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Od Redakcji

Od	7	listopada	2020	r.	aż	do	ponownego	otwarcia	muzeów	w	dniu	1	lutego	2021	r.	
można	było	odnieść	wrażenie,	że	życie	za	zamkniętymi	drzwiami	tych	instytucji	w	cza-
sie	pandemii	COVID-19	całkowicie	 zamarło,	a	 zrealizowane	częstokroć	wysiłkiem	

wielu	lat	badań	i	przygotowań	wystawy	czasowe,	takie	chociażby,	jak	„Dolabella.	Wenecki	
malarz	Wazów”	w	Zamku	Królewskim	w	Warszawie,	 „Geniusz	 baroku.	Szymon	Czecho-

wicz	 (1689-1775)”	 w	 Muzeum	 Na-
rodowym	 w	 Krakowie	 (o	 tej	 wysta-
wie	 na	 s.	 54-58)	 czy	 „Polska.	 Siła	
obrazu”–	do	7	 lutego	br.	w	Muzeum	
Narodowym	 w	 Warszawie,	 a	 później	
w	Muzeum	Narodowym	w	Poznaniu	–	
właściwie	nie	wiadomo	po	co	zostały	
tam	 umieszczone.	 Tymczasem	 nowa	
sytuacja	wymusiła	na	organizatorach	
wystaw	 (i	 szerzej:	 na	 animatorach	
kultury)	nienotowaną	dotychczas	ak-
tywność	w	internecie.	Jej	przykładem	
mogą	być	 zarówno	dostępne	w	 sieci	
autonomiczne	 ekspozycje	 czasowe,	

jak	 znakomita	wystawa	wirtualna	 Zakładu	 Narodowego	 im.	 Ossolińskich	we	Wrocławiu	
„Złota	epoka	Jagiellonów”	(czyli	bardzo	na	czasie	swoiste	„zamiast”),	jak	też	liczne	pro-
dukcje	 realizowane	 przy	wsparciu	 finansowym	Narodowego	 Centrum	Kultury	w	 ramach	
programu	„Kultura	w	sieci”,	których	dobrym	przykładem	może	być	pięciominutowy	ani-
mowany	 film	 Chodowiecki,	 wyprodukowany	 według	 pomysłu	 i	 reżyserii	 Jakuba	 Pączka	
przez	COLORPRO	Agaty	Sterczewskiej	(film	dostępny	 jest	na	stronie:	www.Chodowiecki.
com,	a	także	na	Facebooku	„Spotkań	z	Zabytkami”).

Ze	 stacjonarnymi	 wystawami	 czasowymi	 związane	 są	 zrealizowane	 w	 charakterze	
podcastów	takie	produkcje,	 jak	przygotowana	przez	pracowników	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie	„Siła	tańca	w	obrazie”,	w	której	omówienie	czterech	arcydzieł	malarstwa	
polskiego	wybranych	z	wystawy	„Polska.	Siła	obrazu”	(Teofila	Kwiatkowskiego	„Polonez	
Chopina”,	 Teodora	 Axentowicza	 „Kołomyjka”,	 Józefa	 Chełmońskiego	 „Przed	 karczmą”	
i	Stanisława	Wyspiańskiego	„Chochoły”)	stało	się	pretekstem	do	krótkiej	prezentacji	na-
szych	tańców	narodowych,	a	z	wystawami	stałymi	w	muzeach	(ograniczając	się	tylko	do	
zbiorów	tego	samego	warszawskiego	muzeum)	cykliczne	spotkania	w	sieci,	zatytułowane	
„Muzealne	czwartki	on-line”,	będące	kontynuacją	tradycyjnych	„Muzealnych	czwartków”.

Jak	my	możemy	przyczynić	się	do	utrwalenia	wiedzy	oraz	pamięci	o	tych	trudno	dziś	
dostępnych	wystawach	 i	 zbiorach?	Chyba	 tylko	poświęcając	 im	więcej	niż	dotychczas	
miejsca	w	numerze.	Zapraszamy	więc	do	lektury	pierwszych	w	tym	roku	„Spotkań	z	Za-
bytkami”.	Temat	przewodni	numeru	to	„Zbiory	dzieł	sztuki	 i	 rzemiosła	artystycznego	
jako	ważny	element	dziedzictwa	narodowego”.

NA	OKŁADCE:
Aleksander	Kotsis,	„W	święto	
Matki	Boskiej	Zielnej”	
(fragment),	1868-1869,	
olej,	płótno,	wym.	64,5	
x	56	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)	

(fot. Arkadiusz Podstawka) 

Kadr z filmu animowanego Jakuba Pączka Chodowiecki 
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TWÓRCZOŚĆ	ALEKSANDRA	
KOTSISA	W	MUZEUM	NARODOWYM	
W	KRAKOWIE
W Kamienicy Szołayskich w  Krakowie 5 
marca br. planowane jest otwarcie mo-
nograficznej wystawy „Aleksander Kotsis 
(1836-1877). Odcienie realizmu”. Będzie 
to pierwszy od 1959  r. tak kompleksowy 
pokaz twórczości Aleksandra Kotsisa.
Na ekspozycję, zorganizowaną w  185. 
rocznicę narodzin artysty, składa się po-
nad 120 obrazów olejnych oraz około 70 
akwarel, rysunków 
i  szkiców. Zapre-
zentowane dzieła 
pochodzą ze zbio-
rów wielu muze-
ów krajowych oraz 
Lwowskiej Galerii 
Sztuki im. Bory-
sa Woźnickiego. 
Wyjątkową okazją 
stanie się też moż-
liwość poznania 
dzieł artysty ze 
zbiorów prywat-
nych, niezwykle rzadko prezentowanych 
publicznie. W układzie ekspozycji wyróż-
niono cztery główne sekcje odnoszące 
się do biografii Kotsisa, podejmowanej 
przez niego tematyki oraz problematyki 
formalnej i zagadnień technologicznych 
związanych z jego twórczością. 

ZMODERNIZOWANY	SERWIS	WIEDZY	
O	ZARZĄDZANIU	DZIEDZICTWEM	
W	GMINACH
Internetowy serwis samorzad.nid.pl, pro-
wadzony przez Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa, zyskał nową szatę graficzną 
i  funkcjonalność. Strona jest swoistym 
internetowym kompendium wiedzy 
o  ochronie i  opiece nad dziedzictwem 
kulturowym i  porusza tematy odpowia-
dające na potrzeby jednostek samorządu 
terytorialnego. Dostarcza samorządom 
gminnym i  liderom lokalnym wiedzy 
i  informacji na temat dziedzictwa, jego 
ochrony oraz możliwości jego wykorzysta-
nia dla dobra mieszkańców i samej gmi-
ny. Serwis jest praktycznym, dostępnym 
i łatwym w użytkowaniu narzędziem po-
zyskiwania informacji o  kompetencjach 
samorządów gminnych względem plano-
wania i  wdrażania procesu zarządzania 
dziedzictwem kulturowym. Na bieżąco 
aktualizowane na stronie treści opraco-
wywane są przez ekspertów NID oraz 
inne autorytety w  tematyce zarządzania 
dziedzictwem kulturowym.

REMONT	BRAMY	CARSKIEJ	
W	PUSZCZY	BIAŁOWIESKIEJ
Dziewiętnastowieczna Brama Carska 
w  Puszczy Białowieskiej – ocalały frag-
ment wraz z  trzema aneksami Pałacu 
Carskiego, przejdzie remont.
Pałac wzniesiony został w  latach 1889-
1894 na polecenie cara Aleksandra III, 
który do Puszczy Białowieskiej przy-
jeżdżał na polowania.  Projektantem 

rezydencji i  nadzorującym budowę był 
hrabia Mikołaj de Rochefort − architekt 
o  ugruntowanej pozycji w  środowisku 
Petersburga, znany jako twórca obiektów 
przemysłowych. 
Pod koniec drugiej wojny światowej pa-
łac został zniszczony. Zachowała się tyl-
ko niewielka jego część − brama wraz 
z przyłączonymi do niej trzema aneksa-
mi. W latach pięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku brama została udostępniona 
na siedzibę koła przewodników PTTK 
w  Białowieży, a  w  aneksach funkcjo-
nowały m.in. biblioteka Zakładu Bada-
nia Ssaków, skład rowerów, magazyny, 
punkt informacji turystycznej.  Obecnie 
jeden z  aneksów jest dzierżawiony na 
sklep z pamiątkami. 
Od 2004  r. Brama Carska znajduje się 
w rejestrze zabytków i teraz po wielu la-
tach starań doczekała się decyzji o pod-
jęciu remontu. 

REWITALIZACJA	KOŚCIOŁA	
FRANCISZKANÓW	W	ZAMOŚCIU
Dobiegają końca rozległe prace budow-
lano-konserwatorskie i  aranżacyjne 
w  największym w  Polsce siedemnasto-
wiecznym kościele franciszkanów w Za-

mościu. Celem realizowanego projektu 
jest odbudowa w historycznym kształcie 
barokowej świątyni wraz z adaptacją jej  
podziemi na cele kultury.
Kościół wzniesiony został w latach 1637-
1665. Zwraca uwagę jego monumen-
talna bryła, zdobione bogatym detalem 
architektonicznym elewacje, barokowa 
ekspresja i  rozmach założenia. Zakon-
nicy opuścili świątynię w 1794 r. Wrócili 
do niej dopiero w 1994 r. i rozpoczęły się 
wówczas starania o  wyremontowanie 
obiektu.
Wielkie otwarcie kościoła Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w  Zamościu 
powinno nastąpić w kwietniu 2021 r.

KOLEJNY	OBRAZ	JERZEGO	
HOPPENA	W	MUZEUM	OKRĘGOWYM	
W	TORUNIU
Dzięki dofinansowaniu z Narodowego In-
stytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
zasoby Muzeum Okręgowego w Toruniu 
wzbogacił kolejny obraz autorstwa zwią-
zanego od 1946  r. z  Toruniem malarza, 
grafika, historyka sztuki, konserwatora 
i  pedagoga − Jerzego Hoppena (1891-
1969). Malowidło pt. „Św. Jan Chrzci-
ciel” powstało w Wilnie w 1935 r. Obraz 

jest wyjątkowy, 
gdyż Jerzy Hop-
pen jest znany 
przede wszyst-
kim jako gra-
fik, a  jego prac 
malarskich za-
chowało się nie-
wiele, zwłasz-
cza z  okresu 
wileńskiego. Te 
najstarsze moż-
na podziwiać 
właśnie w  to-
ruńskim mu-
zeum i to w jed-
nej sali Galerii 

w  Ratuszu Staromiejskim, gdzie są 
eksponowane wraz z  innymi dziełami 
przedstawicieli nowego klasycyzmu 
wileńskiego.

Kościół franciszkanów w Zamościu

Brama Carska w Puszczy Białowieskiej

Jerzy Hoppen, 
„Św. Jan Chrzciciel”, 1935,  
olej, płótno

Aleksander Kotsis, 
„W święto Matki Boskiej 
Zielnej”, 1868-1869, olej, 
płótno
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ŚWIDERMAJER	W	REJESTRZE	
ZABYTKÓW
Drewniana willa, tzw. świdermajer „Ka-
zimierzówka”, znajdująca się przy ul. Tra-
wiastej w Aninie w woj. mazowieckim, zo-
stała wpisana do rejestru zabytków. Zbu-
dowana została przed 1914 r. (w 1910 r. lub 
w  latach 1911-1912) i  prawdopodobnie 
przed 1918 r. kupił ją Kazimierz Sławiński, 
który nadał jej nazwę „Osada Kazimie-
rzówka”. W 1935 r. willa została sprzeda-
na Leonardowi i  Stefanii Ruśkiewiczom, 
obecnie również pozostaje w rękach pry-
watnych. Przed 1945 r. do budynku dosta-
wiono parterową dobudówkę, a po drugiej 
wojnie światowej murowany aneks od 
strony północno-wschodniej. Willa ma wa-
lory artystyczne jako indywidualnie zapro-
jektowane dzieło drewnianej architektury 
letniskowej. Stanowi  ciekawy przykład 
połączenia stylistyki nadświdrzańskich 

willi o  szalowanych elewacjach z  zaak-
centowanymi elementami konstrukcji 
z architekturą zakopiańską. Ponadto „Ka-
zimierzówka” jest świadectwem rosnącej 
na początku XX w. popularności terenów 
uzdrowiskowych sąsiadujących od strony 
południowo-wschodniej z Warszawą. Jest 
jednym z pierwszych domów letniskowych 
wzniesionych na terenie osiedla mieszka-
niowego Anin, a  także jedną z  niewielu 
zachowanych do czasów współczesnych 
willi drewnianych z pierwszego etapu roz-
woju Anina.

POWRÓT	GRAFIKI	LEONA	
WYCZÓŁKOWSKIEGO	
DO	BYDGOSKIEGO	MUZEUM

Do zbiorów Muzeum Okręgowego im. 
Leona Wyczółkowskiego w  Bydgoszczy 
powróciła praca graficzna „Wisła pod 
Grudziądzem” autorstwa Leona Wyczół-
kowskiego. Przekazana została przez 
wnuczkę Jakuba Hechlińskiego – zna-
nego w  okresie międzywojennym byd-
goszczanina, który prowadził Fabrykę 
Mebli i  Zakład Architektury Wewnętrz-
nej. W kamienicy, w której funkcjonował 
zakład, we wrześniu 1939  r. muzeum 

bydgoskie zdeponowało część dzieł Le-
ona Wyczółkowskiego i  Maksymiliana 
Antoniego Piotrowskiego w  celu zabez-
pieczenia ich przed grabieżą i  zniszcze-
niem. W 1943  r. grafika Wyczółkowskie-
go na mocy nakazu Walthera Ernsta 
− nadburmistrza Bydgoszczy podlegała 
dyslokacji i  została ulokowana w  dwo-
rze w Dębowie. Dotychczas uważano, że 
w  1945  r. właśnie tam uległa spaleniu. 
Jej powrót do muzeum pokazuje, że nie 
wszystkie obiekty uznane za spalone 
uległy zniszczeniu i daje nadzieję, że być 
może jeszcze inne powrócą do bydgoskiej 
kolekcji muzealnej.

PRACE	KONSERWATORSKIE	
I	ARANŻACYJNE	W	MUZEUM	
DZIEDUSZYCKICH
Dobiegł końca trzeci etap prac konser-
watorskich przy dziewiętnastowiecz-
nych meblach, pochodzących z Muzeum 
Dzieduszyckich w  Zarzeczu, Oddziału 
Muzeum w  Jarosławiu, Kamienica Or-
settich. Meble te w  dużej części stano-
wiły pierwotne wyposażenie zarzeckiego 
pałacu – jednej z piękniejszych rezyden-
cji arystokratycznych Podkarpacia, sie-
dziby rodu Dzieduszyckich, zasłużonego 
dla rozwoju polskiej kultury i  edukacji. 
Konserwacji poddano dwadzieścia ele-
mentów – oprócz mebli siedzeniowych 

były to również serwantki, komody i sto-
ły. Część obiektów była w  bardzo złym 
stanie, w  związku z  tym przechowywa-
no je w  muzealnym magazynie. Po kil-
ku miesiącach prac konserwatorskich 

odnowione meble powróciły na swoje 
miejsce w salach zarzeckiego muzeum.
W tym samym czasie w  pałacu trwa-
ły prace nad zmianą wystawy stałej − 
ekspozycja została powiększona o  jedno 
dodatkowe pomieszczenie. Pojawiły się 
też na niej dotychczas nieeksponowane 
obiekty, m.in. oprawne grafiki, których 
część pochodzi z teki Magdaleny z Dzie-
duszyckich Morskiej, pierwszej właści-
cielki pałacu i autorki pierwszej koncep-
cji urządzenia jego wnętrz.
Projekt „Konserwacja mebli z  pałacu 
Dzieduszyckich w  Zarzeczu – etap III” 
dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

TAPISERIE	W	DAWNYM	PAŁACU	
BISKUPÓW	KRAKOWSKICH	
W	KIELCACH
Po dwóch latach wróciły do Dawnego Pa-
łacu Biskupów Krakowskich w Kielcach 
(obecnie siedziby Muzeum Narodowego 
w Kielcach) dwie osiemnastowieczne ta-
piserie. Tkaniny zostały poddane konser-
wacji przez zespół z Międzyuczelnianego 
Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki w Warszawie. Tapiserie powstały 

w  XVIII  w. w  ośrodkach tkactwa euro-
pejskiego: „Triumf Ateny” w brukselskim 
warsztacie Urbana Leyniersa, „Bitwa 
nad Granikiem” najprawdopodobniej 
w słynnej paryskiej Manufacture Royale 
des Gobelins.

Tapiseria „Triumf Ateny” pochodzi z se-
rii „Triumfy bogów” (znane także jako 
„Triumfy bogów i  bogiń” lub „Przyjem-
ności bogów”). Do dnia dzisiejszego 
zachowało się pięć tapiserii z przedsta-
wieniem Triumfu Ateny (w literaturze 
zachodnioeuropejskiej Triumf Minerwy) 
wykonanych przez konsorcjum Ley-
niers-Reydams: w Museum voor Schone 
Kunsten w  Gandawie, w  kolekcji Regi-
nalda Tomsa w  Szwajcarii, w  Schlos-
smuseum w  Linzu, w  Palácio Natio-
nal da Ajuda w  Lizbonie oraz właśnie 
w Muzeum Narodowym w Kielcach. Ta-
piseria kielecka pochodzi zapewne z XI 
serii wykonanej dla hr. Ferdynanda Le-
opolda von Herbersteina i  wysłanej do 
Wiednia w 1732 r.
„Bitwa nad Granikiem” należy do serii 
ilustrującej „Historię Aleksandra Wiel-
kiego” i przedstawia bitwę Macedończy-
ków z  Persami w  Azji Mniejszej, w  po-
bliżu Hellespontu, nad rzeką Granikos 
w 334 r. p.n.e. 
Renowacja tapiserii została sfinansowa-
na z projektu „Pałac w muzeum, Muzeum 
w  Pałacu. Ochrona, zachowanie i  udo-
stępnienie na cele publiczne zabytków 
ruchomych i nieruchomych o znaczeniu 
ogólnopolskim”.  

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Fragment odnowionej tapiserii „Triumf Ateny”

Fragment wnętrza Muzeum w Zarzeczu

Świdermajer „Kazimierzówka” w Aninie
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Niobe	nieborowska,	prawdziwa	perła	wśród	rzeźb	
antycznych	znajdujących	się	w	polskich	zbiorach,	została	
mocno	osadzona	w	zbiorowej	pamięci	za	sprawą	wielkiego	
poematu	Konstantego	Ildefonsa	Gałczyńskiego,	wydanego	
drukiem	w	1951	r.	Na	przypomnienie	zasługują	jednak	
mało	znane	okoliczności,	w	jakich	jedna	z	najlepszych	
pośród	nielicznych,	zachowanych	na	świecie	rzymskich	
kopii	wyobrażenia	rozpaczającej	matki,	pojawiła	się	
w	dziejach	polskiej	kultury.

piotr jaworski

Nieborowskiej 
Niobe 
droga do sławy



Pierwszy na wartość artystyczną rzeź-
by Niobe, znajdującej się na począt-
ku XIX w. w Arkadii koło Łowicza, 
zwrócił uwagę w wydanym w 1815 r. 

dziele O sztuce u dawnych, czyli Winckelmann 
polski Stanisław Kostka Potocki: „Głowa ta 
starożytna z  marmuru, równa przynajmniej 
pięknością Niobe florenckiej, znajduje się dziś 
w Arkadii w rzadkim marmurów starożytnych 
zbiorze księżny jejmości Radziwiłłowej. Na-
była ją ona w Petersburgu, dokąd się z Rzymu 
dostała, jako też wiele innych ważnych sztuki 
greckiej pomników, a między niemi niektórych 
najwyższej starożytności, które po wielkiej części 
flota rosyjska w Grecji zdobyła i do Petersbur-
ga przywiozła. Nie mogą one być krótkiej noty 
przedmiotem, dlatego mimo najlepszej chęci, 
którą mam dać poznać znawcom starożytności 
ten zbiór, prawdziwie godny ich zastanowie-
nia, odłożyć tę pracę muszę do obszerniejszego 
ich opisu, wraz pięknego miejsca i  nadobnych 
budów, któremi smak wyborny właścicielki zdo-
biąc Arkadią, kraj nasz przyozdobił”. Wzmian-
ka Potockiego, zapowiadająca obszerniejszą 
publikację, na długie lata pozostała jedyną spi-
saną relacją na temat radziwiłłowskiej Niobe.

Kolekcja sztuki antycznej książąt Ra-
dziwiłłów powstała głównie przy wyposa-
żaniu pałacu w  Nieborowie (zakupionego 
w  1774  r.) i  pawilonów pobliskiego ogrodu 
w  Arkadii (założonego w  1778  r.). Była naj-
większą tego rodzaju kolekcją w Polsce prze-
łomu XVIII i  XIX  w. Także najciekawszą, 
jeśli chodzi o  problem miejsca, jakie zajął 
antyk w  programie założenia ogrodowego 
stworzonego w Arkadii przez Helenę Radzi-
wiłłową (1753-1821). Najzasobniejsza w Pol-
sce przełomu XVIII i XIX w. pod względem 
liczby zabytków rzeźby antycznej kolekcja 
księżnej, gromadzona przez wiele lat na dro-
dze zakupów i  darów, nie zawierała jednak, 
z wyjątkiem słynnej głowy Niobe i niektórych 
dzieł rzymskiej sztuki sepulkralnej, zabytków 
wysokiej jakości. Wartość kolekcji należy jed-
nak rozpatrywać w powiązaniu z programem 
parku w Arkadii, w przeciwieństwie bowiem 
do dekoracyjnego charakteru „starożytności” 
zgromadzonych w  warszawskim pałacu Ra-
dziwiłłów, dzieła sztuki antycznej i  ich kopie 

umieszczone we wnętrzach budowli ogrodo-
wych: Świątyni Diany, Przybytku Arcykapła-
na, Domu Gotyckiego czy Domku Szwajcar-
skiego oraz rozrzucone wśród dziko rosnącej 
roślinności i  dekorujące „spinę” Cyrku peł-
niły konkretną funkcję symboliczną. Two-
rzyć miały wiarygodną starożytność miejsca, 
przypominać dawną wielkość Grecji i  Italii, 
budzić refleksję nad przemijaniem. Jedno-
cześnie miejsce to, zamieszkiwane okresowo 
przez założycielkę, miało stanowić dla niej, 
zgodnie z  antyczną symboliką Arkadii, kra-
inę szczęścia. Tak pomyślana – i  w  znacznej 
mierze zrealizowana – koncepcja przyciągała 
do ogrodu księżnej Radziwiłłowej licznych 
odwiedzających, począwszy od europejskich 
władców i  przedstawicieli arystokracji, na 
uczonych i  artystach skończywszy. Pozosta-
wała przy tym całkowicie nieznana szerszej 
publiczności.

Dzieje antycznej kolekcji Radziwiłłów 
z  Nieborowa w  XIX  w. podzielić można na 
cztery okresy. Na pierwszy z  nich, trwający 
do 1831  r., przypada ożywiona działalność 
kolekcjonerska i  budowlana Heleny Ra-
dziwiłłowej w  Arkadii, przerwana śmiercią 
księżnej w  1821  r., oraz tworzenie przez jej 
męża – wojewodę wileńskiego Michała Hie-
ronima Radziwiłła (1744-1831) – kolekcji 
artystycznej i numizmatycznej oraz biblioteki 
na bazie rezydencji w Nieborowie, Warszawie 

1 | Niobe	z	Nieborowa	na	
wystawie	„Tempore	belli”,	
około	1921	r.,	fotografia	
Józefa	Kościeszy- 
-Jaworskiego
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i Królikarni. Początek drugiego etapu w dzie-
jach kolekcji otwiera śmierć w  1831  r. woje-
wody wileńskiego. Dzieła sztuki zgromadzo-
ne w radziwiłłowskich pałacach postanowio-
no, przynajmniej częściowo, sprzedać. Do 
pałacu w  Królikarni przewieziono ogromny 
zbiór malarstwa. Dzieła sztuki, meble i drob-
ne wyposażenie wnętrz z pałaców w Arkadii, 
Nieborowie, Warszawie i  Królikarni wysta-
wiano na licytacje. W przeciwieństwie jednak 
do wyprzedaży zbiorów numizmatycznych, 
sprzedaż dzieł sztuki nie szła zbyt sprawnie. 
Nie udało się też sprzedać większości rzeźb 

antycznych wywiezionych z  Arkadii, choć 
wyprzedaż kolekcji i  przewożenie zabytków 
z  rezydencji do rezydencji kontynuowano 
jeszcze na początku lat czterdziestych XIX w. 
Tak więc w konsekwencji skomplikowanego, 
trwającego wiele lat postępowania spadkowe-
go nastąpił podział kolekcji oraz częściowa jej 
wyprzedaż. Doszło też do oderwania przed-
miotów od miejsc pierwotnego przeznaczenia 
(większość marmurów z  Arkadii przewie-
ziono do Nieborowa, pozostałe przedmioty 
i  dzieła sztuki – do Nieborowa, Warszawy 
i  Królikarni). W tym czasie starania o  przy-
wrócenie dawnej świetności radziwiłłowskim 
rezydencjom podejmowała Aleksandra ze 
Steckich Radziwiłłowa (1796-1864), żona 
Michała Gedeona Radziwiłła, od czasu po-
wrotu męża z zesłania za udział w powstaniu 
listopadowym sprawująca w  jego imieniu 
zarząd nad dobrami nieborowskimi. Podję-
ła ona próby przekształcenia ogrodów w Ar-
kadii oraz Królikarni w duchu romantyzmu, 
z wykorzystaniem antycznych rzeźb. 

Po śmierci Aleksandry Radziwiłłowej 
w  1864  r. rozpoczął się trzeci, ciemny okres 
w  dziejach Nieborowa i  Arkadii, gdy w  po-
siadanie dóbr nieborowskich wszedł wnuk 
księżnej Zygmunt Radziwiłł (1822-1892). 
Wyprzedał on na aukcjach zorganizowanych 
w  Paryżu znaczną część galerii malarstwa, 
bibliotekę, liczne meble i  ceramikę, inne zaś 
cenne przedmioty kazał przewieźć do pałacu 
Leona Radziwiłła w  Ermenonville. W  celu 
pozyskania poszukiwanych materiałów bu-
dowlanych, takich jak porfir czy marmur, 
rozebrano też na jego polecenie kilka bu-
dowli ogrodowych w  Arkadii (m.in. Cyrk, 
Amfiteatr, Grobowiec Złudzeń). Ogołocony 
ogród w 1870 r. Zygmunt Radziwiłł sprzedał 
cieszącemu się nie najlepszą sławą Karolowi 
Hoffmannowi, który „najcenniejsze kamienie 
i rzeźby” miał odsprzedać muzeum w Berlinie. 
W 1873 r. Arkadia stała się własnością gene-
rał-gubernatora Wielkiego Księstwa Finlandii 
hr. Mikołaja Adlerberga (1819-1892). Hrabia 
był miłośnikiem starożytności, dwukrotnie 
podróżował do Jerozolimy i  Egiptu (1845, 
1860); wydane drukiem relacje z podróży cie-
szyły się w  Rosji sporym zainteresowaniem. 
W tym czasie Arkadia pozbawiona już była 
licznych budowli, a i te, które ocalały, zmieni-
ły pierwotne przeznaczenie: Świątynia Diany 
służyła za katolicką kaplicę, Domek Gotycki 
zaś za cerkiew. 

2 | „Helena	
z	Przezdzieckich	
Radziwiłłowa”,	około	1795,	
miedzioryt	punktowany	
Karola	Michała	Grölla	
według	portretu	Józefa	
Grassiego

3 | „Portret	Michała	
Piotra	Radziwiłła”,	około	
1895,	fotografia	Jana	
Mieczkowskiego
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Czwarty wreszcie etap w  dziejach kolek-
cji Radziwiłłów z  Nieborowa zapoczątko-
wała działalność Michała Piotra Radziwiłła 
(1853-1903), zafascynowanego osobowością 
prababki – Heleny Radziwiłłowej, dla które-
go los Nieborowa i Arkadii nie był obojętny. 
Ten wieloletni prezes Warszawskiego Towa-
rzystwa Dobroczynności celem swego życia 
uczynił przywrócenie świetności radziwiłłow-
skim rezydencjom oraz pielęgnację pamięci 
o księżnej. W 1879 r. odkupił Nieborów od 
stryja, Zygmunta Radziwiłła, i  założył ma-
nufakturę majoliki. W 1892  r., wykorzystu-
jąc bogate archiwum rodzinne, opublikował 
obszerną biografię Heleny Radziwiłłowej, 
a w 1893 r. odkupił z rąk Adlerberga Arkadię, 
w której „duch czysto azyatycki, nie grecki owiał 
wypłoszonych bożków krainę”. Natychmiast też 
przystąpił do przywracania ogrodowi dawnej 
świetności. Jednocześnie przewiózł większość 
ocalałych tam rzeźb do Nieborowa.

Michał Piotr Radziwiłł miał rozległe 
kontakty w  środowisku warszawskich staro-
żytników. Jego żoną była Maria z  Zawiszów, 
córka znanego archeologa Jana Zawiszy. 
Aktywnie uczestniczył w  organizacji wysta-
wy starożytności, która odbyła się w  1887  r. 
w  Hotelu Europejskim w  Warszawie, służąc 
poręczeniem majątkowym. W ten ciąg dzia-
łań Michała Piotra Radziwiłła wpisuje się też 
udział w warszawskiej wystawie starożytności 
w 1889 r. Zorganizowany w jej ramach dział 
nieborowski stanowił pierwszą publiczną pre-
zentację ocalałej części zbiorów artystycznych 
Radziwiłłów z Nieborowa. Tymczasem wyda-
rzenie to należy obecnie do najmniej znanych 
epizodów w dziejach tej kolekcji.

Zanim doszło do warszawskiej premiery 
Niobe i  nieborowskiej kolekcji artystycznej, 
pamięć w społeczeństwie polskim o wspania-
łych niegdyś zbiorach Radziwiłłów, wyprze-
danych lub od kilkudziesięciu lat niedostęp-
nych dla publiczności, uległa z czasem niemal 
całkowitemu zatarciu. Wymownym tego 
świadectwem jest sprawozdanie z posiedzenia 
Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie, które odbyło się 5 
stycznia 1888 r. W jego trakcie prof. Marian 
Sokołowski w  następujących słowach poin-
formował zebranych o  wzmiance odnalezio-
nej przez siebie w znanym dziele Karla Bern-
harda Starka: „mówi o głowie należącej do gru-
py Niobidów która na początku naszego stulecia 
znajdowała się w  posiadaniu ks. Radziwiłłów 

w Nieborowie. Głowa ta miała być jedną z naj-
piękniejszych pomiędzy znanemi głowami tego 
rodzaju”. A zatem ten wybitny historyk sztuki 
i  archeolog, notabene pochodzący z  Króle-
stwa Polskiego, najwyraźniej nie tylko nie znał 
z autopsji nieborowskiej głowy Niobe, ale też 
nie wiedział, że rzeźba, której urodę zachwa-
lał w swym dziele Stanisław Kostka Potocki, 
wciąż znajduje się w posiadaniu Radziwiłłów.

