
INDEKS 377325  •  ISSN 0137-222X 3-4 |  marzec-kwiecień 2012
cena 17 zł  (w tym 5% vat)

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

szczęśliwe 
powroty

Historia odzyskania 
obrazów z Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie
(ss. 10-19)

pałac 
fredrów

Dzieje pałacu 
w Beńkowej Wiszni, 
siedziby rodu 
Aleksandra Fredry 
(ss. 49-52)

sztuka 
polska

Edycja pierwszej 
monografi i 
malarstwa polskiego 
modernizmu 
(ss. 32-37)

Analiza sceny 
na kafl u 
z pieca z dworu 
w Dzierążni 
(ss. 66-68)

kafel 
z dzierążni

PRZED NAMI ŚWIĘTO MUZEÓW



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

 

■ 3  Przed nami święto muzeów
Rozmowa z dyrektorem Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i   Ochrony Zbiorów dr. hab. Piotrem Majewskim 

 Wojciech Przybyszewski

■ 6 Jubileusz warszawskiego Muzeum Narodowego 
■ 10 Szczęśliwe powroty
 Elżbieta Charazińska

■ 18 W imię wspólnej idei
■ 20 Fundacje kanoników fromborskich 
  Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz 

Weronika Wojnowska

     Spis treści
..................................................................................................................................................

|  Spotkania z Zabytkami          |  3-4   2012 

 wokół tradycji

■ 56 Imiona przedwojennych willi
 Maria SmoLeŃ

■ 58 Spotkanie z książką: Ziemiańskie tradycje świąteczne

 to też są zabytki

■ 59 Dyskretny urok warszawskich wind
 KaroLina MarcinkowSka

■ 62 Most pod Drezdenkiem nie zostanie rozebrany
 TomaSz Rzeczycki

 rozmaitości

■ 64  Stargard Szczeciński miejscem obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w 2012 r.

 Maciej Rymkiewicz, Anna Hanaka

■ 65  Zabytki utracone: Zaginione dzieła sztuki 
na polskich znaczkach  – część druga

■ 66 Wizyta Karola V u bankierskiej rodziny Fuggerów
 AgnieSzka SzykUŁa-ŻygawSka

■ 68 Spotkanie z książką: Piece kafl owe w polskich muzeach

■ 69 Z kryminalnej kroniki: Zabójstwo króla Henryka IV
 Hanna Widacka

■ 70  Nieznany znak fi rmowy Fabryki Fajansu Freudenreichów
 Piotr Śniegocki

■ 70 Spotkanie z książką: Blaski złotniczego kunsztu

■ 71 Papirusy, mumie, złoto

■ 72 Rzeźba rokokowa – ogólnopolska konferencja w Warszawie

■ 72 Dziedzictwo historyczne w lasach

■ III okł. Spotkanie z książką: Almanach Muzealny

■ 2 Przeglądy, poglądy

■ 26  Z warsztatu historyka sztuki: „Chrystus na osiołku” 
z Szydłowca

 WojciecH MarcinkowSki

■ 31 Spotkanie z książką: Muzealnictwo

■ 32  Z warsztatu historyka sztuki: Pierwsza 
monografi a malarstwa polskiego modernizmu 
− przedsięwzięcie edytorskie 
Feliksa Mangghi-Jasieńskiego

 AgnieSzka KLUczewSka-WÓjcik

■ 36 Niezrealizowany projekt Jacka Malczewskiego
 Jerzy WojciecHowSki

■ 37 Spotkanie z książką: Galeria Mistrzów Polskich

■ 38  Z warsztatu historyka sztuki: Chłodny klasyk 
Wacław Borowski

 Monika NowakowSka

■ 43 Złoty poczet króla Stanisława Augusta
 MaŁgorzata M. PrzyBySzewSka

■ 46  Wokół jednego zabytku: Portret króla na stuletniej 
fotografi i

 WojciecH PrzyBySzewSki

 spotkania na wschodzie

■ 49 Pałac Fredrów
 Andrzej BrUno KUtiak

 zabytki w krajobrazie

■ 53 Plebania i kościół w Kroczycach
 SeBaStian WrÓBLewSki

■ 55  Spotkanie z książką: Przewodnik po cmentarzach 
ewangelickich



Od Redakcji

W tym numerze proponujemy naszym czytelnikom przede wszystkim niezwykle bo-
gaty pod względem zawartości, wielostronicowy blok materiałów pod wspólnym 
tytułem Przed nami święto muzeów, który, jak sądzimy, zainteresuje nie tylko 

muzealników, ale także szerokie rzesze miłośników muzeów niecierpliwie wypatrujących 
majowego święta i związanej z nim „Nocy Muzeów”. Wśród artykułów między innymi roz-
mowa z dyrektorem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (ss. 3-5), 
artykuł na temat zbliżającego się jubileuszu 150-lecia Muzeum Narodowego w Warsza-

wie (ss. 6-9) i kolejny, szeroko oma-
wiający trzy arcydzieła z przedwojen-
nej kolekcji malarstwa polskiego z tego 
właśnie muzeum („Naganka na polo-
waniu w Nieświeżu” i „Przed polowa-
niem w Rytwianach” Juliana Fałata oraz 
„W pracowni malarza” Leona Wyczół-
kowskiego), wszystkie utracone w cza-
sie drugiej wojny światowej, a w ubie-
głym roku szczęśliwie odzyskane i przy-
wrócone do macierzystych zbiorów 
(ss. 10-17). 

Jest też w numerze opowieść o wy-
sokiej klasy zabytkach ruchomych 
z fundacji kanoników fromborskich 
(ss. 20-25) i – temat niezwykle aktu-
alny – o późnogotyckiej drewnianej 
rzeźbie „Chrystus na osiołku” ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Krakowie 
oraz związanej z nią tradycji prowadza-
nia „Osiołka palmowego” w procesjach 
organizowanych w Niedzielę Palmo-
wą (ss. 26-31). Do tego artykuły o Fe-
liksie Jasieńskim i jego inicjatywie wy-
dania pierwszej monografi i malarstwa 
polskiego modernizmu (ss. 32-35), 
a także o niezwykłym odkryciu rysunku 
autorstwa Jacka Malczewskiego, zwią-
zanego z tą właśnie publikacją (ss. 36-

-37), o ciągle jeszcze mało znanym malarzu Wacławie Borowskim (ss. 38-42), o wystawie 
złotych medali z wizerunkami królów polskich z kolekcji Stanisława Augusta (ss. 43-45) 
i wiele innych. 

Z tematyką muzealną wiąże się też medalion z portretem Sybilli, reprodukowany na 
okładce tego numeru – jedno z dwóch przedstawień słynnej wieszczki umieszczonych 
w ozdobnych kartuszach na ryzalitach pałacu w Wilanowie, od strony Tarasu Górnego. 
Ten charakterystyczny wizerunek pięknej arcykapłanki – wg prof. Mariusza Karpowicza 
inspirowany obrazem Sybilli Kumejskiej Domenichina z Wallace Collection w Londynie 
– kojarzy się z odrestaurowaną właśnie wilanowską rezydencją. Warto tu dodać, że imię 
Sybilli nabrało szerszego znaczenia, kiedy za sprawą księżnej Izabeli Czartoryskiej wznie-
siona została przed z górą dwustu dziesięciu laty Świątynia Sybilli w Puławach, uważana 
za pierwszy w Europie, a zarazem w świecie budynek zaprojektowany specjalnie dla ce-
lów muzealnych.

Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony będzie 18 maja, natomiast już 17 i 18 
kwietnia odbędą się w Stargardzie Szczecińskim obchody Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków (zob. ss. 64-65).
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ŚLĄSKA  FOTOTEKA
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu od 2005 r. 
realizuje projekt Fototeki Śląskiej. W jego 
ramach tworzy zbiór dawnych fotografi i 
śląskich. Zgromadzone zbiory prezentu-
je wyłącznie w internecie, tworząc swoje-
go rodzaju wirtualną wystawę, dokumen-
tującą historię Śląska Opolskiego, zapisa-
ną na zdjęciach wykonanych przed 1945 r. 
W specjalnie stworzonym w tym celu por-
talu internetowym www.fototekaslaska.pl 
obecnie zamieszczonych jest półtora tysią-
ca archiwalnych fotografi i, pochodzących 

WYSTAWA MIŚNIEŃSKIEJ 
PORCELANY
W Skarbcu Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu czynna jest (do 30 kwietnia 
br.) kameralna wystawa „Marka białego 
złota. Królewska Manufaktura Porcelany 
w Miśni”. Pokazane są na niej przykła-
dy miśnieńskich wyrobów z najważniej-
szych okresów działalności manufaktury, 
a jej ozdobą są dwa 
naczynia z najsłyn-
niejszej zastawy euro-
pejskiej, czyli „serwi-
su łabędziego”. Pół-
misek i  talerz z tego 
serwisu udało się za-
kupić do Muzeum Na-
rodowego we Wrocła-
wiu w 1977 i 1981 r., 
wystawa jest rzadką 
okazją do ich zoba-
czenia. 

WOKÓŁ „REJTANA”
W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Su-
kiennicach – Oddziale Muzeum Narodo-
wego w Krakowie czynna jest (do 27 maja 
br.) wystawa „Rozmowy niedokończone 
– wokół «Rejtana» Jana Matejki”. Obraz 
ten (1866 r.) stał się inspiracją dla wie-
lu artystów. Na wystawie prezentowa-
na jest dziewiętnastowieczna kopia słyn-
nego dzieła Matejki oraz jego współcze-
sne artystyczne redakcje, bardziej i mniej 
wierne pierwowzorowi. 

sobotach marca (11  i  17) „Sztuka na 
kółkach” skoncentrowała się na posta-
ci Wita Stwosza. W ramach współpracy 
z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jor-
dana w Krakowie zorganizowane zosta-

ły zajęcia z uczestnikami kon-
kursu wiedzy o wielkim rzeź-
biarzu. Także w marcu zorga-
nizowana została trasa po woj. 
małopolskim, śląskim i święto-
krzyskim w ramach AKADEMII 
ORANGE. „Spotkania z Zabyt-
kami” od samego początku pa-
tronują temu przedsięwzięciu.

SZTUKA NA KÓŁKACH
Zakończyła się kolejna edycja projek-
tu „Sztuka na kółkach”, realizowanego 
przez krakowski oddział Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki. Pierwsze tegoroczne 
warsztaty odbyły się 4 lutego 
w ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Przewodni-
ka Turystycznego w Ostrow-
cu Świętokrzyskim (w kole-
giacie św. Michała Archanio-
ła oraz drewnianym koście-
le Najświętszego Serca Jezu-
sowego). W dwóch kolejnych 

ODZYSKANE CENNE ZABYTKI
Ministerstwo Spraw Zagranicznych od-
zyskało kolejny zaginiony w wyniku dru-
giej wojny światowej średniowieczny rę-
kopis, pochodzący ze zbiorów dawnej Bi-
blioteki Miejskiej we Wrocławiu. Rękopis 
jest piętnastowieczną kopią dzieła Tho-
masa Cantimpratensisa (1201-1272), pi-
sarza kaznodziei i teologa. Dzieło to, za-
tytułowane Liber de natura rerum, po-
wstało w latach 1230-1245 i pochodzi 
z biblioteki wrocławskiego patrycjusza 
Tomasza Redigera (zmarłego w 1576 r.), 
która od połowy XVII w. udostępniana 
była w kościele św. Elżbiety, a w połowie 
XIX w. stała się jednym z fi larów nowo 
powstałej Biblioteki Miejskiej we Wrocła-
wiu. Jesienią 1943 r. najcenniejsze zbiory 
biblioteki, a wśród nich i Liber de natura 
rerum, ewakuowano poza Wrocław, m.in. 
do pałacu Ramfeld (późniejsze Ramułto-
wice). Stamtąd rękopis został skradziony. 
Po wojnie trafi ł w ręce znanego ko-
lekcjonera. Został odzyskany dzięki 

ARCHITEKTURA POLSKI 
NIEPODLEGŁEJ
Muzeum Niepodległości w Warszawie 
planuje otwarcie 19 maja br. wystawy 
„Architektura Polski niepodległej”. Za-
daniem ekspozycji będzie ukazanie po-
zytywnego, twórczego i wrażliwego spo-
łecznie oblicza niepodległości i państwo-
wości, związanego z działalnością Dru-
giej Rzeczypospolitej. Odzyskanie nie-
podległości przyniosło możliwość reali-
zacji twórczej myśli polskiej w architek-
turze i urbanistyce. Poszukiwaniu pięk-
na, wygody i tożsamości towarzyszyła 
odpowiedzialność za kwestie społeczne.  
Ukazanie osiągnięć przeszłości ma być 
punktem wyjściowym do pobudzenia re-
fl eksji nad teraźniejszością.
Wystawa będzie wykorzystywać tra-
dycyjne i nowoczesne środki przekazu, 
wzbogaci ją atrakcyjna publikacja oraz 
cykl imprez tematycznych: wykłady na-
ukowe, dyskusje panelowe, spacery ar-
chitektoniczne, koncert i gra miejska. 
„Spotkania z Zabytkami” wystawę tę ob-
jęły swoim patronatem. 

przede wszystkim z rodzinnych albumów 
mieszkańców regionu. Wśród nich zna-
leźć można fotografi e powstałe przy oka-
zji ważnych wydarzeń familĳ nych, ale tak-
że krajobrazy, zdjęcia dokumentujące prze-
bieg wojen, katastrof, żywiołów oraz wiele 
innych, stanowiących bezcenną skarbnicę 
wiedzy. W Fototece gromadzone są przede 
wszystkim fotografi e wykonane przed 
1945  r., związane z terenami i mieszkań-
cami wsi Śląska Opolskiego, najstarsze po-
chodzą z końca XIX w. Zbiór fotografi i roz-
budowywany jest na bieżąco.

współpracy Ministerstwa Spraw Za-
granicznych z domem aukcyjnym So-
theby’s w Nowym Jorku i w Londynie. 
Zwrócony będzie Bibliotece Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, która jest suk-
cesorem dawnej Biblioteki Miejskiej. 
Jest to już trzeci rękopis pochodzący 
z tych samych zbiorów i rewindykowa-
ny do Polski dzięki staraniom Minister-
stwa Spraw Zagranicznych. W 2005 r. 
powrócił z Londynu brewiarz (pocho-
dzący z około pierwszej połowy XV w.), 
a w 2009 r. z Nowego Jorku piętnasto-
wieczny mszał.  
Z kolei w zbiorach dwóch archiwów 
w  Republice Czeskiej odnaleziono szes-
nastowieczny zbiór dokumentów, sta-
nowiący część dużego zespołu archiwa-
liów (XVI-XX w.), które dotyczą śląskich 
majątków. Dokumenty odzyskane zosta-
ły na podstawie podpisanej 22 września 
2011  r. polsko-czeskiej umowy i przeka-
zane zostaną do zbiorów Archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu.

Filiżanka do czekolady 
ze spodkiem, 17-170
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☐ Panie dyrektorze, decyzją ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego Bogdana Zdrojewskiego w marcu ubiegłego roku 
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (OOZP) przekształ-
cony został w Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów (NIMOZ). Co stało u podstaw tej decyzji?

− Jednym z istotniejszych problemów organizacyjnych 
był brak instytucji, która pełniłaby funkcję operatora dzia-
łań ministerialnych w obszarze szeroko rozumianego muze-
alnictwa, stwarzała przestrzeń komunikacji, była forum wy-
miany myśli dla środowiska muzealników, ale również orga-
nizatorów muzeów, świata nauki, biznesu, jednym słowem 
wszystkich zainteresowanych dyskusją o znaczeniu i kierun-
kach rozwoju muzeów w Polsce. O potrzebie powołania ta-
kiej instytucji mówiono już zresztą w czasie obrad Kongresu 
Kultury Polskiej w grudniu 1981 r. oraz – na Kongresie Kul-
tury w 2009 r. w Krakowie. Minister kultury i dziedzictwa 
narodowego, powołując Instytut, w sposób wyraźny określił 
cele działania, które najlepiej wyrażają podstawy funkcjono-
wania Instytutu. A jest to przede wszystkim gromadzenie 
i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach 
publicznych oraz wyznaczanie i upowszechnianie standar-
dów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów.  

☐ A jakie są obszary działalności i najważniejsze cele w kiero-
wanej przez Pana instytucji?

− Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest opraco-
wanie strategii rozwoju polskiego muzealnictwa. Jej projekt 
zostanie pod koniec roku poddany publicznej ocenie. Od sa-
mego początku dużą wagę przykładaliśmy do zapewnienia 
społecznego wymiaru prac nad strategią. Dlatego zainaugu-
rowaliśmy cykl debat publicznych „Czas muzeów?”. Pierw-
sze spotkanie odbyło się w Krakowie i poświęcone było omó-
wieniu relacji pomiędzy dziedzictwem kulturowym a rozwo-
jem kapitału społecznego (Międzynarodowe Centrum Kultu-
ry w Krakowie, lipiec 2011 r.), na kolejnym poruszyliśmy kwe-
stię roli muzeum w środowisku lokalnym (Uniwersytet Łódz-
ki, październik 2011 r.). W 2012 r. odbędą się następne de-
baty, pierwsza w Poznaniu, poświęcona muzeum jako organi-
zacji twórczej. Harmonogram debat znaleźć można na naszej 
stronie internetowej www.nimoz.pl.   

Instytut aktywnie uczestniczy w analizach i przygoto-
waniu koncepcji rozwiązań legislacyjnych. Najważniejszym 

rezultatem tych prac stał się przygotowany we współpracy 
z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego MKiDN oraz 
zespołem wybitnych ekspertów raport, zawierający propo-
zycje nowelizacji ustawy o muzeach. 

Wspieramy digitalizację w muzeach w ramach Wielolet-
niego Programu Rządowego Kultura+. W ubiegłym roku 
powołaliśmy zespół ekspertów, który opracował dokument 
porządkujący standardy procesu digitalizacji; dokument 
jest również dostępny na naszej stronie internetowej. Pra-
ce w tym zakresie będą kontynuowane w ramach kolejnych 
edycji powyższego programu.

Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sierp-
niu minionego roku Instytutowi powierzona została rola insty-
tucji zarządzającej programem „Dziedzictwo kulturowe – prio-
rytet 2 – Wspieranie działań muzealnych”. Gotowi jesteśmy, je-
śli taka będzie wola ministra KiDN, do podjęcia kolejnych za-
dań w zakresie prowadzenia programów, wspierających wzbo-
gacanie zbiorów muzealnych oraz – szkolenia kadr.

W dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa zbiorów publicz-
nych i zabytków Instytut zachował dotychczasowy zakres 
działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. Właści-
we struktury Instytutu pomagają zainteresowanym instytu-
cjom i właścicielom zabytków nieruchomych w rozstrzyga-
niu problemów zabezpieczenia przed pożarem i przestęp-
czością, śledzą najnowsze rozwiązania organizacyjne i tech-
niczne, wdrażają nowe standardy, prowadzą badania i anali-
zy stanu zagrożenia zbiorów i zabytków. Ważnym elemen-
tem naszej pracy jest prowadzenie poszukiwań dóbr kultury 
utraconych w wyniku przestępstw. Realizacji tego celu służy 
Krajowy Wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych 
za granicę niezgodnie z prawem. Z upoważnienia ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego prowadzimy tę bazę da-
nych, z której mogą korzystać nie tylko organy ścigania, ale 
każdy zainteresowany obywatel. 

Chcemy nadać nowy kształt programowi „Bezpieczne 
Zbiory – Bezpieczne Kolekcje”. Przypomnijmy, że jego ideą 
jest propagowanie wśród kolekcjonerów czy, szerzej mówiąc, 
właścicieli zabytków optymalnego dokumentowania swoich 
zbiorów. Z praktyki wiemy, że właściwa dokumentacja − to 
klucz do odzyskania utraconych w wyniku przestępstw zbio-
rów. W 2012 r. zamierzamy również skupić uwagę na pro-
blemie ochrony i zabezpieczenia muzeów skansenowskich. 

Przed nami święto muzeów
Rozmowa z dyrektorem Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
dr. hab. Piotrem Majewskim
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Zebrane materiały planujemy opublikować i przedstawić na 
konferencji wiosną 2013 r.

Ważną aktywnością Instytutu były prace nad przygoto-
waniem baz danych poświęconych muzeom i zbiorom pu-
blicznym. Realizujemy  bogatą ofertę szkoleń i warsztatów, 
skierowaną do środowiska muzealnego oraz do osób zain-
teresowanych ochroną dziedzictwa kulturalnego, m.in. po-
święconych organizacji wystaw czasowych (planujemy kilka 
edycji w 2012 r.) i audiodeskrypcji.

Zakres podejmowanych przez Instytut działań jest szero-
ki. Wszystkie one mają służyć wypracowywaniu standardów, 
promowaniu dobrych praktyk i kreowaniu innowacyjności 
w obszarze zarządzania polskimi muzeami.  

☐ Wspomniał Pan o Wieloletnim Programie Rządowym Kul-
tura+, wiemy też o planach kontynuowania programu „Aka-
demia Zarządzania Muzeum”. Czy mógłby Pan opowiedzieć 
o tym nieco szerzej?

− Celem Wieloletniego Programu Rządowego Kultu-
ra+ jest zwiększenie uczestnictwa w kulturze. To ważny pro-
gram o charakterze rozwojowym, który poprzez przeprowa-
dzenie digitalizacji materiałów archiwalnych, bibliotecznych 
i muzealnych, zbudowanie odpowiednich zasobów cyfro-
wych, zapewni jak najszerszy dostęp do obiektów dziedzic-
twa kulturowego i dorobku naukowego. Zadaniem Instytu-
tu jest wspieranie w ramach Programu Kultura+ digitalizacji 
w muzeach. Realizując to zadanie współpracujemy ściśle z Na-
rodowym Instytutem Audiowizualnym oraz Narodowym In-
stytutem Dziedzictwa. Jak wcześniej wspomniałem, w minio-
nym roku rozpoczęliśmy prace nad standardami procesu di-
gitalizacji muzealiów i udostępniliśmy obszerne opracowa-
nie poświęcone temu zagadnieniu, przygotowane we współ-
pracy z zespołem ekspertów, złożonym z przedstawicieli przo-
dujących w dziedzinie digitalizacji muzeów w kraju oraz z re-
prezentantów sektora nauk ścisłych, m.in. Poznańskiego Cen-
trum Superkomputerowo-Sieciowego i Wydziału Mechatro-
niki Politechniki Warszawskiej. 

Program „Akademia Zarządzania Muzeum” w wersji pi-
lotażowej został uruchomiony przez ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego w 2011 r. Jego operatorem było Mu-
zeum Pałac w Wilanowie, a adresatami muzea wpisane do 
Państwowego Rejestru Muzeów. Przystępujące do progra-
mu muzea miały szansę na podniesienie kompetencji swo-
ich pracowników szczebla zarządczego (nie tylko jednak dy-
rektorów) i personelu pierwszego kontaktu poprzez udział 
w  krajowych i zagranicznych stażach, jak również w pa-
kietach profesjonalnych szkoleń. Operatorem tegorocznej 
zmodyfikowanej edycji programu będzie zapewne NIMOZ. 
Zasady organizacyjne i warunki przystąpienia do programu 
zostaną ogłoszone w stosownym czasie na naszej stronie in-
ternetowej.  

☐ Mówił Pan także o działaniach NIMOZ-u w zakre-
sie zabezpieczania polskich zbiorów, odzyskiwania dzieł 

sztuki utraconych w wyniku kradzieży i skutków ostatniej woj-
ny. W ubiegłym roku udało się odzyskać wiele takich właśnie 
utraconych w latach drugiej wojny światowej wybitnych dzieł 
sztuki (na temat trzech  z nich pisze Elżbieta Charazińska 
w artykule „Szczęśliwe powroty”, ss. 10-17). Czy to przypadek, 
czy może jakaś trwała tendencja i dobry prognostyk na następ-
ne lata w kwestii odzyskiwania utraconych dzieł sztuki?

− Miniony rok był pod tym względem rzeczywiście bar-
dzo dobrym okresem. Odzyskano nie tylko kilka dzieł sztu-
ki, które zaginęły w czasie drugiej wojny światowej, ale rów-
nież i inne cenne muzealia (np. „Portret Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów”, namalowany przez Stanisława Ignacego 
Witkiewicza), utracone w wyniku kradzieży. Czekamy na 
analizę zdarzeń z 2011 r., wykonaną przez Policję, ale biorąc 
pod uwagę systematycznie gromadzone w Instytucie dane 
dotyczące strat możemy zaryzykować twierdzenie, że ostatni 
rok był w miarę bezpieczny dla zbiorów muzealnych i zabyt-
ków. Wydaje się, że poprawa sytuacji jest tendencją stałą. To 
skutek wieloletniej i systematycznej współpracy MKiDN, 
instytucji kultury oraz Policji, Służby Celnej i Straży Gra-
nicznej.

Ważnym elementem działań prewencyjnych będzie 
wprowadzenie nowego narzędzia – krajowego rejestru utra-
conych dóbr kultury. W 2011 r. przygotowany został pro-
jekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami, w którym przewidziano utworzenie takiego reje-
stru. W odróżnieniu od dotychczas obowiązujących prze-
pisów każdy obiekt, który zostanie w nim umieszczony, bę-
dzie automatycznie wycofany z obrotu. Oznacza to, że nikt 
nie będzie mógł nabyć w dobrej wierze przedmiotu, który 
znajduje się w rejestrze (w stosunku do umieszczonych tam 
dóbr kultury nie będą miały zastosowania przepisy kodeksu 
cywilnego, dotyczące nabycia własności od nieuprawnione-
go czy zasiedzenia rzeczy ruchomej). Nowy rejestr pod tym 
względem zmieni całkowicie obecne prawo. Mamy nadzie-
ję, że projektowana nowelizacja stanie się wkrótce obowią-
zująca.

☐ A czy może Pan powiedzieć kilka słów więcej o niezwykle 
ważnym dla środowiska muzealników, prestiżowym konkursie 
na wydarzenie muzealne „Sybilla”. Konkurs ten ostatnio nie 
miał szczęścia, choćby dlatego, że dwukrotnie zmienił się jego 
organizator. Czy przewiduje Pan jakieś zmiany w formule tego 
przedsięwzięcia, jego organizacji albo promocji, np. poprzez 
próbę szerszego zainteresowania mediów tym wydarzeniem?

− „Sybilla”, której patronem jest minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego − to konkurs o wieloletniej tradycji, 
najważniejsze wydarzenie honorujące wybitne dokonania 
różnych obszarów działalności muzealnej danego roku. In-
stytut w ramach powierzonych zadań statutowych stał się 
jego organizatorem. Ogłaszając 11 listopada ubiegłego roku 
XXXII konkurs, nie wprowadzaliśmy zmian regulamino-
wych. Chcielibyśmy dokładnie przeanalizować przebieg bie-
żącej edycji. Jesteśmy otwarci na opinie i propozycje samych 
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muzeów. Tymczasem staramy się usprawnić obsługę konkur-
su, nadać mu szczególną oprawę, organizując 18 maja 2012 r. 
uroczystą galę, podczas Międzynarodowego Dnia Muzeów, 
w warszawskich Łazienkach Królewskich, pod medialnym 
patronatem TVP Kultura, z nadzieją na uzyskanie wysokich 
patronatów instytucji publicznych. Z informacją o „Sybilli” 
staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób głównie 
poprzez wykorzystanie elektronicznych kanałów komunika-
cji. Każdego roku gwarantem najwyższego poziomu mery-
torycznego nagradzanych projektów jest jury, złożone z wy-
bitnych przedstawicieli świata nauki i kultury. Tak będzie 
i tym razem. 

☐ Pomysłów jest zatem wiele. A czy na wsparcie ze strony 
NIMOZ-u w jakiejś niedługiej perspektywie czasu będzie mo-
gło liczyć ciągle jeszcze niedoceniane środowisko polskich kolek-
cjonerów? Niektóre związane z nim inicjatywy (takie chociaż-
by, jak Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów) i instytucje (np. 
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 
– „matecznik” polskich zbieraczy) wciąż potrzebują pomocy, 
a przynajmniej właściwie rozumianego mecenatu państwa.

− Do tego środowiska skierowany jest wspomniany wy-
żej program „Bezpieczne zbiory”. W 2012 r. objęliśmy patro-
nat merytoryczny nad konferencją kolekcjonerów, odbywa-
jącą się w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro-
śniewicach. Chcemy być ważnym merytorycznym uczestni-
kiem dyskusji o problemach tego środowiska.

☐ A jakie są najbliższe plany wydawnicze NIMOZ-u? Ko-
lejny, niezwykle interesujący 52. tom „Muzealnictwa” (zob. 
s. 31) ukazał się pod koniec ubiegłego roku, czasopismo „Cen-
ne, bezcenne/utracone” ma się bardzo dobrze...

− Na początku 2012 r. do rąk czytelników trafiła książka 
Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. 
Teoria – praktyka – prawo, która inauguruje serię wydawni-
czą pod hasłem Biblioteka Narodowego Instytutu Muzeal-
nictwa i Ochrony Zbiorów oraz elektroniczna wersja „Cen-
ne, bezcenne/utracone. Katalog utraconych dzieł sztuki”. 
W ramach Biblioteki ukazywać się będą pozycje poświęco-
ne różnym zagadnieniom z obszaru funkcjonowania muze-
ów i ochrony zbiorów publicznych. We współpracy z Forum 
Edukatorów Muzealnych i Muzeum Pałacem w Wilanowie 
opublikujemy pierwszy w Polsce „Raport o stanie edukacji 
muzealnej”. Z Muzeum Narodowym w Krakowie rozpocz-
niemy publikowanie opracowań na temat najlepszych prak-
tyk ochrony konserwatorskiej w muzeach. Rozpoczniemy 
też prace nad edycją poradnika dla projektantów budynków 
muzealnych.

W tym roku jubileusz 60-lecia obchodzi „Muzealnic-
two”. Z tej okazji w połowie listopada opublikujemy 53. nu-
mer rocznika, w którym tematyką przewodnią będą badania 
proweniencyjne muzealiów w Polsce i na świecie. „Muzeal-
nictwo”, będące obszarem wymiany myśli naukowej i prezen-
tacji wyników badań, miejscem dzielenia się zawodowymi 

doświadczeniami, zmierzy się z tym trudnym – zwłaszcza 
dla polskich muzealników – problemem.

Będziemy kontynuować wydawanie „Cenne, bezcen-
ne/utracone”. Dotychczas ukazało się już 69 numerów tego 
pisma. Jeden z numerów będzie poświęcony problemom 
ochrony i bezpieczeństwa zbiorów bibliotecznych. Chce-
my przyjrzeć się bliżej zwłaszcza tym bibliotekom, których 
zbiory w całości lub części tworzą Narodowy Zasób Biblio-
teczny. Ten monograficzny numer związany jest z niezwy-
kle interesującą międzynarodową konferencją, która jest 
planowana na 19-20 września 2012 r. Zagarnięte-ukryte- 
-poszukiwane-odzyskane (mowa o zbiorach bibliotecznych) 
− to ciekawe i frapujące zagadnienia. Mamy nadzieję, że  po-
przez ten numer CBU włączymy się aktywnie w dyskusję 
o stanie bezpieczeństwa i ochrony najcenniejszych zbiorów 
bibliotecznych.

W styczniu pomiędzy Narodowym Instytutem Muzeal-
nictwa i Ochrony Zbiorów, Zamkiem Królewskim w War-
szawie, Fundacją Historia i Kultura oraz Stowarzyszeniem 
Muzealników Polskich podpisano porozumienie o podjęciu 
współpracy na rzecz utworzenia Salonu Książki Muzealnej. 
Ideą porozumienia jest prezentacja i popularyzacja bogatej 
oferty wydawniczej muzeów polskich, m.in. poprzez otwar-
cie na Zamku Królewskim stałego Salonu Książki Muzeal-
nej oraz uruchomienie strony internetowej, która stanie się 
istotnym narzędziem pozyskania nowych czytelników, in-
formowania o planach i wydarzeniach wydawniczych mu-
zeów.

☐ Przed nami święto muzeów – Międzynarodowy Dzień Mu-
zeów, który 18 maja br. będziemy obchodzić w Polsce już po raz 
35 – no, i związana z nim majowa „Noc Muzeów”. Co chciał-
by Pan przekazać z tej okazji naszym czytelnikom, wśród któ-
rych, jak wiemy, jest wielu muzealników, a jeszcze więcej mi-
łośników muzeów, którzy w tę szczególną noc zapewne znowu 
tłumnie odwiedzą wybrane przez siebie muzealne placówki?

− Chciałbym życzyć udanej nie tylko tej jednej „muzeal-
nej” nocy, ale także wielu systematycznych, także dziennych 
wizyt w muzeach. W instytucjach tych rozbudzony został 
w ostatnich czasach wielki potencjał modernizacyjny. Życzę 
samym muzeom, ale przede wszystkim – gościom muzeów, 
aby modernizacja placówek muzealnych, we wszelkich for-
mach ich działalności, była coraz bardziej widoczna. Znacz-
ną część swego życia zawodowego spędziłem pracując w mu-
zeum, w Zamku Królewskim w Warszawie. Blaski i cienie 
tej pracy, ograniczenia i wyzwania są mi dobrze znane i nie 
zapomniałem o nich. Pracę w muzeach i pracę dla muzeów 
traktuję jako zaszczyt, ale także jako ambitne wyzwanie za-
wodowe, które dane mi jest realizować w gronie moich zna-
komitych współpracowników. 

☐ Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Wojciech Przybyszewski
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W okresie od maja 2012 do maja 2013 r. 
Muzeum Narodowe w Warszawie ob-
chodzić będzie jubileusz 150-lecia. Ob-
chody te mogą być najważniejszym wy-

darzeniem kulturalnym nie tylko w stolicy, ale i w całym 
kraju. Przypomnijmy zatem w wielkim skrócie historię 
tego jednego z najstarszych i największych muzeów sztu-
ki w Polsce.

     Już Stanisław August Poniatowski snuł plany stwo-
rzenia narodowej instytucji muzealnej, niestety, nie do-
czekały się one realizacji. Dopiero 20 maja 1862 r. Usta-
wą o Wychowaniu Publicznym w Królestwie Polskim 
powołane zostało Muzeum Narodowe w Warszawie jako 
Muzeum Sztuk Pięknych. Zaczątkiem jego zbiorów była 
kolekcja obrazów i rycin Biblioteki Rządowej i Szkoły 

Jubileusz warszawskiego 
Muzeum Narodowego

2

1
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Sztuk Pięknych przekazana w 1864 r. oraz rzeźby i od-
lewy gipsowe z kolekcji Stanisława Augusta i Warszaw-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Miały one przede 
wszystkim charakter edukacyjny, reprezentowały głów-
nie dzieła artystów zagranicznych. Kiedy w 1916 r. Mu-
zeum Sztuk Pięknych przejęło miasto, jego nazwa zmie-
niona została na Muzeum Narodowe, zmieniła się też 
koncepcja gromadzenia zbiorów – miały być planowo 
pozyskiwane dzieła nie tylko artystów zagranicznych, ale 
również polskich. Dzięki nowej strategii zasób muzeum 
w  ciągu kilkunastu lat powiększył się o około 100  tys. 
eksponatów, zwiększył się też zakres tematyczny kolek-
cji – od sztuki po wojsko.

Od początku warszawskie muzeum zmagało się z pro-
blemami lokalowymi. Podejmowane próby ich rozwiąza-
nia nie zostały uwieńczone sukcesem. Dopiero  ogłoszo-
ny w 1926 r. konkurs na nowy gmach przyniósł zwycięski 
projekt autorstwa Tadeusza Tołwińskiego. Prace realiza-
cyjne według tego projektu rozpoczęto w 1927 r. Skrzy-
dła modernistycznej budowli były gotowe w 1932 r.,  

a w czerwcu 1938 r. odbyło się uroczyste otwarcie no-
wego gmachu Muzeum Narodowego, którego dyrekto-
rem był wówczas Stanisław Lorentz. Oczywiście wcze-
śniej w tych częściach muzeum, których budowę zakoń-
czono, otwierano kolejne działy; już w styczniu 1932 r. 
otwarto dla publiczności stałą galerię sztuki zdobniczej.

W czasie drugiej wojny światowej Niemcy wywieź-
li z Muzeum Narodowego wiele cennych dzieł, niektó-
re zostały zniszczone, ale większość została ukryta i ura-
towana dzięki wysiłkowi pracowników muzeum. Po za-
kończeniu wojny już w maju 1945 r. Muzeum Narodo-
we, jako jedna z pierwszych warszawskich instytucji uży-
teczności publicznej, rozpoczęło działalność wystawą 
„Warszawa oskarża”, a jego dyrektor, Stanisław Lorentz, 
podjął akcję rewindykacyjną, która doprowadziła do od-
zyskania wielu utraconych dzieł, oraz zapoczątkował 
proces powiększania całego zasobu muzealnego. Szyb-
kiego rozwiązania wymagały też problemy lokalowe. 

Po częściowej odbudowie zniszczonych w czasie woj-
ny partii muzeum otwarte zostały nowe galerie, ale ciągle 
brak było miejsca na pomieszczenie wszystkich ekspona-
tów. Powołana w 1958 r. przez prof. Lorentza komisja 
opracowała założenia kolejnej rozbudowy gmachu mu-
zealnego, jednak dopiero w latach 1965-1972 na podsta-
wie projektu Karola Goławskiego i Stefana Kozińskiego 

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

1 | Dziedziniec Główny Muzeum Narodowego w Warszawie

2 | 3 | Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Dawnego Malarstwa 
Europejskiego, wizualizacja, proj. Roberta Rumasa
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dobudowano tzw. ryzalit, mieszczący magazyny sztu-
ki współczesnej, Dział Oświatowy, kawiarnie i dwie sale 
wystaw czasowych. Remontom i modernizacji poddane 
zostało warszawskie Muzeum Narodowe w latach 1995- 
-2005, ale do dzisiaj rozważane są projekty jego rozbu-
dowy. Sprawująca od 28 października 2010 r. funkcję 
dyrektora muzeum Agnieszka Morawińska w wywiadzie 
udzielonym „Gazecie Wyborczej” w sierpniu 2011 r. 
stwierdziła: „Stan sal muzealnych jest skandaliczny, pre-
zentacja przestarzała. Jubileusz 150-lecia Muzeum Naro-
dowego w 2012 r. jest okazją do uprzytomnienia widzom, 
a także władzom niewykorzystanego dotychczas potencja-
łu tego miejsca”.

Jakie zatem zmiany w obrębie budynku muzealne-
go zostaną przeprowadzone w ramach obchodów Jubile-
uszu? Prace rozpoczęte 18 lipca 2011 r. przyniosą odno-
wienie sal ekspozycyjnych oraz przede wszystkim zmianę 
układu pięciu galerii stałych. Nowa aranżacja tych galerii 
ma na celu powiązanie wielu dotychczasowych narracji 
– od archeologicznego studium starożytności i klasycz-
nego antyku, przez średniowiecze, po czasy nowe i naj-
nowsze – w jedną uniwersalną panoramę sztuki i kul-
tury. W ten sposób przełamane zostaną dawne kanony 
i schematy tradycyjnej muzeologii, wynikające z perio-
dyzacji i historii sztuki opisanej według „szkół narodo-
wych”. Nowe galerie będą pokazywać wspólne dziedzic-
two cywilizacji europejskiej, przy jednoczesnym zacho-
waniu różnic epok i regionów, ukazując różnorodność 

we wspólnocie. W ten sposób powstanie spójna opo-
wieść o sztuce polskiej, europejskiej i światowej.

W miejscu obecnej galerii dawnego malarstwa wło-
skiego powstanie nowa, przestronna galeria wystaw cza-
sowych, która pozwoli na projektowanie wystaw tak, 
by widzowie mogli poruszać się w jednorodnym ciągu 
przestrzeni, w dukcie przechodzenia przez kolejne sale – 
wszystkie znajdujące się na jednej kondygnacji.

Ma być także przeprowadzona rewitalizacja Dzie-
dzińca Głównego i rewaloryzacja Dziedzińca im. St. Lo-
rentza, uruchomienie odnowionej sali kinowej, warsz-
tatów edukacyjno-kulturalnych i spotkań ze znanymi 
twórcami.

Już 17 maja o godz. 17.00, tuż przed „Nocą Muze-
ów” odbędzie się uroczyste otwarcie obchodów Jubile-
uszu Muzeum Narodowego w Warszawie. Publiczność 
będzie mogła zobaczyć pierwsze przearanżowane ekspo-
zycje stałe (partnerem rearanżacji galerii jest Tikkurila): 
Galerię Dawnego Malarstwa Europejskigo, Galerię Por-
tretu i Galerię Sztuki XIX wieku (kolejne otwierane będą 
sukcesywnie w trakcie roku jubileuszowego i w następ-
nym), a 18  maja na Dziedzińcu im. St. Lorentza będzie 
można uczestniczyć w specjalnym koncercie i pikniku ro-
dzinnym. W czasie „Nocy Muzeów” na obu dziedzińcach 

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

4 | Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeria Sztuki XIX wieku, wizualizacja, 
proj. Roberta Rumasa
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odbędą się koncerty i projekcje 
filmów.

W czasie uroczystej inaugu-
racji Roku Jubileuszowego Mu-
zeum Narodowego nastąpi także 
otwarcie wielkiej wystawy „Wy-
wyższeni. Od faraona do Lady 
Gagi”. Jej pomysłodawcą i opieku-
nem naukowym jest prof. Krzysz-
tof Pomian, dyrektor Muzeum 
Europy w Brukseli, a zespół kura-
torów, kierowany przez prof. An-
toniego Ziembę, tworzą: dr Gra-
żyna Bastek, Zofia Keler-Pigłow-
ska i Aleksandra Janiszewska.

Wystawa ta, poświęcona me-
chanizmom i ikonografii wła-
dzy, ma ukazać wszechobecność 
hierarchii od starożytności po 
współczesność, hierarchii w daw-
nych społeczeństwach europej-
skich (władca jako bóg, wywyż-
szenie przez bliskość wobec wład-
cy-boga, hierarchia z woli boga), 
ale też hierarchii w społeczeń-
stwach demokratycznych, republikańskich, deklaratyw-
nie egalitarnych (władza z woli ludu, równość jako nega-
cja hierarchii z urodzenia). Elementem wystawy będą też 
hierarchie w społeczeństwach nowoczesnych, w których 
nastąpił regres autorytarny, powrót dawnych hierarchii 
totalnych i totalitarnych (nazizm, faszyzm, stalinizm, 
dyktatura proletariatu, komunizm), oraz hierarchie dzi-
siejsze i ich nowe instrumentarium służące „wywyższe-
niu”: przywilej dostępu do mediów czy świat współcze-
snych gadżetów. Aby zilustrować wszechwładzę myśle-
nia hierarchicznego pokazane zostaną obiekty z wie-
lu epok – od starożytnego Egiptu (np. mumia faraona), 
przez atrybuty władzy monarszej (strój koronacyjny), aż 
do współczesnych luksusowych przedmiotów splendoru 
(zegarek Vacheron czy samochód marki Ferrari). Zderzą 
się ze sobą dawni i współcześni „wywyższeni” oraz spo-
soby, jakimi zaznaczają swą wyjątkowość i budują swój 
wizerunek. Wystawie towarzyszyć będzie bogato ilustro-
wany polsko-angielski katalog.

 Kolejną ekspozycją w Roku Jubileuszowym warszaw-
skiego Muzeum Narodowego będzie wystawa „W cieniu 
mistrza. Sara Lipska” (otwarcie w lipcu 2012 r. w Mu-
zeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni, jed-
nym z oddziałów MN). Ta przekrojowa wystawa zapre-
zentuje twórczość Sary Lipskiej (1882-1973), polskiej 
artystki mieszkającej w Paryżu, muzy Xawerego Duni-
kowskiego. Działała na różnych polach: rzeźby portre-
towej i dekoracyjnej, malarstwa, scenografii i kostiu-
mów, designu i mody. Projektowała m.in. dla Heleny 

Rubinstein, Sergieja Diagilewa i Anto-
ine’a Cierplikowskiego, portretowała 
najsłynniejsze postacie życia artystycz-
nego Paryża. Kuratorem wystawy jest 
Ewa Ziembińska. 

