starting bid: 700 PLN

An iron ritual spearhead, Nepal, 
19th ct. (?)

height: 52 cm

116
Manjushri, Tajlandia, 20 w.

brąz, wys. 55 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

A bronze figure of Manjushri, Thailand, 
20th ct.

height: 55 cm

114
Stojący Budda, Nepal, 19 w. (?)

kompozycja metali, wys. 51 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Standing Buddha, Nepal, 19th ct.

metals, height: 51 cm
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117
Budda, w typie przedstawień Buddy 
z Gandhary, Indie, 20 w.

kamień, wys. 48 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł
starting bid: 3 600 PLN

Buddha, type of Buddha from Gandhara, 
India, 20th ct.

stone, height: 48 cm

Gandhara to dawne państwo położone częściowo 
na terenie dzisiejszego Afganistanu i Pakistanu. 

Rejon ten był twierdzą buddyzmu i odegrał ważną 
rolę w ewolucji doktryny mahajany. Pomiędzy II 
w. n.e a przełomem VI i VII w. n.e. rozwijała się 
na tych terenach sztuka buddyjska, a zwłaszcza 
rzeźba, która łączyła tradycje stylu indyjskiego, 
irańskiego i grecko-rzymskiego Azji Mniejszej.

Gandhara was a country partly located on the areas 
of todays Afghanistan and Pakistan.

This region was a centre of Buddhism and played 
an important role in the evolution of Mahayana 
doctrine. Between 2 ct. D.C and 6/7 ct. D.C. 
Buddhist art developed there greatly; particularly 
sculpture, which combined the traditions of India, 
Iranian and Greco-Roman Asia Minor styles.

118 
Bransoleta, Indie, prawdopodobnie 
Radżastan, p. 20 w.

srebro

sena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

A silver bracelet, India, probably 
Rajasthan, beginning of the 20th ct.
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119
Bransoleta, Afganistan lub Iran, 1 poł. 
20 w.

srebro

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

A silver bracelet, Afghanistan or Iran, 1st 
half of the 20th ct.

120
Kolczyki, Afganistan lub Uzbekistan, 
1 poł. 20 w.

srebro, turkusy, korale

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

A pair of earrings, Afghanistan or 
Uzbekistan, 1st half of the 20th ct.

silver, turquoise, coral

121
Kolczyki, Indie, 1 poł. 20 w.

srebro

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

A pair of silver, India, 1st half of the 
20th ct.

122
Kolczyki, Indie, 1 poł. 20 w.

srebro, motyw pawia

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

A pair of silver, India, 1st half of the 
20th ct.

peacock motive 
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123
Naszyjnik, Indie, 1 poł. 20 w.

srebro

cena wywoławcza: 1000 zł
starting bid: 1000 PLN

A silver necklace, India, 1st half of the 
20th ct.

124
Naszyjnik, Indie, 1 poł. 20 w.

srebro

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A silver necklace, India, 1st half of the 
20th ct.

125
Naszyjnik, Indie, 1 poł. 20 w.

srebro

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A silver necklace, India, 1st half of the 
20th ct.
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126
Talerz, Japonia, 2 poł. 19 w. 

porcelana, malowana naszkliwnie, w lustrze scena 
wg Hiroshige; w rezerwach malowane kwiaty

śr. 23 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

A porcelain plate, Japan 2nd half of the 
19th ct.

scene after Hiroshige

diameter: 23 cm

127
Talerz, Japonia, 2 poł. 19 w. 

porcelana, malowana naszkliwnie, w lustrze scena 
wg. Hiroshige; w rezerwach malowane kwiaty

śr. 23 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

A porcelain plate, Japan, 2nd half of the 
19th ct.

scene after Hiroshige

diameter: 23 cm
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128
Waza imperialna Satsuma, Japonia, k. 19 
w. okres Meiji (1868–1912)

ceramika, szkliwo z krakelurą, farby wszkliwne 
i emaliowe – wypukłe, złocenia, uchwyty w formie 
pełnoplastycznych głów słoni; sygn. Satsuma yaki, 
wys. 53 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
starting bid: 7 000 PLN

An imperial oviform Satsuma vase, 
Japan, end of the 19th ct., Meiji period 
(1868–1912)

flaring neck and elephant head handles, painted 
and gilt with group of elephants; ceramics, enamel 
with cracks, gilding signed Satsuma yaki, height: 
53 cm

130
Wazonik Satsuma, Japonia, 19 w., okres 
Meiji (1868–1912)

ceramika, szkliwo z krakelurą, farby wszkliwne 
i emaliowe – wypukłe, złocenia, wys. 9 cm

cena wywoławcza: 200 zł
starting bid: 200 PLN

A Satsuma vase, Japan, 19th ct., Meiji 
period (1868–1912)

ceramics, enamel with cracks, paint and enamel; 
height: 9 cm

129
Wazonik Satsuma, Japonia, 19 w., okres 
Meiji (1868–1912)

ceramika, szkliwo z krakelurą, farby wszkliwne 
i emaliowe – wypukłe, złocenia; wys. 6 cm

cena wywoławcza: 200 zł
starting bid: 200 PLN

A Satsuma vase, Japan, 19th ct., Meiji 
period (1868–1912)

ceramics, enamel with cracks, paint and enamel; 
height: 6 cm
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131
Misa porcelanowa Imari, Japonia 19 w., 
okres Meiji (1868–1912)

śred. 25 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A porcelain Imari bowl, Japan, 19th ct, 
Meiji period (1868–1912)

diameter: 25 cm

132
Misa do ryżu z przykrywką Imari, 
Japonia, Arita, ok. 1800 r.

śred. 12,5 cm

przykrywka pęknięta

cena wywoławcza: 600 zł
starting bid: 600 PLN

An Imari rice bowl, Japan, Arita, ca 1800

diameter: 12,5 cm, lid cracked
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134
Miniaturowa Świątynia, Japonia, p. 20 w.

srebro, w. 158 g, wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
starting bid: 2 400 PLN

A silver miniature temple, Japan, 
beginning of the 20th ct.

silver, weight: 158 g, height: 10,5 cm

133
Imbryk, Japonia, p. 20 w.

srebro, w. 492 g, motyw bambusa

cena wywoławcza: 2 400 zł
starting bid: 2 400 PLN

A silver teapot, Japan, beginning of the 
20th ct.

weight: 492 g, bamboo motive
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135
Lyo Yoshikawa z Kagoshimy, Rysunek 
Smoka w technice sumi-e (japoński tusz 
na ryżowym papierze) 

wym. 26,5 x 25 cm, 42 cm x 42 cm w ramie

oryginał w jednym egzemplarzu, zawiera 
Haiku średniowiecznego poety Busona. Haiku 
w przybliżeniu oznacza:
Nienazwane białe owady
Latają 
W dusznym wiosennym dniu

Tło rysunku stanowi jedwab ze starego kimona

cena wywoławcza: 1 600 zł 
starting bid: 1 600 PLN

Lyo Yoshikawa from Kogashima, 
A drawing of a dragon in a sumi-e 
technique (Japanese ink on rice paper)

26,5 x 25 cm, 42 cm x 42 cm framed

the original in a single copy, contains a Haiku of 
a medieval poet Buson. Haiku roughly says:
Unnamed white insects
flying
In a steamy spring day

Background of a drawing is made of silk from an 
old kimono.