Do najważniejszych wydarzeń kultural-
nych, jakie kilkakrotnie – mimo na ogół nie-
chętnej postawy rosyjskich władz Królestwa 
Polskiego – udało się zorganizować w drugiej 
połowie XIX w. w Warszawie, zaliczyć trzeba 
tzw. wystawy starożytności, będące – wzorem 
wielu tego rodzaju inicjatyw podejmowa-
nych w  Europie Zachodniej – przeglądami 
prywatnego kolekcjonerstwa pamiątek histo-
rycznych, dzieł sztuki i  rzemiosła artystycz-
nego, połączonych z  promocją współczesnej 
wytwórczości. Uczestnictwo prywatnych 
zbieraczy w wystawach starożytności stanowi-
ło – w obliczu carskich represji i dotkliwego 
braku instytucji muzealnych o  charakterze 
narodowym – istotny pod wieloma względa-
mi przejaw publicznego zaangażowania na 
polu kultury. Wystawa sztuki starożytnej i no-
wożytnej stosowanej do przemysłu otwarta 

4 | „Niobe	starogrecka”,	
1889,	rysunek	Ksawerego	
Pillatiego
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figury Praxitelesa albo Skopasa” (A. K. [Adolf 
Kossowski], Katalog wystawy sztuki staro-
żytnej i  nowożytnej, stosowanej do przemysłu, 
w mies. Listopadzie i Grudniu 1889 r. w Gma-
chu Muzeum Przemysłu i  Rolnictwa odbytej. 
Wydany staraniem…, Warszawa 1889, s. 89). 
Publiczna prezentacja rzeźby wzbudzała spo-
re zainteresowanie. Franciszek Martynowski 
zanotował: „perłą estetyczną jest niezawodnie 
marmurowy biust mytycznej Niobe, prawdo-
podobnie dzieło wielkiego Skopasa albo Praxi-
telesa, owych śmiertelnych potentatów rzeźby 
helleńskiej. Ks. M. Radziwiłł może się szczycić 
posiadaniem tego pomnika sztuki” (F. K. Mar-
tynowski, Wystawa starożytności…, s. 116-
117). Rzeźbę uwiecznił na rysunku popularny 
rysownik i  malarz Ksawery Pillati. Biustowi 
Niobe na wystawie towarzyszył „Mascaron 
Jowisza Ammona, rzeźba staro-rzymska (na 
trójnogu)”. Chodzi tu bez wątpienia o maskę 
Satyra, pochodzącą z  końca XVIII lub po-
czątku XIX  w. alabastrową kopię rzymskiej 
maski z  II w. n.e., znajdującej się w zbiorach 
Muzeum Kapitolińskiego. Rzeźba na wysta-
wie ustawiona była zapewne na klasycystycz-
nym trójnogu, znanym w ikonografii Arkadii 
już pod koniec XVIII w. Przypuszczalnie obie 
rzeźby Michał Piotr Radziwiłł zdecydował się 
zestawić obok siebie na wystawie z  powodu 
łączącej je historii, przekazanej w rodzinnych 
opowieściach, którą książę streścił w  swym 
dziele Ostatnia wojewodzina wileńska w  na-
stępujący sposób: „Dzieje tej słynnej Nioby są 
ciekawe. Kilkanaście lat przed jej odkryciem, 
nad morzem Azowskiem, w  miejscu, gdzie 
osiadła była niegdyś jedna z  licznych kolonij 
greckich, odkryło towarzystwo uczonych grupę 
Nioby z  synami. Rzeźba była mistrzowskiego 
dłuta. Na nieszczęście brakowało najważniej-
szej rzeczy, głowy matki opłakującej swe dzieci. 
Szukano tej głowy w  około miejsca, w  którem 
grupa odkrytą została, ale nadaremnie. Do-
piero w wiele lat potem o kilka wiorst od pierw-
szych kopalni natrafiono na szczątki drugiej 
kolonii, które z rozkazu carowej [Katarzyny II] 
odkryto. Śród wielu innych cennych marmurów 
znaleziono brakującą głowę Nioby, którą cesa-
rzowa następnie darowała księżnie. Inne cenne 
zabytki pochodzące z tegoż źródła, otrzymał był 
od Katarzyny hrabia Guriew, wielbiciel ks. He-
leny, która umiała odkupić od przyjaciela to, co 
pięknego posiadał. Przepyszny Maskaron, dziś 
jeszcze wraz z Niobą czczony w Nieborowie, do-
stał się tą drogą do księżnej” (X. M. R., Ostatnia 

została w listopadzie 1889 r. w nowej siedzi-
bie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (założo-
ne w  1875  r.) przy Krakowskim Przedmie-
ściu. Pod względem liczby zaprezentowanych 
zabytków archeologicznych dorównywała 
wystawie z 1856 r. w pałacu Potockich w War-
szawie. „Ma ona zadanie dydaktyczne – pisał 
kolekcjoner i  starożytnik, Franciszek Marty-
nowski – i jednocześnie dążność do ujawnienia 
postępu w zakresie wytwórczości rękodzielniczej 
artystycznego charakteru. Wskazanie zatem 
doskonałych wzorów do naśladowania i  obra-
chunek pracy bieżącej przyświecały powstaniu 
wystawy” (F. K. Martynowski, Wystawa staro-
żytności w Warszawie, „Ateneum”, nr 1, 1890, 
s. 104).

Do najbardziej wartościowych osiągnięć 
wystawy starożytności w Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa zorganizowanej w 1889 r. zaliczyć 
trzeba ekspozycję zbiorów nieborowskich, 
udostępnionych przez ks. Michała Piotra Ra-
dziwiłła. Dzięki niej warszawska publiczność 
poznać mogła cenne przedmioty zgromadzo-
ne niegdyś przez Helenę Radziwiłłową oraz jej 
małżonka, znane jedynie wąskiemu gronu by-
walców Nieborowa. Pierwsza publiczna pre-
zentacja dzieł tej klasy, co słynna głowa Niobe 
– jeden z najcenniejszych zabytków antycznej 
rzeźby w  polskich zbiorach, zajmuje istotne 
miejsce w  historii polskiej kultury. Wśród 
kilkudziesięciu przedmiotów dostarczonych 
na wystawę z  Nieborowa: wyrobów rzemio-
sła, pamiątek historycznych, dzieł sztuki oraz 
pieczęci i medali, znalazły się rzeźby antyczne 
i  antykizujące, eksponowane w  sali marmu-
rowej pierwszego piętra budynku, w  ramach 
zaaranżowanego „gabinetu”, sąsiadującego 
z gabinetem królowej Marii Kazimiery Sobie-
skiej (utworzonym ze zbiorów wilanowskich) 
oraz gabinetem króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego (utworzonym z  przedmiotów 
pochodzących z  pałacu w  Łazienkach oraz 
Zamku Królewskiego). „Tuż obok – czytamy 
w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 359, 1889, 
s. 314) – dział nieborowski, składający się z kil-
ku pięknych i  prawdziwych antyków (głowa 
Nioby etc.), z bardzo stylowych bronzów (szcze-
gólniej płaskorzeźba Anioła, z  kosztownych 
sprzętów z epoki Ludwika XIV i późniejszych)”. 

Dzięki katalogowi wystawy wiemy dokład-
nie, które z przedmiotów tworzyły dział nie-
borowski. Pod zbiorczym numerem 736 wid-
nieje lista obiektów, którą rozpoczyna „Głowa 
marmurowa starogrecka »Niobe« – szczątek 
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wojewodzina wileńska (Helena z  Przeździec-
kich ks. Radziwiłłowa) przez…, Lwów 1892, 
s. 162-163). Choć obecnie zdecydowanie wy-
klucza się greckie pochodzenie głowy Niobe, 
będącej według Tomasza Mikockiego rzym-
ską kopią z II w. n.e. według hellenistycznego 
oryginału z II w. p.n.e., to jednak wyjaśnienie 
genezy tradycji mówiącej o  jej pochodzeniu 
znad Morza Azowskiego wciąż wydaje się 
bardzo wskazane. Biust Niobe oraz „maszka-
ron” zestawiano ze sobą w Nieborowie jeszcze 
przez pewien czas, na co zdaje się wskazywać 
fotografia wykonana w 1906 r.

Znane obecnie źródła nie tłumaczą, jakimi 
kryteriami Michał Piotr Radziwiłł kierował 
się w  doborze pozostałych marmurowych 
rzeźb na wystawę starożytności w  Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w 1889 r. Z wyjątkiem 
głowy Niobe nie chodziło raczej o  ich rangę 
artystyczną, nie są to bowiem dzieła wysokiej 
klasy, choć niewątpliwie bardzo dekoracyjne. 
Niewykluczone zatem, że zadecydowała po 
prostu ówczesna dostępność obiektów. Być 
może niektóre z  nich stanowiły ówczesne 
wyposażenie warszawskiej siedziby księcia 
mieszczącej się w  pobliskim pałacu przy ul. 
Bielańskiej (dawnej rezydencji teścia – Jana 
Zawiszy). Obok Niobe i maski Satyra zapre-
zentowano na wystawie „głowę Gorgony, sta-
ro-grecką” – nie możemy mieć pewności, czy 
była to alabastrowa kopia Meduzy Rondani-
ni, czy inne klasycystyczne przetworzenie an-
tycznej Gorgony ze zbiorów nieborowskich. 
Na wystawie znalazły się też „cztery głowy 
dwustronne (Hermes) rzymskie”, a więc hermy, 
z  których – jak dziś wiadomo – tylko dwie 
uważane są za rzymskie zabytki z I i II w. n.e. 
W grupie rzeźb radziwiłłowskich znalazło się 
wreszcie „popiersie Rzymianina z białego i czer-
wonego marmuru” – miniaturowe popiersie 
z XVIII w. Wśród zabytków z Nieborowa za-
prezentowano jeszcze „trzy pudła w  kształcie 
olbrzymich tomów, oprawa z  XVIII  w. (zbiór 
gemm w  gipsowych odciskach)” – mowa tu 
o znajdującej się do dziś w zbiorach nieborow-
skich słynnej daktyliotece Philippa Daniela 
Lipperta, której obecność jest bez wątpienia 
śladem kolekcjonerskiej pasji księcia Michała 
Hieronima Radziwiłła.

W ten sposób za sprawą Michała Pio-
tra Radziwiłła doszło w  1889  r. do odkrycia 
przed warszawską publicznością słynących 
niegdyś w  całej Europie zbiorów artystycz-
nych Radziwiłłów, przez kilkadziesiąt lat 

zaniedbywanych i popadających w zapomnie-
nie. Kolejna publiczna prezentacja głowy Nio-
be i innych przedmiotów z kolekcji nieborow-
skiej miała się odbyć dopiero w 1920 r. W ob-
liczu zbliżających się do Warszawy wojsk bol-
szewickich z  inicjatywy Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości zgromadzono 
w kamienicy Baryczków najcenniejsze dzieła 
sztuki znajdujące się wówczas w  Warszawie. 
Po zwycięskiej bitwie stoczonej pod Warsza-
wą, gdy zagrożenie minęło, postanowiono 
skorzystać z  okazji i  zdeponowane obiekty 
zaprezentować w ramach wystawy „Tempore 
belli” (grudzień 1920 − luty 1921). Znalazła 
się na niej m.in. głowa Niobe ze zbioru Radzi-
wiłłów, przewieziona z warszawskiego pałacu 
przy ul. Bielańskiej, w  którym była przecho-
wywana od 1917 r.

W 1926  r. ówczesny właściciel dóbr nie-
borowskich książę Janusz Radziwiłł (1880-
1967) udostępnił do badań wciąż znajdującą 
się w  Warszawie głowę Niobe młodemu ar-
cheologowi klasycznemu ze Lwowa – Kazi-
mierzowi Michałowskiemu, późniejszemu 
twórcy polskiej szkoły archeologii śródziem-
nomorskiej. W 1927 r. badacz ten opubliko-
wał na łamach „Archäologischer Anzeiger” 
pierwsze naukowe opracowanie poświęcone 
rzeźbie z  Nieborowa. Tym nowym „odkry-
ciem” radziwiłłowskiej Niobe, skierowanym 
do międzynarodowego środowiska archeolo-
gów, Michałowski niejako wypełnił niezreali-
zowaną zapowiedź poczynioną przez Stanisła-
wa Kostkę Potockiego w 1815 r.

Piotr Jaworski

5 | „Rzeźby	antyczne	
w	pałacu	w	Nieborowie”,	
1906,	fragment	fotografii	
nieznanego	autora

(ilustracje: 1 – Instytut Sztuki 
PAN w Warszawie, Zbiory 
TOnZP; 2 – https://polona.
pl/item/portret-heleny-z-
przezdzieckich-radziwillowej; 
3, 5 – Muzeum w Nieborowie 
i Arkadii, Oddział Muzeum 
Narodowego w Warszawie, 
Zbiory Fotograficzne; 
4 – wg „Biesiada Literacka”, 
nr 1 (731) z 3 stycznia 1890 r., 
s. 4)
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W	1908	r.	Leon	Wyczółkowski	otrzymał	od	Komitetu	
Budowy	Kościoła	w	Rykach	prośbę	o	namalowanie	
obrazu	ołtarzowego	do	nowej	świątyni.	Można	przyjąć,	
że	artysta,	pracując	nad	dziełem,	kierował	się	prostą	
ideą:	„Chrystus na krzyżu przemówi do każdego, muszę 
tylko zadbać o to, by postacie adorujących namalować 
w taki sposób, by wszyscy mogli je rozpoznać”.	

wojciech przybyszewski

Najważniejszy 
jest odbiorca 
dzieła sztuki



O potrzebie wybudowania w  Ry-
kach, niewielkiej miejscowości 
położonej  w woj. lubelskim, na 
pograniczu z  woj. mazowiec-

kim, nowego kościoła rzymskokatolickiego 
mówiło się już w  drugiej połowie XIX  w., 
jednak temat ten stał się naglący dopiero 
około 1900 r., kiedy to znacznie zwiększyła 
się liczba parafian w  miasteczku i  okolicy, 
a dotychczasowy kościółek św. Jakuba Apo-
stoła nie tylko wymagał pilnego remontu, 
lecz także okazał się zbyt mały, by pomieścić 
coraz liczniejszą rzeszę wiernych.

W tej trudnej sytuacji – jak czytamy 
w podstawowym opracowaniu dotyczącym 
historii kościoła Najświętszego Zbawiciela 
w Rykach (Krystian Pielacha, Dzieje parafii 
w Rykach, Ryki 2008, praca dostępna także 
we fragmentach w  internecie [http://dag-
maramojemiasto.blogspot.com/2011/01/
moje-miasto.html]) – 23 września 1900  r. 
podjęto decyzję o  budowie nowego ko-
ścioła. Po zebraniu niezbędnych funduszy 
zadanie wykonania planów nowej świątyni 
powierzono znanemu warszawskiemu ar-
chitektowi Józefowi Piusowi Dziekońskie-
mu. Po ich zatwierdzeniu budowę świątyni 
rozpoczęto na jesieni 1908 r., a zakończono 
w połowie 1914 r., po czym „4 październi-
ka 1914 r. ks. Jan Rozwadowski, z upoważ-
nienia administratora Diecezji Lubelskiej, 
w  obecności parafian, ks. Dziekana i  Księży 
z okolicznych parafii dokonał uroczystego po-
święcenia nowego kościoła parafialnego w Ry-
kach” (tamże).

Świątynia została wybudowana w  stylu 
neogotyckim, „z cegły, oparta na kamien-
nych fundamentach i  ustawiona na cokole, 
wykonanym z  obrobionego granitu polnego, 
[…] na planie wydłużonego krzyża. Charak-
teryzuje się monumentalną bryłą tworzoną 
przez strzelistą wieżę frontową, halowy korpus 
o trzech nawach, szeroki transept, a także pro-
stokątne i  zamknięte trójboczną absydą pre-
zbiterium” (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kościół_Najświętszego_Zbawiciela_w_Ry-
kach). 

Wysmukła sylwetka kościoła i  ciekawie 
rozwiązane detale architektoniczne nowej 

budowli do dziś przyciągają do świątyni licz-
nych odwiedzających. Największy jednak po-
dziw i zainteresowanie w tym kościele budzi 
wielkich rozmiarów obraz ołtarzowy „Chry-
stus na krzyżu w adoracji świętych i królów 
polskich”, sygnowany przez wybitnego mło-
dopolskiego artystę Leona Wyczółkowskie-
go (1852-1936). Co to za dzieło i  jaka była 
historia jego powstania?

Komitet Budowy Nowego Rzymsko-
-Katolickiego Kościoła w  Rykach 2 lutego 
1908  r. skierował do słynnego malarza list 
następującej treści:

„Do Jaśnie Wielmożnego Pana  
Leona Wyczółkowskiego Mistrza Pędzla

Profesora w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie

Jaśnie Wielmożny Panie!
Ponieważ parafia Rzymsko-Katolicka 

Ryki wskutek parcelacji kilku większych fol-
warków i  rozmnażania się ludności wzrosła 
do 9 tys. dusz prawie samych włościan a do-
tychczasowy kościółek mały może nawet ty-
siąca osób nie pomieścić przez co wydarzają 
się częste wypadki śmierci od pogniecenia 
zaziębienia po wyjściu w  potach z  kościoła 
na mróz, nie mówiąc już o  tych co się w ko-
ściele pomieścić nie mogą i opuszczają nabo-
żeństwo. Ustanowiony Komitet Budowlany, 
aby zaradzić temu, przystępuje obecnie już 
do budowy nowego kościoła p. w. Zbawiciela. 
Znajduje się jednak w niemałym kłopocie. Ze 
względu na nie zamożność parafian posta-
nowił budować kościół jedynie z  dobrowol-
nych ofiar. Z tego powodu od sześciu lat już 
zmuszony jest prosić ludzi dobrej woli, za-
możniejszych w okolicy i całym kraju o pomoc 
materyalną do wzniesienia tak potrzebnej 
dla naszej parafii świątyni. Z tej samej przy-
czyny Komitet Budowy ośmielony dobrocią 
J.W. Pana, że kiedyś za bytnością w Rykach ś. 
p. ks. Proboszczowi [Adolfowi] Kurkowskie-
mu raczył dać obietnice namalowania obrazu 
Chrystusa dla naszej parafii, obecnie zanosi 
w imieniu całej parafii najpokorniejszą proś-
bę do J.W. Pana, aby raczył do nowego kościo-
ła w  Rykach namalować Obraz Zbawiciela 
do wielkiego Ołtarza podług rozmiarów przy 
niniejszym załączonych.
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pytań stawianych portrecistom, którego 
sens przypomniała Anna Lohn w  artykule 
Portrety profesorskie Leona Wyczółkowskiego 
(„Opuscula Musealia”, nr 20, 2012, s. 103): 
„Co […] możemy odczytać z portretu? Przede 
wszystkim wywołuje on określone, całkowicie 
subiektywne wrażenie, kształtowane przez 
trzy osoby. Pierwsza z nich to sam portretowa-
ny, który pozując do obrazu ustala sposób auto-
prezentacji. Drugim ogniwem jest artysta uka-
zujący daną rzeczywistość, każdy portret jest 
jego indywidualną wizją, mniej lub bardziej 
zależną od wymagań zleceniodawcy. Trzecią 
osobą jest oglądający dzieło, który odczytuje 
dany wizerunek subiektywnie, zależnie od ro-
zumienia gestów, mimiki czy atrybutów, choć 
niewykluczone, że w wielu wypadkach wraże-
nia odbiorców będą się pokrywać”.

Nie ulega wątpliwości, że w  przypadku 
zlecenia z  Ryk najważniejszy w  tego rodza-
ju rozważaniach był odbiorca, czyli wierni 
zgromadzeni w kościele przed głównym ołta-
rzem, w którym planowano umieścić zamó-
wione u  Wyczółkowskiego dzieło. Spróbuj-
my podążyć za domniemaną myślą artysty: 
„Chrystus na krzyżu przemówi do każdego, 
muszę tylko zadbać o to, by postacie adorują-
cych namalować w taki sposób, by wszyscy mo-
gli je rozpoznać”. Tak właśnie zrobił. Chociaż 
wcześniej musiał podjąć jeszcze jedną nieła-
twą decyzję.

Prośba Komitetu Budowy kościoła w Ry-
kach skierowana została do artysty w 1908 r., 
a  więc na krótko przed jego przejściem na 
emeryturę (1910/1911). Wyczółkowski 
przebywał wtedy i tworzył w Krakowie, a jak 
wiadomo wśród wielu jego ówczesnych prac 
istotną grupę ze względu na podejmowany 
temat stanowiły obrazy i  ryciny przedsta-
wiające „Chrystusa wawelskiego” (zwanego 
także „Krucyfiksem królowej Jadwigi z kate-
dry na Wawelu”), czternastowieczną rzeźbę, 
którą artysta darzył szczególnym uczuciem, 
bliskim zachwytu (a może nawet mistyczne-
go uwielbienia). Można więc było przypusz-
czać, że to właśnie ten zabytkowy krucyfiks 
zostanie odwzorowany przez artystę na prze-
znaczonym do kościoła w  Rykach obrazie 
ołtarzowym. A jednak Wyczółkowski zdecy-
dował się skorzystać z innego wzoru – rzeź-
by Wita Stwosza z  ołtarza bocznego w  ko-
ściele Najświętszej Marii Panny w  Krako-
wie „Chrystus na krzyżu” (nazywanej także 
„Krucyfiksem Slackerowskim”, od nazwiska 

Komitet Budowy ośmiela się zwrócić do 
J.W. Pana z  powyższą prośbą jeszcze i  dlate-
go, że parafia Ryki jest Mu znana jako miejsce 
Jego rodzinne, tu spoczywają Jego rodzice, tu 
mieszkała Jego familija, więc parafianie tutej-
si, słysząc i czytając po dziennikach  o tak zna-
komitym Polskim Mistrzu Pędzla, jako swoim 
ziomku pragnęli, by wyprosić u  Niego Obraz 
Zbawiciela, który by uwieczniał pamięć J.W. 
Pana w  tej okolicy, a  parafianie Ryccy przez 
wdzięczność za swego Dobrodzieja ciągle za-
nosić będą modły do Boga, którego ten obraz 
przedstawiać będzie. Mając nadzieję, że proś-
ba nasza przychylnie przyjęta zostanie ocze-
kujemy łaskawej odpowiedzi, łącząc dla J.W. 
Pana Dobrodzieja wyrazy wysokiego szacunku 
i poważania.

Prezes Dozoru Kościelnego  
Stanisław Lasocki,

Proboszcz Rycki 
Ks. Jan Rozwadowski”

(K.  Pielacha, Dzieje parafii Najświętszego 
Zbawiciela w Rykach (XV w. – XX w.), praca 
magisterska pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. 
Romana Krawczyka, Akademia Podlaska 
w Siedlcach, Siedlce 2006, s. 51-52).

Wyczółkowski nie zawiódł oczekiwań 
zamawiających. Musiał jednak zdecydo-
wać, jaką postawę powinien przyjąć wobec 
jednego z  najważniejszych, uniwersalnych 

1 | Leon	Wyczółkowski,	
„Chrystus	na	krzyżu” (szkic	
do	obrazu),	1910,	olej,	
płótno,	wym.	429	x	301	
cm,	sygn.	p.	d.:	„Leon 
Wyczółkowski 1910.” 
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)
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krakowskiego mincerza Henryka Slackera, 
fundatora tego dzieła). To ona – i to na dłu-
żej – zawładnęła teraz umysłem artysty.

„Krucyfiks Slackerowski” rozpoznajemy 
już na wykonanym w  Krakowie w  1910  r. 
szkicu do przyszłego obrazu „Chrystus na 
krzyżu w adoracji świętych i królów polskich”. 
Szkic, malowany olejno na płótnie, znany jest 
pod skróconą nazwą „Chrystus na krzyżu”, 
ma wymiary 429 x 301 cm, jest sygnowany 
z prawej strony na dole: „Leon Wyczółkowski 
1910.” i znajduje się obecnie w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Warszawie.

Niemal identyczny krucyfiks znajduje 
się także na oryginalnym dziele, które Wy-
czółkowski sygnował dopiero w  Warszawie 
w  1915  r., a  więc w  drugim roku pierwszej 
wojny światowej. Ten obraz, także namalo-
wany olejno na płótnie, ma wymiary około 
470 x 300 cm i  jest sygnowany u  dołu na 
krzyżu: „Leon Wyczółkowski w roku pamięt-
nym 1915” (Adam Kleczkowski, Notaty 
z  rozmów z  Leonem Wyczółkowskim, [w:] 
Leon Wyczółkowski. Listy i  wspomnienia, 
oprac. M. Twarowska, „Źródła do Dzie-
jów Sztuki Polskiej”, T. XI, Wrocław 1960, 
s. 119, przyp. 9).

„Krucyfiks Slackerowski” bez trudu roz-
poznamy także na litografiach mających 
spopularyzować to dzieło (czy mówiąc pre-
cyzyjnie: wspomniany szkic do niego), zamó-
wionych przez Zarząd Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych z przeznaczeniem na premie 
dla swoich członków za rok 1914: „Chrystus 
na krzyżu w adoracji świętych i królów pol-
skich” („Chrystus na krzyżu w adoracji świę-
tych i królów polskich na tle kościoła Mariac-
kiego i  Wawelu”), 1915, litografia barwna, 
papier, wym. 59,3 x 43 cm, sygnowana na 
kamieniu z prawej strony na dole: „Lwyczół”, 
odbicie w  Zakładzie Litograficznym Jana 
Cotty’ego w Warszawie. Zamówienie to zwią-
zane było z wystawieniem szkicu na dorocz-
nym zimowym Salonie w Zachęcie (grudzień 
1914 – styczeń 1915) i dotarło do artysty pod 
koniec 1914 r. (na dole litografii znajduje się 
nadruk typograficzny informujący o zgodzie 
rosyjskiej cenzury wojskowej z datą 7 stycznia 
1915 r. i nazwiskiem cenzora Władimira Stie-
panowicza Dragomireckiego), a  więc w  naj-
trudniejszym dla Wyczółkowskiego okresie 
życia, kiedy to zmagał się z wojenną traumą 
i stanem depresji, w które wtedy popadł. „To-
warzystwo – wspomina malarz – prosiło mnie, 

żeby ten obraz jako premia poszedł. Odbito 
w 10 000 egzemplarzy w 5 czy 6 kolorach. Dla 
siebie kupiłem na odbitki jedwab japoński sza-
ry, błyszczący. Na tym było kilka odbitek (po 
200-300 rubli). Potem przyszło zmęczenie, de-
presja. Niemcy zabiorą Polskę. Nowy rozbiór, 
wszystko się skończyło. Ze wszystkich głów na 
tej litografii zrobiłem trupie główki; zachowało 
się kilka egzemplarzy tej litografii. Jak u Wy-
spiańskiego – makabrycznie. Dostojnicy w bro-
katach. Brokat z  XIV  w. Łokietek w  zbroi, 
Jagiełło w  szkarłacie, św. Stanisław – welur 
cudowny z XIII wieku” (A. Kleczkowski, No-
taty…, s. 119).

Ale to były „tylko” koszmary czasów woj-
ny, które nękały wrażliwego artystę, nie po-
zwalając mu normalnie pracować. „Pierwsze 
dni może najprzykrzejsze. Wypadki spowodo-
wały stan takiego odrętwienia. Nie rozumiem 
książki, którą czytam, malować nie mogę, za-
bieram się do rzeźby – nic. Rozpaczliwe poło-
żenie. Zwariuję. Powoli opanował to człowiek. 
Odpór z  wewnątrz siebie, żeby zapomnieć 
o tym. Nigdy nie pracowałem tak jak w War-
szawie. Przez kilka miesięcy urządziłem czte-
ry czy pięć swoich wystaw w Zachęcie” – pisał 
(tamże, s. 118).

2 | Leon	Wyczółkowski	
przy	współpracy	Apoloniusza	
Kędzierskiego,	„Chrystus	
na	krzyżu	w	adoracji	
świętych	i	królów	polskich”, 
1915,	olej,	płótno,	wym.	
470	x	300	cm,	sygn.	na	
krzyżu:	„L. Wyczółkowski 
w roku pamiętnym 1915” 
(w	ołtarzu	głównym	
kościoła	parafialnego	
w	Rykach)
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Jak więc poradził sobie w tych warunkach 
z  wyobrażeniem postaci adorujących Chry-
stusa na krzyżu?

Malując grupę monarchów, z lewej strony 
obrazu, i na docelowym obrazie i na litogra-
fii niemal dokładnie powtórzył zarysowane 

już na szkicu sylwetki i stroje. Królowie Ka-
zimierz Jagiellończyk, Władysław Jagiełło 
i  królowa Jadwiga, z  lewej, nieco w  głębi, 
a  także szeroko rozmalowani na pierwszym 
planie królowie Kazimierz III Wielki i  jego 
ojciec Władysław Łokietek, ukazani zostali 

3 | Leon	Wyczółkowski,	
„Chrystus	na	krzyżu	
w	adoracji	świętych	i	królów	
polskich” („Chrystus	na	
krzyżu	w	adoracji	świętych	
i	królów	polskich	na	tle	
kościoła	Mariackiego	
i	Wawelu”),	1915	(zgoda	
rosyjskiej	wojskowej	cenzury	
7	stycznia	1915	r.),	litografia	
barwna,	papier,	wym.	
59,3	x	43	cm,	sygn.	na	
kamieniu	p.	d.:	„Lwyczół”,	
w	Zakładzie	Litograficznym	
Jana	Cotty’ego	w	Warszawie	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej	w	Warszawie)
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zgodnie z  ich wizerunkami na nagrobkach 
znajdujących się w katedrze na Wawelu bądź 
też (częściej) zgodnie z dobrze już przyswo-
jonymi przez odbiorców w  całym kraju ry-
sunkami z  Pocztu królów polskich Jana Ma-
tejki lub z ich naśladownictwami, np. zgod-
nie z reprodukowaną tu litografią z 1886 r., 
odbitą w Zakładzie Litograficznym Teodora 
Szulca w  Poznaniu, zamieszczoną w  Wize-
runkach królów polskich: 39 portretów z krót-
kiemi objaśnieniami historycznemi (tabl. 19). 
Wszyscy w  bogatych szatach królewskich 
albo w zbroi i w koronach, żeby nie było z ich 
rozpoznaniem jakichkolwiek wątpliwości.

Więcej zachodu wymagała grupa świę-
tych, dostojników kościoła i osób świeckich 
adorujących krucyfiks, na obrazie z  prawej 
strony. Świętych Wojciecha (Adalberta) 
i Stanisława ze Szczepanowa, patronów Pol-
ski, na ukończonym dziele i na litografii po-
znajemy nie tyle po ich fizjonomii, bliskiej 
wyobrażeniu obu tych postaci namalowa-
nych około 1530  r. w  Krakowie na bocz-
nych skrzydłach jednego z  ołtarzy (obecnie 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie) przez Hansa Dürera („Św. Stanisław i św. 
Wojciech, patroni Polski”, tempera i  olej na 
płycie, wymiary każdego z malowideł: 155 x 
62 cm) czy może (w przypadku św. Stanisła-
wa) z  nagrobka kardynała Fryderyka Jagiel-
lończyka w  katedrze na Wawelu, ile z  pod-
pisów umieszczonych wokół przynależnych 
im aureoli, podczas gdy postacie świętych na 
szkicu do obrazu nie mają takich oznaczeń. 
A to znaczy, że i tu Wyczółkowski nie chciał 
ryzykować błędnej identyfikacji przedsta-
wionych na obrazie osób, co – biorąc pod 
uwagę, że pastorał w  dłoni św. Wojciecha 
należało raczej zamienić na krzyż misjona-
rza, a dokument z lakową pieczęcią trzymany 
przez św. Stanisława, choć widzimy go także 
na nagrobku kardynała Jagiellończyka, trud-
no uznać za atrybut tego świętego – rzeczy-
wiście mogło się zdarzyć.

I – rzecz ciekawa – jedyną postacią w tej 
grupie adorujących Chrystusa na krzyżu, 
którą malarz zdecydował się przedstawić 
w różniącym się zasadniczo ubiorze (inaczej 
na szkicu i  na litografii, inaczej na ukoń-
czonym dziele) jest kardynał Fryderyk Ja-
giellończyk, szósty syn króla Kazimierza Ja-
giellończyka, biskup krakowski, arcybiskup 
gnieźnieński i prymas Polski, znany za życia 
zarówno z  tego, że „rozwijał w  obu swoich 

4 | Król	Kazimierz	
Jagiellończyk,	król	
Władysław	Jagiełło,	królowa	
Jadwiga,	król	Kazimierz	
III	Wielki,	król	Władysław	
Łokietek	–	fragment	szkicu	
do	obrazu	„Chrystus	na	
krzyżu”

5 | Anonimowy	litograf	
polski	według	rysunku	
Aleksandra	Lessera,	„Portret	
Kazimierza	Wielkiego”,	
1886,	litografia	dwubarwna,	
w	Zakładzie	Litograficznym	
Teodora	Szulca	w	Poznaniu	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej	w	Warszawie)
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diecezjach kult świętych, troszczył się o  życie 
liturgiczne oraz należyty poziom życia ducho-
wieństwa” (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Fryderyk_Jagiellończyk), jak i  z „»czarnej 
legendy« kardynała i choroby – morbus galli-
cus – jako bezpośredniej przyczyny jego śmier-
ci”, choroby, która „stała się głównym orę-
żem przeciwników zmarłego królewicza oraz 
przyczyną niechlubnych opinii o nim samym” 
(Szymon Tracz, Natalia Nowakowska. „Kró-
lewski kardynał. Studium kariery Fryderyka 
Jagiellończyka (1468-1503)”, „Folia Histo-
rica Cracoviensia” (Recensiones), Vol. XVIII, 
Kraków 2012, s. 305).

Na szkicu i na litografii zobrazował Wy-
czółkowski Fryderyka Jagiellończyka niemal 
dokładnie w taki sam sposób, w jaki ukazany 
został w  płaskorzeźbie na czołowej bocznej 
płycie nagrobka kardynała w katedrze na Wa-
welu, a więc w tradycyjnym stroju purpurata, 
zwanym cappa magna i z charakterystycznym 
kardynalskim nakryciem głowy galero, czyli 
w  usankcjonowanym ówczesną modą kape-
luszu z  szerokim rondem, klęczącego przed 

Matką Boską z  Dzieciątkiem. Dodajmy, że 
za nim, w pozycji stojącej, z lekkim skłonem 
głowy, rzeźbiarz wyobraził św. Stanisława ze 
Szczepanowa, a  pół kroku dalej charaktery-
styczną sylwetkę Piotrowina, zwykle koja-
rzonego w ikonografii z osobą tego świętego. 
Aby skorzystać ze wskazanego wzoru, ma-
larz nie musiał zresztą osobiście odwiedzać 
grobu kardynała. Nagrobek tego zmarłego 
doczekał się bowiem już w  pierwszych la-
tach XIX w. wielu dobrej jakości rysunków 
inwentaryzacyjnych oraz sporządzonych na 
ich podstawie rycin, których przykładem są 
prace Michała Stachowicza, opublikowane 
w 1824 r. w Krakowie w Monumenta Regum 
Poloniae Cracoviensia (z. 3, tabl. 3), ale nie 
tylko. Będąc profesorem Akademii Sztuk 
Pięknych w  Krakowie, Leon Wyczółkowski 
miał przecież wiele możliwości dotarcia do 
interesujących go rysunków Michała Sta-
chowicza, przechowywanych w krakowskich 
zbiorach, np. w  Bibliotece Jagiellońskiej 
(zob. Zbigniew Michalczyk, Michał Stacho-
wicz (1768-1825) krakowski malarz między 
barokiem a  romantyzmem, t. II, Warszawa 
2011, s.19, poz. A 34, s. 22-23, poz. A 48).

