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Od Redakcji

Wizerunek	„Damy	 z	gronostajem”	Leonarda	da	Vinci	 towarzyszy	naszej	 redak-
cji	już	od	pierwszego	numeru,	stając	się	z	czasem	czymś	w	rodzaju	logo	„Spo-
tkań	z	Zabytkami”.	Zamieszczony	był	nie	tylko	na	okładce	debiutanckiego	wy-

dania	pisma,	ale	także	na	okładce	jubileuszowego	numeru	pięćdziesiątego	i	na	pierw-
szej	stronie	kalendarza	ściennego	wydanego	z	okazji	numeru	setnego,	był	też	stałym	
motywem	zdobniczym	przy	leadzie	w	dziesięciu	kolejnych	dodatkach	specjalnych	„Spo-
tkań	z	Zabytkami”,	przygotowanych	z	okazji	200-lecia	muzealnictwa	w	Polsce	(numery	
3-12,	2001),	ilustrował	również	artykuł	autorstwa	Janusza	Wałka	na	temat	tego	arcy-
dzieła	(nr	3-4,	2010).	Z	kolei	w	2003	r.	opublikowaliśmy	krótki	tekst	Spotkanie, w któ-

rym	opisane	zostało	niezwykłe	tête-à-tête Hie-
ronima	Skurpskiego	(1914-2006),	artysty	ma-
larza, rysownika i muzealnika, „z wielkim dzie-
łem Leonarda, po wielu latach”,	które	stało	się	
inspiracją	 do	 namalowania	 przez	 niego	 repro-
dukowanego	 w	 naszym	 piśmie	 obrazu	 (nr	 10,	
s.	III	okładkowa).				

Słabość	 redakcji	 do	 „Damy	 z	 gronostajem”	
nie	 jest	 jednak	 głównym	 powodem	 złamania	
w	tym	numerze	zasady	prezentowania	 jak	naj-
większej	 różnorodności	 tematów	 –	 tym	 razem	
zamieszczamy	dwa	obszerne	 artykuły	 dotyczą-
ce	arcydzieła	Leonarda	(s.	4-21)	 i	 jeden	krót-
szy	na	temat	wystawy	poświęconej	temu	twór-
cy,	w	innym	wszak	kontekście,	jako	wizjonerowi	
i	wynalazcy	(s.	22-24).	Podstawowy	powód	tej	
rozszerzonej	 prezentacji	 to	 fakt,	 że	w	 2019	 r.	
cały	kulturalny	świat	obchodzić	będzie	pięćset-

ną	 rocznicę	 śmierci	 tego	bodaj	najwybitniejszego	w	dziejach	 ludzkości	artysty.	Mając	
nadzieję,	że	również	w	Polsce	nie	zapomnimy	o	twórcy	najcenniejszego	ze	znajdujących	
się	w	naszych	zbiorach	dzieła	sztuki	malarskiej,	w	ten	nietypowy	sposób	zapowiadamy	
zbliżające	się	wydarzenia	Światowego	Roku	Leonarda	da	Vinci.	

A	co	poza	tym	w	numerze?	W	dziale	„Z	wizytą	w	muzeum”	publikujemy	artykuł	na	
temat	wystawy	„Paderewski”	(17	lutego	−	20	maja	2018),	pierwszej	z	trzech	ekspo-
zycji	czasowych	zapowiedzianych	przez	Muzeum	Narodowe	w	Warszawie	w	ramach	ob-
chodzonej	w	bieżącym	roku	100.	rocznicy	odzyskania	niepodległości	przez	Polskę.	Dwie	
pozostałe	–	„Józef	Brandt	1841-1915”	(22	czerwca	−	30	września	2018)	i	„Niepodle-
gła	1918”	(26	października	−	27	stycznia	2019)	–	omówione	zostaną	na	naszych	ła-
mach	niedługo	po	ich	otwarciu.	Spis	pozostałych	artykułów	zamieszczonych	w	bieżą-
cym	numerze	prezentujemy	na	sąsiedniej	stronie.	Chcielibyśmy	wierzyć,	że	 ich	dobór	
spotka	się	i	tym	razem	z	aprobatą	naszych	Czytelników.					

NA	OKŁADCE:	
Fragment	wystawy	„Leonardo	
da	Vinci	–	Energia	Umysłu”	
w		EC1	Łódź	–	Miasto	Kultury	
w	Łodzi	(zob.	artykuł	na	s.	22-24).

(fot. Agata Melnyk / EC1 Łódź 
– Miasto Kultury w Łodzi)
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KALISKIE	SCHRONY	W	REJESTRZE	
ZABYTKÓW	
Po ponad czterech latach starań dwa 
schrony bojowe z  1939  r. w  Kaliszu zo-
stały wpisane do rejestru zabytków. Li-
nia obronna przedmoście Kalisz została 
wybudowana latem 1939 r. przez wojsko 
polskie na potrzeby zbliżającej się woj-

ny. Do 3 września 1939  r. fortyfikacje te 
były obsadzane przez 29. pułk strzelców 
kaniowskich. Nigdy nie zostały użyte bo-
jowo, gdyż uderzenie wermachtu ominę-
ło Wielkopolskę. Są to schrony obserwa-
cyjne, ale nie wyklucza się, że mogły być 
przeznaczone do bezpośredniej walki, 
ponieważ na wyposażeniu miały ręczny 
karabin maszynowy, ustawiony na pro-
wizorycznym drewnianym stole. 

REMONT	W	MUZEUM	ZAMOYSKICH	
W	KOZŁÓWCE
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce rozpo-
czyna realizację projektu dofinansowane-
go z Funduszy Europejskich pod nazwą: 
„Przebudowa, rewitalizacja i  konserwa-
cja budynków zespołu pałacowo-parko-
wego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, 
teatralnia) z  adaptacją na cele kulturo-
we i turystyczne”. Celem projektu jest za-
kończenie, trwającego blisko 40 lat, pro-
cesu rewaloryzacji zabytkowego zało-
żenia pałacowo-parkowego oraz zwięk-
szenie przestrzeni kulturowej dla zwie-
dzających. W wyremontowanych budyn-
kach powstaną nowe ekspozycje stałe: 
„Rodzinny album”, „Lapidarium”, „So-
crealizm. Galeria Sztuki” oraz wystawa 

multimedialna z makietą zespołu pałaco-
wo-parkowego. Stworzona zostanie inte-
resująca oferta warsztatowo-edukacyjna, 
powstanie nowoczesne centrum obsługi 
turysty, sklepik, kawiarnia i pokój zaga-
dek. Remont zakończy się w 2020 r.

ZESPÓŁ	RYSUNKÓW	
ARCHITEKTONICZNYCH	
DOSTĘPNY	ONLINE
Stowarzyszenie „Liber Pro Arte”, we 
współpracy z Instytutem Sztuki PAN, za-
kończyło realizację projektu pt. „Unikato-
wy zespół rysunków architektonicznych 
w zbiorach IS PAN: opracowanie-digita-
lizacja-udostępnienie”, dofinansowane-
go ze środków Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego w  ramach progra-
mu „Kultura Cyfrowa”. Projekt miał na 
celu opracowanie naukowe, zdigitalizo-
wanie i  udostępnienie wersji cyfrowych 
1500 rysunków obiektów architektonicz-
nych z  terenów dawnej i  obecnej Rze-
czypospolitej, przechowywanych w  In-
stytucie Sztuki PAN w Warszawie. Cho-
dziło o  zwiększenie dostępności do ma-
teriałów o wybitnym znaczeniu dla pol-
skiego dziedzictwa kulturowego poprzez 
ich opublikowanie online, z  możliwo-
ścią ponownego wykorzystywania zaso-
bów cyfrowych do celów popularyzacyj-
nych, edukacyjnych i  naukowych. Za-
chęcamy do odwiedzania strony interne-
towej: https://archiwumcyfrowe.photo-
shelter.com/.

PRACE	LUDWIGA	MOSTA	W	MUZEUM	
NARODOWYM	W	SZCZECINIE	
Ponad 70 prac Augusta Ludwiga Mo-
sta wzbogaciło zbiory szczecińskie-
go Muzeum Narodowego. August Lu-
dwig Most urodził się w  1807, a zmarł 
w  1883  r. Pochodzący ze Szczecina ar-
tysta był uczniem berlińskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Dzięki zakupionym 
przez Muzeum Narodowe w  Szczeci-
nie pracom Mosta można poznać dzie-
więtnastowieczną pomorską kulturę lu-
dową. Malarz dokumentował m.in. pra-
ce rzemieślników i  rybaków, ale także 
święta kościelne i rodzinne. W większo-
ści są to studia malarskie do obrazów 
wykonane techniką olejną lub akware-
lową, ale także rysunki piórem, ołów-
kiem oraz litografie. Szczególnie cen-
nym nabytkiem jest akwarela z  wido-
kiem głównego dziedzińca Zamku Ksią-
żąt Pomorskich w  Szczecinie. Poprze-
dza ona powstanie obrazu, który Most 
malował w okresie studiów, a który za-
ginął podczas drugiej wojny świato-
wej. Akwarela jest jedynym zachowa-
nym widokiem dziedzińca zamkowego 
z tego czasu. Wiele pomorskich scen ro-
dzajowych znajdujących się w zakupio-
nym zbiorze to przygotowawcze prace 
do obrazów znanych tylko ze zdjęć znaj-
dujących się w zasobach archiwalnych 
szczecińskiego muzeum albo w obcych 
zbiorach polskich i niemieckich.

NARODOWY	INSTYTUT	POLSKIEGO	
DZIEDZICTWA	KULTUROWEGO	
ZA	GRANICĄ
Powstał Narodowy Instytut Polskie-
go Dziedzictwa Kulturowego za Grani-
cą, wyspecjalizowana państwowa in-
stytucja kultury, dla której organiza-
torem jest Minister Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego. Instytut realizować 

będzie projekty o  charakterze konser-
watorskim, naukowo-badawczym, edu-
kacyjnym i informacyjnym. Na stanowi-
sko p.o. dyrektora Instytutu powołana 
została Dorota Janiszewska-Jakubiak, 
która dotychczas pełniła funkcję zastęp-
cy dyrektora Departamentu Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą i Strat Wo-
jennych MKiDN. 

Pałac w Kozłówce od strony ogrodu

Jeden ze schronów bojowych w Kaliszu

August Ludwig Most, „Widok dziedzińca Zamku 
Książąt Pomorskich”, 1828, studium akwarelowe 
na papierze (®Muzeum Narodowe w Szczecinie & 
Grzegorz Solecki fot.)
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DIGITALIZACJA	ZBIORÓW	
W	NARODOWYM	INSTYTUCIE	
FRYDERYKA	CHOPINA	
Do końca 2020  r. w  ramach projektu 
„Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym 
dostępie”, realizowanego przez Narodo-
wy Instytut Fryderyka Chopina, zdigitali-
zowanych zostanie prawie 40 tys. obiek-
tów, a 38,5 tys. udostępnionych. 
Prowadzone przez Instytut prace 
w  dziedzinie opracowania, digitalizacji 
i upowszechniania zbiorów muzealnych 
czy też szeroko pojętego zasobu związa-
nego z Chopinem skierowane są zarów-
no do odbiorcy zainteresowanego sztu-
ką, historią, muzyką, jak też do osób, 
które chcą zgłębić dzieła muzyczne, 
ich strukturę, wersje, poznać wszelkie 

aspekty związane z  procesem twór-
czym. Projekt „Dziedzictwo Chopinow-
skie w  otwartym dostępie” obejmuje 
niezwykle szerokie udostępnianie dzie-
dzictwa Chopinowskiego, zapis wszyst-
kich kompozycji Chopina, ich warian-
tów w formie transkrypcji, obiekty mu-
zealne, czyli drukowane źródła muzycz-
ne, muzealia, ikonografię, archiwa. Di-
gitalizowane zbiory, opatrzone metada-
nymi i  komentarzami merytorycznymi 
najwyższej jakości, wprowadzane są do 
portalu internetowego umożliwiającego 
dostęp do materiałów, krzyżowe prze-
szukiwanie danych, a także dostęp do 
plików binarnych. Możliwe też będzie 
uruchomienie zaawansowanej wyszuki-
warki muzycznej. 

KOŚCIÓŁ	W	PARKU	SZCZYTNICKIM	
WE	WROCŁAWIU	PO	REMONCIE

Drewniany kościół znajdujący się obec-
nie w Parku Szczytnickim zbudowany zo-
stał na początku XVII w. w Starym Koźlu. 
Wznieśli go protestanci, ale już w 1653 r. 
przejęli katolicy. Według niektórych źró-
deł pod koniec XVIII w. świątynia zosta-

ła rozebrana i  przewieziona do Kędzie-
rzyna. Gdy w 1913 r. urządzano we Wro-
cławiu Wystawę Stulecia, postanowio-
no przenieść tu kościółek, który miał stać 
się malowniczym elementem wystawy 
sztuki cmentarnej i  symbolem miejsco-
wej tradycji.
Szczęśliwie przetrwał wojnę. Był remon-
towany, ale w ostatnich latach podupadł. 
Wymagał nie tylko renowacji, ale i przy-
dzielenia mu nowych funkcji. W 2015  r. 
podjęte zostały prace remontowe, które 
w lutym br. dobiegły końca.

PRACE	REMONTOWE	W	BIBLIOTECE	
ELBLĄSKIEJ	

Siedziba Biblioteki Elbląskiej, miesz-
cząca się w budynkach trzynastowiecz-
nego kompleksu szpitalnego i  kościoła 
św. Ducha, który należy do najstarszych 

zabytkowych obiektów w  regionie, zo-
stanie wyremontowana. W ramach prac 
zaplanowano odnowienie elewacji, osu-
szenie i  zabezpieczenie murów przed 
wilgocią, wymianę pokrycia dachów, 
stolarki okiennej i  drzwiowej, a także 
iluminację obiektu od strony północnej. 
Średniowieczne mury na dziedzińcu 
będą poddane konserwacji, a sam dzie-
dziniec odwodniony, oświetlony i zago-
spodarowany. Gotyckie podziemia zo-
staną zaadaptowane do celów wysta-
wienniczych. Ma być tam prezentowa-
na interaktywna wystawa poświęco-
na najcenniejszym rękopisom, starodru-
kom i  inkunabułom ze zbiorów biblio-
teki, a także historii jej zabytkowej sie-
dziby oraz Kanału Elbląskiego. Wszyst-
kie prace mają zakończyć się do jesie-
ni 2019 r.

RUINY	ZAMKU	W	BODZENTYNIE	
CZEKA	RENOWACJA
Na terenie ruin zamku w  Bodzentynie, 
które są już zabezpieczone i  ogrodzo-
ne, rozpoczną się badania archeologicz-
ne, a następnie prace renowacyjne, obej-
mujące częściową odbudowę niektórych 
elementów. 
Rezydencja biskupów krakowskich 
w  Bodzentynie wybudowana została 
w  drugiej połowie XIV  w. Usytuowany 
na wzgórzu murowany budynek z czwo-
roboczną wieżą otoczony został fosą i po-
łączony z  murami. W  związku z  uszko-
dzeniami po pożarze biskup Zbigniew 
Oleśnicki przebudował zamek, dobudo-
wując skrzydło mieszkalne. Przekształ-
cenia pierwotnie gotyckiej budowli w re-
zydencję renesansową dokonał w 1581 r. 
biskup Piotr Myszkowski. Pracami bu-
dowlanymi kierował włoski architekt 

Jan Balcer. Ostatnią dużą przebudo-
wę przeprowadzono w  XVII  w. Zamko-
wi nadano wówczas formę barokową. 
W  XVIII  w. prace remontowe prowadził 
architekt Jakub Fontana. W 1789 r. dobra 
duchowne przejęło państwo. Zamek zo-
stał opuszczony, a potem przekształcony 
na spichlerz i szpital wojskowy. W 1902 r. 
obiekt uzyskał status zabytku.

REMONT	PAŁACU	DĄMBSKICH	
W	TORUNIU
Rozpoczął się remont Pałacu Dąmbskich 
w Toruniu, siedziby Kujawsko-Pomorskie-
go Impresaryjnego Teatru Muzycznego. 
Fasada pałacu to jeden z  nielicznych za-
chowanych przykładów toruńskiego zdob-
nictwa barokowego. Pałac wzniesiony zo-
stał w 1693  r. przez biskupa kujawskiego 
Stanisława Dąmb-
skiego, powstał na 
zrębach dwóch star-
szych kamienic. Naj-
starszą jego częścią 
są gotyckie średnio-
wieczne piwnice. 
Po remoncie samo-
rząd regionu planu-
je stworzyć w budyn-
ku Muzeum Dziejów 
Regionu. W  odno-
wionych wnętrzach 
mają odbywać się 
konferencje, spotka-
nia i  dyskusje. Zmienić mają się też wa-
runki pracy artystów teatru impresaryjne-
go. Budynek ma być dostosowany do po-
trzeb współczesnego widza i  uczestnika 
życia kulturalnego. 

Siedziba Biblioteki Elbląskiej przed remontem

Zamek w Bodzentynie

Fasada Pałacu 
Dąmbskich w Toruniu

Kościół w Parku Szczytnickim przed remontem
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Kiedy	na	początku	XIX	w.	księżna	Izabela	z	Flemmingów	
Czartoryska	przygotowywała	w	Puławach	do	otwarcia	
pierwsze	w	Polsce	muzeum,	trafił	do	jej	rąk	obraz	
uznawany	dzisiaj	powszechnie	za	jeden	z	najcenniejszych	
i	najpiękniejszych	obrazów	na	świecie.	Była	to	słynna	
„Dama	z	gronostajem”	Leonarda	da	Vinci.

Umizgi króla 
i pędzel 
Leonarda 
zaletą tego 
obrazu

janusz wałek



Obraz zakupił we Włoszech, prze-
bywający tam w  latach 1799- 
-1801 syn księżnej Izabeli, ksią-
żę Adam Jerzy Czartoryski, peł-

niący z  polecenia cara służbę dyplomatycz-
ną przy królu Sardynii. Niestety, nie wiemy 
gdzie i  od kogo nabył dzieło Leonarda ani 
ile za nie zapłacił, możemy jedynie sądzić, że 
dokonał zakupu kierując się własnym odczu-
ciem, wrażliwością na piękno obrazu i  jego 
modelki, a zapewne także tym, że malowidło 
to wyszło spod ręki tak wybitnego artysty. 
Matka wszak, prosząc go o  zakup we Wło-
szech pewnych dzieł do swojego muzeum, 
nie zabiegała szczególnie o dzieła malarskie. 
„Dziwujesz się że ci Komisu [tzn. polecenia] 
nie daję ani na obrazy, ani na statuy – pisa-
ła do syna 23 lutego 1800 r. – Pierwsze dro-
gie, a ja nie mam pasyi decydowanej do nich” 
(„Czasy! Ludzie! Ich dzieła!”. Teatr obrazów 
Księżnej Izabeli Czartoryskiej. Obrazy i  mi-
niatury z Domu Gotyckiego i Świątyni Sybilli 
w Puławach, Kraków 2001, s. 44).

Może rzeczywiście nie była Izabela Czarto-
ryska szczególnie rozmiłowana w malarstwie, 
ale zarówno ona, jak i jej syn mieli na tym polu 
pewne doświadczenie, nabyte przez Czartory-
ską w trakcie kilku podróży po Europie wraz 
z mężem Adamem Kazimierzem (m.in. do Pa-
ryża) oraz w czasie wspólnej podróży z synem 
Adamem Jerzym po Anglii i Szkocji w 1790 r., 
kiedy to razem oglądali i  komentowali wie-
le tamtejszych galerii obrazów. Uwagi Izabe-
li Czartoryskiej na temat obrazów zawarte 
w  jej podróżnym dzienniku (Izabela z  Flem-
mingów Czartoryska, Podróż po Anglii i Szko-
cji. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji w roku 
1790, opracowanie i wprowadzenie Agniesz-
ka Whelan, tłumaczenie Zdzisław Żygulski 
jun. i  Agnieszka Whelan, Warszawa-Toruń 
2015) dowodzą, że miała ona duże rozeznanie 
w  europejskim malarstwie, potwierdzając to 
w swoich opiniach na temat oglądanych dzieł, 
np. „piękny obraz szkoły włoskiej”, „Sporo zna-
komitych Van Dycków”, „Obrazy okropne, pla-
fon z historią Osjana źle namalowaną” („Cza-
sy! Ludzie! Ich dzieła”…, s. 45) etc.

Adam Jerzy Czartoryski, który podczas 
tej angielskiej podróży w  1790  r. wiele się 

nauczył, decydując się we Włoszech na za-
kup obrazu Leonarda mógł jednak tylko dać 
wiarę słowom jego właściciela, że autorem 
jest właśnie ten artysta, bo sam przecież nie 
był na tyle doświadczony, by to jednoznacz-
nie stwierdzić. Kupił więc „Damę” ponie-
kąd „na oko”, bo wolno sądzić, że gdyby ob-
raz mu się nie spodobał, gdyby mu się wy-
dał nie dość dobrze namalowany, samo za-
pewnienie właściciela, że jest pracą Leonar-
da, pewnie by nie wystarczyło. Anonimo-
wość modelki również odgrywała tu pew-
ną rolę, bo kupujący czyjś wizerunek zawsze 
wolał wiedzieć, kim jest przedstawiona na 
obrazie osoba. Tak więc decyzję Adama Je-
rzego, podjętą przede wszystkim na podsta-
wie estetycznej oceny dzieła, należy ocenić 
bardzo wysoko.

Wiedziano zatem w Puławach kto był au-
torem przywiezionego z  Włoch obrazu, ale 
nie wiedziano, kogo ten obraz przedstawia. 
Pierwszy, dokonany w Polsce, ale po francu-
sku, opis dzieła zawdzięczamy Izabeli Czar-
toryskiej.

„Portret lub obraz wykonany przez Le-
onarda d’Avinci.

Ten uroczy obraz, wyglądający całkiem 
jak portret, namalowany został przez słynne-
go Leonarda d’ Avinci. Dał mi go mój starszy 
syn, który przywiózł go z  Italii. Przedstawia 
on dziewczynę przyciskającą do piersi małe 
zwierzątko. Nadzwyczajna prawdziwość ca-
łej postaci, naturalność i  swoboda pozy, kolo-
ryt właściwy wyłącznie temu wielkiemu mala-
rzowi nadają wielką wartość obrazowi, który 
choć bardzo stary – zachowany jest wyśmieni-
cie. Zwierzątko, trzymane przez młodą osobę, 
trudno opisać. Jeśli to pies, byłby brzydki, jeśli 
inne jakieś zwierzę – to nie znane mi. Jest bia-
łe, łapki ma bardzo krótkie, a głowę dość dużą. 
Dziewczyna wygląda na około piętnaście lat, 
budowy jest kruchej, a zdrowia chyba słabe-
go, Włosy przewiązane ma zwykłą wstążką, 
całość zaś robi wrażenie raczej portretu z na-
tury niż malowidła z wyobraźni” (Biblioteka 
Czartoryskich, rkps 3035, s. 90).

Dla Izabeli Czartoryskiej, która umieści-
ła obraz w otwartym w 1809 r. Domu Go-
tyckim, gdzie wystawione zostały liczne 
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pamiątki po sławnych Europejczykach, bar-
dzo istotne było, „że ten uroczy obraz” wy-
szedł spod pędzla „słynnego Leonarda”, któ-
rego imię mogło zostać wpisane pomiędzy 
liczne wielkie imiona poetów, artystów, fi-
lozofów i polityków, m.in. Petrarki, Rafaela, 
Szekspira, Jana Jakuba Rousseau, Woltera, 
Napoleona i wielu innych.

W tym pierwszym opisie obrazu Izabe-
la Czartoryska bardzo trafnie zwraca uwa-
gę na najistotniejsze wartości dzieła Leonar-
da: „nadzwyczajną prawdziwość całej posta-
ci”, „naturalność i  swobodę pozy”, przesądza-
jące o jego zdecydowanym nowatorstwie na 
tle ówczesnej sztuki portretowania, podkre-
ślane później przez historię sztuki jako naj-
istotniejsze cechy nowożytnego renesanso-
wego portretu. Ważne jest także, że opowia-

da się za uznaniem obrazu raczej za portret 
z  natury, niż wymyśloną przez artystę ale-
gorię, na co mogłoby wskazywać trzymane 
przez modelkę nierozpoznane przez Czarto-
ryską zwierzątko, być może sugerujące jakąś 
skomplikowaną zagadkę powiązaną z życiem 
przedstawionej na obrazie dziewczyny.

Z pewnością jednak anonimowość Le-
onardowskiej modelki musiała budzić 
u  księżnej Izabeli pewien niedosyt. Bo jak-
że inaczej przedstawiałaby się sprawa, gdyby 

można było spojrzeć na portret, znając tożsa-
mość tajemniczej młodej damy i różne sekre-
ty z jej życia. Zapewne nieraz myślała Czar-
toryska jak dobrze byłoby mówić o tym por-
trecie tak, jak mówiła o „Portrecie młodzień-
ca” Rafaela, uchodzącym w Puławach za au-
toportret wielkiego artysty, uznawanego 
w owym czasie za „księcia malarzy”. 

Pojawienie się w puławskim muzeum nie-
długo po obrazie Leonarda dzieła drugiego 
wielkiego mistrza włoskiego renesansu, za-
kupionego przez Adama Jerzego i jego młod-
szego brata, Adama Konstantego w Wenecji 
od rodziny Giustinianich, stanowiło swoisty 
fenomen w ówczesnym polskim kolekcjoner-
stwie malarstwa, a kiedy później trafił jesz-
cze do Domu Gotyckiego krajobraz Rem-
brandta, przywieziony do Polski przez mala-
rza francuskiego Jana Piotra Norblina, znala-
zła się w Puławach triada najznakomitszych 
dzieł europejskiego malarstwa, jakich próż-
no byłoby szukać w  innych polskich zbio-
rach sztuki. Te trzy arcydzieła mają obecnie 
nazwy: „Portret Damy z gronostajem”, „Por-
tret młodzieńca” (zaginiony w czasie drugiej 
wojny światowej) oraz „Krajobraz z miłosier-
nym Samarytaninem”.

Możliwość odczytywania dzieła Leonar-
da w kategoriach raczej tylko artystycznych 
niż historyczno-anegdotycznych pozbawia-
ła je pewnej emocjonalnej siły, która decy-
dowała o  wartości zdecydowanej większo-
ści obiektów zgromadzonych w Domu Go-
tyckim. To w pewnym sensie odsuwało dzie-
ło Leonarda na dalszy plan jako tylko „uro-
czy obraz” i nic ponadto. Jak wiele innych ob-
razów, które doczekały się w katalogu Domu 
Gotyckiego jedynie suchych i skąpych uwag: 
„Portret nieznajomy. Ten portret sepią ma-
lowany, jest kopią obrazu, który dawniej był 
w zbiorze króla Stanisława Augusta: nie wia-
domo kto jest, lecz sądząc po ubiorach wątpić 
nie można że to Polak” (Biblioteka Czartory-
skich, rkps 2917, t. I, s. 115), „Portret w szes-
nastym wieku malowany. Portret pięknej ko-
biety, a przy tym dobrze malowany zawsze 
uwagę zajmuje. Ten o którym tu mowa daw-
no w Puławach w Skarbcu był zarzucony. Wy-
obraża osobę z Familii Książąt de la Tour Ta-
xis. Ubranie i skład cały oznacza że jest dawno 
malowany, więcej nie ma żadnych o nim szcze-
gółów” (tamże, s. 81).

W puławskim muzeum o  wysokiej war-
tości zabytku decydowała przede wszystkim 

1 | Pierwsza w Polsce, 
napisana	ręką	Izabeli	
Czartoryskiej,	nota	
o „Portrecie Damy 
z	gronostajem”	Leonarda	
da	Vinci,	z	dopiskiem,	
że	obraz	przedstawia	
kochankę	króla	Franciszka	I,	
zwaną	La	Belle	Ferronière	
(w	zbiorach	Muzeum	
Czartoryskich,	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)
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możliwość połączenia go ze sławną osobą, hi-
storycznym wydarzeniem lub ważnym histo-
rycznym miejscem. Chodziło o  stworzenie 
wokół zabytku – zawsze w  Puławach nazy-
wanego pamiątką – czegoś w rodzaju szcze-
gólnego pola emocjonalnego, pobudzające-
go wyobraźnię i stwarzającego okazję do snu-
cia ciekawych rozważań i refleksji.

„Nie chodziło tu o  umiejętne ocenienie 
przedmiotu, o  zdanie znawców – pisał Lu-
dwik Dębicki, pierwszy monografista Pu-
ław – ale o pobudzenie poetycznych uczuć, jak-
by akompaniament muzyki, ilustracja żywym 
słowem tak mozolnie zgromadzonych pamią-
tek. Snuły się więc z tego […] całe powieści, le-
gendy, poematy” (Ludwik Dębicki, Puła-
wy 1762-1830. Monografia z życia towarzy-
skiego, politycznego i  literackiego na podsta-
wie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, 
t. II, Lwów 1887, s. 295). „Nie pytano się, czy 
przedmiot jest ściśle autentyczny i jaką ma ar-
tystyczną wartość – ale czy ma urok pamiąt-
ki” (L. Dębicki, Puławy…, s. 258). „Co tyl-
ko przypomina ludzi sławnych, staje się drogie 
potomności” – stwierdzała Izabela Czartory-
ska (Zdzisław Żygulski jun., Dzieje Zbiorów 
Puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, 
Kraków 2009, s. 289).

A tak o metodach interpretowania mu-
zealnych obiektów przez Izabelę Czartory-
ską pisał Zdzisław Żygulski jun., autor pio-
nierskiej pracy na temat puławskiego mu-
zeum: „Wyróżnić by tu można postawę »hi-
storyzującą«, która pomijając obiektywną 
wartość zabytku (na przykład jako utworu 
artystycznego, literackiego, naukowego, tech-
nicznego itd.) główny nacisk kładła na skoja-
rzenia historyczne, osobowe lub zdarzenio-
we, jakie wywoływał dany przedmiot. Obok 
takiego stosunku wystąpił inny, który okre-
ślić by można jako »romantyzująco-reflek-
syjny«. Polegał on na tym, że główny ak-
cent kładziono na pewne skojarzenia emocjo-
nalne, jakie budziły się pod wpływem dane-
go zabytku, a które z kolei wywoływały reflek-
sje natury ogólnej, na przykład patriotycz-
nej, moralizującej, miłosnej. Gdy obiekt nie 
dawał pretekstu do takich rozważań, najrza-
dziej pojawiała się postawa analizująca za-
bytek jako dzieło sztuki” (Zdzisław Żygulski 
jun., Dzieje Zbiorów…, s. 209).

Stąd w  Domu Gotyckim obok znako-
mitych dzieł sztuki, obrazów Leonarda 
da Vinci, Rafaela i  Rembrandta, znalazły 

się także liczne pamiątki same w  sobie nie-
przedstawiające specjalnych wartości: „Ga-
łązki z miejsca gdzie była Troja”, „Mech i uło-
mek z  kamieni w  Stonehenge”, „Gałązka cy-
prysu, urwanego na grobie sławnej Ines de Ca-
stro, w Coimbrze”, „Kawałek drzewa z pokoju 
zamku w Koburgu, w którym dawniej RYXA, 
królowa polska, schroniła się, a potem Marcin 
LUTER mieszkał”, „Cegły z  Bastylii”, „Gu-
zik od sukni Waszyngtona”, „Gwóźdź z okrę-
tu Bellerophon, na którym płynął Napoleon 
do wyspy ś. Heleny” (Poczet pamiątek zacho-
wanych w Domu Gotyckim w Puławach, War-
szawa 1828).

Oglądając te wszystkie pamiątki, sku-
piano uwagę na ich obszernym nieraz kon-
tekście historycznym, przypominano losy 
powiązanych z  nimi ludzi, przywoływa-

no z  książek lub z  pamięci stosowne cyta-
ty z rozmaitych dzieł literackich i pamiętni-
ków, tworząc wokół każdej pamiątki narasta-
jące w miarę jej oglądania i kontemplowania 
dramatyczne emocjonalne napięcie. Miałem 
niedawno okazję doświadczyć czegoś takie-
go, oprowadzając po wystawie „Najcenniej-
sze. Kolekcja Książąt Czartoryskich” grupę 
niemieckich historyków sztuki, którzy bar-
dzo zainteresowali się właśnie tym senty-
mentalno-romantycznym aspektem puław-
skiego muzeum. Stojąc przed scalonymi ze 
sobą w jednej ramie dwiema prostymi deska-
mi z domniemanego krzesła Szekspira, zaku-
pionymi przez Czartoryską w  domu poety 

2 | Lacroix,	„La	Belle	
Ferronière”,	1809,	
akwaforta	według	„Portretu	
Damy”	Leonarda	da	Vinci	
znajdującego	się	w	zbiorach	
Luwru,	wym.	26	x	20	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Czartoryskich,	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)
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w  Stratfordzie nad Avonem, odczytaliśmy 
fragmenty tekstu Izabeli Czartoryskiej opi-
sujące zakup tej pamiątki, m.in. jak usiadł-
szy na tym krześle zamknęła oczy i wyobra-
ziła sobie bohaterów sztuk Szekspira, a po-
tem targowanie się o  krzesło z  właścicielką. 
W  pewnej chwili ktoś zapytał, czy mógłby 
przy tych deskach (po raz pierwszy od dwu-
stu lat (!) wyjętych na tej wystawie z brązo-
wego futerału w kształcie krzesła, w którym, 
jak w  relikwiarzu, umieściła je księżna Iza-
bela) wygłosić z pamięci, po angielsku, frag-
ment monologu Hamleta „To be or not to 
be”, i zrobił to, ku satysfakcji wszystkich, da-
jąc tym żywy przykład traktowania w Puła-
wach pamiątki muzealnej jako rodzaju me-
dium, otwierającego przed nami nieraz głę-
bokie zakamarki przeszłości.

Sytuacja „uroczego obrazu” Leonarda, nie-
stwarzającego jednak możliwości takiego 
emocjonalnego jego odbioru, zmieniła się 
nagle, kiedy ktoś przywiózł lub przysłał do 
Puław, zapewne z  Paryża, rycinę autorstwa 
Lacroix, wykonaną według innego kobiecego 
portretu Leonarda da Vinci, mającego przed-
stawiać domniemaną kochankę króla Fran-
cji Franciszka I, zwaną „La Belle Ferronière” 
(obraz w zbiorach Luwru w Paryżu); rycina 
ta została wklejona do rękopiśmiennego ka-
talogu Domu Gotyckiego (Biblioteka Czar-
toryskich, rkps 2917, t. II, s. 192). 

Porównanie obydwu modelek, ich mło-
dzieńczych twarzy, a przede wszystkim ich 
sukien o podobnym kroju, uczesania z wło-
sami rozdzielonymi symetrycznie nad czo-
łem i ujętymi w opadający na plecy warkocz 
oraz opasek wokół głowy nasunęło myśl, że 
te dwa Leonardowskie portrety ukazują tę 
samą osobę, a jest nią owa kochanka króla 
Franciszka I. Po tym odkryciu wartość obra-
zu niepomiernie wzrosła, jako że król Fran-
ciszek I Walezjusz był jedną z  najważniej-
szych postaci w historii Europy, cenioną wy-
soko w  puławskim muzeum, stawianą obok 
innych wielkich europejskich władców, ce-
sarza Karola V Habsburga i  króla Henryka 
VIII Tudora, po których pamiątki przecho-
wywano w Domu Gotyckim.