  Trzecia wystawa w czasie obcho-
dów Jubileuszu, zatytułowana „Europa 
Jagellonica 1386-1572. Kultura i sztu-
ka Europy Środkowej za czasów pano-
wania dynastii Jagiellonów” (otwar-
cie w październiku 2012 r.) poświęco-
na będzie epoce Jagiellonów; autorami 
koncepcji są: dr Jiři Fajt z Uniwersyte-
tu w Lipsku, Małgorzata Kochanow-
ska z Muzeum Narodowego w  War-
szawie i dr Przemysław Mrozowski 
z  Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Zgromadzone na tej wystawie dzieła 
ze wszystkich ziem Europy Jagielloń-
skiej – od Litwy, Polski, Czech, Wę-
gier, Niemiec, po Chorwację – mają 
ukazać kulturowe zjawisko różnorod-
ności w jedności, koegzystencji mode-
li regionalnych z rodzącymi się elemen-
tami wspólnej tradycji. Problematyka 

jagiellońskiej wspólnoty ma zyskać nową wartość – od-
niesienie do współczesności.

Wystawa „Europa Jagellonica…” zostanie zrealizo-
wana w trzech edycjach: w Czechach (Galerie Středo-
českého Kraje, Kutná Hora), w Warszawie (Muzeum 
Narodowe i Zamek Królewski) oraz w Niemczech 
(Haus der Brandenburgisch – Preussischen Geschich-
te, Poczdam).

Na zamknięcie roku jubileuszowego planowana 
jest wystawa: „Mark Rothko. Dzieła malarskie z kolek-
cji National Gallery of Art w Waszyngtonie” (otwarcie 
31 maja 2013 r.).

Elementem uświetniającym obchody Jubileuszu 
warszawskiego muzeum będzie także pokaz 1 czerw-
ca 2012  r. odrestaurowanego obrazu Jana Matejki „Bi-
twa pod Grunwaldem”, którego blask przywrócony zo-
stał dzięki trwającym od 2010 r., gruntownym zabiegom 
restauratorsko-konserwatorskim.

Jubileusz 150-lecia Muzeum Narodowego w Warsza-
wie zainicjował również zmiany w identyfikacji wizual-
nej i informacyjnej tego muzeum. Zmieni się logo, stro-
na internetowa, wszystkie druki, tablice informacyjne 
wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Transformacja wizerunku Muzeum Narodowego ma 
być przeprowadzona z ukierunkowaniem na zbudowa-
nie szerokiej, stałej grupy odbiorców programu muzeum. 
Specjalny nacisk ma być położony na stworzenie przyja-
znej przestrzeni wraz z szeroką ofertą zajęć dla dzieci.

☐

5 | Anton Graff, „Portret Doroty ks. Kurlandzkiej 
z Żagania”, 1791 r., Muzeum Narodowe 
w Warszawie, obraz pokazywany na wystawie 
„Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi”

..................................................................................
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Szczęśliwe 
powroty

elżbieta charazińska

W annałach Muzeum Narodowego w Warszawie rok 2011 zapisał 
się wyjątkowo. Jesienią powróciły do macierzystej instytucji, po 
67 latach przymusowej nieobecności, trzy kolejne dzieła polskiego 
malarstwa dziewiętnastowiecznego, zdawałoby się utracone 
bezpowrotnie w czasie drugiej wojny światowej. Są to dwa obrazy 
o tematyce myśliwskiej Juliana Fałata: „Naganka na polowaniu 
w Nieświeżu”, imponujących wymiarów znakomita akwarela 
z 1891 r. i niemal równie duży obraz olejny „Przed polowaniem 
w Rytwianach” oraz nastrojowa scena rodzajowa pędzla Leona 
Wyczółkowskiego z 1883 r. „W pracowni malarza”. Szczegółów 
tułaczych losów tych wyjątkowych „jeńców wojennych” zapewne 
nigdy nie poznamy, mimo prób ich odtworzenia przez wybitnego 
dziennikarza Włodzimierza Kalickiego. Znane są natomiast 
wcześniejsze dzieje tych dzieł oraz okoliczności ich odzyskania.

1 | Odzyskany: Julian Fałat, „Naganka na polowaniu w Nieświeżu” (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) 



Oba odzyskane obrazy Juliana 
Fałata, wielopostaciowe sceny 
z  udziałem ludzi i zwierząt na 
tle rozciągniętego panoramicz-

nie zimowego pejzażu, stanowiące kwintesen-
cję sztuki artysty, pochodzą ze zbiorów daw-
nego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. „Naganka na polowaniu w Nie-
świeżu” (akwarela, gwasz, papier naklejony na 
płótno, wym. 66 x 176 cm, sygnowany po le-
wej u dołu: „Juljan Fałat Nieśwież 91”, nr inw. 
Rys. Pol. 8839 MNW) została podarowana 
Zachęcie przez jej pierwszego właściciela − 
Ludwika Norblina, znanego warszawskiego 
przemysłowca, aktem rejentalnym z 6 czerw-
ca 1914 r. wraz z innymi dziełami z jego ko-
lekcji (Sprawozdanie Komitetu Zachęty Sztuk 
Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1916, 
s.  111 – z boku strony dopisany ołówkiem 
numer inwentarzowy 496; informację powtó-
rzono w dalszych katalogach zbiorów z 1933, 
1935 i 1938 r., zob. Katalog Zbiorów Towa-
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, Warszawa 1938, s. 28, nr 496). Obraz 
„Przed polowaniem w Rytwianach” (olej na 
płótnie, wym. 50 x 151 cm, sygnowany po 
lewej u  dołu: „Jul. Fałat”, nr inw. MP 5527 
MNW), wystawiony w Zachęcie w 1901 r., 
już w 1902 r. zakupił hr. Michał Tyszkiewicz 
do własnej kolekcji. W tym samym czasie 
członkowie Komitetu Towarzystwa Zachęty 
podjęli inicjatywę wyodrębnienia ze statuto-
wej działalności nowej formuły wzbogacania 
zbiorów, powołując Fundusz Muzeum Sztuk 
Pięknych (zob. Elżbieta Charazińska, „Zło-
ty wiek” Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
czyli rzecz o Muzeum Sztuk Pięknych, w: To-
warzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Materia-
ły z pierwszej sesji naukowej TZSP, Warszawa 
1992, ss. 13-28). Wśród sześciu znakomitych 
dzieł malarzy polskich nabytych do przyszłe-
go muzeum z tych funduszy w 1904 r., m.in. 
obok „Altany” Aleksandra Gierymskiego, 
znalazł się odkupiony od Tyszkiewicza obraz 
Fałata (Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem 
za rok 1904, s. 9. Obraz z tytułem „Na po-
lowaniu” z nr. inw. 345 figuruje w kolejnych 
wydaniach katalogu zbiorów z 1905, 1908, 

1924 r., z tytułem „Przed polowaniem w Ry-
twianach” od 1925 r. i w dalszych, zob. Kata-
log Zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych Warszawie, Warszawa 1938, s. 20).

Oba dzieła Fałata do wybuchu drugiej 
wojny światowej były eksponowane w gma-
chu Zachęty. Wobec narastającego zagroże-
nia, z końcem sierpnia i na początku września 
1939 r. najcenniejsze zbiory zostały pieczoło-
wicie spakowane przez pracowników Zachęty. 
Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie 
i przejęciu gmachu dla potrzeb władz okupa-
cyjnych z ich polecenia skrzynie z dziełami 
sztuki zostały przewiezione do Muzeum Na-
rodowego w Warszawie. Obecność tych ob-
razów Fałata w Muzeum Narodowym odno-
towano w spisach sporządzonych w 1943 r. 
Ostatecznie dzieła te (wraz z setkami innych 
zabytków) zostały zrabowane przez Niemców 
w czasie powstania warszawskiego w 1944 r. 
i po kapitulacji. Heroicznej walce o przetrwa-
nie dzieł sztuki w okupowanej stolicy poświę-
cone są liczne wspomnienia prof. Stanisława 
Lorentza i jego współpracowników. O ironio, 
w Muzeum Narodowym zachowała się porzu-
cona, ozdobna rama od olejnego obrazu z nr. 
345 inwentarza zbiorów TZSP oraz oryginal-
ną nalepką, zawierającą najwcześniejszą in-
formację o wystawieniu „Polowania” w listo-
padzie 1901 r. w Zachęcie przez samego au-
tora. Tymczasem oba obrazy odnotowano na 
tzw.  liście strat wojennych i  opublikowano 
wraz z fotografiami w Katalogu obrazów wy-
wiezionych z Polski przez okupantów hitlerow-
skich w latach 1939-1945, t. II, Malarstwo pol-
skie, Warszawa 1952, s. 35, poz. 91, 92. 

Przez ponad pół wieku uważano te pozycje 
za bezpowrotnie utracone, jednak nieoczeki-
wanie jesienią 2006 r. oba obrazy Fałata poja-
wiły się w ofercie dwóch renomowanych do-
mów aukcyjnych za oceanem, w Nowym Jor-
ku. „Przed polowaniem w Rytwianach” wysta-
wiono na aukcję dziewiętnastowiecznego ma-
larstwa europejskiego w Domu Aukcyjnym 
Christie’s (25 października 2006 r., poz. 264), 
z dość poprawnie zredagowaną krótką notką 
o artyście i dziele, nie unikając wszakże błędu 
przy określeniu narodowości artysty, mianu-
jąc go Austriakiem (!). Drugą niespodziankę 
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sprawił Dom Aukcyjny Doyle, w  które-
go ofercie europejskiej sztuki (8 listopada 
2006 r., poz. 26) figurowała akwarela „Polo-
wanie”. Jak zawsze w podobnych sytuacjach, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego natychmiast zareagowało, wystawia-
jąc wniosek restytucyjny na podstawie archi-
walnej dokumentacji z Muzeum Narodowego 
w  Warszawie. Nie bez perturbacji, kanałami 
dyplomatycznymi doprowadzono do wycofa-
nia obu dzieł Fałata z aukcji i wysłano dwoje 
ekspertów w celu potwierdzenia autentyczno-
ści obiektów i ostatecznego zweryfikowania 
ich pochodzenia ze zbiorów Zachęty. Mimo 
jednak rzetelności obszernych, analitycznych 
ekspertyz, historycznej i konserwatorskiej, 
negocjacje z właścicielami za pośrednictwem 
konsulatu generalnego w Nowym Jorku prze-
ciągały się w nieskończoność. Dopiero zain-
teresowanie sprawą federalnej agencji docho-
dzeniowej Immigration and Customs Enfor-
cement w Nowym Jorku w grudniu 2010  r. 
spowodowało korzystny dla strony polskiej 
rozwój wydarzeń. Ostatecznie, po pięciu la-
tach zmagań, w wyniku rozmaitych zabiegów 
dyplomatycznych, odzyskano oba dzieła Fała-
ta, które uroczyście zostały zwrócone prezy-
dentowi RP w czasie jego wizyty w Nowym 
Jorku we wrześniu 2011 r. i 4 października 
przekazane przez ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego do zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, gdzie po niezbędnych 
pracach konserwatorskich zostaną wystawio-
ne w nowej galerii malarstwa polskiego.

Pomimo istnienia wielu opracowań twór-
czości Juliana Fałata (Mieczysław Treter, Fa-
łat, „Sztuki Piękne”, nr 7, 1925/26, ss. 289-
-318; Maciej Masłowski, Julian Fałat, War-
szawa 1964; Jerzy Malinowski, Julian Fałat, 
Warszawa 1985; Anna Król, Julian Fałat, Ka-
talog wystawy, Muzeum Regionalne w Stalo-
wej Woli, 2009), ten wybitny malarz i refor-
mator szkolnictwa artystycznego w potocz-
nej ocenie, ukształtowanej jeszcze w okresie 
międzywojennym, jest postrzegany jako autor 
setek banalnych scen myśliwskich w zimowej 
scenerii oraz powielanych do znudzenia czy-
stych zaśnieżonych bądź wiosennych i jesien-
nych pejzaży, niekiedy ożywionych ludzkimi 
czy też zwierzęcymi sylwetkami. Cieszące się 
ogromną popularnością dzieła Fałata, two-
rzone z niewiarygodną łatwością w różnych 
technikach, przede wszystkim farbami wod-
nymi − akwarelą i gwaszem, a także olejnymi, 

uwolnione w warstwie tematycznej od sym-
boliki narodowej, dominującej w polskiej 
dziewiętnastowiecznej sztuce, zawsze znaj-
dowały chętnych nabywców. Niewątpliwie 
jego najlepsze prace, wczesne akwarele i obra-
zy olejne o tematyce rodzajowej i myśliwskiej 
z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XIX w. czy zimowe pejzaże urozmaicone nie-
kiedy sylwetkami ptaków oraz widoki miej-
skie, powstałe przed pierwszą wojną świato-
wą, znajdują się głównie w zbiorach muzeal-
nych. W kolekcjach prywatnych przeważają 
prace z ostatniego okresu twórczości artysty, 
gdy osiadł na Śląsku w Bystrej i masowo po-
wielał własne wcześniejsze motywy, odpowia-
dając na zapotrzebowanie miłośników jego 
sztuki, wywodzących się z kręgu zamożnej fi-
nansjery i przedstawicieli wolnych zawodów. 

Ci sami odbiorcy również zapełniali ścia-
ny salonów efektownymi batalistyczno-aneg-
dotycznymi scenami Wojciecha Kossaka, od-
wiecznego konkurenta Fałata w swoistym wy-
ścigu o sławę u dworu cesarskiego i popular-
ność wśród publiczności wystawowej, prze-
kładające się na sukcesy rynkowe. Należy pa-
miętać, że kariera Kossaka potoczyła się po-
dobnie – razem w latach 1894-1896 malowa-
li w Berlinie wielką panoramę „Berezyna”, już 
wówczas kłócąc się namiętnie, obaj byli zwią-
zani z dworem cesarza Wilhelma II – i to Kos-
sak, zazdrosny o powodzenie kolegi, surowo 
krytykował jego dorobek, gdy również sam 
znacznie obniżył poziom własnej twórczości 
w setkach replik, pragnąc zaspokoić wymaga-
nia rodziny. W wyniku doznanej, acz domnie-
manej przez Kossaka obrazy w dniu otwarcia 
gmachu Zachęty, 15 grudnia 1900 r., doszło 
nawet do efektownego pojedynku na pistole-
ty na terenie dzisiejszego Ursynowa (!). Fałat 
z całkowitą szczerością na kartach Pamiętni-
ków, spisanych w 1925 r., a wydanych dopiero 
w 1935 r., przyznawał się do procederu czer-
pania z wcześniej sprawdzonych kompozy-
cji i motywów, wspominając z czułością silne 
wrażenia z kilku pobytów w Nieświeżu i swo-
je refleksje o pierwotnej urodzie tamtejszych 
lasów oraz starodawnych obyczajach łowiec-
kich: „Tymi latami studiów żyję bowiem do 
dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie 
wciąż na nowo niewyczerpane tematy – wraże-
nia z ukochanej krainy” ( J. Fałat, Pamiętniki, 
Katowice 1987, s. 162).

Odzyskana akwarela Fałata „Naganka 
na polowaniu w Nieświeżu”, namalowana 
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w 1891 r., należy bezsprzecznie do najwybit-
niejszych dzieł w jego dorobku i odznacza 
się bardzo wysoką, galeryjną wartością arty-
styczną. Zarówno dynamiczna kompozycja,  
nasycenie przestrzeni powietrzem i światłem, 
umiejętność operowania warsztatem akware-
listy z wykorzystaniem lekkości plamy, bogac-
twa faktury i kontrastowych zestawień barw-
nych oraz cieniowania waloru, jak i wrażenio-
we, intuicyjne postrzeganie natury, ujawniają 
postawę pokrewną impresjonistom i świadczą 
o  mistrzostwie twórcy. To niewątpliwy, wy-
raźny przełom w rozwoju artystycznym Fa-
łata, malarza formacji akademicko-realistycz-
nej, adepta krakowskiej Szkoły Sztuk Pięk-
nych i Akademii Sztuk Pięknych w Mona-
chium. W tematyce myśliwskiej został malarz 
niedoścignionym mistrzem. 

Zaczęło się w lutym 1886 r., gdy dzięki 
własnej zapobiegliwości i nieodzownej reko-
mendacji utytułowanych protektorów zna-
lazł się na wielkim, zimowym polowaniu na 
niedźwiedzie w lasach ordynacji książąt Ra-
dziwiłłów w Nieświeżu, w którym brał udział 
pruski następca tronu, Kornprinz Wilhelm 
ze świtą. Losowi dopomógł przypadek, gdyż 
Fałat zastąpił nieobecnego berlińskiego ma-
larza, który miał uwiecznić łowieckie wy-
czyny pruskiego księcia. Będąc typem arty-
sty spontanicznego, wolnego od intelektu-
alnych rozterek w wyborze ujęć kompozy-
cyjnych i samych motywów, polegał zawsze 
na głęboko rozwiniętej intuicji i zmyśle ob-
serwacji. W realizacji tych zamierzeń po-
mocne okazało się wnikliwe spojrzenie reali-
sty, wzbogacone doświadczeniami nabytymi 
w kontakcie ze sztuką impresjonistów w Pa-
ryżu i lekcją japońskiego drzeworytu z  po-
dróży na Daleki Wschód. Fałat doskonalił 
też swój warsztat akwarelisty, gdyż ta subtel-
na technika sprzyjała jego wrażliwości, po-
zostawiając margines na nieprzewidziane re-
zultaty rozlewających się plam barwnych, po-
zwalając przy tym na szybkie notowanie ulot-
nych efektów zmian atmosferycznych. No-
tując na gorąco dziesiątki pojedynczych epi-
zodów towarzyszących wielkiemu spektaklo-
wi polowania na grubego zwierza w zimo-
wych ostępach leśnych, stopniowo wykre-
ował własny typ impresyjnej akwareli, podpo-
rządkowanej zmiennej grze świetlnych reflek-
sów barwnych w plenerze. W zimowej scene-
rii wysokopiennego lasu, skrzącego się szero-
ką gamą błękitnych i fioletowych refleksów na 

śniegu oraz blaskiem ognisk, z malowniczym 
tłumem naganiaczy z psami, strzelców, szere-
giem sań oraz charakterystycznymi sylwetka-
mi głównych bohaterów, myśliwych, stworzył 
własny gatunek tych przedstawień. Nigdy nie 
koncentrował się na szczytowym momencie 
polowania, jakim było ustrzelenie zwierzyny. 
Uwieczniał natomiast panoramicznie ujęte, 
wielopostaciowe sceny ukazujące wyjazdy na 
łowy, nagonkę i podchodzenie zwierzyny, od-
poczynek myśliwych oraz powroty z polowa-
nia. Również chętnie malował portrety my-
śliwych i naganiaczy w charakterystycznych 
strojach oraz podobizny zwierząt. 

Dla Fałata wymiernym efektem tego 
pierwszego Radziwiłłowskiego polowania 
z  udziałem następcy tronu pruskiego stało 
się wydanie w Berlinie, jesienią 1886 r., albu-
mu z reprodukcjami jego akwarel Souvenir 
de chasse à l’ours donnée á Nieśwież oraz no-
minacja na nadwornego malarza w Berlinie. 
Umieszczona w tym wydawnictwie pierwsza 
seria akwarel nie zdradzała jeszcze pełni ta-
lentu autora. Wielopostaciowe sceny myśliw-
skie przypominały w statycznej, akademickiej 
kompozycji teatralnie upozowane „żywe ob-
razy”, a od strony warsztatowej naśladowały 
w akwareli efekty malarstwa olejnego. Uwol-
nienie od tych przypadłości, polegające na dy-
namizacji kompozycji, świadomym operowa-
niu plamą akwarelową oraz rozjaśnieniem pa-
lety, widoczne jest w prezentowanej tu sce-
nie „Naganka na polowaniu w Nieświeżu” 
z 1891  r., jak również w obrazach olejnych, 
m.in. w „Powrocie z polowania na niedźwie-
dzia” z 1892 r. (w zbiorach MNW), gdzie mi-
gotliwe strefy światła modelują słynne „fała-
towskie” błękitnawe cienie na fakturalnie po-
traktowanym śniegu.

O naszej akwareli, zaprezentowanej po raz 
pierwszy w 1891 r. w Warszawie, pisał z uzna-
niem wyborny krytyk, Cezary Jellenta: „Naj-
większą ozdobą obecnego Salonu jest wielka 
akwarela Fałata pn. Polowanie. To cała syn-
teza tego majstra, jego niezrównanej finezji 
w  typach, świetle, w nieposzlakowanej praw-
dzie […]. Polowanie jest dla swego spokoju ro-
dzajem ilustracji, ale w której pojedyncze po-
stacie i głowy są wybornymi portretami wy-
studiowanymi etnograficznie. Są one wszyst-
kie szorstkie i twarde, jak przystoi na nagania-
czów, w dodatku marznących trochę. [...], a jed-
nak wzięci razem z myśliwymi, z babami, któ-
rych się trochę zlazło, z sylwetkami koni i sanek 
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na planach dalszych, tworzą świetną harmonię 
życia i złudzenia, że sam się w tej wytrzebionej 
kniei znajdujesz. Są to grupy tak świetnie wy-
tłumaczone, że zgadujemy rozmowę, którą pro-
wadzą ze sobą, z lekkich poruszeń rąk, z samej 
postawy. Do takich należy np. butny szlachcic, 
który wyniośle, jak gdyby z wielkiej łaski, rzu-
ca odpowiedź stojącemu obok chłopu; albo ten 
całkiem na prawo, niezgrabny a duży, z miną 
zgryźliwą, istny mizantrop w sukmanie, świet-
ny jest myśliwy, który szuka czegoś w torbie [...]. 
Przy tym tak samo, jak ludzie, prawdziwy jest 
krajobraz, śnieg dochodzący powyżej kostek, 
miękki, puszysty; doskonałym – światło, tak 
charakterystyczne w porębie i logicznymi, zgod-
nymi ze sobą – refleksa i cienie na twarzach, 
odwróconych przodem. Fałat bywa impresjoni-
stą mimowolnym […]” (C. Jellenta, Śród muz 
IX, „Prawda”, nr 44, 1891, s. 343 – cytat za  
J. Malinowski, op. cit., ss. 91-92).

Przytoczmy jeszcze cytat z listu artysty, 
datowanego z Berlina 6 grudnia 1891 r., do 
Seweryna Böhma, sekretarza krakowskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
który częściowo wyjaśnia pojawianie się olej-
nych i akwarelowych, ale znacznie słabszych 
artystycznie, autorskich wersji tego moty-
wu w zmienionym formacie, niekiedy tak sła-
bych, że aż budzących uzasadnione obawy do-
tyczące ich autentyczności: „Bądź Pan spokoj-
ny, że w każdym razie nagankę ową, którą Pan 
widziałeś w mojej pracowni, a nad którą nie-
ustannie obecnie pracuję czy prędzej czy później 
to w Krakowie wystawię. [...] Lecz na wypadek, 
gdy tego roku tj. 1891 nie było znakomitych ob-
razów na wystawie w Krakowie, to ja na wszel-
ki wypadek kazałem posłać pierwszy obraz na-
ganki, jaki zrobiłem dla jednego z przemysłow-
ców warszawskich p. Norblina. Malując tę 
akwarelę, przyszła mi myśl przekomponowania 
w ten sposób, jak Pan u mnie widziałeś. Otóż 
to drugie lepiej mi się podobało i tedy to pierw-
sze sprzedałem za byle co pierwszemu lepsze-
mu, jaki się nawinął. W Warszawie ten obraz 
tak się podobał, że mam aż dwa obstalunki na 
podobne obrazy” (Fałat znany i nieznany, Ko-
respondencja z lat 1874-1895, t. I, opr. Maria 
Aleksandrowicz, Bielsko-Biała 2003, s. 210). 
Fałat dotrzymał obietnicy i na początku 
1892 r. wystawił w Sukiennicach olejną wer-
sję nagonki, co odnotował recenzent „Czasu” 
(1892, nr 19, s. 3 – cyt. za J. Malinowski, op. 
cit., ss. 92-93). Natomiast te powtórzenia róż-
nią się zasadniczo w proporcji. Są przykrojone 

kompozycyjnie po lewej – o zaśnieżone krza-
ki na pierwszym planie i  sanie między pnia-
mi drzew w głębi, jak również po prawej  
– o malowniczą scenkę myśliwych grzejących 
się przy ognisku i skrajną sylwetkę stojącego 
samotnie naganiacza z fajką w długim kożu-
chu. Jednocześnie są powiększone w wyso-
kości u dołu – o szerszą połać śniegu, u góry 
– o kadrowanie powyżej ośnieżonych gałę-
zi z wyższym skrawkiem nieba. Żadna z tych 
wersji nie dorównuje rozmachowi kompo-
zycyjnemu, lekkości pociągnięć pędzla oraz 
mistrzostwu kolorystycznemu, widocznym 
w akwareli z 1891 r.

Drugie z odzyskanych dzieł Juliana Fa-
łata, obraz olejny „Przed polowaniem w Ry-
twianach”, łączy się z serią akwarel powstałych 
w  czasie polowań na grubego zwierza, orga-
nizowanych przez hrabiego Andrzeja Potoc-
kiego w kompleksie leśnym w okolicy Staszo-
wa, Rytwian, Kurozwęk nad rzeką Czarną, 
gdzie artysta był zapraszany od 1893 r. Trzy 
z nich, pod wspólnym tytułem „Z polowań 
w Staszowie na dziki”, wystawił Fałat następ-
nego roku we Lwowie, na Wystawie Sztuki 
Współczesnej (Katalog Ilustrowany Wystawy 
Sztuki Współczesnej we Lwowie 1894, Lwów 
1894, s. 32, nr 306 „Wyjazd”, nr 307 „Śnia-
danie”, nr  308 „Nagonka” – jako własność 
hr. Andrzeja Potockiego). Zapewne fragment 
recenzji Konstantego M. Górskiego („Prze-
gląd Polski”, 1895 – przedruk w: J. Malinow-
ski, op. cit., s. 93) odnosi się do akwareli z mo-
tywem myśliwych, gotujących się na pustym, 
zaśnieżonym przedpolu zespołu klasztornego 
w Rytwianach do wyjazdu na wielkie polowa-
nie w okolicy: „Sceny z polowania w Staszowie 
są traktowane nieco pobieżnie, ale bardzo żywo. 
Wnętrza lasu nie mogą stanąć obok «Nagon-
ki» artysty, tak słynnej, tak rozpowszechnionej 
w wybornej reprodukcji. «Wyjazd na polowa-
nie» okazuje natomiast całą bystrość obserwa-
tora, całe uzdolnienie kolorysty. Są to tylko pla-
my, tylko ogólne wrażenia gwarnych przygo-
towań do łowów, ale tyle tam powietrza, taki 
mróz, taki wytwornie podpatrzony ranek o cie-
niach błękitnych na śniegu!” 

Ta skrząca się kontrastowymi barwa-
mi akwarela z malowniczo pogrupowanymi 
w  głębi sylwetkami spieszonych i konnych 
myśliwych, naganiaczy, sań, koni i psów, zdo-
minowanych ogromną, niemal pustą prze-
strzenią puszystego śniegu na pierwszym pla-
nie, zakłóconą obecnością zakapturzonego 
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naganiacza ciągnącego zniecierpliwione-
go psa, namalowana w 1893 r., znajduje się 
w  zbiorach Muzeum Narodowego w War-
szawie (akwarela, gwasz na papierze naklejo-
nym na płótno, wym. 54 x 99,5 cm, sygnowa-
na po lewej u dołu: „Jul Fałat | 93”, nr inw. 
128976 MNW). Jest zapewne pierwszą wer-
sją tego motywu, odznaczającą się świeżością 
wrażeń, doznanych przez Fałata asystujące-
go wyjazdowi na polowanie tamtego zimo-
wego poranka. Pouczające jest jej zestawienie 
z odzyskaną przez Muzeum Narodowe wersją 
olejną, powstałą po upływie kilku lat. W jed-
nej i drugiej, mimo zastosowania odmien-
nych środków wyrazu – w akwareli rozlew-
ności plamy, a w oleju mięsistości gęstej farby 
– uderza siła wymowy obu tych materii, wy-
dobyta sprawną ręką twórcy. Artysta, powta-
rzając motyw, zmienił zasadniczo wielkość 
obrazu, rozciągając kompozycję do ulubione-
go ujęcia panoramicznego. Zbliżył znacznie 
scenę główną, kadrując dołem i górą rozległą 
przestrzeń ziemi i nieba. Silniej też zaakcen-
tował ujęcie kulisowe, rozbudowując partie 
zieleni po lewej i prawej, różnicując je barwą 
i światłem. Zabieg ten pozwolił na wydobycie 
z głębi wszystkich, wyraźniej tu rozczłonko-
wanych, ale nie tak licznych grup ludzi, zwie-
rząt i zaprzęgów, widocznych w wielu planach 
i nadal upozowanych na tle zabudowań klasz-
tornych z dominującą wieżą kościoła na hory-
zoncie. Fałat, zmieniając środek wyrazu z de-
likatnej, rozlewnej akwareli na farbę olejną 
o  gęstej konsystencji, nadał przedstawieniu 
inny ciężar gatunkowy. Spowodował upla-
stycznienie brył, wzmocnił kontrasty barwne 
i uzyskał bogactwo efektów fakturalnych, ko-
rygowanych dynamiką i długością pociągnięć 
pędzla. Jak rasowy, wytrawny malarz położył 
mocne akcenty czystych turkusów i błękitów 
na ubitym śniegu w cieniu po lewej, a w par-
tiach rozjaśnionych zabarwił śnieg różem, 

ukazując głębokie ślady psich łap. Dekoracyj-
nie potraktował tworzące lewą kulisę krza-
ki, zastygłe pod nawisami czap skrzącego się 
różowością i rozbielonym błękitem śniegu, 
natomiast ciemnozielone świerki po prawej 
przesłonił błękitnym dymem ognisk i mgły. 
Fałat potrafił, jak nikt inny z polskich mala-
rzy, oddać specyfikę zimowego światła, uka-
zać blask słońca na śniegu oraz niebieskie czy 
liliowofioletowe refleksy cienia, z wirtuozerią 
posługując się akwarelą i olejem.

Trzeci z odzyskanych przez Muzeum Na-
rodowe w 2011 r. obrazów, „W pracowni 
malarza” (olej na płótnie, wym. 60,2 x 31,8 

cm, sygnowany po lewej u dołu: „L. Wyczół-
kowski”, nr inw. MP 5530 MNW, dawny nr 
18094) wyszedł spod pędzla Leona Wyczół-
kowskiego, artysty tej samej młodopolskiej 
generacji, malarza o podobnym do Fałata ty-
pie intuicyjnej wrażliwości, ale obdarzone-
go większą wyobraźnią twórczą, ukształto-
wanego zarówno w Warszawskiej Klasie Ry-
sunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gerso-
na, jak i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
pod czujnym nadzorem Jana Matejki, z dwu-
letnim epizodem na studiach w monachijskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Obfita twórczość 

2 | Odzyskany: Julian 
Fałat, „Przed polowaniem 
w Rytwianach” (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 

3 | Julin Fałat „Wyjazd 
na polowanie” (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 
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Wyczółkowskiego, operującego z wielką 
wprawą, a  nawet brawurą olejem, pastelem, 
kredką, mistrza nowatorskich technik gra-
ficznych, podlegała w jego długim życiu wie-
lu przemianom stylistycznym, od realizmu, 
przez impresjonizm, po symbolizm. Artysta, 
niespokojny duchem, próbował swych zdol-
ności w różnych gatunkach malarskich – sce-
nach historycznych i rodzajowych czy aneg-
dotycznych, pejzażach czystych i naznaczo-
nych obecnością człowieka, widokach miej-
skich, portretach i martwych naturach.

W 1882 r. Wyczółkowski powrócił do 
Warszawy po niemal dwuletnim pobycie we 
Lwowie, gdzie znalazł się w orbicie wpły-
wów i osobowości Adama Chmielowskiego, 
prekursora symbolizmu w malarstwie pol-
skim lat siedemdziesiątych XIX w. To zgod-
nie z jego sugestią przemalował w tym duchu 
realistycznie ujętą kompozycję „Alina”, uka-
zującą zmarłą bohaterkę poematu Ballady-
na Juliusza Słowackiego. W Warszawie jed-
nak powrócił do realistycznego obrazowa-
nia i w latach 1883-1885 namalował serię ka-
meralnych scen obyczajowych w mieszczań-
skich wnętrzach, określanych jako przedsta-
wienia salonowo-buduarowe. W tym zespo-
le, do którego należą tak znane obrazy, jak: 
„Ujrzałem raz” (1884 r., w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie), „Obrazek jakich wie-
le” (1883 r., zbiory prywatne), „W buduarze” 
oraz „Popiersie Heleny Modrzejewskiej” 
(oba, obraz i studium z 1885 r., w Muzeum 
Narodowym w Warszawie), nadające beztro-
ski, lekki ton serii, znajdują się też dwie sce-
ny ukazujące wydarzenia zgoła dramatycz-
ne: „Welon” (inaczej tytułowany „Wspomnie-
nie”, 1885 r., w Muzeum Górnośląskim w By-
tomiu) i odzyskany przez Muzeum Narodo-
we w Warszawie obraz „W pracowni malarza”, 
datowany na 1883 r. (zob. Jerzy Malinowski, 
Leon Wyczółkowski, wyd. Kluszczyński, Kra-
ków 1995 oraz katalog wystawy: Krystyna 
Kulig-Janarek, Wacława Milewska, Leon Wy-
czółkowski 1852-1936. W 150. rocznicę uro-
dzin artysty, Muzeum Narodowe w Krakowie, 

Kraków 2003). Przedstawienia te, ograniczo-
ne do jednej lub dwóch postaci, wyróżnia od 
wcześniejszej twórczości Wyczółkowskiego 
nie tylko tematyka sprowadzona do rejestra-
cji przypadkowych scenek z życia codzienne-
go, ale przede wszystkim zmiana zasad kom-
pozycyjnych, przez odejście od kanonów aka-
demickich na rzecz odważnie kadrowanych 
zaskakujących ujęć, czy zdecydowane oży-
wienie kolorystyki, operowanie ostrymi kon-
trastami oraz swoboda prowadzenia pędz-
la. Są dowodem na wpływ impresjonizmu, 
z którym Wyczółkowski zetknął się w Pary-
żu w  1878 r., i którego zdobycze samodziel-
nie zinterpretował, a wkrótce rozwinął w pej-
zażach i scenach rodzajowych tworzonych 
w plenerach Ukrainy.

W obu obrazach, w „Welonie” i „W pracow-
ni malarza”, Wyczółkowski opowiada o  stra-
cie, cierpieniu i samotności w obliczu niespo-
dziewanej śmierci najbliższej osoby. Śmierć jest 
w tych przedstawieniach nieobecna, ale dojmu-
jąca sugestia stworzona przez artystę pozwala 
dostrzec jej grozę. Wyczółkowski ukazuje nie-
odwracalność sytuacji, skupiając naszą uwa-
gę na zwykłych przedmiotach, które nabierają 
symbolicznego znaczenia – porzuconej sukni 
ślubnej, welonie i bukiecie czy pozostałym por-
trecie oraz na pozach i gestach bohaterów. Są 
one wyraźnie zróżnicowane, powściągliwe u za-
dumanej damy w głębokiej żałobie, z melancho-
lią porównującej fotografię zmarłego z portre-
tem na sztaludze, czy bardziej wymowne u zroz-
paczonego młodzieńca, szlochającego w leżący 
na kanapie welon niespodziewanie zmarłej na-
rzeczonej. Melodramatyczną treść obu przed-
stawień podkreśla dodatkowo staranne opra-
cowanie powierzchni oraz stonowana gama 
barwna. Jest zdecydowanie ciemniejsza i po-
nura w „Welonie”, ale w obu obrazach ożywio-
na drobnymi akcentami czerwieni we wzorzy-
stych tkaninach na pierwszym planie oraz w tle 
na palecie leżącej na podłodze pracowni. Zna-
czącą rolę odgrywa w tych kompozycjach pro-
wadzenie światła, które wpadając przez wyso-
ko umieszczone okno skupia się na bezużytecz-
nej już sukni ślubnej w „Welonie” czy wydo-
bywa smutek na bladej twarzy młodej wdowy 
oraz ślizga się na bogato rzeźbionych detalach 
ramy, w którą oprawiony został portret zmarłe-
go, widoczny na obrazie „W pracowni”. Oba te 
obrazy Wyczółkowskiego, ukazując drugą tra-
giczną stronę życia, są swoistym dopełnieniem 
pozostałych dzieł z tej serii, kipiących radością 

4 | Leon Wyczółkowski, 
„Welon” (w zbiorach 
Muzeum  Górnośląskiego 
w Bytomiu)
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ulotnych chwil salonowego flirtu czy momen-
tów kontemplacji dzieł sztuki.

Obraz „W pracowni” został podarowany 
Muzeum Narodowemu w Warszawie niejako 
dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1918 r. u pro-
gu rodzącej się niepodległości, jako legat testa-
mentowy znanego warszawskiego lekarza Kon-
stantego Karwowskiego, wybitnego laryngolo-
ga, odkrywcę w tej dziedzinie medycyny, a za-
razem wielkiego społecznika. Doktor Karwow-
ski był również wybitnym znawcą i zapalonym 
zbieraczem polskiego malarstwa i rzeźby i swoją 
kolekcję przekazał muzeum. Pozostają nieroz-
strzygnięte okoliczności nabycia dzieła, które 
nastąpiło prawdopodobnie już w 1883 r., bez-
pośrednio z pracowni Wyczółkowskiego lub za 
pośrednictwem Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Obraz znajdował się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego do drugiej wojny świato-
wej (publikowany w: Jerzy Sienkiewicz, Kata-
log Galerii Malarstwa Polskiego, Muzeum Na-
rodowe w Warszawie, Warszawa 1938, s.  77, 
nr 320 oraz w katalogu wystawy pośmiertnej, 
Leon Wyczółkowski 1852-1936, Dzieła ma-
larskie, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Przewodnik nr 125, Warszawa 
1937, s. 17, nr 3), skąd został zrabowany w nie-
wyjaśnionych okolicznościach, tym samym tra-
fiając na listę strat wojennych malarstwa pol-
skiego. Jego pojawienie się w ofercie sprzedaż-
nej niemieckiego Peter Krabstein Kunst- und 
Auktionshauses w Düsseldorfie na aukcji 23 
maja 2009 r. (Katalog, s. 12, poz. nr 35) odno-
towała Anna Tyczyńska z Muzeum Narodowe-
go w Warszawie, autorka współcześnie opra-
cowanych tomów strat wojennych w zakresie 
malarstwa polskiego. O tym nieoczekiwanym 
znalezisku natychmiast zawiadomiła Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któ-
re wystawiło do domu aukcyjnego wniosek re-
stytucyjny. Nie spowodował on jednak wyco-
fania obrazu z aukcji, gdyż mimo istnienia do-
kumentacji archiwalnej pozwalającej na iden-
tyfikację dzieła jako przedwojennej własno-
ści muzeum zabrakło dawnej fotografii. Na li-
cytacji płótno nabył jeden z tamtejszych mar-
szandów. W świetle niemieckiego prawa, ofi-
cjalna sprzedaż na aukcji uniemożliwiła dalsze 
starania o odzyskanie obrazu jako zrabowane-
go podczas wojny dzieła sztuki. Relację z tych 
wydarzeń, a także domniemane okoliczności 
rabunku obrazu Wyczółkowskiego przedstawił 
Włodzimierz Kalicki na łamach „Gazety Wy-
borczej” („Duży Format”, 18 VI, 2009, ss. 8-9). 

Wydawało się wówczas, że Muzeum Narodowe 
utraciło powtórnie obraz Leona Wyczółkow-
skiego „W pracowni malarza”. Tymczasem na 
początku 2011 r. polski dom aukcyjny DESA 
Unicum otrzymał wiadomość, że obraz ten jest 
ponownie oferowany do sprzedaży. DESA za-
proponowała swoim klientom – Witoldo-
wi Koniecznemu i Romanowi Kruszewskie-
mu, współwłaścicielom Wydawnictwa „Wie-
dza i Praktyka” – bezpłatną pomoc w odnale-
zieniu sprzedawcy i odkupieniu obrazu z my-
ślą o zwróceniu go prawowitemu właścicielo-
wi, czyli Muzeum Narodowemu w Warszawie. 
Ta szlachetna idea znalazła natychmiast zrozu-
mienie u polskich reprezentantów Wydawnic-
twa i poparł ją również niemiecki współwłaści-
ciel, VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft 
AG. Włodzimierz Kalicki, tym razem uczest-
nik „wyprawy po damę”, opisał towarzyszące jej 
wydarzenia w „Gazecie Wyborczej” z 7 grudnia 
2011 r., w przeddzień uroczystego przekazania 
daru Muzeum Narodowemu. I tak po wielu la-
tach tułaczki „uprowadzona dama” szczęśliwie 
powróciła do domu.

Elżbieta Charazińska

5 | Odzyskany: Leon 
Wyczółkowski, „W pracowni 
malarza” (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 

(zdjęcia: 2 – Zbigniew Doliński, 
3 – Piotr Ligier, 4 – Tomasz 
Szemalikowski)
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W artykule Szczęśliwe powroty Elżbieta Charazińska omówi-
ła trzy wybitne dzieła sztuki ze zbiorów polskich utracone 

w latach drugiej wojny światowej, a teraz odzyskane i szczęśliwie 
przekazane ich właścicielowi – Muzeum Narodowemu w War-
szawie. Obrazy te nie powróciłyby do Polski, gdyby nie niezwykłe 
zaangażowanie w tę sprawę konkretnych osób i instytucji, które 
w imię wspólnej idei podjęły się tego trudnego zadania. Redakcja 
zwróciła się do kilku z nich z prośbą o krótki komentarz – osobi-
stą refleksję na temat podejmowanych z ich udziałem prób odzy-
skiwania utraconych dzieł sztuki.

Poprzedni rok był wyjątkowy w odzyskiwaniu dzieł sztuki i za-
bytków. Do polskich zbiorów powróciło sześć obiektów utra-

conych podczas drugiej wojny światowej – pięć zostało odzyska-
nych w wyniku działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego i jeden przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są 
wśród nich m.in. dwa obrazy Juliana Fałata, które udało się odzy-
skać po pięciu latach bez wypłacania jakichkolwiek kwot dotych-
czasowym posiadaczom, a także takie, jak „Żydówka z pomarań-
czami” pędzla Aleksandra Gierymskiego, obraz odnaleziony na te-
renie Niemiec, w przypadku którego wynegocjowaną kwotę re-
kompensaty pokryło PZU. O tym, czy odnaleziony zabytek udaje 
się odzyskać w wyniku negocjacji, na drodze sądowej czy też dzię-
ki finansowemu wsparciu sponsora (za obiekty zrabowane podczas 
wojny Ministerstwo nie płaci ze środków budżetowych), decyduje 
wiele czynników. Głównie zależy to od prawodawstwa obowiązu-
jącego w danym kraju i  powojennych losów zabytku. 

Pani Elżbieta Charazińska w artykule wymieniła również od-
zyskany obraz Leona Wyczółkowskiego. W tym miejscu chciał-
bym zaznaczyć, że dom aukcyjny w Niemczech  zignorował 
wniosek złożony przez Departament i sprzedał obraz podczas au-
kcji. Wniosek został przygotowany na podstawie zachowanej do-
kumentacji archiwalnej. Niestety, zabrakło „koronnego dowodu”, 
jakim jest ikonografia obiektu – przedwojenne zdjęcie nie prze-
trwało pożogi wojennej.