Na obrazie ołtarzowym z  Ryk Wyczół-
kowski w  dość osobliwy sposób podkreślił 
wysokie, królewskie urodzenie kardynała. 
Galero na głowie dostojnika zastąpił biretem, 
a na wierzchniej szacie purpurata namalował 
jednoznacznie kojarzące się z takim właśnie 
jego pochodzeniem krótką pelerynkę pod-
bitą gronostajami i zawieszony na niej złoty 
łańcuch. I chociaż w żaden sposób nie można 
wiązać tego stroju z ceremonialnym ubiorem 
królewicza, ponieważ odwzorowana przez 
malarza na obrazie szata to zimowa wersja 
stroju przysługującego prałatom di mantello-
ne, zwanego croccia (https://ikomutoprzesz-
kadzalo.pl/mantellone-soprana-croccia), to 
przecież liczyło się tu wyłącznie pierwsze 
wrażenie wpatrzonego w  ołtarz odbiorcy, 
którego trudno posądzać o to, że zna się na 
subtelnościach dawnej mody obowiązującej 
duchowieństwo.

Z odwzorowaniem portretu Jana Dłu-
gosza, kanonika krakowskiego i kronikarza, 
znanego przede wszystkim z jego Roczników, 
czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego 
(Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae), 
artysta nie miał już większych trudności. Tu, 
odrzuciwszy bodaj najlepiej znany portret 
dziejopisarza autorstwa Walerego Eljasza 

6 | Św.	Wojciech,	
św.	Stanisław	ze	
Szczepanowa,	kardynał	
Fryderyk	Jagiellończyk,	Leon	
Wyczółkowski,	Jan	Długosz	
–	fragment	szkicu	do	obrazu	
„Chrystus	na	krzyżu”

7 | Czołowa	płyta	boczna	
nagrobka	kardynała	
Fryderyka	Jagiellończyka	
w	katedrze	na	Wawelu,	
1510,	Norymberga,	warsztat	
Vischerów,	na	współczesnej	
fotografii
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Radzikowskiego z  1889  r., posłużył się wy-
obrażeniem światłego duchownego na rysun-
ku Jana Matejki z 1865 r. lub którymś z jego 
naśladownictw. Mógł to być np. drzeworyt 
Bronisława Puca, opublikowany na okładce 
„Tygodnika Ilustrowanego” (nr 230 z 22 maja 
1880  r.) albo akwaforta Mariana Wawrze-
nieckiego z około 1911 r. (https://cyfrowe.
mnw.art.pl/pl/katalog/824383?id=13625).

Z pewnością nie sprawiło także arty-
ście kłopotu sportretowanie własnej osoby, 
jako jednego z  adorujących Chrystusa na 
krzyżu, obecnego na wszystkich wersjach 
obrazu. Leon Wyczółkowski należał do 
grupy czołowych przedstawicieli Młodej 
Polski w  nurcie malarstwa realistycznego, 
był przecież nie tylko wziętym pejzażystą 
i  malarzem kwiatów, lecz także znakomi-
tym portrecistą, a  jego liczne autoportrety, 
z  których wiele dotrwało do naszych cza-
sów, stanowią wdzięczny temat do osob-
nych opracowań i  aranżowania wystaw, 
czego najlepszym przykładem jest ekspozy-
cja w Muzeum Okręgowym (nomen omen) 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
„Leon Wyczółkowski o sobie – autoportre-
ty” (16 grudnia 2016 – 26 lutego 2017 r.), 
zorganizowana z  okazji osiemdziesiątej 
rocznicy śmierci malarza.

Co było wzorem do namalowania przez 
artystę ostatniego z  omawianych tu por-
tretów na ołtarzowym obrazie, wizerunku 
malarza Apoloniusza Kędzierskiego, któ-
ry pomagał Wyczółkowskiemu w  pracy 
nad tym dziełem, lecz nie chciał go sygno-
wać podpisem (A. Kleczkowski, Notaty…, 
s.  96) – tego nie wiemy. Być może portret 
ten malarz wykonał z pamięci lub, co najwy-
żej, z  własnoręcznie wykonanych szkiców, 
nie z  fotografii, ponieważ – jak sam kiedyś 

powiedział, rozpamiętując sesję portretową 
z prof. Kazimierzem Nitschem – „Jak czuję 
obcego człowieka, szukam podpórki w  foto-
grafii” (A. Kleczkowski, Notaty…, s. 163). 
Jakże więc miałby malować z fotografii ko-
goś, do kogo w  listach zwracał się „Drogi, 
Kochany Kolego!” (tamże, s. 265), kogo znał 
osobiście, a  nie z  nadesłanej carte de visite 
portretowanego?

Przygotowując się do namalowania mo-
numentalnego obrazu ołtarzowego dla ko-
ścioła w  Rykach – ważnego elementu dzie-
dzictwa narodowego – Leon Wyczółkowski 
nie musiał podejmować żmudnych studiów 
historycznych dotyczących wyglądu osób 
adorujących Chrystusa na krzyżu. Zrobili to 
już przed nim Aleksander Lesser, Jan Matej-
ko i inni. Postacie przedstawione na płótnie 
musiały jedynie być łatwo rozpoznawalne 
przez wiernych wpatrujących się w  główny 
ołtarz ryckiej świątyni. A na to ten wybitny 
artysta miał swoje sposoby.

Wojciech Przybyszewski

8 | Leon	Wyczółkowski,	
„Chrystus	na	krzyżu	
w	adoracji	świętych	i	królów	
polskich” (fragment	
litografii	z	postaciami	
adorującymi	Chrystusa	
na	krzyżu)

9 | Leon	Wyczółkowski,	
„Chrystus	na	krzyżu” 
(fragment	z	adorującymi	
Chrystusa	na	krzyżu	
św.	św.	Wojciechem	
i	Stanisławem,	
kardynałem	Fryderykiem	
Jagiellończykiem,	Janem	
Długoszem	oraz	malarzami:	
Leonem	Wyczółkowski	
i	Apoloniuszem	
Kędzierskim),	1915,	olej,	
płótno

(ilustracje: 1, 8 – https://
pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_
Najświętszego_Zbawiciela_w_
Rykach;  
2, 4, 6 – https://cyfrowe.mnw.
art.pl/pl/katalog/730863;  
3, 9 –https://polona.pl/item/
chrystus,NzAwODA5MjI/0/ 
#info:metadata; 5 – wg 
„Wizerunki królów polskich: 
39 portretów z krótkiemi 
objaśnieniami historycznemi”, 
tabl. 19 / https://polona.
pl/item/wizerunki-krolow-
polskich-39-portretow-wraz-
z-krotkiemi-objasnieniami-
historycznemi,Mjg0MjAw/1/ 
#info:metadata;  
7 – https://www.facebook.
com/KatedraWawel/
posts/1783044391797260)
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W	związku	z	konserwacją	
kilku	kompletów	
zabytkowych	mebli	
z	warszawskich	rezydencji	
Prezydenta	RP	ustalono,	
że	meble	te	należały	
wcześniej	do	Pałacu	
Namiestników	Królewskich,	
jak	w	XIX	w.	oficjalnie	
nazywał	się	obecny	Pałac	
Prezydencki.	Dotychczas	
uważano,	że	wyposażenie	
słynącego	z	luksusu	pałacu	
uległo	zniszczeniu	w	pożarze	
z	1852	r.,	jednak	część	mebli	
przetrwała	do	dziś,	a	ich	
jakość	artystyczna	pozwala	
zaliczyć	ten	pałac	do	
grupy	najefektowniejszych	
rezydencji	państwowych	
ówczesnej	Europy.

Historia 
reprezentacyjnych 
mebli 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej



Zrządzeniem historii, jakby w  re-
kompensacie za okresy poniżenia, 
w  stolicy Polski znajdują się dwa 
pałace, będące reprezentacyjnymi 

rezydencjami głowy państwa. Są to pałac 
przy Krakowskim Przedmieściu, od 1994  r. 
będący Pałacem Prezydenckim, i  Pałac Bel-
weder. Obydwie te budowle uniknęły znisz-
czenia podczas ostatniej wojny. Zbudowane 
zostały w epoce baroku, a swój obecny kształt 
architektoniczny otrzymały w  czasach kon-
stytucyjnego Królestwa Polskiego. Niezwy-
kle istotne dla ich symbolicznego znaczenia 
jest to, że kupiono je od prywatnych wła-
ścicieli, a  następnie przebudowano na rezy-
dencje państwowe, mówiąc współczesnym 
językiem, za pieniądze polskich podatników 
i jako takie służą do dzisiaj. 

Przebudowę rezydencji przy Krakow-
skim Przedmieściu rozpoczęto w  1818  r. 
pod kierunkiem Chrystiania Piotra Aignera 
z  przeznaczeniem na Pałac Namiestników 
Królewskich, co ogłaszał złoty łaciński napis 
umieszczony na elewacji frontowej „ALE-
XANDER I REX POLONIAE VICE SUA 
FUNGENTIBUS” (zniszczony podczas po-
żaru gmachu w 1852 r.). W tym samym roku 
według projektu Jakuba Kubickiego podjęto 
prace przy przebudowie Belwederu na rezy-
dencję głównodowodzącego armią Króle-
stwa Polskiego. W wyniku podjętych prac 
stare korpusy ubrano w nowe klasycystyczne 
kostiumy, a wnętrza pałaców zyskały charak-
ter odpowiadający ówczesnej modzie. O ile 
bryły architektoniczne pałaców zachowały 
się w  zasadzie w  nieprzekształconej postaci 
i  od 200 lat współtworzą wspaniały obraz 
historycznej Warszawy, to wnętrza i ich wy-
posażenie przetrwały jedynie w  niewielkim 
stopniu. Tymczasem to właśnie architektura 
wnętrz pałacowych i ich aranżacja, związane 
z wielkim wysiłkiem twórczym i wymagają-
ce dużo większych nakładów finansowych 
niż wzniesienie bryły budynku, stanowią 
o pełnej sile wyrazu rezydencji. Dlatego też 
przybliżenie oryginalnego wyglądu salonów 
i  gabinetów pałacowych z  czasów klasycy-
stycznej przebudowy jest niezwykle cieka-
wym wyzwaniem, które może inspirująco 

wpływać na współczesną aranżację najważ-
niejszych gmachów państwowych.

Na podstawie inwentarza z  1825  r., in-
wentarzy kolejnych oraz archiwalnych zdjęć 
sprzed pierwszej i  drugiej wojny światowej 
można w dużej mierze odtworzyć pierwotny 
wygląd powściągliwych, lecz bardzo eleganc-
kich wnętrz Belwederu, w  których domi-
nowały meble z  drogiego mahoniu oraz je-
dwabne tkaniny na obiciach i zasłonach. Pa-
łac, którego architektura wewnętrzna pozba-
wiona była oficjalnego przepychu, nie mógł 
się jednak obyć bez drogich kryształowych 
żyrandoli, luster w  pozłacanych ramach, 
kandelabrów, zegarów i  rzeźb ze złoconego 
w  ogniu brązu, marmurowych popiersi czy 
porcelanowych waz.

Dla wyświetlenia wyglądu wnętrz Pałacu 
Namiestników potrzeba dużo większego wy-
siłku badawczego. Jednym z najważniejszych 
dokumentów, ukazujących ich pierwotny 
obraz, był inwentarz wyposażenia pałacu, 
o  którym mowa w  raporcie sporządzonym 
przez Jerzego Okołowa dla cara Aleksandra 
I w grudniu 1823 r. Inwentarz ten nie został 
odnaleziony w polskich archiwach. Jest jed-
nak wysoce prawdopodobne, że zachował 
się w  Rosyjskim Państwowym Archiwum 
Historycznym w  Petersburgu, ale jego od-
nalezienie jest zadaniem na przyszłość. Tym-
czasem muszą wystarczyć fakty zebrane na 
potrzeby tego artykułu.

Niespodziewana nominacja generała 
Józefa Zajączka na konstytucyjnego przed-
stawiciela monarchy wywołała zdumienie 
w  kręgach polskiej arystokracji, oczekującej 
nominacji namiestnikowskiej dla księcia 
Adama Jerzego Czartoryskiego. Niechęć 
podsycana w  społeczeństwie przez takich 
wpływowych intelektualistów, jak Julian Ur-
syn Niemcewicz, przerodziła się już za życia 
Zajączka w nienawiść i zaciążyła na negatyw-
nych emocjonalnych opiniach formułowa-
nych do dnia dzisiejszego. Abstrahując od 
ocen królewskiego namiestnika, nie można 
mieć wątpliwości, że Aleksander I wybrał 
generała Zajączka na swoje alter ego całkowi-
cie świadomie. Zgodnie z  interesem władcy 
namiestnik miał ściśle wykonywać jego wolę, 
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co notabene bardzo mocno podkreślała kon-
stytucja Królestwa. Z perspektywy Aleksan-
dra, któż mógł sprostać takiemu zadaniu le-
piej niż kierujący się w swoim postępowaniu 
dyscypliną i  lojalnością wojskową zasłużony 
generał. Obok jednak posłuszeństwa kry-
teriami potrzebnymi do udźwignięcia tak 
dużego ciężaru władzy były nadzwyczajna 
sprawność organizacyjna oraz zdolność do 
manifestowania prestiżu władzy. Właśnie dla 
celów reprezentacyjnych z  woli Aleksandra 
w  1818  r. zakupiono Pałac Radziwiłłów na 
rezydencję namiestników. Generał Zajączek 
miał wtedy przeprowadzić się z  apartamen-
tów wynajmowanych na pierwszym piętrze 
pałacu Tyszkiewiczów do nowo zakupionej 
siedziby, zajmując na swój prywatny apar-
tament (na co wiele wskazuje) pokoje na 
parterze głównego korpusu. Równocześnie 
ruszyły pod kierunkiem Chrystiana Piotra 
Aignera zakrojone na szeroką skalę prace, 
mające nadać barokowej budowli współcze-
sny kształt, godny rezydencji formalnie naj-
wyższego przedstawiciela państwa podczas 
nieobecności monarchy w  kraju. Przez cały 
1818 i 1819 r. w aktach archiwalnych mno-
żą się asygnacje dużych sum na koszty prze-
budowy, początkowo nazywanej „reperacją 
pałacu radziwiłłowskiego”, a  potem „repera-
cją pałacu namiestników”. Oficjalny prestiż 
urzędu namiestnika podniósł jeszcze dekret 
cara, wynoszący generała Józefa Zajączka do 
godności księcia (29 kwietnia 1818 r.).

Książę namiestnik i  jego żona Aleksan-
dra doskonale rozumieli potrzebę właściwej 
reprezentacji urzędu, którego sprawowania 
podjął się stary napoleoński generał. Nale-
żąc kilka lat wcześniej do wykreowanej przez 
Bonapartego nowej francuskiej arystokracji, 
doświadczyli, że ówczesna sztuka była jed-
nym z  najważniejszych sposobów manife-
stacji władzy. Cesarz Francuzów, nie mając 
tradycyjnej legitymizacji, jaką cechowała się 
władza królewska, splendor i powagę swoje-
go stanowiska wyrażał przez spektakularną 
oprawę artystyczną państwowych rezyden-
cji. Na ich potrzeby pracowały pobudzone 
przez Napoleona liońskie warsztaty jedwab-
nicze, warsztaty produkcji gobelinów, pary-
scy ebeniści, kreślarze, tapicerzy, brązownicy 
i wielu innych rzemieślników oraz artystów. 
Powstawały więc projektowane przez archi-
tektów Charlesa Perciera i  jego przyjaciela 
Pierre François Louisa Fontaine’a wnętrza 

w  stylu Pierwszego Cesarstwa, nawiązują-
ce szeroko do starożytnych wzorców, pełne 
przepychu, a  zarazem bardzo spójne, gdzie 
każdy element składał się na harmonijną ca-
łość. Zdolność adaptacji sztuki francuskiej 
do wnętrz reprezentacyjnych przyswoili so-
bie Zajączkowie w Paryżu, a szczególnie ce-
lowała w tym „madame Zayonchek”, która na 
bieżąco adaptowała paryską modę do swoje-
go ubioru i aranżacji wnętrz. Żona generała 
ze swobodą poruszała się po tamtejszych 
salonach, a także sklepach, warsztatach i pra-
cowniach artystów. Była przez francuską eli-
tę podziwiana za inteligencję i urodę. Laura 
Junot, księżna Abrantès, należąca do bliskie-
go kręgu osób związanych z  Napoleonem, 
pisała o  swojej przyjaciółce Aleksandrze 
Zajączek jako o  kobiecie czarującej, pełnej 
wdzięku i błyskotliwej. Księżna wspominała 
w  swych pamiętnikach rozmowy z  nią jako 
„perfekcyjną mozaikę tonu i barw”, w których 
posługiwała się ona językiem naturalnym, 
a  zarazem finezyjnym i  subtelnym (Laure 
Junot Abrantès, Memoires de Madame la 
duchesse d’Abrantes, ou Souvenirs historiqu-
es sur Napoleon, la Revolution, le Directoire, 
le Consulat, l’Empire et la Restauration: 2, 
Tom 1, Bruxelles 1837, s. 367). Nic zatem 
dziwnego, że generałowa, a  później księżna 
Zajączek miała bardzo duży wpływ na ar-
tystyczny poziom ich prywatnej rezydencji 
w Opatówku, a także, co jest logiczną konse-
kwencją jej pozycji, na wygląd wnętrz Pałacu 
Namiestników.

Opisując zakres prac, ich autorstwo oraz 
strukturę podejmowania decyzji przy prze-
budowie Pałacu Radziwiłłów, zatrzymywa-
no się dotychczas na kilku faktach i  kilku 
zaledwie artystach. I tak, oprócz główne-
go architekta, „budowniczego generalnego” 
Aignera znany jest Camillo Landini – współ-
pracownik Bertela Thorvaldsena, przez 
niego zalecony rządowi Królestwa autor 
wykonanych z  białego piaskowca lwów na 
dziedzińcu pałacu. Wiadomo, że Landini 
był twórcą w  Warszawie także innych prac, 
m.in. popiersia profesora Uniwersytetu War-
szawskiego Sebastiano Ciampiego, nie jest 
więc wykluczone, że wykonał również więcej 
kamiennych dekoracji do Pałacu Namiestni-
ków. Jeszcze jednym wymienianym artystą 
w  kontekście dekoracji kamieniarskich jest 
Paweł Maliński, profesor rzeźby Królewskie-
go Uniwersytetu Warszawskiego. Miał on 
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wykonać pięć rzeźb ustawionych na attyce 
pałacu (pozostałe pięć miało pochodzić z ro-
zebranej w tym czasie Bramy Krakowskiej), 
choć podaje się również, że był autorem 
tylko ośmiu rzeźb, mających zastąpić znisz-
czone w  pożarze pałacu. Profesor Maliński, 
jako twórca wielu dekoracji w powstających 
wówczas budowlach, jak np. części wystro-
ju Pałacu Towarzystwa Przyjaciół Nauk czy 
wystroju rzeźbiarskiego w  Pałacu Komisji 
Przychodów i Skarbu, mógł zatem wykonać 
również dekoracje kamieniarskie dla Pała-
cu Namiestników. Ostatnim wymienianym 
artystą był włoski malarz Niccola (Mikołaj) 
Monti, który przez dwa wiosenne miesiące 
1819  r. wykonał kompozycję malarską na 
suficie jednej z sal pałacu, przy udziale „sta-
rego malarza Polaka”, o  którym wspomina 
w  swoich listach. Monti, traktowany przez 
namiestnika z  serdecznością i  honorowany 
przy jego stole, przed przybyciem do War-
szawy ozdobił freskami zachowane do dzisiaj 
sufity dworu w Surhowie na Lubelszczyźnie, 
dzięki którym można poznać charakter de-
koracji wymalowanych w  warszawskiej sie-
dzibie namiestników. 

Na tym, niestety, urywa się lista znanych 
osób pracujących dla Pałacu Namiestników, 
podczas gdy tempo prac i  ogrom budowli 
w  sposób oczywisty wymagały zaangażowa-
nia wielokrotnie większej liczby artystów 
i  rzemieślników. Fakt ten znajduje odzwier-
ciedlenie w  informacji zawartej w  „Gaze-
cie Warszawskiej” (nr 80 z  5 października 
1819  r., s. 1924): „Nayiaśniejszy Pan prze-
znaczywszy go w  roku przeszłym na stałe 
mieszkanie dla Namiestników swoich [rozka-
zał dokonać zmiany], zaięto się więc usilnie 
zupełném iego prawie przekształceniem. […] 
Wewnątrz pierwsze piętro składa się z  prze-
znaczonych dla przyjęcia gości i na bale, wiel-
kich sal i  pokoiów, nad których ozdobieniem 
przez sztukateryie i marmoryzacyie rozmaici 
artyści ieszcze pracują”.

W styczniu 1823  r. cesarz Aleksander  I 
podczas krótkiej bytności w  Warszawie 
w  czasie podróży powrotnej z  kongresu 
Świętego Przymierza w  Weronie zażyczył 
sobie wykazu kosztów zakupu i  przebudo-
wy pałacu. Ze złożonego przez prezesa Izby 
Obrachunkowej Jerzego Okołowa raportu, 
odzwierciedlającego stan poniesionych wy-
datków na koniec 1823  r., wynika m.in., że 
prace sztukatorskie kosztowały 71 590 złp. 

Choć była to kwota niemała, to rezydencja 
państwowa tej klasy nie mogła się obyć bez 
dekoracyjnych stiuków. Dekorowano sufity, 
na których kompozycje składały się zaczerp-
nięte z antycznych wzorów rozety, ornamen-
talne fryzy, fasety czy rozbudowane gzymsy. 
Podziały ścian tworzyły sztukatorsko opra-
cowane pilastry, profilowane listwy oraz pasy 
dekoracji z ornamentami groteskowymi. Do 
zadań sztukatorów należało także wykona-
nie kolumn i filarów, wydzielających określo-
ne strefy sal pałacowych.

Monumentalizm i  wszechobecne na-
wiązanie do antyku przejawiały się również 
w  opracowaniu powierzchni – okładano je 
prawdziwym marmurem lub marmoryzo-
wano. Innym rodzajem prac, do których, co 
najbardziej prawdopodobne, zatrudniano 
wyłącznie warszawskich rzemieślników, były 
prace stolarskie. Z raportu Okołowa dowia-
dujemy się, że pochłonęły one jeszcze więk-
sze sumy i zamknęły się kwotą 149 686 złp. 
Stolarze wykonali drzwi, okna, schody, balu-
strady, boazerie, taflowe podłogi, natomiast 
osobną pozycją w  raporcie były meble do 
wyposażenia pałacowych sal i pokoi. Deko-
racje malarskie ścian i sufitów przeznaczone 
były do pomieszczeń najwyższej rangi w hie-
rarchii. Spośród tych dekoracji, na które wy-
dano 54 657 złp, zachowały się na paradnej 
klatce schodowej zaledwie niewielkie panne-
aux z motywami orłów i panoplii, wykonane 
w technice en grisaille. Wygląd niektórych za-
projektowanych przez Aignera pomieszczeń, 

1 | Reprodukcja	
zaginionej	miniatury	Józefa	
Sonntaga	(1784-1834),	
znanej	pod	tytułem:	
„Wnętrze	pokoju	Joanny	
Grudzińskiej	w	Zamku	
Królewskim	w	Warszawie”,	
która	prawdopodobnie	
przedstawia	wnętrze	
prywatnego	apartamentu	
księcia	Józefa	Zajączka	
w	Pałacu	Namiestników
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które uniknęły zniszczeń w  czasie pożaru 
z połowy XIX w., ujawnia analiza zdjęć wy-
konanych przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości w  1919  r. Są to po-
mieszczenia w oficynach, a także pojedyncze 
w  korpusie głównym. Należy do nich m.in. 

ostatnia sala od północy w  ciągu reprezen-
tacyjnym pierwszego piętra od strony Wisły 
(obecna biblioteka Prezydenta RP). Sale te 
uległy zniszczeniu podczas restauracji pała-
cu, przeprowadzonej po odzyskaniu niepod-
ległości według projektu Mariana Lalewicza.

Istotną kwestią dla przedstawienia pier-
wotnego obrazu wnętrz jest kwestia wypo-
sażenia pałacu, ze szczególnym uwzględnie-
niem przeznaczonych do niego garniturów 
mebli. Nieco światła rzuca tu raport Oko-
łowa dla Aleksandra I. Z tego dokumentu 
wiadomo, że zasłony, tkaniny obiciowe do 
ścian i  pasmanterie − nieodzowne elemen-
ty pałacu tej rangi − kosztowały 175 096 
złp, natomiast najdroższą pozycją wyposa-
żenia były brązowe i  złocone przedmioty: 
figury, zegary, kandelabry, żyrandole i lampy 

– kosztowały 235 359 złp, a za same meble 
zapłacono 221 741 złp. Bez wątpienia były 
to na ówczesne polskie realia sumy ogromne, 
choć dla ukazania skali warto zaznaczyć, że 
same meble do urządzonego kilka lat wcze-
śniej Hotelu Beauharnais w  Paryżu koszto-

wały 471 488 franków (około 748 393 złp). 
Porównanie to jest całkowicie uprawnione, 
gdyż w  cytowanym raporcie zapisano rów-
nież pozycję: transport mebli z  Paryża za 
kwotę 76 142 złp, co oznacza, że część wypo-
sażenia warszawskiego Pałacu Namiestników 
Królewskich zamówiono w  stolicy Francji 
i, co logiczne, były to sprzęty do najbardziej 
reprezentacyjnych pomieszczeń.

Wbrew rozpowszechnionej opinii, że 
książę i  księżna Zajączkowie „pławili się” 
w zbytkownym luksusie, trzeba zauważyć, że 
w XIX w. arystokracja europejska hołdowa-
ła zasadzie, według której wnętrza oficjalne 
urządzano co prawda z  przepychem mani-
festującym potęgę władzy, ale apartamenty 
prywatne zgodnie z  ideałami oświecenia 
były dużo skromniejsze i dominowały w nich 

2 | Fotel	i	kanapa	
z	kompletu	mebli	
mahoniowych	ze	złoconymi	
brązami
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meble proste, wygodne i  funkcjonalne. To, 
że podobnie wyglądała sytuacja księstwa Za-
jączków, obrazuje inwentarz pałacu w Opa-
tówku (Archiwum Państwowe w  Kaliszu, 
sygn. XII, Inwentarz Pałacu w  Opatówku, 
k. 100-127), w  którym poza jednym kom-
pletem mebli reprezentacyjnych przezna-
czonym do głównej sali pałacu dominują 
meble modne, lecz stosunkowo skromne, 
wykonane w pobliskim Kaliszu, najprawdo-
podobniej w warsztacie stolarza Jana Mohra. 
Ten twórca mebli, z których część znana jest 
dzięki umieszczanych na nich sygnaturach, 
był rzeczoznawcą oceniającym wartość me-
bli opatowskiego pałacu po śmierci księcia 
Józefa Zajączka. Niezależnie od tego istnie-
ją mocne argumenty, że znana z reprodukcji 
zaginiona miniatura Józefa Sonntaga, mająca 
ukazywać wnętrze pokoju Joanny Grudziń-
skiej w Zamku Królewskim, pokazuje w isto-
cie pokój Józefa Zajączka w  parterowej sali 
Pałacu Namiestników (obecna Sala Biała). 
Wskazuje na to układ pomieszczenia zgodny 
z  najstarszym znanym planem i  generalskie 
nakrycie głowy na pierwszym planie. Minia-
tura ta ukazuje wnętrze charakterystyczne 
dla zamożnej klasy mieszczańskiej i  odpo-
wiada poziomowi kultury mieszkaniowej 
prywatnych apartamentów starego generała.

Apartamenty prywatne żony namiestni-
ka można utożsamiać z ciągiem pomieszczeń 
na piętrze lewej oficyny pałacu z  wejściem 
z  antyszambry poprzedzającej salę balową. 
Wyróżniającym się pomieszczeniem w  tym 
ciągu, widocznym na archiwalnym zdjęciu 
sprzed przebudowy Lalewicza jest salon 
z półokrągłą absydą. Pomimo ciekawej formy 
trzeba zauważyć, że skala tego pomieszczenia 
daleka jest od monumentalnych rozmiarów 
wnętrz oficjalnych i  wymusza bardziej in-
tymną aranżację. 

Wnętrza reprezentacyjne warszawskie-
go Pałacu Namiestników, o  których Łukasz 
Gołębiowski w  Opisaniu historyczno-staty-
stycznym miasta Warszawy (Warszawa 1827, 
s. 128) pisał, że: „wszystko [tu] iest kosztowne 
i okazałe: obicia, sprzęty, zwierciadła, bronzy; 
wszystko naylepszego i naywyszukańszego sma-
ku dowodem”, wyposażone były w dużej mie-
rze sprzętami paryskimi i zgodnie z ich funk-
cją budziły zachwyt gości. Ogromne koszty 
urządzenia tych pomieszczeń powodowały 
jednak falę krytyki namiestnika, której echa 
docierały nawet do zagranicznej prasy. Z kolei 

z  punktu widzenia namiestnika i  jego żony 
koszty te były konieczne dla wyrażenia god-
ności przedstawiciela najpotężniejszego euro-
pejskiego monarchy i były poniesione z myślą 
o  następnych namiestnikach królewskich. 
Obok pełnienia funkcji reprezentacyjnych 
pałac służył także jako centrum administra-
cyjne i  zasób mieszkaniowy. Do tych celów 
wykorzystywano oficyny pałacowe.

Należy sobie uświadomić, że od czasu 
zakończenia remontu tylko nieco ponad 
pięć lat, do śmierci namiestnika, pałac peł-
nił główne swe funkcje, założone na czas 
nieokreślony. Przez te kilka lat odbyło się tu 
co prawda sporo wydarzeń, takich jak wizy-
ty panującego monarchy i  innych ważnych 
osób. Odbywały się też słynne bale, cyklicz-
nie organizowane przez księżną Zajączek 
z  okazji uroczystości państwowych, takich 
jak urodziny panującego, czy choćby z oka-
zji nowego roku. Bale te uwiecznione zostały 

3 | Prezydent	RP	Ignacy	
Mościcki	w	towarzystwie	
kardynała	Aleksandra	
Kakowskiego	na	Zamku	
Królewskim	w	Warszawie	
(1.01.1935	r.)
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m.in. w  dedykacjach utworów muzycznych 
Karola Kurpińskiego i Marii Szymanowskiej. 
Z dzisiejszej perspektywy wydarzeniami 
były również kameralne koncerty Fryderyka 
Chopina, którego talentu wielbicielką była 
księżna namiestnikowa. Okres, w  którym 
pałac pełnił swoją rezydencjonalną funkcję, 
był jednak zbyt krótki, by mogło się utrwalić 
założone jego symboliczne znaczenie.

Śmierć Józefa Zajączka w  lipcu 1826  r. 
położyła kres krótkiemu okresowi świetności 
pałacu. Mikołaj I, brat Aleksandra I zmarłe-
go kilka miesięcy przed Józefem Zajączkiem, 
nie wyznaczył następcy namiestnika, cedując 
jego uprawnienia na Radę Administracyjną 
Królestwa Polskiego. Ustanowiony w 1831 r. 
namiestnikiem pogromca powstania listo-
padowego Iwan Paskiewicz przeniósł się 

do zamku, który w odwecie za detronizację 
Mikołaja utracił rangę Zamku Królewskie-
go. W związku z tym namiestnik Paskiewicz 
dysponował dwiema wielkimi rezydencjami 
i  siłą rzeczy pałac pierwotnie przeznaczony 
na wyłączną siedzibę namiestników kró-
lewskich stracił na znaczeniu, stając się na 
co dzień zapleczem biurowym. Nic zatem 
dziwnego, że z polecenia księcia Paskiewicza 
rozpoczęto w  1832  r. przenoszenie najcen-
niejszego wyposażenia do „byłego zamku kró-
lewskiego”, jak go wtedy nazywano. 