We francuskiej wersji katalogu Domu 
Gotyckiego, pod przytoczonym już powy-
żej opisem obrazu Leonarda, księżna Izabe-
la dopisała zaraz: „Później dowiedziałam się, 
że jest to portret la belle Ferronière, kochan-
ki Franciszka I” (Biblioteka Czartoryskich, 

rkps  3035, s.  90). Poleciła też umieścić na 
licu obrazu, w lewym górnym narożniku, na-
pis informujący o tożsamości modelki: „LA 
BELE FERONIERE / LEONARD D’A-
WINCI”. Pisownia nazwiska artysty z  uży-
ciem litery „W” zamiast „V” nie była błędna, 
jak długo sądzono, lecz wynikała z przyjętego 
w owym czasie spolszczania obcych nazwisk, 
czego dowodzi wydany w 1790 r. w Warsza-
wie Wiersz o malarstwie. Pieśni V. Antoniego 
Albertrandiego, stanowiący pierwszy w języ-
ku polskim rodzaj poetyckiego podręcznika 
z zakresu dziejów europejskiego malarstwa.

W rękopiśmiennym, trzytomowym kata-
logu Domu Gotyckiego, pisanym po polsku, 
znalazła się też kolejna nota dotycząca obra-
zu Leonarda, wystawionego tam w  Pokoju 
Zielonym.

4

3 | Leonardo	da	Vinci,	
„Portret Damy 
z	gronostajem”,	ok.	1490,	
olej,	tempera,	deska	
orzechowa,	wym.	53,4	
x	39,3	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Czartoryskich,	
Muzeum	Narodowego	
w Krakowie) 

4 | Leonardo	da	Vinci,	
„Portret	Damy”	(„La	Belle	
Ferronière”),	1490-1496,	
olej,	deska,	wym.	63	x	
45	cm	(w	zbiorach	Luwru	
w	Paryżu)
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„Portret kobiety przez Leonarda d’Avinci.
Ten obraz, przez Leonarda d’Avinci ma-

lowany, ma być portretem kochanki Fran-
ciszka I, króla francuskiego. Zwali ją La Bel-
le Ferronière, miała być żoną kupca trzyma-
jącego sklep żelazny. Inni twierdzą, że mąż jej 
był patronem. Umizgi króla i pędzel Leonar-
da są zaletą tego obrazu. Osoba wydaje się być 
młodą, szczupłą i  delikatną. Ubiór jest bar-
dzo skromny. Trzyma zwierzątko do kuny po-
dobne. Obraz ten dany do Domu Gotyckiego 
przez księcia Adama Czartoryskiego” (Biblio-
teka Czartoryskich, rkps 2917, t. II, s. 193).

W tym krótkim tekście nie ma już żad-
nych uwag na temat artystycznych wartości 
obrazu, w jakie obfitował wcześniejszy tekst 
francuski, natomiast uwaga skupia się zdecy-
dowanie na warstwie historyczno-anegdo-
tycznej.

Powiązanie obrazu Leonarda z  francu-
skim królem przydało mu waloru znaczącej 
pamiątki, znakomicie wpisującej się w senty-

mentalno-romantyczny świat Domu Gotyc-
kiego, otwierającej bogate legendy i opowie-
ści, które teraz, stając przed obrazem Leonar-
da, można już było snuć bez żadnych ograni-
czeń. Z jednej strony były to pociągające opo-
wieści o znanym z miłosnych podbojów kró-
lu, z  drugiej opowieści o  swoistej przyjaźni 

króla z  artystą i  o wielkim jego dla tego ar-
tysty poszanowaniu. Domniemany romans 
króla z  „piękną żeleźniarką”, jak czasem od 
słów łacińskiego Ferrum i  francuskiego le 
fer, oznaczających żelazo, nazywano model-
kę obrazu, podobno żonę właściciela sklepu 
z  żelazem, nazywającego się Jean Feron, łą-
czył się z  licznymi anegdotami i  legendami, 
w jakie obfitowało życie francuskiego wład-
cy. Nazwa „La Belle Ferronière” mogła się 
również wywodzić od metalowej opaski, wi-
docznej na czole modelki paryskiego obrazu, 
zwanej „feronierką”, służącej do umieszczania 
na niej, pośrodku czoła, klejnotu. Dziewczy-
na na puławskim obrazie Leonarda nosi jed-
nak opaskę tekstylną.

Miłosny związek Franciszka I z  La Bel-
le Ferronière, przypisywany dzisiaj raczej le-
gendzie niż prawdzie, był dość częstym tema-
tem romantycznych popularnych opowieści, 
a także bywał tematem obrazów np. Alexan-
dra Menjaud (1773-1832). Jeden z nich wy-
stawiony był na Salonie w Paryżu w 1810 r. 
(obecnie w  zbiorach Stair Sainty Gallery, 
Londyn).

Krótką biografię twórcy obrazu zaku-
pionego do Puław, prawdopodobnie jedną 
z pierwszych bądź pierwszą napisaną po pol-
sku, zawdzięczamy Izabeli Czartoryskiej.

„Leonard d’Avinci, sławny malarz rodził 
się 1452 roku w zamku nazywającym się Vin-
ci, blisko Florencji, w którym rodzice jego dobrze 
urodzeni mieszkali od dawna. Leonard posiadł 
wiele talentów; młodym jeszcze będąc wymyśli 
lirę srebrną z 24ma strunami, na której grywał 
przedziwnie. Architekturę, mechanikę, hydrau-
likę znał z gruntu. Na ostatek poświęcił się zu-
pełnie malowaniu. Był uczniem malarza na-
zywającego się Werocchio. [Verrocchio] Dzieło 
jego wieczerza Pańska którą wymalował w Re-
fektarzu Dominikanów w  Mediolanie, łączy 
wszelkie piękności i do tego czasu jest arcydzie-
łem Malarstwa. Rozgniewany Vinci na Prze-
ora, który go naglił a tym samym mu się przy-
krzył, zemścił się na nim, i  twarz jego dał Ju-
daszowi. Malował łącznie z  Michałem Anio-
łem Salę Senatu w  Florencji. Zniechęcony na 
koniec przez zazdrość rozmaitych malarzy po-
rzucił Włochy i  przeniósł się do Francji, gdzie 
go Franciszek I chętnie przyjął i przy sobie za-
trzymał. Umarł w Fontainebleau 1519 roku na 
ręku króla który go szanował i kochał. Był pięk-
nej i okazałej postaci, siłę miał nadzwyczajną, 
przy tym słodkiego obejścia i pełen nauki. Gdy 

5 | Górny lewy 
narożnik	„Portretu	Damy	
z	gronostajem”	Leonarda	
da	Vinci	z	napisem	„LA 
BELE FERONIERE / LEONARD 
D’AWINCI”

6 | Butelka uznawana 
w	Puławach	za	pamiątkę	
po	królu	Franciszku	I	Valois,	
kryształ	górski	ze	złotą	
emaliowaną	blaszką,	wys.	
18	cm,	Wenecja	XVI	w.	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)
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panowie Francuscy dziwili się że Franciszek  I 
do ostatniego zgonu go na rękach swoich trzy-
mał, Król im tak odpowiedział »O ludzi takich 
jak jesteście nie trudno, ale człowieka takiego, 
jak Leonard d’Avinci, rzadko nam Opatrzność 
udziela«” (Biblioteka Czartoryskich, rkps 
2917, t. II, s. 193-194).

Informacje o pobycie Leonarda da Vinci 
we Francji i o jego śmierci w objęciach króla 
zaczerpnęła Izabela Czartoryska z  różnych, 
z  pewnością obcojęzycznych źródeł, nie do 
końca pewnych. Leonardo udał się do Fran-
cji w roku 1516, na zaproszenie Franciszka I 
i jego siostry Małgorzaty z Nawarry, autorki 
sławnego zbioru nowel pt. Heptameron. Mło-
dy król, zafascynowany wiedzą i umiejętno-
ściami o wiele od niego starszego artysty, za-
pewnił mu miejsce pobytu w niewielkim za-
meczku Cloux (pod koniec XVII w. zamek 
Cloux przybrał utrzymaną do dzisiaj nazwę 
Clos Lucé), w Amboise, w dolinie Loary, po-
łączonym podziemnym przejściem z  poło-
żonym w pobliżu zamkiem królewskim. Le-
onardo przywiózł ze sobą do Francji trzy ob-
razy: „Giocondę”, „Św. Annę Samotrzeć” 
i „Św. Jana Chrzciciela”, nad którymi jeszcze 
dalej we Francji pracował. Franciszek I, nie 
obarczając Leonarda żadnymi większymi za-
daniami (Leonardo urządzał tylko niekiedy 
efektowne przedstawienia teatralne), podob-
no często spotykał się z  artystą i  prowadził 
z  nim długie rozmowy. Leonardo da Vinci 
zmarł w Cloux (a nie, jak podaje Czartory-
ska w Fontainebleau) 2 maja 1519 r. Sprawa 
obecności króla przy jego śmierci, przekazy-
wana przez tradycję co najmniej od Vasariego 
(1568), który w biografii Leonarda napisał, 
że artysta zmarł w  ramionach Franciszka I, 
była przedmiotem wielu badań i dochodzeń, 
przede wszystkim opartych na studiowaniu 
różnych dokumentów. Kwestionowano moż-
liwość bycia króla w  Cloux w  dniu 2 maja, 
jako że dnia następnego monarcha miał ogła-
szać jakąś ważną proklamację w miejscowo-
ści odległej od Cloux o dwa dni konnej jaz-
dy. Walter Isaacson, autor najnowszej biogra-
fii Leonarda da Vinci (Walter Isaacson, Le-
onardo da Vinci. The Biography. Simon and 
Shuster, London-New York-Sydney-Toron-
to-New Delhi 2017, s. 514-515), stwierdza 
jednak, że na owej proklamacji nie ma pod-
pisu króla, a jest tylko podpis kanclerza, co 
może świadczyć, że Franciszek I był jednak 
obecny przy śmiertelnym łożu artysty.

Śmierć Leonarda w  objęciach Francisz-
ka  I była przedmiotem kilku malarskich 
i  graficznych przedstawień, pośród których 
szczególnie wyróżnia się obraz Jeana Augu-
sta Dominique Ingresa (1818, Petit Palais, 
Paryż) i wykonana według niego rycina Józe-
fa Teodora Richomme.

Pole emocjonalne wokół dotąd tylko „uro-
czego obrazu” Leonarda niezwykle się posze-
rzyło, odkąd powiązano go z Franciszkiem I, 
wielkim europejskim władcą rywalizującym 
z cesarzem Karolem V, którego osoba też cie-
szyła się w  puławskim muzeum dużą esty-
mą. Izabela Czartoryska pozyskała do swo-
ich zbiorów również osobistą pamiątkę po 
królu Francji, piękną manierkę na wino, któ-
rej opis znajdujemy w II tomie rękopiśmien-
nego katalogu Domu Gotyckiego: „Butelka 
do polowania Franciszka I króla Francuskiego, 
o której tu mowa była zachowana w Skarbcu 
Królewskim, w którym starannie składano pa-
miątki drogie bądź przez swą istotną wartość, 
bądź też dla uczczenia Osób do których nale-
żały. Przez tyle wieków zbierane stały się celem 
ciekawości dla Cudzoziemców, a uszanowania 

7 | Wincenty de Lesseur-
-Lesserowicz, „Portret króla 
Franciszka	I	Valois”,	1798,	
akwarela,	kość,	wym.	7,5	x	
5,8	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Czartoryskich,	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)
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dla Krajowych. Ostatnia Rewolucja Francuska 
wielką część tego zbioru rozproszyła ponieważ 
ten Skarbiec będąc wśród Paryża, gdzie skut-
ki zaburzeń były najgwałtowniejsze, zupełnie 
został zrabowany. Butelka kryształowa, którą 
używał Franciszek I na polowaniu, dostała się 
naówczas panu Choiseul i przez niego umiesz-
czoną została w Domu Gotyckim. Jest z krysz-

tału ma kształt grona i przystrojoną być mu-
siała listkami winnymi złotymi ze szmelcem 
zielonym. Lecz tylko jeden się utrzymał, pew-
nie w rabunku inne poodłamywano” (Biblio-
teka Czartoryskich, rkps 2917, t. II, s. 439).

August Choiseul-Gouffier (1752-1817), 
dyplomata, kolekcjoner, członek Akade-
mii Francuskiej i podróżnik, miłośnik staro-
żytnej Grecji, autor monumentalnego dzie-
ła Voyage pittoresque de la Grèce, przebywał 
przez pewien czas na politycznej emigracji 
w  Rosji i  był ulubieńcem carycy Katarzyny, 
która ofiarowała mu jakiś majątek na Litwie. 
Od tego „wielkiego przyjaciela Puław” – jak 
pisze o  nim Zdzisław Żygulski jun. (Dzie-
je Zbiorów…, s. 157) – otrzymała też Izabe-
la Czartoryska kilkanaście innych pamiątek 
związanych z Francją. Należą do nich m.in. 
instrument muzyczny – wirginał (nazywany 
w  Puławach „klawikordzik”), łączony z  Ga-
brielą d’Estrées, metresą króla Henryka IV, 
talerz ceramiczny w  stylu Bernarda Palissy, 
przedstawiający tegoż króla przy stole w oto-
czeniu rodziny, kufel z  czasów króla Karola 
IX oraz pozłacany krucyfiks, który miał mieć 

w  ręku w  chwili śmierci Pierre Louis Mau-
pertuis, sławny francuski matematyk, zmarły 
w 1759 r. Można sobie wyobrazić, jak rozle-
głe i zróżnicowane pola emocjonalne rozcią-
gały się wokół tych wszystkich historycznych 
pamiątek w Domu Gotyckim.

Powiązanie obrazu Leonarda z  kochan-
ką Franciszka I, a tym samym z nim samym, 
dało też Izabeli Czartoryskiej okazję do skre-
ślenia w  rękopiśmiennym katalogu Domu 
Gotyckiego kilku słów o  tym władcy, do 
przedstawienia jego charakterystyki, a także 
poddania króla pewnej krytyce.

„Franciszek I zwykle nazywany Ojcem Na-
uki i Literatury, był ze wszech miar Rycerzem 
znakomitym. Odważny do najwyższego stop-
nia, słowo dane miał za najświętszy obowią-
zek […]. Grzeczny i  zalotny z  Damami, za-
wsze się kochał a rzadko był wiernym. Chci-
wy Sławy toczył wojny żeby ją uzyskał, a lu-
biąc bez miary uczty, bankiety, widowiska 
i wszelkie zabawy, życie pędził na przemian, 
albo w obozach, albo w zalotach. Słowem był 
szczerym, szlachetnym, przecież lepszym Ryce-
rzem, niźli dobrym królem” (Biblioteka Czar-
toryskich, rkps 2917, t. II, s. 440).

Przeprowadziła też Czartoryska coś w ro-
dzaju sądu nad francuskim królem, ocenia-
jąc jego postępowanie w kategoriach moral-
nych: „Franciszek kochał do zbytku płeć pięk-
ną, On najpierwszy wprowadził zwyczaj, że 
Damy bywały u dworu. […] Franciszek często 
zakochany, bez wyboru, zapalony i niewstrzy-
many w  swych skłonnościach dawał złe przy-
kłady Współczesnym. Miłość w  dawniejszych 
czasach była pełna uszanowania i  delikat-
ności u  jednych, a zupełnie bez wstrzemięźli-
wości u drugich. Pierwszy rodzaj był wydzia-
łem owego szlachetnego Rycerstwa i dusz nie-
pospolitych, drugi zaś był cechą ludzi podłych 
i  nieobyczajnych. Franciszek I chciał uchwy-
cić środek, który dzielił te dwa rodzaje. Zbli-
żając je do siebie zburzył i nieznacznie odmie-
nił wszystko. Ku końcowi panowania jego cała 
Francja zdziwiona postrzegła wielką różni-
cę, która później przyniosła, za czasów pano-
wania Katarzyny de Medicis i jej synów zupeł-
ne zepsucie obyczajów” (tamże, s. 443). A tak 
kwituje Czartoryska przedwczesną śmierć 
króla: „Franciszek I osłabiony chorobami, 
które rozwiązłego życia były skutkiem umarł 
1540 roku” (tamże, s. 442).

W takich to warunkach i okolicznościach 
odbierano w  Puławach obraz Leonarda da 

8 | Alexandre	Menjaud,	
„Król	Franciszek	I	i	La	Belle	
Ferronière”,	1810,	olej,	
płótno,	wym.	66	x	81,5	cm	
(w	zbiorach	Stair	Sainty	
Gallery w Londynie)
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Vinci, wiążąc go z osobą wybitnego, ale róż-
nie ocenianego przez Czartoryską wład-
cy Francji, i efektowną kryształową butelką, 
której król miał używać podczas polowań. 
W Domu Gotyckim znalazł się też miniatu-
rowy portret Franciszka I, wykonany przez 
Wincentego de Lesseur (Lesserowicza) we-
dług wizerunku znajdującego się w zbiorach 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, a bę-
dącego kopią oryginału autorstwa Joosa van 
Cleve (ok. 1485 − ok. 1540). Rycina wyko-
nana przez Lemaire’a i J.B. Massarda według 
portretu Franciszka I malowanego przez Ty-
cjana została natomiast wklejona do rękopi-
śmiennego katalogu Domu Gotyckiego.

Po upadku Puław w czasie powstania li-
stopadowego (1831) „La Belle Ferronière”, 
wywieziona szczęśliwie wraz z  innymi cen-
nymi zbiorami tuż przed wejściem do Pu-
ław rosyjskich wojsk, tułała się po różnych 
miejscach, od Klemensowa, przez Sienia-
wę i Paryż, po Kraków, gdzie przywieziona 
w połowie lat osiemdziesiątych XIX w. za-
wisła około 1890 r. w Galerii Obrazów Mu-
zeum Książąt Czartoryskich. Wciąż jesz-
cze jako kochanka króla Franciszka I, ale to 

zdecydowane powiązanie przed niemal stu 
laty przez Izabelę Czartoryską modelki ob-
razu z  francuskim królem już za niedługo 
miało zostać podane w wątpliwość. Miał za-
cząć się długi etap rozpoznawania w model-
ce Leonarda zupełnie innej kobiety i budo-
wania wokół niej nowej aury, w atmosferze 
już nie tyle sentymentalno-romantycznej, 

co raczej naukowej. Wykazano z  czasem, 
że znajdujący się w zbiorach Luwru portret 
młodej kobiety, uchodzący długo za wizeru-
nek legendarnej La Belle Ferronière, w rze-
czywistości przedstawia Lukrecję Crivel-
li, jedną z kochanek księcia Mediolanu Lu-
dwika Sforzy, zwanego il Moro, natomiast 
w  modelce portretu ze zbiorów Czartory-
skich odnaleziono inną, wcześniejszą umi-
łowaną tego samego mediolańskiego księ-
cia. A wszystko zaczęło się od tego małego 
białego zwierzątka na rękach dziewczyny, 
w którym Czartoryska próbowała się dopa-
trzyć psa (brzydkiego) lub kuny. Naraz do-
patrzono się w  nim gronostaja. Ale to już 
zupełnie inna historia.

Janusz Wałek

9 | Jean	August	Dominique	
Ingres,	„Śmierć	Leonarda	
da	Vinci”,	1818,	olej,	
płótno,	wym.	40	x	50,5	cm	
(w	zbiorach	Petit	Palais	
w	Paryżu)

(zdjęcia: 1, 2 – Jarosław 
Cyganik / Muzeum Narodowe 
w Krakowie, 3, 5, 7 – Pracownia 
Fotograficzna MNK, 
6 – Mirosław Żak / Muzeum 
Narodowe w Krakowie)
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Twórca	„Damy	z	gronostajem”	Leonardo	da	Vinci	był	człowiekiem,	
który	nie	tylko	obserwował	i	badał	otaczający	go	świat,	ale	dążył	
również	do	odkrycia	i	zrozumienia	praw	nim	rządzących.	Malarstwo	
było	dla	niego	jednym	z	narzędzi	do	realizacji	tych	celów.	
Namalował	zaledwie	kilkanaście	obrazów	i	dlatego	tak	niewiele	
muzeów	może	poszczycić	się	ich	posiadaniem.

„Dama 
z gronostajem”, 
czyli portret 
Cecylii Gallerani 
Leonarda da Vinci
dorota dec



W XIX  w. „Damę z  grono-
stajem” Leonarda da Vinci 
uznawano za podobiznę La 
Belle Ferronière, o czym była 

mowa w poprzednim artykule. Kiedy jednak 
w latach osiemdziesiątych XIX w. obraz ten 
został przywieziony z  Paryża do Krakowa 
i umieszczony w galerii otwartego w 1876 r. 
Muzeum Książąt Czartoryskich, głównym 
przedmiotem dyskusji była nadal sprawa au-
torstwa malowidła oraz identyfikacja model-
ki. Na ten temat wypowiadali się różni histo-
rycy sztuki, nawet ci, którzy znali obraz je-
dynie z kiepskiej reprodukcji, jak np. Eugène 
Müntz, który w 1899 r. napisał: „[…] pospo-
lita twarz i kiepska robota przemawiają prze-
ciwko Leonardowi […]” (cyt. za: Maria Rze-
pińska, Co wiemy o  „Damie z  gronostajem” 
z  Muzeum Czartoryskich, Kraków 1978). 
Część historyków sztuki uznawała autorstwo 
Leonarda, ale niektórzy wysuwali przypusz-
czenie, że obraz rozpoczęty został przez mi-
strza, a ukończony przez kogoś z jego warsz-
tatu, jeszcze inni widzieli w nim dzieło jego 
uczniów, Ambrogia di Predis czy Giovannie-
go Boltraffia.

W dniach 4-6 czerwca 1900 r. odbył się 
w Krakowie III Zjazd Historyków Polskich, 
podczas którego prof. Jan Bołoz Antonie-
wicz wygłosił referat „Portret Cecylii Gal-
lerani przez Lionarda da Vinci w  Muzeum 
ks. Czartoryskich w  Krakowie”. Niestety, 
nie znamy jego pełnej treści, ponieważ w Pa-
miętniku zjazdu opublikowany został jedynie 
zapis dyskusji, która toczyła się po południu 
6 czerwca przed obrazem Leonarda w  Mu-
zeum Książąt Czartoryskich, po tym, jak 
prof. Bołoz Antoniewicz powtórzył swój re-
ferat. Jak wynika z tej rozmowy, główna część 
wystąpienia profesora poświęcona była udo-
wodnieniu, że portret krakowski jest auten-
tycznym i  własnoręcznym dziełem Leonar-
da. W zakończeniu protokołu czytamy: „Dr 
Adolf Sternschuss dziękuje prelegentowi, że 
obecnie, w czasach, kiedy jest tendencya poni-
żania największych arcydzieł, dał nam możli-
wie zupełną genezę i interpretacyę tego dzieła 
i rewindykował jedno z rzadkich dzieł Leonar-
da da Vinci jako własność polskiej galeryi”.

Na czas pierwszej wojny światowej naj-
cenniejsze obrazy z  Muzeum XX Czarto-
ryskich – Leonardo, Rembrandt i  Rafael – 
wraz z  dziełami ze zbiorów gołuchowskich 
zdeponowano w Galerii Drezdeńskiej, gdzie 
pozostawały do 1920  r. Wtedy zapewne na 
odwrociu obrazu po lewej stronie umiesz-
czona została pieczęć „Fürstlich Czartory-
ski’sches Majorat Głuchów”. W 1915 r. zorga-
nizowano w  Dreźnie wystawę, którą opisał 
Hans W. Singer w VII tomie pisma „Cicero-
ne”. Pod reprodukcją „Damy z gronostajem” 
znalazł się taki podpis: „Leonardo da Vinci 
– przypisywany, Portret Cecylii Gallerani (?)” 
– co świadczy o pewnych jeszcze wątpliwo-
ściach dotyczących zarówno autorstwa, jak 
i identyfikacji modelki. Dopiero umieszcze-
nie przez Kennetha Clarka, angielskiego kry-
tyka i historyka sztuki, „Portretu damy z gro-
nostajem” pośród pewnych dzieł Leonar-
da w monografii artysty z 1939 r. przesądzi-
ło o ostatecznym uznaniu autorstwa krakow-
skiego obrazu.

Dłużej trwało poszukiwanie tożsa-
mości modelki. W  chwili obecnej niemal 

1 | Mistrz	Pala	Sforzesca,	
„Madonna	z	Dzieciątkiem	
na	tronie	między	świętymi	
Ambrożym,	Grzegorzem	
Wielkim,	Augustynem,	
Hieronimem	i	rodziną	
Ludovika	Sforzy”,	obraz	
ołtarzowy,	ok.	1495,	
tempera,	olej,	deska,	
wym.	230	x	165	cm	
(w	zbiorach	Pinacoteca	
di Brera w Mediolanie)
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powszechnie przyjmuje się propozycję wy-
suniętą w  1900  r. przez Bołoz Antoniewi-
cza, że dziewczyna trzymająca gronostaja to 
Cecylia Gallerani (około 1473-1536), ko-
chanka księcia Mediolanu Ludovica Sforzy, 
zwanego il Moro. Wcześniej uważano bo-
wiem, że namalowany przez Leonarda obraz 
na dworze w Mediolanie zaginął. Bołoz An-
toniewicz połączył znane źródła historyczne 
na temat zaginionego portretu Cecylii Gal-
lerani z portretem krakowskim. O ostatecz-
nym przyjęciu tej hipotezy przesądziły ar-
chiwalne badania Janice Shell i Graziosa Si-
roniego (Cecilla Gallerani: Leonardo’s Lady 
with an Ermine, „Artibus et Historiae”, no. 
25, t. XIII, 1992, p. 47-66), ustalające prawi-
dłową datę urodzin dziewczyny.

Nadworny poeta księcia Sforzy Bernar-
do Bellincioni (1452-1492) stworzył sonet 
o portrecie Cecylii Gallerani pędzla Leonar-
da, w  którym opisuje obraz, nie wspomina 
jednak o  trzymanym przez modelkę zwie-
rzątku. Drugą informację o portrecie odnaj-
dujemy w liście z 26 kwietnia 1498 r. księżnej 
Izabeli d’Este do Cecylii, wówczas już żony 
hrabiego Bergamini. Księżna prosi w  nim 
o  wypożyczenie obrazu, aby mogła go po-
równać z  wizerunkami Giovanniego Belli-
niego.

Rodzina Cecylii pochodziła ze Sieny 
i  w  pierwszej połowie XV  w. przeniosła się 
do Mediolanu. Cecylia miała około 16 lat, 
kiedy pojawiła się na początku 1489  r. na 
dworze mediolańskim. Jej świeżość i  uroda, 

ale także inteligencja i  liczne talenty, szcze-
gólnie na polu muzyki i  literatury, przycią-
gnęły uwagę i  zafascynowały księcia Ludo-
vica Sforzę. Nazywano ją Donna docta oraz 
Muzą i porównywano ze słynnymi kobieta-
mi antyku, a  jako autorkę nieznanych nam 
dzisiaj poezji, określano jako nową Safonę 
i światło języka włoskiego. W drugiej połowie 
XVI  w. Ortensio Lando wymienił Cecylię 
w Katalogach rzeczy rozmaitych jako uczoną 
białogłowę (Daniela Pizzagalli, Dama z gro-
nostajem, Poznań 2006). W  XVII  w. Della 
Chiesa napisał o niej w swym Teatrze poetek: 
„Nad łaciński język, którym z elegancją wiel-
ką epistoły pisała, prześwietnie wiersze skła-
dała we włoskiej mowie i dyskursy tak mądre 
i bystre wiodła nawet w przytomności wielkich 
filozofów i teologów, że uważano, iż nie ustę-
puje starożytnym Safonom i  Aspazjom, nie-
wiastom nad wyraz elokwentnym” (tamże). 
W rzeczywistości jednak to dzieło Leonarda 
uczyniło Cecylię nieśmiertelną. Na zawsze 
w  naszych wyobrażeniach pozostanie pięk-
ną i młodą kobietą, wielbioną przez władcę 
Mediolanu, który zamówił jej portret u swe-
go nadwornego artysty. Jak pisał Bellincioni: 
„Możesz więc dziękować, Lodovico, / Leonar-
dowi za geniusz i rękę, / Które chcą przekazać 
jej obraz potomności” (M. Rzepińska, Co wie-
my o „Damie…”).

Artysta namalował portret młodej i pięk-
nej dziewczyny, ale równocześnie w  pełni 
świadomej siebie kobiety, której silną osobo-
wość wyczuwamy w  tym wizerunku i  która 
musiała mieć duży wpływ na ostateczny wy-
raz portretu. Sugerowano, że Leonarda zafa-
scynowała jej uroda, inteligencja i urok. Na 
potwierdzenie przytaczano notatkę z Codice 
Atlantico (folio, 297 v). Jest to zapis na mar-
ginesie stanowiący początek odpowiedzi na 
list: „Najukochańsza moja, boska Cecylio. Po 
przeczytaniu twojego najmilszego…” (M. Rze-
pińska, Co wiemy…).

16 stycznia 1491  r. odbył się długo od-
wlekany ślub księcia Sforzy z Beatrice d’Este,  
córką księcia Ferrary, ale książę nadal od-
wiedzał Cecylię w jej komnatach w Castello 
Sforzesco. Cecylia była już wówczas w ciąży 
i 3 maja 1491 r. urodziła księciu syna Cezara. 
W końcu jednak rozstanie stało się nieunik-
nione i  Cecylia opuściła dwór mediolański, 
dobrze zabezpieczona finansowo przez księ-
cia. Z  jego woli poślubiła 24 lipca 1492  r. 
Lodovica Carminati de Brambilla hrabiego 

2 | Mistrz	Pala	Sforzesca,	
„Madonna	z	Dzieciątkiem	
na	tronie	między	świętymi	
Ambrożym,	Grzegorzem	
Wielkim,	Augustynem,	
Hieronimem	i	rodziną	
Ludovika	Sforzy”,	fragment	
z	portretem	Ludovika	Sforzy	
w	profilu
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Bergamini i  przeniosła się z  rodziną do Pa-
lazzo Carmagnola, ofiarowanego jej synowi 
przez księcia. Kilka lat później w należącym 
do rodziny męża pałacu w San Giovanni in 
Croce pod Cremoną prowadziła salon, gdzie 
zapraszała wielu ciekawych ludzi. Literat 
Matteo Bandello tak o nim pisał: „Tam żoł-
nierze rozmawiają o sztuce wojowania, muzy-
cy śpiewają, architekci i malarze rysują, filozo-
fowie prawią o rzeczach przyrody dotyczących, 
a poeci swoje własne i innych autorów utwory 
wygłaszają; ktokolwiek kocha się w przedmio-
tach piękna, znajduje tam nasycenie swego gło-
du, gdyż w obecności tej heroiny mówi się za-
wsze o  rzeczach najmilszych, wzniosłych lub 
wdzięcznych” ( Jerzy Mycielski, Galerya obra-
zów przy Muzeum ks. Czartoryskich w Krako-
wie przez…, Kraków 1893).

Na portrecie Leonarda Cecylia ubrana 
jest w strój w stylu hiszpańskim, który poja-
wił się na dworze mediolańskim wraz z przy-
byciem tam Izabeli Aragońskiej, wnucz-
ki króla Neapolu, która w 1489 r. poślubiła 
Gian Galeazzo Sforzę. Warto tu wspomnieć, 
że byli to rodzice przyszłej polskiej królowej 
Bony. Izabela Aragońska podobno bardzo 
polubiła Cecylię Gallerani. Giacomo Trot-
ti w swojej korespondencji wysyłanej do Fer-
rary napisał, że księżna stroi Cecylię po ka-
talońsku. Ciemne włosy modelki zaczesane 
są gładko, rozdzielone pośrodku i  sczesane 
na bok, zakrywają uszy i okalają jej policzki, 
z  tyłu przechodzą w  warkocz, ujęty zapew-
ne w pierścienie z tkaniny (coazzone). Z tyłu 
głowy widoczny jest mały czepek, który za-
zwyczaj połączony był z  wykonaną z  tkani-
ny pochwą, w  której chowany był warkocz 

i którą po wierzchu oplatano jeszcze wstąż-
ką. Wszystko to nakryte jest przezroczystym 
welonem z  gazy, obszytym na brzegu złotą 
lamówką i przytrzymywanym na głowie wą-
ską czarną przepaską (lenza). W  całości ta-
kie nakrycie głowy nosiło nazwę el tranzado. 
Cecylia ma na sobie czerwoną suknię z kwa-
dratowym dekoltem, ozdobioną złotym 

3 | Leonardo	da	Vinci,	
„Polowanie	na	gronostaja”,	
ok.	1489-1494,	rysunek	
(w	zbiorach	The	Fitzwilliam	
Museum	w	Cambridge)	

4 | Vittore	Carpaccio,	
„Młody	rycerz	w	pejzażu”,	
ok.	1505	(w	lewym	dolnym	
rogu	gronostaj),	olej,	płótno	
(w	zbiorach	Museo	Nacional	
Thyssen-Bornemisza	
w Madrycie)

5 | Guido Mazzoni, 
„Popiersie	Alfonsa	II	
Aragońskiego	z	Orderem	
Gronostaja”,	ok.	1489- 
-1495,	brąz	patynowany	
(w	zbiorach	Museo	e	Gallerie	
Nazionale	di	Capodimonte	
w	Neapolu)
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haftem, z rękawami przywiązanymi ciemny-
mi wstążkami, z białą koszulą pod spodem. 
Na jej lewym ramieniu widoczna jest niebie-
ska jedwabna pelerynka, zwana sbernią (ber-
nią), ze złocistą podszewką. Attilio Schia-
parelli (w 1921 r.) i  Zdzisław Żygulski jun. 
(w 1969 r.) zwracali uwagę, że ten hiszpański 

modny strój modelki wskazuje, że obraz po-
wstał około 1490 r., a nie jak długo utrzymy-
wano około 1483-1485, co jest w pełni zgod-
ne z wiekiem modelki oraz stylem artysty.

Kluczowym elementem dla interpreta-
cji obrazu Leonarda jest zwierzątko, któ-
re trzyma na rękach Cecylia. Proponowano 

6
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różne jego zoologiczne interpretacje – pies, 
kuna, fretka, tchórz, tchórzofretka, łasica 
– ale w końcu przyjęto, że jest to gronostaj, 
odmiana łasicy, której futerko w zimie staje 
się białe. Na wystawie „Leonardo da Vinci –  
Painter at the Court of Milano” zorganizowa-
nej w 2012 r. w National Gallery w Londynie 
wyeksponowano wokół obrazu krakowskiego 
różne rysunki zwierząt wykonane przez Le-
onarda z natury, m.in. pysk niedźwiedzia, łapy 
i  pazury psa. Artysta wykorzystał te studia, 
aby stworzyć „nowego” gronostaja, który na 
obrazie jest znacznie większy niż w  naturze, 
a jego muskularne ciało jest pełne siły. W jego 
przedstawieniu artysta połączył pewną sztucz-
ność przedniej części ciała zwierzęcia, przy-
wodzącą na myśl kroczącego, emblematycz-
nego gronostaja z  naturalistycznym odtwo-
rzeniem ruchu jego tylnej części ciała. Kiedy 

przypatrzymy się uważnie temu fragmentowi 
obrazu, to widać, że zwierzę wierci się niespo-
kojnie pod łokciem dziewczyny i kopie tylny-
mi łapami. Takie wyeksponowanie zwierzę-
cia pozwala przypuszczać, że jest ono waż-
nym elementem symbolicznym w  tym obra-
zie. Tradycyjnie gronostaj uchodził za symbol 
czystości i umiarkowania. Stąd niektórzy ba-
dacze wysunęli przypuszczenie, że obraz nie 
jest portretem rzeczywistej postaci, ale alego-
rią czystości.