136
Takahashi Hirokai Shotei (1871–1945), 
Nocna ulewa nad mostem Izumi, 
ok 1930 r.

wyd. Watanabe Shozaburo, drzeworyt barwny 
nishiki-e, format tanzaku

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Takahashi Hirokai Shotei (1871–1945), 
Night rain over the bridge Izumi, ca 
1930

publisher Watanabe Shozaburo, colour nishiki-e 
woodcut, tanzaku size
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137
Utagawa Hiroshige (1797–1858), 
Południowy brzeg Shinagawa – z serii  
Sto słynnych miejsc w Edo

Japonia, 1857 r., drzeworyt barwny nishiki-e, 
format o-ban, kompozycja tete-e

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

Utagawa Hiroshige (1797–1858), South 
shore of Shinagawa – from a series One 
hundred famous places in Edo

Japan, 1857, colour nishiki-e woodcut, o-ban size, 
tete-e composition

138
Utagawa Hiroshige (1797–1858), Bitchu 
– z serii Sześćdziesiąt słynnych miejsc 
w pozostałych prowincjach

Japonia, ok. 1853 r., drzeworyt barwny nishiki-e, 
format o-ban, kompozycja tete-e

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

Utagawa Hiroshige (1797–1858), Bitchu 
– from a series Sixty famous places in 
the other provinces

Japan, ca 1853., colur nishiki-e woodcut, o-ban 
size, tete-e composition



70 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

139
Utagawa Kunisada (?) (1786–1865), 
drzeworyt shunga, Kochankowie, 
ok. 1858

drzeworyt barwny nishiki-e, format chu-ban

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

Utagawa Kunisada (?) (1786–1865), 
Shunga woodcut, Lovers, c. 1858

colour nishiki-e woodcut, chu-ban size

140
Keisuitei Koikawa Shozan (1821–1907), 
drzeworyt Shunga, Kochankowie na tle 
portu w Kuwanie na wyspie Honsiu, 
1860–80

drzeworyt barwny nishiki-e, format pół-koban

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Keisuitei Koikawa Shozan (1821–1907), 
Shunga woodcut, Lovers on the 
background of port in Kuwana on the 
island of Honshu, 1860–1880

colour nishiki-e woodcut, half-koban size

141
Szkoła Utagawa, drzeworyt shunga, 
Kochankowie, ok. 1850

drzeworyt barwny nishiki-e, format pół-koban

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Utagawa School, Shunga woodcut, 
Lovers, c. 1850

colour nishiki-e woodcut, half-koban size
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142
Czytająca, reprint drzeworytu 
Utamaro Kitagawa z 1800 r., edytor 
reprintu Hashigushi Goyo (era Taisho 
1911–1925), datowane 1911–1914

format oban, kompozycja tate-e, barwny nishiki-e; 
na lewym marginesie sygnatura wydawcy (HG), 
czerwona pieczęć podłużna; drobne uszkodzenia 
papieru, po konserwacji

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Reading, reprint of Utamaro’s 
woodcut from 1800, the editor of the 
reprint: Hashigushi Goyo (Taisho era 
1911–1925), dated 1911–1914

Oban size, tate-e composition, colour nishiki-e 
woodcut; publisher’s signature on the left margin 
(HG), red longitudinal seal; minor damage of the 
paper, after conservation

143
Toyohara Kunichika (1835–1900)

Teatr Kabuki: Ichikawa Danjuro IX jako książę 
Yaegaki, Nakamura Fukusuke IV jako Katsuyori 
oraz Iwai Matsunosuke IV jako Nuregino w sztuce 
Honcho Nijushi-ko, granej w Ichimura-za 
04/1888; 1888 r., sygn. Toyohara Kunichika ga; 
wydawca Sasaki Toyokichi; tryptyk

drzeworyt barwny nishiki-e, format oban

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

Toyohara Kunichika (1835–1900)

Kabuki theater: Ichikawa Danjuro IX as a prince 
Yaegaki, Nakamura Fukusuke IV as Katsuyori and 
Iwai Matsunosuke IV as Nuregino in art Honcho 
Nijushi-ko, played in Ichimura-za 04/1888; 
1888., signed. Toyohara Kunichika ga; Sasaki 
publisher Toyokichi; triptych

colour nishiki-e woodcut, oban size
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144
Pudło na listy zdobione herbem (Mon) 
SASARINDO, Japonia, 19/20 w., okres 
Meiji (1868–1912)

drewno pokryte japońską laką

Herb klanów należących do samurajskich rodów 
książęcych (daimyo), takich jak: Ishikawa, 
Arima, Kurume z prowincji Chikugo czy Fukiage 
z prowincji Shimotsuka. Herb ten stosowany był 
od 14 wieku, zarówno przez klany samurajskie 
jak i arystokrację dworską.

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

The box for letters decorated with the 
coat of arms (Mon) SASARINDO, Japan, 
19/20th ct., Meiji period (1868–1912)

wood coated with Japanese lacquer

The coat of arms of samurai noble families 
(daimyo) such as Ishikawa, Arima, Kurume from 
the Chikugo province or Fukiage from Shimotsuke 
province. The coat of arms had been used since the 
14th ct., by samurai clans, as well as aristocracy. 

145
Suzuribako – pudło na instrumenty do 
japońskiej kaligrafii, Japonia, 20 w.

Drewno pokryte japońską laką, grawerunek 
wypełniony złotą farbą, sygn. „Asami Shomatsu 
tsukuru” („wykonał Asami Shomatsu”) oraz: 
„Wajima nuri Onsuzuri bako” – „suzuribako 
wykonane w stylu Wajima Nuri”, które jest 
najsłynniejszym miejscem w Japonii, gdzie 
powstają przedmioty z laki. Samo określenie 
„Wajima Nuri” jest jak potwierdzenie najwyższej 
jakości. 

cena wywoławcza: 1 400 zł 
starting bid: 1 400 PLN

Suzuribako – a box for writing utensils for 
Japanese calligraphy, Japan, 20th ct.

Wood coated with Japanese lacquer, engraving 
filled with gold paint, signed “Asami Shomatsu 
tsukuru” („made by Asami Shomatsu”) and 
“Wajima Nuri Onsuzuri Bako” – „suzuribako 
made in the style of Wajima Nuri”, which is the 
most famous place in Japan, where the lacquer 
objects are made. The term “Wajima Nuri” is 
a confirmation of the highest quality.