Przed obchodami nowego roku, 29 grud-
nia 1832 r. przeniesiono dwanaście „Krzeseł 
Mahoniowych brązami ozdobionych pokry-
tych atłasem żółtym obszytych szlakami na 
dnie żółtym, deseń Aksamitny Karmazyno-
wy”. Opis tkaniny zastosowanej na tych krze-
słach jednoznacznie wskazuje na aksamit 
cyzelowany, kosztowny materiał zarezerwo-
wany wyłącznie dla najwyższej klasy mebli 

tapicerowanych. Razem z  krzesłami zabra-
no komplet białych mebli złożony z dwóch 
kanap, dwunastu foteli i  dziesięciu krzeseł 
pokrytych niebieską tkaniną z  bordiurami 
(AGAD, 211, Intendent Zamku Królew-
skiego, Zesp. 211.11, Akta Koresponden-
cji Intendenta Zamku Królewskiego 1833, 
k. nlb]. W spisanym pięć lat później Inwen-
tarzu Zamku Królewskiego… odnajdujemy 
te meble w  rubryce „Rzeczy z  innych miejsc 
nie należące do Zamku i  w  odrębnym spisie 
umieszczone”. Z  tego inwentarza dowiadu-
jemy się, że dziesięć z  dwunastu mahonio-
wych krzeseł z brązami i żółto-karmazynową 
tkaniną umieszczono w Sali Tronowej. Poza 
tym, zapisy inwentarzowe ujawniły, że krze-
sła stanowiły tylko część kompletu, na który 
składało się jeszcze dwanaście foteli i  trzy 
sofy oraz zasłony na cztery okna, uszyte z ta-
kiej samej tkaniny, jak obicia mebli. W  in-
wentarzu czytamy, że wspomniany wcześniej 
biały komplet umieszczono w Sali Rycerskiej, 
a niebieska tkanina na meblach to grodenapl 
(jedwabna gruba jednobarwna tkanina), na-
tomiast naszyte bordiury były szerokie; jak 
dotychczas komplet ten nie został zidenty-
fikowany (Inwentarz Zamku Królewskiego 
w Warszawie z 1837 roku, oprac. A. Moczul-
ska, Warszawa 2001, s. 51). 

Komplet mahoniowy przetrwał do dnia 
dzisiejszego, a  jego historię można prześle-
dzić dzięki inskrypcjom, znakom własno-
ściowym, kolejnym inwentarzom zamku 
oraz zdjęciom archiwalnym. Najważniejsze 
jednak jest to, że wszechstronna ocena tych 
obiektów prowadzi do wniosków, iż meble 
z uwagi na prezentowany przez nie poziom 
artystyczny należą do najwspanialszych tego 
typu realizacji pierwszej ćwierci XIX w. w Eu-
ropie. Już pierwotnie zastosowana tkanina 
– jedwabny aksamit cyzelowany – świadczy 
o  tym, że meble służyły aranżacji reprezen-
tacyjnego salonu, usytuowanego na szczycie 
hierarchii pomieszczeń. Mogła to być Sala 
Audiencjonalna, w której namiestnik przyj-
mował najważniejszych gości. O klasie mebli 
świadczą także złocone w  ogniu, cyzelowa-
ne okucia, sygnowane inicjałem „G. A.”. Są 
świetnej jakości, co przekładało się na bardzo 
wysoką cenę tych elementów (niestety, obec-
nie dużą ich część stanowią słabsze warszta-
towo, późniejsze repliki). Pierwotny efekt 
artystyczny całości był niezwykły, bowiem 
zarówno elementy drewniane z metalowymi 

4 | Brązy	sygnowane	
„G.A.”	pochodzące	z	dwóch	
kompletów	mebli:	ornament	
roślinny	z	kompletu	
mahoniowego	i	rozeta	
z	kompletu	mebli	biało- 
-złotych

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2021           24



aplikacjami, jak i tkanina, w której aksamit-
ny wzór wystaje ponad atłasowe tło tworzyły 
ornamentalny relief. Całości efektu plastycz-
nego dopełniała kolorystyka mebli: barwy 
na tkaninie – żółto-złote tło i czerwone wzo-
ry były odwrócone na stelażach – mahonio-
wych ze złoconymi ornamentami (podczas 
obecnej konserwacji odtworzono wzór tka-
niny w technice lampasu jedwabnego).

Meble te, wytworzone około 1820  r., 
z  oryginalnie zaprojektowaną do nich tka-
niną, po przeniesieniu stanowiły wyposaże-
nie Zamku Królewskiego do 1939  r. Fakt, 
że cenna tkanina zachowała się przez ponad 
100 lat świadczy o tym, że z meblami obcho-
dzono się bardzo ostrożnie, a  zdjęcia archi-
walne z okresu międzywojennego dowodzą, 
że używano ich tylko z  okazji najważniej-
szych wydarzeń i uroczystości państwowych 
z udziałem prezydenta RP. Po wojnie meble 
obito materiałem nieadekwatnym do ich kla-
sy artystycznej. Służyły w aranżacji Belwede-
ru, a po 1994 r. ponownie trafiły do pałacu, 
dla którego zostały wykonane.

Wyrazista stylistyka tego ekskluzywnego 
kompletu mebli początkowo budziła wąt-
pliwości co do ich paryskiej proweniencji 
u  poproszonych o  konsultację francuskich 
ekspertów. Tymczasem jednak analiza mate-
riałowa stelaży, użyta tkanina oraz odręczne 
inskrypcje „Genty fils”, które zidentyfikowa-
no jako nazwisko paryskiego tapicera wymie-
nionego w Almanach du commerce de Paris... 
z 1809 r., potwierdziły, że meble te są częścią 
specjalnego zamówienia złożonego około 
1820 r. w stolicy Francji, przeznaczonego dla 
warszawskiego Pałacu Namiestników (obec-
nie trwa kwerenda w archiwum liońskiej fir-
my braci Grand i w Musée des Tissus et des 
Arts Décoratif w Lyonie, mająca na celu od-
nalezienie producenta zastosowanej na me-
blach tkaniny, co może pomóc w  ustaleniu 
i potwierdzeniu innych istotnych faktów).

W inwentarzu Zamku Królewskiego 
z  1837  r. można zidentyfikować inny kom-
plet mebli do siedzenia o  historii podobnej 
do losów kompletu mahoniowego, służący 
obecnie w Sali Pompejańskiej w Belwederze. 
Są to meble o  takich samych proporcjach, 
jednak zewnętrznie bardzo się różniące, 
malowane na biało z  pozłacanymi paskami 
wyznaczającymi kontury. Meble mają wyjąt-
kową cechę, gdyż ozdobione są złoconymi 
w ogniu okuciami, co na ogół nie zdarza się 

przy wykończeniu kryjącym i przy pozłaca-
niu elementów złotem płatkowym. Okucia 
sygnowane „G.A.” wykonał ten sam warsztat, 
który wykonał okucia na meblach mahonio-
wych. Meble pierwotnie obite były eksklu-
zywnym wzorzystym atłasem z białymi bor-
diurami haftowanymi złotą nitką. W 1875 r. 
pokryte zostały żółtą wzorzystą kamką (ada-
maszek) z  frędzlami przy podłokietnikach, 
a na początku XX w. tkaniną w pasy z mo-
tywami empirowymi. Około 1930  r. meble 
obito amarantowym jedwabnym lampasem 
z  motywami gwiazdek i  rozet, będącym re-
pliką tkaniny z epoki, w której powstał kom-
plet. Do tego materiału nawiązano przy wy-
borze tkaniny podczas obecnej konserwacji. 
Pierwotnie meble służyły jako wyposażenie 
jednego z  najważniejszych salonów pałacu, 
którym mógł być np. Salon Muzyczny.

Najbardziej efektownym kompletem me-
bli wymienionym w inwentarzu z 1837 r. są 
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dobrze znane specjalistom rzeźbione i  zło-
cone krzesła, fotele i  kanapy sygnowane 
„P.  Brion”, na których dodatkowo zachowa-
ły się różne inskrypcje, takie, jak namalowa-
ne czerwoną farbą „No 5”, odpowiadające 
pozycji mebli w  inwentarzu z  1837  r., czy 
ołówkowy napis „Thomas” – być może pod-
pis pozłotnika. Do 1939  r. meble te ekspo-
nowano na Zamku Królewskim, a  obecnie 
znajdują się w  Sali Malinowej w  Belwede-
rze. Dotychczas przedstawiane były jako dar 
Aleksandra  I dla księcia Konstantego i  jego 
żony księżnej łowickiej Joanny Grudzińskiej, 
a nawet, że wykonano je w Rosji. Jedyne uza-
sadnienie dla takiej proweniencji można zna-
leźć w klasie artystycznej tego kompletu, od-
zwierciedlającej majestat najwyższej władzy 
monarszej, bowiem tych mebli nie znajduje-
my w dziewiętnastowiecznych inwentarzach 
Belwederu. Jednocześnie, dzięki wyciśniętej 
sygnaturze nie ma najmniejszych wątpli-
wości co do paryskiej proweniencji mebli. 
Dodatkowo inskrypcja na oryginalnej ramie 
siedziska „Genty fils” łączy je z  kompletem 
mahoniowym. Wspólne znaki identyfikacyj-
ne z  przedstawionymi powyżej garniturami 
pozwalają jednoznacznie określić ten kom-
plet jako część paryskiego zamówienia sprzę-
tów dla Pałacu Namiestników Królewskich. 
Twórca tych mebli, Pierre-Gaston Brion, 
jak sam się określał „snycerz w  drewnie”, 
należał w  epoce restauracji do czołowych 

producentów luksusowych mebli do siedze-
nia. Charakterystyczne, pokryte precyzyjnie 
rzeźbionymi ornamentami stelaże dostarczał 
Brion w  epoce Pierwszego Cesarstwa do 
Garde-Meuble, obsługującej cesarskie pałace, 
a  kilka lat później bezpośrednio do królew-
skich rezydencji Ludwika XVIII i Karola X. 
Zamówiony u  Briona warszawski komplet 
należy do najlepszych realizacji paryskiego 
artysty. Meble te swoją formą i  snycerskim 
detalem nawiązują wyglądem do starożyt-
nych tronów. Z kolei ich ciężar optyczny 
niwelował perfekcyjnie zaplanowany efekt 
kolorystyczny, na który składał się pozłacany 
stelaż i opisana w  inwentarzu, kontrastująca 
z  nim biała adamaszkowa tkanina, obszyta 
szerokimi białymi bordiurami haftowanymi 
złotem. Meble umieszczono we wnętrzu, któ-
re w  hierarchii pomieszczeń znajdowało się 
na samym szczycie. Takim pomieszczeniem 
była Sala Balowa i wszystko wskazuje na to, 
że to do niej przeznaczono ten garnitur me-
bli. Z inwentarza z 1837 r. wiadomo, że okna 
dekorowały tam białe zasłony z podwójnej je-
dwabnej tafty, każda uszyta z dwóch brytów 
tkaniny i obszyta białymi jedwabnymi frędz-
lami. Można przypuszczać, że w całej sali do-
minowała szlachetna biało-złota kolorystyka, 
podkreślająca monumentalny, antykizujący 
charakter tego wspaniałego pomieszczenia.

W inwentarzu z  1837  r. w  kilku rubry-
kach odnotowujących „rzeczy nie należące do 
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zamku” znajdują się sprzęty służące z najwyż-
szym prawdopodobieństwem w  aranżacji 
wnętrz Pałacu Namiestników Królewskich. 
I tak, rozrywce służyły: „Bilard z  mahoniu, 
z dwoma szufladami oraz fortepian z maho-
niu, z  brązową inkrustacją; dzieło warszaw-
skiego mistrza [Antoniego] Leszczyńskiego”, 
na którym niewątpliwie grywał Fryderyk 
Chopin. Zgodnie z  kanonem dekoracji 
wnętrz pałacowych tego okresu do wypo-
sażenia pałacu należały kolumny i  popier-
sia z  marmuru, odpowiadające opisanym 
w  inwentarzu przedmiotom, takim jak np.: 
„marmurowe, małe figury przedstawiające 
dziewczynkę z gniazdem w rękach i chłopczy-
ka z  ptaszkiem, czy jedno popiersie z  białego 
marmuru wyobrażające Napoleona”. Wśród 
służących oświetleniu lamp były m.in.: „Dwie 
angielskie lampy z  brązu z  czarną patyną, 
każda o dwu lichtarzach i czterech łańcuchach 
czy brązowa angielska lampa o trzech lichta-
rzach, wisząca na trzech łańcuchach”. Wśród 
kobierców warto wymienić: „duży, zszywa-
ny, nie strzyżony, z karmazynowymi urnami, 
wazami i  rozetami na białym tle, nazywany 
Aleksis, wyrób warszawski”. A do tego lustra, 
konsole i przedmioty ze złoconego brązu, ta-
kie jak zegary czy kandelabry i takie luksuso-
we wyroby, jak „srebrna pozłacana umywalka 
z miednicą, o wadze szesnastu grzywien i dwu 
łutów, to jest ośmiu funtów i dwu łutów, czter-
nastej próby; do niej skrzynka oklejona czarną 
skórą”.

Okazuje się jednak, że inwentarz z 1837 r. 
nie wyczerpuje informacji na temat wypo-
sażenia pałacu. Jeszcze w  1840  r. i  w  roku 
następnym, niczym kamienie z  rzymskiego 
Koloseum, zabierano z rezydencji namiestni-
ków kolejne elementy cennego wyposażenia. 
Z rozkazu generał-adiutanta Józefa Rauten-
straucha w sierpniu 1840 r. zabrano do teatru 
w  Pomarańczarni w  Łazienkach Królew-
skich żyrandole, kandelabry, lichtarze i  me-
ble. W roku następnym do Zamku Królew-
skiego przeniesiono „dwa żyrandole ze złoco-
nego brązu z  kryształami do świec czterdzie-
stu ośmiu, dwa brązowe złocone kandelabry 
każdy z  trzema figurami trzymającymi kosz 
z  profitkami do świec dziewięciu”. Wszystkie 
te wyroby mają cechy wyrobów Pierre-Phi-
lippe Thomire’a, największego paryskiego 
brązownika epoki Pierwszego Cesarstwa, 
pracującego dla swojej licznej klienteli do 
1823  r. W listopadzie 1840  r. do kościoła 

katedralnego św. Jana zabrano „dwa wielkie 
żyrandole brązowe złocone z  kryształami do 
świec dziewięćdziesięciu ośmiu”, takiej samej 
klasy „żyrandol na świec czterdzieści osiem 
oraz dwa mniejsze do świec trzydziestu oraz 
sześć brązowych złoconych kinkietów każdy 
do świec dwunastu”. Te wspaniałe empirowe 
żyrandole, widoczne na licznych zdjęciach 
archiwalnych, zachowały się w katedrze war-
szawskiej do czasu zniszczenia kościoła pod-
czas powstania warszawskiego.

Według zestawienia, wykonanego 13 
marca 1841 r. przez p. o. intendenta zamku, 
oprócz wymienionych przedmiotów prze-
kazano do zamku „lichtarz olbrzymiej wiel-
kości drewniany pozłacany z  świecznikiem 
brązowym złoconym do świec trzynastu”, a do 
loży cesarskiej w  Teatrze Wielkim: „kanapę 
półokrągłą z dwóch sztuk składającą się biało 
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malowaną – złote brzegi – atłasem białym 
w  deseń oranż z  bórtami – krytą; poduszek 
takichże na kanapę dwie”. Dalsza część kom-
pletu złożona z  czterech foteli, czterech ta-
boretów i  dwunastu krzeseł powędrowała 
do Zamku Królewskiego. Kolejny komplet 
mebli mahoniowych, pokrytych karmazy-
nową materią w pasy, składający się z dwóch 

kanap, sześciu foteli i  dwudziestu czterech 
krzeseł umieszczono w  Loży Cesarskiej Te-
atru Wielkiego. Do loży trafiły również dwie 
biało-złote konsole z  lustrami, nakryte bia-
łymi marmurowymi blatami, i dwie złocone 
konsole z  lustrami w  złoconych ramach do 
zawieszenia nad konsolami (AGAD, 214 Za-
rząd Pałaców Cesarskich, 3031, k. nlb).

Ta wielka liczba luksusowych przedmio-
tów obrazuje dotychczas nieznany wygląd 
reprezentacyjnych pomieszczeń pałacu. 
Powstaje w  tym miejscu pytanie, kto obok 
głównego architekta wpłynął na ich bardzo 

wysoką klasę artystyczną. Poszukując odpo-
wiedzi, poddano analizie m.in. zachowane 
fragmenty korespondencji Józefa Zajączka 
z prezesem Komisji Województwa Kaliskie-
go Józefem Boxa Radoszewskim, będącym 
prywatnie mężem bratanicy namiestnika. 
Listy te, choć niepozbawione serdecznych 
akcentów wobec adresata i  jego rodziny, pi-

sane i  dyktowane były przez zawodowego 
wojskowego i miały formę suchych informa-
cji, próśb i rozporządzeń dotyczących spraw 
ogólnych, ale również prywatnego majątku 
namiestnika w  Opatówku. Zawierają rów-
nież informacje dotyczące relacji namiestni-
ka z żoną, cechujących się troską o jej zdro-
wie, a jednocześnie przyznających jej pierw-
szoplanową rolę w sprawach aranżacji pałacu 
w Opatówku. Spośród ilustrujących te kwe-
stie fragmentów warto przytoczyć te z  listu 
pisanego wiosną 1821 r., w którym czytamy: 
„nie odsyłam Ci planów Opatówka, bo Pani 
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Zajączkowa [...] chce zwołać radę znawców 
końcem zasięgnięcia ich myśli” (Archiwum 
Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Archiwum 
Radoszewskich (dalej: AR), sygn. 53, k. 37). 
W liście z  19 listopada 1821  r. namiestnik 
pisze: „Pani Zajączkowa decydowała się, co do 
mebli w Kaliszu zrobionych, aby te wszystkie 
były przykryte czarną morą, więc każ je pokoń-

czyć (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 
Korespondencja Józefa Zajączka do Józefa Ra-
doszewskiego, sygn. 2169, k. nlb). W innym 
miejscu czytamy: „Pani Zajączkowa chce, aby 
co tylko jest sztukateryą zrobionego w  Sali, 
oznaczone było kolorem białym mat.” (tamże). 
Przez analogię z  najwyższą dozą pewności 
można stwierdzić, że księżna namiestniko-
wa odgrywała podobną rolę w  odniesieniu 
do warszawskiego Pałacu Namiestników. 
Niestety, nie zachowała się korespondencja 
namiestnika z żoną, o której często wzmian-
kuje Zajączek w listach do Radoszewskiego, 
a  która dostarczyłaby wielu cennych infor-
macji na ten temat, nie odnaleziono również 
śladów pamiętnika namiestnikowej, o  któ-
rym miał wspominać prof. Józef Śmiałowski, 
badacz ekonomicznych aspektów prywat-
nego majątku namiestnika. Nieznane są też 
inne źródła potwierdzające rolę Aleksandry 
Zajączek w  kreowaniu wyglądu warszaw-
skiego pałacu. Istnieje zaledwie jedna po-
średnia informacja o  działalności księżnej 
namiestnikowej w tym względzie, dotycząca 
sprowadzenia z Opatówka do Warszawy do 

prac w  ogrodzie przypałacowym ogrodnika 
Windera (APŁ, AR, sygn. 54, k. 62). Pomi-
mo braku bezpośrednich dowodów trudno 
sobie wyobrazić, iż ktokolwiek inny mógłby 
odgrywać pierwszoplanową rolę w  tym, co 
dotyczyło reprezentacyjnej funkcji sprawo-
wanego przez księcia namiestnika urzędu, 
w tym aranżacji wnętrz oficjalnych. 

Świadek epoki Anna z  Tyszkiewiczów 
primo voto Potocka secundo voto Dunin-
-Wąsowiczowa pisze w  swoim pamiętniku 
o  księżnej Zajączkowej wprost: „Szlachetna 
i  bezinteresowna, bez porównania bardziej 
troszczyła się o  dobrą sławę męża niż o  ko-
rzyści, których żądzę mogło w niej obudzić jej 
stanowisko” (Anna z  Tyszkiewiczów Potoc-
ka-Wąsowiczowa, Wspomnienia naocznego 
świadka, Warszawa 2010, s. 321). A dobra 
sława męża wymagała również szczególnego 
zadbania o pałac namiestnika. Księżna Zają-
czek, organizatorka życia towarzyskiego sfer 
rządowych, w tym świetnych balów, według 
Balzaka przyćmiewających bale organizo-
wane przez cesarza, powinna stać się znana 
nie tylko z  nadzwyczajnej dbałości o  wła-
sną urodę, ale jako ta, której zawdzięczamy 
wspaniałe reprezentacyjne meble prezydenta 
Rzeczypospolitej.

Paweł K. Krawczyk
 we współpracy z Anną Olczak, 

Katarzyną Baruchą  
i Agnieszką Janeczek

10 | Zestawienie	
fotografii	krzeseł	z	trzech	
reprezentacyjnych	
kompletów	mebli	
Prezydenta	RP

(ilustracje: 1 – wg http://
dzielautracone.gov.pl/katalog-
strat-wojennych; 2 – fot. 
Tomasz Pawlak; 3 – Narodowe 
Archiwum Cyfrowe;  
4-8, 10 – fot. Anna Oziębło;  
9 – Biblioteka Cyfrowa 
Politechniki Warszawskiej)
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O tym, że praca badaczy śledzących historię 
poszczególnych dzieł sztuki bądź całych 
kolekcji przypomina działania detektywi-
styczne, wiadomo nie od dzisiaj. Nie chodzi 

tutaj o tropienie jedynie obiektów zaginionych w czasie 
ostatniej wojny, gdyż często podobnie rzecz się ma z ba-
daniami zachowanych muzealiów. Odnalezione nieraz 
przypadkiem zapiski archiwalne bądź fotografie pozwa-
lają odkrywać losy utrwalonych na nich przedmiotów 

i  ich dawnych właścicieli. W przypadku obiektów ze 
zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, dzięki takim 
znaleziskom możemy pogłębiać naszą wiedzę zarazem 
o  tym, czym był Wawel dla Polaków sto lat temu, nie-
długo po odzyskaniu zamku z rąk wojska austriackiego 
(w 1905 r.).

W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego 
zachował się zespół siedmiu fotografii (NAC, sygn. 
3/1/0/11/123/1–7) ukazujących wnętrze mieszkania 

Dar doktora Jana 
Nowaczyńskiego 
dla Wawelu

Z warsztatu historyka sztuki

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

1 | 2 |	Mieszkanie	
dra	Jana	
Nowaczyńskiego,	
1925	–	tzw.	pokój	
ordynacyjny	(1)	
i	tzw.	poczekalnia	(2)

..................................
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nieznanego dotąd kolekcjonera, rzekomego ofiarodawcy 
dla Muzeum Narodowego w  Krakowie. Zdjęcia te po-
chodzą z  archiwum Koncernu „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”. Kilka z nich zostało specjalnie zaaranżo-
wanych tak, aby wyeksponować przedmioty ciekawsze 
czy gorzej widoczne w ujęciach ogólnych. Na fotografie 
te zwróciła mi uwagę pani Aneta Giebuta – kurator zbio-
rów Mebli i Zegarów Zamku Królewskiego na Wawelu, 
która rozpoznała kilka przedmiotów, jako należących 
do kolekcji wawelskiej. W wyniku przeprowadzonej 
przeze mnie kwerendy okazało się, że zdjęcia zostały wy-
korzystane w  1925  r. do zilustrowania artykułu Cenny 
legat na Zamek Królewski na Wawelu, zamieszczonego 
w  czasopiśmie „Światowid” (nr 47 z  21.11.1925, s. 7). 
Można się z niego dowiedzieć, że ofiarodawcą cennych 
obiektów, które trafiły – nie do krakowskiego Muzeum 
Narodowego, lecz właśnie – do zbiorów wawelskich, był 
dr Jan Nowaczyński (1885-1925), krakowski lekarz, do-
cent Uniwersytetu Jagiellońskiego i  specjalista chorób 
wewnętrznych. Informacja o osobie darczyńcy znajduje 
również potwierdzenie w inwentarzach Zamku Królew-
skiego na Wawelu. Wspomniany artykuł ujawnił jeszcze 

dwie fotografie, z czego jedną ukazującą ceramikę udało 
się zidentyfikować w zbiorach Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, zaś „kolebka turecka inkrustowana masą per-
łową” widnieje tylko w  przedwojennych inwentarzach 
wawelskich.

Wśród przekazanych przez Nowaczyńskiego darów 
znajdowały się: meble, tkaniny, ceramika, szkło, świecz-
niki, zegary oraz dwa obrazy, czyli typowe przedmioty 
wyposażenia zamożnego mieszczańskiego wnętrza. Fo-
tografie przedstawiają być może służbowe mieszkanie 
darczyńcy, jakie zajmował już w 1910 r. przy ul. Koper-
nika 15. Co ważne, sam Nowaczyński nie był ani kolek-
cjonerem, ani zapalonym miłośnikiem sztuki (o czym 
świadczy także charakter jego zbiorów pozbawionych 
przedmiotów rzadkich i  wybitnych pod względem ar-
tystycznym). Był on absolwentem Wydziału Lekarskie-
go Uniwersytetu Jagiellońskiego z  1909  r., stypendystą 
w  ośrodkach badawczych w  Lille, Berlinie i  Wiedniu, 
asystentem Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ, autorem 
kilkunastu rozpraw „z dziedziny medycyny wewnętrznej, 
serolog ji i roentgenologii” ogłoszonych drukiem w czaso-
pismach krajowych i  zagranicznych oraz podręcznika 

2
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„mikroskopji i  chemji klinicznej” (Henryk Zawistowski, 
Jan Nowaczyński (nekrolog), „Polska Gazeta Lekarska”, 
nr 50 z 13.12.1925, s. 1071; o jego wkładzie w badania 
radiologiczne w  Krakowie więcej w: Monika Urbanik, 
Andrzej Urbanik, Radiologia w  kręgu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (1896-2016), Kraków 2017, s. 30). Do 
Krakowa przybył po naukę z  rodzinnych Krzeszo-
wic. Najpierw uczył się w  Gimnazjum św. Anny, gdzie 
w 1903 r. zdał egzamin dojrzałości, aby następnie pod-
jąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak napisał 
o  nim w  nekrologu przyjaciel Henryk Zawistowski: 
„zdolny, niezwykle pracowity, cieszący się szczerą sympa-
tią w sferach lekarskich oraz w szerokich kołach społeczeń-
stwa krakowskiego, padł jako ofiara gruźlicy płuc i krtani, 
po zaraniu świetnie się zapowiadającej karjery naukowej” 
(H. Zawistowski, Jan Nowaczyński…). Zatem ciężką 
i  trwającą długo chorobą – będącą następstwem duru 
plamistego, którym Nowaczyński zaraził się w  1920  r. 
– można tłumaczyć fakt, że już 1 marca 1923 r., mając 
zaledwie 38 lat, sporządził testament. Zawarte w  nim 
dyspozycje w punkcie drugim obejmują wspomniany le-
gat dla Wawelu – 20 pozycji, w sumie aż 102 przedmio-
ty. Większość z  nich widoczna jest na wspomnianych 
fotografiach.

Jak pisano w „Światowidzie”, swój zbiór Nowaczyń-
ski odziedziczył po wuju, szanowanym krakowskim 
lekarzu Mikołaju Buzdyganie (1851-1920), u  którego 
mieszkał w czasach szkolnych w kamienicy przy ul. Brac-
kiej, a który, podobnie jak nasz darczyńca, związany był 
rodzinnie z Krzeszowicami.

Buzdygan nie był zainteresowany legowaniem swych 
zbiorów jakiejkolwiek instytucji muzealnej, bowiem cały 
swój majątek przeznaczył na utworzenie Fundacji Do-
broczynnej im. Andrzeja Potockiego, swego zmarłego 
tragicznie przyjaciela, polityka galicyjskiego, zastrzelone-
go przez ukraińskiego zamachowca w 1908 r. Celem po-
wołanej przy Zakładzie Sióstr Miłosierdzia w Łobzowie 

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

3 |	Mieszkanie	dra	Jana	
Nowaczyńskiego,	zegar	kominkowy	
z	dwoma	smokami	zwieńczony	
wazą,	dwa	świeczniki	trójramienne	
z	delfinami	oraz	jedna	z	dwóch	komódek	
biedermeierowskich,	1925	

4 |	Fotografia	wazy	ozdobionej	
kwiatami	z	berlińskiej	manufaktury	
oraz	po	bokach	dwóch	waz	z	chińską	
dekoracją,	1925	

................................................................
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placówki wychowawczej było zapewnienie opieki, a na-
stępnie wykształcenia zawodowego dwudziestu osiero-
conym dziewczętom („Świat”, nr 17 z 29.04.1911, s. 16; 
„Kultura polska”, nr 6 z 1.06.1911, s. 15; „Czas”, nr 259 
z 31.10.1920, s. 3). Tym to przedsięwzięciem Buzdygan, 
jak napisano w  „Nowościach Ilustrowanych”, wystawił 
sobie pomnik („Nowości Ilustrowane”, nr 45 (R.  17) 
z  6.11.1920, s. 3-4). Natomiast Nowaczyńskiemu – 
zmarłemu, podobnie jak wuj, bezpotomnie – zależało, 
by wspomóc Kierownictwo Odnowienia Zamku na Wa-
welu (pracujące od 1905  r. nad przywróceniem świet-
ności temu obiektowi) i w ten sposób uwiecznić swe na-
zwisko. Większość funduszy Kierownictwa szła bowiem 
na restaurację murów i samych pomieszczeń, brakowało 
jednak środków na wyposażenie komnat w  odpowied-
nie sprzęty. Wśród tych, którzy postanowili wesprzeć 
starania Kierownictwa było wielu obywateli gromadzą-
cych swe zbiory z  dziada pradziada, ale były również 
osoby, jak Nowaczyński – przedstawiciele inteligencji, 

wykonujący szanowane zawody i przekazujący całe wy-
posażenie swych mieszkań, by ani jedna sala zamku kró-
lewskiego nie stała pusta. Już niespełna dwa tygodnie po 
śmierci krakowskiego lekarza, 10 listopada 1925 r., egze-
kutorzy testamentu Helena z Żuławskich Sędzielowska 
i dr Zygmunt Ehrenpreis w obecności siostry zmarłego, 
Oktawii Nowaczyńskiej, przekazali zapisane Wawelowi 
zbiory (AZK PZS-I-105/2, s. 367, 371; „Światowid”, 
nr 47 z 21.11.1925, s. 7).

Zgodnie z wolą darczyńcy, jedną z sal zamku częścio-
wo wypełniono meblami pochodzącymi z  tego legatu, 
a urządzenie to zostało uchwycone na jednej fotografii 
z 1927 r. zachowanej w Narodowym Archiwum Cyfro-
wym oraz drugiej, o dwa lata późniejszej, przechowywa-
nej w Archiwum Fotograficznym Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Pozostałe przedmioty uzupełniły wystrój 
innych wnętrz, w tym pomieszczeń przeznaczonych na 
rezydencję prezydenta RP. W wyniku zawieruchy wojen-
nej (chociażby zniszczenia mebli wypożyczonych w de-
pozyt do Zamku Królewskiego w  Warszawie) i  innych 
kolei losu (jak wybuch prochowni w  podkrakowskich 
Witkowicach 2 czerwca 1927  r., który spowodował 
destrukcję dwóch waz porcelanowych widocznych na 
wspomnianym zdjęciu, co odnotowano w  inwentarzu) 
obecnie w zbiorach wawelskich znajduje się jedynie 40 
przedmiotów z daru Nowaczyńskiego.

Nagłośnienie przekazania zbiorów w 1925 r. w przy-
wołanym artykule w „Światowidzie” stanowiło przekaz 
dla społeczeństwa, że każdy, kto posiadał wówczas cenne 
przedmioty i zbiory sztuki, mógł je podarować na Wa-
wel, postrzegany w tamtym okresie nie tylko jako daw-
na rezydencja polskich monarchów, ale i urządzająca się 
właśnie siedziba nowoczesnej głowy państwa.

Weronika Rostworowska-Kenig

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

5 |	Zamek	Królewski	na	
Wawelu,	drugie	piętro,	sala	
w	wieży	zwanej	Jordanką	
z	meblami	z	daru	dra	Jana	
Nowaczyńskiego,	1929	

6 |	Świecznik	trójramienny	
z	delfinami,	pierwsza	
połowa	XIX	w.	

(zdjęcia: 1-4 – w zbiorach 
Narodowego Archiwum 
Cyfrowego; 5 – w zbiorach 
Archiwum Zamku Królewskiego 
na Wawelu; 6 – w zbiorach 
Zamku Królewskiego na Wawelu, 
fot. Dariusz Błażewski)

..............................................
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Miasteczko Bohusław
.............................................................................................................................................

Po nabożeństwie „śpiewano Te Deum 
przy odgłosie muzyki i biciu z armat”, 
po czym procesja „z licznym ducho-
wieństwem i  ludem” przeszła do cen-
trum miasta. Po zapadnięciu zmroku 
„nastąpiły potrójne kosztowne i  wspa-
niałe fajerwerki z  iluminacją, w  któ-
rych wyobrażenia, cyfry, napisy etc. 
stosowne do okoliczności na dowód 
wdzięczności Najjaś[niejszemu] Panu, 
marszałkom konfederacji i sejmującym 
stanom, wytwornością swoją zabawia-
ły przytomny lud przez noc do dnia 
następnego, przy biciu z armat, odgło-
sie muzyki i  okrzykach: »Vivat król 
i Rzplita«, »Vivat nowa konstytucja«, 
»Vivat szczęśliwy naród polski«”.

Było to więc w istocie jednoczące, 
ponadwyznaniowe (Te Deum w  cer-
kwi!) święto na cześć Konstytucji 

3  maja (której 230. rocznica właśnie 
się zbliża) oraz króla, którego bohu-
sławianie znali osobiście. Cztery lata 
wcześniej, 12 maja 1787  r., podczas 
powrotu ze spotkania z  carycą Kata-
rzyną w  Kaniowie Stanisław August 
zatrzymał się tu na obiad i  nocleg. 
Jak zapisał Adam Naruszewicz, „po 
obiedzie bawił się N[ajjaśniejszy] Pan 
spacerem i przejażdżką batem [łodzią] 
po rzece Rosi, między skałami […] pły-
nącej” („Gazeta Warszawska”, nr 41, 
1787).