Na ten temat dyskutowano również przed 
obrazem w  Krakowie na wspomnianym już 
zjeździe w 1900 r. Wówczas prof. Bołoz An-
toniewicz stwierdził: „[…] nie chcę w  zupeł-
ności wyłączać możliwości d o d a t k o w e g o 
zamiaru alegoryzowania u  twórcy tego obra-
zu, ale ta alegorya jest tylko motywem dopeł-
niającym, niejako duchowem uzupełnieniem 

7

6 | 7 | Twarz	Cecylii	
Gallerani	(6)	i	gronostaj	(7),	
fragmenty	obrazu	
Leonarda	da	Vinci	„Dama	
z	gronostajem”	(w	zbiorach	
Muzeum	Czartoryskich,	
Muzeum	Narodowego	
w Krakowie) 
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realnego portretu. Główny jednak nacisk kładę 
zawsze na to, że w tem arcydziele mamy p o r -
t r e t  r z e c z y w i s t y , portret osoby żyjącej, 
malowany przez Leonarda da Vinci, i to por-
tret Cecylii Gallerani, stworzony w Medyola-
nie, około r. 1484-5”.

W 1907 r. wydawca „The Burlington Ma-
gazine”, Charles Holmes, dodał przypis przy 
artykule Edith Hewitt, sugerujący, że trzy-
mane przez dziewczynę zwierzę to grono-
staj, którego grecka nazwa galée odpowiada 
dwóm pierwszym sylabom nazwiska Galle-
rani, co wsparło koncepcję Bołoz Antonie-
wicza. Henryk Ochenkowski (w 1919 r.) 
zwrócił uwagę, że gronostaj może odnosić się 
również do księcia Ludovica Sforzy, który, 
jak wynika z  sonetu Bellincioniego, zamó-
wił u  artysty ten wizerunek. Carlo Pedretti 
(w 1990 r.) znalazł informację, że w 1488 r. 
król Neapolu Ferdynand I przyznał Sforzy 
rycerski Order Gronostaja i  stąd nazywano 
czasem Sforzę Ermelino Bianco (Biały Gro-
nostaj). W  ten sposób obraz jest jakby po-
dwójnym portretem Cecylii i Ludovica.

Znany jest również rysunek Leonar-
da ukazujący myśliwego polującego na gro-
nostaja, który nie ucieka przed nim, ponie-
waż nie chce wejść do błotnistej kałuży, aby 
nie ubrudzić śnieżnobiałego futerka. Tutaj 
gronostaj ma również spore rozmiary i war-
to zwrócić uwagę, że skala wielkości człowie-
ka i zwierzęcia jest taka sama, jak na portrecie 
Cecylii Gallerani. Okrągły kształt tego rysun-
ku i pusta banderola nad gronostajem, będą-
ca być może miejscem na dewizę „Malo mori 
quam foedari” (Lepiej umrzeć niż się zbru-
kać), nasuwają przypuszczenie, że miał to być 
projekt medalu dla Sforzy. Opis gronostaja, 
symbolizującego cnotę czystości, broniącego 
się przed zbrukaniem nawet kosztem własnej 
śmierci, odnajdujemy w popularnej średnio-
wiecznej antologii Fiore de virtù, którą posia-
dał w swojej bibliotece Leonardo. W portre-
cie gronostaj jest atrybutem Cecylii i wyraża 
jej wewnętrzną naturę. Jej zewnętrzne piękno 
łączy się z jej pięknem wewnętrznym. Cecy-
lia staje się upragnioną zdobyczą Ludovica. 
Tak jak myśliwy pragnie zdobyć niesplamio-
ne, białe futro gronostaja, tak książę pragnie 
zdobyć piękną i czystą miłość Cecylii.

To idealne piękno dziewczyny zostało 
przez artystę przełożone na idealnie skom-
ponowany obraz, starannie przemyślany 
i  zaplanowany, chociaż nie znamy żadnych 

rysunków przygotowawczych. Dziewczyna 
została ukazana w półpostaci z torsem zwró-
conym w lewo i głową obracającą się w pra-
wo, w kierunku światła. Układ postaci zgod-
ny jest ze wskazówkami Leonarda: „Nierób 
nigdy głowy prosto na ramionach, ale ją od-
wróć na bok na prawo albo na lewo, chociaż 
postać patrzy tu, albo tam, albo prosto, aby był 
ruch ukazujący, w  niéj życie, a nie senność” 
(Rozprawa o  malarstwie, Leonarda da Vin-
ci, wydana w  Paryżu w  r. 1651 przez Rafa-
ela du Fresne, przełożona na język polski przez 
Wojciecha Gersona, Warszawa 1876, s. 59-
-60). Cecylia została zatrzymana w półobro-
cie, jakby usłyszała czyjeś wołanie lub zare-
agowała na czyjąś obecność. Jest czujna i po-
ważna, ale równocześnie na jej ustach zaczy-
na pojawiać się delikatny uśmiech. Pod po-
wierzchnią skóry kobiety i sierścią zwierzęcia 
wyraźnie odczuwamy kostną strukturę. Po-
dobnie oczy nie są namalowane płasko, tak 
jak jeszcze we wcześniejszym portrecie Gi-
nevry de’Benci, ale zgodnie z  ich rzeczywi-
stą budową. Dzięki swoim studiom anato-
micznym, a zarazem wielkiej konsekwencji 
w  oświetleniu postaci światłem padającym 
z  jednego źródła, artyście udało się ukazać 
trójwymiarowe postacie kobiety i zwierzątka 
na płaszczyźnie obrazu. Wszystkie fragmen-
ty obrazu znajdujące się bliżej źródła światła 
mają intensywne kolory, a w miarę oddalania 
się od jego źródła kolorów ubywa, tracą swo-
ją intensywność. Tę iluzję natury podkreśla-
ło jeszcze szarobłękitnawe tło – obecnie czar-
ne, przemalowane w XIX w. – które również 
było wymodelowane światłem, z prawej stro-
ny jaśniejsze, a z tyłu za modelką ciemniejsze. 
Cecylia obraca głowę i  zwraca się ku świa-
tłu, które symbolizuje tutaj zapewne strzałę 
Amora i zarazem miłość księcia.

„Dama z gronostajem” Leonarda da Vin-
ci pokazana została na wystawie „Circa 1492. 
Art in the Age of Exploration” w  National 
Gallery of Art w  Waszyngtonie, zorganizo-
wanej z okazji 500. rocznicy odkrycia Ame-
ryki przez Krzysztofa Kolumba. Obraz Le-
onarda znalazł się tam wśród innych wspa-
niałych dzieł sztuki z  całego świata, które 
uznano za najważniejsze osiągnięcia ludzko-
ści końca XV w.

Portret Cecylii Gallerani stanowi niezwy-
kle ważny etap rozwoju nowożytnego por-
tretu europejskiego. Z  jednej strony kończy 
pewien okres poszukiwań renesansowych 
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artystów dążących do doskonałego naśla-
dowania natury, z  drugiej otwiera drogę do 
nowego spojrzenia na człowieka. Leonardo 
uważał, że poza i  ruchy ciała powinny wy-
rażać poruszenia duszy. A więc chodziło nie 
tylko o fizyczne podobieństwo, ale o ekspre-
sję, ukazanie charakteru modela. W ten spo-
sób dał Leonardo impuls następnym poko-
leniom artystów do tworzenia portretu psy-
chologicznego.

W listopadzie 2007 r. Pascal Cotte i Jean 
Pénicaut z  Lumière Technology sfotografo-
wali obraz krakowski za pomocą specjalnej, 
skonstruowanej przez nich kamery multi-
spektralnej, która bez naruszania materii ob-
razu dociera do najgłębszych jego warstw. 
Wyniki badań ogłoszone przez Pascala Cotte 
były zaskakujące (Lumière on The Lady with 
an Ermine, 2014). Stwierdził on, że obraz po-
wstawał w kilku etapach. Niestety, nie potrafił 

określić, jak proces ten rozwijał się w  czasie. 
W pierwszym etapie artysta namalował por-
tret kobiety bez zwierzęcia, inny był w związ-
ku z tym układ rąk, nie było również błękitnej 
pelerynki na ramieniu. W drugim etapie uległ 
zmianie układ rąk i pojawiło się szarobrunat-
ne zwierzątko, znacznie mniejsze od białe-
go gronostaja. Dopiero w trzeciej, ostatecznej 
wersji zaszły zmiany w ubiorze i namalowany 
został duży, biały gronostaj. Powstaje więc py-
tanie, kiedy ta ostateczna wersja portretu zo-
stała namalowana i co spowodowało te kolej-
ne zmiany w  kompozycji. Czy były one tyl-
ko wynikiem poszukiwania jak najdoskonal-
szej formy? Należy przypuszczać, że różni ba-
dacze zechcą wypowiedzieć się na ten temat, 
szczególnie że w 2019 r. przypada 500. rocz-
nica śmierci Leonarda da Vinci.

Dorota Dec

8 | Trzy	etapy	
powstawania	obrazu	„Dama	
z	gronostajem”	według	
Pascala	Cotte

(zdjęcia: 6, 7 – Pracownia 
Fotograficzna MNK)

Obraz	„Dama	z	gronostajem”	Leonarda	da	Vinci	 jest	prezentowany	w	sali	na	pierwszym	piętrze	gmachu	
głównego	Muzeum	 Narodowego	 w	 Krakowie.	 Obraz	 jest	 umieszczony	 w	 podwójnej	 ramie	 i	 w	 specjalnej	
kasecie,	 która	 chroni	 dzieło	 przed	 zmianami	 wilgotności.	 Do	 sali	 może	wejść	 jednocześnie	 maksymalnie	
28	osób.	„Dama”	będzie	prezentowana	w	Muzeum	do	17	maja	2020	r.
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prezentują cały proces twórczy – od 
koncepcji, szkicu, po ostateczne po-
wstanie modelu. Nie wszystkie ma-
szyny i urządzenia doczekały się reali-
zacji, ale powstałe rysunki są świadec-
twem wielkiej kreatywności Leonarda 
da Vinci.

Koncepcja sprowadzenia wysta-
wy do Łodzi jest pokłosiem współpra-
cy EC1 Łódź – Miasto Kultury z Cité 
des Sciences et de l’industrie w  Pary-
żu, największym centrum nauki w Eu-
ropie. Wspólnie z  Museo Naziona-
le della Scienza e della Tecnologia Le-
onardo da Vinci jest ono twórcą tej 

ekspozycji, która ma na celu przekaza-
nie dodatkowej wiedzy o Leonardzie, 
jego geniuszu i  relacji ze światem ze-
wnętrznym, a także znaczenia aktyw-
nej obserwacji świata w  formowaniu 
się jego technicznej wyobraźni.

Wystawa cieszy się międzynaro-
dowym uznaniem i  dużym zaintere-
sowaniem zwiedzających. Do tej pory 
była prezentowana w najważniejszych 
centrach wiedzy i  nauki nie tylko na 
naszym kontynencie. Były to: Cité 

Leonardo da Vinci 
– wynalazca i wizjoner

..............................................................................................................................................

Ponad 70 eksponatów, w  tym 
historyczne modele, interak-
tywne instalacje, filmy oraz 
współczesne przykłady bioin-

spirowanej robotyki, lotnictwa i tech-
nologii materiałowej − to elementy 
wystawy „Leonardo da Vinci – Ener-
gia Umysłu”, którą do początku czerw-
ca br. można zwiedzać w EC1 Łódź – 
Miasto Kultury w Łodzi. Wymienio-
ne eksponaty oraz treści multimedial-
ne są związane tematycznie z  dzia-
łalnością Leonarda da Vinci jako na-
ukowca, wynalazcy i inżyniera. Zadzi-
wiają one kreatywnością twórcy oraz 

............................................................................... 

| Fragment	ekspozycji	
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wynalazki i projekty poprzedzające po-
wstanie fotografii, filmu i  kina. Jej ty-
tuł to „Od marzeń o lataniu do fabryki 
snów. Polscy Leonardowie”.

Jednym z głównych bohaterów tej 
części ekspozycji jest polski inżynier, 
wynalazca, operator filmowy, reżyser 
i  przedsiębiorca Kazimierz Prószyń-
ski (1875-1945). Był on pionierem 
polskiej oraz światowej kinematogra-
fii, konstruktorem pionierskich apa-
ratów kinematograficznych oraz ka-
mer filmowych. Za wkład polskiego 
wynalazcy na tym polu uznaje się wy-
nalezienie systemu umożliwiającego 

równomierny, skokowy przesuw ta-
śmy filmowej minimalizujący drga-
nia, eliminację wady migotania obra-
zu podczas projekcji filmu dzięki wy-
nalezieniu obturatora oraz skonstru-
owanie aeroskopu, pierwszej ręcznej, 
automatycznej kamery filmowej ze 
stabilizacją obrazu. Na wystawie moż-
na zobaczyć m.in. zrekonstruowany 
dzięki wysiłkom Narodowego Cen-
trum Kultury Filmowej legendarny 
biopleograf, którego twórcą był Kazi-
mierz Prószyński.

Radomir Dziubich

des sciences et de l’industrie w Paryżu 
(2012), Deutsches Museum w Mona-
chium (2013), SESI-FIESP – Cultu-
ral Center w Sao Paulo (2014), TCU 
– Museum w Brasilii (2015) i Science 
Museum w Londynie (2016). 

Polskim suplementem do wystawy 
jest część opracowana przez zespół Na-
rodowego Centrum Kultury Filmowej, 
prezentująca archeologię mediów, czyli 

Wystawa	„Leonardo	da	Vinci	–	Energia	Umysłu”	czynna	jest	do	3	czerwca	2018	r.	w	EC1	
Łódź	 –	 Miasto	 Kultury	 w	 Łodzi,	 ul.	 Targowa	 1/3	 (wejście	 na	 ekspozycję	 od	 ul.	 Hasa)	
w	godzinach:	wtorek-piątek	–	9.00-19.00,	sobota-niedziela	–	10.00-20.00;	w	poniedziałki	
nieczynna.	
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| Fragment	ekspozycji	

(fot. Agata Melnyk / EC1 Łódź – Miasto Kultury 
w Łodzi)

............................................................................... 
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Kościół w Pikielach 
na Żmudzi

.........................................................................................................................................

Pikiele (lit. Pikeliai, w żmudz-
kim dialekcie Pikelē) to małe, 
położone na historycznej 
Żmudzi i  będące siedzibą 

gminy miasteczko tuż przy granicy 
łotewskiej. Rozłożone jest na malow-
niczym prawym brzegu rzeczki Łusi 
i  liczy nieco powyżej 500 mieszkań-
ców. Znajduje się z  dala od utartych 
szlaków i  dziś rzadko jest odwiedza-
ne, chociaż kryje interesujące zabytki. 
Najznamienitszym z  nich jest drew-
niany kościół Św. Trójcy, uważany za 
jeden z  najpiękniejszych tego typu 
obiektów na Litwie. Jest to drewnia-
na świątynia typu żmudzkiego, trój-
nawowa, o nadzwyczaj wyniosłym da-
chu, bo 1,7-krotnie wyższym od ścian. 
W jego wnętrzu znajdują się unikato-
we barokowe białe, pozłacane ołtarze 
oraz cenna dekoracja ścian i sufitu.

Pikiele pojawiają się w księgach akt 
sądowych ziemi żmudzkiej w 1594 r. 
i  w  tym zapewne czasie wzniesio-
ny został pierwszy kościół. W 1625 r. 
protestant Billewicz ze swymi ludźmi 
napadł na świątynię, zburzył ją i praw-
dopodobnie niektóre jej fragmenty 
przeniósł do swej dworskiej siedziby 
w pobliskim majątku Greże. Wkrótce 
jednak wzniesiono w  Pikielach nowy 
kościół, o czym świadczy odnaleziony 
w 1966 r. na belce przy ołtarzu napis: 
„Anno Dom. 1636 K. Pr. Aejtowicz” 
(ksiądz proboszcz Rejtowicz?). Rok 
ten uważany jest zatem za datę budo-
wy kościoła.

Początkowo kościół był budow-
lą jednonawową. Przypuszcza się, 
że dwie nawy boczne dobudowano 

............................................................................... 

1 | 2 | Kościół	Św.	Trójcy	w	Pikielach	(1)	i	jego	
wnętrze	(2)

2

1
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Antoniego Dominika Tyszkiewicza. 
Z tego okresu (1756-1761) pochodzi 
sześć ołtarzy. W 1785 r. kościół otrzy-
mał kolejny, bogato dekorowany baro-
kowy ołtarz, przedstawiający św. Mi-
chała i herb Abdank fundatora − Mi-
chała Warzyńskiego, skarbnika Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, darczyń-
cy także ołtarzowych świeczników. 
Ród ten również później wspierał 

świątynię – w latach 1825-1826 pod-
komorzyna telszewska Anna Wa-
rzyńska ofiarowała fundusze na uło-
żenie podłogi i  pokrycie ścian ze-
wnętrznych sosnowymi deskami. Do-
brodziejami kościoła były także inne 
znaczne rodziny – Sapiehów, Styrpey-
ków czy Gadonów. W 1806 r. sporzą-
dzony został spis inwentarzowy świą-
tyni. W 1841 r. do beneficjum kościo-
ła należały 2 włóki i 24 morgi gruntu 
oraz kapitał 2722 rubli. 

W następnych latach prowadzono 
dalsze prace w  kościele w  Pikielach. 
W 1857 r. dobudowano drugą zakry-
stię, w  1872 otoczono teren przyko-
ścielny kamiennym murem, a w 1880 
poddano obiekt remontowi. Lata 
drugiej wojny światowej przyniosły 
zniszczenia – w  końcu października 
1944  r. ostrzał artyleryjski spowodo-
wał zburzenie kościelnej wieży, której 
wysokość wraz z krzyżem sięgała 8 m, 
a także pożar znajdującej się po dru-
giej stronie drogi masywnej dzwon-
nicy. 

Dzisiejszy wygląd świątyni, 
a  zwłaszcza jej wnętrze, nie odbiega 
znacząco od istniejącego w  połowie 
XIX w. Kościół nadal zachowuje plan 
w  kształcie wydłużonego prostokąta, 
obite deskami niskie ściany względem 
wysokiego dachu o  długiej kalenicy 
i trójścienną absydę. Niemniej jednak 
brak wieży z krzyżem ujmuje budow-
li lekkości, której nie rekompensu-
ją wtórnie umieszczone na krańcach 
kalenicy niewielkie żelazne krzyże 
na niskich stożkowych podstawach. 
Połacie trzyspadowego dachu prze-
kryte zostały eternitem (pierwotnie 

w  1752  r. i  być może przeprowadzo-
no wówczas gruntowny remont świą-
tyni; niektóre źródła przywołują tę 
datę jako rok zbudowania kościoła 
oraz założenia parafii w Pikielach, do 
której należały też miasteczka Żydyki 
i  Ukrynie. Niebawem, bo w  1756  r., 
parafię uposażono w  2 włóki ziemi, 
a  pięć lat później kościół został kon-
sekrowany przez biskupa żmudzkiego 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

........................ 

3 | Ołtarz	
św.	Michała	
w nawie 
głównej	

4 | 5 | Ludowe 
malowidła	
naścienne	
we	wnętrzu	
kościoła

........................
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zapewne był to gont). W nawie głów-
nej na ścianie – w formie fryzu i na su-
ficie zachowały się ludowe malowidła. 
W ich ornamentyce występują girlan-
dy na błękitnym tle, stylizowane ro-
śliny, m.in. winogrona, a także głowy 
aniołów i  zwierzęta – orzeł, baranek, 
lew czy skrzydlaty byk.

Najcenniejsze wyposażenie ko-
ścioła to jego ołtarze: ołtarz głów-
ny Św. Trójcy w  prezbiterium oraz 
po jego bokach kolejne dwa – Chry-
stusa Ukrzyżowanego i  św. Antonie-
go. W nawie głównej znajdują się jesz-
cze dwa ołtarze umieszczone przy 
słupach naw bocznych – św. Micha-
ła i  św. Jana. Interesujące są też ołta-
rze w  nawach bocznych: Matki Bo-
skiej Bolesnej, ofiarowany i  wyświę-
cony w  1759  r. przez ks. altarystę 

Kazimierza Klejmowicza (?), ze znaj-
dującym się pod obrazem napisem 
w języku litewskim „Pod Twoją obronę 
uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”, 
oraz ołtarz św.św. Jerzego i Judy Tade-
usza. Snycerka ołtarzy oraz umiesz-
czone w nich rzeźby łączą ich unika-
towy regionalny charakter z  wyso-
kim poziomem klasy europejskiej. Na 
froncie kościoła, nad wejściem, pod 
daszkiem naściennej kapliczki można 
podziwiać ludowej roboty drewnianą 
rzeźbę Chrystusa na krzyżu. 

Na terenie przykościelnym znaj-
duje się interesująca, charakterystycz-
na dla regionu żmudzkiego, drew-
niana słupowa kapliczka. Warto też 
zwrócić uwagę na dwukondygnacyj-
ną, kamienną kapliczkę, wznoszącą 
się przy drodze nieopodal kościoła. 
Ma ona niski stożkowy dach (wtórnie 
pokryty eternitem), zwieńczony żela-
znym krzyżem zdwojonym. Kaplicz-
ka ta upamiętnia ofiary zarazy panu-
jącej w 1710 r. Nieco dalej, na położo-
nym na skraju miasteczka cmentarzu, 
można odnaleźć dziewiętnastowiecz-
ne, charakterystyczne dla Żmudzi, na-
grobne żeliwne krzyże z polskojęzycz-
nymi inskrypcjami.

Jan Skłodowski

Autor składa podziękowanie panu Pawłowi 
Czetyrkowskiemu z  Wilna za wsparcie pod-
czas korzystania z tekstów źródłowych w języ-
ku litewskim.

6 | 7 | Kapliczka	
z	1827	r.	
przy	kościele	
upamiętniająca	
ofiary	zarazy	
z	1710	r.	(6)	
i	jej	kamień	
fundacyjny	(7)

8 | Rzeźba	
Chrystusa	na	
krzyżu	na	ścianie	
frontowej	kościoła	

(zdjęcia: Jan 
Skłodowski) 

.............................
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ich właścicieli. Na przełomie XIX 
i XX w. władze rządowe wydały prze-
pisy określające standardy użytkowe 
i  techniczne w  osiedlach patronac-
kich. Dlatego też architekci zaintere-
sowali się tego typu realizacjami i wy-
rażali gotowość wykonania projek-
tów. Przykładem takiego opracowa-
nia projektowego stały się dwa patro-
nackie osiedla pracownicze w pobliżu 
Katowic − Giszowiec i  Nikiszowiec 
− zrealizowane na zamówienie wła-
ścicieli kopalni „Giesche” na począt-
ku XX  w. Zlokalizowane w  sąsiedz-
twie szybów kopalnianych, na wol-
nym od zabudowy terenie, wyróżniały 

się zdecydowanie odmiennym charak-
terem od dotychczasowych realizacji 
tego typu. 

Inicjatorem budowy obu osie-
dli był ówczesny dyrektor zakładów 
„Giesche” Antoni Uthemann, który 
zlecił opracowanie ich dokumentacji 
berlińskim architektom – Georgowi 
i  Emilowi Zillmannom. Prowadzona 
przez nich pracownia w  Charlotten-
burgu rozwijała działalność na terenie 
Niemiec, w  tym także i  na Górnym 
Śląsku, głównie przy obiektach zwią-
zanych z  przemysłem. Decyzja o  bu-
dowie osiedli mieszkaniowych dla 
pracowników kopalni związana była 

Zabytkowy Nikiszowiec
..............................................................................................................................................

Wielki rozwój prze-
mysłu wydobywcze-
go w  okresie XIX  w. 
na obszarze Górne-

go Śląska spowodował wzmożony na-
pływ ludności znajdującej tu zatrud-
nienie. Pracodawcy starali się zapew-
nić swoim pracownikom odpowied-
nie warunki mieszkaniowe w pobliżu 
miejsc pracy. Od połowy XIX  w. za-
częły więc powstawać na Górnym Ślą-
sku liczne patronackie kolonie miesz-
kaniowe. Nowe zespoły budowano 
w  sąsiedztwie zakładów przemysło-
wych i  projektowane były przez bu-
downiczych zatrudnionych przez 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1
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Zarząd kopalni „Giesche” postano-
wił zrealizować połączenie komuni-
kacyjne obu osiedli z  kopalnią i  Szo-
pienicami linią kolejki wąskotorowej, 
funkcjonującej później pod nazwą: 
bezpłatna kolejka „Balkan”. W  koń-
cu 1977  r. wyeksploatowana kolejka 
została zlikwidowana. Zachowane jej 

dwa wagoniki eksponowane są obec-
nie przed budynkami szybu „Pułaski”.

W 1908  r. w  pracowni Zillman-
nów wykonana została dokumenta-
cja projektowa nowego osiedla Niki-
szowiec dla około 5 tys. mieszkańców. 
Zabudowę mieszkaniową zrealizowa-
no w  postaci dziewięciu zamkniętych 

z  uruchomieniem nowych szybów 
wydobywczych. Projektanci osiedli 
otrzymali lokalizacje w pobliżu kopal-
ni na terenie niezabudowanym, co da-
wało im wiele możliwości w kształto-
waniu nowej zabudowy. Jednocześnie 
w trakcie opracowywania dokumenta-
cji zobowiązani byli spełniać ambitny 
program inwestora.

Najpierw wykonany został pro-
jekt osiedla Giszowiec, a nieco póź-
niej osiedla Nikiszowiec. Oba osiedla 
zdecydowanie różniły się pod wzglę-
dem rodzaju i  układu całości zabu-
dowy. Giszowiec pomyślany był jako 
osiedle-ogród, z jednorodzinnymi do-
mami na indywidualnych działkach. 
Nikiszowiec natomiast zaprojektowa-
ny został jako zwarty układ w  posta-
ci zamkniętych kwartałów z  dwupię-
trowymi budynkami mieszkalnymi, 
usytuowanymi wzdłuż ciągów ulicz-
nych. W  latach 1906-1910 nastąpi-
ła realizacja osiedla Giszowiec, a w la-
tach 1908-1927 osiedla Nikiszowiec. 

.............................................................................. 

1 |	Osiedle	Nikiszowiec	–	zdjęcie	lotnicze	

2 | 3 |	Budynki	przy	pl.	Wyzwolenia

2
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zlokalizowano dominujący nad cało-
ścią kościół. W  pierzejach blokowych 
umieszczono lokale handlowe i  usłu-
gowe: sklepy, pocztę, aptekę, gospodę, 
a w sąsiedztwie też pralnię z maglem.

W ramach programu mieszkanio-
wego zaprojektowane zostały dwa ro-
dzaje lokali. Mieszkania dla rodzin 
robotniczych na piętrach składały się 
z dwóch pokoi i kuchni, na parterach 
zaś z  jednego pokoju, kuchni i  ko-
mory. Sanitariaty, przeznaczone dla 
dwóch mieszkań, dostępne były z po-
destów klatek schodowych. Kąpiele 
i  pranie dla mieszkańców zapewnio-
no w  oddzielnych budynkach. Pew-
na część mieszkań o  podwyższonym 
standardzie przeznaczona była dla ro-
dzin urzędników.

Materiałem, który nadał charakter 
całemu zespołowi, była cegła. Wyko-
nano z niej wszystkie obiekty, łącznie 
z  elewacjami. Aby uniknąć monoto-
nii, projektanci wprowadzili takie ele-
menty elewacyjne, jak loggie, wyku-
sze, gzymsy, podcienia, zróżnicowa-
ny układ ceglany. Przewidziane nawet 
początkowo tynkowane elewacje ko-
ścioła zdecydowano się później pozo-
stawić jako ceglane, w  dostosowaniu 
do całości zespołu; wybudowany w la-
tach 1986-1992 dom katechetyczny 
obok kościoła otrzymał także wystrój 
ceglany. W  elewacjach wprowadzone 
zostały pewne akcenty kolorystycz-
ne: czerwone opaski okienne i najbar-
dziej dekoracyjny element w  budyn-
ku dawnej gospody od strony placu 

pierścieniowo bloków, poprzedziela-
nych ciągami ulicznymi. Poszczegól-
ne bloki powiązano bramowymi łącz-
nikami nad ulicami. Wewnętrzne te-
reny bloków przeznaczono na cele go-
spodarcze dla mieszkańców, z  komór-
kami do hodowli zwierząt domowych 
i  z  piecami chlebowymi. W  ten spo-
sób nawiązano do tradycji mieszkań-
ców, wywodzących się w  większości 
z wiejskich ośrodków. W największym 
bloku, częściowo otwartym od strony 
głównej ulicy, zlokalizowano segment 
dla zarządu kopalni, a wnętrze bloku 
przeznaczono na budowę obiektów 
usługowych dla całego zespołu: łaź-
nię, kotłownię, wieżę ciśnień. Central-
nym miejscem w  osiedlu stał się trój-
kątny, przedłużony plac, przy którym 

4
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granicami osiedla. W  1911  r. na za-
pleczu kościoła zbudowana została 
szkoła. W 1913 r. powstał obok drugi 
budynek szkolny, przedzielony skrzy-
dłem z  mieszkaniami dla nauczycie-
li. Zrealizowany w  ten sposób zespół 
szkolny prowadzi nadal działalność. 

W 1914  r. rozpoczęto budowę 
kościoła. Wkrótce jednak z  powodu 
trwającej wojny przerwano podjęte 
prace. Wznowiono je już po powsta-
niu państwa polskiego. W 1927 r. na-
stąpiło zakończenie budowy i poświę-
cenie kościoła. Projektantami nowej 
świątyni byli twórcy osiedla, architek-
ci Emil i Georg Zillmannowie. Dwu-
wieżowy trójnawowy kościół roz-
wiązano na planie krzyża z  kopułą 

pośrodku, zakończoną blaszanym heł-
mem. Projekt przewidywał też wy-
konanie podobnych hełmów na obu 
wieżach, lecz nie doszło do realizacji 
tego zamierzenia, co wpłynęło ujem-
nie na kształt całości obiektu. Osta-
tecznie hełmy wież otrzymały prze-
krycie namiotowe. Zarówno strona 
zewnętrzna, jak i  wnętrze ukształto-
wane zostały w stylu neobarokowym. 
Także realizowane sukcesywnie wy-
posażenie miało takie same cechy sty-
lowe. W niemieckich pracowniach ar-
tystycznych wykonano: ołtarz głów-
ny, ambonę i  chrzcielnicę w  Mona-
chium, witraże w  Ratyzbonie, żyran-
dol pod kopułą w  Berlinie-Charlot-
tenburgu. Organy pochodzące z firmy 
w Karniowie na Śląsku Opawskim na-
leżą do instrumentów o dużych moż-
liwościach dla wykonawców muzycz-
nych. Ławki i konfesjonały są dziełem 
miejscowego warsztatu.

Osiedle Nikiszowiec od samego 
początku związane było ściśle z  są-
siednią kopalnią „Giesche”. Usytu-
owane zostało w  bliskości szybu gór-
niczego „Nikisz” i w niewielkiej odle-
głości od szybu górniczego „Carmer”, 
później nazwanego „Pułaski”. Daw-
na nazwa szybu „Nikisz” („Nickisch-
schacht”) nadana mu została od na-
zwiska przedstawiciela spółki „Georg 
von Giesche’s Erben” – Nickischa von 
Rosenegk. Z  kolei osiedle górnicze 
wzięło nazwę od pobliskiego szybu. 

Zabudowania czynnego obecnie 
szybu „Pułaski” (dawniej „Carmer”) 
kopalni „Wieczorek” (dawniej „Gie-
sche”) zaprojektowane zostały rów-
nież przez Emila i  Georga Zillman-
nów. Autorzy tak samo wykazali się 
tu dbałością w kształtowaniu przemy-
słowej architektury. Świadczy o  tym 
zachowany budynek łaźni i  cechow-
ni, zwieńczony wieżą zegarową i wie-
żą wyciągową w  drugim planie. Jego 
przeszklona elewacja frontowa otrzy-
mała rytmiczny falujący układ detali.

W  okresie powojennym Niki-
szowiec stał się ośrodkiem rodzi-
mej twórczości plastycznej. W  la-
tach czterdziestych XX w. przy świe-
tlicy związkowej rozpoczęło działal-
ność koło „Grupa Janowska”, zrzesza-
jące miejscowych malarzy amatorów. 

centralnego z  motywami kwiatowy-
mi, wzorowanymi na przykładach ślą-
skiej twórczości ludowej.

Osiedle otrzymało sieć wodo-
ciągową i  kanalizacyjną, połączo-
ną z oczyszczalnią ścieków. Sieć elek-
tryczna została poprowadzona z elek-
trowni, usytuowanej w  sąsiedz-
twie kopalni. Wspólnymi usługami 
dla mieszkańców były pralnia z  ma-
glem i  suszarnią oraz łaźnia. Podsta-
wowe potrzeby zdrowotne miała za-
spokajać apteka i  niewielki szpitalik 
chorób zakaźnych, usytuowany poza 

4 | 5 |	Kościół	(4)	i	fragment	jego	wnętrza	(5)	
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W większości byli to pracownicy ko-
palni „Wieczorek”. Tematami prac 
malarzy były sceny z  życia Nikiszow-
ca oraz innych pobliskich miejscowo-
ści górnośląskich. W 1968 r. budynek 
nieczynnej łaźni zaadaptowany zo-
stał na Dom Kultury, w ramach które-
go działało nadal koło malarskie. Do 
aktywnych animatorów grupy nale-
żał tak znany później Teofil Ociepka. 
Pralnia osiedlowa czynna była do lat 
osiemdziesiątych minionego wieku. 
W  1994  r. kopalnia przekazała bu-
dynek dawnej pralni przy ul. Rymar-
skiej na rzecz Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego. W  1996  r. otwarta 
została w nim „Galeria Magiel”, z eks-
pozycją pamiątek związanych z  osie-
dlem. W 2003 r. budynek galerii prze-
jęło Muzeum Historii Katowic. Po 
dokonaniu rewitalizacji obiektu ulo-
kowano w  nim muzealny Dział Et-
nologii. Obecnie wystawy działu ob-
razują życie dawnych mieszkańców 
Nikiszowca oraz prace w pralni i ma-
glu, z  ekspozycją zachowanych urzą-
dzeń. Oddzielny dział ukazuje twór-
czość malarzy „Grupy Janowskiej.” 

Amatorską twórczość malarską pro-
paguje również od 1998  r. prywat-
na galeria usytuowana poza granica-
mi osiedla. Dla jej celów wystawien-
niczych zaadaptowane zostały budyn-
ki cechowni i markowni nieczynnego 
szybu „Wilson” kopalni „Wieczorek”. 
Corocznie organizowany jest w  gale-
rii „Art Naif Festiwal” z udziałem za-
granicznych twórców.