146
Pudło na drobiazgi

drewno pokryte japońską laką

cena wywoławcza: 300 zł 
starting bid: 300 PLN

A box for small objects

wood coated with Japanese lacquer
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147
Wazon z dekoracją w formie dwóch 
wiewiórek, Japonia, 19 w., okres Meiji 
(1868–1912)

brąz, wys. 32 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

A vase with decoration of two 
squirrels, Japan, 19th ct., Meiji period 
(1868–1912)

bronze, height: 32 cm

148
Korzeń dzikiej wiśni stanowiący oprawę 
do naczynia na kwiaty, przedmiot 
używany w warunkach pokojowych lub 
do aranżacji ikebany; drewno, Japonia, 
19/20 w.

cena wywoławcza: 200 zł 
starting bid: 200 PLN

A root of wild cherry forming a vessel, an 
object used for decoration or to arrange 
ikebana; wood, Japan 19/20 ct.
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149
Netsuke, Myszki w koszu, Japonia, 
19 w., okres Edo

typ katabori, kość słoniowa

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

Netsuke, Mice in the basket, Japan, 
19th ct., Edo period

katabori type, ivory

150
Netsuke, Mysz, Japonia, 19 w., okres 
Meiji (1868–1912)

typ katabori, kość słoniowa

cena wywoławcza: 1 600 zł
starting bid: 1 600 PLN

Netsuke, Mouse, Japan, 19th century, 
Meiji period (1868–1912)

katabori type, ivory

152
Netsuke, Muszle, Japonia, 19 w.,  
okres Edo

typ katabori, kość słoniowa

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Netsuke, Shells, Japan, 19th ct., Edo 
period

katabori type, ivory

151
Netsuke, Bawół, Japonia, 19 w., okres 
Meiji (1868–1912)

typ katabori, drewno

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Netsuke, Buffalo, Japan, 19th ct., Meiji 
period (1868–1912)

katabori type, wood
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153
Okimono, Mężczyzna z chłopcem, 
Japonia, 19 w., okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, dłoń rekonstruowana 

wys. 14 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
starting bid: 2 200 PLN

Okimono, A man with a boy, Japan, 
19th ct., Meiji period (1868–1912)

ivory, reconstructed hand  

height: 14 cm

154
Netsuke, Chłopiec z czarką, Japonia, 
19 w., okres Edo

typ katabori

kość słoniowa

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

Netsuke, A boy with a goblet, Japan, 
19th ct., Edo period

katabori type, ivory

155
Okimono, Sennin, Japonia, 19 w.

kość słoniowa, podstawa z drewna, egz. sygn.

wym. 12 × 6 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł
starting bid: 4 200 PLN

Okimono, Sennin, Japan, 19th ct.

ivory, wood, signed, 12 × 6 cm
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156 
Tsuba żelazna, sygnowana Noriyasu 
Hoan (kao)Kanenobu (rodowe nazwisko 
Sakuma, urodzony w Owari. żył w latach 
1600–1679) 

śred. 7,2

Perfekcyjne wykonanie w stylu TOSHO. 
Certyfikat wystawiony przez jednego z najbardziej 
uznawanych mistrzów Shibata Matsuo.

cena wywoławcza: 2 800 zł 
starting bid: 2 800 PLN 

An iron tsuba, signed Noriyasu Hoan 
(kao)Kanenobu (Sakuma family name, 
born in Owari, lived from 1600 to 1679)

diameter: 7,2 cm 

TOSHO style, certificate: Shibata Matsuo

157 
Tsuba żelazna, sukashi (ażurowa), 
środkowy okres Edo, Szkoła Shoami

śred. 9 cm 

certyfikaty: NBTHK, AOI Art

cena wywoławcza: 4 000 zł  
starting bid: 4 000 PLN

An iron tsuba, sukashi (openwork), 
middle Edo period, Shoami school

diameter: 9 cm

certificate: NBTHK, AOI Art

158
Tsuba żelazna, późny okres Edo, 18 w.

wym. 7,4 × 7 cm

motyw Kanzan i Jittoku, podniesione obrzeże, 
szkoła Hikone, certyfikat: AOI Art

cena wywoławcza: 3 400 zł  
starting bid: 3 400 PLN

An iron tsuba, Late Edo period, 18th ct.

7,4 × 7 cm

Kanzan and Jittoku theme, raised rim, Hikone 
school, certificate: AOI Art.
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159
Tsuba z mosiądzu, późny okres Edo

wym. 7 × 6,8 cm

motyw: homar i liście, na rewersie linia 
Shimenawa, certyfikat: AOI Art

cena wywoławcza: 3 000 zł 
starting bid: 3 000 PLN

A brass tsuba, late Edo period

7 × 6,8 cm 

lobster and leaf motive, line Shimenawa on the 
reverse, certificate: AOI Art

160
Tsuba żelazna, Trzech mędrców, na 
obrzeżu pierścień ze srebra (fukurin)

wym. 8,5 × 7,9 cm

certyfikat: NBTHK

cena wywoławcza: 3 000 zł 
starting bid: 3 000 PLN

An iron tsuba, Three wise men theme, 
a ring with silver at the edge (fukurin)

8,5 × 7,9 cm

certificate: NBTHK
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161
Tsuba żelazna w stylu szkoły Akasaka 
z motywem dzikich gęsi i sosny Karigane 
ni Matsu zu; okres Edo w technice ażuru 
sukashi

jeden otwór funkcyjny, kształt maru gata, maru 
mimi; wym. 71 × 68 × 5,3 mm

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

An iron Tsuba in the Akasaka school 
style with a motive of wild geese and 
pine Karigane ni Matsu zu; Edo Period, 
technique of openwork sukashi

one functional hole, gata maru shape, maru mimi; 
dimensions 71 × 68 × 5,3 mm

162
Duża tsuba żelazna w stylu szkoły 
Akasaka z motywem insektów, okres Edo

w technice ażuru sukashi, kształt maru gata, maru 
mimi; wym. 81 × 80 × 6,8 mm

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

A large iron tsuba in Akasaka school style 
with an insect motive, Edo Period

technique of openwork sukashi, gata maru shape, 
maru mimi; dimensions 81 × 80 × 6,8 mm

163
Tsuba żelazna z motywem gałęzi, pąków 
i kwiatów śliwy, okres Edo

w technice ażuru sukashi, jeden otwór funkcyjny, 
kształt nagegaku gata, kaku mimi ko-niku; wym. 
77 × 71 × 5,6 mm

cena wywoławcza: 360 zł 
starting bid: 360 PLN

An iron Tsuba with a motive of branches, 
buds and plum tree flowers, Edo Period

technique of openwork sukashi, one functional 
hole, nagegaku gata shape, kaku mimi ko-niku; 
dimensions 77 ×71 ×5,6 mm 
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164
Tsuba z shakudo z motywem Saitama, 
sygnowana Nukagawa Yasunori, kao