Jacek Miler
dyrektor Departamentu

Dziedzictwa Kulturowego
MKiDN

Kiedy czytam o radości Elżbiety Charazińskiej z minionego 
roku 2011 – wyjątkowego roku powrotów obrazów do Mu-

zeum Narodowego,  to przypominają mi się początki polskiej ak-
cji restytucyjnej, podjętej na nowo po przełomie 1990 r. Akcję tę 
prowadziliśmy wtedy w ówczesnym Ministerstwie Kultury i Sztu-
ki we troje, a zarzuconą w latach pięćdziesiątych rejestrację stra-
conych dzieł sztuki rozpoczynała jedynie Monika Kuhnke. Jak 

podpowiada mi Monika, Elżbieta Charazińska, jako jeden z bar-
dzo nielicznych wówczas muzealników, udostępniła nam groma-
dzone przez lata fiszki z danymi o dziełach utraconych w czasie 
wojny przez Galerię Malarstwa Polskiego warszawskiego Muzeum 
Narodowego. Dzisiaj gromadzenie informacji o stratach i ich pu-
blikacja jest naturalną codziennością, ale wtedy „prezent” Elżbie-
ty był zaskakujący i bezcenny, gdyż wiedzieliśmy, że nastawienie 
władz przez całe lata było nawet tylko do mówienia o stratach wo-
jennych i restytucji nieprzychylne (wywozy do Moskwy!). Po pod-
pisaniu traktatu w 1991 r. strona niemiecka oczekiwała na szybkie 
rozpoczęcie rozmów, a my nie mieliśmy żadnych aktualnych da-
nych o utraconych obiektach, nie wspominając już o informacjach 
o miejscu ich ewentualnego przechowywania. Trzeba też pamię-
tać, że w muzeach nastąpiła już wymiana pokoleniowa i pozostało 
bardzo mało osób, które by cokolwiek na ten temat wiedziały lub 
pamiętały. Mrówcza praca Elżbiety miała więc w tych warunkach 
szczególną wartość i znaczenie, dodałbym wręcz, ku jej zapewne 
zdziwieniu, także i polityczne. Niezbędnym elementem uzupeł-
niającym dla całej akcji była oczywiście konieczność dysponowa-
nia wiedzą prawniczą na temat zasad restytucji w skali międzyna-
rodowej i w prawie wewnętrznym poszczególnych państw, ale tu 
przydały się wyniki moich własnych badań w tym zakresie, prowa-
dzonych na Uniwersytecie Warszawskim od lat siedemdziesiątych.     

Podkreślam te okoliczności, aby unaocznić osobom mniej obe-
znanym z tematem, że dzisiejsze sukcesy w odzyskiwaniu utraco-
nych dzieł sztuki wymagały wykonania wielkiej pracy przygoto-
wawczej. Nie tylko mrówczego wysiłku muzealników, biblioteka-
rzy i archiwistów, wciąż zresztą gromadzących dane o stratach, ale 
także wielu przedsięwzięć wykonywanych za granicą, np. prezen-
tacji stanowiska Polski na forum różnych gremiów międzynarodo-
wych, negocjowania umów międzypaństwowych i wreszcie także 
formułowania konkretnych wniosków restytucyjnych, jeżeli po-
zwalała na to zebrana dokumentacja i rozeznanie prawne. Dzisiaj 
jest to oczywiście znacznie łatwiejsze, istnieją dwa zespoły, jeden 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, drugi w Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, a sama tematyka restytucji dzieł 
sztuki  utraconych w czasie ostatniej wojny dawno przestała być 
uważana za „zagadnienie czysto historyczne”, jak przekonywano 
mnie, kiedy w późnych latach siedemdziesiątych zacząłem odwie-
dzać w tych sprawach resort kultury.                   

Wojciech Kowalski
pełnomocnik ds. restytucji dóbr kultury 

MSZ

Wiele lat temu wpadła mi w ręce książka, która zmieniła 
moje życie. Mam tu na myśli dwutomowy zbiór wspo-

mnień Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945, pod 

W imię wspólnej idei
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redakcją dyrektora Stanisława Lorentza. Do tego momentu nie 
zdawałem sobie sprawy, jak strasznych, materialnych zniszczeń 
doznała Polska podczas ostatniej wojny światowej. Każdy staro-
druk polski, który napotkałem później na swojej drodze, każ-
dy stary polski obraz, każdy rękopis, każdy ułomek polskiej sza-
bli wydawał mi się bezcenny. Odzyskiwanie tych przedmiotów, 
powrót ich w polskie ręce, stały się wewnętrzną potrzebą mojej 
duszy. Kiedy słyszałem słowa „Co nam obca moc wydarła”, wie-
działem, że są one skierowane do mnie.

Z olbrzymią satysfakcją przyjąłem zatem powrót obu 
obrazów Juliana Fałata do Polski. Tak się szczęśliwie skła-
da, że moja praktyka prawna zahacza w bardzo dużym stop-
niu o  amerykański Departament Bezpieczeństwa Ojczyzny 
(urząd zaangażowany w rewindykację obrazów Fałata). Kiedy 
więc ówczesny wicekonsul generalny w Nowym Jorku, p. Ma-
rek Skulimowski, osoba szczególnie zasłużona w tym i innych 
przypadkach, poprosił mnie o pomoc, zgodziłem się z rado-
ścią. Zresztą, trudno tu mówić o zasługach pojedynczych lu-
dzi. Obrazy Fałata przywrócił Polsce bardzo dobrze zgra-
ny zespół, od dyrektora Jacka Milera z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego i jego wspaniałych, dysponują-
cych dużą wiedzą merytoryczną podwładnych, po prawdziwe-
go spiritus movens wszelkich polskich działań restytucyjnych, 
wiceministra spraw zagranicznych RP, p. Bogusława Winida. 
I tak właśnie powinno być.

Przemysław Jan Bloch
P.C. Law Office, Nowy Jork

Fundacja Rodzinna Blochów w Nowym Jorku

Jako miłośnikom sztuki i marszandom bardzo nam zależy 
na tym, aby dzieła wybitnych polskich artystów znajdo wały 

się w rodzimych zbiorach dostępnych dla szerokiej publiczno-
ści. Szczególnie te zaginione w czasie wojny, których powroty 
do kraju cieszą chyba najbardziej. W takiej sytuacji zawsze ro-
bimy, co w naszej mocy, aby wspomóc działania Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz muzeów, mające na 
celu odzyskiwanie i ponowne sprowadzanie do kraju prac kla-
sy muzealnej. Z racji tego, że na co dzień zajmujemy się obro-
tem sztuką, temat jest nam bardzo bliski. Jeśli więc pojawia się 
taka możliwość, jak pod koniec zeszłego roku, to zawsze sta-
ramy się działać w duchu współczesnego patriotyzmu. Rozu-
miemy przez to nie tylko działania zmierzające do poszerzenia 
ogólnodostępnych zbiorów, ale także propagowanie polskiej 
sztuki w kraju i za granicą. „W pracowni malarza” Leona Wy-
czółkowskiego trafiło do Muzeum Narodowego w Warszawie 
dzięki hojności darczyńców – właścicieli Wydawnictwa „Wie-
dza i Praktyka”. Są to prawdziwi miłośnicy sztuki, którzy, kie-
dy dostali informację o odnalezieniu i możliwości odkupie-
nia dzieła, bez wahania zdecydowali się na zakup obrazu i po-
darowanie go muzeum. DESA Unicum, jako firma od kilku-
dziesięciu lat zajmująca się sztuką, miała przyjemność uczest-
niczyć w „operacji” sprowadzenia obrazu do Polski. Nieoce-
nioną rolę w zbadaniu historii obrazu oraz przybliżeniu jej 

czytelnikom odegrał także redaktor i kolekcjoner Włodzi-
mierz Kalicki. 

Juliusz Windorbski
prezes zarządu Domu Aukcyjnego  

DESA Unicum w Warszawie

Powrót w ubiegłym roku do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie aż pięciu obrazów utraconych podczas ostat-

niej wojny światowej („Pomarańczarki” Aleksandra Gierymskie-
go, „W pracowni malarza” Leona Wyczółkowskiego, dwóch dzieł 
Juliana Fałata − „Naganki na polowaniu w Nieświeżu” i „Przed 
polowaniem w Rytwianach” oraz nieznanego autora portretu, 
prawdopodobnie kopii portretu Schultza, Jana III Sobieskiego, 
pochodzącego z przedwojennych Państwowych Zbiorów Sztu-
ki), zaświadcza ważny przełom w poszukiwaniu i odzyskiwaniu 
zrabowanych dóbr kultury. Przełom ten wynika z upływu cza-
su − właśnie teraz ostatecznie wymiera pokolenie rabusiów i naj-
bliższych członków ich rodzin, którzy byli świadkami pojawienia 
się wojennych łupów w ich domach.

To znamienne, że okoliczności wypłynięcia odzyskanych 
przez warszawskie Muzeum Narodowe dzieł na rynek sztuki były 
podobne. Przez lata trzymane w ukryciu, a przynajmniej w dys-
krecji, po śmierci osób, które znały ich rzeczywiste pochodzenie, 
trafiły w ręce spadkobierców. Jedni z nich w ogóle nie zdawali so-
bie sprawy z pochodzenia obrazów (jak np. posiadacze portretu 
Jana III Sobieskiego), inni domyślali się, lecz postanowili zaryzy-
kować sprzedaż w małym, prowincjonalnym, a w istocie niemal 
wiejskim, domu aukcyjnym w Niemczech (zapewne jest to przy-
padek „Pomarańczarki”).

Pewną przeszkodą w ujawnieniu ukrywanych dóbr pochodzą-
cych z wojennych grabieży jest − paradoksalnie − rozwój interne-
towego handlu dziełami sztuki. Praktycznie niemożliwe jest już 
usiłowanie sprzedania na aukcji w Europie czy w Stanach Zjedno-
czonych obrazu zrabowanego z polskich zbiorów i niezaalarmowa-
nia naszych marszandów, kolekcjonerów, urzędników, dziennika-
rzy. Już nie sposób liczyć na łut szczęścia. Co więcej, oferty poważ-
nych galerii dostępne są także w internecie i właściwie na dyskrecję 
liczyć można tylko w sprzedaży pokątnej, w której trudno uzyskać 
za obraz znajdujący się na listach strat wojennych sensowną cenę.

Można spodziewać się, że wkrótce wypłynie z ukrycia znacznie 
więcej dzieł uznanych za utracone i że będzie to trwała tendencja. 
Niestety, ciągle jeszcze regulacje prawne w wielu krajach, a zwłasz-
cza w Niemczech, pozwalają posiadaczom dzieł z polskich zbiorów 
skutecznie bronić się przed obowiązkiem zwrócenia ich prawowi-
tym właścicielom. Ponieważ państwo polskie słusznie przyjęło za-
sadę, że nie płaci z publicznej kiesy za zwrot zrabowanych dóbr kul-
tury, zapewne będziemy świadkami wykupywania najcenniejszych 
dzieł za pieniądze prywatnych ofiarodawców. Praktyka to irytują-
ca, lecz w obecnym stanie prawnym na Zachodzie czasem nie ma 
innej drogi, by odzyskać utracone arcydzieła.

Włodzimierz Kalicki
publicysta „Gazety Wyborczej”
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Fundacje 
kanoników 
fromborskich 

Kompleks Wzgórza Katedralnego we Fromborku od 750 lat pozostaje 
nierozerwalnie związany z historią kościoła i Warmińskiej Kapituły 
Katedralnej, której członkiem był także Mikołaj Kopernik. Chociaż 
kościół jest niekwestionowanym spadkobiercą tradycji tego miejsca, 
w jego historię wpisało się również sześćdziesięcioletnie istnienie 
Muzeum Mikołaja Kopernika. Ściągają tu tłumnie turyści z całego 
świata, chcąc zobaczyć miejsce, gdzie największy uczony nowożytnej 
Europy żył ponad trzydzieści lat i pracował nad publikacją o swoim 
odkryciu. 

elżbieta topolnicka-niemcewicz
weronika wojnowska

Frombork na litografii według rysunku Ferdynanda von Quasta (1807-1877), tablica z albumu 
Denkmale der Baukunst In Ermeland, Berlin [1861] (fot. Grzegorz Kumorowicz) 



nie tylko z Prus, lecz także z Korony i innych 
państw Europy. Na obsadę kanonii wpływ 
miała sama kapituła, Stolica Apostolska, król 
i biskup. Każdy członek kapituły zobowią-
zany był rezydować przy katedrze, uczest-
niczyć w nabożeństwach oraz uiszczać wy-
magane opłaty. Po spełnieniu tych nakazów 
mógł brać udział w posiedzeniach kapitu-
ły, miał przywilej noszenia stroju kanonic-
kiego, prawo do zajmowania miejsca w stal-
li w chórze i czerpania zysków ze swojej pre-
bendy. Po rocznej rezydencji mógł się ubie-
gać o kurię (dom mieszkalny) i alodium (fol-
wark). Otrzymywał też po swoim poprzed-
niku ołtarz, przy którym pełnił służbę Bożą, 
i  przy którym zgodnie z tradycją spocząć 
miały jego szczątki.  

Wyposażanie katedry, kościołów, biblio-
teki kapitulnej oraz własnych domów, któ-
re w zawieruchach wojennych stanowiły po-
żądany łup, łączyli kanonicy z troską o po-
ziom nauki na Warmii, budowaniem szpi-
tali, wspomaganiem ubogich i chorych. Do 
naszych czasów dotrwała niewielka część ich 
artystycznej spuścizny, ocalałej przed zagra-
bieniem i zniszczeniem.

Studia uniwersyteckie, do których obligo-
wały kanoników statuty biskupie i kapitulne, 
rozwijały potrzebę czytania i  gromadzenia 

Do niedawna ciężar obsługi duże-
go ruchu turystycznego Wzgó-
rza Katedralnego we Fromborku 
(w ciągu ponad sześćdziesięciu 

lat powojennej historii obiekty muzealne od-
wiedziło ponad osiem milionów osób) dźwi-
gało wyłącznie Muzeum Mikołaja Koperni-
ka. Od trzech lat część obiektów (katedrę 
i  przykatedralny kapitularz) obsługują służ-
by kościelne, natomiast w pozostałych obiek-
tach, na mocy orzeczonej przez komisję ma-
jątkową ugody, obowiązującej do 2018 r., 
działa muzeum. W ostatnim czasie współist-
nienie obu instytucji nabrało innego wymia-
ru za sprawą współpracy Muzeum Mikołaja 
Kopernika i nowo powstałego Muzeum Ar-
chidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Pierw-
szą wspólną inicjatywą, nawiązującą do jubi-
leuszu 750-lecia Wzgórza Katedralnego we 
Fromborku, była ekspozycja „Fundacje Ka-
noników Warmińskiej Kapituły Katedralnej. 
Patrimonium Warmiae Historicum et Arti-
sticum”, następną − otwarta w lipcu 2011 r. 
wystawa „Boska medycyna i niebiescy uzdro-
wiciele”, a od lipca 2012 r. planowana jest 
ekspozycja „Człowiek i śmierć”.        

Choć wydaje się, że Frombork oddalo-
ny jest od centrów cywilizacyjnych, to tu za 
sprawą jednego z członków Warmińskiej Ka-
pituły dokonała się zmiana poglądów na ob-
raz świata. W ponad siedmiowiekową hi-
storię Wzgórza Katedralnego wpisało się, 
oprócz Mikołaja Kopernika, wielu innych 
znakomitych kanoników fromborskich, czę-
sto wybitnych mężów stanu, ludzi wykształ-
conych na europejskich uniwersytetach, by-
wałych w świecie, którzy angażowali się w ży-
cie polityczne i sprawowali wysokie urzędy 
w Rzeczypospolitej i państwie pruskim, pro-
wadzili pracę naukową, dydaktyczną i wy-
dawniczą. 

Warmińska Kapituła Katedralna, powo-
łana we Fromborku w 1260 r. przez Anzel-
ma, pierwszego biskupa warmińskiego, skła-
dała się z szesnastu kanoników. Zostać nim 
mógł mieszkaniec Prus, a jeśli tego warun-
ku nie spełniał, musiał się starać o uzyska-
nie prawa obywatelstwa. W praktyce kano-
nikami zostawali duchowni wywodzący się 

1 | Kanonicy warmińscy na 
obrazie Jana Karola Schultza 
„Udzielenie sakry biskupiej 
księciu Józefowi von 
Hohenzollern-Hechingen 
przez biskupa sufragana 
Andrzeja Stanisława von 
Hatten w 1818 roku”, 
1835 r.; nowy pałac biskupi 
we Fromborku
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ksiąg. Znaczna ich część  trafi ała później do 
biblioteki kapitulnej drogą zapisów testa-
mentowych. Dziś testamenty stanowią bez-
cenne źródło informacji na ten temat. Księ-
gozbiór kapitulny wielokrotnie ulegał znisz-
czeniu i rozproszeniu. Ucierpiał znacz-
nie podczas wojen z zakonem krzyżackim 

i  ze  Szwedami. W 1626 r. Szwedzi zrabo-
wali 428 tomów, które do dziś przechowy-
wane są w bibliotece uniwersyteckiej w Up-
psali. Budynek fromborskiej biblioteki ka-
pitulnej spłonął w 1945 r. Część zbiorów 
została wówczas wywieziona do Moskwy, 
a po 1956 r. częściowo odzyskana i włączona 
do zasobu Biblioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego Metropolii Warmińskiej „Ho-
sianum” w Olsztynie. 

Wśród zabytków pochodzących z fun-
dacji kanoników Warmińskiej Kapituły 
Katedralnej ważne miejsce zajmuje ołtarz 
z 1557 r. z kościoła w Skolitach, który pier-
wotnie prawdopodobnie znajdował się w ka-
tedrze fromborskiej. Jest to tryptyk Typus 
Ecclesiae, malarska projekcja istoty struktu-
ry Kościoła Katolickiego, wykrystalizowana 
w sferze oddziaływania myśli kardynała Sta-
nisława Hozjusza, która mając swój początek 
na Warmii rozprzestrzeniła się po całej Euro-
pie (Tadeusz Chrzanowski, „Typus Ecclesiae” 
− Hozjańska alegoria Kościoła, w: Sztuka 
pobrzeża Bałtyku, Warszawa 1978, ss.  275-
-308; Andrzej Rzempołuch, Sztuka na War-
mii w czasach Hozjusza i Kromera, w: Kardy-
nał Stanisław Hozjusz (1504-1579). Osoba, 
myśl, dzieło, czasy, znaczenie, Olsztyn 2005, 
ss. 338-340). Ołtarz jest tym ciekawszy, że 
na lewym skrzydle zawiera popiersie funda-
tora kanonika Jana Hanowa. Tryptyk otwar-
ty ukazuje rozbudowaną scenę alegoryczną, 
na awersach znajdują się wyobrażenia Chry-
stusa – Ecce Homo i Zmartwychwstałego, 
a na rewersach postacie świętych – Szcze-
pana i Jerzego. Ośrodkiem głównej kompo-
zycji jest personifi kacja Kościoła − Ecclesii, 
jako niewiasty w tiarze, siedzącej na budow-
li, wzmocnionej podtrzymującymi ją fi gu-
rami apostołów i Ojców Kościoła. Budow-
la wznosi się na wyspie, wokół której ciągnie 
procesja ludzi. Przystankami są postacie ka-
płanów z atrybutami-symbolami sakramen-
tów. W strefi e nieba znajduje się Tron Łaski 
(Trójca Święta) wśród adorujących świętych 
i aniołów. Strefę niebieską i ziemską łączą 
strumienie i łańcuchy, które trzyma niewia-
sta (Ecclesia). W morzu oblewającym wyspę 
toną przedstawiciele reformacji. Tryptyk ze 
Skolit powstał po napisaniu przez kardynała 
Stanisława Hozjusza Confessio fi dei catholica; 
kanonik Jan Hanow był jego podopiecznym. 

Kardynał Hozjusz zasłużył się Warmii 
sprowadzeniem zakonu jezuitów (1564 r.) 

2 | Przykład fundacji 
bibliotecznej – Missale 
Warmiense, Strasbourg, 
Fridericus [Ruch de] 
Dumbach, 1497 r.; 
Biblioteka Wyższego 
Seminarium Duchownego 
Metropolii Warmińskiej 
„Hosianum” w Olsztynie

3 | Tryptyk typu 
Apostolicae Ecclesiae, 
1557 r., na lewym skrzydle 
popiersie fundatora, 
kanonika Jana Hanowa; 
kościół Narodzenia NMP 
w Skolitach

2

3
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w  celu powstrzymania szerzącej się refor-
macji. W Braniewie powstał kościół jezuic-
ki NMP oraz pierwsze na ziemiach polskich 
kolegium jezuickie. Kościół został zburzo-
ny prawie 200 lat temu, a jego bogate wy-
posażenie sprzedane w 1809 r. na licyta-
cjach, w  których brali udział także kanoni-
cy fromborscy. Dzięki nim uratowany zo-
stał także ołtarz, dziś znajdujący się w ko-
ściele św. Jana Chrzciciela w Ornecie, manie-
rystyczny z czarnego i czerwonego marmu-
ru, z alabastrowymi rzeźbami, wykonany za-
pewne w jednym z gdańskich lub elbląskich 
warsztatów w 1646 r. W Braniewie, na miej-
scu kościoła jezuickiego wybudowany zo-
stał kościół gimnazjalny, który istniał oko-
ło 100 lat. Po zniszczeniach w czasie woj-
ny został rozebrany, a jego wyposażenie ule-
gło również zniszczeniu bądź rozproszeniu. 
Z  tego kościoła pochodzi m.in.  obraz z oł-
tarza bocznego, kopia „Madonny Sykstyń-
skiej” Rafaela z trzeciej ćwierci XIX w., ufun-
dowana przez Józefa Palm, kanonika naro-
dowości francuskiej. Wielkim dobrodziejem 
braniewskich jezuitów był również Szwed 
z urodzenia, kanonik Maciej Montanus, ka-
pelan na dworze Zygmunta III. Montanus, 
po ucieczce ze Szwecji, wstąpił do alumnatu 
papieskiego w  Braniewie, dalsze studia od-
był w Wilnie i w Rzymie. Po zniszczeniach 
spowodowanych przez Szwedów odbudował 
kolegium jezuickie i bursę. Wprowadził na-
ukę języka greckiego, przeznaczając na ten 
cel 5000 florenów. Opiekował się szkołami 
warmińskimi. Przyczynił się do restauracji 
katedry fromborskiej (1626-1646) i odno-
wił ołtarz św. Bartłomieja; w predelli tego oł-
tarza znajduje się jego portret.

Międzynarodowy charakter Warmińskiej 
Kapituły uwidocznił się szczególnie w cza-
sach rządów polskich biskupów. W dzieje 
Warmii wpisali się również kanonicy pocho-
dzenia włoskiego. Wprawdzie żalili się, że 
marzną niemiłosiernie pod północnym nie-
bem i wielu spośród nich sprawowało swój 
urząd w kurii rzymskiej, byli jednak zmu-
szeni do meldowania się we Fromborku. To 
dzięki nim na Warmię płynął strumień sztu-
ki włoskiej z bezpośredniego źródła. Chęt-
nie korzystali z ich posług polscy królowie, 
kanonicy otrzymywali wówczas dyspensę od 
rezydencji we Fromborku. Testament Karola 
Affaity z 1697 r. świadczył nie tylko o dobro-
bycie, ale też o więzi z innymi kanonikami, 

4 | Ołtarz Najświętszej 
Marii Panny, warsztat 
gdański, 1646 r.; pierwotnie 
w kościele jezuickim NMP 
w Braniewie, po rozebraniu 
kościoła zakupiony na 
licytacji przez kanonika 
Tomasza Orlikowskiego 
i obecnie w kościele św. 
Jana Chrzciciela w Ornecie

5 | Kanonik Maciej 
Montanus (1597-1650), 
sportretowany w predelli 
ołtarza św. Bartłomieja 
w katedrze we Fromborku

4
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każdy z nich mógł sobie wybrać po obra-
zie z jego zbiorów, a Kapitule ofiarował dy-
wany, sprzęty i naczynia specjalnie wykona-
ne w  celu upamiętnienia jego osoby. War-
mińska Kapituła posiada w swych zbiorach 
srebrny, złocony i bogato ozdobiony kielich 
mszalny, przekazany przez kanonika Ludwi-
ka Fantoniego (seniora). Dzieło to wykonał 
znakomity złotnik Johann Chrystian Bierp-
faff. Wśród zapisów na rzecz katedry znaj-
dują się przede wszystkim drogocenne kieli-
chy, ampułki z podstawkami, szkatułki na re-
likwie, nakrycia na ołtarz i szaty liturgiczne. 
Niestety, skąpe opisy na ogół nie pozwalają 
na przypisanie obiektów fundatorom.   

Podobny zapis pozostawił po sobie Jan 
Baptysta Jacobelli, który ufundował m.in. 
srebrną lampę na trzech łańcuchach przed 

głównym ołtarzem i pozłacaną monstran-
cję. Jacobelli pełnił nie tylko ważne funkcje 
w Kapitule, był również agentem króla Wła-
dysława IV w sprawach artystycznych, ka-
pelanem królowej Cecylii Renaty i tenorem 
w  kapeli królewskiej, a także poetą i uzna-
nym kompozytorem.

Dzieła złotnicze pochodziły zarówno 
z odległych rejonów Rzeczypospolitej, jak 
i z pruskich oraz warmińskich warsztatów 
lokalnych w Gdańsku ( Johann Gottfried 
Schlaubitz), Królewcu (Samuel Greeve),  
Olsztynie (Michael Bartolomowicz), Do-
brym Mieście ( Jacob Lettau) i Braniewie 

(Hans Lettau, Christian Schmidt). Wymie-
nić tu można kielich z końca XV w. ufundo-
wany przez kanonika Baltazara Stokfischa, 
a wykonany najprawdopodobniej w nieroz-
poznanym warsztacie braniewskim. Przykła-
dem złotnictwa na wysokim europejskim po-
ziomie artystycznym są świeczniki ołtarzo-
we z zespołu stanowiącego wyposażenie oł-
tarza głównego fromborskiej katedry. Są 
to dzieła najsłynniejszego gdańskiego złot-
nika Johanna Gottfrieda Schlaubitza, któ-
re powstały w 1758 r. na zamówienie bisku-
pa Adama Grabowskiego, a także dzięki sta-
raniom i przy udziale Kapituły. Niezwykły 
obiekt złotniczy stanowi też ołtarzyk z cu-
downą czternastowieczną drewnianą figur-
ką Chrystusa Ukrzyżowanego, wykonany 
w  1732  r. przez znanego złotnika Samuela 
Greeve z Królewca, a ufundowany przez ka-
nonika Gotfryda Henryka Eulenburga.

Z kolei fundatorem ołtarza głównego 
w  katedrze fromborskiej był biskup Adam 
Grabowski, z wykorzystaniem wcześniej-
szych legatów kanoników, m.in. Szymona 
A. Tretera i Franciszka Fahla. Ołtarz ten wy-
konany został w połowie XVIII w. przez ze-
spół rzeźbiarzy w Dębniku pod Krakowem 
według projektu Franciszka Placidiego. Or-
namentyka i rzeźby są autorstwa Jana Jerze-
go Meissnera z Gdańska (po 1752 r.), a obra-
zy pędzla Stefana Torelli, włoskiego malarza 
czynnego na dworze saskim w Dreźnie w la-
tach 1740-1762. 

Kanonik Gotfryd Henryk Eulenburg 
był z kolei hojnym fundatorem kaplicy 
św.  Brunona we Fromborku (niezachowa-
nej) i w Wozławkach przy kościele św. Anto-
niego. Wykonane tam techniką al secco ma-
lowidła ścienne przedstawiają świętych ere-
mitów, a w kopule Adorację Trójcy Świętej. 
Autorem dekoracji kopuły jest Maciej Mey-
er, znany przede wszystkim jako wykonaw-
ca malowideł w Świętej Lipce (1722-1727 
i  1733-1737), a także w kaplicy Zbawiciela 
we Fromborku (1735). 

Znakomitym przejawem starań kanoni-
ków o znajdujące się w katedrze frombor-
skiej obiekty kultu jest wykonana z wapie-
nia, majestatyczna figura Madonny z Dzie-
ciątkiem (1430-1440), która niegdyś zaj-
mowała niemal centralne miejsce w kościele 
i przez stulecia była obiektem tej troski. Dziś 
eksponowana w kaplicy św. Anny w zespole 
poszpitalnym św. Ducha we Fromborku nosi 

6 | Ołtarz główny we 
fromborskiej katedrze 
wykonany według projektu 
Franciszka Placidiego 
w Dębniku pod Krakowem, 
1747-1752 (na tle ołtarza 
dwa świeczniki ołtarzowe 
autorstwa Johanna 
Gottfrieda Schlaubitza, 
Gdańsk, 1758) 
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ślady brutalnego traktowania z czasów ostat-
niej wojny. Inną znaczącą fundacją kanonic-
ką w dziedzinie rzeźby jest grupa Ukrzyżo-
wania na fromborskim Cmentarzu Kapitul-
nym z około 1909 r., autorstwa Juliusza Seit-
za (1847-1912), znanego freiburskiego rzeź-
biarza, przedstawiciela niemieckiego histo-
ryzmu. 

Kanonicy byli też mecenasami sztuki, 
wysyłali uzdolnioną warmińską młodzież na 
kosztowne zagraniczne nauki i byli stałymi 
odbiorcami dzieł artystycznych z warmiń-
skich warsztatów. Jednym z nich był Jan Je-
rzy Kunigk (1648-1718), wybitny prawnik, 
fundator ołtarza we Fromborku i w Lidz-
barku Warmińskim. Wiadomo, że zamawiał 
wiele obrazów do katedry; były one oznaczo-
ne jego herbem. Do naszych czasów zacho-
wał się tylko ogromny obraz z wyobrażeniem 
św. Grzegorza Wielkiego. Większość zamó-
wień Kunigk kierował do warsztatu malarza 
Piotra Kolberga, któremu też dał się uwiecz-
nić. Fakt ten znany jest z opisu niezachowa-
nych dzieł tego artysty. 

W kościołach Archidiecezji Warmińskiej 
przetrwało ogromne bogactwo witraży. Nie-
które powstały dzięki zaangażowaniu człon-
ków Warmińskiej Kapituły, zwłaszcza na 
przełomie XIX i XX w. Najlepszym i najdo-
kładniej opracowanym tego przykładem jest 
oszklenie fromborskiej archikatedry. Do dziś 
można tu zobaczyć efekt starań członków 
Kapituły – pozostałości witraży, powstałych 
w latach 1861-1912 w najlepszych niemiec-
kich pracowniach witrażowych: Heinricha 
Oidtmanna z Linnich koło Akwizgranu, Jo-
sepha Marii Machhausena z Koblencji oraz 
Adalberta Rednera i Adolpha Seilera z Wro-
cławia. Starania te obejmowały nie tylko per-
traktacje mające na celu pozyskanie znako-
mitych warsztatów witrażowych, ale także 
dyskusje nad programem ikonograficznym 
oraz zaangażowanie finansowe czy to Kapi-
tuły, czy osobiste pojedynczych jej przedsta-
wicieli.    

Dokonany w artykule przegląd obiektów 
pochodzących z fundacji fromborskich ka-
noników nawiązuje do wspomnianej na po-
czątku wystawy „Fundacje Kanoników War-
mińskiej Kapituły Katedralnej. Patrimo-
nium Warmiae Historicum et Artisticum”, 
zorganizowanej przez Muzeum Mikołaja 
Kopernika we Fromborku i Muzeum Archi-
diecezji Warmińskiej w Olsztynie w dniach 

20  czerwca 2010 − 30 czerwca 2011  r. 
Otwarcie wystawy, której celem było ukaza-
nie materialnej i duchowej spuścizny from-
borskich kanoników, odbyło się w obecności 
biskupów z całej Polski, przybyłych do From-
borka na uroczystości jubileuszowe Warmiń-
skiej Kapituły Katedralnej. 

Ekspozycji towarzyszyła ogólnopolska se-
sja naukowa pod takim samym tytułem, zor-
ganizowana 9 września 2010 r. w Kanonii św. 
Piotra we Fromborku (siedzibie Caritas Ar-
chidiecezji Warmińskiej). Program obejmo-
wał dwa bloki. Pierwszy dotyczył sztuki sa-
kralnej oraz dziedzictwa historycznego i ar-
tystycznego Kościoła oraz problemów współ-
pracy i współistnienia muzeów kościelnych 
i państwowych, natomiast drugi stanowił  roz-
winięcie wątków podjętych w ekspozycji.

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz
Weronika Wojnowska

7 | Kielichy z fundacji 
kanoników fromborskich; 
w  środku najstarszy z nich, 
z około 1488 r., z kościoła 
św. Anny w Barczewie 

8 | „Zaśnięcie Marii”, 
scena w jednym z okien 
witrażowych nawy 
południowej katedry we 
Fromborku, zrealizowanych 
przez warsztat witrażowy 
Josepha Marii Machhausena 
z Koblencji, 1888 r. 

(zdjęcia: 1, 6 − Weronika 
Wojnowska, 2 – Henryk Szkop, 
3, 4, 5 – Bożena i Lech Okońscy, 
7 – Elżbieta Topolnicka- 
-Niemcewicz, 8  − Stanisław 
Kuprjaniuk)

7

8

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2012    |   25



Z warsztatu historyka sztuki

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

Chrystus siedzi wyprosto-
wany na osiołku. Prawą 
ręką błogosławi. Lewa 
jest opuszczona w geście 

trzymania lejców (musimy je so-
bie wyobrazić jako skórzaną aplika-
cję). Ubrany jest w czerwony, zapię-
ty płaszcz o zielonkawej podszewce, 
pierwotnie niebieskiej, jak na prze-
chowanym fragmencie pod lewą 
dłonią. Osiołek, ciemnoszary, pra-
wie czarny, stoi na sztywno rozsta-
wionych nogach.

Chrystusowi brak fragmen-
tów dłoni, dalsze ubytki drewnia-
nej substancji widoczne są szczegól-
nie w fałdach płaszcza. Warstwa ma-
larska miejscami jest bardzo wytar-
ta lub przemalowana. Przemalowa-
ny jest także osiołek, który ma nad-
to dorobione uszy i lewe tylne kopy-
to. Brak mu ogona. Wózek wykazu-
je wykruszenia drewna, brak części 
okuć. Na całości rzeźby widać ślady 
działania drewnojadów.

Udokumentowane zabiegi kon-
serwatorskie rzeźby, polegające na 
usunięciu ostatniej, najbardziej ze-
wnętrznej warstwy malarskiej, zamo-
cowaniu ruchomych fragmentów, za-
stąpieniu gipsowych wstawek (wspo-
mniane już uszy i lewe tylne kopyt-
ko) – przeprowadzone zostały w la-
tach 1968-1969 i  1972. Oczywiście 
rzeźba była reperowana wcześniej 
i  to wielokrotnie, gołym okiem wi-
dać wiele „załatań” i doraźnych uzu-
pełnień (np. w partii zadu osiołka), 
brak jednak dokumentacji tych czyn-
ności. Tylna oś wózka jest nierucho-
ma, natomiast przednia – ruchoma, 
co zapewniało łatwość manewrowa-
nia w  wąskich uliczkach. Na przed-
niej osi nie ma śladów zamocowania 

metalowego bolca czy innego ele-
mentu podczepienia dyszla. Sądzić 
można zatem, że osiołek z Szydłow-
ca ciągnięty był na linach, przewle-
kanych przez dwa metalowe kolusz-
ka z przodu wózka, tak jak to widać 
na miedziorycie przedstawiającym 

siedemnastowieczną procesję palmo-
wą w Amsterdamie. Sens czterech 
wydrążeń w platformie da się wyja-
śnić na przykładzie „Osiołka Palmo-
wego” w Muzeum Miejskim w Ulm 
(datowany 1464 r.) – służyły one za-
mocowaniu barierki. 

1 | „Chrystus na osiołku” z Szydłowca, po 1500 r. (w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)
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Odkrycie „Chrystusa na osioł-
ku” z Szydłowca zawdzięczamy 
Konstantemu Wojciechowskiemu 
(1841-1910), architektowi warszaw-
skiemu, który około 1886 r. wezwa-
ny został do kościoła parafi alnego 
św. Zygmunta w Szydłowcu dla wy-
dania jakiejś opinii technicznej. Ar-
chitekt znalazł wtedy przypadkowo 
rzeźbę osiołka na strychu kościoła. 
Gdy wskazał ówczesnemu probosz-
czowi jej wartość, ten zapropono-
wał mu ją jako honorarium za usłu-
gę rzeczoznawczą. Tak Konstanty 
Wojciechowski stał się właścicielem 
„Chrystusa na osiołku” z Szydłow-
ca, którego przechowywał następnie 
w swoim warszawskim mieszkaniu 
przy ul. Smolnej. Bywając w  Nie-
borowie u księcia Michała Pio-
tra Radziwiłła herbu Trąby (1853-
-1903), ultrakonserwatywnego poli-
tyka i działacza społecznego, znalazł 
się pod wrażeniem pałacu wznie-
sionego przez Tylmana z Gameren, 
przyległej enklawy parkowej Arka-
dia, a także rozwijanych w Radzi-
wiłłowskich majątkach manufaktur 
wyrobów metalowych, meblarskich 
oraz ceramicznych. Właśnie Micha-
łowi Piotrowi Radziwiłłowi darował 
Konstanty Wojciechowski „Chry-
stusa na osiołku” z Szydłowca. Nie 
wiemy, gdzie konkretnie „osiołek” 
został umieszczony, czy w nowym 
(konsekrowanym w 1887 r.) koście-
le św. Anny w Nieborowie, czy w sa-
mym pałacu. Chyba raczej to drugie, 
bo dysponowano nim swobodnie 
w  masie spadkowej po przedwcze-
snej śmierci księcia Michała. Wdowa 
po nim, Maria, podarowała rzeźbę 
Muzeum Narodowemu w Krakowie. 
Stało się to na początku 1904 r. Za-
raz potem, w tymże 1904 r., „Chry-
stus na osiołku” znalazł się na pierw-
szej stałej ekspozycji Muzeum Naro-
dowego w Sukiennicach. Na archi-
walnym zdjęciu z Sukiennic, przed-
stawiającym tzw. Salę Średniowiecz-
ną i Ruską, czyli pierwszą od połu-
dnia, od strony ul. Brackiej, widzi-
my „osiołka” stojącego na tle ścian 
wyłożonych ustawionymi na sztorc 
deskami stropowymi z kościoła 
w Kozach. 

Dwadzieścia lat później, w 1924 r. 
zbiory sztuki średniowiecznej Mu-
zeum Narodowego zostały prze-
niesione do Wieży Ratuszowej. 
Wśród przeszło dwustu dzieł sztuki 
i rzemiosła oraz odlewów gipsowych 
znalazł się tam, na lat kilkanaście, 
i „Chrystus na osiołku”. Wreszcie, po 
cezurze wojny i okupacji, w 1947 r. 
„osiołek” z Szydłowca pomieszczo-
ny został – tym razem na równo pół 
wieku – w Kamienicy Szołayskich.

Skąd się wzięły tego typu rzeźby? 
Na początku procesu kształtowania 
się interesującego nas schematu iko-

nografi cznego mamy przedstawienia 
Wjazdu do Jerozolimy jako epizod 
w cyklu kilku scen. Przykładem jest 
tu grecki rękopis Codex Purpureus 
Rossanensis z początku VI w. Jako 
odrębne przedstawienie pojawia się 
Wjazd do Jerozolimy na „Tronie Bi-
skupa Maksymiana”, (545/553, Ra-
wenna, Muzeum Arcybiskupie), 
a  później już pospolicie w bizan-
tyńskiej, karolińskiej i ottońskiej 
rzeźbie z kości słoniowej. Motywy, 

jakie spotykamy w tych przedstawie-
niach, przejęte są z narracji ewange-
licznej. Wszystkie ewangelie, infor-
mując o wjeździe Chrystusa do Jero-
zolimy, mówią o słaniu płaszczy, po-
wiewaniu gałązkami, okrzyknięciu 
przez wiwatujący tłum Chrystusa 
królem, pomazańcem bożym – sło-
wami Psalmu 118. Widzimy też czę-

sto motyw Zacheusza na drzewie, 
przejęty z Ewangelii Łukasza 19, 1, 
de facto wydarzenie wcześniejsze, 
odnoszące się do wizyty Chrystusa 
w Jerychu.

Rozstrzygające dla ewolucji iko-
nografi i okazało się ugruntowanie 
zwyczaju procesji w Niedzielę Pal-
mową. Pierwszy opis takiej proce-
sji, w Jerozolimie w końcu IV w., za-
wdzięczamy niejakiej Aetherii czy 
Egerii, kobiecie, raczej świeckiej, 

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

2 | „Procesja palmowa w Amsterdamie”, 
XVII w., miedzioryt (w zbiorach Katholieke 
Universiteit − Maurits Sabbebibliotheek 
w Lowanium)
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pielgrzymującej zapewne z Akwita-
nii. Mowa tam o procesyjnym przej-
ściu niosących palmy z Góry Oliw-
nej do świątyni Grobu Pańskie-
go, tj. Anastasis, konstantyńskiego 
kompleksu budowli poświęconego 
w 335 r. O tym, aby używano pod-
ówczas „osiołka” – nie ma w Peregri-
natio Ætheriæ mowy. Rolę Chrystu-
sa grał biskup. Na Zachodzie pro-
cesje palmowe poświadczone są od 
VII w., znamy np. opis do-
tycząc y benedyktynów 
w Fuldzie za opata Rabana 
Maura (822-842). Chry-
stus w tych ceremoniach 
niesiony jest pod postacią 
konsekrowanej hostii albo 
ewangeliarza. Sądzić moż-
na jednak, że z czasem na-
rastała na Zachodzie po-
trzeba uplastycznienia 
procesji, dodania jej bar-
dziej dosłownego efektu, 
może zwyczajnie dla uwia-
domienia uczestników, 
którzy przecież w większo-
ści nie rozumieli śpiewa-
nych podówczas antyfon 
i  psalmów, nie wiedzie-
li, co się rozgrywa, na pa-
miątkę czego odbywa się 
ten obchód. Konsekwen-
cją było wykonanie figury 
Chrystusa na osiołku.

Po raz pierwszy „Osio-
łek Palmowy” odnotowa-
ny został w opisie proce-
sji, zawartym w żywocie 
św. Ulryka, biskupa Augs-
burga, zmarłego w 973 r. 
W Vita Ulrici (982-992), 
materiale dla potrzeb ka-
nonizacji Ulryka, mowa 
jest o prowadzeniu „effi-
gies sedentis Domini super 
asinum”, tj. wizerunku (nie 
żywego aktora!) Pana siedzącego na 
osiołku.

Aby właściwie zrozumieć iko-
nografię „Osiołka Palmowego”, tak-
że naszego, musimy dostrzec w nim 
przedstawienie Chrystusa Króla. 
Akcentowanie królewskości Chry-
stusa jest tu najistotniejszym aspek-
tem. Już sam wjazd do Jerozolimy 

ma sens uroczystego wjazdu cesa-
rza rzymskiego – adventus. Chry-
stus jest wyprostowany. Unoszenie 
prawej dłoni w błogosławieństwie 
jest znanym od starożytności gestem 
władcy. Zapięty płaszcz, jaki ma na 
sobie Chrystus (inaczej niż we wcze-
śniejszych przedstawieniach „sce-
nicznych” Wjazdu do Jerozolimy, 
gdzie częściej nosił antyczną togę 
i tunikę), jest atrybutem monar-

szym. „Osiołek Palmowy” jest za-
tem pierwszym typem przedstawie-
nia Zbawiciela jako króla. Ewangelie 
opisujące Wjazd do Jerozolimy pod-
kreślają, że spełniają się tu przepo-
wiednie proroków, nadają temu wy-
darzeniu mesjańską wymowę. Ga-
łęzie palmowe są starotestamento-
wym znakiem zwycięstwa, zarazem 

pokoju. Rozkładanie szat na drodze 
również nawiązuje do tradycji staro-
testamentowej (2 Księga Królewska 
9, 13, tam w odniesieniu do Jehu, 
namaszczonego przez Elizeusza na 
króla Izraela). Mylny jest zatem po-
gląd, że wjazd akurat na osiołku był 
wyrazem pokory Chrystusa. To dla 
nas osiołek jest zwierzęciem pocią-
gowym ubogich. W Biblii osiołkom 
przypada zgoła odmienna, ekspono-

wana rola, by wspomnieć 
ewangeliczną narrację 
o  Ucieczce do Egiptu i jej 
starotestamentowy odpo-
wiednik w Księdze Wyjścia 
(4, 20), kiedy to Pan pole-
ca Mojżeszowi, aby wsadził 
swą żonę i synów na osła 
i tak udał się przed oblicze 
faraona.