W 1978 r. Nikiszowiec został wpi-
sany do rejestru zabytków woj. ka-
towickiego. Wzrosło zainteresowa-
nie osiedlem i  stało się ono miej-
scem licznie odwiedzanym. Przyczy-
niły się do tego organizowane tu im-
prezy regionalne, a także plenery do 
filmów, głównie o  tematyce śląskiej. 
W  1960  r. osiedle zostało włączone 
do Katowic. W 1964 r. w bezpośred-
nim jego sąsiedztwie oddano do użyt-
ku sztuczne lodowisko, które w latach 
dziewięćdziesiątych z  powodu braku 
finansowania zostało zamknięte, ale 
po paru latach reaktywowane i grun-
townie wyremontowane.

W 2010  r. Nikiszowiec zo-
stał wyróżniony poprzez wpis na 

listę Pomników Historii. Od począt-
ku osiedle było związane z sąsiednim 
osiedlem Giszowiec (zob. „Spotka-
nia z  Zabytkami”, nr 6, 1988). Jedno 
i  drugie osiedle zbudowano dla pra-
cowników kopalni „Giesche” (obec-
nie „Wieczorek”) i ona była ich inwe-
storem. Pod względem ukształtowa-
nia przestrzennego oba osiedla zde-
cydowanie się różniły. Inny też był ich 
stan zachowania. Giszowiec w okresie 
powojennym został zniszczony przez 
wyburzenia i budowę wielokondygna-
cyjnych budynków mieszkalnych, na-
tomiast układ Nikiszowca w  tym sa-
mym okresie w  znaczący sposób nie 
był naruszany. Zmianie uległy dzie-
dzińce blokowe, w których zlikwido-
wano komórki gospodarcze i  zmie-
niono je na zieleńce. Przeprowadzo-
no też adaptacje niektórych obiek-
tów z wprowadzeniem nowej funkcji. 
Wzniesiony zaś w 1992 r. nowy Dom 
Katechetyczny obok kościoła archi-
tektonicznie i materiałowo został do-
stosowany do całości założenia.

Stanisław Grzelachowski 

...............................

6 |	Fragment	
ekspozycji	
muzealnej 

(zdjęcia: 1 − Marian 
Drygas / Archiwum 
Urzędu Miasta 
w Katowicach, 
2-6 – Stanisław 
Grzelachowski) 

...............................
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krzyżu, dzięki której człowiek otrzy-
mał zbawienie i życie wieczne. Alego-
ria Żywego Krzyża wybierana w dzie-
łach działaczy protestanckich, takich 
jak rodzina Kerber, stanowiła rodzaj 
osobistego credo fundatorów.

Żywy Krzyż, zbudowany na kan-
wie średniowiecznego wizerun-
ku drzewa życia i  śmierci, jest jedną 
z  najbardziej zaskakujących euchary-
stycznych alegorii późnego średnio-
wiecza. Obecnie na świecie zachowa-
ło się 36 takich przedstawień, z  cze-
go większość to malowidła ścienne. 
Najstarszym z  nich jest fresk z  pocy-
sterskiego kościoła w  Koprzywnicy 
w Małopolsce. Motyw ten jako forma 

wyrazu pojawił się około (lub krótko 
przed) 1400  r. w  północnych Wło-
szech, Słowacji, Małopolsce, Westfa-
lii i  Dolnej Nadrenii. Pierwsze ma-
lowidła tego typu wykonywane były 
przez artystów pracujących w  pół-
nocnych Włoszech w  drugiej poło-
wie XIV w., a następnie przekazywa-
ne przez warsztaty wędrowne na te-
reny pozaalpejskie. Po 1600  r. temat 
ten zniknął z ikonografii europejskiej, 
ale po tym roku można znaleźć takie 
przedstawienia w  Rosji przez okres 
stu lat. Motyw ten, jako wyraz w sztu-
ce, pojawia się także wśród mieszczan 
wyznania protestanckiego na Śląsku, 
gdzie luteranizm przyswojono niemal 

Epitafium Kerberów 
w kościele w Brzegu

.........................................................................................................................................

Renesansowe epitafium pro-
testanckiej rodziny Ker-
berów z  Brzegu, znajdują-
ce się w kościele św. Miko-

łaja, niezwykle ciekawy przykład szes-
nastowiecznego dzieła sztuki sepul-
kralnej na Śląsku, jest prezentacją ar-
tystycznych, kulturowych i  obycza-
jowych wartości epoki i  środowiska 
mieszczan śląskich.

Centralne przedstawienie epita-
fium to alegoria Żywego Krzyża, uka-
zana w duchu tzw. Tablicy Prawa i Ła-
ski, którą stworzył Lucas Cranach 
Starszy pod dyktando Marcina Lutra. 
Motyw ten akceptowany był zarówno 
przez katolików (katolicki obraz Geo-
rga Mehla z  wrocławskiego kościoła 
Św. Krzyża), jak i  protestantów. Ale-
goria Żywego Krzyża w  epitafijnych 
przedstawieniach śląskich należy do 
bardzo rzadkich, znane są jedynie jego 
cztery przedstawienia, z czego do dnia 
dzisiejszego zachowały się trzy z nich. 
Przedstawienie to pozostaje jednym 
z  najbardziej wymownych tematów 
ikonografii protestanckiej. Zawiera 
niemal wszystkie aspekty dogmaty-
ki luterańskiej i  szeroki wkład teolo-
giczno-moralizatorski, uwzględniają-
cy przy tym także funkcję dydaktycz-
ną, co było aprobowane przez Lutra. 
Przedstawienie Żywego Krzyża sta-
nowią sceny skupione wokół krzyża, 
na którym skonał Chrystus, a ramio-
na krzyża pełnią funkcję wyznaczni-
ków dzielących przestrzeń na cztery 
podstawowe obszary: Kościoła i  Ma-
rii, Synagogi i  Ewy, Niebiańskiej Je-
rozolimy oraz Piekła. Jest to zobra-
zowanie efektów męki Chrystusa na 

..............................................................................
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Epitafium w Brzegu, datowane na 
około 1571 r., wstawione jest w  dru-
gi filar nawy północnej kościoła. Wy-
konane zostało z  piaskowca, na któ-
rym zachowały się resztki polichro-
mii. Wysokość epitafium wynosi 230 
cm, a szerokość 160 cm. Dotychczas 
nie prowadzono na nim prac konser-
watorskich. Ma wyraźnie wyodręb-
nione trzy strefy: przedstawienie cen-
tralne, nadbudówkę z reliefem ukazu-
jącym Trójcę Świętą oraz strefę dol-
ną, odpowiadającą ołtarzowej pre-
delli z  przedstawieniem klęczącej ro-
dziny Kerberów na tle wnętrza świą-
tyni. Niżej znajduje się podwieszka 
z  ornamentem zwijanym i  pierwot-
nie z  namalowaną inskrypcją odno-
szącą się do zmarłych. Partia predel-
li ujęta jest przez dwie personifikacje: 
Sprawiedliwość po lewej i  Miłosier-
dzie po prawej stronie. Na belkowa-
niu widoczny jest fryz z ornamentem 
roślinnym, natomiast na wyłamaniach 
powyżej hermowych pilastrów znaj-
dują się portretowe przedstawienia 
w  formie medalionów, po lewej mę-
skie, a  po prawej żeńskie. Na krawę-
dzi gzymsu pierwotnie były inskryp-
cje odnoszące się do ukazania Trójcy 
Świętej w  zwieńczeniu: „ECCLESIA 
CHRISTI TRIUMPHALIS / LEX 

PER MOSEN DATA PATER LO-
GOS SPIRITUS SANCTUS ET IN 
TRES UNEM SUNT”. Zwieńczenie 
ma formę półkolistego naczółka uję-
tego liściastymi wolutami z  płasko-
rzeźbą uskrzydlonej głowy aniołka.

W centrum epitafium ukazany jest 
na Golgocie konający na krzyżu Chry-
stus. Pionowa belka krzyża dzieli ob-
raz symetrycznie, pozioma oddzie-
la przestrzeń Raju od tego, co ludzkie 
i  od strefy piekieł. Uwagę widza sku-
pia Golgota, jako centrum wydarzeń, 
które wpłynęły na dzieje ludzkości. Po 
bokach krzyża znajdują się porośnię-
te roślinnością urwiska skalne, na któ-
rych ustawione są kobiece personifi-
kacje Kościoła (po prawej) i  Synago-
gi (po lewej). Zestawienie to ma cha-
rakter walki, szczególnie podkreśla-
ny w ikonografii reformacji. Triumfu-
jąca kobieta uosabiająca Kościół, zwa-
na Eklezją, dosiada tetramorfa, po-
wstałego w  wyniku połączenia czte-
rech apokaliptycznych istot. Z Eklezją 
właśnie Bóg zawarł przymierze. Dzię-
ki wierze nie zostanie ona osądzona, 
w  przeciwieństwie do odrzuconej Sy-
nagogi, która siedzi po drugiej stro-
nie krzyża z  zawiązanymi oczami na 
ośle o przetrąconych nogach i zranio-
nej szyi, a  ramię ponad jej głową usi-
łuje ugodzić ją sztyletem. Antyteza 
tych dwóch postaci stanowi główną oś 
kompozycyjną tematu Żywego Krzy-
ża, pozostałe sceny wchodzące w skład 
tego przedstawienia pełnią funk-
cję uzupełniającą, stanowiąc rozwi-
nięcie wątku przewodniego. W  tle za 
tymi postaciami widać po prawej stro-
nie Maryję z  Dzieciątkiem, zrywają-
cą owoce z Drzewa Życia (obok Ekle-
zji), a  po lewej (obok Synagogi) po-
stać Ewy pod Drzewem Wiadomości 
Dobrego i  Złego. Te dwie postacie są 
nie tylko rozwinięciem antytezy Ekle-
zji i Synagogi, ale też skonfrontowane 
są ze sobą, Ewa to Matka Ludzkości, 

bezkonfliktowo. W atmosferze fascy-
nacji ideami Lutra oraz obrazami Cra-
nacha na Śląsk docierały nurty arty-
styczne z  Zachodu. Alegoria Żywe-
go Krzyża w  epitafiach protestanc-
kich jest świadectwem przenikania się 
różnych wpływów estetycznych w Eu-
ropie, demonstruje zarazem prężność 
środowiska artystycznego i  dominu-
jącą rolę środowiska mieszczańskiego 
w  formowaniu mecenatu artystycz-
nego.

Mieszczańskie epitafium w XVI w. 
spełniało dwie podstawowe funkcje: 
wykładu moralizatorsko-teologiczne-
go i  pomnikową. Tematem przewod-
nim epitafium Kerberów jest morali-
zatorskie przedstawienie związane ze 
śmiercią Chrystusa na krzyżu. Zasto-
sowano zatem scenę związaną z Pasją, 
unaoczniającą najważniejszą prawdę 
wiary oraz przyczynę wiecznego ży-
cia po śmierci. Dodatkowo napisy, ja-
kimi opatrzono epitafium, objaśnia-
ją teologiczne znaczenie tej sceny, co 
pozwala dobitniej przyjąć, że główny 
motyw dzieła dotyczy ludzkich losów 
po śmierci i  jako taki staje się przed-
miotem modlitwy oraz mistycznych 
rozważań. Renesansowe epitafium 
protestanckiej rodziny Kerberów upa-
miętnia rajcę miejskiego Ambrosiusa 
(zm. 1568 r.), jego żonę Ursulę (zm. 
1563 r.) i syna Lorenza (zm. 1571 r.). 
Autorstwo tego epitafium przypisu-
je się tzw. Mistrzowi Wielkich Epita-
fiów z Brzegu i jest to dzieło o orien-
tacji niderlandzkiej lub zdaniem nie-
których badaczy o orientacji włoskiej. 
Mistrz Wielkich Epitafiów utożsa-
miany jest z Georgiem Grebacherem, 
uczniem Michaela Kraemera z  Dre-
zna. Grebacher urodził się i wykształ-
cił w Brzegu, a w drugiej połowie ży-
cia przeniósł się do Nysy. Był artystą 
o  wykształceniu teologicznym, sto-
sującym w  dziełach rozległe progra-
my ikonograficzne. Tematyka epita-
fium zaczerpnięta została z  miedzio-
rytu Hansa Collaerta „Multa Dei Mi-
randa” lub z epitafium Georga Mehla 
z kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu. 
Pewne podobieństwa do epitafium 
Kerberów można zauważyć też w epi-
tafium Muellerów z  kościoła Marii 
Magdaleny we Wrocławiu.

2 |	Epitafium	rodziny	Kerberów	w	kościele	
św.	Mikołaja	w	Brzegu

3 |	Alegoria	Żywego	Krzyża

4 |	Strefa	dolna	epitafium,	odpowiadająca	
ołtarzowej	predelli	z	przedstawieniem	klęczącej	
rodziny	Kerberów
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która przypomina o następstwie grze-
chu, czyli o  ludzkiej śmiertelności. 
W  dolnej części głównej sceny epita-
fium Kerberów widać ramię godzące 
trzema włóczniami w  śmierć, grzech 
i szatana pod postacią lewiatana. Kró-
lestwo mroku i  śmierci zostało poko-
nane, a ludzkość wybawiona spod ich 
działania. Motyw dźgania lancą po-
jawił się w  ikonografii reformacyjnej 

po raz pierwszy właśnie w  twórczo-
ści Lucasa Cranacha. Partia środkowa 
sceny głównej epitafium ujęta została 
przez dwa hermowe pilastry. Hermy, 
jako motyw niezbyt rozpowszechnio-
ny we Włoszech, a lubiany we Fran-
cji i  Niderlandach, należą do zespo-
łu form ornamentalnych, które z  bie-
giem czasu zatraciły pierwotną funkcję 
podpory. W brzeskim epitafium mają 
kształt kanefor z koszami kwiatów na 
głowach.

Epitafium Kerberów w  Brzegu, 
poza bogatą treścią teologiczno-mora-
lizatorską, pełni także funkcję nagrob-
ka, czyli upamiętnia zmarłych. Naj-
ważniejszym elementem tej funkcji 
było przedstawienie członków rodzi-
ny w układzie bliskim portretowi zbio-
rowemu. Ukazano więc klęczącą na ka-
miennej posadzce rodzinę Kerberów. 
Portretowani, zwróceni do siebie twa-
rzami, ukazani są w  pozie modlitew-
nej, ale nie w adoracji, ich oczy zwró-
cone są na zewnątrz epitafium, co ma 
symbolizować modlitwę skierowaną 
bezpośrednio do Boga. Ten gest ma też 
być wezwaniem wiernych do modli-
twy za zmarłych Kerberów. Postacie są 
większe od tych ze sceny głównej epi-
tafium, co dobitniej uwidocznia funk-
cję upamiętniającą dzieła. Mężczyź-
ni, zgodnie z  ówczesną modą i  statu-
sem społecznym, okryci są płaszczem 
bramowanym futrem, kobiety nato-
miast fałdowanym futrzanym płasz-
czem z  poprzecznymi pasami, czep-
cem i chustą na brodzie. Po lewej stro-
nie widoczni są mężczyźni: ojciec z sy-
nami, a po prawej kobiety: żona i cór-
ki. Dzieci uszeregowane są według wie-
ku od najstarszego do najmłodszego. 
Układ portretowanych członków ro-
dziny dostosowano do obowiązują-
cego w  kościele obyczaju pobożności. 
Przedstawienie takie symbolizowało 
miejsce, gdzie sprawiedliwi po śmierci 
mają oczekiwać na dzień Sądu.

Izabela Spielvogel
 Krzysztof Spałek

Autorzy dziękują Panu Romualdowi Nowako-
wi, kierownikowi Panoramy Racławickiej we 
Wrocławiu, za pomoc w zbieraniu materiałów 
do artykułu.

a  Maria to Matka Boga. Maria, mło-
da kobieta ubrana w  szaty upięte na 
wzór rzymskiej antycznej tuniki, któ-
ra ma podkreślać jej cnotę skromności, 
trzyma na prawym ramieniu Dzieciąt-
ko Jezus. Ewa przedstawiona została 
jako naga młoda kobieta, której ciało 
ma przywodzić na myśl pożądliwość 
i  grzech. W  lewej ręce trzyma owoc 
Drzewa Poznania – trupią czaszkę, 

.......................................

5 | Maryja 
z	Dzieciątkiem	
zrywająca	owoce	
z	Drzewa	Życia

6 |	Nadbudówka	
z	reliefem	
przedstawiającym	Trójcę	
Świętą

(zdjęcia: Krzysztof Spałek)
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młodszego rodzeństwa zajęła się Emi-
lia Sczaniecka, siostra Nimfy, patriot-
ka i  działaczka społeczna. W  1842  r. 
Weronika wyszła za mąż za Bronisła-
wa Dąbrowskiego, syna generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego. Po ślubie 
młoda para zamieszkała w  Kuflewie, 
który Weronika wniosła w posagu.

Niedługo później kuflewski dwo-
rek stał się miejscem szczególnie pa-
triotycznych spotkań. Bronisław, 
w  porozumieniu z  Ludwikiem Mie-
rosławskim z  Wielkopolski, podjął 
się obowiązku przygotowania kolej-
nego powstania, które zaplanowa-
no na 1846  r. Zamiary zostały jed-
nak odkryte, podobnie jak i nazwiska 
dowódców. Wnuk przedostatniego 
właściciela majątku Kuflew, Tomasz 
Szweycer, relacjonował te wydarze-
nia następująco: „Sprawa o powstaniu 
się wydała, dowiedział się o tym gene-
rał Nesselrode w  Warszawie i  wysłał 
patrol kozaków, żeby Dąbrowskiego 

Kuflew  
Weroniki Dąbrowskiej

.........................................................................................................................................

Miejscowość Kuflew po-
łożona jest około 60 km 
na wschód od Warsza-
wy, w  pow. mińskim. 

Historia tego miejsca wiąże się z  wy-
darzeniami powstania listopadowego, 
które upamiętnił w  jednym ze swych 
dzieł Wojciech Kossak („Bitwa pod 
Kuflewem”, 1912). Wśród właścicie-
li dóbr kuflewskich pojawiały się na-
zwiska Oborskich, Skarbków, Łąc-
kich, Dąbrowskich, Szweycerów. Każ-
dy z  nich miał swój wkład w  rozwój 
miejscowości i parafii, liczącej 500 lat. 

W 1793 r. majątek Kuflew od Jana 
Meisnera odkupił hrabia Melchior 
Łącki. Po 48 latach majątek przejął 
jego syn, Antoni Łącki, jeden z  naj-
bogatszych obywateli w  Wielkopol-
sce, mąż słynącej z  niezwykłej urody 
Nimfy Sczanieckiej. Jej wdzięk odzie-
dziczyła najstarsza córka, Weronika, 
urodzona w  1823  r. Po śmierci mat-
ki wykształceniem dziewczynki i  jej 

Akcja dwory

1 |	Dwór	w	Kuflewie	na	początku	XX	w.,	widok	
od	strony	zachodniej	(www.dworek-kuflew.com)

2 |	Dwór	wiosną	2015	r.

1

2

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2018    |   37



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

związane z  Kuflewem wspominają 
słowa o  wdzięczności za „powrót do 
syna”. Obecnie napis na tablicy gło-
si: „Świętemu Antoniemu patronowi 
od rzeczy odzyskanych w podzięce We-
ronika z  Łąckich Dąbrowska 1864 r.” 
W pomniku tym odzwierciedlona zo-
stała nie tylko wdzięczność, ale rów-
nież symbolika wiary w  niezawodną 
pomoc świętego.

Wydaje się godna podziwu tak dłu-
ga i nieustraszona walka młodej kobie-
ty o dwór, czyli wszystkie wartości, ja-
kie w tamtych czasach były z dworami 
związane. Poza tym na terenie mająt-
ku Kuflew był ukryty grób synka Dą-
browskich. W  takim znaczeniu stara-
nia o powrót także do tego miejsca są 
wyrazem wierności i szczerych uczuć.

Od 1864  r. majątek był rozbu-
dowywany. Pobliskie folwarki zy-
skały dwa młyny wodne, tartak, po-
kłady torfu. Hrabina założyła rów-
nież owczarnię, składającą się z  2000 
owiec rasy hiszpańskiej (merynosy). 
W 1865 r. powstała w Kuflewie szko-
ła z wykładowym językiem rosyjskim. 
Ponieważ mieszkańcy buntowali się 
przeciwko rusyfikacji, pani Dąbrow-
ska zorganizowała tajną szkółkę przy 
dworze, gdzie uczono w  języku pol-
skim. Uczęszczały do niej nie tylko 
dzieci z  Kuflewa, ale i  z  okolicznych 
miejscowości.

Rozwój majątku przerwała śmierć 
Bronisława. Zmarł 2 kwietnia 1880 r. 
w Winnogórze. Żegnany był jako syn 
tego, o  którym mówiły słowa Pieśni 

aresztować. Córka generała, Maria 
Kalergis, dowiedziawszy się o akcji Ro-
sjan, wysłała jednego kozaka, który 
przyjechał przed tym patrolem półtorej 
godziny wcześniej i  ostrzegł Dąbrow-
skiego”. Z  pomocą żony zdołał on 
przekroczyć granicę Królestwa Kon-
gresowego i  przedostać się na tere-
ny Wielkopolski. Tam został areszto-
wany. Nie było to jedynym nieszczę-
ściem dla Weroniki. W  ciągu kilku 
dni straciła dwór i cały majątek w Ku-
flewie, który władze carskie odebrały 
młodej właścicielce. 

Bronisław został skazany na dwa 
lata więzienia, jednak opuścił je o wie-
le wcześniej dzięki wpłaconej kaucji. 
Podczas Wiosny Ludów wziął udział 
w  bitwie pod Miłosławiem, w  któ-
rej wykazał się bohaterskim czynem. 
W  czasie bitwy zniósł z  miejsca wal-
ki rannego człowieka. W  później-
szym czasie rozpoczął starania o pasz-
port dla siebie i  żony. Podczas jednej 
z licznych podróży Dąbrowscy zostali 
przyjęci m.in. przez papieża Piusa IX. 

Mijały lata, Weronika pomimo 
sprzeciwu męża walczyła w  sądach 
o  Kuflew, przez 18 lat bezskutecznie. 
W 1863 r. książęta Radziwiłłowie wy-
prawili w  berlińskim pałacu bal, na 
którym pojawiła się również Weroni-
ka. Wśród zaproszonych gości obecny 
był król pruski, Wilhelm I, a także car 
rosyjski Aleksander II. Piękna Weroni-
ka zwróciła uwagę cara, który po kilku 
słowach rozmowy poprosił ją do tań-
ca. Zgodziła się. Po skończonym tań-
cu powiedziała carowi, że teraz ona ma 
do niego prośbę, żeby pomógł jej odzy-
skać dom, który bez winy utraciła. Car 
nie odmówił. Po kilku dniach uzyska-
ła dekret i latami wyczekiwany powrót 
do domu stał się rzeczywistością.

Rok później w  kuflewskim par-
ku pani Dąbrowska kazała wystawić 
11-metrowy, ceglany pomnik. Na jego 
szczycie umieszczona została figu-
ra św. Antoniego z  Dzieciątkiem Je-
zus na rękach, wykonana z  włoskie-
go, białego marmuru. Do pomnika 
przytwierdzono pamiątkową tablicę 
(w późniejszych latach, niestety, skra-
dziona). Nie wiadomo dokładnie, jak 
brzmiała pierwsza wersja zamiesz-
czonego na niej tekstu. Starsze osoby 

3
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Po drugiej wojnie światowej 
w  dworku mieścił się ośrodek zdro-
wia, później biblioteka, następnie 
stał się on domem dla kilku rodzin. 
Obecnie znajduje się w  rękach pry-
watnych. Otoczony jest 17-hektaro-
wym parkiem, pełnym kilkunasto-
metrowych sosen i  dębów, a także 
kasztanowców, świerków i  jesionów. 
Opiekę nad parkiem sprawuje Urząd 
Miasta i Gminy Mrozy. W ostatnich 
latach zrealizowany został program 
rewitalizacji parku. Przyczyniło się 
to nie tylko do estetycznego zago-
spodarowania przestrzeni, ale przede 
wszystkim do uszanowania symbolu 
przeszłości, pomnika, który znajduje 
się w parku. 

Obecni właściciele starają się przy-
wrócić dworkowi dawną świetność. 
Przed nimi jeszcze wiele pracy i trud-
ne zadanie, jakim jest odrestaurowa-
nie historycznego obiektu. Należy 
wierzyć, że dzięki ich staraniom sta-
nie się on ozdobą Kuflewa, a drzwi 
dworku będą otwarte i dla tych, któ-
rzy chcieliby poznać niezwykłą histo-
rię tego miejsca. 

Anna Osińska

Legionów, jako syn starający się do-
równać czynami swojemu wielkiemu 
ojcu. Także jako człowiek o  dobrym 
sercu, „pełen delikatności i  grzeczno-
ści dla najniższego, przy rycerskiej swej 
postawie, wykwintnych formach towa-
rzyskich, przypominał typ postaci mi-
nionych wieków, u  których grzeczność 
i  uprzejmość wraz z  honorem, osobny 
kodeks i kult swój miały”, jak wspomi-
nał go ks. Florian Stablewski.

Weronika spędziła w Kuflewie jesz-
cze 17 lat. Sprowadziła z  Winnogóry 
pracowników, którzy pomagali jej przy 
zarządzaniu majątkiem. Przed śmier-
cią zapisała Kuflew bratankowi, Anto-
niemu Łąckiemu. Zmarła 20 sierpnia 
1897 r. w rodzinnym Samostrzelu. An-
toni postanowił sprzedać majątek księ-
ciu Stanisławowi Lubomirskiemu. Po 
kilku latach odkupił Kuflew Michał 
Szweycer, a od 1919 do 1935 r. właści-
cielem był jego syn, Bronisław. 

3 |	Fragment	parku,	ścieżka	wiodąca	
do	pomnika	św.	Antoniego

4 |	Pomnik	św.	Antoniego

(zdjęcia: 2, 3, 4 – Anna Osińska)

................................................................................

Wydany	w	2017	r.	przez	Muzeum	Narodowe	we	Wrocławiu	album	Utraco-
ne skarby dawnych wrocławskich muzeów	 to	 unikatowe	 kompendium	

zawierające	 podsumowanie	 prowadzonych	 od	 lat	 badań	 proweniencyjnych,	
dotyczących	strat	wojennych	zbiorów	artystycznych	Wrocławia	w	czasie	dru-
giej	wojny	 światowej	 i	 tuż	 po	 niej.	 Autor	 publikacji,	 Robert	 Heś,	 historyk,	
mediewista,	 kierownik	 Gabinetu	 Dokumentów	wrocławskiego	Muzeum	Na-
rodowego,	 przypomina	 dawne	 zasoby	 dzieł	 sztuki	 i	 rzemiosła	 artystyczne-
go	z	przedwojennych	wrocławskich	zbiorów	publicznych,	z	których	większość	
do	tej	pory	uznaje	się	za	zaginione,	a	jednocześnie	ukazuje	wielkość	i	znacze-
nie	tych	zbiorów.

We	wstępie	autor	przedstawia	historię	muzeów	we	Wrocławiu,	która	roz-
poczęła	się	na	długo	przed	tym,	zanim	otwarto	pierwszą	muzealną	ekspozy-
cję,	kiedy	w	XVI	w.	w	przykościelnych	bibliotekach	zakładano	gabinety	sztuki	
i	osobliwości,	okresowo	udostępniane	publiczności.	

Trzon	 publikacji	 stanowi	 katalog	 zaginionych	 dzieł,	 któ-
rych	dobór	został	uzależniony	od	koncepcji	prezentacji	ekspo-
natów	uwiecznionych	na	zachowanych	oryginalnych	fotogra-
fiach	i	szklanych	diapozytywach	przechowywanych	w	Gabine-
cie	Dokumentów	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu.	Więk-
szość	z	nich	opublikowano	po	raz	pierwszy.	Ten	cenny	materiał	
dokumentacyjny	też	ma	wartość	muzealną.

W	katalogu	przedstawionych	zostało	ponad	200	obiektów,	
uporządkowanych	chronologicznie	według	czasu	ich	powstania	
(od	XV	w.	do	1935	r.).	Znajdują	się	wśród	nich	kielichy	ze	szkła	
weneckiego,	hełmy	i	broń	obuchowa,	puchary	i	szklanice,	go-

beliny	wełniane	i	jedwabne,	broń	paradna,	polowa	zbroja	płytowa,	dzban	z	cy-
nową	pokrywą,	skrzynie	włoskie,	wilkomy	czeladnicze,	solniczki	ze	srebra,	ku-
fle	złocone,	talerze	i	wazony	fajansowe,	rzeźby.	Uwagę	zwracają	cenne	obrazy,	
w	tym	„Maria	z	Dzieciątkiem	i	aniołami”	z	pracowni	Sandra	Botticellego	(ko-
niec	XV	w.),	„Ścięcie	św.	Jana	Chrzciciela”	pędzla	Battisty	Dossiego	(1541),	
„Pejzaż	z	Jakubem	i	Rachelą	przy	studni”	Michaela	Willmanna	(ok.	1675)	czy	
„Skaliste	wybrzeże	 podczas	 burzy”	 (1701)	 i	 „Skaliste	wybrzeże	 z	wodospa-
dem”	(druga	poł.	XVII	w.)	autorstwa	Pietera	Muliera	zw.	Cavaliere	Tempesta.	

Noty	katalogowe	są	bardzo	rozbudowane,	oprócz	podstawowych	informa-
cji	(autor,	datowanie,	technika,	wymiary	i	sygnatury)	znajdują	się	w	nich	opisy	
działalności	wykonawcy	danego	dzieła,	historie	powstania	obiektu	i	jego	losów.

Zamieszczony	na	końcu	albumu	indeks	dzieł	grupuje	je	na	malarstwo,	
rzeźbę	 i	 rzemiosło,	a	w	obrębie	 tych	kategorii	porządkuje	alfabetycznie	

według	nazw	czy	–	w	wypadku	obrazów	–	tytułów.	 Indeks	
autorów	 dzieł	 i	 obszerna	 literatura	 dopełniają	 informacji	
o	opisanych	obiektach.	Wszystkie	teksty	zostały	przetłuma-
czone	na	język	angielski.

W	przedmowie	do	albumu	dyrektor	Muzeum	Narodowego	
we	Wrocławiu	Piotr	Oszczanowski	przypomina	skalę	strat,	jakie	
poniosło	dawne	wrocławskie	muzealnictwo,	zasoby	kościelne	
i	kolekcje	prywatne.	Od	czasu	pierwszych	ewakuacji	dzieł	sztu-
ki	w	1942	r.	do	pierwszych	 lat	powojennych	Wrocław	utracił	
ponad	100	tys.	zabytków.	Książka	autorstwa	Roberta	Hesia	jest	
argumentem	przemawiającym	za	kontynuacją	i	intensyfikacją	
poszukiwań	proweniencyjnych.	

Spotkanie z książką

UTRACONE	SKARBY
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Rożnieckiego na prawym brzegu Wi-
sły doprowadził do kapitulacji miasta 
rankiem następnego dnia. Sokolnic-
ki został komendantem Sandomierza 
i z twierdzy próbował prowadzić bar-
dziej aktywne działania przeciw Au-
striakom, fortyfikował miasto, zanie-
dbał jednak umocnienia przyczół-
ka na prawym brzegu Wisły, wsku-
tek czego stracił łączność z głównymi 
siłami polskimi. Od 6 do 16 czerwca 
bronił skutecznie miasta przed głów-
nymi siłami Austriaków, dążących do 
jego odzyskania po nierozstrzygnię-
tej bitwie pod pobliskimi Wrzawa-
mi, jednak pomimo sukcesów obron-
nych i zadania wielkich strat przeciw-
nikowi podpisał 18 czerwca kapitula-
cję, pod warunkiem wolnego wymar-
szu jego wojsk na linię Pilicy. 

Na decyzję o  kapitulacji wpłynę-
ło wyczerpanie dużej części amunicji, 
straty w ludziach, brak nadziei na na-
tychmiastową odsiecz, ale bodaj naj-
bardziej − psychiczne załamanie ge-
nerała, który nie wytrzymał presji wy-
wieranej nań przez dowództwo au-
striackie. Ostatecznie 30 czerwca Au-
striacy opuścili Sandomierz ustępując 
Rosjanom, występującym w  tej woj-
nie jako formalni sojusznicy Polaków. 
Z kolei 27 września, już po zakończe-
niu działań wojennych na głównym 
froncie walk nad Dunajem, Rosjanie 
przekazali miasto Polakom.

Choć za kapitulację przed Au-
striakami Sokolnicki był w  armii po-
wszechnie krytykowany (zwłasz-
cza przez ks. Józefa Poniatowskiego), 
w  Sandomierzu od początku cieszył 
się sławą wyzwoliciela i obrońcy mia-
sta, czego dowodem był m.in. pro-
wizoryczny pomnik wystawiony mu 
tam 15 października 1809 r. (Michał 

Baczkowski, Sokolnicki Michał h. No-
wina (1760-1816), [w:] Polski Słow-
nik Biograficzny, t. XL, Warszawa-
-Kraków 2000-2001, s. 78). Nie wie-
my nic na temat wyglądu oraz usytu-
owania tego pomnika. Być może był 
on tylko częścią tymczasowej dekora-
cji wzniesionej w dniu wielkiej patrio-
tycznej uroczystości, zorganizowanej 
z okazji przyłączenia Sandomierza do 
Księstwa Warszawskiego. Jeśli z kolei 
stanowił konstrukcję bardziej trwałą, 
z  pewnością nie przetrwał dłużej niż 
samo Księstwo, czyli do roku 1815, 
a może nawet został już rozebrany po 
zajęciu miasta przez Rosjan w 1813 r.

Przekonanie, że Sokolnickiemu 
w Sandomierzu pomnik się należy po-
jawiło się ponownie w  stulecie bojów 
o Sandomierz. W 1909 r. wyraził je na 

Upamiętnienie 
generała Sokolnickiego

.........................................................................................................................................

Rok 1809 należał do prze-
łomowych w  nowożyt-
nych dziejach Sandomie-
rza. Wówczas to pozosta-

jące od trzeciego rozbioru pod pano-
waniem Austrii miasto wyzwolone 
zostało w  wyniku zwycięskiej ofensy-
wy wojsk polskich pod naczelnym do-
wództwem ks. Józefa Poniatowskiego, 
a następnie włączone w skład powięk-
szonego na mocy traktatu w  Schön-
brunn Księstwa Warszawskiego.

Za autora tego sukcesu uchodzi ge-
nerał Michał Sokolnicki (1760-1816), 
wychowanek Szkoły Rycerskiej, uczest-
nik wojny polsko-rosyjskiej 1792  r. 
oraz insurekcji kościuszkowskiej, do-
wódca doświadczony w  licznych bo-
jach epoki napoleońskiej, w tym kam-
panii 1807 r. na Pomorzu, gdzie wyróż-
nił się zdobyciem na Prusakach Słupska 
oraz odniósł sukcesy w potyczkach pod 
oblężonym Gdańskiem. Po wybuchu 
wojny polsko-austriackiej w 1809 r. od-
znaczył się ponadto m.in. w  starciach 
pod Grochowem i  Ostrówkiem, na-
stępnie prowadził ofensywę w głąb Ga-
licji, zmierzając w kierunku Sandomie-
rza. Sokolnicki był też pomysłodaw-
cą ataku na to strategicznie położone 
miasto, mieszczące olbrzymie magazy-
ny broni, którego zdobycie umożliwia-
ło kontynuowanie marszu sił polskich 
w kierunku Lwowa bądź Krakowa. Ge-
nerał nisko oceniał wartość bojową za-
łogi Sandomierza, złożonej głównie 
z niechętnie nastawionych do austriac-
kiego dowództwa polskich rekrutów 
i miał świadomość nie najlepszego sta-
nu fortyfikacji miejskich. 