Tsuba wykonana na pełnej płycie z shakudo (stop 
miedzi ze złotem). Sygnatura mistrza Yasunori, 
nazwisko rodowe Nukagawa. Yasunori żył ok. 
1800 roku w miejscowości Mito, prowincja 
Hitachi. Był uczniem Tamagawa Yosinaga. 
Precyzyjny grawerunek świętej góry Fuji 
i japońskiego krajobrazu. Zastosowanie innych 
metali kolorowych jak miedzi i złota dało w efekcie 
trójwymiarowy rysunek zachwycający licznymi 
detalami o najwyższej dokładności. Jeden otwór 
funkcyjny, tatemaru gata, kaku mimi ko-niku; 
wym. 69 × 64,5 × 5 mm

cena wywoławcza: 7 500 zł 
starting bid: 7 500 PLN

A Tsuba with shakudo with a Saitama 
motive, signed Nukagawa Yasunori, kao

Tsuba was made from one board of shakudo 
(an alloy of copper with gold). Signature: master 
Yasunori, maiden name Nukagawa. Yasunori lived 
c. 1800 in the town Mito, Hitachi province. He was 
a student of Tamagawa Yosinaga. Precise engraving 
of the sacred Mount Fuji and the Japanese 
landscape. The use of other non-ferrous metals like 
copper and gold resulted in a three-dimensional 
drawing with numerous stunning detail made 
with the highest precision. One functional hole, 
tatemaru gata, kaku mimi ko-niku; dimensions: 
69 × 64,5 × 5 mm 
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165
Tsuba żelazna, szkoła Echizen, okres Edo

sygnowana Echizen ju Kinai saku, z motywem liści 
ze złotymi inkrustacjami kin zogan, dwa otwory 
funkcyjne, kształt maru gata, maru mimi; wymiary 
71 × 68 × 5 mm 

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

An iron tsuba, school Echizen, Edo Period

signed: Echizen ju Kinai saku, motive of leaves 
with golden kin zogan incrustration, two functional 
holes, gata maru shape, maru mimi; dimensions: 
71 × 68 × 5 mm

166
Tsuba żelazna, okres Edo

sygnowana Kofu ju Masahisa, z motywem liści ze 
złotymi inkrustacjami kin zogan, kształt maru gata, 
maru mimi; wym. 70,5 × 68 × 4,7 mm

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

An iron tsuba

signed Kofu ju Masahisa, the motive of leaves 
with golden kin zogan incrustration, Edo Period, 
gata maru, maru mimi shape; dimensions 
70,5 × 68 × 4,7 mm. 

167
Tsuba żelazna ażurowa, sukashi, szkoła 
Shoami

wym. 7 × 6,7 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł 
starting bid: 1 600 PLN

An iron openwork tsuba, sukashi, Shoami 
school

7 × 6,7 cm
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168
Tsuba Shakudo, Herby rodów/Mon

wym. 7,5 ×7 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł 
starting bid: 1 800 PLN

Shakudo Tsuba, family crests/Mon

7,5 ×7 cm

169
Tsuba żelazna, ażurowa, sukashi, motyw 
żurawi, szkoła Akasaka/Owari

wym. 7,2 ×7 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł 
starting bid: 1 600 PLN

An iron openwork tsuba, sukashi, cranes 
motive, Akasaka/Owari school

7,2 ×7 cm

170
Tsuba żelazna, shakudo, motyw Parasola 
i bawołu, sygn. TOSHINAGA

wym. 7,7 ×7,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł 
starting bid: 2 400 PLN

An iron tsuba, shakudo, umbrella and 
buffalo motive, signed TOSHINAGA

7,7 ×7,5 cm
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171
Tsuba żelazna, motyw: postać Fukurokuju 
(Jeden z Siedmiu Bogów Szczęścia)

śred. 7 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł 
starting bid: 2 400 PLN

An iron tsuba, Fukurokuju motive (One of 
the Seven Gods of Happiness)

diameter: 7 cm

172
Tsuba żelazna z okresu Edo ze sceną 
dworską

relief wysoki, inkrustowana złotem i srebrem, dwa 
otwory funkcyjne z zatyczkami z shakudo, tatemaru 
gata, maru mimi; wym. 83 × 78,5 × 4 mm

cena wywoławcza: 2 600 zł 
starting bid: 2 600 PLN

Iron Tsuba, Edo period, motive of a court 
scene

high relief, incrusted with gold and silver, two 
functional holes with shakudo plugs, tatemaru 
gata, maru mimi; dimensions: 83 × 78,5 × 4 mm 
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173
Tsuba żelazna

złocona, motyw wiejskiego pejzażu, 
wym. 7,5 × 7 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
starting bid: 2 600 PLN

An iron tsuba

gilt, rural landscapre motive, 7,5 × 7 cm 

174
Tsuba miedziana

motyw żurawi, sygn: Ishiguro Masatoshi, 
wym. 7,4 × 6,8 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł 
starting bid: 3 600 PLN

A copper tsuba

cranes motive, sign. Ishiguro Masatoshi, 
7,4 × 6,8 cm
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175
Tsuba żelazna

motyw lasu piniowego, szkoła Musashino,  
śred. 7,8 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł 
starting bid: 1 800 PLN

An iron Tsuba

pine forest motive, Musashino school
diameter: 7,8 cm

176
Tsuba żelazna z motywem słoi drewna 
mokume, okres Edo

dwa otwory funkcyjne, nademokko gata, kaku 
mimi ko-niku; wym. 67,5 × 60,5 × 5 mm

cena wywoławcza: 600 zł 
starting bid: 600 PLN

An iron tsuba with a motive of mokume 
wood grains, Edo period

two functional holes, nademokko gata, kaku mimi 
ko-niku; dimensions: 67,5 × 60,5 × 5 mm

177
Tsuba żelazna, motyw liści winorośli, 
szkoła Choshu

wym. 7,8 × 7,1 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł 
starting bid: 2 200 PLN

An iron Tsuba, grapevine leaves motive, 
Choshu school

7,8 × 7,1 cm
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178
Tsuba żelazna z motywem bóstwa 
morskiego, okres Edo

relief niski, złocenia kin zogan, jeden otwór 
funkcyjny, maru gata, hineri mimi; wym. 
71,5 × 70,9 × 5 mm

cena wywoławcza: 1 600 zł 
starting bid: 1 600 PLN

An iron Tsuba with marine deity motive, 
Edo Period

low relief, gilding kin zogan, one functional 
hole, maru gata, hineri mimi; dimensions: 
71,5 × 70,9 × 5 mm

180
Tsuba miedziana z motywem Shoki, 
sygnowana Satomitsu, okres późne Edo 
lub Meiji

grawerunek w technice katakiribori, dwa otwory 
funkcyjne, maru gata, maru mimi; wym. 
70,5 × 70 × 4,3 mm

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

A copper Tsuba with the Shoki motive, 
signed Satomitsu, late Edo/Meiji period

katakiribori engraving technique, two functional 
holes, gata maru, maru mimi; dimensions: 
70,5 × 70 × 4,3 mm