Do dziś rozpoznano po-
nad 400 miejsc, gdzie prze-
chował się „Osiołek Pal-
mowy” albo poświadczona 
jest procesja z „osiołkiem”. 
Z tego ogromna większość, 
przeszło 90%, przypada na 
teren kultury niemiecko-
języcznej. Poza tym obsza-
rem kulturowym znane są 
tylko dwie enklawy „osioł-
ków”, obie po kilkanaście 
wystąpień. Pierwsza enkla-
wa – to kraje Beneluksu, 
druga – to Czechy ze Ślą-
skiem i Polska. 

C h r o n o l o g i c z n i e : 
mamy cztery „osiołki” ro-
mańskie, osiem – czterna-
stowiecznych, na XV i po-
czątek XVI w. przypada 
najwięcej przechowanych 
rzeźb – około stu, pod-
czas gdy na późny XVI 
i XVII w. – już tylko dwa-
naście. Reszta – kilka-

dziesiąt egzemplarzy – powstała od 
XVIII w. do współczesności. 

Pojawienie się w X w. pełnopla-
stycznej, krągłej rzeźby Chrystusa na 
osiołku jest zbieżne w czasie z ogól-
nym odrodzeniem rzeźby statuarycz-
nej, nawiązaniem przez sztukę ka-
rolińską i ottońską do tradycji an-
tycznej. Rzeźby te (np. figura „Św. 

3 | „Osiołek Palmowy”, 1464 r. (w zbiorach Ulmer Museum w Ulm)

.........................................................................................................................
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Fides” w  Conques, „Krucyfiks Ge-
rona” w  katedrze kolońskiej, „Zło-
ta Madonna” w katedrze w Hilde-
sheim) pełniły funkcję kultową. Nie-
zwykłe jest jednak to, że wiele z tych 
figur nie było wyposażonych w re-
likwie, co stanowiłoby naturalne 
usprawiedliwienie kultu. Ich kulto-
wy charakter nie wynikał z posiada-
nia świętych substancji wewnątrz, ale 
z ich, mówiąc przenośnie, aktywno-

ści, działania, dokonywania cudów 
bądź – jak w przypadku „Osiołków 
Palmowych” – „odgrywania” osoby 
boskiej. Te rzeźby zostały poprzedzo-
ne przez liturgię, stworzone dla jej 
potrzeb. Zgoła odwrotnie niż w Ko-
ściele Wschodnim, gdzie „nieludzką 
ręką uczynione” ikony, acheiropoieta, 

spadały – jak wierzono – z nieba 
i dopiero wtórnie, dla już istniejących 
dzieł, tworzono oprawę kultową, ce-
remoniał liturgiczny.

Zapewne najstarszy „Osio-
łek Palmowy” znajduje się w Zury-
chu, w Szwajcarskim Muzeum Kra-
jowym. Pozyskany został w 1893 r. 
z kostnicy w Steinen. Wykonany jest 
w drewnie szpilkowym, zachował 
znaczne fragmenty oryginalnej po-

lichromii, mierzy 176,5 cm wysoko-
ści. Zwraca w nim uwagę, że Chry-
stus lewą ręką przyciska do piersi 
księgę, nie trzyma lejców, jak w go-
tyckich egzemplarzach. 

Apogeum popularności „osiołka” 
przypada na przełom XV i  XVI  w., 
do Reformacji. Niezwykły wysyp 
„osiołków” w tym czasie miał oczy-
wiście ten skutek, że w niektórych 
miastach było po kilka „osiołków” 
i w konsekwencji pewnie kilka kon-
kurencyjnych procesji palmowych. 
Na przykład w Zurychu odbywa-
ły się trzy procesje z trzema osioł-
kami należącymi do trzech różnych 
kościołów – św. św. Feliksa i Reguli 

(główna fara miejska), Panny Marii 
i św. Piotra. Podobnie w Norymber-
dze były co najmniej trzy „osiołki” 
– z tego przechował się czternasto-
wieczny od Panny Marii na rynku, 
a wiemy jeszcze o dalszych w dwóch 
głównych farach – u św. Sebalda 
i  św.  Wawrzyńca. Także we Wro-
cławiu „osiołki” poświadczone były 
w kilku kościołach, ale, jak się wyda-
je, żaden z nich nie przechował się. 

Procesja w Krakowie z „lipo-
wym Jezuskiem” poświadczona jest 
w XVI w., z kościółka św. Wojciecha 
do kościoła Mariackiego. Wiadomo, 
że w Krakowie „osiołek” prowadzo-
ny był pod baldachimem, a ludzie 
rzucali nań gałązki wierzbowe i so-
snowe, a także kwiaty. Wiemy też, że 
w pewnym momencie kapłan upa-
dał na twarz przed „osiołkiem”, pod-
czas gdy inny duchowny uderzał go 
gałązką wierzbową mówiąc: „Ude-
rzę kapłana, a rozproszą się owce” 
(Ewangelia św. Marka, 14, 27 – sło-
wa Chrystusa na Górze Oliwnej). 
Wydaje się, że ten krakowski „Osio-
łek Palmowy”, wymieniony jeszcze 

4 | „Wjazd do Jerozolimy”, Codex Purpureus 
Rossanensis, początek VI w. (w zbiorach Museo 
Diocesano di Rossano w Rossano)

5 | „Wjazd do Jerozolimy”, korpus ołtarzyka 
z kości słoniowej, Konstantynopol, X w. 
(w zbiorach Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz w Berlinie) 

.............................................................................
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w inwentarzu kościoła Ma-
riackiego z 1620 r., nie 
przechował się. W zbio-
rach Muzeum Narodowe-
go znajduje się natomiast 
fragment „Osiołka Palmo-
wego” z kościoła św. Jana 
Chrzciciela w Rzepienniku 
Biskupim – tors (od pasa 
w górę) błogosławiącego 
Chrystusa. 

Pierwsze załamanie 
tej niezwykłej popularno-
ści masowo produkowa-
nych „Osiołków Palmo-
wych” wiąże się z Refor-
macją. Ostentacyjne czcze-
nie drewnianej figury pod-
czas procesji oraz ogól-
ne podobieństwo tego ob-
chodu do paradnego wjaz-
du świeckiego suwerena 
prowokowało w oczywi-
sty sposób obrazoburczo 
nastawionych protestan-
tów. Porównywali oni pro-
cesję z „Osiołkiem Palmo-
wym” do czczenia złotego 
cielca. Dotyczy to szcze-
gólnie obszaru wpływów 
Ulryka Zwingliego (Zu-
rych i Genewa), który wi-
dział w „osiołku” niejako 
kwintesencję wiary w boż-
ków. I tak w 1523 r. doszło 
do spektakularnej akcji, 
właściwie happeningu, kiedy wikary 
ze szwajcarskiego Ufenau (najwięk-
sza wyspa na Jeziorze Zuryskim), 
wymienił miejscowego „osiołka” 
na drewno opałowe. Radykalny re-
formator Sebastian Franck tak opi-
suje procesję w Niedzielę Palmo-
wą: „Nadchodzi Niedziela Palmo-
wa […]. Drewniany osioł z wizerun-
kiem Boga na nim ciągniony jest na 
wózku wokół miasta. Ludzie śpiewają 
i rzucają przed nim palmy. Towarzy-
szy temu wiele bałwochwalczych czy-
nów. Proboszcz parafii leży twarzą do 
ziemi przed tym wizerunkiem […]. 
Dzieci śpiewając wskazują na to pal-
cami. Podczas tej barbarzyńskiej ce-
remonii śpiewają też dwie bachant-
ki […]. Potem wszyscy ciskają pal-
my, kto pierwszy je złapie, odprawia 

[przy Osiołku] czary”. Mikołaj Rej 
w Postylli traktuje procesję jako dzi-
waczny przesąd, stwierdzając kpią-
co: „W  Kwietną Niedzielę kto […] 
dębowego Chrystusa do miasta nie 
doprowadził to już dusznego zbawie-
nia nie otrzyma”. Z innych przeka-
zów wiemy o prześmiewczym wy-
stawianiu na próbę cudownej mocy 
„osiołków”, niedawno jeszcze dzieł 
kultowych. Jeszcze inną ośmiesza-
jącą relację znajdujemy w Kroni-
ce rodzinnej hrabiów von Zimmern 
(Zimmersche Chronik), gdzie opisa-
no wypadek z 1561 r. w miejscowo-
ści Heudorf koło Tybingi w Szwa-
bii, kiedy to duży pies miał porwać 
„Osiołka Palmowego” podczas pro-
cesji. Wypadek w Heudorf świad-
czy o tym, że w procesji można było 

także używać całkiem nie-
dużych figur, pewnie ra-
czej noszonych na zasa-
dzie feretronów niż cią-
gniętych na wózku. Taka 
figura, właściwie figurka, 
przechowała się w Stras-
burgu, w Muzeum Kate-
dry Panny Marii. Wyko-
nana jest z cyny, ma wiel-
kość 20 x 18 cm i  pocho-
dzi z klasztoru dominika-
nek Unterlinden w  Col-
marze. Znamienne, że kil-
ka dalszych miniosioł-
ków znalazło się w klaszto-
rach żeńskich, m.in. u be-
nedyktynek na Nonnber-
gu w Salzburgu i u domi-
nikanek w Lienz w Tyrolu 
Wschodnim. Poświadczo-
ne są tam procesje palmo-
we zakonnic po krużgan-
kach. Egzemplarz w Lienz 
nie ma platforemki, był 
więc podczas procesji nie-
siony, pewnie przez prze-
łożoną konwentu. Funkcje 
miniosiołków były pewnie 
jeszcze bardziej zróżnico-
wane, bo w Beromünster, 
w Zachodniej Szwajcarii, 
pokazywany jest w koście-
le taki właśnie „osiołek”, 
pochodzący z własności 
pewnej patrycjuszowskiej 

rodziny w Lucernie. Służył zatem 
prywatnym praktykom dewocyjnym 
osób świeckich. 

Używanie „osiołków” utrzymu-
je się i po Reformacji w katolickiej 
Europie. Barokowe „osiołki” – np. 
z Schwyz (1743 r., dzieło snycerza 
Abegga) i świetny artystycznie eg-
zemplarz z Überlingen nad Jeziorem 
Bodeńskim − pokazują, że schemat 
ikonograficzny trwa: Chrystus po-
sadowiony jest symetrycznie, prawi-
ca błogosławi, lewa dłoń trzyma cu-
gle. Natomiast nowożytne „Osiołki 
Palmowe” są zróżnicowane techno-
logicznie. Gotycki sposób wykony-
wania tułowia Chrystusa z odrębne-
go niż nogi kawałka drewna (z kolei 
nogi Chrystusa z tego samego kloc-
ka drewna, co tułów osiołka) raz jest 

6 | „Osiołek Palmowy” ze Steinen, XII w. (w zbiorach Schweizerisches 
Landesmuseum w Zurychu)
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podtrzymywany (np. Landsberg), 
raz nie – w St. Gallen cały Chrystus 
jest z jednego kawałka drewna, jak 
wcześniej w sztuce romańskiej.

Drugi po Reformacji, tym ra-
zem ostateczny cios zadało „osiołko-
wi” Oświecenie, widzące w obyczajo-
wej otoczce procesji elementy świę-
tokradcze, a co najmniej obyczajo-
wo niestosowne. Takie zarzuty posta-
wił zarówno Kościół instytucjonal-
ny, jak i władze państwowe. Przyznać 
trzeba, że nie było to bezpodstawne. 
W  kronice miasta Landshut, pióra 
Sebastiana Meidingera, czytamy, że 
razem z „osiołkiem” i jego „obstawą” 
kroczyli sprzedawcy piwa w dzba-
nach, tak że „pod koniec procesji nikt 
poza Zbawicielem i  osiołkiem nie był 
trzeźwy”. Na terenie diecezji krakow-
skiej zakaz procesji wprowadzono 

w 1780 r. W naszym przypadku wul-
garyzacja procesji wiązała się, jak 
można mniemać, z oracjami tzw. pu-
cheroków (od. łacińskiego puer – 
chłopiec), tj. kwestujących żaków. 
Zwyczaj procesyjnego obwożenia 
„osiołka” przetrwał potem już tyl-
ko wyjątkowo – szczególnie w gmi-
nach austriackich i bawarskich; cał-
kiem niedawno, w 1968 r., w Tokarni 

koło Pcimia zaprowadzony został 
przez miejscowego proboszcza, księ-
dza Jana Macha, zmarłego przed kil-
kunastu laty. Dodajmy, że „Osio-
łek Palmowy” w Tokarni, wykonany 
przez Józefa Wronę, ówczesnego ko-
ścielnego, snycerza-samouka, wzoro-
wany jest na… „osiołku” z Szydłowca.

Wojciech Marcinkowski

Spotkanie z książką

W 2011 r. ukazał się kolejny, 52. numer „Muzealnictwa”, czasopisma wy-
dawanego obecnie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów (NIMOZ). Zwraca uwagę wyjątkowo duża objętość numeru (372 stro-
ny) i zamieszczona na okładce ilustracja zastosowania metody digitalizacji 
w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

We wstępie napisanym przez dyrektora NIMOZ i jednocześnie redaktora 
naczelnego „Muzealnictwa”, dra Piotra Majewskiego, przedstawiona zosta-
ła funkcja nowej organizacji i zadania, które zostały już 
podjęte bądź są zaplanowane przez Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zagadnieniom digitalizacji w muzeach poświęcony 
jest pierwszy i najbardziej obszerny dział nowego nume-
ru, podzielony na dwie części: Teoria i praktyka oraz Re-
alizacje. W części pierwszej tego działu omówione zo-
stały działania Narodowego Instytutu Audiowizualnego 
w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, 
Priorytet Digitalizacja, prawne aspekty digitalizacji zbio-
rów muzealnych, realizacja projektu w 2010 r., prace Ze-
społu Ekspertów ds. Digitalizacji Muzealiów NIMOZ, stan-
dardy tworzenia cyfrowej dokumentacji wizualnej w mu-
zeach, proces digitalizacji 3D – od założeń do dokumen-
tacji cyfrowej, praktyka digitalizacyjna zabytków i mu-
zealiów, doświadczenia w tym zakresie Międzymuzeal-
nej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz, strukturyzacja języ-
ka opisu muzealiów oraz problemy digitalizacji archeolo-
gicznych zbiorów muzealnych na przykładzie Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie. W części drugiej przedstawiono zagadnienia związane z przydatnością 
doświadczeń bibliotekarzy przy digitalizacji zbiorów, digitalizację zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Warszawie, wir-
tualne muzea Małopolski i portal internetowy poświęcony skansenom. 

Warto dodać, że Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
współorganizuje i patronuje Wieloletniemu Programowi Rządowemu Kultu-
ra+, który jest pierwszą próbą systemowego podejścia do projektu digitali-
zacji zbiorów w muzeach, oraz Akademii Zarządzania Muzeum, programo-

wi realizowanemu w 2011 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie (opisanemu 
w osobnym dziale „Muzealnictwa”). 

Nowy numer „Muzealnictwa” zawiera również dział „Muzea i kolekcje”, w któ-
rym przedstawiono Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. 
prof. Kazimierza Maślankiewicza, dzieje Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 
1861-2011, podsumowanie 50-lecia działalności Muzeum Przyrodniczego Woliń-
skiego Parku Narodowego im. prof. Adama Wodziczki w Międzyzdrojach, skansen 

Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, skansen minizoo w Wam-
bierzycach, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, przygo-
towania do otwarcia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
i Muzeum Historii Polski w Warszawie. 

Dział „Edukacja w muzeach” jest dla muzealników 
miejscem wymiany myśli i prezentacji wyników badań, 
a także dzielenia się zawodowymi doświadczeniami. Mo-
żemy w nim przeczytać raport o stanie edukacji muzeal-
nej w Polsce w perspektywie działań NIMOZ, opis nowe-
go projektu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w El-
blągu – „Skrzynia pełna tajemnic” (dotyczy to zestawów 
eksponatów muzealnych wypożyczanych różnym instytu-
cjom) oraz rozważania na temat ekspozycji przedstawień 
erotycznych w muzeach.

W dziale „Z zagranicy” opisana została Kanadyjska 
Galeria Narodowa w Ottawie w aspekcie digitalizacji jej 
zbiorów, działalność edukacyjna muzeów na Ukrainie, 
Muzeum Mebli oraz Muzeum Miksy Rótha w Budapeszcie. 

Z kolei w dziale „Prawo w muzeach” zamieszczony został materiał o prawnych 
aspektach związanych z wywozem muzealiów za granicę.

Autorami wszystkich tekstów są wybitni specjaliści i znawcy omawianych 
tematów.

Numer „Muzealnictwa” kończą stałe działy: „Wydarzenia” i „Recenzje” 
oraz wspomnienie o zmarłym w 2010 r. profesorze Andrzeju Tomaszewskim.

Więcej informacji na temat omówionego numeru „Muzealnictwa” i nu-
merów archiwalnych można znaleźć na stronie internetowej wydawcy  
(www.nimoz.pl).

MUZEALNICTWO

Opisany w artykule zabytek można zobaczyć w galerii „Sztuka dawnej Polski. 
XII-XVIII wiek” na I piętrze w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, Oddział Muzeum 
Narodowego w Krakowie, przy ul. Kanoniczej 17. Ekspozycja czynna od wtorku do 
soboty w godz. 10.00-18.00, a w niedziele w godz. 10.00-16.00.  

Artykuł w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Muzeum 
Narodowego w Krakowie: www.muzeum.krakow.pl. Redakcja wyraża podziękowa-
nie Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Autorowi za zgodę na jego pu-
blikację w „Spotkaniach z Zabytkami”.
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Z warsztatu historyka sztuki

Pierwsza monografia malarstwa 
polskiego modernizmu 
– przedsięwzięcie edytorskie  
Feliksa Mangghi-Jasieńskiego

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

W listopadzie 1903  r. 
ukazał się w 500 eg-
zemplarzach, nakła-
dem Wydawnictwa  

Altenberga we Lwowie, pierwszy 
z  piętnastu zeszytów wyjątkowej na 
polskim rynku księgarskim serii. Peł-
ny tytuł publikacji, rok później wyda-
nej w charakterze albumu, brzmiał: 
Sztuka polska. Malarstwo. Sześćdzie-
siąt pięć reprodukcji dzieł najwybitniej-
szych przedstawicieli malarstwa pol-
skiego. Pod kierownictwem F. Jasień-
skiego i A. Łady Cybulskiego. Przedmo-
wa F. Kopera. Wszystkie składające się 
na nią „minimonografie” miały taki 
sam układ: na lewej stronie zamiesz-
czony był tekst krytyczny oraz czar-
no-biały portret lub autoportret ar-
tysty, a na prawej − zreprodukowane 
w kolorze jedno z jego dzieł (pełno-
formatowe ilustracje, przyklejone do 
szarego papieru). Aby zapewnić od-
powiedni poziom techniczny, wyko-
nanie klisz powierzono atelier foto-
graficznemu Husnik i Haüsler w Pra-
dze, jednemu z najlepszych w Euro-
pie, a całość wydrukowano u Ludwi-
ka Anczyca w Krakowie. Autorami 
opracowań byli najwybitniejsi polscy 
krytycy i historycy sztuki. Informacja 
na stronie tytułowej głosiła, że publi-
kację redagowali wspólnie Feliks Ja-
sieński i Adam Łada Cybulski. Ana-
liza zachowanych w Archiwum Mu-
zeum Narodowego w Krakowie doku-
mentów, pochodzących ze spuścizny 

kolekcjonera, wskazuje jednak, że po-
mysłodawcą i spiritus movens projektu 
był Jasieński. 

W momencie publikacji albu-
mu Feliks  Jasieński − propagator 
„nowej sztuki” polskiej był posta-
cią doskonale znaną nie tylko w krę-
gach awangardy. Urodzony w 1861 r. 
w  Grzegorzewicach (koło Mszczo-
nowa), wykształcony w Berlinie i Pa-
ryżu – nieformalne studia z muzy-
ki, historii sztuki i filozofii, uzupeł-
nione podróżami po Bliskim Wscho-
dzie i Europie oraz kilkuletnim poby-
tem we Francji – zadebiutował na sce-
nie artystycznej w 1901 r. jako autor 

francuskojęzycznego tomu esejów 
Manggha. Les promenades à travers le 
monde, l’art et les idées i krytyk muzy-
czny „Chimery” Zenona Przesmyc-
kiego. Opublikowane w  „Chimerze” 
wspomnienie pośmiertne o Wojcie-
chu Gersonie, kwestionujące zasłu-
gi dyrektora Klasy Rysunkowej, i za-
kończona skandalem pierwsza w Pol-
sce wystawa sztuki japońskiej, któ-
rą urządził w warszawskiej „Zachę-
cie”, zyskały mu miano enfant terrible 

1 | „Muzeum Feliksa Jasieńskiego” w Krakowie, 
fotografia archiwalna, przed 1914 r.

.............................................................................
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„Młodej Polski” i „Polskiego Japoń-
czyka”, a przydomek „Manggha” (od 
tytułu jego opus magnum, w hołdzie 
dla uwielbianego Hokusaia) na stałe 
zrósł się z jego nazwiskiem.

Fala krytyki, wywołana ekspozy-
cyjno-propagatorskimi przedsięwzię-
ciami Jasieńskiego, skłoniła go do 
opuszczenia Warszawy. Przez Zakopa-
ne i Lwów, gdzie dał się poznać jako 
gorący stronnik stylu zakopiańskie-
go Stanisława Witkiewicza, udał się 
do Krakowa, miasta, z którym pozo-
stał związany aż do śmierci w 1929 r. 
Oczekiwany przez przyjaciół-mala-
rzy, profesorów Akademii Sztuk Pięk-
nych, przyjęty ciepło przez publicz-
ność, szybko wrósł w krakowski pej-
zaż kulturalny. Jego charakterystycz-
na postać – lekko pochylona sylwetka, 
twarz o wydatnym nosie i ciemnym 
zaroście, nieodłączne czarne okula-
ry – występuje na wielu przedstawie-
niach z epoki. Mniej lub bardziej upo-
zowany, we fraku, pelerynie, chiń-
skim kaftanie, arabskim burnusie, oto-
czony obiektami ze swojej kolekcji, 
spogląda z portretów, zamówionych 
lub ofiarowanych mu przez Wyczół-
kowskiego, Pankiewicza, Boznańską, 

Malczewskiego, Mehoffera... Był też 
bohaterem karykatur, także tych pu-
blikowanych w prasie, komentujących 
jego liczne wybryki, od występów na 
scenie kabaretu Zielony Balonik po 
ataki na kardynała Puzynę. 

Przywieziony z Paryża i stale po-
większany zbiór sztuki japońskiej 

i  grafiki europejskiej przełomu wie-
ków, wraz z budowaną w Warsza-
wie od połowy lat osiemdziesiątych 
XIX  w. galerią współczesnego pol-
skiego malarstwa i rzeźby, wcześniej 
obiecaną „Zachęcie”, ofiarował kra-
kowskiemu muzeum. W 1903 r. spo-
rządził pierwszą wersję testamentu, 
zmieniając swoje prywatne mieszka-
nie (w  kamienicy na rogu ul. Święte-
go Jana i Rynku) wraz z całą zawarto-
ścią w  „Muzeum Feliksa Jasieńskie-
go” – Oddział Muzeum Narodowego. 
I chociaż oficjalny akt donacji, liczą-
cej ponad 150 tys. obiektów kolekcji, 
podpisany został dopiero w 1920 r.,  
dzieła z niej pochodzące, przekazane 
w depozyt, już wcześniej wzbogaca-
ły galerię w Sukiennicach. Kolekcjo-
ner zaś, wierny swojej funkcji kustosza, 
przyczynił się do powołania do życia 
w 1902 r. Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, z mi-
sją zdobywania funduszy na powięk-
szanie zbiorów sztuki współczesnej. 

„Muzeum Feliksa Jasieńskiego” 
szybko stało się jednym z ulubionych 
miejsc spotkań krakowskiej bohemy. 
Od listopada 1903 r. było także loka-
lem „Klubu” gromadzącego sympaty-
ków Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Sam założyciel i gospo-
darz klubu, „oficjalny kolekcjoner”, 
jak określała go prasa krakowska już 

2

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

2 | Feliks Jasieński 
pozujący do 
portretu Józefowi 
Pankiewiczowi, 
fotografia archiwalna, 
1908 r.

3 | Józef Pankiewicz 
malujący portret 
Feliksa Jasieńskiego, 
Kraków, fotografia 
archiwalna, 1908 r.

3
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w 1901 r., czy też „odbiorca obrazów 
towarzystwa”, jak ironicznie stwier-
dzała Jadwiga Mehofferowa, doskona-
le czuł się w podwójnej roli ambasa-
dora i eminence grise „Sztuki”: wypo-
życzał obrazy ze swojej kolekcji na ko-
lejne wystawy, udzielał wsparcia przy 
ich organizacji, pośredniczył w kon-
taktach zagranicznych. Przede wszyst-
kim jednak przygotowywał projekt 
pierwszej monografii współczesnego 
malarstwa polskiego, korzystając z do-
świadczenia zdobytego przy publika-
cji Teki Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Grafików (1903  r.), powołanego 
z jego własnej inicjatywy, oraz pierw-
szej teki grafik, tzw. Teki mieszanej, 
Leona Wyczółkowskiego (1904 r.). 

Zachowane dokumenty i ko-
respondencja pozwalają zrekon-
struować historię najważniejszego 
z  przedsięwzięć edytorskich Jasień-
skiego – albumu Sztuka polska. Ma-
larstwo. Miało to być wydawnictwo 
długoterminowe, ale w lutym 1905 r. 
edycję przerwano z powodu trudno-
ści technicznych i organizacyjnych. 

„Plany inicjatora, F. Jasieńskie-
go, nie zostały wykonane. Wydawnic-
two musi ulec chwilowej przynajmniej 
przerwie. Materiału nie brakuje ale 
niepodobna go uzyskać. Wykonanie 
klisz za granicą połączone jest z kosz-
tami”. Co gorsza, „właściciele obrazów, 
nie rozumiejąc ciążącego na nich obo-
wiązku i własnej korzyści, dawali czę-
sto odpowiedź odmowną” – wyjaśniał 
we Wstępie do albumu Feliks Kopera. 
Po ukazaniu się pierwszych zeszytów, 
w marcu 1904 r., Jasieński zwierzał się 
Stanisławowi Witkiewiczowi: „Na 
«Sztukę polską» zapatruję się o wiele 
surowiej aniżeli Pan. Walczę z olbrzy-
miemi trudnościami, które mi życie za-
truwają. Istnieją dobre obrazy, ale wła-
ściciele nie chcą ich do Pragi posyłać. 
Klisze są dobre ale odbitki anczycow-
skie liche. Dreifarbendruck jest świń-
skim środkiem reprodukcyjnym i sub-
telniejszych rzeczy absolutnie nie chwy-
ta. Ludzi, którzy by umieli dobrze pi-
sać o sztuce prawie nie ma. Czego in-
nego chce godność sztuki, czego innego 
interes wydawcy, jeszcze innych rzeczy 
gust «szanownej publiczności». Pocie-
szam się tylko, że zapobiegam z  dość 

dobrym rezultatem istnym skandalom. 
W danych warunkach jest możliwie 
najlepiej, ale mnie ta ciągła walka zja-
da. Biegam wciąż jak kot z pęcherzem 
i piszę tysiące listów.”

Do problemów z wypożycze-
niem obrazów i ich transportem do 
Pragi dochodziły jeszcze poważniej-
sze – związane z koniecznością wy-
boru dzieł i autorów tekstów. Te kwe-
stie, najistotniejsze z punktu widze-
nia powodzenia projektu, pozostawa-
ły pod całkowitą kontrolą Jasieńskie-
go; kolekcjoner, przywiązany do swo-
jej roli redaktora odpowiedzialnego 
za całość publikacji, nie zgadzał się 
na najmniejszą choćby zmianę ustalo-
nego wcześniej programu. „Skoro raz 
oświadczyłem, że bez wiedzy i aproba-
ty Pańskiej do Sztuki Polskiej nie da się 
żadnego obrazu, to jest to, że tak po-
wiem święte. Wszak ułożyliśmy się już 
w Krakowie, co ma pójść do zesz. XIII. 
XIV i XV i na tem koniec. [...] Proszę 
tedy być spokojnym, redaktorem Sztuki 
Polskiej jest Szanowny Pan i jego zda-
nie było i jest miarodajnym, czy obraz 
jakiś ma pójść do Sz[tuki] czy nie” – za-
pewniał w listopadzie 1904 r. wydaw-
ca Alfred Altenberg. Z równą uwagą 
nadzorował Jasieński zawartość me-
rytoryczną tekstów, nie wahając się 
przed narzucaniem niezbędnych jego 
zdaniem poprawek. „Naturalnie, że 
nie mam nic przeciwko temu, że Łaska-
wy Pan poprawił co uważał za słuszne 
w moim «res temporale». Rozumie się 
Pan lepiej się na tem zna ode mnie i na 
tem sprawa się kończy” – pisał w marcu 
1904 r. Kazimierz Mokłowski.

Ostatecznie w publikacji znalazły 
się artykuły poświęcone twórczości 
Teodora Axentowicza, Józefa Cheł-
mońskiego, Stanisława Dębickiego, 
Juliana Fałata, Wojciecha Gersona, 
Aleksandra i Maksymiliana Gierym-
skich, Artura Grottgera, Juliusza Kos-
saka, Jacka Malczewskiego, Stanisła-
wa Masłowskiego, Jana Matejki, Józe-
fa Mehoffera, Piotra Michałowskiego, 
Józefa Pankiewicza, Władysława Pod-
kowińskiego, Witolda Pruszkowskie-
go, Henryka Rodakowskiego, Ferdy-
nanda Ruszczyca, Jana Stanisławskie-
go, Włodzimierza Tetmajera, Karo-
la Tichego, Wojciecha Weissa, Leona 

Wyczółkowskiego i Stanisława Wy-
spiańskiego. Przywołując sylwetki naj-
wybitniejszych malarzy, aktywnych 
w drugiej połowie XIX i na początku 
XX w. – od Michałowskiego (urodzo-
nego w 1800 r.) po Weissa (urodzo-
nego w 1875 r.) – Sztuka polska. Ma-
larstwo stanowiła pierwsze opracowa-
nie historii polskiego modernizmu, 
z uwzględnieniem jego szeroko rozu-
mianej genezy i podkreśleniem wyjąt-
kowej roli Matejki (któremu poświę-
cony został osobny zeszyt).

Nakreślona w ten sposób pa-
norama „nowej sztuki” obejmowa-
ła wszystkie jej nurty – często, jak 
w  przypadku Podkowińskiego i Ger-
sona, konfrontując przeciwstaw-
ne propozycje artystyczne – z wyjąt-
kiem sztuki „oficjalnej”, malarzy na-
zywanych przez Jasieńskiego „kłusow-
nikami sztuki”, Siemiradzkiego, Sty-
ki czy Żmurki, wykluczonymi także 
z jego własnej kolekcji. Józef Brandt, 
najsłynniejszy polski „Monachijczyk”, 
nie wyraził ochoty figurowania w pu-
blikacji. Nie trafiła do niej również 
„Paryżanka” Olga Boznańska – jej 
twórczością kolekcjoner zaintereso-
wał się dopiero w 1906 r. 

Wśród autorów tekstów znaleźli 
się najwybitniejsi polscy krytycy sztu-
ki, od Stanisława Witkiewicza i Ze-
nona Przesmyckiego, przez Stanisła-
wa Żuka Skarszewskiego, Stanisława 
Lacka, Wilhelma Mitarskiego do Ka-
zimierza Mokłowskiego i Jana Kle-
czyńskiego, artyści-krytycy Feliks Ja-
błczyński i Eligiusz Niewiadomski, 
ale także przedstawiciele środowisk 
akademickich, tacy jak Marian So-
kołowski, Marian Olszewski, Stani-
sław Estreicher, Stanisław Tarnowski 
czy przyjaciel Jasieńskiego Konstan-
ty Maria Górski, wreszcie sami redak-
torzy publikacji. Wybór, jak skarżył 
się kolekcjoner, nie należał do najła-
twiejszych: „Któż lepiej odczuć zdoła 
opłakaną rolę redaktora Nauki i sztuki 
aniżeli redaktor sztuki polskiej? – pi-
sał w 1907 r. do Tadeusza Piniego. Za 
połknięcie tylu cierni należeć się nam 
będzie w niebie potrójna porcja maka-
gigi, którą obyśmy spożywali nie w to-
warzystwie polskich krytyków. Jedni 
powinni zamiatać ulice (Lwów pono 
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taki brudny a dr Witwicki łupie re-
cenzje o Rejznerze! O Jezu!), a drudzy 
– mający mniejsze lub większe kwali-
fikacje – strejkują. Witkiewicz powi-
nien dostać 25 batów na szczycie Gie-
wontu. A to łajdak! Mógł był stworzyć 
arcydzieło. [...] Wogóle nie ma ludzi do 
tej roboty.” 

Cechą charakterystyczną publi-
kacji było równorzędne potraktowa-
nie części opisowej i części ilustracyj-
nej, co było wynikiem przyjętej for-
muły, w której reprodukowane dzie-
ła służyły raczej jako egzemplifikacja 
stylu artysty niż ilustracja do towa-
rzyszącego im tekstu, omawiającego 
ogólnie jego twórczość. Specyficzny, 
właściwy periodykom tryb publikacji 

oraz fakt, że o jednym malarzu pisało 
kilku krytyków powodował wrażenie 
pewnej niespójności artykułów, kon-
trastującej z doskonałym poziomem 
ilustracji, na co zwracali uwagę już 
pierwsi komentatorzy Sztuki polskiej. 
„Wydawnictwo zapowiada się tak do-
brze, że naprawdę niektóre reproduk-

cje uważać można za rzeczywiste doku-
menty talentu malarza. Teksty nie są 
na tej wysokości. Czy Pan tego nie uwa-
żał, że lepiej by było żeby obszerniejszy 
tekst przez jednego napisany autora da-
wać w artykułach przy reprodukcjach 
z robót jednego malarza, niż jak teraz 
żeby za każdym razem ktoś inny pisał 
– powtarzając co już powiedziane? Bo 
żeby to były ciągle świeże umysły i świe-
że idee – ale tak?” – zauważał w mar-
cu 1904 r. Witkiewicz. Odpowiada-
jąc na te zarzuty, Jasieński wyjaśniał: 
„Co do tekstów, o to mi właśnie chodzi-
ło, by każda działalność oświetlona zo-
stała z różnych stron, za każdym razem 

inaczej. Ze względu na sprzedaż poje-
dynczych numerów każdy z nich musi 
stanowić całość. Ze względu na prenu-
meratorów chodzi znowu o rozmaitość. 
Istna desperacya.”

Misja Jasieńskiego nie kończyła się 
na koncepcyjnym przygotowaniu pro-
jektu. „Działacz na polu sztuki”, jak 

zwykł o sobie mówić, czuwał 
również nad dystrybucją pu-
blikacji w kraju, prowadząc 
listę subskrybentów, i za gra-
nicą, przesyłając album księ-
garzom, wyspecjalizowanym 
w  wydawnictwach artystycz-
nych i  grafice. Natychmiast 
po publikacji ostatniego ze-
szytu, w  lutym 1905 r., ko-
lekcjoner przekazał także eg-
zemplarze Sztuki polskiej do 
muzeów Krakowa, Lwowa 
i Berlina (na ręce dyrektora 
Galerii Narodowej Hugo von 
Tschudiego).   

Jak podkreślali komen-
tatorzy już po ukazaniu się 
pierwszych zeszytów, Sztuka 
polska. Malarstwo stanowiła 
prawdziwy przełom zarówno 
w  dziedzinie refleksji o pol-
skiej sztuce współczesnej, jak 
i w polskim edytorstwie. Po-
ziomem technicznym dorów-
nywała najlepszym tego typu 
publikacjom w Europie, sta-
jąc się wzorem dla następ-
nych przedsięwzięć wydaw-
niczych. Pierwsze krytycz-
ne opracowanie historii ma-
larstwa drugiej połowy XIX 

i początku XX w. stanowiło – i w dużej 
mierze stanowi do dzisiaj – punkt wyj-
ścia do badań nad krytyką artystyczną 
i sztuką polskiego modernizmu. 

Agnieszka  
Kluczewska-Wójcik

Wykaz źródeł, na podstawie których opra-
cowany został artykuł, w: Agnieszka Klu-
czewska-Wójcik, Feliks Manggha-Jasieński 
(1861-1929), collectionneur et animateur de 
la vie artistique en Pologne, dysertacja dok-
torska, t. I-III, Université Paris I Panthéon- 
-Sorbonne, 1998.

4 | Leon Wyczółkowski, „Portret Feliksa 
Jasieńskiego w błękitnym kaftanie”, 1911 r., 
pastel, wym. 82 x 96 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

..............................................................................
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Niezrealizowany projekt 
Jacka Malczewskiego

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

W kolekcji sztuki pol-
skiej Krzysztofa Mu-
siała znajduje się nie-
wielkich wymiarów 

rysunek tuszem (pióro, pędzel, tusz, 
akwarela na szkicu ołówkiem, krat-
ka do przeniesienia kompozycji ołów-
kiem, na papierze, 170 x 126 mm;  
u góry inskrypcje pędzlem i piórem 
w tonie brązowym: SZTUKA / POL-
SKA / MALARSTWO 
/ ART / POLONAIS / 
PEINTURE i u dołu: 
NAKŁADEM KSIĘ-
GARNI ALTENBER-
GA ... / LEIPZIG LON-
DON − PARIS BROCH 
II), wykonany przez Jac-
ka Malczewskiego z my-
ślą o okładce albumu 
Sztuka Polska. Malar-
stwo / Art Polonais. Pein-
ture (zob. ss. 32-35). Na 
album złożyło się piętna-
ście zeszytów, publikowa-
nych co miesiąc i zawiera-
jących od czterech do pię-
ciu reprodukcji obrazów. 
Okładkę do zeszytów za-
projektował w 1903 r. Jó-
zef Mehoffer (Kazimierz 
Czarnecki, Grafika Józe-
fa Mehoffera, katalog wy-
stawy w Muzeum Mazo-
wieckim w Płocku, Płock 
1983, kat. 105, il.). 

Dzięki rysunkowi 
Jacka Malczewskiego 
zyskaliśmy informację, 
że Jasieński i Łada Cy-
bulski zamówili projekt 
okładki nie tylko u  Me-
hoffera, ale również 
u  Jacka Malczewskiego. 

Zapewne nie chodziło w tym wy-
padku o projekt do albumu w for-
mie książki, gdyż ta nie zawiera-
ła francuskiej wersji tytułu. Ponad-
to, co widać na rysunku, planowa-
no początkowo angielski odpowied-
nik polskiego tekstu. Rysunek Mal-
czewskiego musiał więc powstać 
w początkowym okresie kształtowa-
nia się idei serii wydawniczej.

Widoczna na rysunku kratka do 
przeniesienia kompozycji miała nie-
wątpliwie ułatwić pracę grafikowi. 
Malczewski zapewne nie wykonał we-
dług swego projektu żadnej malarskiej 
wersji, co sugerowano w katalogu au-
kcyjnym (Dom Aukcyjny Rempex, 
19.XI.2003, poz. 267). Sam rysunek 
nie wykazuje bezpośrednich związków 
stylistycznych z pracami na papierze 

Jacka Malczewskiego, jed-
nakże jego autorstwo nie 
ulega wątpliwości. Podob-
ne w charakterze rozbie-
gane akty odnajdujemy na 
obrazie artysty z 1899 r.,  
zatytułowanym „Spłoszo-
ny koń” z Muzeum Gór-
nośląskiego w  Bytomiu 
(Jacek Malczewski. Ka-
talog wystawy monogra-
ficznej, katalog wystawy 
w  Muzeum Narodowym 
w Poznaniu, Poznań 1968, 
s. 120, nr 82, il. 81), a z ry-
sunków, jako stylistyczną 
analogię, można by przy-
wołać „Taniec Bachan-
tek” z  1881  r. z  czeskich 
zbiorów (ibidem, s.  194, 
nr 307, il. 329). Dodatko-
wym argumentem przema-
wiającym na korzyść au-
torstwa Malczewskiego są 
dwa portrety Jasieńskiego 
ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, na-
malowane przez Malczew-
skiego właśnie w 1903  r. 
(ibidem, ss.  137-138, kat. 
114-115, il. 121-122). 

Kontekst powsta-
nia okładki oraz znajo-
mość ikonografii wielu 

1 | Jacek Malczewski, rysunek projektowy związany z wydawnictwem Sztuka Polska. 
Malarstwo
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obrazów Malczewskiego pozwalają 
na poprawne odczytanie treści ale-
gorycznego przedstawienia. Ko-
bietę stojącą po lewej stronie moż-
na uznać za ucieleśnienie Muzy-Po-
lonii, a biegnące nagie dzieci, pod-
dane idyllicznej grawitacji, za me-
taforę młodej polskiej sztuki. Nale-
ży pamiętać, że album Sztuka Polska. 

Malarstwo był przede wszystkim pre-
zentacją artystów żyjących, a redak-
torzy wydawnictwa propagowali no-
woczesną sztukę. Okładka Mehoffe-
ra także była opowiedzeniem się za 
nowoczesnością w sztuce. Jednoro-
żec tulący się do dziewczyny w stroju 
ludowym oznacza czystą sztukę, re-
prezentowaną przez młodopolskich 

artystów, podczas gdy reprezentanci 
tradycyjnego malarstwa ukazani zo-
stali pod postacią wilka, kryjącego 
się w owczej skórze.

To, że Malczewski na alegorię 
młodej sztuki polskiej wybrał nagie 
dzieci, podkreśla wagę aktu, nie tylko 
jako motywu w codziennej pracy ar-
tysty, ale również jako symbolu praw-
dy w sztuce i jej piękna.

Jerzy Wojciechowski

Większość informacji dotyczących tego al-
bumu zawdzięczam artykułowi Anny Brzy-
ski, poświęconemu w całości albumowi Sztu-
ka Polska. Malarstwo (A. Brzyski, Construct-
ing the Canon: The Album Polish Art and the 
Writing of Modernist Art History of Polish 
19th-Century Painting, Nineteenth-Century 
Art Worldwide, vol. 3, Issue 1, Spring 2004 
(artykuł dostępny w internecie).

Spotkanie z książką

O ważnym wydarzeniu kulturalnym, jakim było przekazanie Muzeum Miasta 
Łodzi w 2010 r. w wieloletni depozyt 125 dzieł malarstwa, rysunku i rzeź-

by z lat 1846-1945, autorstwa najwybitniejszych polskich artystów, przez ko-
lekcjonera Krzysztofa Musiała, pisała już na łamach „Spotkań z Zabytkami” 
(nr 9-10, 2010, ss. 56-60) współpracująca z redakcją od dłuższego czasu 
Monika Nowakowska. 