Słabo przygotowany przez So-
kolnickiego szturm na Sandomierz 
w  dniu 17 maja 1809  r. załamał się, 
ale jednoczesny atak grupy gen. 

1 |	Model	pomnika	gen.	Michała	Sokolnickiego	
w	Sandomierzu	z	1930	r.	(wg	„Pamiętnik	
Świętokrzyski”,	Kielce	1931,	s.	267)

...............................................................................
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przetrwał prawdopodobnie do wrze-
śnia 1939 r., kiedy to zniszczony został 
przez Niemców wraz z całą pracownią 
artysty w Wolsztynie. 

Raz jeszcze powrócono w  San-
domierzu do idei budowy pomnika 
gen. Sokolnickiego w  1923  r. Świad-
czy o tym zachowane pismo Oddzia-
łu Sandomierskiego Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, wystosowa-
ne do Rady Miejskiej, informujące, iż 
w  związku z  „uroczystym przeniesie-
niem zwłok generała do grobu zasłużo-
nych Polaków na Skałkę Wielkopolską” 
w  Poznaniu podjęto akcję wzniesie-
nia w Sandomierzu pomnika bohate-
rowi z roku 1809. Mimo iż magistrat 
do inicjatywy odniósł się przychylnie, 
z  nieznanych przyczyn do realizacji 
pomnika i tym razem nie doszło (Ur-
szula Stępień, Niezrealizowany projekt 
pomnika gen. Michała Sokolnickiego 

w  Sandomierzu, [w:] Pamiętny rok 
1809. Obchody 200. rocznicy walk 
o  Sandomierz w  1809. Sandomierz 
5-7 czerwca 2009, Sandomierz 2010, 
s. 121-128).

Ostatecznie doczekał się Sokol-
nicki w  Sandomierzu jedynie tablicy 
pamiątkowej. Stanowi ją ufundowa-
na w stulecie walk o miasto marmuro-
wa płyta o  wymiarach 72 x 57,5 cm, 
umieszczona w  północnej nawie do-
minikańskiego kościoła św. Jakuba. 
Sporządzona na niej w kolorze złotym 
inskrypcja głosi: „Ś[WIĘTEJ] P[A-
MIĘCI] / Michałowi Nowina / SO-
KOLNICKIEMU / Jenerałowi bry-
gady b.w. polskich / ur[odzonemu] 
1760 r[oku] zm[arłemu] 1816 r[oku] 
/ obrońcy Sandomierza / w 1809 roku. 
/ Wdzięczni Sandomierzanie”. U dołu 
ozdobiono tablicę wykonanym w bie-
li, granacie i złocie herbem Sokolnic-
kich Nowina z  klejnotem (ks. Stani-
sław Makarewicz, Podominikański 
kościół i  klasztor św. Jakuba Apostoła 
w  Sandomierzu. Przewodnik, Sando-
mierz 1979, s. 102).

Arkadiusz Malejka

Za merytoryczną pomoc w przygotowaniu ar-
tykułu składam podziękowanie Paniom: Ur-
szuli Stępień, kustosz Muzeum Diecezjalnego 
w  Sandomierzu oraz Katarzynie Lisowskiej, 
autorce internetowego przewodnika po san-
domierskim kościele św. Jakuba http://www.
swietyjakub.republika.pl.

kartach Kroniki Diecezji Sandomier-
skiej ks. Andrzej Wyrzykowski, zain-
spirowany przez Aleksandra Rakow-
skiego, aptekarza z Zawichostu, lokal-
nego społecznika i filantropa, inicjato-
ra pomysłu upamiętnienia osoby gene-
rała. Wkrótce zorganizowano komitet 
budowy, na czele którego stanął biskup 
Marian Ryx, miejscowy ordynariusz. 
O wykonanie projektu pomnika zwró-
cono się do wielkopolskiego rzeźbiarza 
Marcina Rożka, który już na początku 
1911 r. wywiązał się z zadania. Następ-
nie podjęto w Petersburgu usilne stara-
nia o zgodę na realizację projektu, jed-
nak władze carskie na to nie zezwoli-
ły. Zamieszczona w „Pamiętniku Świę-
tokrzyskim” (Kielce 1931, s. 267) fo-
tografia modelu pomnika świadczy, 
że autor projektu zaproponował peł-
nopostaciowy wizerunek generała na 
wysokim cokole. Model monumentu 

Organizują Państwo wydarzenia kultural-
ne, kampanie albo projekty naukowe poświę-
cone tematowi dziedzictwa? Serdecznie za-
praszamy do ubiegania się o  Patronat Euro-
pejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 
(ERDK 2018).

W ramach trwających przez cały rok ob-
chodów ERDK odbędą się setki wydarzeń 
w  całej Polsce i  Europie. Wciąż można dołą-
czyć do programu, ubiegając się o oficjalny pa-
tronat ERDK dla wydarzeń, które przyczynia-
ją się do realizacji celów Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego.

Decyzję o  przyznaniu patronatu podejmu-
je polski koordynator ERDK 2018, którym jest 
Międzynarodowe Centrum Kultury w  Krako-
wie. Jakie wydarzenia mogą się ubiegać o pa-
tronat ERDK 2018?

•  odbywające się od 7 grudnia 2017 do 31 
grudnia 2018 r.;

•  mające charakter informacyjny, wystawien-
niczy, edukacyjny i społeczny (np. kampanie 
społeczne);

•  mające charakter naukowy/badawczy;
•  promujące projekty i  sieci związane z ERDK 

w  mediach tradycyjnych i  społeczno-
ściowych;

•  promujące debatę oraz zwiększające świa-
domość znaczenia i  roli dziedzictwa kultu-
rowego;

•  opierające się na współpracy ze społeczeń-
stwem obywatelskim, instytucjami, urzędami 
oraz innymi interesariuszami zewnętrznymi;

•  opierające się na wymianie doświadczeń 
i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami/
instytucjami.

Co można zyskać?
•  włączenie wydarzenia w program obchodów 

Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowe-
go w Polsce;

•  promocję wydarzenia na stronie www.
erdk2018.pl, w mediach społecznościowych 
oraz ogólnopolskim newsletterze ERDK;

•  możliwość korzystania z  oficjalnego logo 
ERDK oraz innych elementów identyfikacji 
wizualnej.

Jak to zrobić?
•  Wystarczy wypełnić formularz, który można 

znaleźć na stronie internetowej MCK, pod 
adresem: mck.krakow.pl/patronat-erdk-2018.

•  Otrzymają Państwo odpowiedź w  ciągu 
dwóch tygodni.

•  W razie pytań, prosimy o kontakt:  
a.lipczak@mck.krakow.pl.

Jak ubiegać się o patronat ERDK 2018? 

...........................................

2 |	Tablica	upamiętniająca	
gen.	Sokolnickiego	
w Sandomierzu

(fot. 2 – Katarzyna Lisowska)  

...........................................
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drogi z  Tczewa do Gdańska, naprze-
ciwko dóbr rycerskich Stangenberg. 
Na niewielkiej przestrzeni pod na-
miotami zgromadzonych było pra-
wie 12 tys. jeńców z  wszystkich nie-
mal dzielnic Austro-Węgier, wziętych 
do niewoli przez Prusaków podczas 
ofensywy niemieckiej w  Czechach 
i  na Śląsku w  1866  r. Osadzonych 
nadzorował specjalny regiment obro-
ny krajowej z siedzibą w Ortelsburgu 
(ob. Szczytno). 

Sprawa upamiętnienia zmarłych 
jeńców austriackich po raz pierwszy 
została wspomniana na łamach gaze-
ty „Wiener Zeitung” w 1887 r. Autor 
zamieszczonej w niej notatki prasowej 
ubolewał nad stanem zachowania gro-
bów i podkreślał, że miejsce to nie jest 

należycie pielęgnowane i  oznaczone. 
Kiedy przeczytał ją były jeniec prze-
bywający w  tczewskim obozie, Franz 
Windrich, postanowił razem z  daw-
nymi towarzyszami walki zebrać środ-
ki finansowe na ufundowanie po-
mnika ku czci zmarłych żołnierzy na 
tczewskich Suchostrzygach. Do ko-
mitetu założycielskiego przyłączył się 
również redaktor lokalnej „Elbe-Zei-
tung” – Ernst Rennert. Wystosowana 
też została odezwa do weteranów woj-
ny austriacko-pruskiej, zmobilizowa-
no wszystkie austriackie związki we-
teranów. Dzięki temu udało się zebrać 
w marcu 1888 r. kwotę około 402 flo-
renów. Pomysł poparły także władze 
gminy Suchostrzygi. 

Adolf Kögler, burmistrz Aus-
sig (obecnie Usti nad Łabą w  Cze-
chach) ogłosił projekt pomnika, na 
którym miał zostać wygrawerowany 
napis pamiątkowy: „Pomnik wszyst-
kich tych austriackich żołnierzy, którzy 
polegli lub zmarli w  Prusach w  woj-
nie 1866 r.” I już w  sierpniu 1888  r. 
można było rozpocząć budowę fun-
damentów. Pracami kierował Kon-
stantyn von Palubicki, który budo-
wę pomnika wspierał także material-
nie. Po materiał pojechał on specjal-
nie aż do Bunzlau (Bolesławiec) na 
Śląsk. Bryła została jednak wykonana 
już w  Gdańsku. Do pomnika, przy-
pominającego „wojnę między brać-
mi” w  1866 r., prowadziły trzy gra-
nitowe stopnie. Fronton ozdobio-
ny był pośrodku medalionem, w któ-
rym umieszczono dwugłowego orła 
austriackiego (wykonała go firma au-
striacka), a pod nim znajdował się na-
pis − dewiza Habsburgów po łaci-
nie „viribus unitis” (wspólnymi siła-
mi) i wydłutowana w kamieniu dedy-
kacja: „Zur Erinnerung an die wäh-
rend des Feldzuges im Jahre 1866 in 
Preußen verstorbenen österreichischen 
Krieger. Errichtet durch freiwillige 

Z Austrii na Pomorze
.........................................................................................................................................

Na obrzeżach Tczewa znaj-
duje się cmentarz, na któ-
rym pochowani są żołnie-
rze, jeńcy wojenni z okre-

su wojny prusko-austriackiej z 1866 r., 
przedstawiciele różnych narodowo-
ści, ofiary epidemii cholery w  latach 
sześćdziesiątych XIX w. Jest to jedyny 
taki obiekt w Polsce z pomnikiem ku 
czci zmarłych na cholerę żołnierzy ar-
mii austriackiej. 

Niewielki, położony na pagórku 
otoczonym drzewami cmentarz kry-
je szczątki 26 żołnierzy austriackich, 
którzy zmarli wskutek cholery w obo-
zie dla internowanych żołnierzy na te-
renie dawnej wsi Suchostrzygi (obec-
nie dzielnica Tczewa). Obóz ten usy-
tuowany był po zachodniej stronie 

..................................

1 | Pomnik 
w Tczewie ku czci 
zmarłych	żołnierzy

..................................
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tron ówczesnego cesarza austriackie-
go Franciszka Józefa I.

Tuż po pierwszej wojnie świato-
wej cmentarz znacznie podupadł. 
W  1930  r. zawaliło się ogrodzenie 
w  jego południowej części. Niepielę-
gnowane otoczenie zarosło krzakami 
i  zielskiem. W  1936  r. grupa miesz-
kańców miasta zwróciła się do Gene-
ralnego Konsulatu Austrii w  Gdań-
sku z prośbą o zainteresowanie się tym 
miejscem. Rząd austriacki zobowiązał 
się do wsparcia renowacji cmentarza. 

Dzięki temu przywrócono dawny wy-
gląd ogrodzenia, a także postawiono 
na miejscu starego nowy krzyż.

Po drugiej wojnie światowej oraz 
przez cały okres PRL sytuacja się po-
wtarzała. Opuszczony i  bezpański 
cmentarz niszczał, był systematycz-
nie dewastowany i  rabowany. Uszko-
dzony został obelisk oraz zabytkowy 
medalion, zniknął krzyż z 1937 r. Do-
piero w  1994  r. dzięki zainteresowa-
niu miłośników regionu, skupionych 
w  Nadwiślańskim Klubie Turystycz-
no-Krajoznawczym „Trsow” i  gdań-
skim Oddziale Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami zaczęto zastanawiać 
się nad ponowną odbudową cmenta-
rza. Sprawą zajęło się miasto i po upo-
rządkowaniu prawnym zabytku roz-
poczęły się prace rekonstrukcyjno-re-
montowe całego terenu. Wykona-
no konserwację zieleni, oczyszczono 
i splantowano teren, nasadzono krze-
wy od strony północnej, wykonano 
ciąg pieszy do obelisku i murku opo-
rowego. Ostatecznie wszystkie pra-
ce zostały zakończone w 1994 r. Od-
tąd cmentarz jest już w  gestii miasta 
Tczewa. 

Leszek Muszczyński 

Spenden seitens der Militär-Veteranen-
Vereine und der Bevölkerung Oesterre-
ichs” (Na pamiątkę austriackim żoł-
nierzom zmarłym w  Prusach w  cza-
sie wojny w  1866 roku. Wystawio-
no z  dobrowolnych składek stowa-
rzyszeń weteranów i  obywateli Au-
strii). W  stopniach wmurowano do-
kument, który powtarza treść dedyka-
cji i  podaje skład komitetu. Uroczy-
ste odnowienie i  poświęcenie cmen-
tarza nastąpiło 2 grudnia 1888 r., do-
kładnie w 40. rocznicę wstąpienia na 

Wydana	w	2016	r.	przez	Instytut	Sztuki	PAN	w	Warszawie	książka	Ratow-
nictwo dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących 

z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie za-
początkowała	serię	Materiały do dziejów ludwisarstwa,	której	założenia	zro-
dziły	 się	 wśród	 sympatyków	 powołanego	 w	 Instytucie	 Corpusu	 Campano-
rum	Poloniae.	Publikacja	autorstwa	Piotra	Jamskiego,	Dagny	Nestorow,	Ra-
fała	Nestorowa	i	Andrzeja	Włodarka,	wraz	z	dołączonym	do	niej	elektronicz-
nym	opracowaniem	kartoteki	 polskiego	Ratownictwa	Dzwonów	ewakuowa-
nych	w	głąb	Rosji	w	latach	1915-1921	(na	płycie	DVD),	jest	pierwszym	szer-
szym	ujęciem	tego	zagadnienia.	

Celem	 autorów	 było	 zebranie	 i	 opracowanie	 materia-
łów	archiwalnych	dotyczących	ewakuacji	dzwonów	z	kościo-
łów	 rzymskokatolickich	 i	 greckokatolickich	 z	 terenów	 zabo-
ru	rosyjskiego.	Punkt	wyjścia	do	badań	stanowił	zespół	doku-
mentów	przechowywanych	w	zbiorach	Litewskiego	Państwo-
wego	Archiwum	Historycznego	w	Wilnie,	 pozyskany	w	 trak-
cie	akcji	 inwentaryzacji	dzwonów	kościelnych,	zainicjowanej	
przez	 członków	 moskiewskiego	 i	 petersburskiego	 Towarzy-
stwa	Opieki	nad	Zabytkami.	Dokumenty	zachowane	w	wileń-
skich	 i	moskiewskich	 zbiorach	 zawierają	wszystkie	 dane	 hi-
storyczne	dotyczące	danego	zabytku	oraz	przerysy	inskrypcji,	
plakiet,	 rysunki	 i	 fotografie.	 Przechowywane	w	Wilnie	 karty	
inwentarzowe	stanowią	cenny	materiał	dla	badaczy	polskiego	

ludwisarstwa	i	są	najbogatszym	zespołem	archiwaliów	na	temat	dzwonów	na	
obszarze	dawnej	Rzeczypospolitej.	

Publikacja	 zawiera	 siedem	esejów.	W	pierwszym	 zarysowano	dzieje	 ak-
cji	 polskiego	 Ratownictwa	 Dzwonów	 ewakuowanych	w	 głąb	 Rosji	 w	 latach	
1951-1921,	a	kolejne	mają	charakter	obszernych	indeksów	i	spisów,	pomoc-
nych	przy	korzystaniu	z	cyfrowej	kartoteki.	Każdy	tekst	został	poprzedzony	
merytorycznym	komentarzem.	Materiały	te	dotyczą	m.in.	animatorów,	dele-
gatów	i	współpracowników	akcji	Ratownictwa	Dzwonów,	miejsca	składowa-
nia	dzwonów	podczas	ewakuacji,	odczytanych	 inskrypcji.	Dużo	miejsca	po-
święcono	konstrukcji	cyfrowego	opracowania	kartoteki	polskiego	Ratownic-

twa	Dzwonów	(założenia	bazy,	ogólny	schemat	wpisu,	spo-
sób	przeszukiwania),	zamieszczono	również	wykaz	ludwisa-
rzy	i	ich	dzieł	odnotowanych	w	czasie	prac	inwentaryzacyj-
nych,	spis	fundatorów	dzwonów	wraz	z	zestawieniem	miej-
scowości,	z	których	pochodzili.	

Książkę	uzupełniają	obszerne	aneksy	ilustracyjne	przed-
stawiające	karty	 inwentarzowe,	odbitki	dekoracji	 i	 złotnic-
twa,	fotografie	dzwonów	i	zdjęcia	ilustrujące	przebieg	akcji	
ich	odzyskiwania.	Na	końcu	znajdują	się	streszczenia	w	języ-
ku	angielski,	rosyjskim	i	niemieckim.

Autorzy	 podkreślają,	 że	 publikacja	 adresowana	 jest	 do	
szerokiego	 kręgu	 badaczy:	 historyków,	 historyków	 sztuki,	
badaczy	dziejów	kościołów,	a	nawet	muzykologów.	

Spotkanie z książką

RATOWNICTWO	DZWONÓW

..........................

2 |	Tablica	
na	pomniku

(zdjęcia: Leszek 
Muszczyński) 

..........................
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Fiodorowa „zmarłego od rany w  25 
roku życia” 10 czerwca 1833 r. Praw-
dopodobnie nagrobek ten umieszczo-
no nieopodal kościoła z powodu nie-
istnienia w  tamtym czasie wydzie-
lonej części prawosławnej. Inne po-
chówki prawosławne z  tego okresu 
nie zachowały się.

Najmłodszym obiektem jest ulo-
kowany w sektorze „27” krzyż z zespa-
wanych rurek, ustawiony przy poro-
śniętej bluszczem mogile. Tego typu 
krzyże były rozpowszechnione w  la-
tach sześćdziesiątych XX w. Niestety, 
blaszana tabliczka całkowicie pozba-
wiona jest farby i  nie wiadomo, kto 
tutaj spoczął.

Najprawdopodobniej w  związku 
z otwarciem linii kolejowej w 1862 r. 
liczba ludności prawosławnej w  Kut-
nie znacznie wzrosła. Funkcjonowały 

trzy cerkwie. Zapewne w  ostatniej 
ćwierci XIX  w. w  obrębie cmentarza 
rzymskokatolickiego powstał cmen-
tarz prawosławny. Od obecnej ul. Po-
morskiej wiedzie do tej części brama. 
Aleja za nią dzieliła cmentarz, jak się 
wydaje, na katolicki i  prawosławny. 
Ogrodzenia między nimi prawdopo-
dobnie nie było. Cmentarz prawo-
sławny ciągnął się od bramy wzdłuż 
alei po jej lewej stronie (licząc od wej-
ścia) przez obecne sektory „23”, „24” 
i  „25”. Na ich obszarze zachował się 
zespół kilkunastu prawosławnych na-
grobków i  pomników z  piaskow-
ca. Wiele z  nich nadal jest otoczo-
nych piaskowcowymi słupkami i  po-
zostałościami rurkowych ogrodzeń. 
Część obiektów jest wykonana w sty-
lu secesyjnym. Jak na zabytki, który-
mi od 100 lat nie opiekują się rodzi-
ny, obiekty są w większości w dobrym 
stanie, choć czas i  warunki atmos-
feryczne nieubłaganie robią swoje. 
Kwatery z grobami prawosławnymi są 
obecnie częścią cmentarza rzymsko-
katolickiego.

Spoczęli tu m.in.: Wołdimir (?) 
Wasiliewicz Brunetko (zm. 1903), 
syn żandarma (?) − niewielka płyt-
ka z piaskowca ozdobiona jest w gór-
nej części rozetkami i krzyżem; Alek-
sy Lebiediew (zm. 1900) – młodszy 
strażnik Straży Ziemskiej Powiatu 
Kutnowskiego − na grobie neoklasy-
cystyczny pomnik z piaskowca; Olga 
Gierasimowna Pajzanskaja (1851- 
-1905) – żona radcy dworu − na gro-
bie secesyjny pomnik z  piaskowca 

Prawosławne nagrobki 
na cmentarzu w Kutnie

.........................................................................................................................................

Na cmentarzu rzymskoka-
tolickim w  Kutnie przy 
ul. Cmentarnej zachował 
się ciekawy zespół pomni-

ków i nagrobków po dawnych prawo-
sławnych mieszkańcach miasta.

Najstarszy prawosławny zabytek 
znajduje się w części katolickiej cmen-
tarza, w  pobliżu kościoła cmentar-
nego w  sektorze „9”. Jest to powstały 
w latach trzydziestych XIX w. nagro-
bek w całości odlany z żeliwa. W gór-
nej części płyty epitafijnej umiesz-
czono pokaźny krzyż, a pod inskryp-
cją zachowały się pozostałości wypu-
kłej czaszki z  żeliwa, niegdyś opar-
tej na piszczelach. Pomnik ufundo-
wali oficerowie Huzarskiego Puł-
ku „Erc” – Herzoga Ferdynanda dla 
„dzielnego towarzysza” porucznika 
Nikołaja Pawłowicza Maksymowicza 

Akcja cmentarze

............................................................................... 

1 |	Pomnik	Aleksego	Lebiediewa

2 |	Pomnik	Olgi	Pajzanskiej
1 2
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Neoklasycystyczny pomnik z  pia-
skowca ozdobiony niegdyś owalną fo-
tografią kryje pamięć o zapomnianym 
dramacie. Spoczął tu Semen Paluch 
(zm. 1911) – młodszy strażnik ziem-
ski z  pow. kolskiego w  Guberni Ka-
liskiej, który zginął „z rąk złoczyńcy” 
na służbie w  miejscowości Kłodawa. 
Obok znajduje się piękny neoklasy-
cystyczny pomnik z secesyjnym krzy-
żem (uszkodzony stoi oparty na zie-
mi) na grobie Ippolita Władimirowi-
cza Nikitina (zm. 1900?) – podpo-
rucznika 4. pułku strzelców. Na pod-
stawie pod krzyż umieszczono zdob-
ne akroteria i  wypukłorzeźbiony 
wieniec.

Bardzo nietypowy kształt ma se-
cesyjny pomnik z  ukośnie umiesz-
czonym epitafium wpisanym w  sty-
lizowaną symbolikę złamanego drze-
wa. Upamiętnia on Pietię Sidorowa 
(1899-1902) – trzyletniego syna se-
kretarza magistratu (Kutna?). Rów-
nież secesyjny pomnik z piaskowca do 
złudzenia przypominający pień drze-
wa stanął na grobie Nikołaja Konstan-
tynowicza Zwierkowa – porucznika 
4. pułku strzelców. 

Głaz zwieńczony wieloramiennym 
krzyżem ustawiony jest na grobie, 

w którym spoczął Władimir Aleksan-
drowicz Felisow (zm. 1887) – pod-
porucznik 4. batalionu (?) strzel-
ców. Prosty pomnik czci z  kolei pa-
mięć studenta medycyny Uniwersy-
tetu Moskiewskiego (?) Jewgienija 
Wasiliewicza. Krótkie trzy lub czte-
roliterowe nazwisko, zakończone jak 
się zdaje na „ik”, pozostaje nieczytel-
ne z powodu erozji kamienia. W gór-
nej części pomnika umieszczony jest 
skrót – najprawdopodobniej litery 
„WO – OISD” (?). Na grobie dzie-
ci Fiodora (?) Plijenko (?) – starsze-
go strażnika (ziemskiego?) pow. kut-
nowskiego znajduje się secesyjny po-
mnik, ale z powodu erozji piaskowca 
daty śmierci są nieczytelne. 

W katolickiej części, sąsiadującej 
z prawosławnymi grobami, pod grani-
towym obeliskiem spoczęła Francisz-
ka z Ptaszyńskich Iwanow (zm. 1908) 
– żona kapitana 4. pułku strzelców.

Dla osób zainteresowanych dzie-
jami ludności prawosławnej na tere-
nie obecnego woj. łódzkiego zabytki 
kutnowskiego cmentarza są wartym 
polecenia źródłem wiedzy o  prze-
szłości. 

Mirosław Pisarkiewicz

(stylizowana Golgota) ufundowany 
przez dzieci zmarłej; Wiera Iwanow-
na Pietrowskaja (zm. 1904) − płyta 
nagrobna ozdobiona wykutymi w pia-
skowcu czterema „uchwytami”, epi-
tafium stylizowane na arkusz papie-
ru przyciśnięty od góry krzyżem, pod 
nim wypukłorzeźbiony wieniec; Ilia 
Iwanowicz Danieluk (zm. 1911) – 
starszy strażnik (ziemski?) pow. kut-
nowskiego i jego żona Jelena Iwanow-
na Danieluk (zm. 1911) − z  boku 
i z tyłu secesyjnego pomnika formuły 
modlitewne.

Szczególnie przejmujące jest znisz-
czone erozją epitafium na secesyjnym 
pomniku Iwanowych (Golgota po-
zbawiona obecnie krzyża). Pochowa-
no tu czwórkę lub piątkę przedwcze-
śnie zmarłych dzieci kapitana Iwano-
wa (?) – oficera 4. pułku strzelców, 
w  tym kilkumiesięczną Marusię (zm. 
1896). Równie przejmujący jest napis 
na leżącym na ziemi piaskowcowym 
krzyżu: „Drogim dzieciom …”. Pocho-
wano tu Katię i  Mitię Jefimowych 
(1896-1907) – lata życia są wspólne 
dla obojga dzieci. Piękny, choć uszko-
dzony secesyjny pomnik znajduje się 
na grobie maleńkiego Sierioży Lessera 
(1891-1892) – syna pułkownika.

.....................................

3 |	Secesyjny	pomnik	
Sierioży	Lessera

4 |	Pomnik	Nikołaja	
Zwierkowa

(zdjęcia: Mirosław 
Pisarkiewicz)

.....................................
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W 2017 r. najcenniejszym 
nabytkiem Muzeum 
Narodowego w  Kra-
kowie były zbiory Mu-

zeum i  Biblioteki Książąt Czartory-
skich, które 21 czerwca 2017 r. zostały 
przekazane muzeum na własność przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. W tym samym roku do kolek-
cji najstarszego polskiego muzeum na-
rodowego trafiło jeszcze wiele innych 
cennych dzieł sztuki, pozyskanych na 
różne sposoby. Dzięki finansowemu 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego dołączyło osiem 
cennych dzieł, m.in. takich znakomi-
tych artystów, jak Stanisław Wyspiań-
ski, Józef Mehoffer i August Zamoyski.

Karton „Kościół”, jako kompozy-
cja malarska, stanowi całość z  zaku-
pionym do zbiorów MNK w 2014 r. 
kartonem „Wiara” (1900). Współ-
tworzy z  nim projekt witraża „Naj-
świętszy Sakrament”, jednego z ośmiu 
witraży Józefa Mehoffera w  nawach 
bocznych katedry fryburskiej z  lat 

1895-1919, które stanowią dzieło 
jego życia i są arcydziełem sztuki mo-
numentalnej w  skali światowej. Za-
kup kartonu „Kościół” wpisuje się 
w  wieloletnią strategię wykupu ko-
lejnych dzieł Józefa Mehoffera, któ-
rych bogaty zbiór został zdeponowa-
ny w MNK.

August Zamoyski, artysta zwią-
zany z  poznańską grupą Bunt i  for-
mistami, szybko wykształcił własny, 
nowatorski styl, przekraczający za-
łożenia obu ugrupowań. Zakupio-
ny do zbiorów MNK „Portret Ka-
jetana Morawskiego” łączy w  sobie 

Nowe nabytki 
Muzeum 
Narodowego 
w Krakowie
.........................................................................................................................................

................................................................................ 

1 |	Józef	Mehoffer,	„Kościół”,	1900,	akwarela,	
gwasz,	papier	naklejony	na	płótno,	wym.	678,5	
x	163	cm

2 |	August	Zamoyski,	„Portret	Kajetana	
Morawskiego”,	ok.	1917,	gips,	odlew,	wym.	45,5	
x	19	x	28,5	cm1

2
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syntetyczne spojrzenie na rzeźbiarską 
bryłę z uchwyceniem charakterystycz-
nych cech fizjonomii portretowane-
go. Zakup wpisuje się w  założenia 
strategii muzeum: dążenie do wykupu 
ważnych depozytów, by w ten sposób 
zagwarantować publiczności ciągły 
dostęp do istotnych dzieł sztuki. Jest 
to również jedyne dzieło Zamoyskie-
go w zbiorach Muzeum Narodowego.

W 2017  r. Muzeum Narodowe 
w Krakowie przeznaczyło ze środków 
własnych na uzupełnienie kolekcji po-
nad 360 000 zł. Szczególne znaczenie 
dla zbiorów mają zakupione ikony, 
tkaniny historyczne oraz meble pro-
jektowane przez artystów związanych 
z  reaktywowaną po wojnie spółdziel-
nią „Ład”.

Zakupiona ikona „Matka Boska 
Miłosierna” / „Archanioł Michał” 
należy do rzadkich przykładów dzieł 
procesyjnych, dwustronnie malowa-
nych i opracowanych snycersko, a do 
tego – mimo tej funkcji i  jej wieku – 
zachowana jest bardzo dobrze. Wi-
doczna u  dołu inskrypcja wskazuje 
donatora i, pośrednio, miejsce prze-
znaczenia. W  sytuacji powszechnej 
anonimowości dzieł malarskich kręgu 
wschodniego ma to wartość wprost 

bezcenną, ponieważ sytuuje zabytek 
w  konkretnej przestrzeni historycz-
no-kulturowej. Zakup stanowi zna-
komite uzupełnienie kolekcji ikon 
MNK – jako drugi przykład dwu-
stronnej ikony procesyjnej obok iko-
ny „Trójcy Świętej” / „Matki Boskiej 
Znaku”. Ikona „Matka Boska Miło-
sierna” / „Archanioł Michał” prezen-
tuje także dobry poziom warsztatowy.

Kilim karamani związany z  po-
dróżą i pobytem Jana Matejki na Bli-
skim Wschodzie w 1872 r. to tkanina, 
która w  przeszłości należała do cór-
ki malarza, Heleny i  zięcia Jana Ma-
tejki – Józefa Unierzyskiego. W zbio-
rach Domu Jana Matejki znajdu-
ją się dokumenty, szkice rysunkowe, 

zabytkowe fotografie i  rzemiosło ar-
tystyczne, związane z  powyższą wy-
prawą podróżniczą malarza. Zaku-
piona tkanina jest cennym nabytkiem 
uzupełniającym zespół kolekcjoner-
ski Jana Matejki. Pozyskanie karama-
ni jest również istotne ze względu na 
planowaną w 2018 r. w MNK wysta-
wę z  okazji jubileuszu 120 lat istnie-
nia muzeum biograficznego Jana Ma-
tejki.

Zdecydowana większość nabyt-
ków Muzeum Narodowego w  Kra-
kowie w 2017 r. pochodzi z darowizn 
− ponad 4 000 obiektów przekazały 
osoby prywatne oraz instytucje z kra-
ju i  zagranicy. Jest wśród nich nama-
lowany w  1925  r. obraz Władysława 

.........................................................................................................................................

................................................

3 |	„Archanioł	Michał”	(jedna	
ze	stron	ikony	procesyjnej	
„Matka	Boska	Miłosierna”	/	
„Archanioł	Michał”),	pierwsza	
poł.	XVII	w.,	wym.	103,5	x	
56,5	cm

4 | Kilim karamani z kolekcji 
Jana	Matejki,	przed	1872,	
wełna,	wym.	81	x	320	cm

5 |	Władysław	Jarocki,	
„Hucuł”,	1925,	olej,	płótno,	
wym.	158,5	x	132	cm

(zdjęcia: 1 − Mirosław Żak, 
2 – Paweł Czernicki, 3 – Karol 
Kowalik, Mateusz Szczypiński, 
4 – Bartosz Cygan, 5 – Jacek 
Świderski)

................................................
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To był dobry rok! Muzeum 
Okręgowe w  Suwałkach, 
dzięki wsparciu finanso-
wemu Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Prezydenta Miasta Suwałki, wzboga-
ciło swoje zbiory malarstwa Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego trzema obra-
zami: „Wilkami w nocy”, „Orszakiem 
wieśniaków” i  „Śmiejącą się dziew-
czyną”. Każde z  dzieł o  innej tematy-
ce, z  innego okresu twórczości, od-
mienne w  charakterze, nastroju, ma-
nierze malarskiej. Pierwsza z kompo-
zycji, przedstawiająca dwa wilki wśród 
śnieżnych pustkowi, została nagro-
dzona w 1910 r. złotym medalem na 
paryskim Salonie. Duży (74 x 104 
cm), „galeryjny” nokturn wywiera 

wrażenie emanującą z  płótna ciszą 
i  bezruchem. Kompozycyjnie jednak 
wiele się w nim dzieje – skośnie prze-
cinająca przedstawioną płaszczyznę 
ciemna toń rzeki, wilk na pierwszym 
planie zapatrzony w dal ponad jej za-
kosami, i  drugi, hipnotyzujący widza 
złotym blaskiem swoich oczu, a sto-
jący w  głębi, na dalekim drugim pla-
nie. Śnieg połyskujący wielobarw-
nie w blasku niewidocznego księżyca 
i  ciężkie, ciemne niebo ponad hory-
zontem, na którym cicho i  spokojnie 
trwają otulone lasem chaty przysypa-
ne śniegiem. „Wilki w nocy” stały się 
ozdobą suwalskiej kolekcji.

To samo można powiedzieć 
o  „Orszaku wieśniaków”, który nale-
ży do popularnej w twórczości artysty 

Dobry rok 
Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach
..............................................................................................................................................

Jarockiego „Hucuł”. Do tej pory Mu-
zeum Narodowe w  Krakowie nie po-
siadało w  kolekcji tak charaktery-
stycznej dla tego artysty i  tak efek-
townej pracy. Jest to monumental-
ne, mocne, pełne malarskiego tem-
peramentu i  niezwykle dekoracyjne 
przedstawienie Hucuła – tzw. pała-
marza („kościelnego” w cerkwi) – sto-
jącego w  drzwiach drewnianej cer-
kiewki w  Worochcie. Praca była pre-
zentowana na wystawie Towarzy-
stwa Artystów Polskich „Sztuka”, na-
stępnie, w  1926  r., na XV Międzyna-
rodowej Wystawie Sztuki w  Wenecji. 
W 1929 r. obraz znalazł się na cieszą-
cej się dużym powodzeniem wystawie 
sztuki polskiej w salach stowarzyszenia 
artystycznego Pulchri Studio w  Ha-
dze, a następnie w  Stedelijk Museum 
w  Amsterdamie. Zakupiło go wów-
czas Gemeente Museum w Hadze. Do 
zbiorów MNK obraz trafił jako dar 
Drents Museum w Assen (Holandia).