179
Tsuba żelazna z motywem Shoki i Oni, 
wykonana w późnym Edo w technice 
takabori zogan

inkrustacje złote, suaka i shakudo; na rewersie 
szkielet ryby i pudełko; szkoła Nara (?), dwa 
otwory funkcyjne, kształt maru gata; wym. 
75 × 71 × 5 mm

cena wywoławcza: 1 600 zł 
starting bid: 1 600 PLN

An iron Tsuba with Shoki and Oni motive, 
late Edo period, takabori zogan technique

suaka and shakudo gold inlays; on the reverse side 
a fish skeleton and a box; School of Nara (?), two 
functional holes, gata maru shape; dimensions: 
75 × 71 × 5 mm
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182
Tsuba żelazna, motyw Wędrowca 
i sakury, szkoła Nara

wym. 7,3 × 6,7 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł 
starting bid: 1 400 PLN

An iron tsuba, a wanderer and sakura 
motive, Nara school

dimensions: wym. 7,3 × 6,7 cm

183
Tsuba żelazna w stylu szkoły Soten,  
okres Edo

z motywem batalistycznym, inkrustacje złote, 
srebrne i shibuichi, maru gata, kaku mimi, wym. 
78,5 × 78,4 × 5 mm

cena wywoławcza: 2 200 zł 
starting bid: 2 200 PLN

An iron Tsuba in Soten school style, with 
a battle motive, Edo period

gold, silver and shibuichi incrustrations, maru gata, 
kaku mimi; dimensions 78,5 × 78,4 × 5 mm

181
Tsuba żelazna, shakudo, motyw 
samuraja, szkoła Hamano

wym. 7 ×7,4 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł 
starting bid: 3 000 PLN

An iron shakudo tsuba, a samuray 
motive, Hamano school

dimensions: wym. 7 ×7,4 cm
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184
Tsuba żelazna w stylu szkoły Akasaka 
z motywem gałęzi śliwy Ume, okres Edo

w technice ażuru sukashi, jeden otwór funkcyjny, na 
krawędzi delikatne tekkotsu, kształt nieregularny, 
maru mimi; wym. 76,5 × 73,5 × 6,5 mm

cena wywoławcza: 1 400 zł 
starting bid: 1 400 PLN

An iron Tsuba in Akasaka school style 
with a motive of Ume plumtree branches, 
Edo Period

openwork sukashi technique, one functional hole, 
on the edge a gentle tekkotsu, irregular shape, 
maru mimi; dimensions 76,5 × 73,5 × 6,5 mm

185
Tsuba z shakudo z motywem Shishi, 
okres Edo

szkoła Yokoya, sygnowana Yokoya Shigenao, 
maru gata, suchinokoshi mimi; wym. 
70 × 68 × 4,5 mm 

cena wywoławcza: 2 400 zł 
starting bid: 2 400 PLN

A shakudo tsuba, Edo period

School Yokoya, with a Shishi motive, signed 
Yokoya Shigenao, maru gata, suchinokoshi mimi; 
dimensions 70 × 68 × 4,5 mm
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186
Komplet Fuchi/Kashira – Wachlarze

motyw z wachlarzami

cena wywoławcza: 600 zł 
starting bid: 600 PLN

A Fuchi/Kashira set – Fans

fans motive

187
Fuchi – Rajski ptak

cena wywoławcza: 300 zł 
starting bid: 300 PLN

A Fuchi – Paradise Bird

189
Komplet Menuki – Sieć pajęcza

cena wywoławcza: 500 zł 
starting bid: 500 PLN

A Menuki Set – Spider’s web

190
Komplet Menuki – Dwie ważki

cena wywoławcza: 900 zł 
starting bid: 900 PLN

A Menuki set – Two dragonflies

188
Fuchi – Smok

cena wywoławcza: 300 zł 
starting bid: 300 PLN

A Fuchi – Dragon
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191
Fuchi i kashira z miedzi z motywem 
winogron, okres Edo

inkrustacje złote i srebrne; wymiary 
fuchi 34 × 16,9 × 6,8 mm, kashira 
37,8 × 20,5 × 7,8 mm

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

A Copper Fuchi and Kashira, Edo Period

pattern with grapes, gold and silver inlays; 
dimensions: fuchi 34 × 16,9 × 6,8 mm, kashira 
37,8 × 20,5 × 7,8 mm

192
Komplet Fuchi i Kashira – Bóg wojny 
Hachiman 

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

A Fuchi and Kashira set – Hachiman God 
of War

193
Komplet Fuchi i Kashira – Fragment 
ogrodu japońskiego

cena wywoławcza: 600 zł 
starting bid: 600 PLN

A Fuchi and Kashira set – Japanese 
garden

194
Komplet Fuchi i Kashira – Ptak na gałęzi

cena wywoławcza: 900 zł 
starting bid: 900 PLN

A Fuchi and Kashira set – Bird on the 
branch
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195
Wari bashi, okres Edo

miedź, srebrzone końcówki, motyw kołowrotka – 
inkrustacje ze złota; wym. 200 × 10,8 × 3 mm

cena wywoławcza: 2 400 zł 
starting bid: 2 400 PLN

A copper Wari bashi, Edo Period

silver tip, reel motive, inlaid with gold, dimensions 
200 × 10,8 × 3 mm

196
Kogai z motywem Shishi ni Botan zu – 
lwa Shishi i peonii, późne Edo lub Meiji

miedź; wymiary 210 × 12,5 × 4 mm

cena wywoławcza: 500 zł 
starting bid: 500 PLN

A Kogai with a motive of Shishi ni Botan 
zu – Shishi lion and peonies, late Edo and 
Meiji period

 copper, dimensions 210 × 12,5 × 4 mm

198
Grot włóczni hira sankaku su yari bez 
oprawy, okres Edo

strudzina hi, hamon i hada przy obecnym 
stanie wypolerowania niewidoczne, wymiary: 
grot ho 162 × 22,8 × 8,4 mm, trzpień nakago 
250 × 10,7 × 9 mm; dwa otwory mekugi ana

cena wywoławcza: 1 000 zł 
starting bid: 1 000 PLN

An unmounted spearhead hira sankaku 
su yari, Edo period

fuller hi, hamon and hada invisible in the 
current state of polishing; dimensions: ho 
spearhead 162 × 22,8 × 8,4 mm, nakago pin 
250 × 10,7 × 9 mm; two mekugi ana holes

199
Włócznia Yari, zw. „Inoshishi Yari” („Yari 
na dzikie niedźwiedzie”). Wytworzona 
w tej samej technologii jak samurajskie 
miecze. Okres środkowy ery Edo 
(1600–1868)

długość ostrza 21 cm, całkowita długość grotu 
z trzpieniem 49,3 cm, całkowita długość włóczni 
w surowej pochwie shira-saya 56,3 cm; certyfikat: 
AOI Art Tokyo, przypisuje wykonanie szkole Kaifu