Otwarciu Galerii Mistrzów Polskich Muzeum Miasta Łodzi, opartej na tym 
niezwykle cennym depozycie, towarzyszyło wydanie folderu i katalogu kolek-
cji, którego jeden z egzemplarzy rozlosowaliśmy wśród prenumeratorów na-
szego pisma („Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2, 2011, s. III 
okł.).

Pod koniec ubiegłego roku, w pierwszą rocznicę otwar-
cia galerii, otrzymaliśmy kolejne wydawnictwo – album Ga-
leria Mistrzów Polskich, malarstwo, rysunek, rzeźba z kolek-
cji Krzysztofa Musiała opracowany, podobnie jak pozostałe 
publikacje, pod redakcją Moniki Nowakowskiej. 

Książka ta jest podsumowaniem początków funkcjono-
wania nowej placówki muzealnej w życiu kulturalnym mia-
sta i inicjatyw edukacyjnych, które zainspirowała. Oryginal-
ny sposób prezentacji dzieł, pogrupowanych problemowo 
w ciągi tematyczne, znajduje odzwierciedlenie w publikacji. 

Poszczególne rozdziały opatrzone zostały opisowymi ty-
tułami, często inspirowanymi literaturą. Sami o sobie, czy-
li artystów portret własny – to prezentacja eksponowanych 
na wystawie autoportretów Wojciecha Kossaka, Juliana Fa-
łata, Wojciecha Gersona, Olgi Boznańskiej czy Józefa Pan-
kiewicza. W kolejnym rozdziale, Człowiek – to brzmi dumnie! Portretowe stu-
dium modela, znajdziemy m.in. reprodukcje obrazu Henryka Siemiradzkie-
go „Popiersie brodatego mężczyzny”, rysunku Eugeniusza Zaka „Głowa star-
ca” czy terakotowej „Głowy kobiety” Konstantego Laszczki. W oczach przy-
jaciół, czyli zakamarki duszy – to z kolei przedstawienia osób bardziej lub 
mniej znanych twórcom, efekt szczególnej relacji malarz-model (np. „Portret 

Franciszka Siedleckiego” Olgi Boznańskiej, „Portret Xawerego Dunikowskie-
go” Leopolda Gottlieba, „Portret Karola Stryjeńskiego” Józefa Mehoffera). 
Bardziej intymnym relacjom twórców i modeli poświęcone są rozdziały Ko-
chanki i muzy – natchnienie artysty oraz Ciało, czyli namiętne badanie pro-
porcji. Akty (tu m.in. rzeźba Edwarda Wittiga „Akt młodego mężczyzny”, ko-
biece akty malowane przez Tadeusza Pruszkowskiego, Tymona Niesiołowskie-
go, Wojciecha Weissa, Joachima Weingarta). Ważną rolę szkiców w twórczo-
ści artystów ukazuje rozdział Droga do koncepcji ostatecznej. Z kolei Sacrum, 
czyli na tropie Absolutu – wątki religijne – to prezentacja dzieł takich, jak 

m.in. „Ogrójec” Stanisława Czajkowskiego, „Głowa Jana 
Chrzciciela” Eugeniusza Zaka czy „Tora – ojciec i syn” 
Zygmunta Menkesa. W rozdziale Ogień i woda – fascy-
nujące żywioły oglądamy reprodukcje obrazów Leopolda 
Gottlieba „Sztorm”, Wojciecha Gersona „Pożar na Solcu 
(Pożar młyna parowego na Solcu w Warszawie)”, a w na-
stępującym po nim – W okowach swojskości. Pejzaż ro-
dzimy – m.in. Władysława Podkowińskiego „Pejzaż z łąką 
i krzewami”, Juliana Fałata „Zakole rzeki zimą”, Stanisła-
wa Czajkowskiego „Pejzaż wiejski”.

Dzieła powstałe za granicą lub inspirowane podró-
żami zebrane zostały w rozdziałach Paryż – mekka arty-
stów. Widoki miasta oraz Od Bretanii po Prowansję – pej-
zaż francuski. Album kończą przedstawienia flory i fauny 
oraz martwe natury (Okruchy codzienności).

Ważnym uzupełnieniem opisów prezentowanych dzieł 
są krótkie biogramy mistrzów. 

Album jest bogato ilustrowany. Ciekawostką są zdjęcia wpisów do księgi 
wystawy –  ekspresyjne i ujmujące nastrojem widzów. 

Jeżeli nie możemy zwiedzić wystawy, kupmy ten album. To pozycja, któ-
ra na pewno wzbogaci nasze domowe biblioteki. A nabyć go można (cena: 
75 zł) bezpośrednio w Muzeum Miasta Łodzi (91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15, 
tel. 42 254 90 11, e-mail: muzeum@muzeum-lodz.pl).

GALERIA MISTRZÓW POLSKICH

2 | Okładka pierwszego 
wydania albumu Sztuka 
Polska. Malarstwo 
(Lwów 1904) wykonana 
wg projektu Józefa 
Mehoffera

3 | Okładka drugiego 
wydania albumu Sztuka 
Polska. Malarstwo 
(Lwów-Warszawa 1908) 
z reprodukcją fragmentu 
obrazu Jana Matejki 
„Hołd pruski”

...................................
2 3
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Z warsztatu historyka sztuki

Chłodny klasyk 
Wacław Borowski

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

W 1932 r. na łamach 
miesięcznika „Sztu-
ki Piękne” Włady-
sław Terlecki wydał 

taką opinię: „dwaj szczególnie arty-
ści poszli w kierunku malarstwa deko-
racyjnego łączącego tradycję sztuki mi-
nionych epok ze zdobyczami sztuki no-
woczesnej: Eugeniusz Zak i Wacław 
Borowski”. O ile jednak sztuka Zaka 
(1884-1926) doczekała się powszech-
nego uznania i fachowych opraco-
wań, o tyle twórczość jego rówieśni-
ka i przyjaciela, Borowskiego (1885- 
-1954) od ponad pół wieku pozosta-
je nieco na marginesie historii sztu-
ki, choć jednocześnie cieszy się zain-
teresowaniem kolekcjonerów. Wa-
cław Borowski artysta znany i niezna-
ny – ten dość wymowny tytuł pracy 
magisterskiej, obronionej w 2007 r. 
przez Hannę Karpińską-Greniewską 
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 
doskonale oddaje stan badań nad spu-
ścizną po artyście oraz charakter ka-
meralnej ekspozycji „Wacław Borow-
ski RYTMista z miasta Łodzi”, czyn-
nej od 29 października 2011 do 26 
stycznia 2012 r. w Muzeum Miasta 
Łodzi. Obejmująca około 50 różno-
rodnych eksponatów, wypożyczonych 
w większości ze zbiorów prywatnych, 
wystawa okazała się dobrym wstępem 
do weryfikacji wiedzy na temat życia 
i twórczości tego interesującego grafi-
ka i malarza, ale także ilustratora ksią-
żek i czasopism, scenografa, projek-
tanta kostiumów, znaczków poczto-
wych, banknotów, tapet, dekoratora 
wnętrz, gmachów i transatlantyków, 
poety… Miejmy nadzieję, że groma-
dzone informacje zaowocują pierw-
szą wystawą retrospektywną „chłod-
nego klasyka” – jak trafnie określił go 

Tadeusz Dobrowolski – i monogra-
ficznym opracowaniem katalogowym, 
dokumentującym jego rolę i miejsce 
w rozwoju polskiej sztuki i designu.

Wacław Aleksander Borowski 
urodził się w wielodzietnej rodzinie 
ziemiańskiej herbu Lubicz, pochodzą-
cej z kresów wschodnich, w XIX  w. 
mieszkającej w okolicach Rawy Ma-
zowieckiej. Dzieciństwo spędził 

1 | Wacław Borowski, „Autoportret z paletą”, 
niedatowany, olej, płótno, wym. 94,3 x 75,4 
cm, własność prywatna; według relacji rodziny 
artysty równocześnie powstał też drugi obraz, 
analogiczny stylistycznie „Autoportret z fajką” 

2 | Wacław Borowski, „Dziewczynka 
z królikami”, lata trzydzieste  XX w.(?), olej, 
płótno, wym. 95 x 70 cm, własność prywatna

3 | Wacław Borowski, projekt kostiumu dla 
tancerki do opery Kniaź Igor, po 1945 r., gwasz, 
papier, srebrna folia, wym. 47,5 x 35 cm, 
własność Muzeum Miasta Łodzi

1
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w rodzinnej Łodzi, w której ukończył 
rosyjskie gimnazjum. Najstarszymi za-
chowanymi pracami artysty są autor-
skie kartki korespondencyjne adreso-
wane do ukochanej starszej siostry Ja-
niny, np. z okazji jej ślubu z Eugeniu-
szem Koziańskim – teksty ilustrowa-
ne rysunkami z motywem pejzażu, 
portretu lub scenki rodzajowe. Po ma-
turze zdanej w 1904 r. Wacław wy-
jechał na studia do Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie kształ-
cił się w pracowniach Stanisława Wy-
spiańskiego i Józefa Mehoffera. Kon-
takt z tymi reformatorami polskiej 
sztuki zaważył na wyborach artystycz-
nych Borowskiego: fascynacji line-
aryzmem, malarstwem monumental-
nym, umiejętnym wyważaniu propor-
cji między dekoracyjną formą a treścią 
(często alegoryczno-symboliczną) 
dzieła; pamiętajmy przy tym, że był to 
okres intensywnych poszukiwań stylu 
narodowego. W Krakowie Borowski 
studiował także historię sztuki i filo-
zofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

zdobywając wszechstronne humani-
styczne wykształcenie. Dzięki finan-
sowemu wsparciu siostry wyjechał do 
Paryża, gdzie studiował sztukę daw-
ną w Luwrze, kopiując dzieła wiel-
kich mistrzów Odrodzenia, w Musée 
de Cluny poznał renesansowe gobeli-
ny, w Musée Guimet sztukę oriental-
ną, a w Salon d’Automne obrazy fowi-
stów i kubistów. Pobyt w Paryżu − to 
również czas fascynacji Borowskie-
go baletami rosyjskimi Siergieja Dia-
gilewa oraz tancerką Isadorą Duncan, 
czas poszukiwania piękna uniwersal-
nego, klasycznego, na nowo zinterpre-
towanego.

Dopełnieniem artystycznej edu-
kacji Borowskiego były podróże do 
Włoch w latach 1911-1914, gdzie 
zgłębił antyk i renesans w najczyst-
szej postaci. Efektem tego była szata 
dekoracyjna „Museionu” –  miesięcz-
nika poświęconego literaturze i sztu-
ce klasycznej, z redakcją w Warsza-
wie, wydawanego w Krakowie w Za-
kładach Graficznych braci Kazimierza 

i  Eugeniusza Koziańskich. Wacław 
pełnił w „Museionie” funkcję kierow-
nika artystycznego, projektując fine-
zyjnie stylizowane okładki i ilustracje, 
linearne winiety o zamkniętych kom-
pozycjach, nawiązujące do form wło-
skiego renesansu. Czasopismo miało 
elitarny charakter, ukazywało się w la-
tach 1911-1913, ale odegrało znaczą-
cą rolę w dalszej graficznej twórczości 
artysty, jak również w propagowaniu 
estetyki nowego klasycyzmu na grun-
cie polskim.

Pierwszą monumentalną realiza-
cją malarską Borowskiego były poli-
chromie w kaplicy Kościelskich w Mi-
łosławiu w Wielkopolsce, datowane 
na 1914 r. Wszechstronność poszu-
kiwań warsztatowych będzie charak-
terystyczna dla całej twórczości arty-
sty: z jednej strony realizował kame-
ralne obrazy i grafiki, z drugiej wiel-
koformatowe dekoracje o treściach 
symboliczno-alegorycznych. Poli-
chromia w Miłosławiu była kolejnym 
świadomym nawiązaniem do sztuki 
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Odrodzenia – uwiecznione w kaplicy 
sceny z życia Matki Boskiej wykazują 
wiele analogii formalnych z włoskimi 
freskami renesansowymi. Kolejne ma-
lowidła ścienne stylistycznie zmierza-
ją w stronę antyku, zinterpretowanego 
w  duchu coraz popularniejszego no-
wego klasycyzmu. Początek lat dwu-
dziestych, kiedy po pobycie w Szwaj-
carii (1914-1919) Borowski wraca do 
odrodzonej ojczyzny, zakłada pracow-
nię w Warszawie i włącza się w oficjal-
ne życie kulturalne, to czas ostateczne-
go ukierunkowania jego artystycznych 
poszukiwań i krystalizacji stylu. Idyl-
liczny wyraz i liryczny nastrój kom-
pozycji artysta podbija aurą milcze-
nia i niedopowiedzenia, tajemniczego 
spokoju i tęsknoty, zadumania i bez-
czasu, formę poddaje natomiast synte-
zie i stylizacji. Przezwyciężając natura-
lizm, inteligentnie korzysta z doświad-
czeń sztuki dawnej (tematy zaczerp-
nięte z historii, mitologii, poezji), 
awangardy (kubizująca geometryzacja 
kształtów), ale i świata przyrody. Sto-
suje płynną i wytworną linię obwo-
dzącą miękkie, jakby spłaszczone for-
my, wydłuża proporcje postaci i archi-
tektury, wykorzystuje tzw. gobelinowe 
tony, utrzymane w harmonii barw do-
pełniających. A  wszystko to poddaje 
dyscyplinie rytmu – w  1922  r. zosta-
je współzałożycielem i pierwszym pre-
zesem Stowarzyszenia Artystów Pol-
skich „Rytm”. 

Ugrupowanie „Rytm”, jedno z naj-
bardziej znaczących i wpływowych 
w okresie międzywojennym, odnio-
sło spektakularny sukces, oficjalnie 

reprezentując polską sztukę w kra-
ju i  poza jego granicami np. podczas 
Międzynarodowej Wystawy Sztuk 
Dekoracyjnych w Paryżu w 1925 r. 
czy na Powszechnej Wystawie Kra-
jowej w  Poznaniu w 1929 r. Rytmi-
ści umiejętnie łączyli tradycję z no-
woczesnością, byli tzw. grupą środka 
o ambicjach stylotwórczych, ale osa-
dzonych w kontekście sztuki muze-
alnej, o klasycznej genealogii. Przy-
należność do Stowarzyszenia, zwią-
zanego ze środowiskiem piłsudczy-
ków, owocowała publicznymi zamó-
wieniami na dekoracje i wystroje gma-
chów użyteczności publicznej, pawi-
lony oficjalnych wystaw. Z takich zle-
ceń korzystał także Wacław Borow-
ski. Do jego najbardziej znaczących 
dekoracji należały: freski w sali obia-
dów czwartkowych na Zamku Kró-
lewskim, plafon w księgarni Instytu-
tu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, 
panneau w górnej sali słynnej kawiar-
ni Ziemiańska („Cztery pory roku” 
– jeden z ulubionych malarskich mo-
tywów Borowskiego), dekoracja Pa-
wilonu Sztuki na PWK w  Poznaniu 
(warto wspomnieć, że od tej realiza-
cji przy pracach dekoracyjnych poma-
gała mu przyszła żona, artystka Wan-
da Greniewska, studentka Instytu-
tu Sztuk Plastycznych w Warszawie, 
w którym Borowski wykładał malar-
stwo i kompozycję figuralną w latach 
1927-1933), supraporty w Banku Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie, 
panneau w Prudentialu – w większo-
ści zniszczone podczas drugiej wojny 
światowej. Z  zachowanych realizacji 

wymienić należy znajdujący się u ro-
dziny artysty fragment muru z fre-
skiem „Włoski młodzieniec” (1931- 
-1932) oraz prawdziwy rarytas łódz-
kiej wystawy: rysunkowy projekt 

4 | Wacław Borowski, projekt fryzu, 1950 r., 
papier, wym. 66 x 95 cm, własność Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi; fryz znajduje się 
w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka

5 | Wacław Borowski, plakat do spektaklu 
Wielki człowiek do małych interesów. Komedia 
serio w 5-ciu aktach prozą Aleksandra Fredry 
w Państwowym Teatrze Powszechnym w Łodzi, 
1950 r., litografia, papier, wym. 86,5 x 60 cm; 
autorem dekoracji i kostiumów w tym spektaklu 
był również  Wacław Borowski

6 | Wacław Borowski, „Portret kobiety”, 
niedatowany, pastel na papierze, wym. 43,3 x 
34,3 cm, własność prywatna; dzieło zakupione 
przez galerię Olimpus w Łodzi
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fryzu (1950 r.) zrealizowany nad sce-
ną Dużej Sali Teatru Nowego im. Ka-
zimierza Dejmka w Łodzi, obecnie 
zasłonięty. Projekt powstał z my-
ślą o  Państwowym Teatrze Żydow-
skim, na zlecenie Centralnego Komi-
tetu Żydów w Polsce, który użytko-
wał gmach w latach 1947-1971 (od 
1951 r. wspólnie z Teatrem Nowym). 
W tej teatralnie rozbudowanej kom-
pozycji z postaciami błaznów, kugla-
rzy, bohaterami antycznymi i histo-
rycznymi, takimi jak np. Janosik, łącz-
nikiem jest środkowa postać kobiety 
– prawdopodobnie alegoria Wolności 
„wiodącej lud na barykady”.

Współpraca z teatrem była kolej-
nym ważnym polem twórczej aktyw-
ności Wacława Borowskiego, zwłasz-
cza po 1945 r. Przed wojną projek-
tował scenografie dla warszawskiego 
Teatru Polskiego Arnolda Szyfmana, 
współtworzył scenografię dla Polskie-
go Baletu Reprezentacyjnego do Ba-
śni Krakowskiej, był autorem dekoracji 

i kostiumów dla tegoż baletu do Pie-
śni o ziemi, za które dostał złoty me-
dal na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki i Techniki w Paryżu w 1937 r. 
Po wojnie realizacje teatralne zdomi-
nowały malarską i graficzną twórczość 
Wacława Borowskiego, stając się istot-
nym wkładem w jego domowy bu-
dżet, dużo skromniejszy w powojen-
nej rzeczywistości. 

Chociaż od 1945 r. mieszkał 
w  Łodzi, nadal projektował dla Te-
atru Polskiego w Warszawie (sceno-
grafia do Lilii Wenedy w reżyserii Ju-
liusza Osterwy, 1946 r.), Państwowej 
Opery i Filharmonii w Warszawie, te-
atrów operowych Poznania i Wrocła-
wia. Zwłaszcza malarskie projekty ko-
stiumów operowych do Eugeniusza 
Oniegina czy Kniazia Igora (1950 r.-?) 
reprezentują wysoki poziom, często 
stanowiąc samodzielne malarskie pro-
pozycje. Artysta eksperymentował 
w nich z łączeniem gwaszu i srebrnej 
folii, podbijając walory dekoracyjne 

subtelną kreską, pełną finezji, lekko-
ści i nieodłącznego rytmu. Z kolei 
dla Państwowego Teatru Powszech-
nego w Łodzi artysta zaprojektował, 
oprócz dekoracji i kostiumów, plakat 
do komedii Aleksandra Fredry Wielki 
człowiek do małych interesów w reżyse-
rii Wacława Ścibora (1950 r.). To bo-
dajże jedyny zachowany afisz teatral-
ny Borowskiego – dekoracyjnie za-
komponowana litografia z efektowną 
winietą-kokardą w centrum – które-
go trzy dość zniszczone egzemplarze 
przechowuje Archiwum Państwowe 
w Łodzi. Co ciekawe, o ile sam spek-
takl nie doczekał się pochlebnych re-
cenzji w ówczesnej prasie (zarzucano 
mu zbyt mało „postępową i zaangażo-
waną społecznie” wymowę), o tyle do-
ceniono stronę wizualną – „[…] de-
koracje Wacława Borowskiego zaleca-
ją się stylowością, realizmem i dyskret-
ną barwnością. Tymi samymi zaleta-
mi odznaczają się i kostiumy, również 
pomysłu Wacława Borowskiego” – pi-
sał Stanisław Woyna-Gwiaździński 
w „Dzienniku Łódzkim” kilka dni po 
premierze. 

Obok teatru drugim znaczącym 
źródłem dochodów rodziny Borow-
skich po wojnie była podjęta około 
1946 r. praca etatowa Wacława w Pol-
skiej Wytwórni Papierów Wartościo-
wych z tymczasową siedzibą w Ło-
dzi. Ze stałym zatrudnieniem wią-
zał się przydział na mieszkanie przy 
ul. Zagajnikowej 39a (dzisiejsza Kop-
cińskiego), co było zapewne głównym 
powodem powrotu artysty do rodzin-
nego miasta – w Warszawie całkowi-
temu zniszczeniu uległy dwa mieszka-
nia Borowskich, a wraz z nimi więk-
szość artystycznego dorobku Wacła-
wa. Z Wytwórnią artysta współpraco-
wał już w latach dwudziestych i trzy-
dziestych, projektując wydawane tam 
bilety zdawkowe, bilety państwo-
we, banknoty emisji z 11.XI.1936 r. 
i znaczki pocztowe. 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza se-
ria czterech znaczków z 1937 r., zwy-
cięski projekt Borowskiego w konkur-
sie z okazji dwudziestolecia odzyska-
nia niepodległości. Artysta wykonał 
je w wymagającej biegłości graficznej 
technice wklęsłodruku stalorytowego, 
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wykorzystując wizerunki czterech waż-
nych dla Drugiej Rzeczypospolitej 
gmachów: klasztoru paulinów na Ja-
snej Górze w Częstochowie, Dworca 
Morskiego w Gdyni, Uniwersytetu im. 
Jana Kazimierza we Lwowie oraz Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach. 
Wszystkie te obiekty przedstawił z nie-
zwykłą starannością o szczegóły. 

W innej stylistyce utrzymane są 
banknoty jego autorstwa: stylizo-
wane w duchu sztuki dekoracyjnej, 
o  wyważonych, centralnych kom-

pozycjach, eleganckim liternictwie 
i finezyjnych winietach. Dotyczy to 
także banknotów powojennych, pro-
jektowanych przez Wacława Borow-
skiego w latach 1946-1948 i druko-
wanych w łódzkiej siedzibie PWPW 
(warszawska przy ul. Sanguszki  1 
była w odbudowie). Chociaż „so-
cjalistyczne” w treści, reprezento-
wały najlepszy, przedwojenny po-
ziom warsztatowy, wiele z nich funk-
cjonowało do lat siedemdziesiątych 
XX w. Do najpopularniejszych bank-
notów autorstwa Borowskiego na-
leżał 10-złotowy „wieśniak”, 20-zło-
towa „robotnica”, słynna „stówa 

Pstrowskiego” z portretem kierowcy 
PWPW (nie zaś przodownika pracy 
Wincentego Pstrowskiego, jak myl-
nie interpretowano wizerunek) oraz 
500-złotowy „brudas” z głową górni-
ka w kasku – wszystkie z serii 1 lipca 
1948 r. Na mistrzowskim warsztacie 
Borowskiego poznali się nawet hitle-
rowcy, kopiując jego przedwojenne 
projekty na wydawanych w okresie 
okupacji tzw. młynarkach, bankno-
tach drukowanych przez Bank Emi-
syjny w Polsce z siedzibą w Krako-

wie: 50 zł z serii 1 sierpnia 1941 oraz 
20 zł z serii 1 marca 1940 r. 

Wszechstronna twórczość Wacła-
wa Borowskiego, czołowego reprezen-
tanta nowego klasycyzmu oraz pol-
skiej sztuki dekoracyjnej lat dwudzie-
stych i trzydziestych minionego stule-
cia, była niezwykle popularna w okre-
sie międzywojennym. Uznanie przy-
niosły mu powszechnie dostępne ma-
lowidła i dekoracje gmachów publicz-
nych, znaczki i banknoty (te przedwo-
jenne były sygnowane: W. BOROW-
SKI), ale też powielane w dużych na-
kładach litografie „dla ludzi” – trzy 
teki graficzne z lat 1925, 1927 i 1930 

z  motywami sielskich pejzaży, idyl-
licznych scenek rodzajowych, kame-
ralnych martwych natur, zadumanych 
cyrkowców, muzykantów, bohaterów 
komedii dell’arte. Artysta często po-
wielał to samo rozwiązanie kompo-
zycyjne w różnych technikach: olej-
nej, pastelowej, graficznej, powielali je 
też inni. Dobrym przykładem inspira-
cji twórczością Borowskiego jest kilim 
grzebyczkowy „Diana”, utkany w war-
szawskiej pracowni Jadwigi Handel-
smanowej około 1927 r. według obra-
zu Wacława Borowskiego. Warto po-
równać obie prace: wielkoformato-
wy olej na płótnie (własność Muzeum 
Narodowego w Warszawie) oraz tka-
ninę z lnu i wełny (własność Central-
nego Muzeum Włókiennictwa w Ło-
dzi). Analogie formalne dotyczą tylko 
kompozycji zbudowanej wokół cen-
tralnej postaci, ujętej w lekkim skrę-
cie ciała w lewo. W obrazie jest więcej 
niuansów, szczegółów i tak charakte-
rystycznych dla malarstwa Borowskie-
go miękkich półtonów. Kilim zachwy-
ca natomiast stylizowanymi, efektow-
nie zgeometryzowanymi kształtami 
Diany i zwierząt oraz wysmakowa-
ną kolorystyką różów, błękitów, ziele-
ni i bieli. Oba dzieła doskonale oddają 
klimat polskiego art déco. 

To oczywiście nie wszystkie wąt-
ki i smaki sztuki Wacława Borowskie-
go, którego wszechstronne poszuki-
wania warsztatowe i tematyczne oraz 
barwny życiorys zasługują na wnikli-
wą analizę i omówienie. Wiele dzieł 
artysty znajduje się w rękach prywat-
nych, jak chociażby cykl 24 ilustracji 
do Iliady, wykonanych w technice pa-
stelu w okresie okupacji w Warszawie 
(1941-1942), choć marzeniem autora 
było, aby jego twórczość jak najszerzej 
udostępniano, sam chętnie rozdawał 
swoje prace. Dlatego Muzeum Mia-
sta Łodzi (Dział Sztuki: tel. 42 254- 
-90-40 lub e-mail: m.nowakowska@
muzeum-lodz.p) zwraca się z prośbą 
do właścicieli prac i pamiątek po Wa-
cławie Borowskim oraz po jego żonie 
Wandzie Greniewskiej-Borowskiej 
o  kontakt w związku z przygotowy-
waną wystawą.

Monika Nowakowska

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

7 | Kilim 
grzebyczkowy, „Diana”, 
ok. 1927 r., len, wełna, 
wym. 154 x 122 cm, 
własność Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi; kilim wytkany 
w pracowni Jadwigi 
Handelsmanowej 
w Warszawie według 
obrazu Wacława 
Borowskiego „Diana” 
(„Diana na łowach”)

(zdjęcia: 1 − Edward 
Szczepańczyk, 2, 4,  
6 − Bożena Szafrańska,  
7 − Lech Andrzejewski)

.................................
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Złoty poczet króla 
Stanisława Augusta

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

Król Stanisław August Po-
niatowski kojarzony jest 
z szeroko zakrojoną dzia-
łalnością kolekcjonerską  

i  mecenatem artystycznym. Jego 
przedsięwzięcia wiązały się z wielo-
ma dziedzinami sztuki – kupował i za-
mawiał obrazy i rzeźby, doglądał po-
wstawania nowego wystroju Zamku 
Królewskiego, zbierał książki i ryciny 
– i każde z nich zasługuje na oddziel-
ne zainteresowanie i dogłębne opraco-
wanie. Na tę potrzebę odpowiedzia-
ły liczne, podejmowane w ubiegłych 
miesiącach inicjatywy wystawienni-
cze dotyczące króla. Na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie do 19 lutego 
br. można było zapoznać się z działal-
nością naukową, kulturalną i politycz-
ną władcy, zwiedzając wystawę „Stani-
sław August, ostatni król Polski. Poli-
tyk, mecenas, reformator 1764-1795”. 
Z kolei w Muzeum Łazienki Królew-
skie zdecydowano się przybliżyć po-
szczególne pasje kolekcjonerskie kró-
la. Wystawę obrazów ze zbioru Stani-
sława Augusta mamy już za sobą, ale 
w Pałacu na Wyspie do 1 lipca br. moż-
na jeszcze oglądać ekspozycję „Skarb 
z  Kijowa. Złoty poczet. Królewska 
kolekcja medali Stanisława Augusta”. 
Przedmiotem wystawy jest utworzo-
na na życzenie króla seria 23 meda-
li przedstawiających wybranych pol-
skich władców od Bolesława Chrobre-
go po Augusta III Sasa oraz jej powtó-
rzenia w różnorodnych materiałach.

Poczet stanowi szczególny frag-
ment zbiorów numizmatycznych kró-
la, które gromadził on w ramach Bi-
blioteki Królewskiej i wiąże się z  jego 
planami stworzenia warsztatu pra-
cy dla uczonych i artystów oraz z ma-
rzeniem o powołaniu muzeum 

narodowego. Medalierskie inicjatywy 
króla z uznaniem podsumował Stani-
sław Kostka Potocki: „Znać po licznych 
medalach Stanisława Augusta, [...] iż 
kochał ten Król nauki i sztuki, bo część 
ich wielką poświęcił ludziom, których 
biegłymi w nich sądził. Usiłowania iego 
o ich w narodzie rozszerzenie, wdzięcz-
ney są godne pamięci” (Stanisław Kost-
ka Potocki, Rozprawa o medalach mia-
nowicie narodowych, w  względzie ich 
użyteczności i sztuki, czytana na Zgro-
madzeniu Towarzystwa Przyiaciół 
nauk, roku 1806, [w:] Pochwały, mowy 
i rozprawy Stanisława hrabi Potockie-
go, senatora wojewody..., Warszawa 

1816, s. 248). Kazał więc król uwiecz-
niać na medalach artystów i uczonych, 
lecz nie mogło zabraknąć też pocztu 
panujących w Rzeczypospolitej, ze-
stawionego według jego własnej oceny 
ich zasług i znaczenia w historii Polski. 
Z inicjatywy Stanisława Augusta zało-
żono 10 lutego 1766 r. Mennicę War-
szawską, która realizowała te i inne 
królewskie zlecenia.

Wyeksponowany w specjalnie za-
projektowanych, przezroczystych ga-
blotach zbiór wizerunków władców 

1 | Fragment ekspozycji

...............................................................................
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nie zajmuje wiele miejsca i mimo że 
łącznie zaprezentowano 177 obiek-
tów, może wydawać się niepozorny, 
choćby w zestawieniu z goszczącą nie-
co wcześniej w salach Pałacu na Wy-
spie wystawą malarstwa „Rembrandt 
i inni − królewska kolekcja obrazów 
Stanisława Augusta” (19 lipca-16 paź-
dziernika 2011), jest jednak ze wszech 
miar wart uwagi, tak ze względu na 
drogocenne eksponaty i ich niezwy-
kłą historię, jak i na fakt, że w tak licz-
nym zestawieniu nie można ich było 
dotychczas oglądać.

Najcenniejszy spośród prezento-
wanych zabytków jest tytułowy zło-
ty poczet królów (Stanisław August 
spośród wszystkich medali wybija-
nych w Mennicy Warszawskiej zama-
wiał do swojej kolekcji złote egzem-
plarze), który udostępniło Narodo-
we Muzeum Historii Ukrainy w Kijo-
wie. W jego skład wchodzi 20 meda-
li (wszystkie ze złota wysokiej próby 
poza jednym, z wyobrażeniem Zyg-
munta III, wykonanym z brązu zło-
conego), a na wystawie został uzupeł-
niony jeszcze dwoma egzemplarzami 
złotymi z muzeów polskich – Zam-
ku Królewskiego w Warszawie i war-
szawskiego Muzeum Narodowego. 
Choć kompletna seria miała składać 
się z 23 medali, trzy ostatnie wizerun-
ki z pocztu złotego – Augusta II Moc-
nego, Stanisława Leszczyńskiego i Au-
gusta III Sasa – pozostają nieznane. 
O ich wyglądzie świadczyć mogą po-
wielenia w innych materiałach, także 
prezentowane na wystawie. Na pod-
stawie tekstów archiwalnych można 

wnioskować, że stemple służące do bi-
cia medali wykonano w latach 1791- 
-1798 w Mennicy Warszawskiej, a za-
projektowali je nadworni medalierzy: 
Jan Filip Holzhaeusser (1741?-1792) 
i Jan Jakub Reichel (1746-1801); ten 
drugi podjął prace przy wizerunku 
Zygmunta I Starego po śmierci po-
przednika i doprowadził serię do koń-
ca. W większości przypadków stwo-
rzyli oni wizerunki na podstawie por-
tretów monarchów z Gabinetu Mar-
murowego Zamku Królewskiego 
w Warszawie pędzla Marcella Baccia-
rellego. Nie było to jednak niewolni-
cze naśladownictwo, dostosowali bo-
wiem przedstawienia władców do wy-
mogów sztuki medalierskiej, przed-
stawiając ich z profilu, a na rewersach 
medali umieścili teksty przybliżające 
życie i dokonania królów (stanowią-
ce nieco bardziej rozbudowaną wersję 
napisów znajdujących się na odwro-
ciach obrazów Bacciarellego). Meda-
le wykonano z zastosowaniem skom-
plikowanej technologii, pozwalającej 
na stworzenie matowego wizerunku 
w wypukłym reliefie, skontrastowane-
go z gładkim, lustrzanym tłem.

Poza złotym pocztem na wysta-
wie oglądać można także 46 meda-
li srebrnych, tj. dwie serie – z Men-
nicy Polskiej SA i z Muzeum Sztuki 

Medalierskiej, Oddział Muzeum 
Miejskiego Wrocławia, 25 brązowych 
– z Muzeum Narodowego w Warsza-
wie i Zamku Królewskiego w War-
szawie, 23 żeliwne – z wrocławskie-
go Muzeum Sztuki Medalierskiej oraz 
2 medale z portretem Stanisława Au-
gusta ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go w Krakowie.

Ważną część ekspozycji stanowią 
43 z 46 oryginalnych stempli służą-
cych w XVIII w. do bicia złotych me-
dali (przed 1833 r. zaginęły: rewers 
do medalu Władysława Jagiełły, re-
wers do medalu Władysława War-
neńczyka oraz awers portretowy do 
medalu Augusta III Sasa). Autorem 
pierwszych jedenastu par jest Jan Fi-
lip Holzhaeusser, pozostałych dwu-
nastu – Jan Jakub Reichel. Stempli 
używano później jeszcze wielokrot-
nie, m.in. w 1797 r. mógł posłużyć się 
nimi Antoni Schroeder, a w 1833  r. 
odbito nimi medale dla Francisz-
ka Potockiego, noszą więc ślady dłu-
gotrwałego i intensywnego użycia, są 
popękane i wykruszone. Po zamknię-
ciu przez Rosjan Mennicy Warszaw-
skiej (1 stycznia 1868 r.) stemple wraz 
z całym mieniem menniczym zostały 
wywiezione do Petersburga. Do Pol-
ski powróciły dopiero po traktacie ry-
skim w 1921 r. i od tego czasu niemal 
nieprzerwanie przechowywane były 
w Gabinecie Numizmatycznym Men-
nicy Państwowej (dzisiejszej Mennicy 
Polskiej SA).

Na ekspozycji znalazła się także 
kaseta z miedzianymi galwanicznymi 
kopiami 24 medali, powstałymi oko-
ło 1860-1890 (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie). Tego 

2 | Stemple do bicia medali z wizerunkami 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana 
III Sobieskiego i Augusta II Mocnego, stal 
(w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego, 
Mennica Polska SA w Warszawie)

...............................................................................
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typu komplety odgrywały w XIX w. 
rolę pamiątek narodowych. 23 meda-
le pocztu uzupełniano zazwyczaj do-
datkowym, z wizerunkiem Stanisła-
wa Augusta. W ostatniej z gablot wy-
stawy zaprezentowano 15 wykona-
nych z  różnych materiałów medalio-
nów firmy Karola Mintera w Warsza-
wie, pochodzących ze zbiorów Mu-
zeum Historycznego m.st. Warszawy, 
Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa, Muzeum Sztuki Medalierskiej 
we Wrocławiu i z Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu. One także wzoro-
wane są na osiemnastowiecznych me-
dalach Stanisława Augusta.

Jakie były dzieje najważniejszej, 
złotej serii medali po śmierci ostat-
niego króla w 1798 r.? Jego liczą-
cą blisko 16 tys. obiektów antycz-
nych, średniowiecznych i nowożyt-
nych kolekcję numizmatyczną wraz 
z innymi zbiorami odziedziczyli bra-
tankowie, książęta Józef i Stanisław 
Poniatowscy. Część zbioru zakupił 
w 1805 r. Tadeusz Czacki do założo-
nego przez siebie Liceum Krzemie-
nieckiego, jednak dane archiwalne 
wskazują, że to Marcin Badeni po-
darował te medale gabinetowi nu-
mizmatycznemu szkoły. W  1828 r. 
zbiory krzemienieckie zostały prawie 
w całości przeniesione do Uniwersy-
tetu Wileńskiego. Po powstaniu li-
stopadowym, kiedy w ramach repre-
sji uczelnię zamknięto, jej zasoby od-
dane zostały do założonego w 1834 r. 

Uniwersytetu w  Kijowie. Kolekcja 
numizmatyczna kilkakrotnie zmie-
niała jeszcze miejsce pobytu. Osta-
tecznie w 1995 r. wszystkie kolekcje 
medali i monet znalazły się w  zbio-
rach Narodowego Muzeum Historii 
Ukrainy.

Partnerem wystawy w Łazienkach 
Królewskich jest Mennica Polska SA, 
która jako spadkobierczyni Menni-
cy Warszawskiej świętowała w ubie-
głym roku 245-lecie istnienia. Podję-
ła się ona wybicia okolicznościowe-
go medalu – symbolicznego dwudzie-
stego czwartego w kolekcji, z wize-
runkiem ostatniego króla Polski. Me-
dal ten ma upamiętniać przypadający 
w  tym roku jubileusz 220-lecia pod-
jętej przez Stanisława Augusta idei 
nowoczesnego Muzeum Publiczne-
go w Łazienkach Królewskich. Awers 
medalu jest kopią niezrealizowanego 
projektu Jana Jakuba Reichla, który 
najprawdopodobniej miał zamknąć 
poczet królów polskich. Na rewersie 
natomiast znajduje się napis: „MU-
ZEUM / ŁAZIENKI / KRÓLEW-
SKIE / WARSZAWA / 1792-2012”.

Wystawie towarzyszy katalog, 
w  którym znalazły się nie tylko opi-
sy i fotografie wszystkich eksponatów, 
ale także interesujące eseje. Ich auto-
rzy ze szczegółami przybliżają fascy-
nującą historię królewskiej kolekcji.

Małgorzata M.  
Przybyszewska

3 | Medal z wizerunkiem Władysława Łokietka, 
złoto, bicie stemplem – awers (a), rewers (b) 
(w zbiorach Narodowego Muzeum Historii 
Ukrainy w Kijowie) 

4 | 5 | 6 | Medale z wizerunkami: Bolesława 
Chrobrego, srebro, bicie stemplem (w zbiorach 
Gabinetu Numizmatycznego, Mennica Polska 
SA w Warszawie) (4), Kazimierza Wielkiego, 
brąz, bicie stemplem (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie) (5), Bolesława 
Chrobrego, żeliwo, odlew (w zbiorach Muzeum 
Sztuki Medalierskiej, Oddział Muzeum Miejskiego 
Wrocławia) (6)

7 | Gablota z medalionami warszawskiej firmy 
Karola Mintera, wzorowanymi na medalach 
Stanisława Augusta

 (zdjęcia: 1,2,7 – Małgorzata M. Przybyszewska; 
3,4 – Wojciech Holnicki; 5 – Piotr Ligier; 6 – Paweł 
Passowicz)
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Portret króla  
na stuletniej fotografii

Wokół jednego zabytku

Na temat szczególnej funk-
cji, jaką pełni dziś dawna 
fotografia, na której uka-
zane zostały dzieła sztu-

ki, pisaliśmy już przed dwoma laty 
w  związku z wystawą „Światłoczułe. 
Kolekcje fotografii w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie”, zorganizowaną 
z okazji 170-lecia ogłoszenia wynalaz-
ku fotografii w siedzibie głównej tego 
muzeum („Spotkania z Zabytkami”, 
nr 5-6, 2010, ss. 22-28). Muzealne ko-
lekcje nie są jednak, na szczęście, zbio-
rami zamkniętymi. Od czasu do czasu 
trafiają do nich – w postaci darów, de-
pozytów albo zakupów – kolejne, nie-
kiedy niezwykle interesujące obiekty, 
wśród których nie brakuje też cieka-
wych przykładów takich właśnie za-
bytkowych fotografii.

Zdarza się jednak, że w szerokiej 
(coraz szerszej) ofercie naszego otwar-
tego rynku sztuki jakaś pojedyncza 
propozycja sprzedaży interesujące-
go ze względu na temat, wartości ar-
tystyczne, dokumentalne czy eduka-
cyjne zabytkowego zdjęcia, po prostu, 
nie zostanie przez specjalizujące się 
w prowadzeniu takich zbiorów insty-
tucje w porę dostrzeżona.

Być może tak właśnie było z dużą 
(33 x 24,5 cm), naklejoną na karton 
stuletnią fotografią z portretem kró-
la Władysława Jagiełły, wystawioną 
na sprzedaż 7 maja 2011 r. w Domu 
Aukcyjnym OKNA SZTUKI w War-
szawie. W katalogu aukcji podano za-
równo krótki jej opis, jak i zadbano 
o przedstawienie zabytkowego zdję-
cia w reprodukcji (s. 146, poz. 341: 
„WŁADYSŁAW Jagiełło (ok. 1362- 
-1434)”, il.). Uściślenia wymagają je-
dynie data oraz imię fotografa, w któ-
rego zakładzie wykonana została 

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

1 | „Portret Władysława Jagiełły” ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, stan 
po konserwacji obrazu przeprowadzonej w 1912 r. w Krakowie, 1912 r., fotografia, Zakład Artystyczno- 
-Fotograficzny Antoniego Pawlikowskiego w Krakowie (własność prywatna)
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opisanej tu fotografii, wykonanej 
przed stu laty na użytek konserwator-
skiej dokumentacji, albo też specjal-
nie zamówionej w celu zilustrowania 
artykułu Stanisława Peszki, wydaje się 
historia samego portretu.

Według autora cytowanej publika-
cji „Portret olejny, malowany na płót-
nie, dużych rozmiarów (153 x 103 cm)” 
przedstawia Jagiełłę „naturalnej wiel-
kości do pasa, zwróconego w lewą stro-
nę, z wyciągniętemi przed się rękami. 
Twarz króla podłużna, o wysokiem 
prawie prostokątnem czole, dużym, 
długim i silnie zagiętym nosie; o cha-
rakterystycznym ostro zarysowującym 
się składzie kości policzkowych; o szczę-
ce dolnej zupełnie naprzód wysuniętej, 
długich siwych włosach z siwemi także 
wąsami i takąż małą brodą – robi na 
widzu nieprzyjemne wrażenie. Ubrany 
jest w czerwoną, pasem czarnym pod-
piętą suknię, na którą zarzucony zielo-
ny płaszcz bez rękawów, z futrzanym 

kołnierzem. Pod spodem obra-
zu napis: [...].