Z kolei Tabulae Jablonovianae ex 
arboribus genealogicis familiarum Sla-
vicarum Regni Poloniae, nec non extra-
nearum ab iis prognatarum collectae 
opera et studio authoris perfectus ac ube-
rius novissima (Amstelodami MDC-
CXLIII, Norimbergae 1748) Józefa 
Aleksandra Jabłonowskiego to dzie-
ło genealogiczno-heraldyczne zawie-
rające 80 tablic z wywodami genealo-
gii rodów panujących w Europie, m.in. 
w Polsce: Piastów i Jagiellonów oraz 
dawnych Słowian, panujących w Cze-
chach, książąt moskiewskich czy wład-
ców Litwy. Towarzyszą im drzewa ge-
nealogiczne kilkudziesięciu polskich 
rodów magnackich. Dwukrotnie opu-
blikowane (Amsterdam 1743 i No-
rymberga 1748) wielkie tablice gene-
alogiczne rodów polskich są pierwszy-
mi w naszej historiografii tak dogłęb-
nie opartymi na źródłach opracowa-
niami genealogicznymi. Żaden z za-
chowanych egzemplarzy tego dzieła 
nie jest kompletny: brakuje najczęściej 
po kilka tablic genealogicznych, nie-
których w wyniku problemów z proce-
sem wydawniczym, a innych – zapew-
ne z powodu zbytniego „zaczytania”. 
Dar dyrektora MNK dr. hab. Andrze-
ja Betleja.

Grażyna Wieczorek 1
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tematyki, ale z pewnością przewyższa 
inne dzieła ze swojego kręgu mistrzo-
stwem wykonania. Refleksy światła 
odbijające się w  kałużach na rozmo-
kłej drodze, topniejący śnieg połysku-
jący wszystkimi kolorami tęczy, pełna 

dynamiki kompozycja, brawurowe 
skróty perspektywiczne czynią z  tej 
niewielkiej (58,5 x 45 cm) pracy dzie-
ło o  dużym formacie. „Orszak wie-
śniaków” znalazł swoje dobre miejsce 
na galerii Alfreda Wierusza-Kowal-
skiego i  przyciąga wzrok wszystkich 
zwiedzających.

Nietypowa dla twórczości artysty 
jest „Śmiejąca się dziewczyna”. Alfred 
Wierusz-Kowalski nie był wytraw-
nym portrecistą, chociaż talentu także 
w tym kierunku nie można mu odmó-
wić, mając na uwadze jego „Autopor-
tret z  paletą” (przed 1900, olej, płót-
no, 160 x 110 cm, Muzeum Okręgo-
we w  Suwałkach, depozyt Muzeum 
Narodowego w  Warszawie), wykona-
ny na zamówienie Ignacego Korwi-
na-Milewskiego. Wierusz-Kowalski 
namalował zaledwie kilka portretów, 
wśród nich portret żony Jadwigi czy 
zaginiony podczas drugiej wojny świa-
towej obraz „Freiherr von Lutz na po-
lowaniu na kozice”, który od 1889  r. 
należał do zbiorów Nowej Pinakoteki 

w  Monachium. Tym bardziej cieszy 
obecność na suwalskiej stałej wysta-
wie malarza wdzięcznego, niewielkie-
go portretu młodej, roześmianej wie-
śniaczki. Dziewczyna nie ma imie-
nia ani nazwiska, być może wizeru-
nek (olej, deska, 31,5 x 21,5 cm) po-
wstał jako studium do większego ob-
razu, o  czym świadczyć może swo-
boda malowania, szeroki dukt pędz-
la, a  przede wszystkim – sposób ka-
drowania. „Śmiejąca się dziewczyna” 
jest wyrazem widocznej radości two-
rzenia, jaką Alfred Wierusz-Kowal-
ski z pewnością odczuwał, malując ten 
pogodny, a piękny malarsko obraz. 

Dzięki finansowemu wsparciu 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego oraz Miasta Suwałki 
w  2017  r. czternaście prac z  wystawy 
stałej Alfreda Wierusza-Kowalskiego 
i  polskiego malarstwa monachijskie-
go zostało poddanych zabiegom kon-
serwacyjnym. Przeprowadzone pra-
ce przywróciły blask obrazom oraz 
dwóm rysunkom i  jednej akware-
li, które na co dzień prezentowane są 
na stałych ekspozycjach muzealnych. 
Drobne lub większe rekonstrukcje 
warstwy malarskiej, naciąganie płót-
na, dodanie krajek, przemycie i nowe 
werniksy oraz inne konserwatorskie 
poczynania wydobyły wszystkie war-
tości artystyczne i piękno dzieł Alfre-
da Wierusza-Kowalskiego, Władysła-
wa Maleckiego, Włodzimierza Łosia, 
Zygmunta Ajdukiewicza i  Zdzisława 
Suchodolskiego. 

Pełnię pomyślnego roku dla statu-
towych działań Muzeum Okręgowe-
go w  Suwałkach zapewniło przyjęcie 
przez Laboratorium Analiz i Nienisz-
czących Badań Obiektów Zabytko-
wych w Krakowie wniosku na opraco-
wanie strategii ochrony dla dzieł sztu-
ki, które mają szczególne znaczenie 
dla kultury. Przeprowadzone badania 
i przygotowane wytyczne, które w su-
walskim muzeum powinny być prze-
strzegane, pozwolą utrzymać w  sa-
lach wystawowych standardy obowią-
zujące w  muzealnictwie, zapewniają-
ce dziełom sztuki optymalne warunki 
klimatyczne. 

Eliza Ptaszyńska

..............................................................................................................................................

................................

1 |	Alfred	Wierusz-
-Kowalski, „Wilki 
w	nocy”,	przed	
1910,	olej,	płótno,	
wym.	74	x	104	cm

2 |	Alfred	Wierusz-
-Kowalski,	„Orszak	
wieśniaków”,	przed	
1900,	olej,	płótno,	
wym.	58,5	x	45	cm

3 |	Alfred	Wierusz-
-Kowalski, 
„Śmiejąca	się	
dziewczyna”,	olej,	
deska,	wym.	31,5	x	
21,5	cm

(zdjęcia: Witold 
Jurkiewicz)

................................

2
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projektów. Zespół ten został zaku-
piony do zbiorów Muzeum Warsza-
wy w 2017 r. dzięki dofinansowaniu 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, w  ramach Programu: 
Kolekcje muzealne. Na wystawę tra-
fiły rysunki, które udało się poddać 
zabiegom konserwatorskim w  mu-
zealnej pracowni konserwacji papie-
ru w  2017  r. Pozostałe projekty są 

sukcesywnie konserwowane w  roku 
bieżącym.

Zakupiony zespół projektów z fir-
my Braci Łopieńskich to niezwykle 
cenne uzupełnienie muzealnej ko-
lekcji brązów i  sreber z  tego najbar-
dziej znanego warszawskiego zakła-
du brązowniczego. Dotychczas mu-
zeum nie posiadało w swych zbiorach 
materiałów, które dokumentowałyby 

Projekty warsztatowe 
wytwórni 
Braci Łopieńskich

..............................................................................................................................................

Od połowy listopada do 
końca grudnia 2017  r. 
w  Muzeum Warszaw-
skiej Pragi, oddziale Mu-

zeum Warszawy, można było obej-
rzeć 21 projektów warsztatowych 
pochodzących z  warszawskiej fir-
my brązowniczej Braci Łopieńskich. 
Na wystawie zaprezentowano część 
prac z  kolekcji, liczącej łącznie 78 

1 2
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pracę twórczą poprzedzającą wyko-
nanie wyrobu. Muzeum gromadzi wy-
roby Łopieńskich od lat pięćdziesią-
tych XX  w. i  obecnie ma ich ponad 
80. Są wśród nich przede wszystkim 
brązy (medale, plakiety, rzeźby, przed-
mioty dekoracyjne, redukcje pomni-
ków), a także kilka użytkowych sre-
ber oraz platerów. Zakupione pro-
jekty pozwalają „zajrzeć” na zaplecze 
pracowni brązowniczej i zapoznać się 
z pracą koncepcyjną i techniczną wy-
konywaną w czasie tworzenia modeli 
do przedmiotów użytkowych i deko-
racyjnych.

Projekty ukazują, jak różnorodna 
pod względem asortymentu i  stoso-
wanego wzornictwa była oferta firmy 
Bracia Łopieńscy. W  skład zakupio-
nego zespołu wchodzą rysunki z róż-
nych etapów funkcjonowania zakła-
du – od pierwszych lat XX  w. aż po 

lata trzydzieste tego wieku. Znajdują 
się na nich projekty m.in.: talerzy, ze-
garów, serwisu do herbaty, grotów do 
sztandarów, świeczników, tacy, para-
mentów kościelnych, kraty okiennej, 
drzwi do warszawskiego soboru, tabli-
cy pamiątkowej, ryngrafu, okuć. Ry-
sunki są zazwyczaj opatrzone warszta-
towymi notatkami, obliczeniami, za-
wierają również numery modeli i pie-
częcie firmowe.

Zespół projektów warsztatowych 
Braci Łopieńskich przetrwał dzięki 
staraniom rodziny, która przez czte-
ry pokolenia prowadziła firmę. Ze 
względu na zniszczenia wojenne oraz 
nietrwałość tego typu materiałów 
projekty stanowią dla Muzeum War-
szawy bardzo cenny materiał badaw-
czy i wystawienniczy.

Monika Siwińska

W oczekiwaniu 
na publikację

Historycy sztuki, muzealnicy 
i  wszyscy mający do czynie-
nia z dawnym złotnictwem co 
jakiś czas w opracowywanych 
tekstach znajdują niezrozu-
miałe dziś określenia. Są to 
np. nazwy narzędzi, technik, 
materiałów, terminy stosowa-
ne w dawnych warsztatach 
złotniczych. Typowy przykład 
stanowią tu spisy inwentarzo-
we po zmarłych złotnikach, po 
których zachowały się czasem 
ich prace, opisy narzędzi, ale 
często nie wiemy, o  jakie na-
rzędzia, materiały czy czynno-
ści chodzi.
W związku z tym informuje-
my, że dobiegają końca pra-
ce nad stworzeniem specja-
listycznego słownika termi-
nów używanych ongiś w daw-
nych warsztatach. Jest to wy-
nik wieloletniej pracy Jacka 
A.  Rochackiego, zajmujące-
go się od dziesięcioleci daw-
nym warsztatem złotniczym, 
w tym sprawą terminologii, 
autora książki Traktat o sztuce 
złotniczej Benvenuta Cellinie-
go, zawierającej tłumaczenie 
Traktatu na język polski. Przy-
gotowywany obecnie słownik 
zawiera 134 strony A4 i defi-
niuje 503 hasła, opatrzone ilu-
stracjami.

redakcja

.............................. 

1 | Projekt 
srebrnej	buliery,	
przed	1914,	
akwarela,	ołówek,	
papier,	wym.	53,5	
x	45,5	cm

2 | Projekt 
neogotyckiej	
puszki	na	
komunikanty, 
1900-1939,	
akwarela, tusz, 
ołówek,	kalka	
techniczna,	wym.	
45,5	x	30	cm

3 | Projekt 
kościelnego	
świecznika	w	stylu	
neogotyckim,	
1900-1939,	
ołówek,	papier,	
wym.	70	x	45	cm

(zdjęcia: Adrian 
Czechowski, Igor 
Oleś)

..............................
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WW  
wiedzieć więcej

Rubryka	 ta	 poświęcona	 jest	
przedmiotom,	 o	 których	 nie	

wiemy,	 do	 czego	 w	 przeszłości	
służyły	 oraz	 kiedy	 i	 gdzie	 po-
wstały.	 Jednocześnie	 będzie-
my	 pomagać	 Czytelnikom	 w	 do-
kładniejszym	 poznaniu	 różnych	
dzieł	 sztuki,	 które	mają	w	 swo-
ich	 zbiorach	 i	 nie	potrafią	okre-
ślić	 np.	 ich	 twórcy,	 lat	 powsta-
nia,	 stylu,	 przypuszczalnej	 ceny	
itp.	 Redakcja	 w	 porozumieniu	
z	 ekspertami	 będzie	 starała	 się	
zdobyć	 jak	 najwięcej	 informacji	
i	przedstawi	je	w	tej	rubryce.

1 2

„Szanowna Redakcjo!
Z uwagi na to, iż tak mało jest pa-

miątek rodzinnych, chciałbym się po-
chwalić czeskim pucharkiem z lat 
1830-1850 – tyle dowiedziałem się 
o  tym przedmiocie od pracowników 
muzeum, w którym jakiś czas temu 
podjąłem próbę sprzedaży zabytku. 
Próba ta zakończyła się jednak nie-
powodzeniem […] w związku z czym 
ten piękny, a przy tym wyjątkowy, jak 
się okazało, ze względu na unikatowe 
zdobnictwo przedmiot pozostał u mnie 
i tak jak było do tej pory przypomina 
mi dawne czasy.

Pucharek ma wysokość 15,7 cm 
i średnicę kielicha 9,1 cm. Grubość szkła 
kielicha wynosi 0,4 cm. Przez wiele lat 
pucharek znajdował się w domu rodzin-
nym mojej babci w Jaźwinach koło Pi-
lawy (okolice Garwolina), od której 
później ów »skarb« otrzymałem. Pu-
charek »grał« w kilku przedstawie-
niach teatralnych mojego ojca Edwarda 

Garwolińskiego w jednym z najstarszych 
teatrów amatorskich w Polsce (Teatr im. 
Stefana Jaracza w Otwocku). Widocz-
ny na zdjęciu odprysk szkła wielkości pa-
znokcia palca środkowego (il. 1) to ślad 
»zabawy« zabytkowym rekwizytem 
młodych aktorów z tego teatru. Co wię-
cej, moja babcia, nieświadoma wartości 
zabytkowej pucharka, trzymała w nim 
przez wiele lat cięte kwiaty. Stąd wi-
doczny na zdjęciach matowy zaciek, któ-
rego w  żaden domowy sposób nie moż-
na usunąć. Nie bacząc na te manka-
menty, bardzo jestem ciekaw fachowe-
go opisu tego naczynka. Czy jest to wy-
rób wykonany na czyjeś specjalne zamó-
wienie? Jaka tajemnica zakodowana jest 
w wygrawerowanej na pucharku scenie 
(il. 2)?

Z góry bardzo dziękuję 
za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam”

Robert Garwoliński
Twardogóra
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Z prośbą o przedstawienie opinii 
na temat opisanego przedmiotu zwró-
ciliśmy się do jednego z naszych auto-
rów a zarazem specjalisty w tej dzie-
dzinie – Adama Włodarczyka, obec-
nie doktoranta na Wydziale Ceramiki 
i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Oto jego odpowiedź:

„Pamiątki po przodkach są przesy-
cone emocjami. Przedstawiają olbrzy-
mią wartość sentymentalną, wielo-
krotnie przewyższającą ceny rynkowe. 
Przekazywane z rąk do rąk, stanowią 
bezcenne dziedzictwo, lecz często jest 
ono zapisane tylko w pamięci pod po-
stacią ustnej tradycji. Gdy jednak za-
braknie dbałości o tę pamięć, bezpow-
rotnie tracimy szansę na rozszyfrowa-
nie sekretów z przeszłości.

Jednym z przykładów takiego tajem-
niczego przedmiotu jest opisany w liście 
szklany puchar. Chociaż niewiele wia-
domo na temat jego historii, to jednak 
przedmiot ten stanowi istną zagadkę, 
godną najlepszych detektywów!

Poszukując miejsca oraz czasu wy-
konania tego pucharka, należy przyj-
rzeć się wyrobom czeskich hut szkla-
nych epoki biedermeieru, czyli okresu 
w historii sztuki przypadającego na lata 
1815-1850. Na taką hipotezę wskazu-
je charakterystyczna forma grubościen-
nego pucharu, wyjątkowo popularna 
w tamtym czasie. Naczynia w stylu bie-
dermeier naśladują te, wykonywane 
niegdyś z kryształu górskiego. Ówcze-
śni zleceniodawcy pragnęli zachwycać 
się pięknem świetlnych refleksów, od-
bitych w bogatej dekoracji, szlifowanej 
w wysokiej jakości szkle o nieskazitelnej 

przejrzystości. Były to często puchary, 
szklanice i kielichy o nieskomplikowa-
nej bryle geometrycznej, za to wyjątko-
wo fantazyjnie ozdobione rozmaitymi 
szlifami. Szczególnie upodobano sobie 
zróżnicowaną ornamentykę dolnych 
partii – stopy i podstawy tych przed-
miotów. Miały one tam grubą war-
stwę szkła, pozwalającą na roziskrzenie 
tych partii blikami światła przez głębo-
kie szlifowanie powierzchni. Dawało to 
zachwycające efekty optyczne, tak bar-
dzo pożądane wśród zamożnych miesz-
czan i szlachty, pragnących podkre-
ślać swój dostatek, otaczając się cenny-
mi przedmiotami budzącymi podziw. 
Oprócz tego resztę powierzchni naczy-
nia pokrywano dekoracjami ornamen-
talnymi, scenami rodzajowymi, herba-
mi rodowymi, sentencjami, inicjała-
mi czy portretami, wykonując je techni-
ką rytowania szkła tarczkami miedzia-
nymi. Szkło bezbarwne nadawało się 
do tych celów wyśmienicie, bo matowa 
powierzchnia dekoracji rytowanej do-
skonale kontrastowała z krystalicznie 
przejrzystą strukturą szkła.

Przedmioty tego typu z racji wyso-
kiego kunsztu wykonania i skompliko-
wania procesu produkcyjnego były nie-
zwykle kosztowne. W związku z tym 
wykonywano je na specjalne okazje 
i  wręczano jako drogocenne prezenty. 
Stąd też można przypuszczać, że wła-
ściciel tak luksusowego obiektu musiał 
być odpowiednio zamożny, by móc po-
zwolić sobie na taki przedmiot zbytku.

Wspomniany puchar ma wszystkie 
wyżej wymienione cechy, a czas jego po-
wstania można oszacować na rok 1830. 

To szczególnie piękny przykład pucharu 
pamiątkowego. Jego stopa została pie-
czołowicie ozdobiona obfitą kompozy-
cją szlifów, których rozmaita kombi-
nacja powoduje wielokrotne rozprosze-
nie światła w masie szklanej, co pod-
kreśla wyszukany i drogocenny charak-
ter naczynia, lecz nie tylko bogate szlify 
świadczą o wysokiej klasie tego przed-
miotu. Główną jego ozdobą jest subtel-
na dekoracja w postaci ręcznie rytowa-
nej sceny rodzajowej i herbu, umiesz-
czonych na czaszy pucharu.

Scena została podpisana staranną 
kaligrafią, a łaciński napis głosi »Sacri-
ficium Aesculapio oblatum«, co w swo-
bodnym tłumaczeniu znaczy: składa-
nie ofiary Asklepiosowi (il. 3). Przed-
stawiona scena pokazuje wzruszający 
moment, kiedy dwaj synowie i ich sio-
stra prowadzą schorowanego ojca przed 
oblicze Asklepiosa – boga medycyny, 
prosząc o uzdrowienie starca. Wąż, bę-
dący atrybutem a zarazem personifi-
kacją bóstwa, zjada złożoną przez nich 
ofiarę, co świadczy o tym, że została ona 
przyjęta, a więc ojciec odzyska zdrowie. 
Uczestnicy sceny ubrani są w stroje ty-
powe dla starożytnej Grecji, podobnie 
wystrój ukazanego wnętrza świątyni 
jest charakterystyczny dla tamtego okre-
su. Na ścianie sanktuarium zawieszo-
ne są wotywne tabliczki w formie części 
ciała (uszy, oko, dłoń) i tablica z nieczy-
telną inskrypcją, prawdopodobnie wy-
rażającą wdzięczność za wysłuchanie 
modlitwy i uzdrowienie (il. 4). Rodzaj 
przedstawienia jest łudząco podobny do 
obrazu »Ofiara Asklepiosa« z 1803 r., 
autorstwa francuskiego malarza 
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i  grafika, przedstawiciela klasycyzmu 
Pierra Narcisa Guerina (1774-1833) 
(il.  5). Biorąc pod uwagę znaczące po-
dobieństwa w obu sposobach przedsta-
wienia, można uznać, że jest to bezpo-
średnia interpretacja wyżej wymienio-
nego dzieła.

Jest to pierwszy trop pozwalający 
na hipotetyczne określenie pochodzenia 
pucharu. Zatem na podstawie tema-
tyki sceny można wysnuć wniosek, że 
pierwotny właściciel był związany w ja-
kiś sposób z medycyną. Być może był to 
lekarz, który otrzymał puchar jako wy-
raz wdzięczności za przywrócenie ko-
goś do zdrowia, a może otrzymał go ja-
kiś medyk z okazji jubileuszu lub innej 
wyjątkowej okazji? Tego, niestety, mo-
żemy się tylko domyślać.

Dużo więcej problemów spra-
wia identyfikacja herbu, który mógł-
by okazać się w tej sprawie kluczowy. 
Na szklanych naczyniach nader często 
umieszczano herby rodowe świadczą-
ce o pochodzeniu ich właścicieli, dlate-
go znając herb, można by z dużą pew-
nością rozszyfrować miejsce powstania, 
a może nawet personalia samego wła-
ściciela. Na podstawie elementów he-
raldycznych w postaci korony rango-
wej można wywnioskować, że był to 

herb szlachecki. W klejnocie herbu, 
gdzie obecnie znajduje się wyszczerbie-
nie, niegdyś prawdopodobnie umiesz-
czono bawole rogi. Tarczę otacza buj-
na plątanina labrów. Graficzna tynk-
tura tarczy wskazuje na zastosowanie 
czerwieni i srebra. Na ich tle widnieje 
postać kobiety w koronie, ubranej w bo-
gatą suknię. Niestety, pomimo licznych 
prób odnalezienia tego rodzaju przed-
stawienia w heraldyce polskiej, śląskiej 
i niemieckiej, nie udało mi się dotrzeć 
do choć częściowo podobnego ujęcia. 
Zatem trop się urywa. Dlatego można 
przypuszczać, że herb należał do mało 
znanej czeskiej rodziny szlacheckiej lub 
do mieszczanina, który zamówił nowy 
wzór heraldyczny dla własnej nobilita-
cji, co zdarzało się wówczas dość często.

Sposób dekoracji i kształt pucharu 
wskazują na jedną z czeskich hut szkła, 
a wiadomo, że naczynia tego rodza-
ju w większości zamawiano lokalnie, by 
uniknąć dodatkowych kosztów transpor-
tu. Znamienite rody szlacheckie posia-
dały własne huty i szlifiernie szkła, pro-
dukujące wyroby na potrzeby właścicie-
la, a także na rynek zewnętrzny, są to 
jednak sporadyczne przypadki. Nieste-
ty, dziś prawie niemożliwe jest przypisa-
nie tego obiektu do konkretnej huty. Bez 

ewidentnych dowodów bądź materia-
łów porównawczych w postaci podobnych 
wyrobów o potwierdzonym pochodze-
niu szanse na precyzyjne określenie miej-
sca powstania są nikłe. Poza tym, pomi-
mo wielkiego uroku, zgrabności kształtu, 
zastosowania aktualnej stylistyki i dużej 
zręczności rytownika, trzeba przyznać, 
że poziom artystyczny rytowanej dekora-
cji nie należy do najwybitniejszych przy-
kładów tego typu. Stąd można wniosko-
wać o prowincjonalnym pochodzeniu lub 
miejscowym warsztacie rytowniczym pu-
charu. Istnieje cień szansy, że naczynie 
zostało zakupione w innej hucie i następ-
nie ozdobione przez pobliskiego rytow-
nika, lecz wydaje się to mało prawdopo-
dobne. Nie zmienia to jednak faktu, że 
nie wiadomo, kim był człowiek sygnu-
jący się umieszczonym na pucharze her-
bem. Możliwe, że po publikacji tego tek-
stu ktoś z czytelników pomoże w rozwi-
kłaniu tej części zagadki?

Zatem puchar odkrył zaledwie 
część swoich tajemnic, a te odkryte na-
suwają jeszcze wiele pytań. Skąd do-
kładnie pochodzi, kim był zleceniodaw-
ca i jakie koleje losu sprawiły, że trafił 
do rodziny obecnych właścicieli na ma-
zowiecką wieś?”.

☐

.........................................................................................................................................

ZBIORY I ZBIERACZE

Pod	koniec	2017	r.	ukazał	się	szósty	tom	z	serii	katalogów	prezentują-
cych	zbiory	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie.	Obszerna	publikacja	(620	

stron)	autorstwa	Tomasza	Jakubowskiego,	zatytułowana	Grafika. Portrety, 
zawiera	omówienie	 portretów	graficznych	 ze	 zbiorów	 zamku.	 Zbiory	gra-
ficzne	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	liczą	prawie	1600	pozycji	inwenta-
rzowych,	gromadzonych	od	lat	siedemdziesiątych	XX	w.	w	drodze	darowizn	
i	zakupów	antykwarycznych;	jedną	trzecią	tego	zasobu	stanowią	portrety.	

Katalog	portretów	graficznych	ze	zbiorów	warszawskiego	Zamku	Królew-
skiego	stanowi	pierwszą	tak	szczegółową	prezentację	kolek-
cji.	Zawiera	nowe	ustalenia	i	porządkuje	dotychczasowy	stan	
badań.	 Obejmuje	 551	 wizerunków	 powstałych	między	 XVI	
i	XX	w.	(w	tym	grafiki	z	Fundacji	Zbiorów	im.	Ciechanowiec-
kich).	Wśród	 sportretowanych	odnajdziemy	wizerunki	 kró-
lów	polskich,	w	 tym	wizerunek	 Jana	 III	Sobieskiego	wyko-
nany	przez	Michela	Jorana	w	latach	1676-1683,	jedyny	za-
chowany	w	polskich	zbiorach	z	pełną	sygnaturą.	Kolekcja	za-
wiera	również	podobizny	francuskich	Merowingów,	Karolin-
gów,	Burbonów,	angielskich	Stuartów,	słynnych	dowódców	
wojskowych	 (w	 tym	Napoleona	 I	 i	 III,	 Bohdana	Chmielnic-
kiego,	Stefana	Czarnieckiego	czy	Tadeusza	Kościuszki),	du-
chownych	(m.in.	 Ignacego	Krasickiego),	kronikarzy	(m.in.	
Marcina	Kromera,	Jana	Długosza)	czy	uczonych	(w	tym	Im-
manuela	Kanta).

Noty	katalogowe,	poprzedzone	krótkimi	biogramami,	zostały	przedstawio-
ne	w	porządku	alfabetycznym	według	nazwisk	osób	portretowanych.	W	wypad-
ku	prezentacji	kilku	wizerunków	jednej	postaci	obowiązuje	układ	chronologicz-
ny.	Opisy	zawierają	tytuł	dzieła,	jego	autora	i	autora	wzoru,	datowanie,	techni-
kę,	wymiary,	numer	inwentarza,	sygnatury	artystów	i	wydawców,	a	także	opi-
sy	herbów	i	odznaczeń	osób	portretowanych.	W	wypadku	rycin	pochodzących	
z	książek	podane	zostały	 informacje	wydawnicze	(tytuł	publikacji,	 tom	 i	nu-
mer	 strony).	Ważnym	dopełnieniem	not	 są	 komentarze	 związane	 z	 identyfi-

kacją	pierwowzoru	malarskiego	lub	rzeźbiarskiego,	prowe-
niencja	i	bibliografia	dotycząca	danej	pozycji	katalogowej.

Na	końcu	katalogu	zamieszczony	został	indeks	osób,	
konkordancja	zawierająca	numery	inwentarzowe	i	spis	bi-
bliografii.

Tomasz	 Jakubowski	 we	 wprowadzeniu	 do	 katalogu	
opisuje	prace	nad	jego	przygotowywaniem.	Ciekawe	jest	
poznanie	 warsztatu	 badawczego,	 niezbyt	 często	 przy-
bliżanego	w	tego	typu	publikacjach.	Autor	–	co	też	 jest	
rzadkie	 –	 podkreśla	 rolę	 nowych	 narzędzi	 pracy,	 jakimi	
dysponujemy	dzięki	 internetowi.	Bazy	cyfrowe	zdigitali-
zowanych	obiektów	muzealnych	pozwalają	na	poszerze-
nie	materiału	porównawczego	i	szybkie	dotarcie	do	dzieła	
lub	jego	pierwowzoru.	Cenną	pomocą	są	też	cyfrowe	za-
soby	Europeany,	Polony	czy	Biblioteki	Narodowej.	

Spotkanie z książką

PORTRETY	GRAFICZNE	ZE	ZBIORÓW	ZAMKU	KRÓLEWSKIEGO	W	WARSZAWIE
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Towarzystwo św. Floriana, które prze-
obraziło się w 1916 r. w Związek Flo-
riański, i  wówczas wizerunek te-
goż świętego znalazł się nie tylko na 
proporcach i  sztandarach, ale tak-
że na pieczęciach, listownikach, dru-
kach ulotnych oraz stał się logo pra-
sy pożarniczej. W  zaborze pruskim 
w  1867  r. powstał Prowincjonal-
ny Śląsko-Poznański Związek Stra-
żacki, a w  1880  r. Pomorski Związek 
Prowincjonalnych Straży Pożarnych, 
zrzeszające straże pożarne pod nie-
mieckim nadzorem.

Dążeniem każdej organizacji stra-
żackiej była chęć posiadania własne-
go sztandaru, jako symbolu najwyższej 
wartości moralnej oraz jedności straża-
ków. Był on nadawany w dowód uzna-
nia za męstwo, ofiarność, bezintere-
sowną służbę bliźniemu i  godną po-
stawę społeczną. Pierwsze sztandary 

polskich straży pożarnych pojawiły 
się w  dobie zaborów i  wykonane były 
w  kształcie kwadratu lub prostokąta. 
Na płacie awersowym – czerwonym 
– umieszczano znak strażackiej kor-
poracji, wizerunki osobistego uzbroje-
nia strażaka, herb miejscowości będą-
cej siedzibą straży, daty jej powstania 
i okolicznościowego jubileuszu, zwień-
czone liśćmi lauru lub dębu, natomiast 
na płacie rewersowym – w kolorze zie-
lonym, żółtym, niebieskim lub bia-
łym – dominowały akcenty religijne, 
a przede wszystkim wizerunek św. Flo-
riana, Matki Boskiej Częstochowskiej 
lub Oko Opatrzności. Napisy stosowa-
no jedynie wówczas, gdy otrzymywa-
no zgodę na wykonanie ich w  języku 

Wizerunki św. Floriana 
na zabytkowych 
sztandarach strażackich

.........................................................................................................................................

Znaczny wzrost liczby poża-
rów w  pierwszej połowie 
XIX  w. walnie przyczynił 
się do powstania i  rozwoju 

straży pożarnych. Strażaków często-
kroć nazywa się rycerzami św. Floria-
na, którzy od chwili powstania kultu 
świętego do czasów obecnych pozo-
stają wierni Ojczyźnie i  Kościołowi. 
Precyzyjną datę przyjęcia św. Floria-
na za swojego patrona przez polskich 
strażaków trudno jest ustalić. Naj-
pewniej miało to związek ze służbą 
straży pożarnych w  zaborze austriac-
kim, gdzie od 1875  r. działał Krajo-
wy Związek OSP Królestwa Galicji 
i  Lodomerii z  Wielkim Księstwem 
Krakowskim, i  przyjęciem gotowych 
wzorów symboli na swoje sztandary 
od austriackich strażaków.

Na ziemiach Królestwa Polskie-
go w  1915  r. zostało zorganizowane 

............................................................................... 

1 |	Awers	i	rewers	sztandaru	OSP	w	Brzezince	
(woj.	mazowieckie),	wręczonego	straży	w	1913	r.

1
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Drugiej Rzeczypospolitej sztandary 
wykonywane były także w  kształcie 
kwadratu lub prostokąta. Płat awer-
sowy był w kolorze czerwonym z wi-
zerunkiem godła państwowego, na-
tomiast na stronie rewersowej wid-
niał wizerunek św. Floriana lub hełm 

ze skrzyżowanymi toporkami, wokół 
których umieszczona była nazwa jed-
nostki, jej siedziby oraz bardzo czę-
sto daty utworzenia straży i wręczenia 
sztandaru. Ten wzór sztandarów obo-
wiązywał do 1949 r.

Od lat pięćdziesiątych XX  w. na 
czerwonym płacie strony awersowej 
sztandaru znajdowało się godło pań-
stwowe, wkomponowane w  czterora-
mienny krzyż z orłem bez korony oraz 
napisem „W służbie Ojczyzny Ludowej”, 

a na rewersowej – hełm ze skrzyżowa-
nymi dwoma toporkami, nazwą siedzi-
by OSP oraz (podobnie jak w  okresie 
międzywojennym) rok powstania stra-
ży i wręczenia sztandaru.

Przepisy normujące powyższą te-
matykę przetrwały aż do początku 

lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy 
to w  1991  r. Zarząd Główny Związ-
ku OSP RP podjął uchwałę o  zmia-
nie symboliki oraz zatwierdzeniu no-
wych wzorów sztandarów. Od tej 
chwili sztandary są  tylko w kształcie 
kwadratu z  czerwoną stroną awerso-
wą obszytą złotym galonem i napisem 
„W służbie Ojczyzny”. Pośrodku wid-
nieje znak Związku OSP według wzo-
rów z  1922 r., natomiast jego strona 
rewersowa jest w  kolorze niebieskim 

polskim. Na zachowanych sztandarach 
z tego okresu widnieją hasła: „Bogu na 
chwałę, bliźniemu do pomocy”, „W jed-
ności siła”, „Wszyscy za jednego, jeden za 
wszystkich”, „Święty Florianie módl się 
za nami”, „Kochaj bliźniego swego jak 
siebie samego”.

Działające już w  okresie między-
wojennym zawodowe straże pożarne 
miały sztandary według wytycznych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
W  centralnym miejscu – na czer-
wonej stronie awersowej – występo-
wał haftowany orzeł bez korony, wo-
kół napis „W służbie Ojczyzny Ludo-
wej”, a na rewersie widniała kula z pło-
mieniem, otoczona wieńcem z  lau-
ru oraz napis określający rodzaj straży 
i  miejscowość jej siedziby. W  okresie 

2 | Awers 
i rewers sztandaru 
Stowarzyszenia 
Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	
miasta Zawiercia 
(woj.	opolskie),	
wręczonego	straży	
w	1933	r.

3 | Awers i rewers 
sztandaru	Straży	
Pożarnej	Walcowni	Hr.	
Renard w Sosnowcu 
(woj.	śląskie),	
wręczonego	straży	
w	1937	r.

2

3
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się wizerunek św. Floriana, a nad nim 
nazwa jednostki. W  górnych rogach 
płatu umieszczone są znaki PSP oraz 
miasta − siedziby straży, natomiast 
w dolnych – rok założenia straży, czę-
sto protoplastki jednostki zawodowej, 
oraz rok wręczenia sztandaru. 