Bohusław nad Rosią (75 km na 
południowy wschód od Białej Cer-
kwi) w  swej najdalszej przeszłości 
był wzmiankowanym w  1195  r. gro-
dem księstwa kijowskiego, doszczęt-
nie zniszczonym przez Mongołów 
w  1240  r. Potem przez trzy stulecia 

O istnieniu Bohusławia 
w  Ziemi Kijowskiej, 
miasteczka na uboczu, 
niezapisanego w  wiel-

kiej historii, przypomniała mi rela-
cja w  warszawskiej „Gazecie Naro-
dowej i  Obcej” (nr 86, 1791), odna-
leziona przy poszukiwaniu źródeł do 
dziejów teatru i widowisk na Kresach 
Rzeczypospolitej. Oto w  Bohusła-
wiu 11 września 1791  r. uroczyście 
świętowano ustanowienie prawosław-
nego konsystorza diecezji bracław-
sko-żytomierskiej, dokonane dzięki 
tolerancji religijnej, gwarantowanej 
przez Konstytucję 3 maja. W cerkwi 
św. Barbary monastyru Świętomiko-
łajewskiego „na postawionym tronie” 
umieszczono portret króla Stanisła-
wa Augusta, a obok tekst Konstytucji. 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

1 | Kościół	
św.	Władysława

2 | Tablica	
Walentego	
Kronhelma

3 | „Chrystus	
w	koronie	
cierniowej”	z	pałacu	
w	Turczynowem

.................................
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miejsce było opuszczone. Po unii lu-
belskiej i  przejściu woj. kijowskie-
go do Korony dobra tutejsze stały 
się własnością królewską. W lip-
cu 1591  r. Zygmunt III Waza wy-
dał księciu Januszowi Ostrogskiemu 
przywilej renowacyjny na zasiedlenie 
Bohusławia jako miasta starościńskie-
go, z  wieloma prawami i  ulgami dla 
mieszkańców. Przywilej ten monarcha 
potwierdził i  rozszerzył wedle prawa 
magdeburskiego w roku 1620 r.

Ostrogski, pierwszy starosta bo-
husławski, obwarował miasto wała-
mi z palisadą i  trzema bramami, a na 
wzgórzu nad rzeką wzniósł drewnia-
ny zamek. Fundacji klasztoru karme-
litów z  1647  r. nie zdołano zrealizo-
wać, gdyż wybuchła kozacka rebelia 
Bohdana Chmielnickiego. Kolejne 
wojny przez kilkadziesiąt lat pusto-
szyły miasto i  okolicę. Odbudowa, 
rozpoczęta za Sasów, urzeczywistniła 
się w pełni dopiero za panowania Sta-
nisława Augusta, a  bohusławskie jar-
marki stały się głośne w kraju. Ważną 
rolę odegrała niewielka wówczas (120 
osób), ale zamożna, kupiecka społecz-
ność żydowska. Ostatni prezydent 
Bohusławia, Zachariasz Semkowicz, 
sprawował urząd do 1793 r., gdy mia-
steczko znalazło się pod rosyjskim za-
borem jako siedziba powiatu guberni 
kijowskiej.

W 1789  r. w  pobliżu rynku sta-
rosta Franciszek Rzewuski, marsza-
łek nadworny koronny, wybudował 

pierwszy, drewniany kościół katolicki 
Zesłania Ducha Świętego. Jak wyglą-
dał, nie wiemy, bo 30 sierpnia 1817 r. 
spłonął w  pożarze miasta. W  latach 
1819-1825 na przedmieściu (obecnie 
ul. Szewczenki 68) stanął  murowany 
kościół św. Władysława. Ufundowała 
go Aleksandra Branicka z Białej Cer-
kwi, wdowa po hetmanie-targowicza-
ninie Franciszku Ksawerym, Rosjanka 
de domo Engelhardt. Współfundato-
rem był jej syn Władysław, rosyjski 
generał, w  1812 i  1813  r. walczący 
w  carskiej armii pod Smoleńskiem, 
Borodino i  Lipskiem (później ojciec 
Elizy, żony Zygmunta Krasińskiego). 
Klasycystyczna świątynia na planie 
prostokąta miała kopułę na wysokim 
bębnie i  portyk kolumnowy z  trój-
kątnym frontonem – tyle wynika 
z  zachowanej pocztówkowej fotogra-
fii. O  wnętrzu i  wyposażeniu brak 
przekazów. Obok stanęła obszerna 
plebania, w  której otwarto szkołę 
parafialną.

Dzieje bohusławskiego kościoła 
w  bolszewickiej Rosji były tyleż tra-
giczne, co typowe. W 1927 r. ostatni 
proboszcz, ks. Ilia Zimliński wyjechał 
ponoć do Polski i zmarł w drodze (za-
pewne został potajemnie zamordowa-
ny). W 1930  r. świątynia została za-
mknięta i wkrótce przekazana na inne 
cele. Kopułę i portyk zburzono, kom-
pletnie zdewastowane wnętrze prze-
dzielono stropem. Były tu warsztaty 
rzemieślnicze i  szkoła pielęgniarek, 

a od 1951 r. zakład produkcji kilimów. 
W 2004  r. obiekt przeszedł w  ręce 
prywatne. Niewielka miejscowa 
wspólnota dopiero w  2008  r. rozpo-
częła starania o  zwrot świątyni, reje-
strując parafię. Wiosną 2013 r. fasadę 
ponownie zwieńczył krzyż, a rok póź-
niej kościół oficjalnie oddano wier-
nym. Jak dotychczas, liturgia sprawo-
wana jest w  niewielkim pomieszcze-
niu, wydzielonym z kościelnego wnę-
trza. Reszta, po wyburzeniu stropu, 
wymaga dużego remontu. Ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Wilk zdecydowany 
jest jednak przywrócić dwustuletniej 
świątyni pierwotny wygląd.

Staraniem parafian w  przedsion-
ku zgromadzone zostały świadectwa 
przeszłości – krucyfiks i  dzwonek, 
dawne modlitewniki przechowa-
ne z  narażeniem życia w  polskich 
domach, kamienny fragment fryzu 
fasady i  dwie cegły z  cegielni Bra-
nickich, jedna z  datą „1838”, druga 
z  rodowym herbem Korczak i  datą 
„1905”. Najcenniejsza jest jednak 

pęknięta marmurowa płyta, niegdyś 
wmurowana wewnątrz kościoła, upa-
miętniająca jednego z  szanowanych 
mieszkańców Bohusławia. Odnale-
ziono ją przypadkiem na sąsiednim 
podwórku, gdzie utwardzała ścieżkę, 
prowadzącą do ujęcia wody. Inskryp-
cja, miejscami słabo już czytelna, 
informuje:
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PRAWEGO ZACNEGO CZŁOWIEKA 
/ NAJLEPSZEGO MĘŻA POŚWIĘCA 
TO WSPOMNIENIE / STROSKANA 
ŻONA”.

Napoleońska tradycja i  nauka 
w Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu 
– oto dwa tytuły do sławy. Niestety, 

o Walentym Kronhelmie niczego wię-
cej nie udało się na razie dowiedzieć 
– wszelka pomoc w tej sprawie będzie 
przyjęta z  wdzięcznością. Jego gro-
bu nie ma od dawna, przestał istnieć 
wraz z całym polskim cmentarzem.

Wśród kilku religijnych wizerun-
ków, jakie parafianie przekazali do ko-
ścioła, znalazł się dziewiętnastowiecz-
ny oleodruk „Chrystus w  koronie 
cierniowej”, interesujący ze względu 
na jego niezwykłą historię. Pochodzi 
z kaplicy w letnim pałacu Branickich, 
stojącym niegdyś w odległości 20 km 
w  stronę Taraszczy, na skraju leśne-
go uroczyska Turczynowe. W 1896 r. 

„D.O.M. / WALENTY KRON-
HELM / Ur. 1809  r. we Francyi Syn 
żołnierza Armii Napoleońskiej Krztał-
cił [!] się w  Liceum / Krzemieniec-
kiem, mieszkał lat 50 w  Bohusławiu, 
gdzie też umarł 1894  r. / Pochowany 
na tutejszym cmentarzu. / PAMIĘCI 
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4 | Cegła	z	herbem	Branickich,	1905	r.

5 | Kamienica	z	1726	r.

6 | Kamienica	z	1912	r.

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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tu magazyn nawozów sztucznych. 
Wierni odzyskali świątynię wkrótce 
po 2000  r. Wspomniany na począt-
ku monastyr Świętomikołajewski od 
1596 r. był w rękach zakonu bazylia-
nów, prawosławni przejęli go ponoć 
w 1780 r. W XIX w. działała przy nim 
szkoła elementarna. W 1929 r. został 
zamknięty przez bolszewików, od-
rodził się siedemdziesiąt lat później. 
Z  kolejno wznoszonych klasztornych 
świątyń przetrwała jedynie cerkiew 
Woskriesienska (Zmartwychwstania) 
z 1866 r.

W samym centrum miastecz-
ka zwraca uwagę masywny piętrowy 
budynek o  grubych murach i  nie-
powszedniej architekturze. To dom 
postawiony w  1726  r. dla potrzeb 
gminy żydowskiej, najstarszy zaby-
tek Bohusławia, unikatowy przykład 
małomiasteczkowego budownictwa 
na dalekich Kresach. Jak dawniej, tak 

i  dziś zwany jest po prostu kamieni-
cą. Mieścił się w  niej m.in. cheder, 
czyli żydowska szkoła początkowa, 
kolejna ze szkół, służących bohusła-
wianom trzech wyznań. Po bolsze-
wickiej konfiskacie był tu klub dla 
głuchoniemych, w latach drugiej woj-
ny światowej siedziba gestapo, a  po-
tem muzeum „komsomolskiej sławy”. 
Obecnie w muzeum sztuki użytkowej 
obejrzeć można przede wszystkim lu-
dowe tkaniny, także kilimy, wyrabiane 
niegdyś w  kościele. W pobliżu, przy 
uliczkach dawnego Bohusławia, za-
chowało się kilkanaście kamieniczek 
z  przełomu XIX i  XX  w., niektóre 
z  datami budowy i  inicjałami wła-
ścicieli. A wysokie, granitowe brze-
gi Rosi nie mniej są malownicze niż 
wówczas, gdy przechadzał się tędy 
Stanisław August.

Jarosław Komorowski

wzniósł go, według projektu Wła-
dysława Marconiego, Ksawery Wła-
dysław Branicki, prawnuk hetmana, 
przyrodnik, podróżnik i  kolekcjoner, 
właściciel Wilanowa. W 1917 r. oko-
liczni chłopi rozgrabili i  zniszczy-
li pałac. Potem został rozebrany tak 
doszczętnie, że dziś nawet miejsca 
wskazać nie sposób. Niedawno obraz 
odnaleziony został w  jednym z  do-
mów we wsi Isajki, której mieszkań-
cy przed stu laty zapewne brali udział 
w rabunku…

Klasycystyczną cerkiew Troic-
ką (Świętej Trójcy) zaczęła budo-
wać w  1833  r.  Aleksandra Branicka, 
ale po jej śmierci pięć lat później syn 
Władysław wstrzymał finansowanie. 
Ukończona została dopiero w  latach 
1852-1862. Pseudorotundę z  kolum-
nadą i  kopułą poprzedza przedsio-
nek z wieżyczką i czterokolumnowym 
portykiem. Za czasów sowieckich był 
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Kościół w Sapieżyszkach
.............................................................................................................................................

– bernardynek w  Kownie, by wresz-
cie przejść w  ręce tamtejszych bene-
dyktynek. Po trzecim rozbiorze i  ka-
sacie ich zakonu dobra przejął rząd 
pruski, ale prawa miejskie zostały 
przywrócone Sapieżyszkom dopiero 
w 1825 r., gdy znajdowały się już pod 
władzą carską. Należy dodać, że miej-
scowość położona pierwotnie na ni-
skim brzegu Niemna była co pewien 
czas narażona na powodzie, niekiedy 
niszczycielskie. Z tego powodu osada 
została w 1950 r. w całości przeniesio-
na na pobliski, wyżej położony, bez-
pieczny od wylewów teren, gdzie już 
nieco wcześniej (w latach 1934-1937) 
wzniesiono nową świątynię.

Kościół św. Jana Chrzciciela, 
z  fundacji Pawła Sapiehy, wzniesiony 

w  stylu gotyckim z  czerwonej cegły, 
bezwieżowy, jak niegdyś, tak i dziś do-
minuje nad brzegiem Niemna. Z tym, 
że obecnie, gdy zabrakło otaczają-
cych go domostw, jawi się surreali-
stycznie samotny na rozległych nad-
rzecznych zielonych łęgach. Według 
niepewnych informacji zbudowany 
został w  1530  r., natomiast pierw-
sza wzmianka w  źródłach pisanych 
wskazuje rok budowy 1562, w  miej-
scu zwanym Romuva, na ruinach po-
gańskiej świątyni z XIV w. Pojawia się 
także rok 1578 i to ta data jest najczę-
ściej podawana. Należy dodać, że po-
święcenie kościoła odbyło się dopiero 
5 lipca 1698  r. – dokonał go biskup 
żmudzki archidiakon wileński Jan 
Hieronim Kryszpin Kierszensztein. 

Sapieżyszki (lit. Zapyškis) to 
wieś położona niespełna 20 
km na zachód od Kowna (Li-
twa), na lewym brzegu Nie-

mna. Jak podaje Słownik Geograficz-
ny Królestwa Polskiego i  innych kra-
jów słowiańskich (t. X), w  dawnych 
wiekach znajdowała się tam jedna ze 
znaczniejszych na Litwie świątyń po-
gańskich. Jej posiadłości wraz z  oko-
licznymi terenami stały się z  czasem 
własnością królewską. Ich część otrzy-
mał od króla Zygmunta I Starego Pa-
weł Sapieha, wojewoda nowogródzki 
i  podlaski, który założył tam miejską 
osadę i ufundował kościół. Następnie, 
drogą sprzedaży, Sapieżyszki stały się 
własnością Massalskich, a  w  wyniku 
późniejszego zapisu testamentowego 
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Kościół, jako parafialny, pełnił funk-
cje kultowe do 1911 r., później pozo-
stawał zamknięty, służąc np. w latach 
trzydziestych XX w. jako skład.

Świątynia jest orientowana, ma 
kubaturę około 11 250 m3. Składa się 
z dwóch części: nawy na planie zbliżo-
nym do kwadratu i mocno zaakcento-
wanego w  całości bryły prezbiterium 
z  trójścienną absydą. Nawa i  oddzie-
lone od niej łukiem tęczowym prezbi-
terium są oświetlane każde dwiema 
parami okien, osadzonych w półkoli-
stych wnękach i  przeprutych w  gru-
bych na około 1 m murach. Nawa 
ma stromy dwupołaciowy dach, zaś 
prezbiterium – wielopołaciowy, oba 
przekryte czerwoną ceramiczną da-
chówką. Charakterystyczne dla tej 
budowli są szczyty z  tynkowanymi 
na biało blendami, przypory i  porta-
le – w  fasadzie oraz boczne; krańce 
kalenicy dachu nawy są zwieńczo-
ne dwoma wtórnymi metalowymi 
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1 |	Kościół	
w	Sapieżyszkach,	
stan	w	2020	r.	

2 | Portal 
w	fasadzie	

3 |	Kościół	
w	Sapieżyszkach	
w	1864	r.	–	
drzeworyt	Edwarda	
Gorazdowskiego	
według	
rysunku	Erazma	
Fabijańskiego
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krzyżami, trzeci umieszczono na ka-
lenicy prezbiterium. Z boczną ścianą 
prezbiterium zespolona była zakry-
stia, a  z  boczną ściany nawy stykało 
się ossuarium – obie te przybudówki 
nie zachowały się, podobnie jak drew-
niana kruchta. Natomiast przylegają-
ca do fasady drewniana, doszczętnie 
zniszczała dzwonnica została roze-
brana w  1912  r.; końcówki drewnia-
nych, kotwiących ją z  murem belek 
nadal są widoczne w ceglanym murze. 
Na początku XX  w. zostało również 
usunięte ogrodzenie przykościelnego 
cmentarza.

W dawnym wnętrzu świątyni za-
chował się osiemnastowieczny drew-
niany strop z  belkami w  suficie nawy, 
balkon chóru organowego z  drewnia-
ną balustradą z  tralkami, wsparty na 
drewnianych kolumnach o  przekroju 
kwadratowym oraz nieliczne fragmen-
ty dawnego malarstwa naściennego 
al fresco wyłaniające się spod pokrycia 
w  XVIII  w. białą farbą. Wyposaże-
nie świątyni nie dotrwało do czasów 
współczesnych. Wiadomo, że znajdo-
wały się w  niej trzy ołtarze; główny, 
drewniany, zmurszał i  rozpadł się już 
na początku XX  w., a  znajdujący się 
w  nim obraz Matki Bożej został ura-
towany i  przewieziony w  inne miej-
sce. Jak głosi legenda, przepłynął Nie-
men z  tym obrazem na swym porożu 
jeleń i  złożył go na sapieżyskim brze-
gu – w tym to miejscu miano właśnie 
wznieść kościół; poroże tego „zasłużo-
nego” dla kościoła zwierzęcia można 
dostrzec na dawnym zdjęciu wnętrza, 
zawieszone na ścianie nawy tuż przy 
emporze. Zniszczenia obiektu i  jego 
wyposażenia następowały też w  cza-
sach wojennych – w 1812 r. przecho-
dzące wojska francuskie dokonały 
częściowej dewastacji kościoła, używa-
jąc go jako stajni, a w czasie pierwszej 
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4 | 5 |	Chór	organowy	w	nawie	kościoła	–	stan	
przed	1939	r.	(4)	i		w	2020	r.	(5)

6 |	Nawa	i	prezbiterium,	stan	w	2020	r.

7 |	Malowidło	naścienne,	stan	po	konserwacji

(ilustracje: 1, 2, 5, 6, 7 – fot. Jan Skłodowski;  
3 – wg „Tygodnik Ilustrowany”, nr 259, 1864, s. 336; 
4 – autor nieznany, fot. w ekspozycji w kościele 
w Sapieżyszkach)
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Kościół był wielokrotnie remon-
towany w  latach: 1666, 1698, 1763, 
1829, 1864, 1869, 1923. W okre-
sie 1953-1956 został zrealizowany 
istotny projekt restauratorski autor-
stwa architekta Algirdasa Umbra-
sasa z  Wilna – wtedy odbudowano 
prezbiterium wraz z  jego konstruk-
cją dachową oraz ułożono posadz-
ki z  płytek ceramicznych. Dalsze 
prace prowadzono w  1969 i  1979  r. 
Kolejne znaczniejsze remonty prze-
prowadzono w  latach 1996-2008. 
Zmieniono wówczas pokrycie po-
łaci dachowych oraz wymurowano 
część gzymsów i  przypór. Wreszcie, 
w  2018  r. odnowiono malowidła 
naścienne, zawieszono nowe podsu-
fitowe oświetlenie oraz przeprowa-
dzono prace archeologiczne zwią-
zane z  kościołem i  jego otoczeniem: 
odkryto wykonane z  czerwonej ce-
gły ceramicznej i  kamienia polne-
go fundamenty zakrystii, ossuarium 
i dzwonnicy.

W następstwie przeprowadzo-
nych prac obiekt został udostępnio-
ny zwiedzającym, a  jego wnętrze jest 

wykorzystywane jako sala koncertów 
fortepianowych. W prezbiterium 
umieszczono ekspozycję fotografii 
przedstawiających historię kościoła. 
Zadbano również o  bliższe jego oto-
czenie, założono rozległe trawniki, 
a  sam obiekt otrzymał zewnętrzne 
reflektorowe oświetlenie, które potę-
guje wyrazisty obraz budowli w  nad-
rzecznej nocnej scenerii.

Świątynia została wpisana 
w 1992 r. do rejestru zabytków kultu-
ry Republiki Litewskiej jako pomnik 
narodowy.

Należy też wspomnieć, że do for-
my architektonicznej kościoła w  Sa-
pieżyszkach nawiązuje podobna go-
tycka świątynia wzniesiona kilka 
dziesięcioleci później w  nieodległych 
Skorulach (zob. „Spotkania z  Zabyt-
kami”, nr 5-6, 2020).

Jan Skłodowski

Autor dziękuje Pani Eglė Baltrėnienė, ku-
stoszce kościoła w Sapieżyszkach, za życz-
liwe udzielenie informacji dotyczących 
historii obiektu.

wojny światowej zostały wywiezione 
do Niemiec organy. Zgubna dla świą-
tyni okazała się też wielka powódź 
w 1946 r., kiedy rozlane wody Niemna 
podmyły mury prezbiterium, powodu-
jąc w znacznej części ich odspojenie od 
nawy, osunięcie; wtedy też została cał-
kowicie zniszczona zakrystia.
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Pod	koniec	ubiegłego	roku	nakładem	Stowarzyszenia	Oświaty	i	Kultury	Pol-
skiej	w	Krakowie	(przy	wsparciu	finansowym	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzic-

twa	Narodowego	oraz	Narodowego	Instytutu	Polskiego	Dziedzictwa	Kulturowe-
go	za	Granicą	POLONIKA)	ukazała	się	dawno	wyczekiwana	publikacja	autorstwa	
Igora	Chomyna	Rzeźba polska i z Polską związana – wiek XIX-XX w Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego. To	 liczące	 543	 strony	
dwujęzyczne	(polsko-ukraińskie)	opracowanie,	którego	redakcji	podjął	się	Je-
rzy	 T.	 Petrus,	 jest	de facto	 katalogiem	 tak	 określonego,	 jak	w	 tytule	 pracy,	
zbioru,	liczącego	203	rzeźby	autorstwa	polskich	artystów,	29	autorów	nieokre-
ślonych	i	(w	Suplemencie)	6	o	tematyce	polskiej	wykonanych	przez	artystów	
europejskich;	ta	część	publikacji	liczy	łącznie	482	strony.	Dopełnienie	publikacji	
stanowią:	krótkie	wprowadzenie	Ad lectorem	pióra	Jerzego	
T.	Petrusa,	Wstęp	napisany	przez	Igora	Chomyna,	główne-
go	inwentaryzatora	Lwowskiej	Narodowej	Galerii	Sztuki	im.	
Borysa	G.	Woźnickiego,	 autora	 książki,	 oraz	wykaz	 źródeł	
archiwalnych	i	dwa	indeksy:	osób	i	miejscowości.

Jak	czytamy	we	wprowadzeniu	do	tej	monumentalnej	
pracy:	 „Zbiór nowoczesnej rzeźby polskiej w Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki był dotąd znany w Polsce tylko 
specjalistom. Dzięki tej publikacji obiekty zostaną nie tyl-
ko włączone w szeroki obieg naukowy, lecz także staną 
się dostępne dla wszystkich zainteresowanych narodową 
przeszłością. Jest to prezentacja dorobku wielu polskich 
artystów, czynnych głównie we Lwowie, ale tworzących 
również w Krakowie, Warszawie i poza granicami ojczy-
zny, artystów bardzo znanych, ale niesłusznie nieco za-
pomnianych”.

Zgodziwszy	się	z	tym	stwierdzeniem,	zauważmy,	że	w	katalogu	omówio-
ne	 zostały	m.in.	 liczne	 rzeźby	działającego	we	Lwowie	Tadeusza	Barącza	
(1849-1905),	 tworzącego	 we	 Lwowie	 i	 Krakowie	 Tadeusza	 Błotnickiego	
(1858-1928),	 z	mało	 znanym	 fajansowym	odlewem	popiersia	 Franciszka	
Smolki,	 wykonanym	 według	 modelu	 z	 około	 1895	 r.	 w	 Fabryce	 Fajansu	
w	Pacykowie	 koło	Stanisławowa,	 kilkanaście	 prac	 czynnej	 od	1918	 r.	we	
Lwowie	i	także	współpracującej	z	wytwórnią	w	Pacykowie	Luny	Drexlerów-
nej	(1882-1933)	czy	działającego	w	Warszawie,	Paryżu	i	we	Włoszech	Wła-
dysława	Oleszczyńskiego	 (1808-1866),	 reprezentowanego	w	 tym	zbiorze	
gipsowymi	odlewami	figur	w	całej	postaci	księcia	Adama	Jerzego	Czarto-
ryskiego	i	jego	żony	Anny	Zofii	Czartoryskiej,	gipsowym	odlewem	popiersia	

Maurycego	Mochnackiego	i	brązowym	Adama	Mickiewicza.	
Jeśli	 wymienimy	 do	 tego	 takich	 artystów,	 jak:	 Kazimierz	
Ostrowski	 (1848-1880),	 Kazimiera	 Małaczyńska,	 później	
Pajzderska	 (1879-1959),	 Antoni	 Popiel	 (1865-1910),	
Julia	 Smolkówna	 (ok.	 1880-1944),	 Wacław	 Szymanow-
ski	 (1859-1930)	 czy	 Jakub	 Tatarkiewicz	 (1798-1854),	
to	i	tak	nie	będzie	to	w	pełni	reprezentatywna	lista	rzeź-
biarzy,	 których	 prace	 zostały	 tam	opisane.	Dostosowując	
się	do	przyjętej	formuły	krótkich	omówień	zawartości	na-
desłanych	książek,	podkreślmy	 już	 tylko,	 że	ważną	grupą	
rzeźbiarskich	 realizacji	 w	 lwowskiej	 kolekcji,	 poza	 rzeźbą	
portretową,	 są	 liczne	 projekty	 pomników,	 często	 będące	
pokłosiem	 dawnych	 konkursów,	 a	 wśród	 nich:	 projekty	
pomnika	Adama	Mickiewicza	(6	prac),	Tadeusza	Kościusz-
ki	(3	prace),	 Józefa	Korzeniowskiego	(2	prace)	 i	 Juliusza	
Słowackiego	(1	praca).

Spotkanie z książką

RZEŹBA	POLSKA	ZE	ZBIORÓW	LWOWSKIEJ	NARODOWEJ	GALERII	SZTUKI
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Dwór z parkiem 
w Baruchowie

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

z  Głębokiego (1441), Mikołaj Ba-
ruchowski vel Boruchowski (1543-
1545), w  drugiej połowie XVI  w. 
rodzina Baruchowskich, w  XVII  w. 
Świętosławscy i  Kucińscy, w  XVIII 
Moszczeńscy, w  XIX Dąmbscy 
i wreszcie od 1837 do 1945 r. – Kret-
kowscy herbu Dołęga. To właśnie 
temu potężnemu w  dawnej Rzeczy-
pospolitej rodowi, osiadłemu głów-
nie na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, 
ale także w  Wielkopolsce i  Prusach 
Królewskich, Baruchowo zawdzięcza 
zachowany do dzisiaj piękny dwór 
i  okalający go ponadpięciohektarowy 
park. 

Pierwszym z  Kretkowskich, który 
objął w  posiadanie Baruchowo, był 
Leon Zygmunt (1784-1857), radca 
woj. mazowieckiego i  sędzia pokoju 

okręgu kowalskiego, syn Zygmunta 
Urbana (1751-1810). Włączył on do-
bra baruchowskie (w skład których 
wchodziły jeszcze wsie: Cieślikowo, 
Kretki, Leonowo, Lubaty, Czarne, 
Okna, Radziszewo, Skrzynki, Skrzy-
neczki, Strzały, Trzebowo, Trzebó-
wek i  Zakrzewo) do utworzonego 
przez siebie w  latach czterdziestych 
XIX  w. dużego klucza majątkowego 
z  ośrodkiem w  Więcławicach (dziś 
Więsławicach). Następnym właści-
cielem Baruchowa był najstarszy syn 
Leona Zygmunta – Emilian Ignacy 
Zygmunt (1817-1893), który w  wy-
niku podziałów rodzinnych otrzy-
mał okoliczne ziemie i  tu postanowił 
zamieszkać, a  jego młodszy o  25 lat 
brat Konrad Bronisław Leon (1842-
1901) objął główną siedzibę rodową 

Baruchowo to wieś w  pow. 
włocławskim, położona na 
pograniczu Kujaw i Mazow-
sza. Najwcześniejsza o  niej 

wzmianka pochodzi z  1343  r. Paro-
krotnie była ośrodkiem gminy wiej-
skiej; od 1984 r. ponownie jest siedzi-
bą Urzędu Gminy, który został ulo-
kowany w  zabytkowym dworze. Od 
czasów średniowiecza należała do pa-
rafii Świętej Trójcy (dawniej św. Mate-
usza, św. Tekli) w Kłotnie, w dekana-
cie kowalskim.

Dawniej dziedzicami dóbr baru-
chowskich byli m.in.: Mszczuj z  Ba-
ruchowa i  Gumowa (1348), Marcin 
(1378-1400) i  Mikołaj (1426), obaj 
często piszący się z Baruchowa, Jarand 
z  Kłóbki, Wincenty, Piotr i  Świę-
tosław z  Gagów (1438), Wincenty 

1

Akcja dwory

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2021           42



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

w  Więsławicach, a  także Grodno 
i  Dobrzelewice. To właśnie dla Emi-
liana w połowie XIX w. został wybu-
dowany nowy dwór, który prawdo-
podobnie powstał na miejscu stare-
go. Emilian gospodarował w dobrach 
baruchowskich blisko pół wieku. Był 
znanym działaczem gospodarczym 
i  społecznym, głównym fundatorem 
kościoła parafialnego budowane-
go w  latach 1878-1881 w  pobliskim 
Kłotnie. Za działalność patriotyczną 
został aresztowany i więziony w War-
szawie. Po jego śmierci Baruchowo 
objął w 1894 r. najmłodszy syn stare-
go dziedzica – Leon Zygmunt Bro-
nisław (1860-1925), który zarządzał 

tym majątkiem przez 30 lat. Kiedy 
w  1908  r. wraz z  żoną przeniósł się 
z Zakrzewa do dworu, urządzony zo-
stał park. Po śmierci Leona w 1925 r. 
ostatnią właścicielką Baruchowa (do 
1945  r.) była jego żona – Maria Au-
gusta z  domu Strzeszewska (1863-
1947), międzywojenna działaczka 
społeczna, przewodnicząca ruchu 
polskich ziemianek.

Małżonkowie Leon i  Maria Kret-
kowscy uczynili z  Baruchowa nie 
tylko piękną i  okazałą siedzibę zie-
miańską, ale także ośrodek, w  któ-
rym kultywowane były ideały pracy 
pro publico bono oraz miejsce, do któ-
rego zjeżdżały wybitne osobistości. 

Patriotyzm, solidaryzm społeczny, 
dbanie o  rozwój i  zdrowie fizyczne 
oraz moralne ludzi najuboższych, 
przywiązanie do zasad wiary katolic-
kiej – to wartości, które w różny spo-
sób oboje wcielali w  życie (więcej na 
temat życia i działalności Marii Kret-
kowskiej i  jej męża: A. Ciechalski, 
Maria Kretkowska – wybitna dzia-
łaczka ruchu ziemianek, „Wiadomości 
Ziemiańskie”, nr 81, 2020, s. 48-53).

Zespół rezydencjalny w  Barucho-
wie położony jest na południowym 
skraju wsi w  odległości około 300  m 
od drogi z  Kowala do Gostynina. 
Zlecenie wykonania projektu parku 
i  jego realizację zadysponował Leon 
Kretkowski w 1908 r. Zadanie to po-
wierzone zostało sprowadzonemu 
z  Niemiec (lub Poznania) ogrodni-
kowi Bedekerowi. On też planował 
rozległy park w  niedalekim Grodnie, 
które było w  posiadaniu Ignacego 
Kretkowskiego. Powstała kompozycja 
przestrzenna w  stylu krajobrazowym 
z  wykorzystaniem zastanego zadrze-
wienia i  w  nawiązaniu do wcześniej 
wzniesionego dworu. Park zajmuje 
około 5,5 ha, z czego stawy i strumień 
stanowią 1/5 tej powierzchni. Teren 
jest tu bardzo pofałdowany i podnosi 
się w  kierunku południowo-zachod-
nim. W tymże narożniku parku wy-
stępuje jego dominanta wysokościo-
wa. Znajduje się tam sztucznie usypa-
na góra, pokryta zwartą grupą drzew 
liściastych.