Portret ten – uważa Peszko 
– jest kopią siedemnastowiecz-
ną zapewne z jakiegoś starego, 
zupełnie zaginionego, wizerun-
ku króla. [...] według przyjętej 
tradycyi ma pochodzić z zamku 
królewskiego na Wawelu. Praw-
dopodobnie w XVIII  w. prze-
szedł do Wiśniowca na Woły-
niu, skąd po sprzedaży tegoż, 
niezbyt dawno, został naby-
ty i  ofiarowany Towarzystwu 
Przyjaciół Nauk w Wilnie” 
(s. 26). Jednak, jak słusznie za-
uważył w katalogu wawelskiej 
wystawy „Na znak świetne-
go zwycięstwa. W sześćsetną 
rocznicę bitwy pod Grunwal-
dem” w  2010 r. współcześnie 
opisujący ten portret Jerzy 
T.  Petrus, stwierdzenie to na-
leży uznać za bałamutne (t. I, 
s. 234). Obecnie uważa się bo-
wiem, że pierwowzoru obrazu 
można doszukiwać się raczej 
w  znajdującym się w kaplicy 
Trójcy Świętej na zamku w Lu-
blinie malowidle ściennym 
z portretem klęczącego kró-
la przed tronem Marii, w  sce-

nie adoracji i, że to ten właśnie portret 
posłużył do namalowania w XVIII w. 
– pochodzącego z dawnej kolekcji To-
warzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 
a od 1941 r. pozostającego w zbiorach 
wileńskiego Muzeum Sztuki Litew-
skiej (Lietuvos dailės muziejus) – por-
tretu Władysława Jagiełły z charakte-
rystycznymi, wyciągniętym przed sie-
bie rękoma (według informacji zawar-
tych w katalogu Letuvos valstybes ku-
rejai. XVI-XX a. primosius puses por-
tretai. I tomas XVI-XIX a. portretai, 
Vilnius 2006, s. 137, poz. 136 – ob-
raz ma wymiary 155 x 105 cm i zo-
stał ofiarowany do zbiorów Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie już 
w 1908 r.).

Portret ten posłużył do namalo-
wania wizerunku Władysława Jagieł-
ły, ale nie bezpośrednio, o czym pisa-
ła przed laty w artykule Z badań nad 
ikonografią Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Augusta Janina Ruszczycówna 

praca: „Kraków [po 1862], 
Adam Pawlikowski”, a pomo-
cą służyć nam w tym mogą 
pozostałe, prawidłowo poda-
ne fragmenty opisu, z tym naj-
ważniejszym – informacją, 
że jest to „fotografia portretu 
z XVIII w.” Tylko jakiego?

Identyczne zdjęcie królew-
skiego portretu, z podpisem 
„PORTRET KRÓLA WŁA-
DYSŁAWA JAGIEŁŁY / 
(własność Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk w Wilnie)”, ilustru-
je artykuł Stanisława Peszki, 
opublikowany pod takim wła-
śnie (zgodnym z nazwą ob-
razu) tytułem, w Sprawozda-
niu Towarzystwa Opieki nad 
Polskimi Zabytkami Sztuki 
i Kultury za rok 1912 (Spra-
wozdanie i wydawnictwo To-
warzystwa Opieki nad Polski-
mi Zabytkami Sztuki i Kultu-
ry za rok 1912, Kraków 1913, 
ss. 25-28).

Z zamieszczonego tam tek-
stu dowiadujemy się na wstę-
pie, że „wśród prac konserwa-
torsko-restauracyjnych, które 
w  ostatnim roku sprawozdaw-
czym [a więc w 1912 – WP] 
dzięki zabiegom [...] Towarzystwa zo-
stały wykonane, niepoślednie miejsce 
zajmuje restauracya, a przez to urato-
wanie od zupełnego zniszczenia portre-
tu króla Władysława Jagiełły, będące-
go [jak już wiemy] własnością Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”. Zdję-
cie przedstawia więc portret króla tuż 
po przeprowadzonej w 1912 r. w Kra-
kowie restauracji i zostało wykonane 
nie przez Adama, ale Antoniego Paw-
likowskiego, który już w 1910 r. znako-
wał swoje prace taką samą, jak na od-
wrocie oferowanego na aukcji zdjęcia, 
pieczątką o treści: „Zakład art. fotogra-
ficzny / A. PAWLIKOWSKI / Kraków, 
Sławkowska 27” (por. Katarzyna Ku-
dłacz i  Marta Miskowiec, Katalog wi-
niet krakowskich zakładów fotograficz-
nych w zbiorach Muzeum Historii Foto-
grafii im. Walerego Rzewuskiego w Kra-
kowie, Kraków 2008, s. 197, poz. 190).

Równie ciekawa, a może na-
wet jeszcze bardziej interesująca od 

2 | Malarz nieznany, „Portret Władysława Jagiełły”, XVIII w., olej, 
płótno (zbiory Muzeum Sztuki Litewskiej w Wilnie)

...............................................................................................................
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w  Sztokholmie w 1736  r., uznawany 
był za dzieło unikatowe.

Według przypuszczenia J. T. Pe-
trusa „Obraz wchodził najpewniej 
w  skład jakiejś serii wizerunków, ta-
kiej jakie np. zawieszano w ratuszach 
i pałacach. Napis informujący o  na-
malowanej osobie, umieszczony na 

tablicy u dołu, zajmuje prawie jedną 
czwartą powierzchni obrazu, lecz nie 
zawiera żadnych wskazówek o jego po-
chodzeniu” (ibidem). I choćby z tego 
względu portret ten wciąż pozostaje 
zagadką.

Wojciech Przybyszewski

(„Rocznik Muzeum Narodowe-
go w  Warszawie”, t. XXIII, Warsza-
wa 1979, ss. 211-269). Jak się bowiem 
wydaje, nieznany nam twórca obrazu 
wzorował się na którymś z dostępnych 
mu miedziorytów Arnolda Myliusa 
z 1594 r. z wizerunkiem króla, stano-
wiących odwrócone powtórzenie ana-
logicznego portretu z serii niewielkich 
pod względem rozmiarów (ok.  116 x 
81 mm), ale niezwykle cennych mie-
dziorytów Tomasza Tretera, sporzą-
dzonych do wydawnictwa Regum Po-
loniae Icones w 1591  r. Piękny, opra-
wiony w brązowa skórkę, lecz pozba-
wiony tekstu egzemplarz tego wydaw-
nictwa (edycja późniejsza, dokona-
na najprawdopodobniej w Krakowie 
w  1685 r., ryciny częściowo koloro-

wane i złocone) zachował się w zbio-
rach Muzeum Książąt Lubomirskich 
w Zakładzie Narodowym im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu i aż do ujawnio-
nego w 2007 r. w „Biuletynie Historii 
Sztuki” (nr 3-4, ss. 189-202) sensacyj-
nego odkrycia Hanny Widackiej o ko-
lejnym użyciu Treterowskich matryc 

4 | Tomasz Treter, 
„Władysław Jagiełło”, 
1591 r. [odbicie 
z 1685 r.], miedzioryt 
częściowo kolorowany 
(zbiory Muzeum Książąt 
Lubomirskich w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich 
we Wrocławiu)

5 | Arnold Mylius, 
„Władysław Jagiełło”, 
1594 r., miedzioryt (zbiory 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(ilustracje: Dom Aukcyjny 
OKNA SZTUKI w Warszawie, 
fot. Agata i Erazm Ciołkowie; 
2-5 – według katalogu wystawy 
„Na znak świetnego zwycięstwa. 
W sześćsetną rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem”, Zamek Królewski 
na Wawelu, Państwowe Zbiory 
Sztuki, Kraków 2010, s. 232, 
il. 12-13, s. 235, il. 17)

...........................................
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3 | „Władysław Jagiełło u stóp tronującej Marii 
z Dzieciątkiem”, fragment polichromii, 1418 r., 
kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie

...............................................................................
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Dom rodzinny jest za-
wsze szczególnym miej-
scem. Miejscem, z które-
go wynosi się wspomnie-

nia, niejednokrotnie kształtujące spo-
sób patrzenia na świat niemal przez 
całe życie. Może on także świadczyć 
o randze i osiągnięciach członków ro-
dziny, nabierając szczególnych warto-
ści wtedy, gdy są z nim związane oso-
by zasłużone dla kultury i sztuki. Z ta-
kim przypadkiem mamy do czynienia 
w Beńkowej Wiszni, dziś w obwodzie 
lwowskim na Ukrainie, gdzie prze-
trwał pałac hr. Fredrów, który służył 
trzem pokoleniom tej rodziny.

Pałac w Beńkowej Wiszni jest wart 
zainteresowania nie tylko z powodu 
jego związków ze sławnym komedio-
pisarzem oraz metropolitą Andrze-
jem Szeptyckim, ale także ze względu 
na wyjątkowy stan zachowania, biorąc 
pod uwagę losy rezydencji pozosta-
łych za wschodnią granicą Polski po 
1945 r. Przez trzy kolejne sezony, od 
2009 r., prowadzona była akcja inwen-
taryzacji zespołu pałacowo-parkowe-
go w Beńkowej Wiszni dzięki zaanga-
żowaniu Fundacji Willi Decjusza oraz 
pomocy obecnego gospodarza obiek-
tu − Wiszniańskiego Kolegium Rol-
niczego i zaangażowaniu studentów 
Wydziału Architektury Politechniki 

Krakowskiej przy współudziale stu-
dentów Politechniki Lwowskiej. Pro-
jekt otrzymał wsparcie finansowe Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. W wyniku prac powstała 

Pałac Fredrów
................................................................................................................................................

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1 | Pałac w Beńkowej Wiszni od zachodu, 
przed 1914 r.; widoczne niezachowane dziś 
attyki (wg Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji 
na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 8, 
Ossolineum, Wrocław 1996)

2 | Pałac od wschodu – elewacja ogrodowa

1
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dokumentacja, zapisująca nie tylko 
stan obecny, ale także dająca asumpt 
do bardziej jednoznacznych ustaleń 
dotyczących dziejów kompleksu pa-
łacowo-parkowego. W jego skład, 
oprócz samego pałacu, wchodzą dwie 
oficyny (północna i południowa) od 
strony zachodniej oraz kordegarda 
przy wschodnim skraju parku, w któ-
rym znajduje się wiele pomnikowych 
drzew, w tym wiele gatunków aklima-
tyzowanych.

Obecny układ przestrzenny zabu-
dowań jest efektem trwających, szcze-
gólnie intensywnie w drugiej i trze-
ciej ćwierci XIX w. działań budow-
lanych. Za najstarszy zachowany do 
dziś budynek uznać należy południo-
wą oficynę obecnego pałacu, jak po-
daje Roman Aftanazy, zwaną przez 
rodzinę Fredrów „Jackowym Dwo-
rem”. Tu bowiem zamieszkał Jacek 
Fredro po sprowadzeniu się do Beń-
kowej w 1797 r., natomiast dla dzie-
ci wraz z nauczycielem przeznaczo-
na była tzw. oficynka, zlokalizowana 
na wschód od wspomnianego wcze-
śniej budynku, na jego przedłużeniu. 
Dom Jacka Fredry był też przez pe-
wien czas siedzibą jego syna Aleksan-
dra i Zofii Skarbkowej. Z dawniejsze-
go dworu Siemieńskich, który miał tu 
istnieć od około połowy XVIII w., po-
zostały wówczas już tylko zgliszcza. 

Pierwsze prace budowlane, mające 
na celu wzniesienie nowej rezyden-
cji, ruszyły w 1833 r., a dawny „Jacko-
wy Dwór” stał się na powrót oficyną, 
co z pewnym rozgoryczeniem zano-
tował Aleksander Fredro, gdy dawny 
salon zamieniono na spiżarnię, gdzie 
kominek projektu Chrystiana Piotra 
Aignera znalazł się w warunkach, mó-
wiąc eufemistycznie, niezbyt sprzyja-
jących.

W trakcie prowadzonych prac in-
wentaryzacyjnych ujawnione zosta-
ły niejednorodności w strukturze pa-
łacu w Beńkowej Wiszni. Do najbar-
dziej wymownych należy przesunię-
cie ściany nośnej skrzydła południo-
wego względem ściany nośnej piwnic, 
które, biorąc pod uwagę zapiski pa-
miętnikarskie, można by uznać za za-
chowane piwnice wspomnianej „ofi-
cynki”. Nowy pałac miał bowiem po-
wstać na miejscu wspomnianego bu-
dynku, a od północy miał być zamy-
kany reliktami rezydencji Siemień-
skich. W trakcie prac w 2011 r. wstęp-
nie zbadano niskie podpiwniczenie 
znajdujące się pod północną częścią 
pałacu, jednak z pierwszych oględzin 
wnioskować można, że w dużej mie-
rze pochodzą one z XX w. Podziemia 
pałacu wymagają jeszcze badań, któ-
re umożliwiłyby zlokalizowanie re-
liktów osiemnastowiecznej zabudowy 
wspominanej w Trzy po trzy Aleksan-
dra Fredry.

Korpus pałacu ma kształt stosun-
kowo nieregularny, ale należy uznać, 
że jest to efekt zamierzonego działa-
nia projektowego. W rodzinnych za-
piskach, zbadanych przez Barbarę La-
socką, przechowana została wiado-
mość, jakoby Aleksander Fredro miał 
inspirować się romantycznymi do-
mostwami rodem z powieści Walte-
ra Scotta, w innym miejscu wspomina 

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

3 | Oficyna północna pałacu

4 | Dawny „Jackowy Dwór” – oficyna 
południowa

5 | Główna klatka schodowa pałacu

6 | Sala na parterze w trakcie ogrodowym

7 | Herb Bończa – detal plafonu w parterze 
skrzydła południowego

3

4
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się inspirację ryciną przygodnie ujrza-
ną w angielskim czasopiśmie. Data 
uwidoczniona na jednym z dwóch 
kartuszy elewacji wschodniej: „1835” 
z adnotacją „BUDOWAŁ” wyznacza 
zapewne zamknięcie budowy pałacu 
na pewnym etapie, jednak nietożsa-
mym z jego obecną formą. 

Co do działań budowlanych na te-
renie całego zespołu, obecnie znane 
informacje nie pozwalają na pełną re-
konstrukcję zdarzeń. Wiemy jednak, 
że pięć półkoliście zamkniętych okien 
w środkowej części elewacji ogrodo-
wej stanowiło wówczas otwarty ga-
nek, rodzaj podcieni. W 1841 r. po-
wstała w parku oranżeria. Rok póź-
niej, pod koniec 1842 r., do południo-
wo-zachodniego krańca pałacu dobu-
dowany został pawilon ogrodowy. Tak 
ukształtowana siedziba już w 1849  r. 
na osiem lat została jednak opusz-
czona przez rodzinę Fredrów, którzy 

wyjechali do Francji. W tym samym 
roku, kiedy Aleksandrostwo powró-
ciło do Beńkowej, syn – Jan Alek-
sander wziął ślub z Marią Mierów-
ną. Niestety, zmarła ona przedwcze-
śnie w 1862 r. Jan Aleksander miał re-
alny wpływ na pałac dopiero od oko-
ło dekady po śmierci Marii, jednak 
powzięte przez niego prace były za-
krojone na szeroką skalę. Uzupełniał 5

6
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wyposażenie rezydencji poprzez za-
kupy w Wiedniu i Lwowie, dokonał 
zmian w opracowaniu dekoracji pół-
nocnego tympanonu z kartuszem 
herbowym, w  czym osobiście miał 
uczestniczyć. Dawny ganek zamienio-
ny został na salon poprzez zamknięcie 
arkad portfenetrami. W  1876 r. zbu-
rzono pawilon ogrodowy, trwały też 
zapewne prace przy więźbie dacho-
wej, gdyż zidentyfikowano inskryp-
cję na jednej z  belek: „Jan Kuryło 26/
VI 1876”. Niecałe trzy tygodnie póź-
niej umarł Aleksander Fredro, jednak 
fakt ten nie stanowił istotnej cezury 
w  dziejach pałacu. Prace trwały na-
dal, a wydaje się, że zaczęły dobiegać 
końca około 1886  r., kiedy pojawiły 
się wzmianki w rodzinnych zapiskach 
o  tarasach i kamiennych schodach, 
jednak trzy lata później, w roku prze-
kazania pieczy nad majątkiem wnuko-
wi Aleksandra − Andrzejowi Fredrze, 
zmieniane było pokrycie zarówno pa-
łacu, jak i oficyn. 

Koniec XIX w. − to kontynuacja 
prac wykończeniowych. Wówczas 
też, pod opieką Andrzeja, ożenione-
go z  Felicją Szczepańską w 1892 r., 
Beńkowa przeżywa rozkwit. Zatrud-
niony zostaje sztukator: P.W. Hara-
simowicz, który opracowuje deko-
racje zarówno wnętrz (wysokiej kla-
sy plafony przynajmniej sześciu sal), 
jak i elewacji. „1896” – to data na 
drugim kartuszu, tym razem z adno-
tacją „ODNOWIŁ”. Niestety, dwa 
lata później Andrzej Fredro, wów-
czas marszałek szlachty powiatu ru-
deckiego, niespodziewanie umie-
ra. Klucz rudecki wraz z pełnym wy-
posażeniem przechodzi w dyspozy-
cję owdowiałej Felicji, gdyż małżo-
nek uczynił ją jedyną spadkobier-
czynią majątku. Trzy lata później za-
wiera ona powtórnie związek sakra-
mentalny, tym razem z Aleksandrem 
Skarbkiem. Czasy rozkwitu Beńko-
wej skończyły się definitywnie. Feli-
cja, bezdzietna, nie przebywa w tych 
okolicach, natomiast doraźne po-
trzeby finansowe realizuje środkami 
uzyskanymi ze stopniowej parcela-
cji klucza. Zachowana koresponden-
cja zaświadcza o próbach przekaza-
nia potomkom Aleksandra pamiątek 

rodzinnych, jednak nie wiemy, czy 
były realizowane. W latach Wielkiej 
Wojny, jak wzmiankuje Tadeusz Szy-
dłowski w Ruinach Polski, następu-
je spustoszenie dworu z pamiątka-
mi po Aleksandrze. Niejasne są rów-
nież losy biblioteki Fredrowskiej, 
mającej liczyć około 10 tys. tomów, 
co do której pojawiają się sprzeczne 

informacje (według jednych miała 
być przekazana do Ossolineum, we-
dług innych spłonąć w trakcie wojny 
1919 r.). Faktem jest, co zaliczyć na-
leży do ewenementów, że zachowa-
ły się na miejscu oryginalne szafy bi-
blioteczne z drugiej połowy XIX w. 

W 1919 r. nastąpiła całkowita 
zmiana funkcjonowania pałacu. Zo-
stał on sprzedany przez Felicję secun-
do voto Skarbek Towarzystwu Go-
spodarczemu we Lwowie. W między-
wojniu zniknęły wieńczące pałac at-
tyki balustradowe z wazonami, wpro-
wadzono niewielkie zmiany w dyspo-
zycji wnętrz. W 1939 r. Towarzystwo 
Gospodarcze przekształcone zostało 
w Wiszniańskie Rolnicze Technikum 
Sadowniczo-Ogrodnicze. Status zabu-
dowań zespołu pałacowego od tamtej 
pory jest niezmienny: są to sale wykła-
dowe wraz z niezbędnym zapleczem. 
Dzięki temu pałac w Beńkowej Wiszni 
przetrwał do naszych czasów w wyjąt-
kowo dobrym stanie. Lata sześćdziesią-
te XX w. przyniosły jeszcze prace zwią-
zane m.in. z budową kanału mające-
go zapewnić właściwą wentylację ścian 
obwodowych budynku. 

Niestety, obiekt nie przechodził 
gruntownego remontu od wielu już 
lat, wszelkie prace mają charakter do-
raźny, system wentylacji grawitacyj-
nej w budynku nie jest drożny, a więk-
szość okien należy zaliczyć do kate-
gorii „nieotwieralnych”. Wszystko to 
powoduje narastające zawilgocenie 
wnętrz − intensywnie użytkowanych 
sal wykładowych. Obecni gospoda-
rze niestety nie dysponują środkami 
umożliwiającymi przeprowadzanie 
większych prac remontowych, a zdo-
byte fundusze wystarczają tylko na 
tak naglące potrzeby, jak np. wymia-
na rynien. Dzięki jednak zaangażowa-
niu wielu ludzi dobrej woli udało się 
w 2009 r. zorganizować w jednej z sal 
na parterze izbę pamięci rodziny Fre-
drów i Szeptyckich.

Wykonane w pałacu w Beńko-
wej Wiszni prace inwentaryzacyjne 
na pewno będą miały wpływ na przy-
szłość tego zespołu, jednak jedno-
znaczne zdefiniowanie jego przyszłej 
funkcji jest w chwili obecnej bardzo 
trudne. Wszystkie zaangażowane stro-
ny zgadzają się co do tego, by był to 
obiekt w możliwie najszerszym zakre-
sie związany z działalnością kulturalną. 
Miejmy nadzieję, że właściwie zostanie 
wykorzystany potencjał tego miejsca. 

Andrzej Bruno Kutiak 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

8 | Piec kaflowy, wyprodukowany w wytwórni 
L. & C. Hartmuth we Lwowie, druga poł. XIX w.

(zdjęcia: 2-8 – Andrzej Bruno Kutiak)

.............................................................................
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rozwiązaniu ganek miał mieć formę 
otwartą, ostatecznie jeszcze w pro-
cesie administracyjnym zdecydo-
wano się wprowadzić ściany boczne 
i  frontową, a filary zastąpić pilastra-
mi i uprościć sylwetkę okien. Ponadto 
zredukowano detal architektoniczny 
− w ganku uproszczono profil gzym-
su i zrezygnowano z okulusa, a w kor-
pusie głównym zrezygnowano z de-
koracyjnych zwieńczeń opasek o for-
mie zwornika, za to w trakcie wyko-
nywania budynku wprowadzone zo-
stały w elewacji frontowej dodatkowe 
pilastry toskańskie, flankujące skraj-
ne okna. Z oryginalnego detalu pozo-
stały jedynie dekoracyjne lustra pod-
okienne, z formą okręgów w central-
nej części. 

Niestety, całe bogactwo deta-
lu plebanii w Kroczycach zostało 
zniszczone w wyniku prowadzonych 
w XX w. remontów. Zachowały się je-
dynie gzymsy oraz częściowo pilastry 

plebanii (dziś już go nie ma), ostatecz-
nie jednak zdecydowano o usytuowa-
niu nowej plebanii wzdłuż linii zabu-
dowy drogi dojazdowej do Kroczyc. 
Architektura obiektu o eleganckiej 
formie polskiego dworu pozostała bez 
zmian. 

Plebania powstała jako niski bu-
dynek parterowy, niepodpiwniczo-
ny, z poddaszem nieużytkowym. Ścia-
ny kondygnacji nadziemia i funda-
mentowe zaprojektowano jako mu-
rowane z cegły pełnej i lokalnego ka-
mienia wapiennego. Architektonicz-
nie plebania miała się odwoływać do 
architektury dworkowej, stąd zarów-
no jej gabaryty − wydłużona bry-
ła z uproszczonym dachem dwuspa-
dowym, jak i  ukształtowanie detalu, 
łącznie z otynkowaniem elewacji. Ele-
wacja frontowa została zaprojektowa-
na jako dziewięcioosiowa, z trzema 
centralnymi osiami zlokalizowanymi 
w subtelnym ganku, którego tympa-
non miał się wspierać na czterech fi-
larach toskańskich, z których skraj-
ne zostały zdwojone. W pierwotnym 

Do czasu wybuchu pierw-
szej wojny światowej pro-
jekt y architektonicz-
no-budowlane w zabo-

rze rosyjskim podlegały zatwierdza-
niu w Rządzie Gubernialnym, w przy-
padku budownictwa sakralnego opi-
niowaniu podlegały wszystkie zamie-
rzenia budowlane − od gmachów ko-
ścielnych po mury cmentarzy i tere-
nów przyświątynnych. Przy polityce 
rusyfikacyjnej władz, często wrogiej 
kościołowi katolickiemu, budowa no-
wych obiektów wiązała się z wieloma 
komplikacjami i zakazami. Subtelną 
formą oporu przeciwko władzom za-
borczym stało się tu korzystanie z roz-
wiązań stosowanych w architekturze 
wernakularnej. Obok bezpośrednich 
odwołań do stylów historycznych 
pojawił się w architekturze sakralnej 
również nurt nawiązujący do budow-
nictwa regionalnego. Rzadkim roz-
wiązaniem łączącym oba te nurty jest 
zespół sakralny w Kroczycach, leżą-
cych na ówczesnych obrzeżach Kró-
lestwa Polskiego, na terenie Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej. Zespół ten 
pochodzi z końca XIX w. i obejmuje: 
kościół z plebanią oraz towarzyszące 
im obiekty gospodarcze. 

W kieleckim Archiwum Państwo-
wym w zbiorze archiwaliów Rządu 
Gubernialnego Kieleckiego (RGK31, 
sygn. nr 17538) zachował się pro-
jekt budowlany plebanii kroczyc-
kiej; niestety, nie zachowały się pla-
ny kościoła. Projekt plebanii pocho-
dzi z  1886  r. Korekta oryginalnych 
rozwiązań projektowych nastąpiła już 
na etapie ich zatwierdzania, w odnie-
sieniu do lokalizacji budynku i detalu 
architektonicznego. Obiekt miał po-
wstać w miejscu istniejącego budynku 

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

Plebania i kościół 
w Kroczycach

1 | Plebania w Kroczycach, a w dali kościół

................................................................................
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w ścianach bocznych ganku i elewacji 
frontowej, a pozbawiona podziałów 
współczesna stolarka wręcz degradu-
je ten zabytek. Elewacja tylna, na sku-
tek umiejscowienia wejścia – ganku 
kuchennego w północnej części bu-
dynku, pozbawiona została symetrii. 
Dodatkowo zaprojektowano więk-
sze okno w pomieszczeniu kuchni, co 
było zapowiedzią nowych tendencji 
w budownictwie tego okresu. 

Podział wnętrza budynku plebanii 
nawiązuje do typowego rozplanowa-
nia dworu w układzie dwutraktowym, 
z centralnie umiejscowioną sienią i re-
prezentacyjnymi pomieszczeniami ja-
dalni i pokoju od strony frontowej. 
Z kolei towarzyszące plebanii budyn-
ki gospodarcze, pochodzące z póź-
niejszego okresu, odtwarzają w elewa-
cjach tak charakterystyczną dla juraj-
skich krajobrazów estetykę kontrastu 
pomiędzy czerwienią cegły flankują-
cej narożniki i podkreślającej nadpro-
ża z bielą tynku lub kamienia wapien-
nego ścian.

Do architektury wernakularnej 
nawiązuje też kościół w Kroczycach. 
Powstał on około 1895-1898 r. (kon-
sekracja w 1912 r.) na miejscu wcze-
śniejszego obiektu i w szczególny spo-
sób łączy rozwiązania architektury re-
gionalnej i historycznej. 

Jego plan ma kształt krzyża. Jest 
budynkiem salowym, z niską nawą 
przesklepioną kolebką o profilu ko-
szowym, z pseudotranseptem utwo-
rzonym przez dwie kaplice o nie-
wielkich szczytach wyodrębnionych 
w  bryle oraz również wydzielonym 
bryłowo, węższym prezbiterium za-
kończonym półkolistą absydą, ze skle-
pieniem kolebkowym o tej samej wy-
sokości, co nawa główna. We wnętrzu 
nawy od strony kruchty wprowadzo-
na została empora organowa. 

Elewacja frontowa kościoła 
w Kroczycach tylko nieznacznym ry-
zalitem wysunięta jest przed lico kor-
pusu nawowego, tworząc rodzaj kur-
tynowego westwerku, przesłaniają-
cego niższą część korpusu. W całości 
została wykonana z wydobywanego 
w regionie kamienia wapiennego. Ob-
robiony kamień często był wykorzy-
stywany w lokalnym budownictwie, 

a  jego urodę dodatkowo podkreślano 
kontrastowym użyciem cegły. Fasada 
świątyni w Kroczycach nie otrzyma-
ła nie tylko tego zestawienia, ale tak-
że wyraźnie potraktowanego deta-
lu. Takie działanie dotyczyło zwykle 
obiektów przeznaczonych do otyn-
kowania, ponieważ kamień wapien-
ny uznawano za materiał nasiąkliwy, 
mniej trwały i dlatego obiekty waż-
niejsze, o ścianach murowanych z ka-
mienia wapiennego, na ogół były tyn-
kowane. Z drugiej jednak strony do-
kładna obróbka kamienia wapienne-
go, ze starannym spoinowaniem, jak 
na elewacji kroczyckiego kościoła, ce-
chuje obiekty, w których faktura i ko-
lor kamienia są celową cechą estetycz-
ną wyróżniającą elewacje. Redukcja 
detalu może wynikać już z nowych 
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tendencji w architekturze, zapowiada-
jących późniejsze rozwiązania. 

Brak detalu w elewacji kościoła 
w Kroczycach nie pozwala na dokład-
ne zdefiniowanie jego stylu. Półkoli-
ście zamknięte okna oraz podział ele-
wacji bocznych mogłyby jednak okre-
ślić go jako noszący cechy neobaroku, 
ale już w ewidentnie neobarokowym 
stylu rozwiązane są hełmy wież i sy-
gnaturka. Z kolei wyodrębniony układ 
dwuwieżowy, o wieżach kilkukondy-
gnacyjnych, z niskim tympanonem 
w centrum, zmniejszenie otworów 
okiennych w dolnych kondygnacjach 

2 | 3 |  Elewacja frontowa (2) 
oraz wnętrze (3) kościoła w Kroczycach

(zdjęcia: Sebastian Wróblewski)

...............................................................................
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oraz brak wyraźnego detalu przy wy-
korzystaniu kamienia jako estetycz-
nego rozwiązania elewacji − mogą 
być inspirowane stylem romańskim, 
przez co kroczycki kościół można od-
czytywać jako wzorowany na krakow-
skim kościele św. Andrzeja. Świątynie 

powstałe w tym okresie na obszarze 
guberni kieleckiej często odwoływa-
ły się czy to formą bryły, czy detalem 
do architektury krakowskiej, w  celu 
podkreślenia wspólnoty kulturowej 
i historycznej z ziemiami leżącymi 
w zaborze austriackim, więc również 

w  kroczyckim kościele tego typu na-
wiązanie mogło być zastosowane.

Elewacje boczne świątyni w Kro-
czycach nie są oblicowane kamieniem 
w całości, jedynie formy lizen w ele-
wacjach zostały obłożone czerwonym 
piaskowcem. Wnętrze kościoła, po-
dobnie jak układ dachu o małym kącie 
spadku, jest wyjątkowo niskie. Znaj-
dują się w nim interesujące osiem-
nastowieczne obrazy, przedstawiają-
ce Matkę Boską i św. Marię Magdale-
nę, pochodzące z  poprzedniej świąty-
ni. Ujęte są w neorokokowe ramy oł-
tarzy bocznych.  Styl ten został wybra-
ny jako oprawa ołtarzy zapewne z uwa-
gi na rokokowe relikwiarze i inne ro-
kokowe elementy wyposażenia, zacho-
wane z poprzedniej świątyni. Unikato-
wy jest ołtarz główny, w kształcie gro-
ty z Lourdes, wykonany z lokalnie eks-
plorowanego kalcytu, co jest również 
odwołaniem do miejscowej tradycji 
budowlanej.

Sebastian Wróblewski

Spotkanie z książką

Warszawskie Wydawnictwo Fotoartprint opublikowało pod koniec 2011 r. 
książkę autorstwa Andrzeja Cereniewicza pt. Cmentarze ewangelickie 

w Warszawie. Przewodnik praktyczny. Autor tekstu i zdjęć oraz pomysłodaw-
ca przewodnika jest jednocześnie właścicielem Wydawnictwa Fotoartprint; od 
dawna interesuje się sztuką sepulkralną. 

Andrzej Cereniewicz pisze we wstępie: „Cmentarze 
ewangelickie (augsburski i reformowany) opowiadają 
o zasłużonych dla Polski rodzinach, w większości obce-
go pochodzenia. Tutaj właśnie spoczęło wiele wybitnych 
postaci, które z wyboru zostały Polakami i w godzinach 
próby oddały swojej nowej ojczyźnie wszystko, co miały”.

Oba cmentarze ewangelickie: augsburski przy ul. Mły-
narskiej 54/56/58 oraz reformowany przy ul. Żytniej 42 
w Warszawie są mało znane. Ostatnio opisał je w 1989 r. 
Eugeniusz Szulc. 

Przewodnik Andrzeja Cereniewicza ma charakter 
„spacerownika”, który po wybranych przez autora trasach 
(trzech na cmentarzu ewangelicko-augsburskim i jednej 
na cmentarzu ewangelicko-reformowanym) prowadzi nas 
wśród najciekawszych nagrobków najbardziej znanych 
postaci czy rodzin spoczywających na tych nekropoliach; 
opisanych jest ponad 150 grobowców. Nie sposób przy-
toczyć tu wszystkich, wymieńmy więc najbardziej znane.

Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim spoczywa-
ją m.in.: Szymon Bogumił Zug, Stanisław Lorentz, Kon-
stanty Edward Schiele, rodzina Gebethnerów, Emil i Jan Wedlowie, Samuel 
Bogumił Linde, rodzina Kolbergów, Wojciech Gerson, Tadeusz S. Jaroszew-
ski, rodzina Strausów (przewodnik dedykowany został Witoldowi Strausowi, 
zmarłemu w ub. roku przewodniczącemu Społecznego Komitetu Opieki nad 
Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego). Na cmentarzu ewange-

licko-reformowanym pochowani zostali m.in.: Jan Stanisław Bystroń, Michał 
Arct, Stefan Żeromski, Olga Niewska, Karol Beyer, rodzina Leopolda Kronen-
berga, Ludwik Wincenty Norblin, Adolf Adam Loewe, Władysław i Bohdan 
Marconi, Leopold Szyller. 

Nagrobki w przewodniku przedstawione zostały we-
dług schematu: najpierw autor opisuje spoczywające 
na cmentarzach osoby i ich życiorysy, potem grobow-
ce (materiał, z którego zostały wykonane, nazwiska 
projektantów, rzeźbiarzy, autorów dekoracji). Na koń-
cu tekstu w ramkach zamieszczone zostały odsyłacze do 
opisanych w przewodniku grobów przedstawicieli po-
dobnych zawodów. Wyjątkiem są nagrobki osób „zmar-
łych w tragicznych okolicznościach”. Pierwszy w tej 
grupie jest grobowiec rodziny znanych przemysłowców 
Schweitzerów (najmłodszy syn Emil zginął w 1935 r. 
podczas próby bicia rekordu prędkości w wyścigu moto-
cyklowym, gdy miał 25 lat), ostatni – poległego w ka-
tastrofie samolotu pod Smoleńskiem w 2010 r. księdza 
Adama Pilcha (oba grobowce na cmentarzu ewangelic-
ko-augsburskim). 

Andrzej Cereniewicz dotarł do wielu rodzin pocho-
wanych na obu cmentarzach osób; ich wspomnienia wy-
korzystane zostały w przewodniku, a zdjęcia z rodzin-
nych archiwów (np. reprodukcje przedwojennych reklam 
znanych firm) wzbogaciły materiał ilustracyjny.

Autor zamieścił też w przewodniku szkic dziejów cmentarzy ewangelickich 
oraz  indeks pochowanych na obu nekropoliach osób.  

Ten cenny przewodnik można kupić (cena: 25 zł) w kancelariach cmenta-
rzy ewangelickich oraz w kościołach lub za pośrednictwem strony interneto-
wej wydawcy (www.fotoartprint.pl).

PRZEWODNIK PO CMENTARZACH EWANGELICKICH
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sprzed pierwszej wojny światowej wy-
mieniają po kilkadziesiąt willi, pen-
sjonatów i hoteli w nadbałtyckich 
kurortach, opatrzonych kobiecymi 
imionami.

A w jakich rejonach naszego kra-
ju i w jakich typach miejscowości 
zwyczaj nadawania indywidualnych 
imion domom święcił triumfy popu-
larności? Dokładne prześledzenie wy-
kazu obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków daje wystarczająco klarow-
ny obraz swoistej topografii tego zwy-
czaju, przy założeniu, że w rejestrze 
jest zawarty tylko pewien procent 
obiektów z interesującego nas okre-
su od końca XIX w. do drugiej wojny 
światowej. 

Jest wiele miast, w których nie 
spotykamy willi z imionami, jedy-
nie pensjonaty i hotele oraz pocho-
dzące z wcześniejszych okresów ka-
mienice mają swoje nazwy. Dość licz-
ną grupę miejscowości z zabytkowymi 
willami, noszącymi ujęte w rejestrze 
imiona, stanowią uzdrowiska. Wśród 
nich prym wiodą Nałęczów, Kryni-
ca-Zdrój, Rabka-Zdrój, Szczawnica 
i Busko-Zdrój. Z grupy nadbałtyckich 
kurortów wymienić trzeba Międzyz-
droje, Gdańsk, Sopot, Krynicę Mor-
ską i Gdynię. Na południu Polski bez 

Wierzono, że osoba obdarzona da-
nym imieniem przejmie wraz z nim 
określone cechy charakteru. 

Także domostwa otaczano wy-
jątkowym szacunkiem i niejako per-
sonifikowano, opatrując konkretny-
mi imionami. Podejście do własne-
go domu, w którym ogniskowało się 
życie całej rodziny, było diametralnie 
inne od współczesnego traktowania 
przez wielu, zwłaszcza młodych ludzi, 
swego miejsca zamieszkania jako tyl-
ko jednego z kolejnych etapów bardzo 
mobilnego życia. Własne wille nie 
były dla pokoleń naszych przodków 
miejscami anonimowymi; w miejscu, 
gdzie wybudowano dom, często tru-
dem wielu lat życia, zapuszczano na 
ogół korzenie na długo.

Według sopockiego architek-
ta Brunona Wandtke tradycja nada-
wania rezydencjom i willom imion 
bóstw i kobiet sięga starożytnego Rzy-
mu. W XVIII w. właściciele reprezen-
tacyjnych posesji w Austrii i  Szwaj-
carii zaczęli nadawać swoim domom 
imiona żon i kobiet panujących ksią-
żąt i królów. W niedługim czasie na 
elewacjach alpejskich pensjonatów 
pojawiły się kobiece imiona, a modę 
tę do północno-wschodniej Euro-
py przynieśli Niemcy. Przewodniki 

Spacerując ulicami Milanów-
ka i innych dawnych podwar-
szawskich miejscowości letni-
skowych i uzdrowiskowych, 

jak Konstancin czy Podkowa Leśna, 
na fasadach niektórych willi bez tru-
du napotkamy wyeksponowane ich 
nazwy, czasami tworzące ozdobne 
kompozycje literowo-ornamentalne. 
W okresie od końca XIX w. do cza-
sów drugiej wojny światowej więk-
szość nieruchomości w tych miejsco-
wościach opatrzona była indywidu-
alnymi nazwami, zapisanymi w księ-
gach hipotecznych i umieszczanymi 
na tabliczkach adresowych.

Do nadawania imion nasi przod-
kowie przywiązywali zawsze dużą 
wagę; czasem przypisywali im znacze-
nie wręcz magiczne czy symboliczne. 

Imiona  
przedwojennych willi

WOKÓŁ TRADYCJI

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

1 | Fragment elewacji frontowej willi „Kreolka” 
z 1928 r. przy ul. Podgórnej, stan z 2008 r.

2 | Szczyt  wzniesionej w  1924 r. willi 
„Leśniczanka” przy ul. Pasiecznej
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Nabywcy parceli w Milanówku do-
ceniali główne atuty letniska, jak zie-
leń, leśne przestrzenie, życie na łonie 
natury w dużych zadbanych ogrodach, 
czemu wyraz dawali także w nadawa-
niu swoim domostwom nazw nawią-
zujących do fauny i flory. Jest więc 
m.in. „Starodrzew”, „Olszynka”, „Pod 
Dębem”, „Dworek Dęby”, „Pod Sosną”, 
„Borówka”, „Konary”, „Narcyz”, „Ka-
lina”, „Irys”, „Wrzos”, „Róża”, „Kalina”, 
„Las”, jak również „Sówka”, „Ptaszyna”, 
„Pod Orłem”, „Sokół” i nazwy o piesz-
czotliwym zabarwieniu, jak „Pszczół-
ka” czy „Muszka”.

Stosunkowo niewielką grupę two-
rzą nazwy przywołujące postacie z mi-
tologii i legend lub będące nawiąza-
niami literackimi („Wenus”, „Miner-
wa”, „Temida”, „Elektra”, „Dewajtis”, 
„Weneda”), natomiast bardziej licz-
ną – wszelkie nazwy z odniesieniem 
geograficznym, jak m.in. „Dalmacja”, 
„Afrykanka”, „Greczynka”, „Italia”, 
„Marsylianka”,  „Zakopianka”.

Niektóre nazwy miały akcento-
wać jakąś szczególną cechę willi bądź 

„Ludwinek”, „Piotrusin”, „Michalinek”, 
„Basieńka”, „Stasinek”, „Alusin”, „Iru-
sia”, „Kaziuchna”, „Olesin”, a także wie-
le wariantów zdrobnień tych samych 
imion. I tak mamy  „Zosin”, „Zosiulę”, 
„Zofinek” i „Zosinek”, a obok „Wan-
dy” i  „Wandzina” jest też „Wandusin”. 

Do drugiej grupy, choć mniej licz-
nej, należą imiona willi pochodzące 
od nazwisk właścicieli, jak chociaż-
by „Pilawin”, „Klamborówka”, „Po-
mianówka”, „Szopówka”, „Szabłówka”, 
„Sosnowica”, „Lisówka”, „Narkiewi-
czówka”, „Świątkówka”, „Maciejówka” 
(od nazwiska Maciejewski, a  nie od 

imienia Maciej), „Jasin” (od nazwi-
ska Jasiński). Ciekawym przykładem 
kompilacji jest „Modbolsal”, gdzie 
nazwa pochodzi od imion  Modesty 
i Bolesława Sikorskich oraz od nazwi-
ska Antoniego i Karoliny Salaków, na-
tomiast nazwa „Eljota” jest pochod-
ną pierwszych liter imion właścicie-
li: Leona i Jadwigi,  „Eta” – Eugenii 
i Tadeusza, a „Marygen” – zestawie-
niem fragmentów imion Marii i Eu-
geniusza.

konkurencji w tej dziedzinie pozosta-
je Zakopane, a wokół Warszawy daw-
ne miejscowości letniskowe – Kon-
stancin, Milanówek, Podkowa Leśna, 
Otwock, Brwinów.

W analizie nazewnictwa wil-
li w  Milanówku nieocenioną pomoc 
stanowi mapa miejscowości z lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku z zazna-
czonymi około 240 nazwami nieru-
chomości oraz przedwojenne księ-
gi hipoteczne, których największy ze-
spół pt. „Hipoteka w Grodzisku Ma-
zowieckim” przechowuje Archiwum 
Państwowe m.st. Warszawy, Oddział 
w Grodzisku Mazowieckim. Na tej 
podstawie można pokusić się o próbę 
wydzielenia kilku zasadniczych grup 
nazw nieruchomości.

Najbardziej liczną grupę stanowią 
nazwy pochodzące od imion właści-
cieli lub członków ich rodzin. Mogły 
być one bezpośrednim przeniesieniem 
podstawowej wersji imienia (np. wille 
„Jolanta”, „Jerzy”, „Józefina”, „Waleria”, 
„Apolonia”, „Jadwiga”) lub najprost-
szą jego pochodną, jak „Jerzówka”, 
„Danielówka”, „Mironówka”, „Stasin”, 
„Emanów”, „Helenówka”, „Mieczy-
sławówka”, „Antonin” i dziesiątki in-
nych, ale nie brak też przykładów nie-
mal niczym nieograniczonej tendencji 
do zdrabniania. I tu można długo wy-
mieniać całą galerię – np.  „Jadwinek”, 

WOKÓŁ TRADYCJI

3 | Szczyt frontowy willi „Dalmacja” z lat 
trzydziestych  XX w. przy ul. Spacerowej

4 | Fragment elewacji frontowej willi 
„Jutrzenka” z 1911 r. przy ul. Wielki Kąt

5 | Wystawka piętra willi „Nusin” z 1911 r. przy 
ul. Prostej

(zdjęcia: Maria Smoleń)

...............................................................................
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ona nadawana nieruchomości jeszcze 
przed wzniesieniem domu i wpisywa-
no ją do księgi hipotecznej najczęściej 
zakładanej przy zakupie lub wydzie-
leniu nieruchomości. Hipoteczne na-
zwy nieruchomości są wyeksponowa-
ne w  tytułach ksiąg zarówno prowa-
dzonych w języku rosyjskim dla parceli 
sprzed pierwszej wojny światowej, jak 
też w języku polskim w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego.    