Nie bez znaczenia dla przemian 
ustrojowych, jakie zaszły w końcu mi-
nionego stulecia w Polsce, była zmia-
na regulaminów dotyczących wyglą-
du oraz wręczania sztandarów zarów-
no dla jednostek oraz zarządów OSP, 
jak i  komend PSP. Ich ujednolice-
nie z jednej strony pozwoliło na pew-
nego rodzaju systematykę oraz upo-
rządkowanie, które odróżnia stra-
żackie sztandary od innych forma-
cji czy instytucji, ale z  drugiej strony 

doprowadziło do powstania swoiste-
go rodzaju sztampy. Spotkanie kilku 
czy kilkunastu sztandarów na uroczy-
stościach zamazuje swoisty charakter 
symboliki strażackiego ducha tkwią-
cego w  sztandarach, związku z  miej-
scowością oraz lokalną historią. Jedy-

ne, co je różni – to techniczny sposób 
wykonania.

Sztandary darzone są przez straża-
ków ogromnym szacunkiem – zarów-
no te ufundowane u  zarania powsta-
nia jednostki, jak i  te nadane w  cza-
sach współczesnych. Wiele Ochot-
niczych Straży Pożarnych ma ich po 
dwa, a nawet trzy z  różnych okresów 
działalności.

Zdzisław Jan Zasada

z  dwiema wersjami plastycznymi: 
pierwsza – na tle krzyża wkompo-
nowana postać św. Floriana, druga – 
hełm strażacki na tle skrzyżowanych 
toporków, a całość zwieńczona liśćmi 
laurowymi. W obydwu wersjach znaj-
duje się haft informujący o  siedzibie 

straży oraz roku powstania jednostki 
i wręczenia sztandaru.

Z chwilą utworzenia Państwo-
wej Straży Pożarnej zatwierdzono 
w 1992 r. nowy wzór sztandarów. Na 
głównej – w  czerwieni sygnałowej – 
stronie płatu umieszczony jest bia-
ły krzyż, podobny do krzyża zasłu-
gi, a w środku godło państwowe i na-
pis „W służbie Ojczyzny” lub „Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Na stronie rewer-
sowej w  kolorze błękitnym znajduje 

4 | Awers 
i rewers 
sztandaru	OSP	
w	Dąbrowie	
Górniczej 
(woj.	śląskie),	
wręczonego	
straży	w	1945	r.

5 | Awers 
i rewers 
sztandaru	OSP	
w	Grabkowie	
(woj.	kujawsko- 
-pomorskie),	
wręczonego	
straży	w	1949	r.

4

5

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2018    |   57



.........................................................................................................................................



pierwszej części ekspozycji znajduje 
się fortepian Mistrza, stworzony spe-
cjalnie dla niego przez firmę Stein-
way & Sons. Towarzyszące mu zdjęcie 
szesnastotysięcznej widowni w Madi-
son Square Garden odtwarza atmos-
ferę porywającego koncertu, który 
odbył się w  Nowym Jorku w  1932  r. 
Oryginalne nuty oraz liczne dowody 
uznania talentu Paderewskiego, takie 
jak dyplomy, adresy hołdownicze oraz 
puchary, zachęcają widzów do wkro-
czenia w jego muzyczny świat.

Przez znaczną część życia artysta 
podróżował i  koncertował zarówno 
na największych europejskich i  świa-
towych scenach, jak i  w  prywatnych 
salonach. Imponująca kolekcja łyże-
czek, którą Paderewscy zgromadzi-
li podczas licznych wojaży, pozwa-
la prześledzić mapę ich podróży. Po-
dążając śladami przyjaciółki i  miło-
śniczki jego talentu, genialnej aktor-
ki Heleny Modrzejewskiej, Paderew-
ski ruszył na podbój Ameryki, gdzie 
jego sława osiągnęła apogeum, wy-
kraczając poza sale koncertowe. Opi-
sy reakcji publiczności na grę i osobę 
Mistrza przypominają zachowania fa-
nów dzisiejszych gwiazd. Miłośnicz-
ki Paderewskiego mdlały na koncer-
tach i  godzinami stały pod hotelem, 
wypatrując „archanioła o rudych wło-
sach”, jak nazywali go ci, którzy mie-
li okazję spotkać go osobiście. Urok 
i  charyzmę Paderewskiego odda-
li w  swych dziełach najwięksi artyści 
tamtych lat – Lawrence Alma-Tade-
ma, Edward Burne-Jones i Leon „Ka-
mir” Kaufmann.

Do znajomych i  miłośników ta-
lentu Mistrza należeli m.in. królo-
wa Wiktoria i jej córka Louise Victo-
ria oraz słynni kompozytorzy Edvard 
Grieg i  Camille Saint-Saëns. Pod-
czas tournée Paderewski podkreślał, 
że pochodzi z ojczyzny, której nie ma 
na mapie. Jako gorący patriota wyko-
rzystywał swą popularność dla naro-
dowej sprawy, stając się najsłynniej-
szym na świecie ambasadorem pol-
skiej niepodległości. Jego znajomości 
z wpływowymi politykami epoki i sła-
wa stały się narzędziem, które potrafił 

Wystawa  
w Muzeum Narodowym 
w Warszawie

.........................................................................................................................................

W setną rocznicę od-
zyskania przez Pol-
skę niepodległości 
Muzeum Narodo-

we w  Warszawie jedną z  wystaw po-
święca Ignacemu Janowi Paderewskie-
mu, wybitnemu pianiście i kompozy-
torowi, mężowi stanu i  dyplomacie. 
Na mocy testamentu z  1930  r. swo-
ją kolekcję z  siedziby w  Riond-Bos-
son w  Szwajcarii przekazał on war-
szawskiemu muzeum. Prezentowa-
ne na wystawie dzieła, zgromadzone 
przez Paderewskiego zdjęcia, pamiąt-
ki i  przedmioty, którymi otaczał się 
w swoim szwajcarskim domu, składają 
się na opowieść o życiu jednego z naj-
wybitniejszych Polaków.

Paderewski przede wszystkim 
był muzykiem – dzięki mistrzow-
skiej grze na fortepianie stał się mię-
dzynarodową gwiazdą. Na przeło-
mie XIX i XX w. był najbardziej zna-
nym na świecie Polakiem. W centrum 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

1 |	Hans	Schliessmann,	„Ignacy	Jan	Paderewski	
przy	fortepianie”,	ok.	1899,	tusz,	karton,	wym.	
33	x	31	cm		

2 |	Ernes	Hamlin	Baker,	„Paderewski”,	1939,	
kredka,	gwasz,	wym.	28	x	25	cm	(w	kolekcji	
Sylwestra Rudnika)

................................................................................
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w  hołdzie Mistrzowi swoje rysunki 
i  grafiki. Na wystawie po raz pierw-
szy prezentujemy wszystkie czterdzie-
ści siedem prac składających się na tę 
tekę i wykonanych przez takich twór-
ców, jak Edward Okuń, Jan Zamoyski 
i Wojciech Kossak. W kolekcji wirtu-
oza znajdują się też obrazy Jacka Mal-
czewskiego, Henryka Siemiradzkiego 
i  Lawrence’a Alma-Tademy, zdobiące 
niegdyś wspaniałą szwajcarską rezy-
dencję kompozytora.

To właśnie willa w  Riond-Bos-
son, niedaleko miejscowości Morges 
nad Jeziorem Genewskim, zajmowała 

wyjątkowe miejsce wśród licznych po-
siadłości Paderewskiego. Część eks-
pozycji zatytułowaną „Dom Mistrza” 
wypełniają licznie zachowane pamiąt-
ki. Zdjęcia przedstawiają pierwszą, 
przedwcześnie zmarłą, żonę Antoninę 
Korsakównę, ich nieuleczalnie chore-
go syna Alfreda, który dożył zaledwie 
dwudziestu lat, oraz drugą żonę – He-
lenę, z  którą artysta spędził prawie 
czterdzieści lat. To właśnie ona wspie-
rała muzyczną i  polityczną karierę 
męża i  wspomagała go w  staraniach 
o  przywrócenie Polsce niepodległe-
go bytu. Jednocześnie angażowała się 

skutecznie wykorzystywać w  stara-
niach o przywrócenie Polski na mapy 
świata.

Wielcy artyści tamtych czasów 
dedykowali i  ofiarowywali Paderew-
skiemu swe dzieła. W  kolekcji sztu-
ki przekazanej Muzeum Narodowe-
mu w Warszawie przez muzyka znaj-
duje się m.in. teka Wrażenia z Pomo-
rza Leona Wyczółkowskiego, którą 
Uniwersytet Poznański 6 lipca 1931 r. 
podarował swemu doktorowi hono-
ris causa, Ignacemu Janowi Paderew-
skiemu, podczas uroczystego odsło-
nięcia w  Poznaniu pomnika prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Wo-
odrowa Wilsona. Wśród skarbów da-
rowanych Muzeum znajduje się rów-
nież teka prac artystów związanych 
z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięk-
nych, którzy w  roku 1930 ofiarowali 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

3 |	Artur	Szyk,	„Wilson	and	Paderewski” („Tak	
Artur	Szyk	wyobrażał	sobie	podpisanie	Noty	
Wilsona”)	–	pocztówka	z	cyklu:	„Pictures	
from	the	Glorious	Days	of	the	Polish-American	
Fraternity”	(Obrazy	z	chlubnych	dni	braterstwa	
polsko-amerykańskiego),	1939,	druk	barwny,	
wym.	15	x	10,5	cm	

4 |	„The	New	York	Times”,	14	lutego	1932,	
dodatek	ilustrowany	z	fotografią	publiczności	na	
koncercie	I.J.	Paderewskiego	w	Madison	Square	
Garden	w	Nowym	Jorku,	druk,	papier,	wym.	57,3	
x	42	cm

................................................................................
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w działalność humanitarną i charyta-
tywną, o  czym świadczą zachowane 
odznaczenia i  fotografie. Mniej zna-
ne oblicze Paderewskiej odsłania ko-
lekcja pamiątek związanych z jej wiel-
ką i  oryginalną pasją – hodowlą kur 
ozdobnych. Sala poświęcona życiu 
prywatnemu Paderewskiego prezen-
tuje należące do niego rzeczy osobi-
ste, takie jak portfele i liczne akcesoria 
do palenia, związane z zamiłowaniem 
Mistrza do tytoniu.

W dalszej części wystawy można 
podziwiać kolekcję dalekowschod-
nią – najbogatszy zbiór przecho-
wywanych w  domu Paderewskich 
dzieł sztuki, pochodzących głów-
nie z  Chin. Paderewski uległ panu-
jącej wówczas modzie na gromadze-
nie orientaliów i z wielkim zaangażo-
waniem oddawał się tej pasji. Wnę-
trza rezydencji wypełniały porcela-
nowe biało-niebieskie, monochroma-
tyczne i wielobarwne naczynia, wspa-
niałe emalie cloisonné i brązy – wszyst-
ko starannie dobrane, na najwyższym 
artystycznym poziomie. Całości do-
pełniały netsuke, miniaturowe japoń-
skie rzeźby z  kości słoniowej oraz 
piękne obiekty z cenionej na Dalekim 
Wschodzie laki, również z nefrytu czy 
barwionego szkła.

W ostatniej sali przedstawiony 
jest Paderewski jako mąż stanu, który 
przez całe życie angażował się w dzia-
łalność polityczną i  społeczną. Gdy 

w  1918  r. państwo polskie powróci-
ło na mapę Europy, Paderewski zrezy-
gnował na pewien czas z  kariery mu-
zycznej i w następnym roku podjął się 
przewodzenia polskiemu rządowi. Jego 
międzynarodowe kontakty, znajomość 
z amerykańskimi prezydentami – Wil-

sonem oraz Hooverem – oraz wybit-
ne zdolności dyplomatyczne wywarły 
znaczący wpływ na losy międzywojen-
nej Polski. Wśród obiektów dokumen-
tujących działalność publiczną muzy-
ka znalazły się m.in. rysunki, obrazy, 

fotografie i medale ukazujące człowie-
ka, dla którego dobro ojczyzny stało 
zawsze na pierwszym miejscu.

Wystawa „Paderewski”, pod ho-
norowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
ukazuje zarówno dobrze znane do-
konania wybitnego wirtuoza i  męża 
stanu, jak i mniej znane oblicze czło-
wieka oddanego rodzinie, przyjacie-
la artystów i  miłośnika sztuki Dale-

kiego Wschodu. Jest także wyrazem 
wdzięczności za jego dar dla Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

Magdalena Pinker 
(tekst z katalogu wystawy)

Z WIZYTĄ W MUZEUM

5 |	Willa	Ignacego	Jana	Paderewskiego	
w	Riond-Bosson	w	Szwajcarii,	ok.	1900,	odbitka	
fotograficzna,	wym.	16,7	x	22	cm	

6 |	Waza	dekoracyjna	ofiarowana	
Paderewskiemu,	1892,	Nowy	Jork,	Tiffany	&	Co,	
złocenie,	grawerowane	srebro,	wym.	17	x	33	cm	

7 |	Figurka	przepiórki	–	kadzielniczka,	XIX	w.,	
Chiny,	emalia	komórkowa	na	miedzi	i	brązie,	
złocenia,	wys.	14	cm

(ilustracje: zdjęcia: 1, 3, 6, 7 – Piotr Ligier © Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 2 − wg katalogu Domu 
Aukcyjnego OKNA SZTUKI w Warszawie: Aukcja 49 
(199), fot. Agata Ciołek, 4 − © Muzeum Narodowe 
w Warszawie, 5 – Zbigniew Doliński © Muzeum 
Narodowe w Warszawie)

...............................................................................

Wystawa	 „Paderewski”	 czynna	 jest	 w	 Muzeum	 Narodowym	 w	 Warszawie	 w	 dniach	
17	 lutego	 –	 20	 maja	 2018	 r.	 Kuratorka	 wystawy:	 Magdalena	 Pinker.	 Ekspozycji	
towarzyszy	katalog.	
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oraz ponad 270 archiwalnych foto-
grafii, wśród nich wiele po raz pierw-
szy reprodukowanych.

Wystawa jest głosem w  dyskur-
sie o  wielokulturowej tradycji miasta 
i tożsamości opartej na pamięci. Prze-
mysłowe dzieje miasta splatają się tu 
ze zwykłą codziennością polsko-nie-
miecko-żydowskiego współistnienia, 
dopełnionego obecnością prawosław-
nych Rosjan. W opowiadaniu o wielo-
narodowym i  wielokulturowym mie-
ście, snutym na styku myśli historycz-
nej i antropologicznej, wartością staje 
się już sama narracja o przeszłości. Ta 

zaproponowana na wystawie jest pró-
bą przywracania i  odkrywania wie-
lokulturowej historii miasta oraz pa-
mięci o  miejscach, ludziach, zdarze-
niach i rzeczach.

Łódź fabryk i  dymiących komi-
nów, Łódź wielu nacji, języków, religii 
i kultur prezentowana jest na tle feno-
menu jej żywiołowego rozwoju prze-
mysłowego i  demograficznego. Prze-
jawy wielokulturowości i wielowyzna-
niowości Łodzi do roku 1939 pokaza-
ne zostały poprzez zgromadzone mu-
zealia, archiwalne fotografie, rozwią-
zania aranżacyjne i  scenograficzne, 

Wielokulturowa Łódź 
na stałej wystawie

..............................................................................................................................................

Na wspólnym podwórku – 
łódzki tygiel kultur i  wy-
znań” to nowa wystawa 
w Muzeum Miasta Łodzi, 

udostępniona publiczności w podzie-
miach pałacu Izraela Poznańskiego. 
Jest to stała wystawa o  codzienności 
fabrycznego wielokulturowego mia-
sta i  stanowi kluczowe dla tego mu-
zeum, ważne dla Łodzi, łodzian i go-
ści z  zewnątrz, wieloaspektowe i  dłu-
go oczekiwane przedsięwzięcie. Wy-
stawie towarzyszy obszerne wydaw-
nictwo katalogowe, zawierające arty-
kuły łódzkich historyków i etnologów 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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przez użycie środków audiowizual-
nych i opowieści wspomnieniowych.

Wystawa przygotowana została 
w ośmiu strefach tematycznych i pro-
wadzi widza wzdłuż kilku osi zbiega-
jących się w  specjalnie zaaranżowa-
nej przestrzeni miejskiego podwórza, 
gdzie jak w  soczewce skupia się wie-
lokulturowe sąsiedztwo. Wielonaro-
dowościową społeczność przemysło-
wego miasta – ludzi „ziemi obieca-
nej” reprezentuje tu grono bohate-
rów podwórkowych, mieszkających 
we wspólnym domu. W  przywołanej 
na wystawie miejskiej kamienicy za-
aranżowane zostały mieszkania ro-
dzin: żydowskiej Goldmanów, pol-
skiej Kaczmarków i  niemieckiej Lan-
gerów. Zwiedzający wystawę poznaje 
ich codzienność sąsiedzką, zagląda do 
ich mieszkań i wsłuchuje się w rozmo-
wy rodzinne prowadzone w języku ji-
dysz, polskim i niemieckim.

Spotkanie z  lokatorami łódzkiej 
kamienicy czynszowej poprzedza-
ją ścieżki zwiedzania, w obszarze któ-
rych widz bliżej poznaje Łódź i jej hi-
storię doby industrializmu. O tym, 
jak powstawała wielokulturowa Łódź 
opowiada ciekawie przygotowany 
film z narracją lektora. Dzięki użyciu 
środków audiowizualnych odbiorca 
wsłuchuje się w  dźwięki fabrycznego 
miasta i czuje atmosferę zgiełku ulicy. 
Odwiedza gabinet carskiego urzędni-
ka, poznaje łódzkie świątynie i  syna-
gogi, po drodze spotyka fabrykanta, 
zagląda do pracowni grawera i sklepu 
modystki, by przejść na typowe miej-
skie podwórze z  pompą studzienną, 
drewutnią i  trzepakiem. Z  przedwo-
jennego wielokulturowego podwór-
ka może udać się do zaaranżowanych 
wieloetnicznych mieszkań. Istot-
ną rolę w  aranżacji mieszkań odgry-
wają specjalnie dobrane przedmioty, 
związane z religią, tradycją kulturową 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

1 |	Podwórko	z	pompą	studzienną

2 |	Aranżacja	polskiego	mieszkania	Kaczmarków

3 |	Aranżacja	wnętrza	mieszkania	żydowskiego	
Goldmanów

4 |	Kuchnia	w	niemieckim	mieszkaniu	Langerów

................................................................................
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i językiem domowników. Zwiedzający 
wystawę poznaje wielokulturową co-
dzienność, odmienność obyczajów, ję-
zyka i wyznania. Wkracza także w ob-
szar wzajemnych stosunków i  relacji, 
choć niekiedy nacechowanych wza-
jemną niechęcią i  antagonizmami, to 
tolerancyjnych i  często przyjaznych, 
bo Łódź uczyła życia razem.

Warto zobaczyć lokal zabytkowego 
magla, gdzie magluje sama właścicielka 
– przedsiębiorcza Frau Langer, a  tak-
że witrynę sklepową „Domu z prezen-
tami i  porcelaną” w  fasadzie wspólnej 
kamienicy czy nowatorskie propozycje 
fototapet. Można też rozwiązać inter-
aktywny quiz wiedzy o Łodzi, dostęp-
ny w małej kawiarence.

Narrację wystawy budują także od-
głosy zdarzeń podwórkowych: biega-
jących i  śmiejących się dzieci, sąsiedz-
kich pogawędek przy studni, turko-
tu wozu z  węglem, trzepania dywa-
nów, szczekającego psa i gruchających 
gołębi. Porcję radosnych wspomnień 
z dzieciństwa zapewnia stanowisko gry 
w „klasy”, wyznaczone w części wspól-
nego podwórka, szczególnie adresowa-
ne do dzieci i młodzieży, ale przyjazne 
także dla seniorów.

W założenia koncepcyjne wysta-
wy wpisana jest nadzieja, że przeży-
cia i emocje towarzyszące zwiedzają-
cym przekładać się będą na pozytyw-
ne konotacje, które pomogą określić 
przynależność do miejsca, dzielni-
cy i  miasta, a na podstawie przywo-
łanych narracji – tożsamość Łodzi 
i własną.

Anna Walaszczyk

.........................................................................................................................................

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawie	„Józef	Szermentowski	–	Franciszek	Kostrzewski.	Uczeń	i	pierw-
szy	mistrz”,	czynnej	do	8	kwietnia	br.	w	kieleckim	Muzeum	Narodowym	

(zob.	„Spotkania	z	Zabytkami”,	nr	1-2,	2018,	s.	61-65)	towarzyszył	katalog	
autorstwa	kurator	ekspozycji	Anny	Myślińskiej.	

We	wstępie	do	opracowania	zarysowane	zostały	wydarzenia	polityczno- 
-kulturalne	czasów,	w	których	przyszło	działać	obu	artystom.	Ich	twórczość,	
zapomniana	wskutek	pozytywistycznych	przemian	europejskiego	i	polskiego	
realizmu	drugiej	połowy	XIX	w.,	zasługuje	na	przypomnienie,	tym	bardziej	że	
ostatnie	prezentacje	dzieł	malarzy	organizowane	były	prawie	50	 lat	 temu,	
w	 związku	 z	 zainteresowaniem	 rodzimym	pejzażem	 i	 życiem	wsi	w	okresie	
powojennym.	

Wybrane	 dzieła	 Józefa	 Szermentowskiego	 i	 Franciszka	 Kostrzewskiego	
można	 oglądać	 na	 stałych	 wystawach	 w	 kilkunastu	muzeach	 polskich,	 ale	
pierwszą	monograficzną	ekspozycją	była	prezentacja	w	Muzeum	Narodowym	
w	Kielcach,	na	której	pokazano	blisko	dwieście	dzieł	obu	
malarzy.	

Na	 początku	 katalogu	 wystawy	 przybliżona	 zosta-
ła	postać	Tomasza	Zielińskiego,	mecenasa	młodych	ar-
tystów,	w	tym	Franciszka	Kostrzewskiego	i	Józefa	Szer-
mentowskiego.	 Tomasz	 Zieliński	 był	 również	 kolekcjo-
nerem	 i	miłośnikiem	 zabytków,	 jego	 zbiory	 obejmowa-
ły	dzieła	powstałe	od	XVI	do	XVIII	w.,	pochodzące	z	róż-
nych	obszarów	Europy.	W	katalogu	pokazano	reproduk-
cje	wybranych	obrazów	z	jego	kolekcji,	w	tym	flamandz-
kich:	„Ptactwa	atakowanego	przez	jastrzębia”	przypisy-
wanego	M.	van	der	Ravenowi	(XVII	w.),	„Ptactwa	domo-
wego”	 przypisywanego	 Melchiorowi	 d’Hondecoeterowi	

(XVII	w.),	„Chirurga”	przypisywanego	Janowi	Janszowi	Buesemowi	(XVII	w.),	
„Portretu	 mężczyzny”	 nieznanego	 malarza	 (XVII	 w.),	 „Martwych	 ptaków”	
i	„Martwego	zająca”	Jacquesa	Charlesa	Oudry’ego	(1768	r.),	oraz	reprodukcje	
dwóch	płócien	Szymona	Czechowicza:	„Męczeństwa	św.	Floriana”	i	„Męczeń-
stwa	św.	Jana	Nepomucena”	(ok.	1750).

W	 kolejnych	 rozdziałach	 przedstawione	 zostały	 życiorysy	 Szermentow-
skiego	i	Kostrzewskiego	oraz	omówiono	twórczość	obu	malarzy,	których	łą-
czyły	nie	tylko	związki	z	Kielecczyzną,	ale	i	wrażliwość	na	detale	otaczające-
go	świata.

Trzon	 publikacji	 stanowi	 wybór	 uporządkowanych	 chronologicznie	 prac	
obu	artystów	–	od	dzieł	powstałych	w	ich	młodości	(począwszy	od	„Świętej	
Rodziny”	pędzla	Szermentowskiego	z	1851	r.	po	„Nad	Pilicą”	Kostrzewskiego	
z	1877	r.),	przez	wczesne	prace	(od	„Widoku	Sandomierza	od	strony	Wisły”	
Szermentowskiego	z	1855	r.	po	„Pejzaż	zimowy	z	kościółkiem”	Kostrzewskie-

go	z	1857	r.)	do	obrazów	z	okresu	dojrzałej	twórczości	
artystów	(ich	wybór	rozpoczyna	„Jezioro	w	lesie”	Szer-
mentowskiego	z	lat	1860-1870,	a	kończy	„Suffczyński”	
pędzla	Kostrzewskiego	z	1879	r.).	Noty	katalogowe	za-
wierają	podstawowe	informacje:	tytuł	dzieła,	autor,	da-
towanie,	technika,	wymiary,	proweniencja.

Na	końcu	publikacji	znajduje	się	spis	eksponatów	pre-
zentowanych	na	wystawie	 i	 bibliografia	 (podzielona	na	
źródła	rękopiśmienne,	drukowane,	słowniki,	druki	zwar-
te,	artykuły,	katalogi	 i	 źródła	 internetowe)	oraz	wykaz	
autorów	 fotografii.	Warto	 dodać,	 że	 na	 stronie	 tytuło-
wej	katalogu	umieszczone	zostały	nazwiska	konserwato-
rów	prac.

Spotkanie z książką

MISTRZ	I	JEGO	UCZEŃ

Wystawa	stała	„Na	wspólnym	podwórku	–	łódzki	tygiel	kultur	i	wyznań”	czynna	jest	od	11	października	2017	r.	w	Muzeum	Miasta	
Łodzi	(ul.	Ogrodowa	15).	Autorka	i	kuratorka	wystawy:	Anna	Walaszczyk.	Wystawę	można	zwiedzać	w	godzinach	otwarcia	muzeum:	
we	wtorki,	środy,	czwartki	w	godz.	10.00-16.00,	w	piątki,	soboty	i	niedziele	w	godz.	12.00-18.00.	W	poniedziałki	muzeum	nieczynne.	

5 |	Gablota	wystawowa	z	eksponatami	

(zdjęcia: 1, 5 − Bożena Szafrańska, 2, 3, 4 – Krzysztof 
Kubiak)

...............................................................................

5

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2018           64



Léon Rudnicki 
– zapomniany twórca 
francuskiej secesji

.........................................................................................................................................

ukazał się w  1895  r. w  czasopiśmie 
„Le Monde Moderne”. Artykuł doty-
czył niezadowalającej jakości francu-
skiego rzemiosła końca XIX  w. oraz 
dobrych nurtów w tej dziedzinie, pa-
nujących w  Anglii, w  szczególności 
ruchu Arts and Crafts. Tekst ten był 
ilustrowany przez Rudnickiego winie-
tą, inicjałem i  projektami przedmio-
tów użytkowych: wazonu, czajnika do 
herbaty, talerza, kominka, kredensu 
i  krzesła. Warto zauważyć, że winie-
ta stanowi kwintesencję art nouveau. 
Przedstawia sylwetkę kobiecą z  pale-
tą i pędzlami w krajobrazie lasu i łąki. 
Umieszczony u góry napis: „Nature tu 
seras toujours notre maître” (Naturo, 
ty zawsze będziesz naszym mistrzem) 
stanowi wyznanie wiary artysty epo-
ki secesji.

Rudnicki w  chwili ukazania się 
artykułu Uzanne’a miał 22 lata, a na 
koncie m.in. pierwsze udane projekty 
opraw książkowych: do L’Effort Ed-
monda Haraucourta oraz do La fem-
me à Paris Octave’a Uzanne’a, pozycji 
wydanych w  Paryżu w  1894  r. Obie 
okładki były utrzymane w  stylu se-
cesyjnym. Okładka La femme à Pa-
ris, książki opisującej życie i  aktyw-
ność ówczesnych paryżanek, zosta-
ła oceniona w recenzji zamieszczonej 
w „The New York Timesie” jako fan-
tazyjna i  efektowna. Przedstawia ona 
kobietę-sfinksa na tle obsypanego 
kwiatami drzewa, księżyca i  gwiazd. 
Różnej szerokości pasy ornamentów 
tworzą bordiurę: u góry jest to fryz ze 
stylizowanych motyli, u dołu – z ko-
rzeni drzewa, po bokach – z elemen-
tów floralnych. Na grzbiecie powtó-
rzona jest twarz kobiety z  przedniej 
okładki, otoczona stylizowanymi wło-
sami. Tylna okładka to wieże katedry 
Notre Dame w asymetrycznej bordiu-
rze, której górną część stanowi zabaw-
ny fryz z nożyczek krawieckich, mot-
ków włóczki i  grzebyków do włosów 
w  kształcie motyli – atrybutów ko-
biecości. Podobnie skomponowana 
jest okładka L’Effort. Zdobi ją profil 
twarzy kobiety w  okręgu (notabene 

Octave Uzanne był dzie-
więtnastowiecznym fran-
cuskim koneserem ksią-
żek – kolekcjonował je, 

bywał ich autorem i wydawcą. Współ-
pracował z  wieloma artystami – ilu-
stratorami i  introligatorami, dzięki 
którym wydawane przez niego wo-
luminy stawały się dziełami sztu-
ki. Wśród takich współpracowników 
był Leon Rudnicki, który urodził 
się w  1873  r. na Wołyniu, do Fran-
cji przybył jako dziecko, a francu-
skie obywatelstwo uzyskał w  1891  r. 
Uzanne uważał go za jednego z  tych 
artystów, dzięki którym dokona się 
odnowa francuskiej sztuki użytkowej. 
Taką opinię zawarł w  artykule L’évo-
lution des industries d’art. La recher-
che d’un nouveau style décoratif, który 

Z ZAGRANICY

................................................................................ 

1 |	Zaprojektowane	przez	Leona	Rudnickiego	
strony	przytytułowa	i	tytułowa	L’Effort Edmonda 
Haraucourta,	egzemplarz	wykonany	dla	José	
Lázaro,	hiszpańskiego	bibliofila	i	kolekcjonera	
sztuki	(w	zbiorach	Biblioteca	Lázaro	Galdiano	
w Madrycie)

1
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Z ZAGRANICY

charakterystyczny element wielu prac 
aktywnego artystycznie w tym samym 
czasie co Rudnicki Alfonsa Muchy) 
oraz stylizowane rośliny, umieszczo-
ne w  prostokątnych polach i  tworzą-
ce fryzy. Tylna okładka też jest staran-
nie zapełniona secesyjnymi motywa-
mi roślinnymi.

Z 1898 r. pochodzą secesyjne pro-
jekty dwóch kolejnych okładek książ-
kowych. Okładka Ma petite ville Je-
ana Lorraina jest bardziej abstrakcyj-
na od dotychczasowych. Pokrywa-
ją ją powtarzalne, mocno przestyli-
zowane elementy floralne, drukowa-
ne złotą farbą na białym tle. De Paris 
à la mer Constanta de Tours [Con-
stanta Chmielenskiego] – rzecz o Se-
kwanie i położonych nad nią portach, 
zyskała okładkę z  sylwetką Paryża na 
horyzoncie, meandrującą rzeką i  sta-
teczkiem na pierwszym planie, mają-
cym wypisane na żaglu motto Paryża: 
„Fluctuat nec mergitur” (Rzuca nim 
fala, lecz nie tonie). Całości dopełnia-
ją nieodłączne w secesji elementy ro-
ślinne: ukwiecone drzewa i rośliny na 
brzegu rzeki. 

Rudnicki współpracował z  René 
Wienerem, artystą introligatorem 
związanym ze słynnym ośrodkiem se-
cesji w  Nancy. Był tym, który obok 
m.in. Jacques’a Grubera, Henri To-
ulouse-Lautreca i  Georges’a Aurio-
la dostarczał Wienerowi wzory do 
jego tłoczonych w skórze opraw książ-
kowych, o  czym pisało opiniotwór-
cze brytyjskie czasopismo „The Stu-
dio” w specjalnym numerze z przeło-
mu 1899 i 1900 r., poświęconym no-
woczesnym oprawom książkowym 
i  ich projektantom. Przykłady takiej 
współpracy stanowią dwie prace Wie-
nera z 1896 r.: okładka apokryficznej 
ewangelii dzieciństwa Jezusa w tłuma-
czeniu Catulle Mendèsa oraz tomu 
poezji Roberta Montesquiou Chau-
ves-souris (Nietoperze). Ten pierw-
szy projekt to metaforyczne przed-
stawienie niewinnej ofiary – na ofiar-
nym stole w naczyniu białe lilie, ulu-
bione kwiaty secesji, i  unosząca się 
ku górze, w  kierunku białej gołębicy, 
woń w postaci płynnych, secesyjnych 
pasm. W  drugim z  projektów znala-
zły się inne ulubione kwiaty secesji 

– irysy, krajobraz jeziora u  podnóża 
gór i niepokojące sylwetki nietoperzy 
– wykonane przez Wienera w postaci 
aplikacji ze skóry. Z kolei w publika-
cji prezentującej wzorcowe przykłady 
przedmiotów sztuki użytkowej Do-
cuments d’atelier – Art décoratif mo-
derne z  1899  r. zamieszczona zosta-
ła oprawa Wienera do Aphrodite Pier-
re’a Louysa, utrzymana w  konwen-
cji pierwszych projektów Rudnickie-
go – z postacią kobiecą jako głównym 
jej elementem oraz roślinnymi mo-
tywami wokół. Z  tyłu także znajduje 
się wyobrażenie kobiety – tym razem 
w półpostaci, w otoczeniu wystylizo-
wanych linii oparów wydobywających 
się z naczynia.

Rudnicki zajmował się też sza-
tą graficzną publikacji. W tym zakre-
sie współpracował z wydawcą czasopi-
sma „Revue des Arts Décoratifs” Vic-
torem Champierem oraz z Octave’em 
Uzanne’em. Wykonał m.in. winiety 
i floralne ramki w poświęconej kobie-
tom książce Uzanne’a z 1896 r. Fémi-
nies. Także wspomniane wcześniej Ma 
petite ville ma winiety i  inicjały jego 
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autorstwa oraz piękny secesyjny ko-
lofon, skomponowany z widoku miej-
skiej uliczki i asymetrycznego kwiato-
wego obramienia. Do L’Effort zapro-
jektował Rudnicki stronę tytułową, 
przytytułową i  przedtytułową. I tym 
razem wykorzystał linearnie potrakto-
wane motywy roślinne w asymetrycz-
nym układzie. Znane są opracowania 
graficzne druków ulotnych. W  pro-
jekcie menu na spotkanie towarzy-
stwa bibliofilskiego z 1894 r. zastoso-
wał artysta zabieg podziału strony na 
prostokątne, asymetrycznie rozmiesz-
czone pola, wypełnione ornamenta-
mi nawiązującymi do kulinariów. Je-
den z programów artystycznych ope-
ry w  Vichy przedstawia w  kwiato-
wym obramowaniu, węższym u dołu, 
szerszym u góry – okno o secesyjnym 
kształcie, za którym znajdują się rze-
ka, drzewa i  siedząca w trawie kobie-
ta z harfą.