Dwór posadowiony jest frontem 
do drogi przejazdowej przez wieś, czy-
li ku północnemu wschodowi i leży na 
pochyłości terenu. Przed budynkiem 
rozpościera się osiowo usytuowany 
duży, owalny gazon, do którego prowa-
dzi od granicy parku aleja wjazdowa, 
wysadzana czterema rzędami okaza-
łych lip drobnolistnych. Poza parkiem 
ma ona swoje przedłużenie w  postaci 
niezadrzewionej drogi przez wieś, któ-
ra biegnie do szosy Kowal-Gostynin. 
Aleja wjazdowa w  parku zaprojek-
towana jest tak, że środkiem biegnie 
szeroka droga przeznaczona dla ru-
chu kołowego, a  po jej obu stronach, 
między rzędami drzew, poprowadzo-
ne są węższe ciągi komunikacyjne dla 
pieszych. Ta imponująca aleja stanowi 

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

1 |	Elewacja	
frontowa	dworu	
w	Baruchowie

2 |	Dwór	od	strony	
parku

3 |	Elewacja	skrzydła	
południowo- 
-wschodniego

..................................
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połączone ze sobą stawy rybne, zwięk-
szające się w  kierunku północnym. 
Położone są w  wyraźnym obniże-
niu terenu, który gwałtownie opada 
w  nieznacznej odległości od dworu. 
Staw północny przylega bezpośrednio 
do granicy parku. Pomiędzy zbior-
nikami są groble, przez które prze-
prowadzono parkowe alejki. Stawy 
zasilane były wodami poprowadzo-
nego przez nie strumienia, który we 
wschodniej granicy parku przecho-
dził w  rów odprowadzający. W tym 

miejscu zachowały się fragmenty sadu 
i skrawek gruntu ornego.

Dwór posadowiony został na po-
chyłości terenu i jest on widoczny od 
wjazdu. Elewację tylną zasłania sta-
rodrzew, zaś perspektywy wschodnia 
i  zachodnia dworu są otwarte. Sam 
budynek ma charakter eklektyczny 
o  cechach późnoklasycystycznych. 
Wymurowany został z  cegły i  otyn-
kowany. Był budowany w dwóch eta-
pach, z wykorzystaniem fragmentów 
dworu poprzedniego. Bryła składa 
się z  trzech członów, które w  planie 
przypominają literę „H”. Wydłużony 
korpus centralny powstał najwcze-
śniej (połowa XIX  w.), ulokowano 
go na planie prostokąta i  jest parte-
rowy. Wzniesione w  1867  r. skrzy-
dła boczne są wyższe, południowo-
-wschodnie − piętrowe, południo-
wo-zachodnie zaś parterowe z pięter-
kiem w poddaszu. Elewację frontową 
silnie zryzalitowano segmentami 
poprzecznymi i  osiowo położonym, 
parterowym ryzalitem przedsionka 
prowadzącego do hallu. Wszystkie 
ryzality zwieńczone są frontonami, 
w bocznych umieszczone zostały po-
jedyncze okulusy. Front budynku jest 
trzynastoosiowy, przy czym człony 
dobudowane są trójosiowe. Elewacja 

główną oś widokową całego założenia. 
Dawniej od strony wjazdu zamknięta 
była murowaną bramą, z  dwoma fila-
rami po bokach, które ożywione były 
płycinami i  zwieńczone kulami. Ale-
ja ta nie jest położona centralnie, bie-
gnie wzdłuż zachodniej granicy parku. 
Całość założenia przypomina prosto-
kąt o  nieregularnym boku południo-
wym i  wyraźnym wycięciu od strony 
zachodnio-północnej.

Na wschód od alei dojazdowej 
do dworu drugą oś stanowią trzy 

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

4 |	Palmety	na	elewacji	
skrzydła	południowo- 
-wschodniego

5 |	Otoczenie	i	nowy	
budynek	hotelu-restauracji	
powstałego	na	miejscu	
byłych	zabudowań	
gospodarczych

6 |	Podwójna	aleja	lipowa	
prowadząca	do	dworu

7 |	Aleja	grabowa	w	parku	

..........................................
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domu. Wejście boczne znajdowało 
się również w  środku elewacji bocz-
nej skrzydła południowo-wschod-
niego. Prowadziło ono do kaplicy 
przez dwuskrzydłowe drzwi, do któ-
rych dostawiono wysokie, dwubiego-
we, przyścienne schody, wzmocnione 
przez mur oporowy. Nad drzwiami 
wejściowymi, na piętrze zawieszony 
jest balkon z  metalową balustradą. 
Całość nakryto dwuspadowym da-
chem, obecnie z czerwonej blachy.

Dwór jest podpiwniczony w  czę-
ści centralnej i  południowo-zachod-
niej. Są tu sklepienia kolebkowe, 
a  w  pomieszczeniach najstarszych 

– z lunetami. Mieściły się tam dawniej 
kuchnia, spiżarnia, pralnia, a  także 
izby mieszkalne dla służących. Mię-
dzy kuchnią w  piwnicy a  jadalnią na 
parterze kursowała dawniej winda. 
Układ wnętrz na parterze był dwu-
traktowy. Nie dotyczyło to salonu, 
który znajdował się w segmencie środ-
kowym, we wschodniej jego części. 
Zajmował on całą szerokość budynku. 
Oświetlały go po dwa okna od stro-
ny wjazdu i  parku. Z salonem sko-
munikowana była kaplica, położona 
w tylnej części skrzydła południowo-
-wschodniego. Wejście do niej było 
także z  dworu. W kaplicy znajdował 
się ołtarz z  obrazem Matki Boskiej 
Karmiącej. Na zachód od hallu wej-
ściowego, w  trakcie frontowym, usy-
tuowana była jadalnia. Stał tam duży 
stół, a wokół niego liczne krzesła. Na 
ścianach wisiały portrety antenatów 
rodu.

Następne pomieszczenia tego 
traktu, położone już w skrzydle połu-
dniowo-zachodnim, to gabinet pana 
domu i  kancelaria. Z hallu do traktu 
tylnego było przejście do dwóch bu-
duarów, z  których można było wyjść 
na taras. W następnych pomieszcze-
niach mieściła się sypialnia właścicie-
li, garderoba, sypialnia dla służących 
oraz tzw. apteczka. Na piętrze znajdo-
wały się pokoje gościnne.

Nieopodal budynku dworskiego, 
tuż przy zachodnim obejściu klom-
bu, ulokowano zbudowaną z czerwo-
nej cegły lodownię. Za parkiem też od 
strony zachodniej znajdowały się daw-
niej zabudowania gospodarcze. Obec-
nie na ich miejscu został wybudowany 
hotel z restauracją, który stylistycznie 
nawiązuje do architektury dworu.

W bliskiej odległości od tylnej 
elewacji budynku dworskiego rośnie 
zwarty starodrzew, pochodzący jesz-
cze z  pierwotnego założenia kompo-
zycyjnego. Został on później uzupeł-
niony głównie egzemplarzami drzew 
gatunków iglastych, takimi jak: mo-
drzew, sosna, żywotnik wschodni 
i  świerk. Na tym obszarze występują 
liczne skarpy, zbocza i  nierówności. 
W części środkowej i  południowo-
-wschodniej starodrzewu znajduje się 
skupisko szczególnie cennych okazów 

tylna powtarza układ frontowej. 
W  osi centralnej znajdują się drzwi 
wychodzące na taras, dawniej był tu 
ganek kryty dachem dwuspadowym, 
wspartym na dwóch drewnianych 
słupach. Skrzydło południowo-za-
chodnie od parku nie jest zwieńczone 
trójkątnym przyczółkiem, tak jak od 
strony frontowej, lecz ścianką attyko-
wą. Do ściany bocznej tego skrzydła 
w  części centralnej dostawiona jest 
przybudówka z drzwiami wejściowy-
mi od strony parku. Tu wchodziło się 
do kancelarii i  gabinetu gospodarza, 
a także do tzw. apteczki, czyli poko-
ju, gdzie przyjmowała chorych pani 
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właścicielki Baruchowa (a także sio-
stry dra hab. Jana Żabińskiego, znane-
go dyrektora warszawskiego ZOO): 
„W parku została usypana duża góra, 
w  której wycięto schody. Stawy ogrod-
nik połączył groblą, którą biegła alej-
ka łącząca je z parkiem. Nad stawami 
posadzono włoskie orzechy, rozmaite 
krzewy dekoracyjne, a wśród nich małe 
leszczynki tureckie obsypane orzecha-
mi. Duży dywanowy klomb przed dwo-
rem obsadzony był popielatym sedum 
i  begoniami. W kilku miejscach były 
różanki, a dalej japoński ogród z krót-
ko kwitnącymi kwiatami egzotyczny-
mi. Weranda usytuowana z tyłu dworu 
obsadzona była pelargoniami. Od po-
łudnia na trawnikach rosły kępy jaśmi-
nów i bzów, na rabatach zaś lewkonie, 
goździki chińskie, werbeny, balsaminy, 
naparstnice, bratki i  niezapominajki. 
Z drzew cieplarnianych na werandzie 
w lecie rosły dwie cytryny, które czasem 
owocowały. W zimie przyozdabiały one 
kaplicę baruchowską.

Posiedzenie w  ogrodzie znajdowa-
ło się pod dębami przy placu krokie-
towym. Stał tam stół i  ławki, wisiał 

hamak. Oprócz dębów rosły tam ży-
wopłoty z  ligustru. Drugie posiedzenie 
było pod kasztanami, na końcu wału 
usypanego nad stawami.

W parku rosły solitery, pojedyncze 
świerki srebrne i  grupy świerków zwy-
kłych. Od bramy do dworu wiodła sze-
roka aleja lipowa z podwójnego szeregu 
drzew. Przed dworem rósł wielki wiąz, 
mówiono nań »brzust«. Nadto w par-
ku była para pawi.

Tuż za ogrodem Bedeker zro-
bił piękne wejście na leżącą tamże 
górę, przez którą szła piesza droga do 
lasu i  dalej do Grodna. Wejście miało 
kształt ślimaka, natomiast alejka obsa-
dzona była przyciętym ligustrem”.

Dodajmy na koniec, iż dwór w Ba-
ruchowie, dzięki środkom finanso-
wym pozyskanym z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
budżetu woj. kujawsko-pomorskie-
go oraz pieniądzom własnym gminy, 
został gruntownie odrestaurowany, 
a  otaczający go park w  dużej części 
zrewitalizowany.

Arkadiusz Ciechalski

drzew, niektóre osiągnęły parametry 
pomnikowe. Są to głównie dęby szy-
pułkowe. Przy granicy południowej 
biegnie usytuowana na wzniesieniu 
szeroka aleja grabowa. W południo-
wo-wschodnim narożniku założenia, 
w  obniżeniu terenu znajduje się po-
lana. Dawniej był tu plac krokieto-
wy i  miejsce do odpoczynku. Na jej 
obrzeżach rosną dorodne egzempla-
rze takich gatunków drzew, jak: dąb 
szypułkowy, klon jesionolistny, sosna 
limba, żywotnik wschodni, brzoza 
brodawkowata, klon jawor, klon zwy-
czajny, kasztanowiec biały.

Od południa za ścianą starodrze-
wu rozpościerał się ogród warzywny 
i dalej pola uprawne. Całość parkowe-
go założenia ogrodzona była niegdyś 
płotem z drewnianych sztachet, które 
wspierały się na słupach murowanych 
z pełnej cegły.

O tym, jak wyglądało otoczenie 
dworu w  czasach swojej świetno-
ści, możemy się dowiedzieć z  relacji 
T.  Kretkowskiej-Kiersnowskiej, która 
posiłkowała się też wspomnieniami 
Marii Czerniewiczowej, siostrzenicy 

.........................................................................................................................................
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8 |	Staw	północny	
w	parku	

(zdjęcia: Arkadiusz 
Ciechalski)
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Monachijski sztambuch 
i „polscy monachijczycy”

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

Roman Kochanowski (1857-
1945), polski malarz-pej-
zażysta, od 1881  r. aż do 
swojej śmierci mieszkał 

i pracował w Monachium oraz w jego 
okolicach. Większość prac tego arty-
sty, które posiadam – oleje, rysunki, 
szkice rysunkowe, szkicownik – zdo-
byłem współpracując z  jedną z  mo-
nachijskich galerii. Zaoferowano mi 
również niemiecki sztambuch z  za-
wartym w  nim rysunkiem malarza. 
Sztambuch miał około 150 lat i  na-
leżał kiedyś do rodziny niemieckich 
mieszczan z  Monachium. Po jego 
otrzymaniu znalazłem w nim niespo-
dziewanie ślady również innych „pol-
skich monachijczyków”.

Jeden ze znajdujących się w  nim 
rysunków – tusz na papierze – to por-
tret młodej, elegancko ubranej damy, 
trzymającej parasol w  ręce, odpoczy-
wającej z  refleksyjną zadumą na ław-
ce. „Dama z parasolką” jest sygnowa-
na oraz datowana („R Kochanowski / 
1883”). Ten rysunek poprzedzają wpi-
sy innych osób w języku niemieckim, 
czasami pisane gotykiem, zawierające 
wiersze lub kilka linijek życzeń skie-
rowanych do właściciela pamiętnika. 
Na niektórych kartkach sztambucha 
są wklejone drobne rośliny, tworzące 
ozdobne kompozycje. Wybrane wpisy 
są uzupełnione również drobnymi ry-
sunkami. Teksty są datowane w prze-
dziale lat 1873-1893. W dedykacjach, 
obok daty, wymieniane jest niemal 
wyłącznie miasto Monachium.

Rysunek tuszem Romana Kocha-
nowskiego okazał się odmienny od 

ZBIORY I ZBIERACZE

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

1 |	Roman	Kochanowski,	„Dama	z	parasolką”,	
1883,	tusz,	papier,	wym.	19	x	12	cm
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głównie ołówkiem, węglem, czasami 
kredką, natomiast tuszem niezwykle 
rzadko. Rysunek w  sztambuchu wy-
glądał na pracę o osobistym charakte-
rze – mógł stanowić obserwację zna-
jomej damy w chwili jej zadumy. Kim 
była portretowana kobieta w  kapelu-
szu, siedząca z zamyśleniem na ławce? 

Roman Kochanowski obracał się 
w  Monachium nie tylko w  polskim 
środowisku. Wybranką jego życia zo-
stała Niemka, Maria Kaffel, córka za-
możnego właściciela fabryki cementu 
w  Monachium. Kochanowski poznał 
swoją przyszłą żonę w  1883  r., lecz 
jego oświadczyny zostały bardzo zim-
no przyjęte przez jej rodzinę.

Kartkując sztambuch, natrafiłem 
na wpis podpisany nazwiskiem Kaffel. 
Nie była to jednak Maria, lecz kobie-
ta o imieniu Anna. Wydaje mi się, że 
w  Monachium Kochanowski mógł 

znanych jego prac, zarówno w formie, 
jak i  w  treści. Artysta malował głów-
nie farbami olejnymi, rzadko farba-
mi wodnymi, a  rysunki wykonywał 

być zapraszany do domu właścicieli 
sztambucha i być może w kręgu tego 
towarzystwa poznał swoją narzeczo-
ną. Przypuszczam, że utrwalony szyb-
kimi, dokładnymi liniami „Portret 
damy z parasolką” z 1883 r. przedsta-
wia właśnie Marię Kaffel, odpoczywa-
jącą w przerwie spaceru z artystą. Ko-
chanowski wielokrotnie wspominał 
w swoim dzienniku o spacerach, spo-
tkaniach i rozmowach z „M.”. Wiemy, 
że pod tym inicjałem kryła się Maria 
Kaffel. Myślę, że właściciele sztambu-
cha wiedzieli, kim była portretowana.

Z tematem narzeczeństwa Romana 
Kochanowskiego wiąże się też ciekawa 
jego praca, którą odnalazłem w książ-
ce napisanej przez Stanisława Jorda-
nowskiego Vademecum malarstwa 
polskiego (New York 1988). Na s.  71 
znajduje się czarno-biała fotografia 
akwareli tego artysty (47 x 22,5 cm), 

3 4
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u  niej zadumę i  zamyślenie zamiast 
radosnego uśmiechu, podobnie jak na 
wspomnianym rysunku wykonanym 
tuszem.

Sztambuch monachijski zawie-
ra jeszcze inne poloniki, o  których 
monachijski kunsthandler mnie nie 
uprzedził – prawdopodobnie ich nie 
rozpoznał. Są to dwa szkice rysunko-
we Romana Kochanowskiego, wyko-
nane miękkim ołówkiem, sygnowane 
jedynie inicjałami artysty. Pierwszy 
z  nich przedstawia równinny kra-
jobraz z  kładką nad rzeczką i  cha-
tą wśród drzew, drugi to pejzaż nad 
wodą, precyzyjnie datowany przez ar-
tystę (26 maj 1889). Na obu szkicach 
papier nieco pożółkł i widoczne są na 
nim plamy oraz przebarwienia, po-
chodzące od kwiatów przyklejonych 
na sąsiednich stronach; na pewno 

konserwator papieru bez trudu będzie 
mógł usunąć te defekty. Równinne 
bawarskie krajobrazy z  mokradłami, 
wiejskimi chatami, drzewami, niewąt-
pliwie przypominały Kochanowskie-
mu polskie ziemie i polską wieś. Miały 
one wartość nostalgiczną nie tylko dla 
niego, lecz również dla innych arty-
stów polskiej kolonii, skoro tak chęt-
nie je malowali. 

Artysta ożenił się z Marią dopiero 
w 1892 r., po śmierci jej ojca. Podob-
no nawet urodziny syna w 1894 r. nie 
doprowadziły do nawiązania popraw-
nych relacji z  rodziną żony. Roman 
Kochanowski był malarzem celowo 
pomijanym przez polityczny esta-
blishment PRL-u. Nie pisano o  nim 
ani też nie organizowano wystaw 
jego prac ze względu na skojarzenia 
z  Niemcami, Bawarią i  znienawidzo-
nym wtedy Monachium. Dopiero 
w 2007 r. odbyła się w Polsce pierwsza 
retrospektywna wystawa prac artysty 
w  Radomiu, Sandomierzu, Katowi-
cach, zamknięta rok później we Fre-
isingu – mieście, w którym zmarł. Zo-
stał wtedy wydany komplementarny 
do wystawy, obszerny album przed-
stawiający twórczość artysty: Roman 
Kochanowski (1857-1945) w  150. 
rocznicę urodzin (Wydawnictwo Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu, Radom 2007). W albumie 
kustosz wystawy, Zofia Katarzyna Po-
siadała, w pierwszym zdaniu wyraziła 
swoją opinię o  artyście: „Roman Ko-
chanowski jest jednym z  najwybitniej-
szych polskich pejzażystów” (s. 7).

Wspomniałem, że sztambuch za-
wiera niespodzianki związane z „pol-
skimi monachijczykami”. Te dwa 
dodatkowe szkice wykonane przez 
Romana Kochanowskiego są jedną 
z  nich, ale największą stanowi rysu-
nek, subtelnie wykonany, przedsta-
wiający portret młodej dziewczyny 
w białej chuście. Jest to praca Lucjana 
Wędrychowskiego (1854-1934), sy-
gnowana nazwiskiem i inicjałem imie-
nia oraz miejscem powstania („L Wę-
drychowski / Munchen”).

Emmanuel Swieykowski, historyk 
i badacz sztuki, napisał ponad 100 lat 
temu kilka zdań o obecnie zapomnia-
nej postaci tego artysty: „Urodzony 

namalowanej w  1892  r., która przed-
stawia kobietę w  kapeluszu, trzyma-
jącą w  ręku parasolkę, stojącą na tle 
pagórka pełnego kwiatów. W opisie 
autor książki podał, że artysta „[…] 
mieszkał na stałe w Monachium. Tam 
się też ożenił z córką burmistrza [błąd 
autora], którą uwiecznił na obrazie 
»Dama z  czerwoną parasolką«”. Po-
dobieństwo tematu obu prac, z książ-
ki oraz ze sztambucha, i  ich realizacji 
jest uderzające. Roman Kochanowski 
nie jest uważany za portrecistę, jednak 
w  jego twórczości znane są aż cztery 
portrety przedstawiające Marię Kaf-
fel. Na pierwszym z nich, powstałym 
w  1884  r., pokazał ją jako skupioną 
i zamyśloną kobietę. Był to wtedy po-
czątek ich narzeczeństwa, niełatwego 
ze względu na brak aprobaty rodzi-
ny Marii Kaffel i  stąd może widzimy 

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

2 |	Roman	
Kochanowski,	
„Portret	
narzeczonej”,	
1884,	olej,	
płótno,	wym.	
58,5	x	46,5	cm,	
własność	prywatna	
(wg	Roman 
Kochanowski 
(1857-1945) 
w 150. rocznicę 
urodzin,	
Wydawnictwo	
Muzeum	im.	Jacka	
Malczewskiego	
w	Radomiu,	Radom	
2007,	s.	83)

3 |	Roman	
Kochanowski,	
„Pejzaż	z	chatą”,	
przed	1893,	
ołówek,	papier,	
wym.	19	x	12	cm

4 |	Roman	
Kochanowski,	
„Pejzaż	
nadwodny”,	
26.05.1889,	
ołówek,	papier,	
wym.	19	x	12	cm	

5 |	Lucjan	
Wędrychowski,	
„Dziewczyna	
w	białej	chuście”,	
1881-1886,	
ołówek,	papier,	
wym.	19	x	12	cm	

............................... 5
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przez znawców, poświęcił się malar-
stwu. Był uczniem Jana Matejki, a na-
stępnie przez 5 lat kształcił się w Aka-
demji Monachijskiej, pod kierunkiem 
prof. Wagnera. Otrzymawszy medal za 
obraz treści religijnej (»Kuszenie św. 
Antoniego«), ofiarował tenże do zbio-
rów Muzeum Narodowego. Poślubiw-
szy w r. 1887 pannę Helenę Gruszczyń-
ską, zajął się gospodarstwem wiejskiem 
na Słowaczyźnie w  okolicy Preszowa, 
po kilkunastu latach przeniósł się na 
stałe do Krakowa i  tu również, jak na 
wsi, oddawał się sztuce malarskiej. Ob-
razy jego wystawiane były w Warszawie 
i znajdowały tam chętnych nabywców, 
a  »Tygodnik Ilustrowany« zamiesz-
czał udatne jego rysunki. Ze śp. Jackiem 
Malczewskim łączyły go szczere kole-
żeńskie stosunki przyjaźni, jakich miłą 
pamiątkę dla rodziny zmarłego stano-
wi piękny nadzwyczaj portret, wykona-
ny ze znaną maestrją przez Malczew-
skiego. W młodych latach swych nale-
żał śp. Lucjan Wędrychowski do ludzi 
ruchliwych, towarzyskich, uczynnych 
i prawdziwie sztukę wogóle, a rodzimą 
w  szczególności również jak i  kraj oj-
czysty miłujących. W latach podeszłych 

1 stycznia 1854  r. w  Maciejowicach, 
Król. Polskie. Ukończył w  Krakowie 
szkoły niższe i  wydział prawa. Stu-
dya malarskie zaś w 1879 i 1880 roku 
w  krakowskiej Akademii, następnie 
od 1881 do 1886 roku w Monachium 
(Meisterschule), w r. 1887 szkoła kom-
pozycyjna w Krakowie, Prof. Szynalew-
ski, Jabłoński, Kraków, Prof. Strehu-
ber, Herterich, Wagner, Monachium, 
w  końcu ś. p. Jan Matejko. Najważ-
niejsze prace: »Pokusa św. Antoniego« 
w  Muzeum narodowem, dar artysty 
1896  r., »Św. Franciszek w  więzie-
niu«, »Z krzyżowych dni«. Wystawia 
u  nas od 1886  r. Miejsce obecnego po-
bytu: Węgry” (Pamiętnik Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
1854-1904, Kraków 1905, s. 309).

Więcej o  tym malarzu dowiadu-
jemy się z  nekrologu opublikowane-
go w krakowskim „Czasie” w 1934 r. 
(nr 90, s. 2): „Ś. p. Lucjan Rogala Wę-
drychowski, przeżywszy lat 80, zmarł 
dnia 31 marca  r. b. w  willi swej przy 
ul. Czarnowiejskiej l. 8. Zmarły, uro-
dzony w Krakowie, pochodzi z rodziny 
ziemiańskiej. Po ukończeniu studiów 
prawniczych na Uniw. Jag., zachęcony 

jednak, ciężka choroba serca przyku-
wała go do łoża i sprawiła, że osierocił 
żonę i jedyną swą córkę również owdo-
wiałą Janinę Byszewską. Dożył lat sę-
dziwych, lecz zgon jego wśród rodziny 
i  koła znajomych obudził szczery żal, 
jaki pozostaje po ubytku człowieka pra-
wego i dobrego”.

Na podstawie danych biogra-
ficznych można zatem zawęzić datę 
powstania rysunku Lucjana Wędry-
chowskiego do przedziału lat 1881-
1886. Ze względu na niewielką spu-
ściznę artystyczną Lucjana Wędry-
chowskiego ten niespodziewanie 
znaleziony rysunek warto dodać do 
publicznej domeny.

Oprócz wymienionych rysunków 
Romana Kochanowskiego i  Lucja-
na Wędrychowskiego, jest w  sztam-
buchu ślad pobytu w  Monachium 
Józefa Czajkowskiego (1872-1947). 
Artysta ten studiował w  akademii 
monachijskiej jedynie przez dwa lata 
– w  1891  r. u  Johana Caspara Her-
tericha i  Ludwiga Hertericha oraz 
w  1892  r. u  Carla Marra. Na sąsied-
nich stronach znajdują się dwa ołów-
kowe szkice przedstawiające klęczące 

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

6 |	Józef	Czajkowski,	
„Klęczące	dziecko”	(szkice),	
około	1891-1892,	ołówek,	
papier,	wym.	19	x	12	cm	
(każdy)	

(obiekty na fot. 1, 3-6 − własność 
autora artykułu)

.................................................
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W 2020	r.	ukazała	się	publikacja	Wydawnictwa	Naukowego	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu	Utracone arcydzieło. Losy obrazu 
„Targ na jarzyny” Józefa Pankiewicza,	autorstwa	Michała	Haake.

W	Muzeum	Narodowym	w	Poznaniu	znajduje	się	obraz	z	1888	r.,	„Targ	na	
jarzyny”,	który	uchodzi	za	dzieło	Józefa	Pankiewicza.	Przetrwała	jednak	stara	
fotografia,	przedstawiająca	oryginalny	„Targ	na	jarzyny”,	znacznie	różniąca	
się	od	obrazu	ze	zbiorów	poznańskich.	Autor	książki	podjął	się	ustalenia,	czy	
obraz	z	muzeum	poznańskiego	jest	przemalowanym	orygina-
łem,	czy	może	jednak	repliką	bądź	kopią,	a	nawet	falsyfika-
tem.	 Dzieje	 obrazu	 namalowanego	 przez	 Pankiewicza	 oraz	
losy	płótna	ze	zbiorów	poznańskich	nie	pozwalają	stwierdzić,	
że	mamy	do	czynienia	z	tym	samym	dziełem.	Sposób	przed-
stawienia	figur	i	przedmiotów	na	obrazie	także	tego	nie	po-
twierdzają.	 Dodatkowych	 wątpliwości	 nastręcza	 sygnatura	
widoczna	 na	 obrazie	 w	 Muzeum	 Narodowym	 w	 Poznaniu.	
Obraz	został	nabyty	do	tego	muzeum	w	1948	r.;	okoliczno-
ści	zakupu	są	zagadkowe.	Jako	jedno	z	najważniejszych	dzieł	
w	historii	sztuki	polskiej	był	często	wystawiany,	reproduko-
wany,	wzmiankowany	i	analizowany.	Jednocześnie	uznawano	
go	za	dzieło	niezbyt	dobre,	odbiegające	od	oeuvre malarza.

Michał	 Haake	 dokonał	 szczegółowej	 analizy	 wizualnej	
obrazu	 (dokumentacją	 są	 liczne	 fotografie	 zamieszczone	

w	książce),	uzupełnionej	interpretacją	wyników	badań	konserwatorskich.	Po-
siłkując	się	dostępnymi	wynikami	analiz	pigmentów	i	spoiw	oraz	dokonując	
obserwacji	płótna	w	podczerwieni	 i	UV,	przeanalizował	materiały,	 technikę	
i	 technologię	malarską.	 Przeprowadził	 też	drobiazgową	kwerendę	w	archi-
wach,	w	tym	w	IPN,	 i	przedstawia	tezę,	że	dzieło	to	nie	zostało	wykonane	
przez	Pankiewicza	i	jest	jednym	z	wielu	obrazów	tego	artysty	sfałszowanych	
przed,	w	trakcie	lub	tuż	po	zakończeniu	drugiej	wojny	światowej.	

W	swoich	badaniach	Michał	Haake	oparł	się	na	już	wyko-
nanych	analizach	konserwatorskich,	obecnie	obraz	jest	bada-
ny	pod	kątem	postawionych	przez	niego	 tez.	Pozostaje	py-
tanie,	dlaczego	wcześniej	badacze	nie	zauważyli	ewidentnej	
różnicy	między	„Targiem	na	 jarzyny”	a	 znaną	 im	 fotografią	
czy	też	innymi	dziełami	artysty.	Czyżby	w	analizy	eksperckie	
wkradła	się	rutyna?

Michał	Haake	kończy	publikację	apelem	o	rozważanie	wpi-
sania	„Targu	na	jarzyny”	Pankiewicza	do	Krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę nie-
zgodnie z prawem,	 prowadzonego	przez	Narodowy	 Instytut	
Muzealnictwa	i	Ochrony	Zbiorów,	Krajowego rejestru utraco-
nych dóbr kultury	oraz	do		Bazy obiektów utraconych w wy-
niku II wojny światowej,	prowadzonej	przez	Wydział	Strat	Wo-
jennych	w	Departamencie	Dziedzictwa	Kulturowego	MKiDN.		

Spotkanie z książką

UTRACONE	ARCYDZIEŁO

Po wielu latach w nowojorskich ma-
gazynach odnaleziono namalowany 
w 1874 r. i uznawany dotąd za zaginio-

ny obraz polsko-żydowskiego malarza Mau-
rycego Gottlieba „Autoportret w stroju pol-
skiego szlachcica”. Pod koniec XIX  w. dzieło 

dziecko. Jeden z  nich jest podpisany 
„Gezeichmet von Czajkowski” (Ryso-
wany przez Czajkowskiego). Rysunki 
te wykonał dwudziestoletni malarz 
rozpoczynający dopiero swoją karie-
rę artystyczną. W tym czasie podob-
no był zaręczony ze studiującą rów-
nież w  Monachium, starszą o  7 lat, 
Olgą Boznańską, ale poszukiwanie 
w  sztambuchu śladów ich związku 
okazało się bezskuteczne. Więcej prac 
polskich artystów tam nie ma.

W Monachium i  jego okolicach 
nadal mogą być ukryte pamiątki 
po polskich artystach przybyłych 
tam w  XIX  w. z  terenów zaborów. 
Jestem przekonany, że nad Izerą 
wypłynie w  przyszłości jeszcze wie-
le nieznanych lub zaginionych pe-
reł polskiego malarstwa. Szukając 
tychże, całkiem przypadkowo moż-
na napotkać w  niespodziewanych 
miejscach prace świadczące nie tyl-
ko o talencie polskich monachijczy-
ków, lecz również o  życiu towarzy-
skim, mieszaniu się kultury polskiej 
z  niemiecką i  obopólnym wówczas 
zainteresowaniu.

Marek Kabat

to zakupił – z pomocą sekretarza Jana Matejki 
– „obywatel ziemski z Królestwa”, następnie, do 
1936 r., obraz znajdował się w zbiorach Jako-
ba Felsena w Wiedniu, by na koniec trafić do 
kolekcji prywatnej w Nowym Jorku. Tajem-
nicą pozostają okoliczności, w jakich odnalazł 

się po latach za oceanem. Wiadomo, że praca 
została namierzona przez ekspertów z DESA 
Unicum. W grudniu 2019 r. dzieło kupił na 
aukcji anonimowy kolekcjoner i przekazał 
w  depozyt Muzeum POLIN, gdzie obecnie 
jest przygotowywane do prezentacji na wysta-
wie stałej „1000 lat historii Żydów Polskich”. 
Widzowie będą mogli podziwiać je w drugiej 
połowie 2021 r.

☐

Odnaleziony po latach obraz 
trafił do Muzeum POLIN

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

|	Maurycy	Gottlieb,	„Autoportret	w	stroju	
polskiego	szlachcica”,	1874,	olej,	płótno

(fot. Lech Sandzewicz / POLIN) 

...............................................................................
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Katedralna 
Madonna Cranacha

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

Namalowany w 1510 r. obraz po-
wstał na zamówienie dziekana kate-
dry wrocławskiej Joachima von Lin-
dlau. Przez ponad 400 lat znajdował 
się na terenie Ostrowa i  był chlubą 
wrocławskiej świątyni katedralnej, 
od końca XIX  w. jako najcenniej-
sze sakralne dzieło sztuki na Ślą-
sku przechowywany był w  skarbcu 
katedralnym.

W 1943 r. „Madonna pod jodła-
mi” została przeniesiona do klasz-
toru w  Henrykowie, następnie do 
Kłodzka. Po zdobyciu miasta przez 
Rosjan została sprowadzona do 

Wrocławia i  umieszczona w  Diöze-
sanmuseum (Muzeum Archidiecezji 
Wrocławskiej). W czasie wojennych 
peregrynacji obraz został uszkodzo-
ny. Niemiecki duchowny Siegfried 
Zimmer otrzymał zlecenie wykona-
nia konserwacji. W 1946  r. Zimmer 
wraz z wikariuszem z parafii św. Bo-
nifacego we Wrocławiu – Georgiem 
Kupke stworzyli kopię „Madonny 
pod jodłami” i  zamienili ją z  orygi-
nałem. W 1948 r. niemiecka admini-
stracja kościelna przekazała tę kopię 
polskiej władzy kościelnej, określając 
ją oryginałem.