Przedwojenne upodobanie do 
nadawania imion własnym pose-
sjom znajduje też kontynuatorów 
współcześnie i na wielu nowych bu-
dynkach pojawiają się wyekspono-
wane w szczytach ich nazwy, co wy-
gląda całkiem naturalnie zwłaszcza 
w przypadku domów prezentują-
cych różne warianty stylu dworko-
wego. Czasem jednak zauważalna 
jest tendencja do przesady, gdy wy-
złocone litery dumnie ozdabiają ni-
jaki, klockowaty budynek w kształ-
cie popularnego niegdyś sześcianu. 
Ale jak mawiali przodkowie: „de gu-
stibus non est disputandum...”

Maria Smoleń

Boską” (od mozaiki w elewacji fronto-
wej), a o „Ostromirze” często mówio-
no willa „Pod Góralem” (ze wzglę-
du na niegdyś istniejący fresk w niszy 
przy wejściu).

Właściciel projektujący nazwę dla 
nabywanej nieruchomości (czasami 
wydzielanej z większej parceli) otrzy-
mywał pisemne zaświadczenie od 
urzędu gminy o braku przeszkód do 
jej nadania – chodziło o to, by nie du-
blować nazewnictwa. Dzięki temu na-
zwy nieruchomości wpisane przy na-
zwisku odbiorcy listu lub pocztówki 
przez wiele lat zastępowały pełny ad-
res i wystarczały do jego jednoznacz-
nej identyfikacji. Dopiero scalenie 
rozparcelowanych dawnych dóbr Mi-
lanówek, Grudów oraz Czubin lit. A 
i utworzenie z nich w 1919 r. samo-
dzielnej jednostki administracyjnej 
spowodowało przypadki powtórek 
nazw nieruchomości w obrębie Gmi-
ny Letnisko Milanówek (chociażby 
trzy „Jutrzenki”, dwa „Zacisza”, dwie 
„Krakowianki”). 

Przyjęło się na ogół przypisywać 
nazwę wystawionemu na posesji bu-
dynkowi mieszkalnemu, jednak była 

jej otoczenia. Jest więc „Potęga”, „Rze-
picha”, „Polanka”, „Zacisze”, „Słonecz-
na”, „Zielony Dworek”, „Pagórek”, 
„Przydroże” i wiele innych, których 
imiona odzwierciedlają inwencję ich 
właścicieli. Pewne nazwy uzewnętrz-
niały uniwersalne wartości („Prze-
zorność”, „Swoboda”, „Radość”, „Pra-
ca”), inne bardziej podkreślały pra-
gnienie szczęśliwego życia rodzinnego 
we własnym domostwie („Promien-
na”, „Szczęśliwa”, „Miła”, „Mój Dom”, 
„Uciecha”).

Wybór imienia dla własnego 
domu zależał na ogół od pomysło-
wości, sentymentów i upodobań wła-
ścicieli. Genezy niektórych wielce in-
dywidualnych nazw (np. „Imianpo”, 
„Aljora”, „Elibór”, „Imielinek”) nie 
sposób wyjaśnić bez kontaktów z wła-
ścicielami i mieszkańcami, o ile wie-
dza na ten temat została im przekaza-
na przez starsze pokolenia. 

Niektóre wille oprócz nazw hipo-
tecznych nosiły też nazwy zwyczajo-
we, podyktowane jakimś charakte-
rystycznym elementem ich wyglądu, 
np. willa „Sulima” jest bardziej znana 
w Milanówku jako willa „Pod Matką 

Spotkanie z książką

W ostatnich latach ukazało się w Polsce wiele publikacji dotyczących róż-
nych aspektów życia prywatnego i społecznego w XIX i na początku XX w. 

Na naszych łamach prezentowaliśmy już m.in. książkę W ziemiańskim dworze 
Mai Łozińskiej („Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2, 2011 r., s. 30), a ostatnio 
Smaki dwudziestolecia. Zwyczaje kulinarne, bale i bankiety tej samej autor-
ki (nr 1-2, 2012 r., s. 45). Traktują one o czasach niezbyt odległych – zda-
rzają się wszak pisane jeszcze niedawno relacje bezpośred-
nich uczestników wydarzeń, którzy wspominają przedwo-
jenne dzieciństwo – a jednak fascynujących przez swoją od-
mienność, ówczesny stosunek do tradycji i odchodzące już 
w zapomnienie mody i styl życia. Te właśnie wartości sprzed 
ponad stu lat przywołuje także niedawna publikacja Toma-
sza Adama Pruszaka O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje 
świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy (PWN, Warszawa 
2011).

Ziemianie, jako spadkobiercy dawnej szlachty, przez 
cały XIX w. oraz na początku XX stulecia kultywowali wie-
le polskich obyczajów, w tym tych związanych z najważ-
niejszymi świętami katolickimi w roku – Wielkanocą i Bo-
żym Narodzeniem. Część tych tradycji w bardziej lub mniej 
zmienionej formie przetrwała do dziś. Faktem jednak jest, 
że ziemianie ze szczególnym namaszczeniem stosowali się do przekazywa-
nych przez wcześniejsze pokolenia sposobów świętowania; zachowywali je 
z przekonaniem, że stanowią coś naturalnego i wyjątkowego zarazem, z cze-
go żal byłoby zrezygnować. Tradycje te tworzyły niemal odrębny, wyjątkowy 
świat, w którym żyło ziemiaństwo. Kres przyniosła mu druga wojna świato-
wa – i to właśnie połowa wieku XX stała się momentem zwrotnym, w któ-

rym przedstawiciele ziemiańskiego świata zdali sobie sprawę z jego przemi-
jalności i zaczęli szczególnie licznie spisywać wspomnienia z dzieciństwa czy 
młodości spędzonych w rodzinnych dworach – na zabawie, obrzędach reli-
gijnych i ucztowaniu. Reprezentatywne relacje tych właśnie osób i ich dzie-
więtnastowiecznych poprzedników postanowił zebrać Tomasz Adam Pruszak. 
Skonfrontował je ze sobą, dzięki czemu udało mu się przywołać możliwie 

pełny obraz świętowania w XIX i XX w. oraz wszystkiego, 
co z nim się wiąże. 

Autor swoją pracę zilustrował licznymi archiwalnymi fo-
tografiami oraz reprodukcjami obrazów i rycin, które przy-
bliżają klimat dawnych obchodów adwentu i Wigilii czy też 
Wielkiego Tygodnia. Te szczególne dni w kalendarzu mia-
ły przede wszystkim znaczenie religijne, wiązały się z nimi 
nabożeństwa i wizyty duszpasterskie, a ich dopełnienie 
stanowiły stosowane tradycyjnie dekoracje, ugruntowane 
zwyczajem zabawy i przesądy oraz specjalna kuchnia (dzię-
ki publikacji możemy poznać menu wigilijne sprzed półto-
ra wieku, jak również wspaniałości wielkanocnego stołu). 
Autor nie omieszkał wymienić także pobocznych, a jednak 
równie ważnych dla omawianej tematyki wątków, jak choć-
by podróże bliskich do rodzinnych miejscowości na świę-

ta, zwyczajowe bożonarodzeniowe polowania czy śmigus-dyngus. Korzysta-
nie z książki ułatwiają indeksy – osobowy i nazw geograficznych, a cenne 
uzupełnienie stanowią przypisy i bibliografia. 

Publikację O ziemiańskim świętowaniu w cenie 89 zł można kupić w księ-
garniach na terenie całego kraju.

(MMP)

ZIEMIAŃSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
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z kuchni na najwyższe piętro mogą być 
odstawione [...]”.

Moje poszukiwanie nieprzemija-
jącego czaru wind warszawskich roz-
poczęłam od kamienicy zbudowanej 
w 1910 r. według projektu architek-
ta Antoniego Jasieńczyk-Jabłońskiego 
i należącej w tamtym czasie do niego, 
usytuowanej na pl. Zbawiciela. Jesz-
cze do niedawna szyb dźwigu osłania-
ła zabytkowa, dekoracyjna siatka. Wy-
chodząc z windy na ostatnie piętro, 
prosto do atelier filmowego „Sfinks”, 
Apolonia Chałupiec zamieniała się 
w  diwę: rozpoznawalną dla wszyst-
kich Polę Negri. 

A więc jednak windą do gwiazd! 
Trop ten naprowadził mnie do dość 
niepozornego budynku mieszkalne-
go w stylu art déco, znajdującego się 
w  al.  Przyjaciół 3. W kabinie chro-
nionej niezwykle zbytkownym, jak 
na lata trzydzieste ubiegłego wieku, 
szybem ze szkła wjeżdżała jeszcze do 
niedawna prosto do własnego miesz-
kania światowej sławy śpiewaczka: 
Stefania Woytowicz-Rudnicka. Jej 

O jednej z pierwszych warszaw-
skich wind pisał już w 1856 r. Ju-
lian Bartoszewicz, redaktor naczel-
ny „Kroniki Wiadomości Krajowych 
i Zagranicznych”: „Dnia wczorajsze-
go oprowadzani przez hr. Przezdziec-
kiego, współwłaściciela hot[elu] Eu-
ropejskiego, zwi[e]dziliśmy wnętrze 
tego prawdziwie olbrzymiego zakła-
du. Wkrótce już, bo w tym jeszcze roku 
hotel Europejski otwarty będzie [...]. 
W dwóch krańcach budynku urządzo-
ne są dwie windy przez całą jego wyso-
kość, jedna dla rzeczy, kufrów i tłumo-
ków przybywających gości, druga dla 
potraw, które w jedném mgnieniu oka 

Szklane ściany, stalowe pasy, 
luksusowe gondole, chwilo-
wo współdzielona, wzlatująca 
przestrzeń, magiczne przeno-

szenie się w czasie. Szepty, przelotne 
spojrzenia, zastygłe w nienaturalnych 
pozach sylwetki pasażerów. Windy 
– niegdyś nazywane podnośnicami 
osobowymi – to ekscentryczne i nie-
zwykle ciekawe elementy architektu-
ry miejskiej, jakże często pomijane we 
wszelkich opisach zabytków. Niejed-
nokrotnie się zdarza, że trzeba posłu-
żyć się wyobraźnią, by docenić w peł-
ni ich urok i odtworzyć historie odbi-
jane echem w ich szybach.

Dyskretny urok 
warszawskich wind

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
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1 | 2 | 
Windy 
w hotelu 
„Bristol” 
(kopie 
oryginalnych)
(1) i ozdobny 
detal w jednej 
z nich (2)
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zamieniony został na socrealistycz-
ny w formie hotel „Warszawa”, a obec-
nie jest w remoncie. Oby planowa-
ne przywrócenie formy budynku do 
tej przedwojennej obejmowało także 
windy!

Warszawska Fabryka Dźwigów, za-
łożona przez Groniowskiego w 1902 r., 
mieściła się w budynku (nieistniejącym 
już) przy ul. Emilii Plater 10. Jedna 
z niewielu kamienic, w których zacho-
wały się perełki z tej fabryki, znajdu-
je się do dziś przy ul. 3 Maja 5. W ele-
ganckich windach zobaczyć można 
oryginalny wystrój drewnianych kabin 
i wtórnie dorobione ławeczki, a wypo-
sażenie techniczne maszynowni jest od 
czasów jej powstania skrupulatnie re-
montowane. Tabliczka z napisem „Pro-
simy o ciche zamykanie drzwi” wprowa-
dza pasażerów w subtelny, nieco staro-
świecki nastrój podróży, a raczej: lotu 
windą. 

Jedna z najmniejszych, najbardziej 
uroczych wind w Warszawie, w której 
zamknięcie drzwi jest warunkiem do 
„odlotu”, znajduje się w przedwojen-
nej kamienicy Rossmanów przy spo-
kojnej ul. Klonowej. Kamienica prze-
trwała wojnę, ale większość jej wy-
stroju zniszczono podczas remontu 
w 1948 r. – winda natomiast pocho-
dzi już z lat pięćdziesiątych. 

Nieopodal ul. Klonowej znajduje 
się kamienica Stanisława i Kazimierza 
Kacperskich, tzw. Żelazko. W chwi-
li jej ukończenia, w 1914 r., była jed-
nym z dwóch najwyższych budynków 
mieszkalnych na ziemiach polskich. 
Kamienica przy ul. Marszałkowskiej 
1 stanowiła wzór całkowitego wyko-
rzystania niewielkiej, narożnej parceli 
budowlanej, która kryje w sobie praw-
dopodobnie najmniejsze podwórko 
stolicy! Aby je zobaczyć, należy oczy-
wiście odbyć podróż windą – jedna 
z nich chroniona jest przez zabytkową 
siatkę z pięknymi, kutymi inicjałami 
„SK”. Być może pochodzą od pierw-
szych liter imienia i nazwiska drugie-
go właściciela budynku, kupca Stani-
sława Kowalskiego, który nabył ka-
mienicę od braci Kacperskich. 

Całkowicie popadły w zapo-
mnienie małe dźwigi towarowe, 
zwane też kuchennymi. Można je 

na to miano nie tylko ze względu na 
niezrównaną elegancję jego wnętrza, 
kryształowe ściany i „wzloty bez 
wstrząśnień”, lecz także z uwagi na 
własną minielektrownię, napędzają-
cą jego mechanizm. Dziś na uwagę 
zasługuje fakt rekonstrukcji gondo-
li (nastąpiło to w 2001 r.) oraz zacho-
wania niezmiennego od stu lat szy-

bu windy i pięknych balustrad hote-
lowych.

Jeszcze tylko druga winda, obok 
tych, zamontowanych w „Bristolu” 
za niebotyczną jak na owe czasy sumę 
38 tys. rubli, była całkowicie samowy-
starczalna i wyprzedziła o parę lat elek-
tryfikację Warszawy: winda w budyn-
ku Towarzystwa Asekuracyjnego „Ro-
sya” przy Marszałkowskiej. Wieńczą-
ca budynek alegoria elektryczności sta-
nowiła zapewne nie tylko symbol wia-
ry w potęgę ludzkiego umysłu, ale i na-
wiązanie do triumfu techniki w posta-
ci znajdującej się w jej wnętrzu: windy! 
Ta jednak miała mniej szczęścia i nie 
przetrwała do naszych czasów.

Nie zachował się też dźwig zainsta-
lowany w latach trzydziestych XX w. 
przez spółkę Romana Groniowskiego, 
sunący w szklanym szybie w prestiżo-
wym, najwyższym ówcześnie − bo aż 
17-piętrowym − drapaczu chmur na-
leżącym do Towarzystwa Ubezpie-
czeniowego „Prudential”; od 1954 r. 

domowa winda – w odróżnieniu od 
większości przedwojennych „podno-
śnic osobowych” – przetrwała nie tyl-
ko wojnę, ale i okres PRL-u, kiedy to 
większość zabytkowych kabin, szy-
bów i balustrad stała się ofiarami wan-
dalizmu lub po prostu trafiła na złom. 

Taki smutny los spotkał w 1969 r. 
także pierwszą „gondolę” warszaw-

ską, zamontowaną przez firmę Otis 
w  hotelu „Bristol”. Warto dodać, że 
nazwa firmy pochodzi od nazwiska 
wynalazcy dźwigu osobowego, Ame-
rykanina Elisha Otisa, który po raz 
pierwszy zademonstrował swoje dzie-
ło na Wystawie Światowej w Nowym 
Jorku w 1853 r.

Tylko jeden spośród jedenastu 
różnego rodzaju dźwigów zamon-
towanych w 1906 r. w warszawskim 
„Bristolu” służył do przewożenia go-
ści. Były wśród nich takie gwiazdy, jak 
król tenorów Enrico Caruso, Marlena 
Dietrich czy Jan Kiepura, który z bal-
konu hotelu śpiewał zgromadzonym 
na ulicy tłumom Brunetki, blondyn-
ki... Niejedna sława siedziała więc na 
foteliku podnośnicy, obserwując zza 
kryształowych ścian śmigające 110 
cm na sekundę kute balustrady i tych 
nieszczęśników, którzy nie zostali wy-
różnieni kluczem do jednego z poko-
jów z wyższych pięter. „Cacko prze-
mysłu” z „Bristolu” zasłużyło w pełni 
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jeszcze zobaczyć (bądź jedynie usły-
szeć) w  niektórych bibliotekach pu-
blicznych i np. w klubokawiarni „Re-
generacja” przy ul. Puławskiej 61.

Elementy windy można też za-
stosować w dość nietypowy sposób: 
przykładem są drzwi wejściowe bu-
dynku Warszawskiej Fabryki Dźwi-
gów Translift przy ul. Postępu 12, bę-
dące po prostu kabiną windy, otwie-
rającą się automatycznie. Efektow-
ne, wytrzymałe, metalowe drzwi od 
wind (pochodzących zresztą z ursy-
nowskich blokowisk) wykorzystali 
także właściciele lokalu „Sen pszczo-
ły”, znajdującego się w głębi pose-
sji należącej do dawnego składu To-
warzystwa Akcyjnego Przechowania 
i Transportowania Mebli i Towarów 
A. Wróblewski i Spółka przy ul.  In-
żynierskiej 3. Nie prowadzą one do 
eleganckiej „gondoli”, tylko do wnę-
trza „designerskich” toalet. Na elewa-
cji tylnej budynku frontowego posesji 
widoczny jest natomiast zewnętrzny, 
zachowany dźwig towarowy.

Kolejny fascynujący dźwig towa-
rowy znajduje się w budynku dawnej 
Drukarni Prasy Polskiej przy ul. Mar-
szałkowskiej 3/5. Wchodzi się do nie-
go z dziedzińca przez dwuskrzydłowe 
drzwi, a obsługa windy wymaga obec-
ności specjalnie wyszkolonego do 
tego celu pracownika. Kursy trwające 

aż trzy miesiące i zakończone egzami-
nem przechodzili dyspozytorzy słyn-
nych wind w Pałacu Kultury i Nauki, 
do dziś wzbudzających emocje wśród 
gości.

Szałem ostatnich lat są tzw. windy 
panoramiczne, przeszklone i umiesz-
czone na zewnątrz elewacji warszaw-
skich wieżowców, m.in. w Saskim 
Crescent, International Business Cen-
ter, Atrium Tower czy gmachu Tele-
komunikacji Polskiej SA. Za pierwszą 
nowoczesną windę z szybem otwar-
tym uważa się tę – nomen omen − 
z   centrum handlowego Panorama, 
zamontowaną w 1993 r. Ciekawost-
ką jest natomiast mocno zdewastowa-
ny szyb mało znanego przodka windy 
panoramicznej, umieszczonej na ze-
wnętrznej elewacji przedwojennej ka-
mienicy przy ul. Foksal 13.

Niejeden biurowiec warszawski 
szczyci się dziś windą z dźwigiem osa-
dzonym na specjalnych prowadnicach 
redukujących drgania, wyposażoną 
w  klimatyzację i ekran ciekłokrysta-
liczny. Obserwować z niej można ma-
lejący pod nogami świat i śledzić rów-
nocześnie notowania giełdowe bądź 
prognozę pogody. 

A pomyśleć, że jeszcze w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku do 
półautomatycznych, produkowanych 
na licencji szwedzkiej wind z osiedla 
Za Żelazną Bramą przychodziły całe 
wycieczki! Z nostalgią (nie ja jedna) 
powracam nieraz do mrocznych, win-
dowych historii rodem z  warszaw-
skich bloków. Szare i często psujące się 
windy osiedlowe, pozornie pozbawio-
ne jakichkolwiek walorów estetycz-
nych, mogły równie dobrze, jak ich 
eleganckie poprzedniczki – podno-
śnice, inspirować do twórczości. Mi-
ron Białoszewski poświęca windom 
w mrówkowcach m.in. Wiersz baby 
z bloku („Winda windzie / Z udźwigu 
nie wyjdzie”) i Wiersz baby z drugie-
go bloku („Winda windzie / Liny nie 
przegryzie”).

Na ostatnim piętrze szarego bloku 
w al. Solidarności 64 znajduje się dziś 
Instytut Awangardy: udostępnione 
dla publiczności mieszkanie nr 118. 
Mieszkali w nim i tworzyli Henryk 
Stażewski − jeden z najwybitniejszych 

polskich malarzy doby awangardy, 
także tej przedwojennej, oraz Edward 
Krasiński − malarz, rzeźbiarz i autor 
form przestrzennych. Podróż do hi-
storii jednego z ważniejszych salonów 
intelektualnych przełomu lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych do-
starcza niemało wrażeń: zarówno ze 
względu na swoją historię, na wspa-

niały widok z nadbudowanego współ-
cześnie szklanego pawilonu na dachu 
bloku, jak i na chwiejną windę, ty-
pową dla bloków w latach sześćdzie-
siątych.

Przypomina mi się atmosfera nie-
istniejącego już w tej samej lokaliza-
cji, mitycznego „Klubu pod gwiazda-
mi” z rogu ulic Marszałkowskiej i Ho-
żej. Przed wielu laty spotykała się tu 
warszawska bohema, dla której śpie-
wała często Hanka Bielicka. Wjeżdża-
ło się do niego oczywiście windą, któ-
ra drgając i trzeszcząc złowieszczo za-
trzymywała się jedynie na ósmym pię-
trze i wypluwała gości bezpośrednio 
do zadymionego holu z porozrzuca-
nymi tu i ówdzie fotelami z czarne-
go, lepkiego skaju. Ciasna winda była 
strzeżona przez gadającego gwarka, 
który witał wszystkich śmiałków sto-
jących w kolejce do gwiazd... 

Karolina Marcinkowska

3 | Winda z budynku przy ul. Bartoszewicza 18

4 | Detal z windy towarowej w dawnej Drukarni 
Prasy Polskiej przy ul. Marszałkowskiej 3/5

5 | Zewnętrzne drzwi do windy towarowej przy 
ul. Marszałkowskiej 3/5

(zdjęcia: 1- 3 – Karolina Marcinkowska,  
4, 5 – Paweł Falcman)
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4,000 do kilometra 50,200, tyle że 
bez mostu nad Notecią. Most pozo-
stał własnością kolei. Obecnie jego 
właścicielem jest PKP SA Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami 
w Poznaniu. W 1998 r. rozebrano to-
rowisko.

Przez Drezdenko prowadzi jesz-
cze inna, czynna linia kolejowa łą-
cząca Kostrzyn nad Odrą z Krzyżem 
Wielkopolskim. Podróżni jadący 
szynobusami do Krzyża po minięciu 
stacji Nowe Drezdenko mają okazję 
przez pewien czas, zanim zasłonią go 
zarośla, podziwiać przez okna maje-
statyczną bryłę nieczynnego mostu. 
Most wykorzystywany bywał jako 
miejsce widokowe – po zdjęciu toro-

wiska i podkładów pozostały po obu 
stronach chodniki dla pieszych.

Tymczasem 7 czerwca 2011 r. wła-
ściciel mostu − PKP SA Oddział Go-
spodarowania Nieruchomościami 

inżynierskich byłej linii kolejowej 
nr  430 Skwierzyna-Drezdenko-Stare 
Bielice. Linię uruchomiono w 1936 r., 
a pociągi jeżdżące nią nie kończyły 
biegu w Starych Bielicach, lecz na po-
łożonej kilka kilometrów dalej wiel-
kiej stacji węzłowej w Krzyżu Wielko-
polskim. Skład jadący ze Skwierzyny, 
po minięciu stacji w Drezdenku wjeż-
dżał na wysoki nasyp, zbudowany na 
polderze w dolinie Noteci, a dalej na 
most kratownicowy. Most zbudowa-
no na 185,55 km Noteci, poniżej wsi 
Kosin, a powyżej Drezdenka. Na mo-
ście był jeden tor − była to linia jed-
notorowa z mijankami. Nigdy nie zo-
stała zelektryfikowana, dlatego wi-
dok parowozu ciągnącego skład przez 

most był przez dziesięciolecia charak-
terystycznym obrazkiem tej okolicy.

Pociągi pasażerskie kursowały 
tędy do 1988 r., potem jeszcze przez 
kilka lat składy towarowe. Ostat-
ni taki pociąg z tartaku w Trzebi-
czu przejechał mostem nad Notecią 
w 1996 r. Wkrótce polska kolej linię 
uznała za zbędną. W latach dziewięć-
dziesiątych, gdy zarządcą linii był 
PKP Oddział Drogowy Zbąszynek, 
gmina Drezdenko przejęła od nie-
go odcinek linii nr 430 od kilometra 

Wygląda na to, że cza-
sem już samo zainte-
resowanie się władz 
ko n s e r w a t o r s k i c h 

i dziennikarzy starym obiektem może 
go uratować przed rozbiórką. Nawet, 
jeśli nie ma on formalnego statusu za-
bytku. Tak się stało z mostem kratow-
nicowym nad Notecią, po którym od 
lat nie jeżdżą pociągi.

Mosty i wiadukty, będące pozosta-
łością po nieczynnych bądź zlikwido-
wanych liniach kolejowych, są w Pol-
sce od ćwierćwiecza łakomym ką-
skiem dla „miłośników metalu”. Rów-
nież spółki kolejowe lub inni wła-
ściciele tych obiektów inżynierskich 
nieraz nie cofali się przed rozbiórką. 

Wiadomo, elementy mostów, trafia-
jąc do złomnicy, pomagają podrepero-
wać budżet. Często podstawą do wy-
dania decyzji o rozbiórce jest zły stan 
techniczny. Tak było wiele razy, jakiś 
czas temu np. rozebrano w Bytomiu 
wiadukt nad ul. Siemianowicką, przez 
który ongiś prowadził tor do najstar-
szych na świecie warsztatów napraw-
czych kolei wąskotorowych.

Kolejnym mógł być most pod 
Drezdenkiem, będący jednym 
z  najbardziej okazałych obiektów 

Most pod Drezdenkiem 
nie zostanie rozebrany

1 | Ażurowa konstrukcja mostu kratownicowego 
pod Drezdenkiem; zdjęcie wykonane podczas 
przepływu Wielkiej Pętli Wielkopolski w maju 
2010 r.

2 | Widok od strony południowego przyczółka, 
czyli od Drezdenka w kierunku Starych Bielic

..............................................................................
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

w Poznaniu − wystąpił do delegatury 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Gorzowie Wielkopolskim 
z wnioskiem o rozbiórkę mostu pod 
Drezdenkiem. Powoływano się przy 
tym na zły stan techniczny obiektu, 
ale nie dołączono żadnej dokumenta-
cji potwierdzającej tę opinię.  

Gorzowska delegatura WUOZ 
uznała, że drezdenecki most stanowi 
cenny zabytek techniki i do tego ele-
ment krajobrazu kulturowego. Z tego 
względu trudno byłoby sobie wyobra-
zić rozbiórkę i utratę obiektu, stano-
wiącego cenną pamiątkę przeszło-
ści i pomnik myśli technicznej. Most, 
chociaż nie ma statusu zabytku, znaj-
duje się pod ochroną konserwatorską 
i dlatego WUOZ miał kompetencje, 
aby nie zgodzić się na jego rozbiórkę.

O zabytkowej wartości drezde-
neckiego mostu kolejowego świad-
czy jego historia i konstrukcja. Jest 
to obiekt stalowy, nitowany, o kon-
strukcji ażurowej − kratownicowej. 
Stalowe przęsło posadowione jest na 
dwóch ceglanych filarach, wzniesio-
nych po obu brzegach Noteci. Od 
strony Drezdenka most dochodzi 
do nasypu kolejowego, natomiast od 
strony Starych Bielic łączy się z natu-
ralną skarpą. Most jest poza tym czę-
ścią dawnego założenia militarno-me-
lioracyjnego. Pod mostem znajdo-
wał się jaz, umożliwiający spiętrze-
nie wód Noteci i powstanie zalewi-
ska na zachód od nasypu kolejowe-
go. Miało to stanowić przeszkodę dla 
najeźdźców nacierających od wscho-
du. Po obu brzegach rzeki zbudowa-
ne zostały w  latach 1937-1938 beto-
nowe schrony. Niektóre z nich mieści-
ły w sobie mechanizmy umożliwiające 
podnoszenie klap jazu klapowego czy 
też maszynownię. Inne obiekty, znaj-
dujące się na północnym brzegu No-
teci, pełniły funkcję osłonową − bier-
nych schronów bojowych. W litera-
turze opisywano je jako schrony pod 
Starymi Bielicami. Chociaż schrony 
te zostały po wojnie unieszkodliwio-
ne, a most na początku XXI w. ogo-
łocono ze wszystkiego, co się dało ła-
two rozmontować, całość zasługu-
je na ochronę i spopularyzowanie. 
Jest to nieczęsto spotykany przykład 

założenia inżyniersko-budowlanego, 
łączącego w sobie kilka funkcji: mili-
tarną, melioracyjną i transportową.

Ostatecznie właściciel mostu pod 
Drezdenkiem − PKP SA OGN w Po-
znaniu podjął decyzję, że most nie zo-
stanie rozebrany. Wydaje się przy tym 
oczywiste, że musi być na bieżąco kon-
serwowany i utrzymywany w sprawno-
ści, umożliwiającej za jakiś czas odbu-
dowę linii kolejowej od Starych Bie-
lic do Drezdenka. Nie trzeba być eks-
pertem w dziedzinie motoryzacji, by 

widzieć, że już teraz ruch samocho-
dowy powoduje nawet w małych mia-
stach ogromne korki, przez co podróż 
koleją z roku na rok staje się coraz bar-
dziej konkurencyjna pod względem 
czasowym w stosunku do transportu 
drogowego. Z tego względu zabytko-
wy most nie powinien być sprowadzo-
ny tylko do roli martwego zabytku ze 
skansenu kolejnictwa. Owszem, przy-
dadzą się tablice informacyjne z opi-
sem, ale to nie wszystko.

Brzmi jak science fiction? A kto 
z nas dziesięć lat temu spodziewał się 
odbudowy mostu pod Ścinawką Śred-
nią i przywrócenia do życia linii do 
Tłumaczowa? Kto przewidział ka-
pitalny remont i wznowienie po pół 
wieku przerwy (!) przewozów pasa-
żerskich do Szklarskiej Poręby Jaku-
szyc? Komu śniło się odkrzaczenie 
i wyremontowanie leżącej latami bez-
czynnie lokalnej linii z Rzepina do 
Międzyrzecza?

Tomasz Rzeczycki

3 | Widok 
w kierunku 
południowym

4 | Zdemontowane 
barierki mostu − 
efekt działalności 
złomiarzy 

5 | Miejsce 
mocowania mostu 
do filara

(zdjęcia: 1 – Adam 
Żyszkowski,  
2 – Tadeusz Rutkowski,  
3-5 – Wojciech Rachtan)
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Tegoroczne obchody Między-
narodowego Dnia Ochrony 

Zabytków odbędą się w dniach 
17 i 18 kwietnia w Stargardzie 
Szczecińskim. 

W 2010 r. średniowieczne za-
bytki Stargardu − zespół kościo-
ła NMP Królowej Świata oraz śre-
dniowieczne mury obronne mia-
sta zostały uznane rozporzą-
dzeniem Prezydenta RP za po-
mnik historii (Dz.U. 2010 nr 184 
poz. 1236). Fakt ten oraz aktyw-
na postawa władz miasta zade-
cydowały o wyborze miejsca te-
gorocznej uroczystości. Organi-
zatorami obchodów z upoważ-
nienia Generalnego Konserwa-
tora Zabytków są Narodowy In-
stytut Dziedzictwa, Prezydent 
Miasta Stargardu Szczecińskie-
go oraz Parafia rzymskokatolicka 
NMP Królowej Świata. 

W dniu 17 kwietnia w Star-
gardzkim Centrum Kultury odbę-
dzie się konferencja naukowa pt. 
„Odbudowa miast historycznych 
– bilans i nowe perspektywy”, 
podczas której zostaną zaprezen-
towane najbardziej istotne doko-
nania z terenu Polski od 1945 r. 
po czasy współczesne na tle dok-
tryn konserwatorskich. Jednym 
z celów konferencji jest pró-
ba podsumowania działań w od-
budowie polskich miast znisz-
czonych w wyniku drugiej wojny 
światowej. Spotkanie będzie do-
skonałą okazją do przedstawie-
nia zmieniających się w tym za-
kresie poglądów i doktryn. Po-
nadto podejmiemy próbę odpo-
wiedzi na pytanie: czy możliwe 
jest formułowanie tezy o zakoń-
czeniu odbudowy, czy może jest 
to nadal aktualna problematyka 
środowiska konserwatorskiego?

W dniu 18 kwietnia o godz. 
11.00 w kościele NMP Królowej 
Świata planowana jest oficjal-
na Gala Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków. 

Ideą obchodów jest prezen-
towanie dóbr kultury o istot-
nym znaczeniu dla europejskiego 
i światowego dziedzictwa kultu-
rowego oraz uhonorowanie kon-
serwatorów, opiekunów i właści-
cieli zabytków, którzy w szcze-
gólny sposób przyczynili się do 
opieki nad nimi. 

Zrzeszony w Hanzie Stargard 
był jednym z najpotężniejszych 
ośrodków miejskich Pomorza 
Zachodniego. Swoją świetność 
przeżywał w późnym średnio-
wieczu i z tym okresem wiąże 
się większość realizacji architek-
tonicznych powstałych na tere-
nie miasta. Podczas drugiej woj-
ny światowej Stargard poniósł 
ogromne straty. Ocalałe obiek-
ty − kościół NMP Królowej Świa-
ta oraz mury obronne należą do 
najwybitniejszych osiągnięć sa-
kralnej i obronnej gotyckiej sztu-
ki budowlanej Pobrzeża Bałtyku.

Kościół NMP Królowej 
Świata jest jednym z najwybit-
niejszych przykładów hanzeatyc-
kiej fary, łączącej tradycje go-
tyku francuskiego z ceglanym 
materiałem budowli. Wprowa-
dzony do wystroju elewacji mo-
tyw wysokiej ostrołukowej tyn-
kowanej na biało blendy, wy-
pełnionej pionowymi podziała-
mi i kolistymi polami (tzw. blen-
da stargardzka), znalazł naśla-
dowców w architekturze sakral-
nej i świeckiej na terenie Pomo-
rza Zachodniego, a nawet w Me-
klemburgii oraz Danii. Budowę 
świątyni rozpoczęto w 1292 r., 
a zakończono pod koniec XV w. 
Od 1388 r. prace prowadził 
mistrz Henryk Brunsberg (Henryk 
z Braniewa) – twórca pomorskiej 
gotyckiej szkoły architektury. 
Według jego projektu powstało 
nowe prezbiterium z obejściem, 
wieńcem kaplic, galerią triforyj-
ną, kaplica Mariacka oraz wie-
że. Ostatecznie, kościół uzyskał 

formę bazylikową, z potężnym 
masywem wieżowym. Budow-
la imponuje nie tylko rozmiara-
mi (długość − 77,6 m; szerokość 
bez kaplicy Mariackiej − 37,2 m; 
wysokość − 39,5 m; wysokość 
wieży północnej − 53 m, wyso-
kość nawy głównej − 30,2 m, 
szerokość − 10,4 m), ale przede 
wszystkim artyzmem rozwią-
zań konstrukcyjnych oraz deta-
lu architektonicznego (ażuro-
we maswerki, glazurowane ele-
menty). W XVI w. farę stargardz-
ką zamieniono na zbór ewange-
licki, z czym wiązały się zmia-
ny w bogatym wystroju świątyni, 
natomiast w 1635 r. strawił ją 
częściowo pożar. Gotyckie skle-
pienia odbudowano, a wnętrze 

otrzymało wyposażenie baroko-
we. Prace konserwatorskie pro-
wadzono także na początku i pod 
koniec XIX w. przy udziale Kar-
la Friedricha Schinkla i Heinri-
cha Deneke. Zniszczenia pod-
czas drugiej wojny światowej 
były niewielkie w porównaniu 
ze stratami w zabudowie miej-
skiej Stargardu. Szacuje się je na 
10%. Spłonęły wówczas dachy, 
hełm wieży północnej, popękały 

Stargard Szczeciński miejscem obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 
w 2012 r.

1 | Kościół NMP Królowej Świata 
w Stargardzie Szczecińskim

2 | Średniowieczne obwarowanie 
miejskie 

(zdjęcia: Maciej Rymkiewicz)

..........................................................
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sklepienia, wnętrza uległy de-
wastacji. W 1959 r. kościołowi 
przywrócono funkcję kultową. 

W bezpośrednim otocze-
niu świątyni zachowały się trzy 
zwarte kamieniczki, tzw. zespół 
plebanii. Mieściły się tu m.in. 
mieszkania duchowieństwa, or-
ganisty i kościelnego. Kamie-
niczki wznoszone były stopnio-
wo, od średniowiecza do XIX w.

Średniowieczne obwa-
rowania miejskie zachowa-
ły się w całości lub we fragmen-
tach w 33 miastach Pomorza Za-
chodniego. Stargard, jako jeden 
z najsilniejszych i najbogatszych 
ośrodków, dysponował najpo-
tężniejszymi późnośredniowiecz-
nymi obwarowaniami w regio-
nie (obok Strzałowa − obecnie 
Stralsundt, Szczecina, Pyrzyc), 
niewiele także ustępował umoc-
nieniom największych ówcze-
snych miast polskich – Krakowa 
i Poznania. Pełny obwód murów 
stargardzkich wynosił 2 260 m, 
a wysokość kurtyn dochodziła do 
8 m. Obecnie zachowane umoc-
nienia miejskie stanowią jeden 
z najciekawszych zespołów go-
tyckiej architektury obronnej 
w Polsce. Fortyfikowanie mia-
sta rozpoczęto w XIII w. Obwa-
rowania powstawały etapami, 
a swój ostateczny kształt uzyska-
ły w XVI w. Do budowy używano 
kamieni narzutowych wykorzy-
stywanych w części fundamen-
towej i pierwszej partii naziem-
nej muru oraz z cegły wypalanej. 
W XVIII i XIX w. część obwarowań 
rozebrano (przedbramia oraz 
system wodno-ziemny). Zasypa-
no fosy, a powstały teren obsa-
dzono zielenią. Do dzisiaj zacho-
wały się mury na długości oko-
ło 950 m, otoczone od zewnątrz 
plantami. Z czterech bram po-
zostały trzy: Pyrzycka, Wałowa 
(Lodowa), Młyńska (Portowa) 
– unikatowa dwuwieżowa bra-
ma wodna, umieszczona nad ka-
nałem rzeki Iny. Przetrwały tak-
że cztery baszty: Morze Czerwo-
ne – baszta o najbardziej okaza-
łej bryle, jednocześnie najwyższa 
budowla tego typu w Polsce, Bia-
łogłówka, Jeńców, Tkaczy (Lo-
dowa) oraz dwie basteje.

Maciej Rymkiewicz
Anna Hanaka

Zaginione dzieła sztuki na polskich 
znaczkach – część druga

Tym razem w wielu medial-
nych zapowiedziach nowej 

edycji znaczków z serii „Utra-
cone dzieła sztuki”, wydanych 
w ubiegłym roku przez Pocztę 
Polską SA we współpracy z Mi-
nisterstwem Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, bodaj naj-

mocniej przebiło się określe-
nie, z którym nie sposób się nie 
zgodzić, że mamy tu do czynie-
nia ze szczególnym rodzajem 
listu gończego za utraconymi 
w wyniku działań drugiej wojny 
światowej dziełami sztuki. Li-
stu szczególnego, bo w posta-
ci kolorowych, łatwo wpadają-
cych w oko, a przy tym kompe-
tentnie przygotowanych i cie-
kawych graficznie filatelistycz-
nych walorów. 

Na temat pierwszej czę-
ści tego wydawnictwa pisali-
śmy szerzej w numerze 9-10, 
2010 „Spotkań z Zabytka-
mi” (ss. 69-71). Jakie dzieła 
sztuki możemy zobaczyć tym 
razem?

Na znaczku o nomina-
le 1,95 zł przedstawio-
ny został pastel Stanisława 

Wysp iańsk iego  „Podwój -
ny portret Elizy Pareńskiej” 
z 1905 r., z dawnej kolek-
cji Zofii i Tadeusza Żeleń-
skich w Warszawie. Archiwal-
na fotografia reprodukowa-
na na znaczku za 2,40 zł uka-
zuje płaskorzeźbę Wita Stwo-

sza „Scena z legendy o Teofilu 
z Adany” z prawego skrzydła 
„Tryptyku z Lusiny”, wykonaną 
pod koniec XV w., ze zbiorów 
Polskiej Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie. Rysunek na 
ostatnim z serii walorze o no-
minale 3,00 zł – to praca Je-
ana-Antoine’a Watteau „Sto-
jąca kobieta zwrócona tyłem” 
z początku XVIII w., ze zbiorów 
Gabinetu Rycin Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie.

Na towarzyszących znacz-
kom kopertach pierwszego 
dnia obiegu (FDC) znalazły się 
trzy inne, także utracone w wy-
niku działań wojennych prace 
tych samych artystów: pastel 
Wyspiańskiego „Ludwik Sol-
ski w roli króla Władysława Ja-
giełły w «Nawojce» Stanisła-
wa Rossowskiego” z 1904 r., 

pochodzący z kolekcji Ire-
ny i Ludwika Solskich, płasko-
rzeźba Wita Stwosza „Święta 
Rodzina”, ze zbiorów Polskiej 
Akademii Umiejętności w Kra-
kowie oraz akwaforta z serii 
„Modne figury” według rysun-
ku Jeana-Antoine’a Watteau 

„Dama wsparta o cokół pod-
trzymujący wazę”, wykonane-
go w latach 1709-1710, stra-
ta wojenna Muzeum Miejskiego 
w Gdańsku.

Znaczki zaprojektował ar-
tysta plastyk Jacek Konarzew-
ski. Wykonano je techniką dru-
ku rotograwiurowego na pa-
pierze fluorescencyjnym. Wy-
miary każdego z walorów: 43 
x 31,25 mm. Nakład jednolity: 
450 tys. sztuk. Data wprowa-
dzenia do obiegu: 21 paździer-
nika 2011 r. Znaczki sprzeda-
wane są po dwie serie w arku-
siku.

(wp)

| Arkusik sprzedażny ze znaczkami 
z serii „Utracone dzieła sztuki”

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

Zabytki utracone
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W sali Urzędu Stanu Cywilne-
go w Tomaszowie Lubelskim 

znajduje się dziewiętnastowiecz-
ny piec kaflowy. Stanowi on de-
pozyt Muzeum Regionalnego 
im. Janusza Petera w tym mie-
ście, a został tutaj przeniesio-
ny z wzniesionego około 1800 r. 
dworu w pobliskiej Dzierążni. 
Zbudowany jest z cegły szamo-
towej w postaci słupa, obłożony 
kaflami w kolorze zieleni butel-
kowej. Składa się z trzech czło-
nów. Dolna część ma kształt pro-
stopadłościennego cokołu na 
planie kwadratu. Znajduje się tu-
taj zwieńczone łukiem, zamyka-
ne na żeliwne drzwiczki paleni-
sko. Na cokole usytuowana jest 
forma prostopadłościenna z wy-
eksponowaną pośrodku sceną 

figuralną. Całość zamyka ujęta 
po łuku nastawa z herbami po-
środku. 

Piec ma eklektyczną, cha-
rakterystyczną dla drugiej po-
łowy XIX w. formę oraz takież 
zdobnictwo kafli. Dolną część, 
z paleniskiem flankują dwa pół-
filary. Na ich cokołach stoją 
bazy, a trzony ozdabiają girlan-
dy kwiatowo-owocowe. Głowi-
cę stanowi zawinięta do środ-
ka woluta, z formą nawiązują-
cą do kształtu tarczy herbowej 
na przodzie. W trójkątnych pły-
cinach po bokach łuku ujmują-
cego palenisko znajdują się roze-
tki. Wyżej jest gzyms zakończony 
z dwóch końców głowami mło-
dzieńca i dorosłego mężczyzny 
o ozdobnych nakryciach głowy 

z pióropuszami, charakterystycz-
nych dla wyższych klas społecz-
nych XVI stulecia. Gzyms pokry-
wa powtarzający się ornament 
groteski. Całość wieńczy wydat-
ny fryz. 