Oprawa: tylko shira-saya

cena wywoławcza: 7 000 zł 
starting bid: 7 000 PLN

A Yari spear, called „Inoshishi Yari” („Yari 
for wild bears”). Made in the same way 
as samurai swords. Middle Edo period 
(1600–1868)

lenght of the blade 21 cm, lenght of the spearhead 
with the stem 49,3 cm, lenght of the spear in 
shira-saya holder 56,3 cm; certificate: AOI Art, 
attribute it to Kaifu school

197
Grot włóczni sei sankaku su yari bez 
oprawy, okres Edo

3 strudziny hi, hamon i hada niewidoczne, 
wymiary: grot ho 176 × 15 × 15 mm, trzpień 
nakago 197 × 10,7 × 9 mm; jeden otwór mekugi 
ana

cena wywoławcza: 1 000 zł 
starting bid: 1 000 PLN

An unmounted spearhead sei sankaku su 
yari, Edo period

three fullers hi, hamon and hada invisible, 
dimensions: spearhead ho 176 × 15 × 15 mm, 
pin nakago 197 × 10,7 × 9 mm; one mekugi 
ana hole
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200
Kozuka z motywem pogromcy demonów 
Shoki, okres Edo

materiał schibuichi, miedź suaka, inkrustacje 
shakudo, złoto i srebro, relief niski i wysoki, 
sygnowana; wymiary 97,8 × 14 × 4,8 mm

cena wywoławcza: 1000 zł 
starting bid: 1000 PLN

A kozuka with the motive of the slayer of 
Shoki demons, Edo Period

schibuichi, suaka copper, shakudo gold and silver 
inlays, low and high relief, signed; dimensions: 
97,8 × 14 × 4,8 mm

201
Kozuka z motywem Jurojina, jednego 
z Siedmiu bogów szczęścia, boga 
mądrości i długowieczności, okres Edo

materiał mosiądz sentoku, grawerowana 
katakiribori, wym. 97,5x14,4x4,8 mm

cena wywoławcza: 900 zł 
starting bid: 900 PLN

A kozuka with a motive of one of the 
Seven Gods of Happiness – Jurojin – the 
god of wisdom and longevity, Edo Period

brass sentoku, engraved katakiribori; dimensions: 
97,5 × 14,4 × 4,8 m

203
Kozuka z motywem samuraja Musha 
i zazdrosnego demona żeńskiego Hannya, 
okres Edo

shibuichi, elementy złocone, srebrzone relief 
wysoki; wym. 97,7 × 14 × 7 mm

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

A kozuka with the motif of the Musha 
Samurai and jealous female demon 
Hannya, Edo Period

shibuichi, gilded, silvered high relief; dimensions: 
97,7 × 14 × 7 mm

205
Kozuka żelazna tetsu z motywem pnącza 
Hyotan, okres Edo

inkrustacje z shakudo, złota i srebra; wym. 
97 × 15 × 7 mm 

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

An iron kozuka tetsu, pattern with Hyotan 
vine, Edo period

inlays with shakudo, gold and silver; dimensions: 
97 × 15 × 7 mm

202
Kozuka z motywem samurajów Musha, 
okres Edo

miedź, shibuichi, złocenia, relief wysoki; wymiary 
9,3 × 14 × 7,5 mm

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

A kozuka with the motive of Musha 
samurais, Edo Period

copper, shibuichi, gilding, high relief, dimensions: 
9,3 × 14 × 7,5 mm

204
Kozuka z motywem samuraja Musha 
i boga błyskawic Raijin, okres Edo

shakudo, relief wysoki, rewers wykonany z miedzi 
suaka skuwanej tak, by uzyskać efekt słoi drewna 
mokume; wym. 97,3 × 15 × 7 mm

cena wywoławcza: 800 zł 
starting bid: 800 PLN

A kozuka with the motif of the Musha 
Samurai and Raijin, the god of lightning, 
Edo Period

shakudo, high relief, reverse made of suaka 
copper, looking like grains of the mokume wood; 
dimensions: 97,3 × 15 × 7 mm



92 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

206
Włócznia hira sankaku o-yari w wysokiej 
jakości oprawie shirasaya, sygnowana 
Hisakuni, okres Muromachi

strudzina hi, hamon suguha, hada ko itame, 
grot ho: 295 × 20 × 7 mm, trzpień nakago: 
257 × 15,6 × 11 mm; całość w oprawie 
75,8 cm, jeden otwór mekugi ana

cena wywoławcza: 3 000 zł 
starting bid: 3 000 PLN

A Hira Sankaku o-Yari spear in a high-
quality shirasaya binding, signed 
Hisakuni, Muromachi period

Hamon suguha, hada ko i tame; ho 
spearhead: 295 × 20 × 7 mm, nakago pin: 
257 × 15,6 × 11 mm, mounted spear: 75,8 cm, 
one mekugi ana hole

207
Grot włóczni ryoshinogi su yari bez 
oprawy, okres Edo

hamon i hada przy obecnym stanie 
wypolerowania niewidoczne, wymiary: grot 
ho 150 × 17 × 7,5 mm, trzpień nakago: 
197 × 9 × 8,6 mm

cena wywoławcza: 400 zł 
starting bid: 400 PLN

Spearhead ryoshinogi su yari unmounted, 
Edo period

hamon and hada invisible in the current 
state of polishing, dimensions: ho spearhead 
150 × 17 × 7,5 mm, nakago pin 
197 × 9 × 8,6 mm

208
Grot włóczni ryoshinogi su yari bez 
oprawy, sygnowany Hisakuni, okres Edo

kizu w obszarze hosaki, hamon suguha, hada 
przy obecnym stanie wypolerowania niewidoczna, 
wymiary: grot ho 144 × 24 × 11 mm, trzpień 
nakago: 185 × 11 × 7,6 mm, jeden otwór mekugi 
ana

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

An unmounted ryoshinogi su yari 
Spearhead, signed Hisakuni, Edo period

Kizu in the Hosaki area, Hamon suguha, 
hada invisible in the current state of polishing, 
dimensions: ho spearhead 144 × 24 × 11 mm, 
nakago pin 185 × 11 × 7,6 mm, one mekugi 
ana hole

209
Grot włóczni hira sankaku sasaho yari bez 
oprawy, okres Edo

strudzina hi pokryta czerwoną laką, hamon i hada 
przy obecnym stanie wypolerowania niewidoczne; 
wymiary: grot ho 71 × 21 × 12 mm, trzpień 
nakago 244 × 9 × 8 mm, jedenotwór mekugi ana

cena wywoławcza: 900 zł 
starting bid: 900 PLN

Unmounted hira sankaku sasaho yari 
spearhead, Edo period

fuller hi covered in red lacquer, hamon and hada in 
the current state of polishing invisible; dimensions: 
ho spearhead 71 × 21 × 12 mm, nakago pin 
244 × 9 × 8 mm, one mekugi ana hole
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211
Katana niesygnowana

certyfikat NTHK przypisuje wykonanie Higo 
no Kami KUNIYASU, z prowincji Settsu, miecz 
z początkowego okresu kategorii Shinto, ok. 1661

dł. ostrza 65,4 cm, szer. ostrza 3,10 cm, dł. 
całkowita 94 cm

Fuchi sygnowane: Soyo, certyfikat NTHK

cena wywoławcza: 42 000 zł
starting bid: 42 000 PLN

An unsigned Katana

certificate NTHK attributes to Higo no Kami 
KUNIYASU, in the Settsu province, sword from 
the initial period of Shinto category, about 1661; 
blade length 65,4 cm, blade width 3,10 cm, total 
length 94 cm, Fuchi signed: Soyo, certificate NTHK