Jeden z najcenniejszych obra-
zów znajdujących się w polskich 
zbiorach – „Madonna pod jodła-
mi” Lucasa Cranacha starszego 

 (zob. „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 6, 1986, s. 24; nr 11-12, 2012, 
s.  50-51), namalowany specjalnie dla 
Wrocławia – do końca marca br. bę-
dzie czasowo pokazywany na wysta-
wie „Katedralna Madonna Cranacha” 
w  Muzeum Narodowym we Wrocła-
wiu. Dzieło to jest własnością wro-
cławskiego Muzeum Archidiecezjal-
nego i zostało wypożyczone w związku 
z trwającym remontem tej placówki.

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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W 1961 r. obraz trafił do pracowni 
konserwatorskiej Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu (wówczas Muzeum 
Śląskiego). Zajmująca się nim badacz-
ka Daniela Stankiewicz odkryła falsy-
fikat na podstawie porównań z dawny-
mi fotografiami. Jej wątpliwości wzbu-
dził niski poziom artystyczny i  jodło-
wa deska, na której został namalowany 
obraz. Z czasem udało się ustalić, że 
w 1948 r. Zimmer wyjechał do Repu-
bliki Federalnej Niemiec, przemyca-
jąc dzieło Cranacha, które następnie 
sprzedał. Od lat siedemdziesiątych 
XX  w. „Madonna pod jodłami” była 

kilkakrotnie oferowana na między-
narodowym rynku antykwarycznym. 
Mimo upływu czasu i  bezsprzecznej 
przynależności obrazu do Archidiece-
zji Wrocławskiej, sprawa przez wiele 
lat nie była rozstrzygnięta. Po śmierci 
ostatniego właściciela – szwajcarskiego 
kolekcjonera dzieło przekazano szwaj-
carskiemu kościołowi. W 2012 r. wró-
ciło do Polski, do zbiorów Muzeum 
Archidiecezjalnego we Wrocławiu.

Na wystawie w  Muzeum Naro-
dowym we Wrocławiu obok orygi-
nału wyeksponowano jego kopię. 
Umieszczono tam także informacje 

o  innych wybitnych dziełach sztu-
ki pochodzących z  katedry i  za-
ginionych w  czasie drugiej wojny 
światowej.

Prezentacja „Madonny pod jo-
dłami” na wystawie „Katedralna Ma-
donna Cranacha” możliwa jest dzięki 
zgodzie Jego Ekscelencji Metropolity 
Wrocławskiego ks. Arcybiskupa dr. 
Józefa Kupnego, uprzejmości ks. dr. 
Adama Derenia, dyrektora Muzeum 
Archidiecezjalnego, oraz wsparciu ks. 
dziekana Pawła Cembrowicza, pro-
boszcza katedry wrocławskiej.

☐

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

1 |	Fragment	ekspozycji

2 |	Lukas	Cranach	
starszy,	„Madonna	pod	
jodłami”,	około	1510,	olej,	
deska,	wym.	71	x	57	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Archidiecezjalnego	we	
Wrocławiu)

(zdjęcia: 1 – Wojciech 
Rogowicz / Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu; 2 – Arkadiusz 
Podstawka / Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu)

............................................
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Między rzymskim barokiem 
a polskimi Sarmatami 
− Szymon Czechowicz

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

Lwowa, polskich muzeów i kościołów, 
kolekcji prywatnej w Los Angeles, po-
twierdzających bezdyskusyjnie wiel-
kość talentu tego artysty. 

Talent Szymona Czechowicza 
odkrył już w  1815  r. Joseph Saun-
ders w  poświęconym mu odczycie 
Wiadomość o życiu i dziełach Szymo-
na Czechowicza, wygłoszonym na 
Uniwersytecie Wileńskim. Następ-
nie w  1850  r. Edward Rastawiec-
ki w  Słowniku malarzów polskich 
tudzież obcych w  Polsce osiadłych, 
lub czasowo w  niej przebywających 

stwierdził, że „Szymon Czechowicz 
trzyma niezaprzeczenie pierwsze 
miejsce między malarzami polski-
mi przeszłych wieków”. Potwierdził 
to następnie Jerzy Mycielski, który 
w  1894  r. w  opracowaniu lwowskiej 
wystawy „Sto lat dziejów malarstwa 
w Polsce 1760-1860” napisał: „ucho-
dzi słusznie za pierwszego religijnego 
polskiego malarza o wyższym zakroju, 
choć co prawda, cała jego nadzwyczaj 
obfita artystyczna produkcya ani śla-
du narodowego charakteru na sobie 
nie nosi”.

Był niekwestionowanym ge-
niuszem swojej epoki, mi-
strzem malarstwa sakralne-
go i  portretowego, jednym 

z  najpopularniejszych i  najpłodniej-
szych twórców późnego baroku – ar-
tystą w  pełni odkrytym przez zorga-
nizowaną na przełomie 2020 i 2021 r. 
monograficzną wystawę w  krakow-
skim Muzeum Narodowym: „Geniusz 
baroku. Szymon Czechowicz (1689-
1775)”. Wystawiono na niej ponad 
200 prac – obrazów olejnych i rysun-
ków sprowadzonych z Rzymu, Wilna, 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

1 | Prawa	część	
sali	wystawowej	
w	Gmachu	Głównym	
Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie	–	
zespół	obrazów	
ołtarzowych	z	kościoła	
benedyktynek	
św.	Katarzyny	w	Wilnie

2 | Pokój	
Zielony	w	zamku	
w	Podhorcach,	widok	
w	kierunku	wschodnim	
na	fotografii	Edwarda	
Trzemeskiego,	 
1880-1883

3 | Szymon	
Czechowicz,	
„Św.	Jadwiga	Śląska”,	
1724-1725	(własność	
kościoła	św.	Stanisława	
w	Rzymie)

4 | Szymon	
Czechowicz,	
„Św.	Franciszek	Salezy	
przed	Matką	Boską”,	
połowa	XVIII	w.	
(własność	klasztoru	
wizytek	w	Warszawie)1
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Wystawa „Geniusz baroku. Szy-
mon Czechowicz (1689-1775)” do-
kumentuje również, poprzez eks-
ponowanie obok jego prac obrazów 
Corrado di Giaquinto, Carlo Marat-
tiego, Ludovico Mazzantiego, France-
sco Fernandiego czy Agostino Masuc-
ciego, relacje Czechowicza z barokiem 
włoskim. Francesco Petrucci, autor 
opublikowanego w katalogu wystawy 
artykułu Malarstwo osiemnastowiecz-
ne Rzymu pomiędzy barokiem a roko-
kiem jasno deklaruje, że „Szymon Cze-
chowicz […] może pod każdym wzglę-
dem zostać uznany za przedstawiciela 
szkoły rzymskiej […] rezultatem była 
afektowana i delikatna stylistyka o wy-
raźnie rokokowym charakterze, pełna 
uczuciowości i  naznaczona złożonym 
mistycznym przeżyciem”.

Urodził się w  1689  r. w  rodzi-
nie złotnika. Początkowo uczył się 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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z  lat 1724-1725, uważany za jedną 
z  najwybitniejszych jego prac, która 
wyznaczyła drogę jego malarstwu; po-
wtarzać będzie później subtelny mo-
delunek, delikatność nakładania farby, 
wytworność palety barwnej, a  także 
liryczność nastroju i motyw aniołków-
-putt towarzyszących tytułowej scenie.

Po dwudziestu latach powrócił 
Szymon Czechowicz do Polski i  nie-
mal natychmiast otrzymał zamówie-
nia z  terenów całej Rzeczypospolitej 
– z  dworów magnackich, biskupich, 
z zakonów – na obrazy ołtarzowe i na 
portrety.

I tak, m.in. na zamówienie mar-
szałka wielkiego litewskiego Paw-
ła Karola Sanguszki maluje obrazy 
ołtarzowe i  feretrony do kościoła 
i  klasztoru kapucynów w  Lubar-
towie, dla Franciszka Maksymi-
liana Ossolińskiego – do kościoła 
w  Ciechanowie, dla hetmana Jana 
Klemensa Branickiego – pięć płó-
cien ołtarzowych do kościoła w  Ty-
kocinie i  Tyczynie, na zlecenie 
Jana Tarły, wojewody lubelskiego 

malarstwa na dworze Franciszka 
Maksymiliana Ossolińskiego, który 
stał się jego protektorem i  w  1710  r. 
wysłał na studia do słynnej rzymskiej 
Akademii św. Łukasza, gdzie nauka 
polegała w  dużej części na kopiowa-
niu prac wielkich mistrzów renesansu 
– Rafaela, Quido Reniego, Maratty. 

W 1716  r. wziął udział w  tzw. kon-
kursie klementyńskim w  Akademii 
św. Łukasza, skierowanym do malarzy, 
rzeźbiarzy i  architektów, w  którym 
zdobył trzecią nagrodę; w 1725 r. zo-
stał członkiem ekskluzywnego Con-
gregazione dei Virtuozi.

Jedną z  pierwszych powstałych 
w  Rzymie oeuvre Szymona Czecho-
wicza jest obraz „Św. Jadwiga Śląska” 

i  sandomierskiego, wykonuje zespół 
obrazów ołtarzowych do kościoła 
misjonarzy w  Lublinie. Pracuje na 
zamówienia klasztoru kapucynów 
w  Olesku i  Nowym Mieście, bene-
dyktynek w  Wilnie, w  Krakowie – 
dla kościoła jezuickiego św. św. Pio-
tra i  Pawła, a  dla kościoła pijarów 

maluje m.in. obraz „Opieka Matki 
Boskiej nad Polską i Krakowem”.

Wyjątkowa kolekcja prac Szymo-
na Czechowicza powstała w  zamku 
w  Podhorcach, gdzie w  latach 1762- 
1767 artysta bywał na zaproszenie 
hetmana wielkiego koronnego Wa-
cława Rzewuskiego. Namalował 
wówczas serię obrazów zarówno do 
kaplicy zamkowej, jak i  do wnętrz 
pałacowych, przede wszystkim do 
tzw. Pokoju Zielonego, gdzie umiesz-
czonych zostało 106 obrazów, w tym 
70 prac Szymona Czechowicza. Wnę-
trze podhoreckiego Pokoju Zielonego 
wpisane zostało w przestrzeń krakow-
skiej wystawy, a  ściany wypełniono 
zachowanymi obrazami artysty zgod-
nie ze zdjęciami archiwalnymi. W ten 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

5 | Szymon	Czechowicz,	„Portret	Katarzyny	
Jabłonowskiej”,	1731	(własność	Musée	Lorrain,	
Nancy)

6 | Szymon	Czechowicz,	„Portret	Wacława	
Rzewuskiego”,	około	1762	(w	zbiorach	Lwowskiej	
Narodowej	Galerii	Sztuki	im.	B.	G.	Woźnickiego	
we	Lwowie)

...............................................................................
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role otrzymały wspomagające wrzuca-
nego właśnie do Wełtawy męczennika 
aniołki, podające świętemu m.in. wie-
niec laurowy i zalakowany list.

Warsztat malarski Szymona Cze-
chowicza, ewidentnie wzorujący się 
na włoskim baroku, oparty jest na 
klarownej, przejrzystej, niekiedy sy-

metrycznej i  czytelnej konstrukcji 
obrazów. Nawet sceny wieloosobowe 
wyraźnie podporządkowane są jasnej 
konstrukcji kompozycji, uzależnionej 
od sceny głównej.

Najważniejszy dla Szymona Cze-
chowicza wydaje się kolor zdomi-
nowany paletą kolorów ciepłych, ja-
snych, niekiedy niemal pastelowych, 
o  delikatnej tonacji, nakładanych 
swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Kolorem zaznacza delikatne cienie, 
rozproszone i łagodne światło.

Sposób budowania obrazu przez 
Szymona Czechowicza demonstruje 
na krakowskiej wystawie bogaty ze-
staw rysowanych czarną i  białą kred-
ką szkiców niemal wykończonych 

wielopostaciowych kompozycji, a tak-
że studiów detali: postaci, aktów, rąk, 
nóg, twarzy, draperii, sandałów. Zda-
niem Aleksandra Przeździeckiego, 
cytowanego przez wspomnianego 
Edwarda Rastawieckiego: „Szkice te są 
genialnością artysty nacechowane, wiel-
kiej są wartości dla krajowej sztuki”.

Odrębny rozdział krakowskiej wy-
stawy tworzy jego malarstwo portre-
towe, które było cenione przez ówcze-
sną polską magnaterię, co potwierdza 
nieco anegdotyczna informacja z  Ka-
lendarza domowego warszawskiego 
A.  Gałęzowskiego z  1832 roku, cyto-
wana przez Edwarda Rastawieckiego, 
o księciu Hieronimie Radziwille, który 
„szczególnie uczcił malarza, gdy chcąc 
się dać malować i na ten cel sprowadza-
jąc go do Ołyki rezydencyi swojej, wysłał 
po niego pojazd i kuchnię”.

Na wystawie „Geniusz baroku” 
eksponowanych jest kilka portretów 
autorstwa Szymona Czechowicza. 
Są to m.in.: powstały w latach 1732-
1734 wizerunek jego protektora 

sposób przypomniano też styl aran-
żacji przestrzeni wystawienniczej, po-
legającej na całkowitym wypełnieniu 
ścian obrazami, który w ciągu XIX w. 
stanie się wręcz obowiązkowy w orga-
nizacji „Raunkunst”.

Szymon Czechowicz stał się nie-
kwestionowanym mistrzem obrazów 

ołtarzowych, w  których sfera niebiań-
ska wręcz przenika się ze sferą ziemską. 
Święte persony: Antoni, Apollonia, 
Jan Ewangelista, Katarzyna, Schola-
styka, Franciszek – to liryczne, niemal 
poetyckie, pozbawione dramatyzmu 
przedstawienia pięknych z  urody po-
staci, ukazanych nie tylko w surowych 
celach, lecz na tle malowniczych kra-
jobrazów, nawet niekiedy z  widoczną 
architekturą, którym towarzyszą tłumy 
rozbawionych, wdzięcznych aniołków-
-putt. Nawet ilustracja „Męczeństwa 
św. Jana Nepomucena”, stanowiąca 
pendant do kompozycji „Męczeństwo 
św. Floriana”, przeistoczyła się w inter-
pretacji Szymona Czechowicza w spo-
kojną, teatralną scenę, w której ważne 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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7 | Szymon	
Czechowicz,	„Dzieciątko	
Jezus	śpiące	wśród	
aniołków”,	około	
połowy	XVIII	w.	
(w	zbiorach	Lwowskiej	
Narodowej	Galerii	Sztuki	
im.	B.	G.	Woźnickiego	
we	Lwowie)

8 | Szymon	
Czechowicz,	
„Św.	Scholastyka”,	
1758-1759	 
(w	zbiorach	Litewskiego	
Narodowego	Muzeum	
Sztuki	w	Wilnie)

........................................
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Czapskiego z  lat 1738-1742, Jaku-
ba Floriana Narzymskiego z 1740 r., 
wizerunek Wacława Rzewuskiego 
z  Podhorców z  około 1762  r. Prace 
te bezdyskusyjnie wpisują się w  tra-
dycję polskiego portretu sarmackie-
go, charakterystycznego dla epoki 
polskiego baroku, którego celem była 
apoteoza fundatora. Portrety są ide-
alizowane, monumentalne, a  nade 
wszystko rejestrują wszelkie ważne 
atrybuty władzy – zarówno bogate 
stroje reprezentacyjne, jak i  zbroje, 
tarcze, buławy hetmańskie, Ordery 
Orła Białego.

W kontekście całej twórczości 
Szymona Czechowicza ukazanej na 
wystawie w  krakowskim Muzeum 
Narodowym interesująca wydaje 
się konfrontacja dwóch uprawia-
nych przez artystę gatunków arty-
stycznych, reprezentujących dwa 
odmienne style. Jest to dominujące 
ilościowo malarstwo religijne per-
fekcyjnego malarza barokowego, 
ostentacyjnie nawiązującego do ba-
roku włoskiego, stosującego bogatą 
ikonografię, przemyślaną kompo-
zycję łączoną z  finezyjnym warszta-
tem malarskim, wyrafinowaną paletę 

kolorystyczną. Równocześnie malu-
je portrety polskich możnowładców, 
choć zaledwie kilka, podporządko-
wując je modnemu w  Polsce XVII 
i  XVIII  w. stylowi portretu sarmac-
kiego, „ostrego” w  swym realizmie 
warsztatowym, ilustrującym typowo 
polską słabość do przepychu i  de-
monstracji bogactwa.

Zasługą krakowskiej ekspozycji 
„Geniusz baroku. Szymon Czecho-
wicz (1689-1775)” jest nie tylko 
pokazanie monumentalnego dorob-
ku Szymona Czechowicza, lecz tak-
że forma jego prezentacji, aranżacja 
wystawy. Istotne stało się bowiem 
zapewnienie każdemu obrazowi nie-
zależnej, szerokiej i pełnej powietrza 
przestrzeni oraz światła, co zagwa-
rantowało każdej z  prac funkcjo-
nowanie jako samodzielnego dzieła 
sztuki; tak pokazane zostały obrazy 
w nawach bocznych sali wystawowej, 
gdzie dominowały obrazy ołtarzo-
we, epatujące nie tylko znakomito-
ścią kolorów poszczególnych dzieł, 
lecz także światłem czystego złota 
ram. Środkowa nawa – to z  kolei 
zamknięta, wręcz kontemplacyjna 
i  kameralna przestrzeń Pokoju Zie-
lonego w  Podhorcach; odrębna, wy-
ciszona przestrzeń przeznaczona zo-
stała na delikatne rysunki Szymona 
Czechowicza.

Stefania Krzysztofowicz- 
-Kozakowska

Franciszka Maksymiliana Ossoliń-
skiego w  zbroi oraz konterfekt jego 
drugiej żony Katarzyny Jabłonow-
skiej z  1731  r., który jest jedynym 
kobiecym portretem pędzla Cze-
chowicza, portret Jana Ansgarego 

.........................................................................................................................................
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„Geniusz	baroku.	Szymon	Czechowicz	(1689-1775)”,	wystawa	w	Muzeum	Narodowym	w	Krakowie,	od	17	października	2020	do	21	
lutego	2021	r.	Kurator	i	autor	scenariusza	wystawy:	dr	Tomasz	Zaucha,	współpraca:	dr	Monika	Tarnowska-Reszczyńska	i	mgr	Natalia	
Koziara,	projekt	aranżacji	wystawy:	Luiza	Berdak,	koordynacja:	Katarzyna	Pawłowska.	Wystawie	towarzyszy	katalog	Geniusz baroku. 
Szymon Czechowicz. 1689-1775,	opracowanie:	Andrzej	Betlej,	Tomasz	Zaucha.

9 | Szymon	Czechowicz,	„Męczeństwo	św.	Jana	
Nepomucena”,	około	1750	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)

10 | Szymon	Czechowicz,	„Św.	Jadwiga	
Śląska”,	1724-1725,	czarna	kredka,	lawowanie,	
papier	(własność	Cooper	Hewitt,	Smithsonian	
Design	Museum,	Nowy	Jork)

(ilustracje: 1 – fot. Tomasz Markowski; 3 – fot. Antonio 
Indi; 4 – fot. Anna Olchawska, Łukasz Wojciechowski; 
5 – fot. Jean-Yves Lacôte; 6, 7 – fot. Ilia Lewin;  
8 – fot. Antanas Lukšėnas; 9 – fot. Piotr Ligier;  
10 – fot. Matt Flynn)

...............................................................................
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Stół – nasza odwieczna 
płaszczyzna porozumienia

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

początku XVIII  w. rolę tę przejął sa-
lon, stanowiący bardziej kameralne 
wnętrze do odbywania spotkań, pro-
wadzenia konwersacji i  organizowa-
nia rozrywek. Był idealnym miejscem 
do prowadzenia życia towarzyskiego.

Salony osiemnastowieczne urzą-
dzano zgodnie z modą francuską. Me-
ble musiały być komfortowe i  luksu-
sowe, ustawiane swobodnie. Głównie 
były to sprzęty do siedzenia: krzesła, 
fotele, taborety, kanapy, leżanki. Sto-
ły stanowiły ważne ich uzupełnienie, 
ale w  początkowej fazie wyposażania 
salonów nie było ich wiele. W cza-
sach Ludwika XIV pojawił się w  sa-
lonie nowy typ stołu, a  mianowicie 
lekki, przyścienny mebel, zwany kon-
solą. Wsparty był na jednej, dwóch, 
czterech nogach, a  czasami na bogato 
rzeźbionej podstawie (figuralnej lub 

będącej splotem roślin, wolut). Kon-
sole umieszczano pomiędzy oknami 
lub drzwiami, zwykle w  zestawach. 
Pośrodku salonu stawiano zaś stół cen-
tralny (także nowy typ mebla). Był on 
niezwykle okazały, z prostokątnym bla-
tem, wsparty na czterech prostych no-
gach zwężających się ku dołowi i prze-
wiązanych krzyżakową podstawą.

Niezbyt liczną część wyposaże-
nia salonu stanowiły stoliki, a te, któ-
re były, pełniły funkcje pomocnicze, 
w  tym sprzętów do gier (w 1682  r. 
w  Wersalu odnotowano w  aparta-
mentach królewskich jedynie trzy 
tego typu meble). Ich liczba znacznie 
wzrosła dopiero za panowania Ludwi-
ka XV. W związku z  powszechnym 
wówczas zwyczajem picia herbaty, 
kawy i  czekolady najwięcej było sto-
lików do podawania tych napojów. 

Barokowe, rokokowe, secesyj-
ne, empirowe, w  stylu bie-
dermeier i  neogotyckim, 
służące do posiłków, robó-

tek ręcznych, gry w  karty czy szachy 
– Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
po raz pierwszy pokazuje w  tak ob-
szernym wyborze swoją kolekcję za-
bytkowych stołów. Wystawę „Płasz-
czyzna porozumienia. Stoły w XVIII 
i  XIX  w.” będzie można oglądać od 
chwili ponownego otwarcia muzeów 
do 7 marca 2021 r.

Historia stołu jest długa, bo me-
bel ten towarzyszy człowiekowi od 
wieków. Jego głównym zadaniem było 
od zawsze umożliwienie wykonywa-
nia wielu czynności w  wygodniejszej 
pozycji siedzącej. Budowa stołu jest 
prosta – to uniesiona płyta wierzch-
nia wsparta na podstawie. Kolejne 
pokolenia tworzyły jego nowe wersje. 
Otrzymywał on najczęściej konstruk-
cję szkieletową, rzadziej skrzyniową. 
Był budowany z różnych materiałów: 
drewna, kamienia, metalu, szkła, cera-
miki, tworzywa sztucznego.

Najwięcej zmian w  konstruowa-
niu stołu dokonało się w  wiekach 
XVIII i  XIX ze względu na zadania, 
jakie ten mebel miał wówczas speł-
niać. W XVIII stuleciu stał się on 
przede wszystkim elementem wy-
posażenia nowego pomieszczenia 
urządzanego w  ówczesnych domach 
mieszkalnych – salonu. Wcześniej 
w  rezydencjach arystokratycznych 
najważniejsze funkcje reprezentacyjne 
pełniły obszerny przedpokój i główna 
sala, w których odbywały się sztywne 
oficjalne uroczystości i  zabawy. Na 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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1 |	Stół	konsolowy,	około	1750,	Saksonia
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wytwarzano specjalne stoliki zarów-
no do starych, jak i  do nowych gier 
salonowych. Do tych ostatnich na-
leżała np. trou-madame (w wolnym 
tłumaczeniu z  francuskiego „dziurka 
pani”), wymagająca specjalnego stoli-
ka z okrągłym, owalnym lub kwadra-
towym blatem, w którym na skrajach 

instalowano dwie bramki, a pozostałe 
brzegi zabezpieczano niską barierką. 
Gra polegała na trafieniu kościaną 
kulką do odpowiedniej bramki.

W Anglii największym wzięciem 
cieszyły się proste stoliki do gier z pro-
stokątnym blatem, w  części odchy-
lanym, typu gate-leg table lub znane 
w  całej Europie stoliki z  prostokąt-
nym blatem, rozkładanym jak książ-
ka. Musiały być tam zwykle prze-
znaczone do wielu gier, ponieważ 
salony na Wyspach Brytyjskich były 
mniejsze i  skromniej wyposażane niż 
francuskie.

W salonach w XVIII w. grano czę-
sto w  karty. W związku z  powszech-
nością tej rozrywki wytwarzano wiele 
odmian stolików karcianych. Najbar-
dziej rozpowszechniony był „karciak” 
z rozkładanym blatem jak książka (typ 
a  libro). We Francji powstał bardzo 
praktyczny stolik do gry w karty, zwa-
ny table de brelan. Charakteryzował 
się okrągłym blatem, w  którym po-
środku było zagłębienie lub galeryjka 

Powstawało bardzo wiele odmian 
tych mebli. Najpopularniejsze były 
stoliki z  blatami marmurowymi lub 
ceramicznymi (w przypadku rozlania 
napoju powierzchnie drewniane były-
by narażone na zniszczenie) albo z ga-
leryjką na blacie, która zabezpieczała 
przed zsunięciem się filiżanki.

We Francji stoliki takie, wykłada-
ne porcelanowymi płytkami z  manu-
faktury w Sèvres, wytwarzał wówczas 
ebenista Martin Carlin (1730-1785). 
Z kolei w  regionie Morza Bałtyckie-
go tworzono od lat czterdziestych 
XVIII  w. oryginalne stoliki drewnia-
ne, których blat stanowiła ruchoma 
duża prostokątna taca ceramiczna. 
W Anglii do picia ulubionego tam na-
poju wykorzystywano pie crust table, 
który miał obwiedzioną listwą uchyl-
ną płytę wierzchnią, przypominającą 
tacę, a  wsparty był na trzonie zakoń-
czonym trójnogiem. W czasie, gdy 
stolik nie był wykorzystywany, można 
go było odstawić z postawionym pio-
nowo blatem, dzięki czemu zajmował 
mało miejsca.

Kolejną dużą grupą stolików wsta-
wianych do salonów w okresie rokoka 
były te służące do gier. Gry towarzy-
skie miały początkowo tylko umilać 
wspólne spędzanie wolnego czasu, 
rychło jednak stały się wielką pa-
sją bywalców salonów. W XVIII  w. 

wydzielająca miejsce na karty oraz 
podstawka na świecznik. Nowością 
były montowane w  nim pod blatem 
wysuwane małe pulpity (ten pomysł 
zyskał zastosowanie w  stolikach do 
gry wytwarzanych do dziś).

Salony na początku XIX w. nadal 
były najbardziej reprezentacyjnym 

pomieszczeniem w  domach Europej-
czyków, ale w  drugiej połowie wieku 
oddały pierwszeństwo w  przyjmowa-
niu gości nowemu wnętrzu – jadalni. 
Swoją dzisiejszą funkcję jadalnia uzy-
skała najwcześniej, bo już pod koniec 
XVII  w., w  Anglii, a  w  Europie kon-
tynentalnej rozpowszechniła się do-
piero prawie sto lat później – około 
1780 r. Przed jej powstaniem w więk-
szości domów europejskich nie było 
pomieszczenia, w  którym na stałe 
spożywano posiłki. Jadanie w różnych 
przestrzeniach domu sprawiało, że nie 
było stałych mebli do tego przezna-
czonych, w  tym stołów (najczęściej 
korzystano ze sprzętów składanych, 
zestawianych z  blatu i  przenośnych 
podpórek lub kozłów). W nowo 
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2 |	Stolik	do	picia	herbaty,	1780-1790,	Holandia

3 |	Stolik,	około	1810,	Wiedeń

4 |	Stolik	do	robótek,	1820-1830,	Śląsk
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w kwadratowe blaty o zaokrąglonych 
narożach przy jednym brzegu. Każ-
dy z  nich mógł być używany także 
oddzielnie.

Na początku XIX w. w jadalniach, 
najpierw angielskich, a później konty-
nentalnych, zaczęto stawiać praktycz-
ne duże stoły rozkładane, które królo-
wały tam aż do początku XX w. Mo-
gła przy nich zasiąść duża liczba gości 
podczas przyjęć, a po złożeniu służyły 
rodzinie na co dzień. Pierwsze naj-
słynniejsze rozkładane stoły produko-
wała wedle własnego patentu słynna 
firma Gillow & Co. z  Lancaster, za-
łożona w  1728  r. przez Roberta Gil-
lowa (1702/1703-1772). Jednym z jej 
wyrobów był rozsuwany teleskopowy 
stół o nazwie Imperial Extending Di-
ning Table, opatentowany w  1800  r. 
(patent nr 2396) przez syna właścicie-
la – Richarda Gillowa (1733-1811). 
System powiększania tego mebla po-
legał na rozsuwaniu dwuczęściowe-
go blatu wraz z  podtrzymującymi go 
masywnymi nogami oraz umieszczo-
nych w oskrzyni dwóch rzędów drew-
nianych prowadnic (wysuwały się od 
najszerszych do coraz węższych, jak 
w teleskopie). Po rozsunięciu stołu na 
prowadnice pomiędzy skrajnymi bla-
tami kładziono płyty, przechowywane 
poza konstrukcją stołu.

W 1835  r. angielski stolarz The-
odore Alexander Robert Jupe stwo-
rzył inny, równie słynny rozkłada-
ny stół o  kolistym blacie z  szeroką 
oskrzynią, wsparty na trzonowej 
podstawie. Obracając blat, urucha-
miano mechanizm rozkładania sto-
łu: blat dzielił się na sześć równych 
części (jak kawałki tortu), a  pomię-
dzy nimi wsuwało się sześć wąskich 
prostokątnych płyt. Po rozłożeniu 
stołu mogło przy nim usiąść dzie-
więć osób, a  po złożeniu – sześć. 
Późniejsze rozwiązania pozwalały 
na dzielenie blatu na osiem części, 

dzięki czemu uzyskiwano miejsce dla 
dwunastu biesiadników.

W drugiej połowie XIX  w. stara-
no się projektować do jadalni jeszcze 
bardziej funkcjonalne duże stoły. Me-
bel tego rodzaju stworzył w  1879  r. 
Robert Ruscheweyh (1822-1899), 
założyciel fabryki mebli pod nazwą 
„R. Ruscheweyh’s Möbel – Fabrik im 
Langenöls” w  Olszynie (niem. Lan-
genöls) na Dolnym Śląsku. Skonstru-
ował stół, przy którym może zasiąść 
kilkudziesięciu gości. Zaproponowa-
ne i opatentowane przez Ruschewey-
ha rozwiązanie (Deutsches Reichs 
Patent nr 3723) okazało się wręcz 
rewolucyjne, ponieważ wszystkie do-
datkowe blaty i  podpory były ukry-
te w  oskrzyni stołu. Pociągnięcie za 
uchwyty pozwalało na wysunięcie 
ukrytych blatów na prowadnicach, 
które dla stabilności wsparte były przy 
krańcach dodatkowymi podwójny-
mi uchylnymi nogami. Przed rozło-
żeniem był to mebel z  prostokątną 
płytą wierzchnią, wsparty na czte-
rech toczonych nogach, zespolonych 
u dołu łączyną w kształcie litery „X”. 
Rozsuwane lub rozkładane stoły były 
w  powszechnym użyciu w  jadalniach 
w okresie historyzmu i secesji.

Należy podkreślić, że bez względu 
na epokę i  rozmaitość form stół cią-
gle odgrywa niezwykłą rolę społeczną 
– gromadzi ludzi w  celu wspólnego 
przebywania, zabawy, biesiadowania, 
celebrowania świąt. Przy stole zawie-
rano układy polityczne, spisywano 
kontrakty. Zwrot „usiąść do stołu” czy 
wyrażenie „okrągły stół” oznaczają 
w  sensie przenośnym próbę negocja-
cji, pojednania, poszukiwania konsen-
susu. Stół jest naszą odwieczną „płasz-
czyzną porozumienia” – pamiętajmy 
o tym szczególnie teraz, w dzisiejszym 
skonfliktowanym świecie.

Małgorzata Korżel-Kraśna

powstających jadalniach najbardziej 
potrzebnym meblem stał się stół, któ-
ry początkowo miał niewielkie roz-
miary, a  po skończonym posiłku był 
przesuwany pod ścianę. Chętnie też 
korzystano ze stołów rozkładanych, 
które zwiększały w miarę potrzeby po-
wierzchnię użytkową blatów. Pierw-

sze stoły tego typu zaczęto wytwarzać 
w  Anglii, co wynikało z  mniejszych 
powierzchni mieszkalnych tamtej-
szych domów. Z kolei w  Europie 
kontynentalnej aż do drugiej poło-
wy XIX w. preferowano w jadalniach 
stoły ze stałymi blatami. Najpopular-
niejszym angielskim rozwiązaniem 
był stół gate-leg table, z  odchylanymi 
dwoma bocznymi blatami, wsparty-
mi na uchylnej nodze – bramce (stąd 
jego nazwa). Kolejnym powszechnym 
stołem jadalnianym w  Anglii był od 
około 1780 r. mebel składany z kilku 
elementów. Najczęściej były to trzy 
stoliki zestawiane ze sobą: środkowy 
z  prostokątnym lub kwadratowym 
blatem oraz dwa boczne, zaopatrzone 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Zorganizowana	przez	Muzeum	Narodowe	we	Wrocławiu	wystawa	czasowa	„Płaszczyzna	porozumienia.	Stoły	w	XVIII	i	XIX	w.”	czynna	jest	
online	od	1	grudnia	2020	do	7	marca	2021	r.,	a	od	5	lutego	2021	r.	także	stacjonarnie.	Towarzyszący	wystawie	katalog	Płaszczyzna 
porozumienia. Stoły w XVIII i XIX wieku ukazuje	historię	stołu	w	kontekście	przemian	relacji	międzyludzkich.	Autorką	katalogu	jest	
kuratorka	ekspozycji	Małgorzata	Korżel-Kraśna,	autorem	projektu	graficznego	publikacji	Łukasz	Paluch.
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W oczekiwaniu 
na ponowne otwarcie 
muzeum

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

Bliskiego Wschodu, Grecji i  Rzymu, 
które zostały poddane niezwykle sta-
rannej, gruntownej konserwacji.