Ozdobą części usytuowanej 
na gzymsie oraz całego pieca 
jest wspomniany kafel w kształ-
cie leżącego prostopadłościa-
nu, ze sceną figuralną. Ujęty jest 
w uskokową ramę. Flankują go 
dwie kolumny o żłobionych trzo-
nach z jońskimi głowicami. Wy-
żej oraz po bokach znajdują się 
kwadratowe kafle, ze zdobie-
niem w kształcie koła w środ-
ku. Tę część pieca ujmuje gzyms 
z wolutami po bokach, ozdo-
biony ornamentami powtarza-
jącej się groteski. Łuk spinający 
piec ma pośrodku pustą płycinę 
i prześwit, a wyżej dwie nieczy-
telne tarcze herbowe zwieńczone 
pióropuszem.

Analogiczny pod względem 
ornamentyki kafli oraz ich rozło-
żenia piec zdobi jedną z sal wy-
stawowych Muzeum Historycz-
no-Etnograficznego w Chojni-
cach. Porównywalna jest forma 
pieca oraz kafle z eklektycznymi 

ornamentami. Tutaj mają one 
kolor brązowy. Dwa herby uję-
te pióropuszem są umieszczone 
odmiennie − nie na łuku wień-
czącym, ale we wnęce pośrod-
ku. Przypuszczalnie umieszczone 
tutaj dwie tarcze herbowe mają 
jedynie walory estetyczne. Jed-
ną zdobi kwiat róży, a drugą trzy 
małe tarcze z miejscem na rę-
kojeść. Ukazana pośrodku sce-
na jest wiernym powtórzeniem 
znanej z pieca z Dzierążni. Piec 
z muzeum w Chojnicach pier-
wotnie znajdował się we dworze 
w Czersku pod Chojnicami.

Bardzo podobny do dwóch 
opisanych jest piec znajdujący 
się w Pałacu Hasbacha w Białym-
stoku. Różni się tylko kolorysty-
ką. Jest złożony z czarnych ka-
fli, z malowanymi w różnych ko-
lorach, z przewagą białego, or-
namentami. Pośrodku znajdu-
je się znane z dwóch poprzed-
nich pieców panneau ze sceną 
ukazaną względem opisanych 
w lustrzanym odbiciu. Piec ten 
stoi w swym pierwotnym miej-
scu przeznaczenia, w rezyden-
cji wzniesionej w latach osiem-
dziesiątych XIX stulecia przez 

Wizyta Karola V u bankierskiej rodziny Fuggerów

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

1 | Piec z Dzierążni, 
druga połowa XIX w.

2 | Kafel z pieca 
z Dzierążni, ze sceną 
wizyty Karola V 
u Fuggerów
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białostockiego fabrykanta Ervina 
Hasbacha, właściciela pobliskiej 
tkalni i na ten czas można dato-
wać zabytek. 

Ozdobą wymienionych trzech 
pieców jest umieszczona w na-
stawie scena wielofiguralna 
w kształcie leżącego prostoką-
ta. Rozgrywa się ona we wnę-
trzu. Ściany i sufit są podkre-
ślone naprzemiennie artykulacją 
i płycinami. Na ścianie na wprost 
oglądającego widnieją ozdobne 
odrzwia, zwieńczone trójkątnym 
tympanonem, z wejściem zasło-
niętym kotarą. Stoi tu piec ka-
flowy z otwartym paleniskiem. 
W pokoju jest też duży stół, na-
kryty długim obrusem podszy-
tym lambrekinami. Na pierw-
szym planie ukazana jest stojąca 

bokiem niewiasta. Przy stole sie-
dzą trzy osoby. W jednym ką-
cie są to ukazana bokiem ko-
bieta i pochylający się nad nią, 
opierający rękę o oparcie krze-
sła mężczyzna. Naprzeciwko 
tych dwojga, po drugiej stro-
nie pieca siedzi mężczyzna, któ-
ry jedną rękę wspiera o stół, dru-
gą o udo. Spogląda na stojące-
go obok mężczyznę kierującego 
dłoń z dokumentami na płomień 
w palenisku. 

Najbardziej okazały strój ma 
mężczyzna siedzący przy ko-
minku. Jest ubrany w wans (ro-
dzaj ubioru męskiego noszone-
go w XVI i na początku XVII w.) 
z szerokimi rękawami, bufia-
ste spodnie kończące się na wy-
sokości kolan, pończochy i płyt-
kie pantofle. Jego twarz okalają 
wąsy i broda, na głowie ma gru-
be nakrycie, ozdobione piórem. 
Dwaj pozostali mężczyźni ubra-
ni są analogicznie: mają na sobie 
prosto, ale wytwornie skrojone 

brązowe płaszcze sięgające ni-
żej kolan, rajtuzy i pantofle. Sie-
dząca przy stole kobieta ubrana 
jest w biały kaftan z koronką wy-
soko pod szyją i fałdowaną, spię-
tą w pasie czarną suknię, ujętą 
czerwoną lamówką. Na głowie 
ma zawijaną na zewnątrz chu-
stę. W dłoni trzyma wachlarz. 
Okazały jest strój kobiety kro-
czącej z dzbanem: ma na sobie 
długą marszczoną suknię i gor-
set. Przez pas ma przewiąza-
ną sakiewkę. Sądząc po ubiorze, 
postacie reprezentują zamożną 
grupę społeczną. Stroje, w któ-
re są ubrane, były charaktery-
styczne dla mieszkańców Europy 
Zachodniej w okresie renesansu. 
Najbogatszy jest strój siedzącego 
na wprost mężczyzny, charakte-
rystyczny dla królów i władców. 

Brakuje szczegółowych infor-
macji na temat sceny zdobiącej 
opisane trzy piece. Niektórzy do-
patrują się w niej przedstawienia 
symbolicznego zerwania Marcina 

Lutra z Rzymem. Pewną podpo-
wiedź stanowi tu katalog kafli 
z fabryki Schmidta i Lehmanna 
w Velten pod Berlinem. W kata-
logu tym (pod nr. 132) znajdu-
ją się dwa ujęcia. Pierwsze z nich 
(nr „a”), zatytułowane „motyw 
Fuggerów”, jest prawie iden-
tyczne ze sceną wkomponowaną 
w omówione trzy piece. Analo-
gicznie usytuowane są osoby, na 
tle zbliżonego wnętrza. W kata-
logu wymieniono trzy kafle z tym 
motywem, datowane na 1890 r. 
Pod numerem „b” znajduje się 
przypuszczalnie wzór, na pod-
stawie którego powstała scena. 
Jest to rycina zatytułowana „Wi-
zyta Karola V u Antoniego Fug-
gera”, autorstwa Wilhelma Cam-
phausena, specjalizującego się 
w niemieckich scenach histo-
rycznych, zamieszczona w pu-
blikacji z 1862 r., wydanej przez 
Freidricha Bülaua w Dreźnie, 
omawiającej tematykę dziejów 
Niemiec w sztuce. W komenta-
rzu do sceny można przeczytać, 
że przedstawia ona wizytę Ka-
rola V u Antoniego Fuggera. Tę 
samą scenę, rozbudowaną przez 
wprowadzenie dodatkowych po-
staci – przedstawicieli rodziny 
Fuggerów, ukazują ujęcia znane 
z trzech kafli z pieców odnalezio-
nych na terenie Polski.

Fuggerowie byli znaną i wpły-
wową rodziną bankierską w Eu-
ropie, z siedzibą swego domu 
bankowego w Augsburgu. Byli 
wierzycielami wielu panujących 
i dzięki temu mieli wpływ na po-
litykę w Europie. Najsłynniej-
szym z rodu był Jakub (inne źró-
dła podają jego syna Antonie-
go) Fugger, który w 1519 r. sfi-
nansował wybór Karola V Habs-
burga na cesarza rzymsko-nie-
mieckiego, udzielając mu kredy-
tu (3 tony złota) na przekupie-
nie elektorów. Po tym wydarze-
niu Antoni Fugger został uznany 
za „księcia kupców”. W zamian 
za udzielone poparcie Karol V 
nadał Fuggerom tytuł szlachecki 
oraz przywilej bicia własnej mo-
nety. Wielokrotnie jeszcze Fug-
gerowie (z której to linii pocho-
dzi warszawska rodzina bankie-
rów Fukierów) wspomagali fi-
nansowo cesarza. 

W 1530 r. kupiec Antoni Fug-
ger, pragnąc zademonstrować 

3 | Piec z Białegostoku, druga 
połowa XIX w.

4 | Piec z muzeum w Chojnicach 
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Spotkanie z książką

W 2008 r. w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku odbyła się konfe-
rencja „Piece kafl owe w zbiorach muzealnych w Polsce”, zorganizowa-

na w ramach obchodów sześćdziesięciolecia działalności placówki. Pod ko-
niec 2010 r. nakładem fromborskiego muzeum ukazała się publikacja po-
konferencyjna.

Książka pt. Piece kafl owe w zbiorach muzealnych w Polsce, pod redakcją 
Marii Dąbrowskiej, Jagody Semków i Weroniki Wojnowskiej – to pierwsze tak 
obszerne opracowanie tej tematyki. Zamieszczone w nim  zostały wygłoszo-
ne na sesji referaty.

Piece kafl owe omówiono w podziale na regiony ich 
występowania w Polsce: od Warmii i Mazur, przez Pomo-
rze, Śląsk, Wielkopolskę, Mazowsze i Ziemię Łódzką, po 
Małopolskę. Wyróżniono grupy pieców znajdujących się 
w polskich zasobach muzealnych: piece, które nadal stoją 
w zabytkowych wnętrzach rezydencjonalnych, repliki pie-
ców, piece przeniesione do muzeów oraz stojące w skan-
senach. Opisano też kafl e z rozebranych grzejników, sta-
nowiące podstawę do badań nad konstrukcjami grzew-
czymi.

Ciekawe są zamieszczone w książce rozważania doty-
czące powstania pieców kafl owych. Jedna z hipotez za-
kłada, że ceramiki do podtrzymywania ognia używano już 
w starożytności, inna – że piece wywodzą się od ognio-
wych urządzeń kuchennych, przeniesionych do wnętrz 
mieszkalnych w związku ze zmianami klimatu. Aż do koń-
ca XVII w. zawód zduna był tożsamy z profesją garncarza. 

Rozwój konstrukcji pieców wiązał się z przejęciem przez nie funkcji ozdoby 
wyposażenia wnętrz i użyciem węgla do opału. Z czasem piece stały się sprzę-
tem codziennego użytku każdego gospodarstwa domowego. 

Ostatnia część książki poświęcona została zasadom konserwacji i rekon-
strukcji pieców w czasach współczesnych. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. 
stosowany jest w praktyce konserwatorskiej tzw. montaż suchy zabytkowych 
pieców, którego projekt powstał na potrzeby rekonstrukcji w 1995 r. jedne-
go z największych zabytkowych pieców w Europie – Wielkiego Pieca z Dworu 

Artusa w Gdańsku, zaprojektowanego przez Georga Stel-
zenera w XVI w.

Treść tomu wzbogacają liczne ilustracje pieców zdo-
bionych różnymi motywami, m.in. zoomorfi cznymi, pan-
neau ze scenami rodzajowymi, kolumnami, fotografi e ka-
fl i i sygnatur wytwórni kafl arskich. Wszystkie teksty zosta-
ły opatrzone tłumaczeniami na język angielski.

O tym, jak ważną rolę w naszej historii i kulturze od-
grywały piece, świadczą przytoczone we wprowadzeniu do 
książki przysłowia oraz porzekadła z nimi związane. War-
to przytoczyć kilka z nich: „Z niejednego pieca chleb jadł”, 
„Stary amant jak piec stary: dużo swędu, mało pary”, 
„Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba”, 
„W każdym kątku po dzieciątku, a za piecem dwa”.

Tę interesującą książkę można kupić (cena: 87 zł) 
w księgarniach naukowych i bezpośrednio w muzeum 
(14-530 Frombork, ul. Katedralna 8, www.frombork.
art.pl). 

PIECE KAFLOWE W POLSKICH MUZEACH

autorki wielu opracowań na te-
mat zabytkowych pieców w Pol-
sce, ustaliły, że większość z nich 
w Polsce północnej pochodzi 
z ośrodków niemieckich, zwłasz-
cza z Velten. 

Wnioskowanie, w jakiej wy-
twórni został wykonany inte-
resujący nas piec, w większo-
ści wypadków możliwe jest do-
piero po jego rozebraniu (tak 
jak było to z piecami z Dzie-
rążni i Białegostoku), ale nie 
zawsze na kaflach odnajduje-
my sygnatury. Podobnie jest 
z wzorami kafli, kopiowany-
mi przez rozmaite firmy. Zda-
rza się też, że identyczne piece 
mają na kaflach sygnatury za-
kładów z różnych regionów Eu-
ropy, tak jak w przypadku oma-
wianych pieców ze sceną wizy-
ty Karola V u Fuggerów. 

AgnieSzka 
SzykUŁa-ŻygawSka

Dziękuję Panom dr. Arkadiuszo-
wi Stasiakowi i dr. hab. Witoldowi 
Matwiejczykowi z Instytutu Historii 
KUL za pomoc w ustaleniu tematy-
ki sceny zobrazowanej na kafl u. 

XVI stulecia, zostało zilustrowa-
ne ponad 300 lat później. Kafel 
ze sceną wizyty Karola V Habs-
burga u Fuggerów, którzy dzię-
ki potężnym kwotom umożliwi-
li mu wejście na tron, może być 
elementem pruskiej propagandy 
przeciwko Habsburgom. Poka-
zuje, że władza cesarska zosta-
ła kupiona.

Wiadomo, że kafl e pieca 
z Białegostoku zostały wykona-
ne w fabryce w Rydze (pieczęć 
tej wytwórni jest odbita na jed-
nym z kafl i). Brakuje informa-
cji na temat pochodzenia kafl i 
z dwóch analogicznych pieców, 
z Chojnic i Dzierążni. Jagoda 
Semków i Weronika Wojnowska, 

Na kanwie tego wydarzenia po-
wstała rycina ukazująca schoro-
wanego cesarza, siedzącego na-
przeciw pieca z otwartym pale-
niskiem, do którego dokumen-
ty wrzuca Antoni Fugger. Augs-
burski kronikarz Klemens Sen-
der zanotował w swej kronice: 
„Nazwisko Jakuba Fuggera i jego 
synów znane było we wszyst-
kich królestwach i krajach, tak-
że i wśród pogan. Cesarz, królo-
wie, książęta i panowie posyła-
li do niego swych posłów, papież 
pozdrawiał go i obejmował jako 
ukochanego syna, kardynałowie 
przed nim wstawali”. 

Wydarzenie, które mia-
ło miejsce w pierwszej połowie 

swoje bogactwo, spalił przy 
Karolu V swoje kwity dłużne 
w ognisku rozpalonym z lasek cy-
namonu (w okresie renesansu ta 
przyprawa miała wartość porów-
nywalną do drogiego szafranu). 

5 | Scena „Wizyta Karola V 
u Fuggerów” na  kafl u z fabryki 
w Velten, 1890 r.

6 | „Wizyta Karola V u Antoniego 
Fuggera”, rycina Wilhelma 
Camphausena, 1862 r.

(zdjęcia: 1,2 – Agnieszka Szykuła-
-Żygawska, 3 − Iwona Marcinowicz-
-Jakimiuk, 4 − ze zbiorów Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego 
w Chojnicach)
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Zabójstwo króla Henryka IV
wstecz, dokładnie 14 maja 1554 r. 
Henryk II Walezjusz podpisał de-
kret, nakazujący poszerzenie owej 
nieszczęsnej ul. de la Ferronerie, 
nie wprowadzono go jednak w ży-
cie (czy Henryk IV zginąłby, gdy-
by ulica była szersza?). Po dru-
gie – niewiele brakowało, by na-
ocznym świadkiem opisanego za-
machu stał się Jakub Sobieski, oj-
ciec króla Jana III, podróżujący wte-
dy po Europie. W prowadzonym 
skrupulatnie dzienniku, pod datą 
„Die 14 Maii, w piątek”, zamie-
ścił obszerną relację o tragedii, pi-
sząc m.in.: „Mnie tam trafiło ledwo 
nie patrzać na to zabójstwo, bom 
był bardzo blisko [...]. Właśniem 
się minął z królem, kiedy już wjeż-
dżał na śmierć swoję do tej ulicz-
ki, ode mnie wspomnianej. Zatrzy-
małem się trochę u tej bramy Św. 
Marcina, czytając inskrypcje one, 
które na ten czas właśnie stawia-
no [...]. Obejrzę się, obaczę srogi 
tumult”. Po trzecie – na egzekucji 
Ravaillaca wzorowano kaźń Micha-
ła Piekarskiego, który dokonał 26 
listopada 1620 r. w Warszawie za-
machu na Zygmunta III Wazę. Po 
czwarte – niepojętym zrządzeniem 
losu ostatni trzej królowie francu-
scy o imieniu Henryk zginęli tra-
gicznie: w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (Henryk II Walezjusz) oraz 
zasztyletowania (Henryk III Wale-
zjusz i Henryk IV Burbon); dynastię 
Burbonów zdominowało imię Lu-
dwik, stąd już żaden Henryk V na 
tronie nie zasiadł...

Załączony tu anonimowy mie-
dzioryt, jeden z wielu ilustrujących 
ówczesne kompendium wydarzeń 
politycznych w Europie – pięcio-
tomowe dzieło Le Grand Théâtre 
Historique ou nouvelle histori-
que universelle, wydane w Lej-
dzie w 1703 r., ukazuje scenę za-
bójstwa Henryka IV, odtworzoną 
na podstawie ówczesnych prze-
kazów naocznych świadków. Ryci-
na, oparta zapewne na wcześniej-
szym wzorze powstałym wkrótce 
po 14 maja 1610 r., cechuje się 
poprawnym poziomem artystycz-
nym, niezłym zakomponowaniem 
oraz dbałością o szczegóły, stąd 
winna być uważana za solidne źró-
dło ikonograficzne opisanego kró-
lobójstwa, które zszokowało ów-
czesnych Francuzów.

Hanna Widacka

trzeci ugrzązł w rękawie płasz-
cza księcia de Montbazon, osła-
niającego Henryka. Śmierć Bur-
bona była niemal natychmiasto-
wa, a nie minęła jeszcze godzina 
czwarta po południu.

Zamachowca, stojącego w otę-
pieniu, z okrwawionym nożem 
w ręce, natychmiast zatrzymano. 
Okazał się nim François Ravail-
lac z Angoulême, nieudacznik ży-
ciowy, człowiek niezrównoważony 
umysłowo, pochodzący z rozbitej 
i zbankrutowanej rodziny. W kry-
tycznym roku 1610 utrzymywał 
się z nauczania małych dzieci, ale 
ledwie wiązał koniec z końcem. 
Wcześniej zdołał uwierzyć, że musi 

wybawić Francję od demona pro-
testantyzmu, czyli króla. Kilka-
krotnie usiłował sforsować bramy 
Luwru, ale nie zdołał wedrzeć się 
do pałacu. Kolejne „podejście” do 
ofiary udało się. Ravaillac działał 
sam, choć nie chciano w to uwie-
rzyć, poddając zabójcę okrutnym 
torturom. 27 maja 1610 r. na pa-
ryskim placu de Grève wykonano 
na nim długą i wyrafinowaną eg-
zekucję, której asystowały nie-
przebrane tłumy gapiów.

Warto w tym miejscu do-
dać kilka znaczących szczegółów. 
Po pierwsze – przeszło pół wieku 

tłocznej ul. de la Ferronerie kró-
lewski powóz został zablokowa-
ny przy oberży, noszącej malowni-
cze miano „Pod Sercem Przebitym 
Strzałą”: z jednej strony ugrzązł 
wóz z sianem, z drugiej zaś wóz 
wyładowany beczkami z winem. 
W takim korku, na tak wąskiej uli-
cy eskorta nie mogła otaczać po-
wozu, zajęta przepychaniem wozu 
– zawalidrogi. Pasażerowie karety 
zajmowali się  lekturą: czytano li-

sty adresowane do króla, gdyż on 
sam nie mógł – z braku szkła po-
większającego – zapoznać się z ich 
treścią. W dodatku Henryk IV zrzu-
cił swój ciężki płaszcz, bo zrobiło 
się gorąco. Praktycznie nieosłonię-
ty monarcha stał się łatwym obiek-
tem ataku.

Dogodną chwilę wykorzystał 
wysoki rudy mężczyzna. Wskoczył 
na koło unieruchomionego po-
jazdu i trzykrotnie długim nożem 
myśliwskim ranił władcę. Pierw-
szy cios trafił wysoko w pierś, nie-
daleko pachy, drugi – śmiertelny 
– przebił arterię tuż obok serca, 

Dzień po koronacji Marii Medy-
cejskiej w Saint – Denis król 

francuski Henryk IV Bourbon wy-
brał się, o trzeciej po południu, 
w piątek 14 maja 1610 r., w od-
wiedziny do schorowanego księ-
cia Maximiliena de Béthune Sully. 
Chcąc dokładnie obejrzeć przygo-
towania do planowanego, niedziel-
nego wjazdu świeżo ukoronowanej 
małżonki do Paryża, monarcha po-
dróżował bez straży (towarzyszy-

ło mu jedynie siedmiu dworzan), 
a w dodatku kazał podnieść dla 
lepszej widoczności ciężkie, skó-
rzane zasłony w powozie (szyb nie 
było). Masywny i zapewne mało 
zwrotny pojazd, asekurowany tyl-
ko przez lokajów, toczył się wolno 
długą ul. Saint – Denis. Na rów-
nie długiej, ale wąskiej i zawsze 

Z kryminalnej kroniki

| Anonimowy rytownik holenderski, 
„Zabójstwo króla Henryka IV 
Bourbona”, wyd. 1703 r., miedzioryt 

(w zbiorach Biblioteki Narodowej)
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Spotkanie z książką

Pod koniec 2010 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu opublikowana została książka autorstwa Ry-

szarda Mączyńskiego pt. Blaski złotniczego kunsztu. Studia z dziejów rzemio-
sła artystycznego XVII i XVIII wieku.

Ryszard Mączyński, polonista i historyk sztuki, profesor 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, napisał ponad 
sto naukowych i popularnonaukowych artykułów oraz kilka-
naście książek z zakresu sztuk plastycznych, historii litera-
tury, teatru, muzyki i dziejów polskiego przemysłu; intere-
suje się również tematyką varsavianistyczną.

Książka Blaski złotniczego kunsztu zawiera pięć esejów 
poświęconych odrębnym dziełom lub grupom dzieł sztu-
ki złotniczej. Te wykonane ze złota, srebra lub złoconego 
mosiądzu obiekty mają dziś dużą wartość artystyczną i hi-
storyczną. Opisane aplikacje obrazu Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem z kościoła w Luborzycy, wotum z kościoła w Ro-
kitnie (przedstawiające skarpę warszawską w czasach sa-
skich), bogato zdobione polskie dary dla katedry św. Wita 
w Pradze czy grupa klasycystycznych monstrancji pocho-
dzących z warsztatu Tobiasza Hoffstaedtera stanowią inte-

resujący i unikatowy materiał do badań naukowych. Celem przeprowadzo-
nych analiz jest nie tylko opis i datowanie zabytku, wskazanie osoby autora 
i określenie okoliczności fundacji, ale i społeczny kontekst powstania złotni-

czego dzieła, a zwłaszcza przekaz treściowy, jaki miało ono 
zawierać. Nie ograniczają się one do badań pod kątem hi-
storii sztuki, odwołują się również do historii politycznej, 
gospodarczej i społecznej oraz kultury materialnej. Wszyst-
ko to sprawia, że rozważania nad dziełami sztuki złotni-
czej są niebywale intrygujące. Zamieszczone w książce ese-
je stanowią przykład różnorodności poszukiwań badaw-
czych w tym obszarze.

„Złotnictwo to dziedzina tyleż fascynująca, co nieła-
two poddająca się badaniom” pisze Ryszard Mączyński we 
wprowadzeniu do publikacji. Tym większe uznanie należy 
się autorowi, który podjął się tego zadania i w popularnym 
ujęciu przedstawił efekty swej pracy. 

Publikację (cena: 48 zł) można nabyć w księgarniach 
naukowych oraz bezpośrednio w Wydawnictwie Naukowym 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (87-100 Toruń, ul. Gaga-
rina 5, tel. 56 611 42 95, e-mail: wydawnictwo@umk.pl).

BLASKI ZŁOTNICZEGO KUNSZTU

odnalezionej, z tym że jest ona 
wypukła, a ta pochodząca z wy-
kopu – wklęsła.

Pod koniec ubiegłego roku 
kilka biskwitowych fragmentów 
naczyń z odnalezioną sygnaturą 
przekazałem do zbiorów kolskie-
go Muzeum Technik Ceramicz-
nych, co poskutkowało przeszu-
kaniem przez pracowników tej 
instytucji jej zasobów magazy-
nowych pod kątem obecności no-
wego znaku. Według informacji 
zamieszczonej na oficjalnej stro-
nie muzeum „Po kwerendzie mu-
zealnej okazało się, że kolskie 
muzeum posiada obiekty o ta-
kiej samej sygnaturze, w tym je-
den bez kropki obok litery «F»”. 
Dysponując stosunkowo bogatym 
materiałem porównawczym, są-
dzę, że ta pozbawiona kropki sy-
gnatura nie jest jej odmianą, lecz 
tym samym nieznanym dotych-
czas znakiem fabrycznym używa-
nym przez Augusta Freudenre-
icha, a później także jego synów, 
lecz słabiej odciśniętym w fa-
jansowym cieście. Tym samym, 
w wyniku opisanego odkrycia, do 
wykazów sygnatur wytwórni wy-
robów fajansowych w Polsce przy 
Fabryce Freudenreichów w Kole 
można dodać nowy znak firmo-
wy, stosowany w dwóch odmia-
nach: wklęsłej i wypukłej.

Piotr Śniegocki

to korzystali oni z form i wzo-
rów ojca.

Odkrycie opisanego zna-
ku umożliwiło mi wydatowanie 
znajdującego się w moich zbio-
rach pojemnika na pieprz, któ-
ry odziedziczyłem po dziad-
kach pracujących przed i po woj-
nie w kolskiej fabryce. Umiesz-
czona na naczynku sygnatu-
ra do złudzenia podobna jest do 

kiedy właścicielem Kolskiej Fa-
bryki Fajansu był syn jej zało-
życiela, August. Niewykluczo-
ne, że odnaleziony znak sto-
sowany też był nieco później, 
w okresie, gdy zakładem zarzą-
dzali synowie Augusta, Czesław 
i Stefan (lata 1904-1914). Być 
może zabytek ten był ich jedy-
ną wspólną sygnaturą w okresie 
krótkiej współpracy braci, kiedy 

Prace remontowe wokół wil-
li Czesława Freudenre-

icha w Kole ujawniły duże ilości 
stłuczki fajansowej z okresu oko-
ło 1900 r. Budowniczowie tego 
budynku w 1905 r. obsypali fun-
damenty stłuczką miejscowych 
wyrobów fajansowych, fragmen-
tami cegieł i szlaki, prawdopo-
dobnie w celu uzyskania warstwy 
drenażowej i zabezpieczenia nią 
fundamentów przed nasiąka-
niem wodą. Kilkanaście godzin 
spędzonych przeze mnie w dwu-
metrowym wykopie i na zwałach 
wykopanej ziemi przyniosło nie-
zwykły efekt – wśród zabezpie-
czonych fragmentów fajanso-
wych naczyń znalazło się też kil-
ka drobnych elementów z niepu-
blikowanym dotychczas znakiem: 
sygnaturą Augusta Freudenre-
icha w postaci wyciskanej litery 
„F” z kropką, wpisanej w trójkąt.

W określeniu okresu, z ja-
kiego pochodzi znalezisko, po-
mogły inne znaki na zabez-
pieczonej stłuczce − elemen-
ty zdobienia wyrobów i rodza-
je majoliki używane w czasach, 

Nieznany znak firmowy  
Fabryki Fajansu Freudenreichów

1 | Nowo odkryta sygnatura fabryki 
Freudenreichów, odmiana wklęsła: na denku 
biskwitowego kubka (A), na denku kubka 
szkliwionego zieloną polewą (B) i na odwrocie 
owalnego talerzyka z dekoracją plastyczną 
w poziomki, szkliwionego na brązowo (C) 

2 | Nowo odkryta sygnatura, odmiana wypukła, 
na denku pojemnika na pieprz

(zdjęcia: Piotr Śniegocki)

1 A B C

2

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2012           70



ROZMAITOŚCI

Papirusy, mumie, złoto
Muzeum Archeologicznym w War-
szawie, podczas której refera-
ty wygłosili prof. Andrzej Niwiń-
ski (prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Egiptu „Herhor”), dr Al-
dona Snitkuviené (Narodowe Mu-
zeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa 
w Kownie), Aleksandra Majewska 
(była kustosz Muzeum Narodo-
wego w Warszawie) i Mariola Ka-
zimierczak (Uniwersytet Sorbo-
na w Paryżu). Prelegenci omówi-
li szczegółowo dzieje kolekcji hr. 
Tyszkiewicza oraz nieznane fakty 
z życia badacza. Fragmenty napi-
sanego przez niego Dziennika po-
dróży do Egiptu i Nubii przeczyta-
ła Beata Tyszkiewicz.

Wystawie, którą można zwie-
dzać do 31 maja br., towarzyszy 
katalog oraz cykl wykładów.

☐

Narodowego Muzeum Sztuki 
im. M. K. Čiurlionisa w Kownie 
oraz Muzeum Sztuki Litwy i Mu-
zeum Narodowego Litwy w Wil-
nie. Na wystawie pokazano 125 
zabytków z kolekcji Tyszkiewi-
cza, m.in. figurki uszebti, naczy-
nia, rzeźbione skarabeusze, zło-
tą biżuterię, mumie i kartona-
że. Z Muzeum w Luwrze wypo-
życzono „posąg leczący”, złoty 
pektorał (symbol władzy kapła-
na) oraz przedmioty znalezione 
w grobowcu w Tebach, z war-
szawskiego Muzeum Narodowe-
go – fragmenty papirusu, z Mu-
zeum Sztuki im. M. K. Čiurlioni-
sa w Kownie – naszyjniki z ko-
ralików siatki, którą okrywano 
mumie. 

Otwarcie wystawy poprzedzi-
ła konferencja w Państwowym 

się także w Muzeum Narodowym 
w Warszawie). 

Z okazji rocznicy 150 lat pol-
skich odkryć archeologicznych 
w Egipcie w Państwowym Mu-

zeum Archeologicznym w War-
szawie zorganizowano wysta-
wę zatytułowaną „Papirusy, mu-
mie, złoto... Michał Tyszkiewicz 
i 150-lecie pierwszych polskich 
i litewskich wykopalisk w Egip-
cie”, której współorganizatora-
mi są Muzeum Narodowe w War-
szawie i Stowarzyszenie Miło-
śników Egiptu „Herhor”, przy 
udziale Muzeum Luwru w Paryżu, 

W grudniu 2011 r. minęło 150 
lat od rozpoczęcia pierw-

szych oficjalnych wykopalisk 
w Egipcie organizowanych przez 
Polaka, hr. Michała Tyszkiewicza. 

Prace, na zorganizowanie któ-
rych hrabia otrzymał pozwole-
nie od wicekróla Egiptu, prowa-
dzone były na terenie Karnaku, 
Teb Zachodnich, w okolicy Esna, 
Uadi es-Sebua (tereny Nubii) 
i w Sakkarze. Hrabia Tyszkiewicz 
był wówczas jedynym obcokra-
jowcem, któremu zezwolono na 
wykonanie badań archeologicz-
nych w Egipcie (więcej na ten 
temat w artykule Marioli Kazi-
mierczak, „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 8, 2008, ss. 29-31). Li-
cząca około 800 zabytków kolek-
cja hrabiego wzbogaciła zbiory 
Luwru i stanowiła zalążek egip-
skich zbiorów kilku muzeów na 
terenie Litwy (jej część znajduje 

| Portret hr. Michała Tyszkiewicza, 
staloryt François-Adolphe Audibrana, 
1861-1865, Album Wileńskie, nr 337

(własność i fot. Muzeum Sztuki Litwy 
w Wilnie) 

..........................................................
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ROZMAITOŚCI

W dniach 16-17 kwietnia odbędzie się 
w Warszawie ogólnopolska konferencja 

pt. „Splendor i fantazja. Rzeźba rokokowa 
w Rzeczypospolitej i na Śląsku”, zorganizo-
wana przez Zarząd Oddziału Warszawskie-
go Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego; zapowiedź tego spotkania za-
mieściliśmy w poprzednim numerze „Spo-
tkań z Zabytkami” (nr 1-2, 2012, s. 3).

W czasie konferencji wybitni polscy ba-
dacze sztuki nowożytnej zaprezentują na-
stępujące tematy:

Wprowadzenie: prof. Mariusz Karpowicz 
(IHS UW) 
− dr Ewa Andrzejewska (Kalisz), Franz Eyt-
ner, śląski rzeźbiarz osiadły w Kaliszu;
− dr Tadeusz Bernatowicz (IHS UW), „Sale 
piękną sztukateryją adornowane”. Prze-
miany wystroju wnętrz pałacowych w XVIII 
wieku;
− dr hab. Andrzej Betlej (IHS UJ), Mali mi-
strzowie lwowskiego rokoka;
− dr hab. Bogusław Czechowicz (IH OP), 
Rokoko przed rokokiem? Jeszcze o de-
koracji rzeźbiarskiej kaplicy loretańskiej 
w opactwie cysterskim w Lubiążu;
− dr Anna Dettloff (Wydział Architektury 
i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Problem 
rokoka w rzeźbie krakowskiej XVIII wieku;
− mgr Ewa Grochowska (Wrocław), Deko-
racja rzeźbiarska Cour d'honneur zamku 
Książ na Śląsku;
− mgr Jakub Jagiełło (Warszawa), dr Pa-
weł Migasiewicz (EPHE), Rzeźba rokokowa 
w Kotlinie Jeleniogórskiej;

− prof. Mariusz Karpowicz (IHS UW), Anty-
akademicki nurt w rzeźbie połowy XVIII w.;
− dr Artur Kolbiarz (US), Ekspansja dzia-
łalności bardz kich rzeźbiarzy na terenie 
Śląska;
− mgr Bartłomiej Łyczak (UMK), Johann 
Anton Langenhan młodszy, toruński rzeź-
biarz rokokowy;
− dr Paweł Migasiewicz (EPHE), Rzeźba ro-
kokowa na dawnych ziemiach łęczyckiej, 
sieradzkiej i wieluńskiej;
− dr Anna Oleńska (IS PAN), Johann Chri-
sostom Redler − rzeźbiarz barokowy, rzeź-
biarz rokokowy. Aporia stylów?;
− dr Jakub Sito (IS PAN), Franz Anton 
Vogt, rzeźbiarz warszawskiego rokoka;
− dr Renata Sulewska (IHS UW), „Nurt 
ekspresyjny" w rzeźbie Prus Królewskich 
w II połowie XVIII wieku;
− dr Agnieszka Szykuła-Żygawska (SHS, 
Oddział Lubelski),  Od Karola Burzyń-
skiego do Michała Wurtzera młodsze-
go – zamojski warsztat rzeźbiarski 2. poł. 
XVIII wieku;
− dr Arkadiusz Wagner (UMK), Rzeźba ro-
kokowa na Warmii. Próba syntezy;
− mgr Katarzyna Wardzyńska (IHS UW), 
Z twórczości Efraima Gerlacha, snycerza 
chełmińskiego 2. połowy XVIII w.;
− dr Michał Wardzyński (IHS UW), Johann 
Friedel St. Autor wystroju kościoła para-
fialnego w Siewierzu. Zopf morawski na 
pograniczu polsko-śląskim;
− dr Michał Wardzyński (IHS UW), Późna 
twórczość Franza Josepha Mangoldta. Kil-
ka uwag o recepcji dekoracji rokokowej na 
Dolnym Śląsku;

Podsumowanie konferencji: dr Jakub 
Sito (IS PAN), Rzeźba rokokowa. Czym 
jest? 

☐

Rzeźba rokokowa
– ogólnopolska konferencja w Warszawie

Dziedzictwo historyczne w lasach

W Instytucie Biologii Ssaków 
PAN w Białowieży 28 lute-

go 2012 r. odbyła się konferencja 
naukowa pt. „Historia przyrodni-
cza lasu – jak rozpoznać, badać 
i chronić dziedzictwo historyczne 
w lasach?”; organizatorzy: Insty-
tut Biologii Ssaków PAN oraz Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa. Ce-
lem konferencji była próba przy-
bliżenia odbiorcom dynamicznie 
rozwijającej się interdyscyplinar-
nej dziedziny badawczej – historii 

przyrodniczej. Wśród prezentowa-
nych zagadnień znalazły się: ba-
dania historii przemian przyrod-
niczych w lesie, korzystanie z za-
sobów leśnych przez dawne spo-
łeczności, rozpoznawanie, iden-
tyfikowanie i ochrona historycz-
nego dziedzictwa w lasach, przy-
kłady prowadzonych badań z re-
gionu północno-wschodniej Pol-
ski oraz z zagranicy. 

Uczestnikami spotkania 
byli przedstawiciele uczelni 

i jednostek naukowych z regio-
nu i kraju, Regionalnych Dyrekcji 
Ochrony Środowiska oraz Regio-
nalnych Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, nadleśnictw, parków naro-
dowych i krajobrazowych, woje-
wódzkich konserwatorów zabyt-
ków, organizacji pozarządowych, 
administracji lokalnej i regional-
nej, pracowni archeologicznych. 

Konferencja była kolejnym 
spotkaniem w ramach Podlaskie-
go Regionalnego Forum Wymiany 

Wiedzy o Środowisku PREFEKT, 
stanowiącego część projektu BIO-
CONSUS „Potencjał Badawczy 
w Zakresie Ochrony i Zrównowa-
żonego Zarządzania Zasobami 
Różnorodności Biologicznej”, fi-
nansowanego z 7 Programu Ra-
mowego Unii Europejskiej. Do-
tychczas zrealizowano dziewięć 
naukowych seminariów i konfe-
rencji, które spotkały się z du-
żym zainteresowaniem wśród od-
biorców oraz przyniosły wiele wy-
miernych i pozytywnych rezulta-
tów dla ochrony dziedzictwa hi-
storycznego w lasach. 

☐

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

| Franciszek Eytner,  rzeźba z kościoła 
św. Tekli w Dobrzycy

(fot. Ewa Andrzejewska)
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KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Danuta Szyszkowska z Milanówka – Ryszard Mączyński, Blaski złotniczego kunsztu. Studia z dzie-
jów rzemiosła artystycznego XVII i XVIII wieku, wyd. Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, Toruń 2010
Alina Misiarczyk z Poznania – Portrety światłem malowane, katalog wystawy, wyd. Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 2011
Halina Kosik z Warszawy – Papirusy, mumie, złoto… Michał Tyszkiewicz i 150-lecie pierwszych pol-
skich i litewskich wykopalisk w Egipcie, katalog wystawy, wyd. Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie, Warszawa 2012
Wisława Skop  z Sosnowca – Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, katalog wystawy, wyd. 
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Frombork 2010
Muzeum Okręgowe w Lesznie –  Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XVI-XVII 
wieku, katalog wystawy, wyd. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona Brama, Gdańsk 2011

P R E N U M E R ATA
W 2012 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 zł. Aby zamówić 
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas, 
ul. Marszałkowska 4 lokal 4, 00-590 Warszawa. 

Konto: ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562
Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenume-
raty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku 
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie 
pytania w sprawie prenumeraty na 2012 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 

S P R Z E D A Ż

Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU,  
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach. 

W ubiegłym roku ukazał się kolejny, VI tom „Al-
manachu Muzealnego”, periodyku wydawane-

go przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Za-
mieszczone w nim zostały ciekawe materiały doty-
czące historii Warszawy, obecnych wydarzeń w stoli-
cy oraz  związanych z miastem mniej lub bardziej zna-
nych postaci.

W obszernym dziale „Studia i materiały”, stano-
wiącym trzon periodyku, przeczytać można artykuły 
Włodzimierza Peli o pracach archeologiczno-architek-
tonicznych na skwerze Hoovera w Warszawie, Witolda 
Strausa o dziejach jego rodziny (autor zmarł w 2011 r.) 
czy Agnieszki Dąbrowskiej o życiu towarzyskim war-
szawskich elegantek w latach 1860-1914. Wanda 
Mossakowska pisze tu o wcze-
snej warszawskiej fotocerami-
ce (m.in. o nagrobnych zdję-
ciach na Cmentarzu Powązkow-
skim), przybliża też sylwetkę 
mało znanej malarki porcelany 
Józefy Rodziewiczówny. W tek-
ście autorstwa Aleksandry Soł-
tan-Lipskiej omówione zostały 
znajdujące się w zbiorach war-
szawskiego Muzeum Historycz-
nego odznaki kolejowe, będą-
ce pamiątkami po Kazimierzu Popławskim. Interesujące 
dla współczesnego czytelnika będą też dedykacje na fo-
tografiach ze zbioru Działu Ikonografii MHW, przedsta-
wione przez Annę Kotańską. Tekst Tomasza Adama Pru-
szaka poświęcony został malarzowi, rysownikowi, kry-
tykowi sztuki i kolekcjonerowi Ludomirowi Benedykto-
wiczowi,  artykuł Eweliny L. Pierzyńskiej-Jelskiej – twór-
czości sepulkralnej rzeźbiarza Bolesława Jeziorańskiego, 
a Teresy Krogulec – architektowi Stanisławowi Marzyń-
skiemu, „budowniczemu kościołów”. Powstańcze losy 
rodziny Walterów poznajemy w tekście Stanisława Ma-
liszewskiego, a historię Działu Naukowo-Oświatowego 
MHW – w artykule Bożeny Fałkowskiej-Dybowskiej i Ali-
cji Jakubowskiej. 

W dziale „Z archiwum” opublikowana została pra-
ca magisterska Aliny Damięckiej (Sokołowskiej), wie-
loletniej kustosz MHW – Życie starej Warszawy w dru-
giej połowie XVII wieku. Praca, napisana w 1934 r., 
stanowi kompendium wiedzy o siedemnastowiecznej 
Warszawie.

Dział „Kronika muzealna 2003-2008” – to prze-
gląd ważniejszych wydarzeń, które odbyły się w tym 
czasie w Warszawie. Jest tu opublikowane m.in. kalen-
darium wystaw czasowych, wiadomości o udostępnie-
niu publiczności wnętrza Barbakanu w 2004 r., obcho-
dach Staszicowskich w MHW w 2005 r., nowej siedzi-
bie Muzeum Farmacji czy realizowaniu projektu Mu-
zeum Warszawskiej Pragi.

Ostatni dział periodyku – „Zasłużeni” zawiera 
wspomnienia o zmarłych, m.in. Sławomirze Ciepieli- 
-Kubackiej, Jerzym Lileyko, Beacie Meller czy Krysty-
nie Żmudzie-Liszewskiej; osoby te związane były m.in. 
z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Publikacja 
jest ilustrowana fotografiami ze zbiorów MHW. Na koń-
cu zamieszczony został indeks osobowy.

W związku z remontem siedziby Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy na Rynku Starego Miasta 
28-42 wydawnictwa muzeum sprzedawane są w od-
dziale przy ul. Dzielnej 7 (tel. 22 530 63 40); zamó-
wić je można również przez internet pod adresem: 
ksiazki@mhw.pl lub telefonicznie: 22 536 98 12 lub 
609 645 640. „Almanach Muzealny” można też kupić 
(cena: 40 zł) w księgarniach naukowych. 

Spotkanie z książką

ALMANACH MUZEALNY