Największym osiągnięciem Rud-
nickiego jako artysty książki było ca-
łościowe opracowanie w stylu se-
cesji kalendarza chrześcijańskie-
go (L’Année Chrétienne) na rok 
1899, wydanego przez Charle-
s’a Delagrave. Przednią okład-
kę zdobi profil Chrystusa w ko-
ronie cierniowej, a tylną – pro-
fil Maryi; oba są otoczone bia-
łymi liliami. Wewnątrz znajdu-
je się 12 kolorowych grafik, po 
jednej na każdy miesiąc roku. 
Ilustracje, utrzymane w  pastelo-
wej kolorystyce różu, żółci, błę-
kitu, zieleni, mają roślinne bor-
diury i  są umieszczone w  zło-
tych passe-partout. Przedstawia-
ją wydarzenia z  życia Chrystu-
sa. Osiem akwarel projektowych 
do kalendarza zostało wystawio-
nych w 1901 r. w paryskiej gale-
rii Georges’a Petita. Były to sce-
ny: Zwiastowanie, Pokłon paste-
rzy, Ucieczka do Egiptu, Wjazd 
Jezusa do Jerozolimy, Cudow-
ny połów ryb, Wesele w  Kanie 

Galilejskiej, Spotkanie z  Samarytan-
ką i  Zmartwychwstanie. Autor arty-
kułu w  czasopiśmie „Kraj” informu-
je, że pozostałe cztery akwarele zosta-
ły wysłane na wystawę w South Ken-
sington w Londynie. Ocenia, że Rud-
nicki „widocznie czerpie swe natchnie-
nia z dzieł mistrzów prerafaelityzmu”. 

Zwraca uwagę na „nader wdzięcz-
ne motywy ornamentacyjne, które sta-
nowią poniekąd ramy tych malowi-
deł”. Wspomina też, że „znany krytyk 
artystyczny, Oktawiusz Uzanne, już 
dawniej podnosił w nader pochlebnych 
słowach dekoracyjną stronę talentu 
p.  Rudnickiego” („Kraj”, nr 20, 1901, 

s.  15, cyt. za: Anna Wierzbic-
ka, Świadectwa obecności. Pol-
skie życie artystyczne we Francji 
w latach 1900-1939, cz. 1, s. 64-
-65). Ostatnie zdanie nawiązu-
je zapewne do wspomnianego 
wcześniej tekstu Uzanne’a z „Le 
Monde Moderne” z 1895 r.

Z artykułu w  czasopiśmie 
„Kraj” dowiadujemy się rów-
nież, że Rudnicki to wychowa-
nek szkoły batiniolskiej, tj. pol-
skiego liceum, założonego w Pa-
ryżu z inicjatywy działaczy emi-
gracyjnych dla dzieci polskich 
uchodźców. W 1894 r. ukończył 
École nationale des arts déco-
ratifs, w  której studiował pod 
kierunkiem Belga Luciena Wo-
oga, wykładowcy architektury. 
Ta znajomość zaowocowała kil-
ka lat później, w  latach 1901- 
-1903, spektakularnym zlece-
niem ozdobienia malowidłami 
zaprojektowanego przez Wooga 

2-5 |	Okładki	książek	wykonane	według	
projektów	Leona	Rudnickiego,	1894-1898

6 |	Druk	ulotny	–	menu	spotkania	towarzystwa	
bibliofilskiego,	projekt	Rudnickiego	z	1894	r.

................................................................................
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i  Charles’a Le Cœur budynku ope-
ry w  Vichy. Rudnicki wykonał deko-
racje w  pastelowych kolorach: jasnej 
zieleni, jasnego brązu, beżu, kości sło-
niowej i  złota. Są to secesyjne wzory 
wzięte ze świata natury (liście, kwiaty, 
pawie) oraz instrumenty (liry) i maski 

teatralne znanych francuskich akto-
rek, m.in. Sary Bernhardt.

Kariera Rudnickiego jako ma-
larza dekoratora (za którego przede 
wszystkim się uważał, bo takie okre-
ślenie umieścił na swojej wizytówce) 
rozwinęła się w  późniejszych latach. 
Z 1922 r. pochodzą dekoracje w szpi-
talu dziecięcym w  Neuilly-sur-Se-
ine, z 1925 r. – w kościele Saint Louis 
w  Grenay. Na paryską wystawę sztu-
ki dekoracyjnej i wzornictwa w 1925 r. 
Rudnicki wykonał dekoracje w pawilo-
nie alzackiego miasta Miluza. Jak po-
daje Véronique Alméras, autorka po-
święconej Rudnickiemu prezenta-
cji internetowej (dostępnej pod adre-
sem: http://www.genealogiegometzle-
chatel.fr/exposes/doc/bio/L%C3%A-
9on%20RUDNICKI.pdf ), ze współ-
czesnych artyście opisów w prasie zna-
ne są jego realizacje malarskiego wy-
stroju obiektów komercyjnych w  Pa-
ryżu: dziedzińca szkoły, sklepu z obu-
wiem, fasady restauracji czy drogerii.

Artysta osiągał także sukcesy jako 
projektant przedmiotów użytkowych. 

Ukazujący się w  Nowym Jorku mie-
sięcznik „The Decorator and Fur-
nisher” już w  1894  r. zamieścił jego 
projekty dekorowanych motywa-
mi roślinnymi naczyń ceramicznych. 
W  konkursie na nowoczesne przed-
mioty rzemiosła artystycznego, orga-
nizowanym w  1897  r. przez dom to-
warowy Grands Magasins du Louvre, 
projekt zegara jego autorstwa otrzy-
mał trzecią nagrodę. W  wydanych 
w Paryżu w 1898 i w 1899 r. publika-
cjach Documents d’atelier – Art déco-
ratif moderne, stanowiących przegląd 
przedmiotów sztuki użytkowej, na-
zwisko Rudnickiego pojawia się na 
stronach tytułowych wśród takich ar-
tystów secesji, jak René Lalique, Al-
fons Mucha, Victor Prouvé, Hector 
Guimard, Louis Majorelle, René Wie-
ner, Philip Wolfers. Publikacje te za-
wierają jego projekty siedzisk (krzeseł, 
foteli) oraz okrągłego ekranu-osło-
ny, ozdobionego twarzą kobiecą oto-
czoną pawim ogonem. Podobny, jeśli 
idzie o  zamysł estetyczny, prostokąt-
ny panel dekoracyjny z twarzą kobie-
cą w otoczeniu rudych włosów i kwia-
tów, zrealizowany w  skórze przez 
René Wienera i  z  drewnianą oprawą 
słynnego ebenisty z  École de Nancy 
– Louisa Majorelle’a, był wystawiony 
na aukcji w firmie Christie’s w 2009 r. 
Szczególnie piękny przedmiot zapro-
jektowany przez Rudnickiego posia-
da Muzeum Miejskie w  Hadze (Ge-
meentemuseum Den Haag), dyspo-
nujące jedną z  najlepszych kolekcji 
mody na świecie. Jest to secesyjny wa-
chlarz z  1894 r., malowany delikat-
nymi pastelowymi kolorami w  pnie 
drzew, między którymi majaczą wal-
kirie i konie.

Leon Rudnicki zmarł w  1958  r. 
w  miejscowości Villebon-sur-Yvette, 
położonej w  regionie Île-de-France. 
Jego największa aktywność przypadła 
na okres secesji i  to prace w  tym sty-
lu tworzą jego artystyczny wizerunek, 
który jest jednak słabo rozpoznany. 
Prawdopodobnie od 1930 r. Rudnicki 
nie był już czynnym artystą. Zapewne 
jego popularność przeminęła wraz ze 
stylem, w którym projektował.

Izabella Strasz

Z ZAGRANICY

7 | 8 |	Projekty	dekoracyjnego	ekranu	(7)	
oraz	krzeseł	i	łóżka	(8),	opublikowane	
w Documents d’atelier – Art décoratif moderne, 
seria	1,	Paryż	1898,	seria	2,	Paryż	1899

................................................................................
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uwagi	 na	 problematykę	 ochro-
ny	dziedzictwa	kulturowego	oraz	
prezentacja	dóbr	kultury	o	istot-
nym	 znaczeniu	 dla	 polskie-
go,	 europejskiego	 i	 światowego	
dziedzictwa.	 Uroczyste	 obcho-
dy	 tego	dnia,	 których	organiza-
cja	leży	w	gestii	Narodowego	In-

stytutu	 Dziedzictwa,	 to	 również	
doskonała	okazja	do	uhonorowa-
nia	tych	wszystkich,	którzy	wkła-
dają	serca	w	ratowanie	zabytków	
i	opiekę	nad	nimi.	

Tegoroczne,	oficjalne	obchody	
Międzynarodowego	Dnia	Ochrony	
Zabytków	odbędą	się	18	kwietnia	
w	 Zamościu.	 Podczas	 uroczystej	
gali,	 w	 obecności	 prof.	 Magda-
leny	 Gawin	 −	 podsekretarza	 sta-
nu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa	 Narodowego,	 General-
nego	 Konserwatora	 Zabytków,	

Andrzeja	Wnuka	−	prezydenta	Za-
mościa,	 Bartosza	 Skaldawskie-
go	 −	 dyrektora	 Narodowego	 In-
stytutu Dziedzictwa oraz wszyst-
kich	zaproszonych	gości,	zostaną	
wręczone	 medale,	 odznaki	 i	 dy-
plomy	 osobom,	 które	 w	 sposób	
szczególny	swoją	postawą	i	wielo-

letnim	 zaangażowaniem	 przysłu-
żyły	się	ochronie	i	zachowaniu	dla	
przyszłych	 pokoleń	 narodowego	
dziedzictwa	kulturowego.	

Głównym	 punktem	 progra-
mu	 będzie	 ogłoszenie	 wyni-
ków	 i	 wręczenie	 nagród	 w	 kon-
kursie	 Generalnego	 Konserwa-
tora	 Zabytków	 „Zabytek	 Zadba-
ny”,	 którego	 celem	 jest	 promo-
cja	 opieki	 nad	 zabytkami,	 po-
przez	 propagowanie	 najlepszych	
wzorów konserwacji, utrzymania 
i	 zagospodarowania	 zabytków.	

Nagrody	 przyznane	 zostaną	
w	 następujących	 kategoriach:	
utrwalenie	 wartości	 zabytko-
wej	obiektu,	rewaloryzacja	prze-
strzeni	 kulturowej	 i	 krajobrazu	
(w	tym	założenia	dworskie	i	pa-
łacowe),	adaptacja	obiektów	za-
bytkowych,	 architektura	 i	 bu-

downictwo	drewniane,	 architek-
tura	 przemysłowa	 i	 budownic-
two	inżynieryjne	oraz	w	kategorii	
specjalnej	−	właściwe	użytkowa-
nie	i	stała	opieka	nad	zabytkiem.	

Drugiego	 dnia	 obchodów	
uczestnicy	 MDOZ	 wezmą	 udział	
w	 mszy	 świętej	 w	 intencji	 pol-
skich	 konserwatorów	 w	 Kate-
drze	Zmartwychwstania	Pańskie-
go	i	św.	Tomasza	Apostoła	w	Za-
mościu.

Wioletta	Łabuda-Iwaniak

Jest	 w	 roku	 taki	 dzień,	 który	UNESCO	wpisało	do	rejestru	waż-
nych	 wydarzeń	 o	 znaczeniu	 świa-
towym.	 Obchodzony	 dorocznie	 18	
kwietnia	 Międzynarodowy	 Dzień	
Ochrony	 Zabytków	 (MDOZ)	 jest	
świętem	 konserwatorów,	 history-
ków	 sztuki,	 architektów,	 urbani-

stów,	właścicieli	i	zarządców	obiek-
tów	zabytkowych	oraz	tych	wszyst-
kich,	którzy	na	co	dzień	zajmują	się	
opieką	i	ochroną	zabytków.

Ideą	 przyświecającą	 obcho-
dom	 MDOZ	 jest	 chęć	 zwrócenia	

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2018

ROZMAITOŚCI

|	Odznaczeni	i	nagrodzeni	podczas	
uroczystości	Międzynarodowego	
Dnia	Ochrony	Zabytków	2017	
w	Bydgoszczy

(fot. Paweł Kobek / NID)

..........................................................
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Spotkanie z książką

Moda	 na	 Cranacha”	 −	 wystawa	 czynna	 w	 Muzeum	 Narodo-
wym	we	Wrocławiu	do	końca	2017	r.	wpisywała	się	w	obcho-

dy	500-lecia	 reformacji.	We	wprowadzeniu	 do	 katalogu	wysta-
wy	(pod	red.	Ewy	Houszki	i	Marka	Pierzchały)	dyrektor	wrocław-
skiego	Muzeum	Narodowego	Piotr	Oszczanowski	 napisał	m.in.,	
że	to	właśnie	w	wittenberskim	warsztacie	malarskim	Cranachów	
powstawały	dzieła	o	fundamentalnym	znaczeniu	dla	nowego	nur-
tu,	a	sztuka	reformacji	od	tamtej	pory	kojarzona	jest	z	tym	słyn-
nym	rodem.

Pierwsza	 część	 publikacji	 wyda-
nej	 z	 okazji	 ekspozycji	 zawiera	 pięć	
esejów	 autorstwa	 badaczy	 związa-
nych	z	muzeum.	Beata	Lejman	przy-
bliża	założenia	nowej	konfesji,	opisu-
je	politykę	elektora	saskiego	Frydery-
ka	 III	 Mądrego,	 działalność	 Marcina	
Lutra	 i	 rozwijającą	 się	w	 tym	 czasie	
twórczość	 Lucasa	 Cranacha	 st.	 Od-
działywaniem	sztuki	Cranacha	st.	na	
artystyczny	krajobraz	Śląska	zajmuje	
się	Agnieszka	Patała,	a	Marek	Pierz-
chała	 analizuje	 ikonografię,	 jaką	 przyniosła	 reforma	wyznanio-
wa,	 w	 tym	 przedstawienia	 epitafijne.	 Początki	 drogi	 artystycz-
nej	Cranacha	st.	i	produkcję	warsztatu	w	Wittenberdze	poznaje-
my	z	tekstu	Aleksandry	Janiszewskiej.	Z	kolei	obchody	we	Wro-
cławiu	400-lecia	reformacji,	które	przypadły	na	1917	r.,	czwarty	
rok	pierwszej	wojny	światowej,	opisuje	Barbara	Andruszkiewicz.	

Eksponaty	na	wystawę	we	Wrocławiu	 trafiły	ze	zbiorów	mu-
zeów	i	kościołów	polskich	oraz	ze	Staatliche	Museen	Preußischer	
Kulturbesitz,	Gemäldegalerie	w	Berlinie	i	Szépművészeti	Múseum	
w	Budapeszcie.	W	katalogu	znajduje	się	59	ich	reprodukcji,	upo-
rządkowanych	chronologicznie.	Są	to	m.in.	reprodukcje	obrazów	
pędzla	Cranacha	st.	(w	tym	„Madonny	pod	jodłami”,	ok.	1510,	
„Adama	 i	 Ewy”	 –	 dwóch	 obrazów	 o	 tej	 tematyce:	 z	 ok.	 1510	
i	ok.	1530,	czy	„Salome	z	głową	św.	Jana	Chrzciciela”,	ok.	1526- 
-1530)	 i	powstałych	w	 jego	warsztacie	(m.in.	„Rzezi	niewinią-
tek”,	ok.	1515	czy	„Niedobranej	pary”,	ok.	1537),	obrazu	pędz-
la	Cranacha	mł.	„Portret	rudobrodego	mężczyzny”	(1546)	i	dzieł	
powstałych	w	 jego	warsztacie	 (m.in.	„Portretu	Marcina	Lutra”,	
1564)	 oraz	 reprodukcje	 obrazów	 namalowanych	 głównie	 przez	
niezidentyfikowanych	malarzy	środkowoniemieckich,	śląskich	czy	
wrocławskich.	Obszerne	noty	katalogowe,	oprócz	podstawowych	
informacji	(tytuł,	autor,	datowanie,	technika,	wymiary),	zawie-
rają	 szczegółowe	opisy	 i	analizy	przedstawionych	scen	oraz	 ich	
odniesienia	do	innych	sztuk.

Ciekawym	zabiegiem	graficznym	jest	przedstawienie	w	kata-
logu,	 na	 oznaczonych	 czarnym	 tłem	 kartach,	 reprodukcji	 dzieł	
z	wystawy,	 których	współwydawcą	był	 Lucas	Cranach	 st.	Są	 to	
m.in.	strona	tytułowa	i	drzeworyty	z	dzieła	Marcina	Lutra,	Filipa	
Melanchtona	i	Johanna	Schwertfegera	Passional Christi und An-
tichristi	(1521),	strony	tłumaczenia	Nowego Testamentu doko-
nanego	przez	Lutra	(1522),	karty	Biblii	Lutra	z	edycji	 lubeckiej	
(1533)	z	motywami	opracowanej	przez	Cranacha	st.	Tablicy	Pra-
wa	i	Łaski	czy	strony	Hortulus animae	Lutra	(1548)	z	drzewory-
tami	Cranacha	st.

Na	końcu	publikacji	zamieszczony	został	spis	cytowanej	litera-
tury;	do	wielu	wymienionych	w	nim	pozycji	warto	sięgnąć,	by	po-
szerzyć	wiedzę	o	„niezwykłym świecie Cranachów”.

MODA	NA	CRANACHA

LISTY

kolejności	 do	 dyrekcji	 muzeum	
w	Wilanowie.	Oto	odpowiedź:

Szanowna Redakcjo,

dziękuję za zainteresowa-
nie bodaj ostatnimi zachowany-
mi w Warszawie zabytkami daw-
nego gospodarstwa w majątku 
ziemskim w Wilanowie. Po wie-
lu latach starań w 2016 r. Mu-
zeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie nabyło od Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego 
fragment pozostałości po fol-
warku pałacowym, obejmujący 
blisko 1,4 ha i dwie historycz-
ne budowle dawnych Słodowni/
Spichlerza i Browaru. W 2018 r. 
najpewniej sfinalizujemy zakup 
ostatniej, „czekającej” na mu-
zeum części folwarku – tej, któ-
ra bezpośrednio przylega od po-
łudnia do parku pałacowego, 
oraz ośmioraka w pobliżu Sło-
downi. W ten sposób pod muze-
alną opiekę trafią wszystkie po-
zostałe obiekty historyczne na 
folwarku i ok. 3,5 ha terenów, 
które były narażone na zniszcze-
nie w wyniku realnej groźby ich 
wykorzystania na cele dewelo-
perki mieszkaniowej. Chętnych 
było wielu, zwabionych prestiżo-
wą lokalizacją i złym stanem za-
bytków po latach intensywnego 
użytkowania.

Dlatego dziękuję Szkole za 
sprzedaż obu działek i zabytków 
na rzecz muzeum. Jestem świa-
domy skali nowych wyzwań, ale 
także odpowiedzialności za dzie-
dzictwo i jego potencjał rozwo-
jowy, który daje pewność spo-
łecznych korzyści w przyszłości.

Dlatego słowa podziękowania 
są konieczne także pod adresem 
organizatora muzeum, czyli Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za to, że uznał argu-
menty muzeum i zasadność za-
kupów. Zabiegi o nie trwały od 
2003 r.!!! Pogląd muzeum o ko-
nieczności i powodach scalenia 
resztek folwarku był niezmien-
ny. Zauważmy wszak, że dopie-
ro teraz wchodzimy na ścieżkę 
zmian.

Przyszłość nabytków pozba-
wiona jest już obaw czy ich war-
tości przetrwają i że z parku będą 
widoczne nowe bloki mieszkal-
ne. Muzeum wilanowskie jest 

W	związku	z	artykułem	autor-
stwa Karola Guttmejera na temat 
zabytkowego	 spichlerza	 w	 Wila-
nowie,	 opublikowanym	w	 ostat-
nim	 ubiegłorocznym	 numerze	
naszego	pisma	(nr	11-12,	2017,	
s.	34-37:	https://issuu.com/…/
docs/spotkania_z_zabytka-
mi_11-12_2017/34),	do	redak-
cji	 nadszedł	 list	 napisany	 przez	
architekta	Izby	Architektów	Rze-
czypospolitej	 Polskiej	 Tomasza	
Markiewicza,	w	którym	czytamy:

Szanowna Redakcjo!

Znakomity artykuł Pana Karo-
la Guttmejera o spichlerzu w Wila-
nowie (nr 11-12, 2017) jest przy-
czynkiem do pytania: co dalej ze 
spichlerzem w rękach Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie? 
Czy adaptacja na cele wystawien-
nicze (wystawy czasowe, warsz-
taty twórcze, itp.), czy może 
sala muzyczna koncertów kame-
ralnych (np. muzyki rekonstru-
owanej), czy jakieś inne pomysły 
(np. pracownie konserwatorskie, 
twórcze, artystyczne)? Raczej nie 
skansen przy pałacu. Może, droga 
redakcjo, w porozumieniu z Mu-
zeum i osobą Pana Guttmejera 
warto otworzyć dyskusję na ten 
temat, pytając: co dalej ze spi-
chlerzem?

Z	poważaniem

arch.	IARP	Tomasz	
Markiewicz

(i	wierny	czytelnik)

Przypomnijmy,	 że	 w	 zakoń-
czeniu	 artykułu	 Karol	 Guttmejer	
napisał,	 iż	 dobrze	 się	 stało,	 że	
obiekt	 ten	 został	 przejęty	 przez	
Muzeum	 Pałacu	 Króla	 Jana	 III	
w	Wilanowie,	 ponieważ	„Uchro-
ni to spichlerz przed dalszą de-
strukcją i pozwoli z czasem przy-
wrócić go do właściwego stanu, 
a przede wszystkim jako inte-
gralny element rezydencjonalne-
go zespołu wilanowskiego – po 
czasochłonnych i kosztownych 
pracach oraz adaptacji do nowej 
funkcji – będzie mógł być udo-
stępniony zwiedzającym Wila-
nów”. Pozostaje	zatem	już	tylko	
powtórzyć	 za	 T.	 Markiewiczem	
pytanie:	 co	 dalej	 z	 wilanow-
skim	 spichlerzem	 (?),	 a	 pyta-
nie	to	skierowaliśmy	w	pierwszej	

„
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profesjonalnym opiekunem dzie-
dzictwa, świadomym przeszło-
ści i jej materialnych świadectw 
oraz dobieranych do ich swo-
istych cech odpowiednich form 
użytkowych. Otwarta pozostaje 
natomiast kwestia czasu i środ-
ków finansowych, jakie będzie 
można wygenerować na zasadni-
cze prace konserwatorskie i ada-
ptację w sumie 10 budynków hi-
storycznych (nie licząc nierozpo-
znanych w pełni piwnic, lodow-
ni, studni itp.) − oczywiście na 
cele statutowe muzeum rezy-
dencjalnego. Jego osią rozwo-
ju jest bowiem kultywowanie ge-
nius loci, czyli zachowanie cha-
rakteru miejsca, zgodnie z za-
sadą stosowności w kształtowa-
niu przestrzeni i funkcji w przy-
jaznej i atrakcyjnej relacji z no-
wymi uwarunkowaniami cywili-
zacyjnymi i kontekstem sąsiedz-
kim i krajowym, choćby z powo-
du położenia blisko kontynental-
nej trasy S2.

Dla pełnowartościowego wy-
korzystania pozostałości folwar-
ku, terenów muzeum i jego oto-
czenia, czyli blisko 200 ha kra-
jobrazu historycznego o najwyż-
szym znaczeniu dla polskiej i wi-
lanowskiej tradycji, zasadniczy 
kłopot stanowi brak miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Muzeum przy-
gotowało i przedstawiło wła-
dzom Warszawy (opracowanie 
i uchwalenie planu jest kompe-
tencją gminną) swoje propo-
zycje takiego planu (graficznie 
i opisowo) już w 2011 r., zmo-
dyfikowane w 2013 r. Ponad-
to w 2012 r. rada Warszawy 

uchwaliła powołanie Wilanow-
skiego Parku Kulturowego i jego 
plan ochrony, ale bez niezbęd-
nego planu miejscowego, czy-
li podstawowego dokumentu, 
który kształtuje prawo lokal-
ne i użytkowanie przestrzeni. 
Nie wchodząc w szczegóły, mu-
zeum nie mogło uzyskać pozwo-
leń budowlanych na terenie par-
ku kulturowego innych niż re-
monty, a więc niemożliwe były 
wszelkie adaptacje, jak choć-
by zmiany nawierzchni alei par-
kowych z asfaltowych na grun-
towe (na wymianę czekamy od 
6 lat!), ustanowienie nowych 
dróg ewakuacyjnych dla pałacu 
czy nowe toalety w niewykorzy-
stywanych budowlach. Katalog 
potrzeb jest długi i od niedaw-
na obejmuje nabytki na folwar-
ku. Może w najbliższych miesią-
cach zmieni się sytuacja w pra-
wie miejscowym.

Czas oczekiwania na tę zmia-
nę wypełniają w muzeum roz-

liczne konserwacje przy pała-
cu i w ogrodach, prace badaw-
cze i koncepcyjne dotyczące po-
prawy stanu zabytków i ich jak 
najlepszego wykorzystania na 
cele społeczne. I tak rozległe, 
ale jeszcze nieostateczne bada-
nia architektoniczne przesądziły, 
że Słodownia i Browar w obec-
nym obrysie murów powstały 
w latach trzydziestych i czter-
dziestych XVIII w. jako jednolite, 
bardzo duże na swoje czasy za-
łożenie gospodarcze i że były kil-
kakroć przebudowane w XIX w. 
i XX w., przy czym drugi z zabyt-
ków w stopniu znacznym. Sen-
sacyjnie natomiast ukazały się 

oryginalne wartości Słodow-
ni, która po likwidacji urządzeń 
browaru stała się przechowalnią 
płodów rolnych i dlatego znamy 
ją pod nazwą Spichlerza. Teren 
wymaga badań archeologicz-
nych i geologicznych posadowie-
nia wszystkich budowli. Czekają 
nas poszukiwania dawnej studni 
browaru i resztek urządzeń tech-
nicznych. Konieczne jest odkry-
cie – o ile to możliwe – funda-
mentów wiatraka z czasów kró-
la Jana III. Wyniki wszystkich 
badań ustalą ramy dopuszczal-
nych funkcji. Jestem jednak już 
przekonany, że Spichlerz wyma-
ga maksymalnego zakresu za-
chowania substancji zabytkowej 
jako pięknej do ostrożnego użyt-
kowania konstrukcji drewnia-
nej, z czym da się pogodzić usu-
nięcie nielicznych, murowanych 
wstawek z drugiej połowy XX w. 
Ich przestrzeń pozwoli na wpro-
wadzenie wymaganych przepi-
sami prawa budowlanego scho-

dów i windy, co umożliwi zacho-
wanie mocno wytartych i przez 
to malowniczych stopni w hi-
storycznych schodach. Budynek 
dawnego Browaru, użytkowa-
ny w ostatnich dekadach przez 
urząd dzielnicy Warszawa – Wi-
lanów, służy (jeszcze przed re-
montem) jako biura muzealne.

Jaka przyszłość czeka oba 
fragmenty folwarku będące-
go w gestii muzeum? Poza tym, 
że możemy już być pewni, iż nie 
będą się multiplikować zagro-
żenia inwestycjami o sprzecz-
nych z charakterem miejsca for-
mach przestrzennych i użytko-
wych, w koncepcji muzeum pro-
gram funkcjonalny jest mody-
fikowany wokół kilku podsta-
wowych założeń takich, jak na-
tychmiastowe zabezpieczenie 
przed dalszym niszczeniem, peł-
ne badania substancji zabytko-
wej w celu wytypowania obsza-
rów ekspozycji i adaptacji muze-
alnej oraz docelowa, całkowita 

integracja z profilem instytucji 
i umożliwienie tym samym jak 
najpełniejszego rozwoju jej funk-
cji społecznych. Z długiego ze-
stawienia potrzeb i możliwości 
należy wymienić przede wszyst-
kim przeniesienie do Browa-
ru części biur z budynków przy-
pałacowych i z tymczasowych 
kontenerów. Umożliwi to wyko-
rzystanie uwolnionych pomiesz-
czeń dla potrzeb wystawienni-
czych, edukacyjnych, recepcji 
turystycznej i bezpieczeństwa 
publiczności i zabytków – w Ofi-
cynie Kuchennej (remont zakoń-
czymy w 2019 r.), Kordegardzie 
i Stajni (opracowujemy projek-
ty). Delikatna substancja pałacu 
przy wzroście liczby osób zwie-
dzających wymaga wzmocnionej 
opieki i przekierowywania tury-
stów w szczycie sezonu do in-
nych miejsc. Kontenery zostaną 
w końcu zlikwidowane. Odtwo-
rzymy ogrody pożytkowe. Usta-
nowimy w Browarze nowe pra-
cownie konserwatorskie i edu-
kacyjne. Muzeum cierpi na chro-
niczny brak pomieszczeń dedy-
kowanych edukacji kulturalnej 
i powiązanej z nią rekonstruk-
cji historycznej. Po upewnieniu 
się, że kupimy część wschodnią 
folwarku, będzie można rozwi-
nąć program ekologiczny na ca-
łym terenie instytucji. Pozosta-
nie przy tym do rozwiązania pro-
blem rozlicznych lokatorów. Na 
zakończenie w bardzo dużym 
skrócie mogę stwierdzić, że po-
dział na historyczne strefy pała-
cu i folwarku będzie odpowiadał 
zróżnicowaniu oferty publicznej 
muzeum, a tym samym rosną-
cej jej wszechstronności, a za-
tem potrzebom jego gości. Z na-
szej oferty w 2017 r. skorzystano 
już ok. 3,2 mln razy, co daje mi 
pewność, że kierunek zmian jest 
zasadny.

Bardzo dziękuję za zaintere-
sowanie problemami muzeum 
i cieszę się ze wspólnej fascyna-
cji w odkrywaniu zabytkowych 
wartości także na folwarku.

Z poważaniem

Paweł	Jaskanis
Dyrektor

Muzeum	Pałacu	Króla	Jana	III	
w Wilanowie

LISTY

.......................................................... 

Spichlerz	w	Wilanowie	–	widok	
od	południowego	zachodu

(fot. Karol Guttmejer)

..........................................................
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Nagrody otrzymują:

Krystyna	Prokop	z	Radzionkowa – Paderewski,	katalog	wystawy	w	Muzeum	Narodowym	w	Warszawie,	
wyd.	Muzeum	Narodowe	w	Warszawie,	Warszawa	2018
Renata	Kowalczyk	z	Trzcianki – Coś bierzemy, coś dajemy. Reportaże o wolontariacie dla dziedzic-
twa,	wyd.	Narodowy	Instytut	Dziedzictwa,	Warszawa	2017	
Justyna	Jelonek	z	Kłobucka	–	Małgorzata	Abramowicz,	Natchnieni morzem… Władysławowo – ludzie 
i ich historia,	wyd.	Wydawnictwo	BiT,	Gdańsk-Władysławowo	2017
Józef	Kiełbowicz	z	Bolesławca – Będę to fotografował w kolorach. Początek XX wieku na trójwymia-
rowych zdjęciach Stanisława Wilhelma Lilpopa,	wyd.	Dom	Spotkań	z	Historią,	Warszawa	2013
Komitet	Kopca	Kościuszki	w	Krakowie	–	Magdalena	Szewczyk-Wojtasiewicz,	Fajki z badań arche-
ologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu,	katalog	zbiorów,	wyd.	Zamek	Królewski	na	Wa-
welu, Kraków 2017

Spotkanie z książką

DZIEDZICTWO	DÜRERA

Nakładem	 sopockiego	 Wydawnictwa	
Kallisto	 i	 Perseusz	 wydana	 została	

w	2017	r.	publikacja	autorstwa	Anny	An-
gielskiej	Dürer w służbie władzy świeckiej 
i Kościoła.	 Anna	 Angielska,	 konserwator	
dzieł	 sztuki,	autorka	ekspertyz	konserwa-
torskich,	artykułów	i	książek	z	zakresu	hi-
storii	sztuki	i	konserwacji,	opisuje	w	publi-
kacji	 działalność	Albrechta	Dürera	w	cza-
sie	ostatnich	10	lat	życia,	na	tle	rozwijają-
cej	się	reformacji,	analizując	jednocześnie	
złożone	relacje	między	artystą	i	 jego	me-
cenasami.

Książka	 składa	
się	z	dwóch	części.	
W	 części	 pierwszej		
opisana	 została	
współpraca	 Düre-
ra z cesarzem Mak-
symilianem I, kar-
dynałem	 Albrech-
tem von Branden-
burgiem	 oraz	 Radą	
Miasta	Norymbergi.	Najwięcej	miejsca	au-
torka	poświęca	roli	Dürera	w	przedsięwzię-
ciach	 kardynała	 von	 Brandenburga	 i	 ich	
wzajemnym	 kontaktom,	 zapoczątkowa-
nym	 spotkaniem	w	 1518	 r.	 Kardynał	 za-
mówił	wówczas	u	artysty	dwa	ołtarze,	kon-
cepcje	 ich	 wykonania	 zmieniał	 w	 trakcie	
pracy	Dürera,	który	ostatecznie	nie	nama-
lował	 dla	 duchownego	 żadnego	 ołtarza.	
Autorka	przedstawia	historię	ich	burzliwej	
współpracy,	 w	 trakcie	 której	 Dürer	 skła-
niał	 się	 ku	 poglądom	 Lutra,	 ale	 pozosta-
wał	na	usługach	jego	przeciwnika	–	kardy-
nała	von	Brandenburga.	Na	końcu	tej	czę-
ści	znajdują	się	teksty	poboczne,	rozwija-
jące	wcześniej	poruszone	wątki.	

W	drugiej	części	publikacji	opisana	zo-
stała	geneza	obrazu	Dürera	„Czterej	Apo-
stołowie”,	jednego	z	najsłynniejszych	dzieł	
sztuki	 niemieckiej.	 Obraz,	 namalowany	
w	1526	r.	na	dwóch	tablicach,	przedstawia	
św.św.	Jana,	Piotra,	Pawła	i	Marka,	i	czę-
sto	bywa	określany	jako	przedstawienie	re-
ligijne.	 Zastanawia	 jednak	 fakt,	 że	 tego	
obrazu	 Dürer	 nie	 przekazał	 do	 któregoś	
z	 norymberskich	 kościołów,	 lecz	 do	 sie-
dziby	Rady	Miasta	Norymbergi.	Anna	An-
gielska	szczegółowo	opisuje	dzieło,	przed-
stawia	jego	wzory	artystyczne	i	ikonogra-
ficzne,	analizuje	zamieszczone	na	nim	in-
skrypcje,	 a	 wszystkie	 te	 rozważania	 snu-
je	 na	 tle	 stosunków	 społeczno-politycz-
nych	i	sytuacji	religijno-kulturalnej		w	No-
rymberdze	w	 latach	 1520-1526.	 Autorka	
stara	się	zidentyfikować	przedstawione	na	
obrazie	 postacie	 apostołów,	 co	 prowadzi	
do	zleceniodawców	dzieła,	których	należy	
szukać	w	 reformatorskich	 ugrupowaniach	
w	 Radzie	 norymberskiej.	 Ostateczną	 kon-
kluzją	 jest,	 że	 „Czterej	 Apostołowie”	 nie	
są	 obrazem	 stricte	 religijnym,	 lecz	 dzie-
łem	 stanowiącym	 pochwałę	 wartości	 hu-
manizmu,	sztuki	europejskiej	 i	 zawierają-
cym	przesłanie	dla	rządzących,	aby	zawsze	
„kroczyli	drogą	prawdy”.	

SPROSTOWANIE
W	numerze	1-2,	2018	na	s.	8	zamieszczony	został	błędny	podpis	pod	il.	5.
Prawidłowy	podpis	powinien	brzmieć:	Pałac	w	Małej	Wsi.

redakcja 