210
Katana sygnowana KIYOMITSU, miecz 
Koto, wytworzony w Okresie Eisho 
(1504–1521) w prowincji Kaga

dł. ostrza 66,6 cm, szer. ostrza 3,15 cm, dł. 
całkowita 97 cm, certyfikat: NBTHK

cena wywoławcza: 55 000 zł 
starting bid: 55 000 PLN

A katana, signed KIYOMITSU, 
Koto sword, made in Eisho period 
(1504–1521) in the Kaga province

blade length 66,6 cm, blade width 3,15 cm, 
total length 97 cm, certificate: NBTHK
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212
Koshirae oprawa miecza japońskiego 
wakizashi wyposażona w drewnianą 
imitację ostrza tsunagi. 

Pochwa roiro saya pokryta polerowaną czarną 
laką, tsuba żelazna z motywem herbów Mon 
w technice kin zogan oraz gałęzi brzoskwini 
w ażurze negatywowym, rękojeść tsuka pokryta 
wysokiej jakości skórą płaszczki same, oplot 
jedwabny, kremowy. Menuki miedziane, 
współczesne z motywem grotów strzał Yanone. 
Fuchi i kashira miedziane, współczesne 
z motywem smoka Ryu. Koiri i koiguchi z rogu 
bawołu. Długość pochwy 48 cm, rękojeści wraz 
z tsubą 15,3 cm. 

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

Koshirae mounting of a Japanese sword 
wakizashi equipped with wooden 
imitation of Tsunagi blade. 

Roiro saya scabbard covered with polished black 
lacquer, iron tsuba with a motive of coats of 
arms Mon in kin zogan technique and motive of 
branches of peaches in openwork reverse, tsuka 
handle covered in high quality leathersame, 
braided silk, cream colour. Menuki copper, 
contemporary, pattern with arrowheads Yanone. 
Copper Fuchi and Kashira, contemporary, with 
Ryu dragon motive. Koiri and koiguchi from 
buffalo horn, scabbard length 48 cm, handle 
with tsuba 15.3 cm.

213
Koshirae oprawa miecza japońskiego 
tanto wyposażona w drewnianą imitację 
ostrza tsunagi

Pochwa saya pokryta czarną laką prószoną 
macicą perłową, tsuba żelazna z motywem 
cykady i pnącza, rękojeść tsuka pokryta wysokiej 
jakości skórą płaszczki same. Menuki miedziane 
z motywem smoka Ryu. Fuchi i kashira żelazne 
zdobione inkrustacją mosiężną zogan. Koiri 
i koiguchi z rogu bawołu. Długość pochwy 32,5 
cm, rękojeści wraz z tsubą 14,8 cm.

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

Koshirae, mounting of a Japanese sword 
tanto equipped with wooden imitation of 
Tsunagi blades

Saya scabbard covered with black lacquer sprinkled 
with nacre, iron tsuba with a motif of cicadas and 
creepers, tsuka handle covered with high quality 
ray same leather. Copper Menuki with Ryu dragon 
motif. Iron Fuchi and Kashira decorated with brass 
zogan inlay. Koiri and koiguchi from buffalo horn. 
Scabbard length of 32.5 cm, handles with tsubas 
14.8 cm.

214
Koshirae oprawa miecza japońskiego 
tanto wyposażona w drewnianą imitację 
ostrza tsunagi

Pochwa ishimeji saya pokryta matową czarną 
laką, tsuba żelazna z motywem klucza gęsi, 
rękojeść tsuka pokryta skórą płaszczki same. 
Menuki miedziane z motywem gałęzi i ptaka. 
Fuchi i kashira z sentoku z motywem księżyca, 
strumienia i ptaków, inkrustacje srebrne i shakudo. 
Koiri i koiguchi z rogu bawołu. Długość pochwy 
35 cm, rękojeści wraz z tsubą 12,6 cm. 

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

Koshirae, mounting of a Japanese sword 
tanto equipped with wooden imitation of 
Tsunagi blades

Ishimeji saya scabbard covered with matte black 
lacquer, iron tsuba with motive of a geese key, 
tsuka handle covered with same ray skin. Copper 
menuki with a motive of branches and a bird. 
Fuchi and Kashira with sentoku with a motive of 
the moon, stream and birds, silver and shakudo 
incrustrations. Koiri and koiguchi from buffalo 
horn. Scabbard length of 35 cm, handle with 
tsuba 12.6 cm
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216
Koshirae

pełna antyczna oprawa miecza Wakizashi (bez 
głowni), klinga miecza i habaki wykonane 
z drewna hi noki, piękne, bardzo precyzyjnie 
wykonane, metalowe elementy oprawy pochodzą 
z 18 w. Tsuba żelazna sygnowana jednym 
z najsłynniejszych nazwisk: NOBUIYE, długość 
ostrza z drewna 45 cm. Oprawy mieczy stanowią 
w Japonii oddzielną dziedzinę kolekcjonerską. Do 
wykorzystania dla pełnej oprawy miecza lub jako 
samodzielny antyk.

cena wywoławcza: 4 600 zł
starting bid: 4 600 PLN

Koshirae

full mounting of an ancient sword Wakizashi 
(without the blade), the blade of the sword and 
habaki made of hi noki wood. Beautifully, very 
finely crafted metal fittings from the 18th ct. An 
iron Tsuba signed with one of the most famous 
names: NOBUIYE, wooden blade length: 45 cm. 

215
Koshirae – pełna antyczna oprawa miecza 
Wakizashi (bez głowni)

klinga miecza i habaki wykonane z drewna hi noki. 
Piękne, bardzo precyzyjnie wykonane, metalowe 
elementy oprawy pochodzące z 18 w. Oprawa 
zawiera również Kozukę wykonaną z shakudo, 
długość ostrza z drewna 51 cm. Oprawy 
mieczy stanowią w Japonii oddzielną dziedzinę 
kolekcjonerską. Do wykorzystania dla pełnej 
oprawy miecza lub samodzielny antyk. 

cena wywoławcza: 5 500 zł
starting bid: 5 500 PLN

Koshirae – full mounting of an ancient 
sword Wakizashi (without the blade)

the blade of the sword and habaki made of hi 
noki wood. Beautifully, very finely crafted metal 
fittings from the 18th ct. Contains a kozuka made 
of shakudo, wooden blade length 51 cm
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217
Katana sygnowana „Mino no Kami 
Fujiwara MASATSUNE”, faktyczne 
nazwisko Nando Tarosuke. Miecz wykuty 
w prowincji Owari, w okresie Kanai 
(1624)

Autentyczność sygnatury potwierdzona 
Certyfikatem NTHK. Długość ostrza 69,3 cm, 
szerokość ostrza 3,2 cm, całkowita długość 
97,5 cm. Miecz bez oprawy, surowa pochwa 
shira-saya.

cena wywoławcza: 26 000 zł
starting bid: 26 000 PLN

Katana signed “Mino no Kami Fujiwara 
MASATSUNE”, the actual name Nando 
Tarosuke. The sword forged in the 
province of Owari, Kanai period (1624)

NTHK Certificate confirmed the authenticity of the 
signature; blade length: 69.3 cm, blade width: 
3.2 cm, total length: 97.5 cm. Sword without 
mounting, shira-saya scabbard.

218
Wakizashi sygnowany: Hizen (no) Kuni 
YOSHINAGA. Miecz Shinto wykuty ok. 
1661 r. 

Autentyczność potwierdzona przez BNHS (Bijutsu 
Nihonto Hozon Shinsakai), miecz w pełnej oprawie 
koshirae. Całkowita długość miecza 81 cm, 
długość ostrza 51,6 cm, szerokość ostrza 2,95 cm

cena wywoławcza: 36 000 zł 
starting bid: 36 000 PLN

Wakizashi signed: Hizen (no) Kuni 
Yoshinaga. Shinto sword forged about 
1661. 

The authenticity confirmed by BNHS (Bijutsu 
nihonto Hozon Shinsakai). Total length 81 cm, 
blade length 51.6 cm, blade width 2.95 cm. 
Sword in koshirae mounting
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Wakizashi niesygnowany (Mumei)

wykonanie przypisane Nakayama YOSHIKAZU 
(prowincja Chikuzen), potwierdzone Certyfikatem 
NBTHK, wykuty era Bakumatsu, 18/19 w. 
Całkowita długość miecza 88 cm, długość ostrza 
58,8 cm, szerokość ostrza 3,03 cm. Miecz 
w pełnej oprawie Koshirae.

cena wywoławcza: 34 000 zł
starting bid: 34 000 PLN

Wakizashi unsigned (Mumei)

probably made by Yoshikazu Nakayama (Chikuzen 
province), confirmed by NBTHK Certificate, forged 
in Bakumatsu era, 18/19th ct.. Total length 88 
cm, blade length 58.8 cm, blade width 3.03 cm. 
Sword in Koshirae mounting.
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Katana sygnowana Minamoto 
YOSHIMUNE, lata 1920–30.

faktyczne nazwisko mistrza: Takahashi 
Yoshimune. Urodzony w prefekturze Ehime, na 
wyspie Shikoku. Początkowo był uczniem Henmi 
Yoshitaka, a później Enju Kunitoshi. Reprezentuje 
jedną z najbardziej znanych szkół w Osace, która 
kultywowała tradycje Bizen. Miecz zaliczany do 
kategorii Gendaito, kuty wg tradycyjnych przepisów 
Nihonto. Ze względu na zachowanie tradycyjnych 
metod i materiałów miecz otrzymał Certyfikat 
NTHK, którego większość mieczy Gendaito nie 
otrzymuje. Wg słowników japońskich klasa mistrza 
jest oceniana jako Superior. 

dł. ostrza 71,4 cm, szer. ostrza 3,16 cm, dł. 
całkowita 100,5 cm, certyfikat NTHK.

cena wywoławcza: 36 000 zł
starting bid: 36 000 PLN

Katana signed Minamoto YOSHIMUNE, 
1920s-30s

the actual name of the master: Takahashi 
Yoshimune. Born in Ehime prefecture, on the 
Shikoku island. Initially he was a student of Henmi 
Yoshitaka and later of Enju Kunitoshi. Represents 
one of the most famous school in Osaka, which 
cultivated the tradition of Bizen. The sword belongs 
to the Gendaito category, forged by traditional 
Nihonto rules. Due to the preservation of traditional 
methods and materials this sword received the 
NTHK certificate, which most Gendaito swords 
do not receive. According to Japanese dictionaries 
the class of the master is assessed as superior. 

blade length 71,4 cm, blade width 3,16 cm, total 
length 100,5 cm, certificate NTHK
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Cios słonia, Chiny, 19/20 w.

dekoracja rzeźbiona – orszak tańczących 
i grających postaci

kość słoniowa,  dł. 100 cm, w. 3 300 g

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

A tusk, China, 19/20th ct.

Sculpted decoration – group of dancing and 
playing people

Ivory, length: 100 cm, weight: 3 300 g
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Para rydwanów, Chiny, p. 20 w.

kość słoniowa

wym. 41 x 17 x 37 cm, w. 6 100 g

cena wywoławcza: 24 000 zł
starting bid: 24 000 PLN 

A pair of chariots, China, beginning of 
20th ct.

dimensions: 41 x 17 x 37 cm, weight: 6 100 g
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Residence in Warsaw  
Konstancin-Jeziorna

  

contact: 0048 607 285 839   0048 691 963 069

For sale
v



Basement level
–  swimming pool (4,5 m x 9,5 m x 1,5 m deep); pool area 

fully air-conditioned, walls and floor: antique travertine 
mosaic

–  sauna with adjacent full bathroom
–  fitness centre with 2-piece bathroom
–  wine cellar
–  big (ca 80m2, 860 sq ft) bar area with fireplace, huge 

oval leather sofa, walls and ceiling, hand carved exotic 
wood

–  laundry room
–  utility room with gas furnace

Ground floor
–  grand entrance, a big wardrobe  

(ca 15 m2 , 61 sq ft)
–  guest 2-piece bathroom
–  living room – hand carved marble fireplace
–  dining room with Meissen antique stove and double] 

French patio door (ca. 80 m2, 860 sq ft) and entrance to 
the garden

–  library with antique Meissen stove
–  kitchen (ca 55m2, 592 sq ft) – fully equipped, marble 

fireplace and big pantry

Residence in Warsaw – Konstancin-Jeziorna

Lot: size 3 500 m2 (ca 37 600 sq ft)

Residence size – 1100 m2 (ca 11 830 sq ft)

Separate 2 car garage with living quarters above (2 rooms + fully equipped kitchen and full bathroom)

The main building consists of three floors and big patio with an entrance  
to the garden full of old rare trees.

First floor
–  hall with French doors, entrance  

to the balcony
–  master bedroom with full big master bathroom and 

walk in wardrobe
–  three bedrooms and two full bathrooms

Interior finishes
–  house was built with highest quality materials
–  all ceilings are hand carved plaster molding
–  all wooden finishes are hand carved  

in exotic wood
–  main entrance door are hand crafted  

from stainless steel
–  all windows with anti-theft glass and inside security 

panels
–  gas heating plus heated floors (all bathrooms,  

kitchen, halls)

For sale