Tradycje kolekcjonowania pa-
miątek antyku w  Warszawie sięgają 
czasów króla Władysława IV, a  ich 
prawdziwy rozkwit nastąpił w  XVIII 
i  XIX  w. Pierwotnie kolekcja zabyt-
ków antycznych znajdowała się w po-
wołanym w  1862  r. Muzeum Sztuk 
Pięknych, przekształconym później 
w  Muzeum Narodowe w  Warsza-
wie. Z czasem kolekcja starożytności 

warszawskiego muzeum coraz bar-
dziej się powiększała, m.in. dzięki 
wybitnym archeologom Uniwersyte-
tu Warszawskiego współpracującym 
z MNW. Z Galerią Sztuki Starożytnej 
związane są największe sławy polskiej 
archeologii, profesorowie: Kazimierz 
Michałowski, Jadwiga Lipińska, Wi-
told Dobrowolski i  Maria Ludwika 
Bernhard. Warto zwrócić uwagę, że 
wszystkie eksponaty składające się na 
kolekcję starożytności MNW zostały 
pozyskane w  sposób legalny, często 

Po blisko dziesięciu latach od 
zamknięcia Galeria Sztu-
ki Starożytnej Muzeum Na-
rodowego w  Warszawie 

(MNW) gotowa jest do ponowne-
go otwarcia. Nowa galeria to efekt 
wspólnej pracy i  zaangażowania wie-
lu kuratorów, badaczy antyku, kon-
serwatorów, pracowników i kolejnych 
dyrektorów muzeum. Jest w niej eks-
ponowanych około 1800 uporząd-
kowanych chronologicznie zabyt-
ków starożytnych cywilizacji Egiptu, 
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przekazywane jako wyraz wdzięczno-
ści za pracę polskich naukowców.

Stała galeria poświęcona sztuce 
starożytnej powstała w  Muzeum Na-
rodowym w Warszawie w 1938 r., tuż 
po otwarciu nowo wybudowanego 
gmachu w  Alejach Jerozolimskich. 
Z  wyjątkiem okresu drugiej wojny 

światowej, gdy, jak większość polskich 
zbiorów, warszawska kolekcja ponio-
sła dotkliwe straty, galeria starożyt-
na   działała nieprzerwanie do lipca 
2011  r. Wówczas, biorąc pod uwagę 
zarówno nieaktualną formę prezen-
tacji zabytków, jak i  stan wnętrz mu-
zealnych, ówczesna dyrekcja muzeum 

podjęła decyzję o  remoncie galerii 
i  rearanżacji ekspozycji. Intensywne 
prace ruszyły w 2017 r. i objęły dzie-
więć sal o łącznej powierzchni 716 m2.

Charakter nowej Galerii Sztuki Sta-
rożytnej współtworzy gra świateł i cie-
ni. Jasna kolorystyka ścian przywołuje 
obraz pustynnego piasku i  egipskiego 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

................................................................. 
1 |	Galeria	Sztuki	Starożytnej	
w	Muzeum	Narodowym	w	Warszawie	
po	rearanżacji	–	fragment	ekspozycji

2 |	Reliefowa	maska	w	formie	głowy	
byka	(protoma),	Iran	Zachodni,	Elam	
(?),	druga	połowa	2000	p.n.e.	(?),	
złoto,	filigran,	granulacja	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	w	Warszawie,	
dar	Janiny	i	Stanisława	Hemplów)

3 |	Fragment	posągu	boga	Amona	
z	rysami	twarzy	faraona	Tutanchamona,	
Egipt,	Karnak,	XVIII	dynastia,	
panowanie	Tutanchamona	(około	1336-
1327	p.n.e.),	sjenit	(depozyt	Muzeum	
Luwru,	z	kolekcji	Sabatier)

4 |	Papirus	mitologiczny	śpiewaczki	
Amona	Ta-hem-en-Mut,	ukazujący	
zmarłą	adorującą	boga	Re-Harachte	
i	bóstwa	zaświatów,	Egipt,	XXI	dynastia	
(około	1069-945	p.n.e.),	papirus	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie,	z	kolekcji	von	Minutoli)

.................................................................
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ekspozycja greckich waz, które opa-
trzono przedstawieniami z  mitologii 
i życia codziennego.

Większość zabytków w  Gale-
rii Sztuki Starożytnej należy do 
kolekcji Muzeum Narodowego 
w  Warszawie. Są wśród nich dary 
osób prywatnych (np. Władysława 

słońca. Rozświetlone przestrzenie są-
siadują z  mrokiem sal przypominają-
cych wnętrza antycznych grobowców 
i  rzymskich katakumb. Jedno z  po-
mieszczeń w  całości pokrywają hiero-
glify, inne przypomina wnętrza rzym-
skiego domu. Nowa Galeria Sztuki 
Starożytnej to także szlachetność ma-
teriałów wykorzystanych do jej budo-
wy, m.in. naturalnego malachitu, z któ-
rego wykonano elementy zdobień, 
czy marmuru posadzek pod greckimi 
i  rzymskimi posągami. Odległa prze-
szłość łączy się tu ze współczesną tech-
nologią. Zwiedzający będą mogli sko-
rzystać z  urządzeń multimedialnych. 
Ekspozycja jest w  pełni dostosowana 
do potrzeb osób z  niepełnosprawno-
ściami. Projekt aranżacji przygotowała 
i zrealizowała pracownia Nizio Design 
International.

Na wystawie można będzie zoba-
czyć m.in. tajemniczy sarkofag, skry-
wający mumię nieznanej kobiety, po-
chodzącą z Iranu złotą maskę w kształ-
cie głowy byka, rytualne ślepe wrota 
z mastaby egipskiego urzędnika imie-
niem Izi czy portret młodego chłopca 
pochodzący najpewniej z oazy Fajum 
w  Egipcie. W galerii zaprezentowane 
zostaną także niemal 10-metrowy, za-
pisany hieroglifami i  ilustrowany pa-
pirus z  Księgą Umarłych oraz bogata 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

5 |	Galeria	Sztuki	Starożytnej	w	Muzeum	
Narodowym	w	Warszawie	po	rearanżacji	–	
fragment	ekspozycji

6 |	Fragment	posągu	Apollina	Lykeiosa,	rzymska	
kopia	według	greckiego	oryginału	z	IV	w.	p.n.e.,	
Cesarstwo	Rzymskie,	pierwsza	połowa	II	w.	n.e.,	
marmur	(depozyt	Muzeum	Luwru)

7 |	Galeria	Sztuki	Starożytnej	w	Muzeum	
Narodowym	w	Warszawie	po	rearanżacji	–	
ekspozycja	rzeźby	portretowej

8 |	Maska	mumiowa,	Egipt,	Okres	Późny	(664-
332	p.n.e.),	kartonaż	(płótno	i	gips)	(depozyt	
Muzeum	Luwru)

9 |	Portret	chłopca,	Egipt,	Fajum,	druga	połowa	
II	w.	n.e.,	drewno,	enakustyka	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	w	Warszawie,	zakup	
w	1939	r.)

10 |	Amfora	czarnofigurowa	z	przedstawieniem	
Heraklesa	z	dzikiem	erymantejskim	i	Eurysteusza	
schowanego	w	beczce,	Ateny,	krąg	Malarza	
Antimenesa,	Grupa	Würzburg	199,	około	510	
p.n.e.,	glina	(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie	od	1946	r.;	pozyskana	ze	Śląska)

(zdjęcia: 1, 5, 7 – fot. Bartosz Bajerski; 2, 4, 6, 10 
– fot. Piotr Ligier / MNW; 3, 9 – fot. MNW; 8 – fot. 
Zbigniew Doliński / MNW)

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

5

6
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z  Gołuchowa oraz przedwojennych 
zbiorów niemieckich, m.in. ze Śląska, 
Królewca i  Braniewa, formowanych 
z zakupów na rynku antykwarycznym 
pod koniec XIX i na początku XX w. 
Na ekspozycji znajdą się także dzieła 
będące depozytami Muzeum Luwru 

i  prywatnego kolekcjonera Alexandra 
Guttmanna. Liczne obiekty pochodzą 
z  polskich wykopalisk prowadzonych 
w  czasach, gdy prawo pozwalało na 
pozyskanie części znalezisk odkrytych 
w toku prac archeologicznych.

☐

Semerau-Siemianowskiego), instytu-
cji (np. UNESCO) oraz dzieła zaku-
pione przez muzeum. Część obiektów 
pochodzi z  kolekcji, które po 1945  r. 
stały się częścią zbiorów MNW, m.in. 
Radziwiłłów z  Nieborowa, Potoc-
kich z  Jabłonnej czy Czartoryskich 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

8 9 10

7
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2.	 Adrian	 Tync	 –	 fotografia:	
strych	 kamienicy	 mieszczań-
skiej	 przy	 ul.	 Siemianowickiej	
46	 w	 Chorzowie	 (http://bit.ly/
WLZ_ChorzowStrych);	
3.	Marian	Naworski	–	fotografia:	
EC2	 Łódź	 (http://bit.ly/WLZ_
EC2).

Wyróżnienia	 otrzymali:	 Sła-
womir	 Milejski,	 Aneta	 Pawska	
i	Flathamster,	Katapita,	Dieglop.

Kategoria	
„Nagroda	dla	fotografa”:

1.	Sławomir	Milejski,	 autor	388	
załadowanych	 w	 2020	 r.	 zdjęć	

konkursowych.	 Jury	 doceniło	
połączenie	 wysokiej	 liczby	 foto-
grafii	 z	 konsekwentnie	 wysoką	
jakością,	 wartością	 dokumenta-
cyjną	 i	 dobrą	 techniką	 wykona-
nia	zdjęć.
2.	 Aneta	 Pawska,	 autorka	
45	 zgłoszonych	 do	 konkursu	

Konkurs	 „Wiki	 Lubi	 Zabytki”	
to	 otwarty	 konkurs	 fotogra-

ficzny,	którego	celem	jest	sfoto-
grafowanie	 wszystkich	 obiektów	
mających	 status	 zabytku	 nie-
ruchomego	 i	 wpisanych	 do	 wy-
kazów	 zabytków	 prowadzonych	
przez	 Wojewódzkich	 Konserwa-
torów	 Zabytków.	 Jego	 ideą	 jest	
zgromadzenie	 tej	 dokumenta-
cji	 polskiego	 dziedzictwa	 ma-
terialnego	 i	 udostępnienie	 jej	
bezpłatnie	 każdemu	 na	 świecie.	
Jest	 to	możliwe	 dzięki	 temu,	 że	
konkursowe	 fotografie	 staną	 się	
częścią	 zasobów	 multimedial-
nych	Wikimedia	Commons	i	będą	
mogły	 ilustrować	 hasła	 w	 Wiki-
pedii	w	 jej	niemal	300	wersjach	
językowych.	 Fotografie	 będą	
mogły	 też	 być	 używane	 w	 wy-
dawnictwach	 edukacyjnych	 czy	
turystycznych.	Konkurs	 jest	 czę-
ścią	 światowej	 inicjatywy	 Wiki	
Loves	Monuments.	Dziesięć	naj-
lepszych	 zdjęć	 tegorocznej	 edy-
cji	 „Wiki	 Lubi	 Zabytki”	 trafi	 do	
międzynarodowego	 finału	 kon-
kursu,	gdzie	będzie	 rywalizować	
ze	 zdjęciami	 z	 kilkudziesięciu	
krajów.	

Do	konkursu	 zgłoszono	wiele	
wspaniałych	 prac,	 a	 zasoby	 Wi-
kimedia	Commons	zwiększyły	się	
znacząco!	 Wybór	 był	 niezwykle	
trudny,	 jury	 obradowało	 inten-
sywnie	 i	 po	 długich	 dyskusjach	
wskazało	 laureatów	 „Wiki	 Lubi	
Zabytki”	2020.

Kategoria	
„Najlepsza	pojedyncza	

fotografia”:
1.	Marian	Naworski	–	fotografia:	
Zespół	 Pałacowy	 w	 Bratoszewi-
cach	 (http://bit.ly/WLZ_Ogro-
dZimowy);

Wyniki Konkursu „Wiki Lubi Zabytki” 2020

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

1 |	Marian	Naworski,	„Zespół	
Pałacowy	w	Bratoszewicach	–	widok	
ogrodu	zimowego	oraz	słynnego	
fortepianu”

2 |	Adrian	Tync,	„Strych	
kamienicy	mieszczańskiej	przy	
ul.	Siemianowickiej	46	w	Chorzowie”

1

2
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w	2020	 r.	 zdjęć,	 z	 których	 każ-
de	 charakteryzowało	 się	wysoką	
jakością	 i	 interesującym	ujęciem	
tematu.
3.	Witia,	autor	101	zgłoszonych	
do	konkursu	zdjęć,	dobrze	tech-
nicznie	 opracowanej	 dokumen-
tacji	budynków.

W	konkursie	przyznane	zosta-
ły	 także	 nagrody	 w	 kategoriach	
tematycznych.

Kategoria	
„Zabytki	Poznania”:

1.	Reni-es	–	fotografia:		Katedra	
w	 Poznaniu	 (http://bit.ly/WLZ_
PoznanKatedra);
2.	 Błażej	 Cisowski	 –	 fotogra-
fia:	 Zamek	 Cesarski	 w	 Poznaniu	
(http://bit.ly/WLZ_ZamekCesar-
ski);
3.	 Aneta	 Pawska	 –	 fotogra-
fia:	 Cmentarz	 Zasłużonych	

Wielkopolan	w	Poznaniu	(http://
bit.ly/WLZ_CmentarzWielkopo-
lan).

Kategoria	
„Detal	architektoniczny	

na	Wawelu”:
1.	 Marcin	 Konsek	 –	 fotografia:	
Fortyfikacje	Wzgórza	Wawelskie-
go	 (http://bit.ly/WLZ_Fortyfi-
kacjeWawelskie);
2.	FEljan3	–	fotografia:	krużgan-
ki	 Wawelu	 (http://bit.ly/WLZ_
KruzgankiZKW);
3.	 Kameron1304	 –	 fotografia:	
zdobienia	 na	 łuku	 wejściowym	
na	 dziedziniec	 Zamku	 Królew-
skiego	na	Wawelu	(http://bit.ly/
WLZ_DziedziniecZKW).

Kategoria	
„Zabytki	Chorzowa	i	zabytki	
związane	z	hutnictwem”:

1.	 Qbot	 –	 fotografia:	 	 dawna	
huta	 „Uthemann”	 (http://bit.
ly/WLZ_HutaUthemanna);
2.	 Agnieszka	 Śmigiera	 –	 fo-
tografia	 Dom	 Kultury	 Zakła-
dów	 Azotowych	 w	 Chorzowie	
(http://bit.ly/WLZ_Chorzow-
DomKultury).

Wszystkie	 nagrodzone	 fo-
tografie	 można	 zobaczyć	 na	
stronie	 organizatora	 konkur-
su:	 https://wikimedia.pl/blog/ 
2020/11/27/wyniki-konkursu-
-wiki-lubi-zabytki-2020/.	 Stro-
na	konkursu:	https://wikimedia.
pl/zabytki/.	

„Spotkania	 z	 Zabytkami”	 są	
patronem	 medialnym	 konkursu	
„Wiki	Lubi	Zabytki”	2020.

☐

3 | Marian 
Naworski,	
„EC2	Łódź	–	
w	oddali	widać	
nieczynną	
już	chłodnię	
kominową”

4 | Aneta 
Pawska,	
„Cmentarz	
Zasłużonych	
Wielkopolan	
w	Poznaniu”

5 | 
Kameron1304,	
„Zdobienia	
na	łuku	
wejściowym	
na	dziedziniec	
Zamku	
Królewskiego	
na	Wawelu”

6 |	Qbot,	
„Dawna	huta	
»Uthemann«”

6

5
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w Warszawie, zorganizowanym 
przez Narodowy Instytut Fryde-
ryka Chopina”.

Z	 kolei	 o	 pianinie	 firmy	
Pleyel	 z	 1843	 r.	 (numer	 se-
ryjny	 10112),	 na	 którym	 gry-
wał	 Fryderyk	 Chopin,	 a	 Alexei	
Lubimov	 dokonał	 nagrań	 wy-
branych	 przez	 siebie	 utworów	
(w	 sierpniu	 2019	 r.	 w	 Studiu	
Koncertowym	 Polskiego	 Ra-
dia	 im.	 Witolda	 Lutosławskiego	
w	 Warszawie)	 szerzej	 napisał	
w	rozdziale	Pianino Chopina	wy-
bitny	 znawca	 tego	 przedmiotu	
Beniamin	 Vogel.	 Stąd	 wiemy,	
że	 „W 1843 roku kompozytor 
osobiście wybrał w wytwórni 
Pleyela do swego apartamentu 
[w	 Paryżu] pianino z numerem 
seryjnym 10113, i jednocześnie 

podobny instrument nr 10112 
dla swojej sąsiadki, księżnej Na-
talii Obreskoff. Zapewne często 
sam na nim grywał podczas wi-
zyt towarzyskich”.	 I	 dalej:	 „Ze 
względu na pochodzenie księż-
nej instrument ten ma specjal-
ną obudowę meblową w »stylu 
rosyjskim«. Całość fornirowana 
rzadkim czarnym palisandrem, 
dyskretnie obramowana listwa-
mi z tzw. perełek pokrytych brą-
zem złoconym. Bogato zdobione 
ornamentami roślinnymi i brą-
zem złoconym są jedynie pe-
dały. Wewnątrz aparat brzmie-
niowy tworzy rama z napiętymi 
pionowo strunami w chórach 
2- i 3-strunowych dla poszcze-
gólnych dźwięków. […].	Dekadę 
temu natrafił nań Olivier Mallory 

ze znanej francuskiej kolekcji 
instrumentów Palace Pianos. 
Obudowa była »odmłodzona« 
farbami w zielono-żółtej kolory-
styce z kwiatowym ornamentem 
na drzwiach górnych. Mechanika 
wewnętrzna również wymagała 
wielu zabiegów renowacyjnych. 
Kolejny Olivier, znakomity pa-
ryski budowniczy i konserwator 
historycznych instrumentów kla-
wiszowych Amerigo Olivier Fa-
dini przy współpracy z Massimi-
liano de Mario, a potem samo-
dzielnie, pieczołowicie odtwo-
rzył oryginalną obudowę instru-
mentu przywracając jej dawny 
blask z czasów Chopina. Równie 
mrówczej pracy wymagała reno-
wacja mechaniki młoteczkowej 
i aparatu brzmieniowego […].	

Narodowy	 Instytut	 Frydery-
ka	 Chopina,	 wydawca	 płyty	

CD Alexei Lubimov – Chopin, 
Bach, Mozart, Beethoven	 po-
daje,	że	zapisane	na	niej	zosta-
ło	 „Niezwykłe, mądre, bardzo 
osobiste, kameralne spotka-
nie z muzyką. Specjalny wybór 
utworów Chopina, Bacha, Mo-
zarta i Beethovena, nagrany 
przez arcymistrza wykonawstwa 
historycznego na pianinie, na 
którym grywał w Paryżu sam 
Chopin”. Kto	 jest	 tym	 arcymi-
strzem?	 Jakie	 były	 losy	 związa-
nego	 z	 Chopinem	 instrumentu?	
No,	 i	 może	 najważniejsze:	 czy	
utwory	 dawnych	 mistrzów	 wy-
konywane	 na	 instrumentach	
z	epoki	to	tylko	moda,	czy	może	
coś	więcej?

Odpowiedzi	na	pierwsze	dwa	
pytania	nasuną	się	same	po	za-
poznaniu	się	z	 treścią	książecz-
ki	 dołączonej	 do	 płyty	 CD	 Ale-
xei Lubimov – Chopin, Bach, 
Mozart, Beethoven.	 Czytamy	
w	 niej,	 że	 Alexei	 Lubimov	 to	
„Jeden z najbardziej oryginal-
nych współczesnych muzyków. 
Po ukończeniu studiów u Hen-
ryka Neuhausa był pierwszym, 
który rozbudził w środowisku 
Konserwatorium Moskiewskiego 
zainteresowanie muzyką ba-
rokową (w szczególności wy-
konywaną na instrumentach 
historycznych) oraz współcze-
sną. Jest również wybitnym 
interpretatorem dzieł klasycy-
zmu i romantyzmu. Wystąpił 
z najsłynniejszymi orkiestrami 
[…]. Artysta wielokrotnie go-
ścił na festiwalu »Chopin i jego 
Europa«, a w 2018 roku był 
jurorem 1. Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego na 
Instrumentach Historycznych 

Chopin i inni – ożywianie  
dawnych instrumentów muzycznych

1

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

1 |	Pianino	firmy	Pleyel,	1843,	
nr	seryjny	10112	(w	zbiorach	
Narodowego	Instytutu	Fryderyka	
Chopina	w	Warszawie)	
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z	epoki	to	tylko	moda,	czy	może	
coś	więcej?)	będzie	możliwa	do-
piero	 po	 wysłuchaniu	 wydanej	
w	 ubiegłym	 roku	 płyty	 NIFC-u.	 
Jaka	 jednak	 nie	 byłaby	 to	 od-
powiedź,	 już	 teraz	 wiemy,	
że	 –	 niezależnie	 od	 sukcesów	
funkcjonujących	od	 kilku	 dekad	
renomowanych	europejskich	ze-
społów	 orkiestrowych	 wykonu-
jących	 utwory	 na	 zabytkowych	
instrumentach	oraz	niedawnego	

recitalu	 Marii	 Gabryś-Heyke	
na	 fortepianie	 skrzydłowym	
z	 1830	 r.	 firmy	 Krall	 &	 Seidler	
w	 Warszawie	 (zob.	 „Spotkania	
z	 Zabytkami”,	 nr	 7-8,	 2020,	
s.	 70-71)	 −	 wykonanie utwo-
rów	 Chopina,	 Bacha,	 Mozarta	
i	Beethovena	na	pianinie	Pleyela	
z	1843	r.	w	interpretacji	Alexeia	
Lubimova	to	kolejny	krok	w	od-
krywaniu	 tajemnicy	 brzmienia	
utworów	 muzycznych	 w	 dawno	
minionych	latach.

Wojciech	Przybyszewski

W międzyczasie instrument stał 
się własnością współpracującego 
z Palace Pianos znanego pianisty 
Alexa Szilasiego, specjalizujące-
go się w grze na instrumentach 
historycznych. On to przekazał 
pianino Narodowemu Instytuto-
wi Fryderyka Chopina w 2018 
roku”.

Odpowiedź	na	pytanie	trzecie	
(czy	 utwory	 dawnych	 mistrzów	
wykonywane	 na	 instrumentach	

W grudniu	ubiegłego	roku	nakładem	Towarzystwa	im.	Fryderyka	Chopina	(TiFC)	ukazał	się	kolejny,	28.	już	tom	„Rocznika	Chopinowskiego”.	W	li-
czącej	 276	 stron	 publikacji	 można	 znaleźć	 wiele	 interesujących	 artykułów	
związanych	bezpośrednio	lub	pośrednio	z	naszym	wybitnym	kompozytorem,	
wśród	 których	 na	 szczególną	 uwagę	 zasługują	 m.in.	 informacja	 o	 historii	
i	działalności	TiFC-u	oraz	artykuły	o	nieznanych	źródłach	dotyczących	reper-
tuaru	ćwiczeń	i	poglądów	pedagogicznych	Fryderyka	Chopina,	a	także	o	po-
bycie	 kompozytora	w	 towarzystwie	 George	 Sand	w	Genui	w	maju	 1839	 r.	
Natomiast	 praktyczny	 wymiar	 ma	 umieszczony	 na	 końcu	 publikacji,	 przed	
indeksem	nazwisk	(s.	235-263),	szczegółowy	wykaz	zawartości	poprzednich	
tomów	 „Rocznika	 Chopinowskiego”	 (T.	 1-27,	 wydawnictwo	 ukazywało	 się	
w	 latach	1956-2001,	 a	 po	wznowieniu	w	2018	 r.	 ukazuje	 się	
nadal).

Wydaje	 się,	 że	 największym	 zainteresowaniem	 czytelników	
„Spotkań	z	Zabytkami”	powinny	cieszyć	się	w	tym	tomie	rocz-
nika	dwa	obszerne	artykuły:	Krzysztofa	Dorcza	Warszawskie po-
mniki Fryderyka Chopina w drugiej połowie XIX wieku	(s.	109-
141)	i	Piotra	Dahliga	Fryderyk Chopin na znaczkach pocztowych 
(s.	143-206).

W	konkluzji	 pierwszego	artykułu	 czytamy,	 że	„z prasy i li-
teratury najwięcej wiadomo o zrealizowanych pomnikach au-
torstwa Syrewicza i Marconiego, znacznie mniej o projekcie 
Godebskiego i o konkursie ogłoszonym przez WTŁ [Warszawskie	

Towarzystwo	 Łyżwiarskie], a najmniej o projekcie pierwszego z wymienio-
nych rzeźbiarzy” oraz,	że „w dziewiętnastowiecznej Warszawie władze car-
skie zgodziły się jedynie na dwa skromne pomniki Chopina przeznaczone do 
wnętrz, a więc o ograniczonym zasięgu oddziaływania. Zezwoliły ponadto 
na umieszczenie figury kompozytora, niepełniącej roli pomnika, na gmachu 
filharmonii. Nie wyraziły natomiast zgody na pomnik wolno stojący, który 
rozbudziłby narodowe dążenia Polaków”.

Autor drugiego,	bogato	ilustrowanego	artykułu	(62	kolorowe	reprodukcje	
walorów	filatelistycznych	ze	zbiorów	własnych	P.	Dahliga:	znaczków	poczto-
wych	i	ich	projektów,	listów	lotniczych,	kopert	Pierwszego	Dnia	Obiegu,	kart	
pocztowych	i	analogicznych,	karnetów,	bloków	i	arkusików,	stempli	eksplo-

atacyjnych	 i	okolicznościowych,	a	 także	datowników)	nie	 tylko	
omówił	 liczne	 filatelia,	 lecz	 także	 zestawił	 dane	 statystyczne	
wydawnictw	 pocztowych	 poświęconych	 Fryderykowi	 Chopinowi	
z	 lat	 1927-2017	w	 Polsce	 i	 na	 świecie.	 Co	wynika	 z	 tego	 ze-
stawienia?	 Na	 przykład	 to,	 że	 pod	względem	 liczby	 wydanych	
w	tym	czasie	znaczków	o	wskazanej	tematyce	drugie	miejsce,	po	
Polsce	 (31	 znaczków),	 zajmuje	Gwinea	Bissau	 (13	 znaczków),	
trzecie	–	emirat	Adżman	(należący	do	Zjednoczonych	Emiratów	
Arabskich;	8	znaczków),	a	Francja,	w	której	żył	i	tworzył	Chopin	
(2	znaczki)	plasuje	się	w	tym	wykazie	na	odległym	miejscu.	Ta-
kich	i	innych	zaskakujących	informacji	znajdzie	czytelnik	w	naj-
nowszym	wydaniu	„Rocznika	Chopinowskiego”	jeszcze	wiele.

Spotkanie z książką

ROCZNIK	CHOPINOWSKI	TOM	28

2 | 3 |	Okładka	płyty	CD	Alexei 
Lubimov – Chopin, Bach, Mozart, 
Beethoven,	wyd.	Narodowy	Instytut	
Fryderyka	Chopina,	Warszawa	2020

4 |	Tabliczka	firmowa	Pleyela	
na	zabytkowym	pianinie

...........................................................
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niezwykle	 trudnym	 zadaniem.	
W	jaki	sposób	ciekawie	opowie-
dzieć	 o	 zabytkach,	 bez	 możli-
wości	ich	zobaczenia?	Jak	prze-
konać	 dzieci,	młodzież,	 ale	 też	
dorosłych	 do	 zainteresowania	
dziedzictwem?	 Jak	 zachęcić	 do	
poszukiwań	 rodzinnych	 historii	
i	tradycji?

Narodowy	Instytut	Dziedzictwa	
postanowił	wyjść	naprzeciw	ocze-
kiwaniom	 społeczeństwa	 i	 stwo-
rzyć	dostępny	dla	wszystkich	por-
tal	 „NID/Edukacja”,	 poświęcony	
szeroko	 pojętej	 tematyce	 związa-
nej	z	dziedzictwem.	Po	miesiącach	
pracy	–	zbierania	informacji	i	two-
rzenia	 podstawowej,	 zrozumiałej	
dla	każdego	bazy	wiedzy	–	strona	
www.edu.nid.pl	 miała	 swoją	 pre-
mierę	1	lipca	2020	r.

Szybko	 okazało	 się,	 że	 plat-
forma,	 stworzona	 docelowo	 dla	

pracowników	 sektora	 edukacji	
i	 kultury,	 stała	 się	 przyjaznym	
miejscem	 również	 dla	 rodziców	
i	 opiekunów	 szukających	 cieka-
wych	pomysłów	zabaw	dla	dzie-
ci,	 a	 także	 dla	 dorosłych	 osób	
zainteresowanych	 poznawaniem	
w	atrakcyjny	sposób	różnych	ele-
mentów	dziedzictwa.	Na	portalu	

znajdą	 coś	 dla	 siebie	 zarówno	
nauczyciele	 i	 edukatorzy	 szu-
kający	 materiałów	 do	 edukacji	
regionalnej,	 lekcji	 o	 architektu-
rze	 czy	pomysłu	na	grę,	 jak	 i	 ci	
wszyscy,	 którzy	 chcą	 zorganizo-
wać	wycieczkę,	poznać	najbliższą	
okolicę	czy	ciekawie	spędzić	czas	
w	gronie	rodziny.

Portal	 www.edu.nid.pl	 skła-
da	 się	 z	 czterech	 zasadniczych	
grup	 tematycznych:	 materiałów	
edukacyjnych,	 bazy	 wiedzy,	 in-
spiracji	i	wydarzeń.	Dostępna	na	

stronie	 wyszukiwarka	 pozwala	
ograniczyć	 wybór	 do	 konkret-
nych	 rodzajów	 materiałów,	 te-
matyki	 i	 grupy	 docelowej.	 „Ma-
teriały	 edukacyjne”	 to	 ogromny	
zbiór	 scenariuszy	 lekcji,	 mate-
riałów	wideo,	prezentacji	 i	 gier,	
który	 pozwala	 zaciekawić	 nawet	
najbardziej	 wymagającego	 od-

biorcę.	 W	 zakładce	
„Baza	 wiedzy”	 zebra-
ne	 zostały	 podsta-
wowe,	 ale	 nie	 zawsze	
oczywiste	 definicje	
i	 informacje	 o	 dzie-
dzictwie.	 Podstrona	
„Inspiracje”	 to	 przy-
gotowane	przez	insty-
tucje	kultury	i	prywat-
ne	osoby	relacje	z	wy-
darzeń	 i	 projektów	
edukacyjnych	 związa-
nych	 z	 dziedzictwem,	
a	także	opis	osiągnię-
tych	 w	 tych	 działa-
niach	 efektów.	 Z	 ko-
lei	 „Kółko	 kulturowe”	
to	 seria	 podcastów,	
w	których	aktor	i	pre-
zenter	Łukasz	Nowicki	
rozmawia	o	ciekawych	
aspektach	dziedzictwa	
z	 ekspertkami	 i	 edu-
katorkami.	 Ostatnia	
zakładka	 –	 „Wydarze-
nia”	 –	 dotyczy	 takich	
przedsięwzięć,	 jak	
planowane	 warsztaty,	
konkursy,	 szkolenia,	
wykłady.

Przygotowane	 przez	 Naro-
dowy	 Instytut	 Dziedzictwa	 we	
współpracy	 z	 ogólnopolskimi,	
regionalnymi	i	lokalnymi	instytu-
cjami	kultury,	muzeami	i	organi-
zacjami	pozarządowymi	materia-
ły	 na	 stronie	www.edu.nid.pl	 to	
platforma,	 która	 pozwala	 dzie-
lić	 się	 wiedzą,	 doświadczeniem	
i	efektami	własnej	pracy	w	popu-
laryzacji	 zagadnień	 związanych	
z	dziedzictwem.

Dominika	Dziewczopolska

Upowszechnianie	 wiedzy	
o	dziedzictwie	stanowi	jedno	

z	 najważniejszych	 zadań,	 przed	
jakim	 stają	 każdego	 dnia	 setki	
nauczycieli,	 edukatorów,	 muze-
alników,	 pracowników	 kultury.	
Jest	to	niezwykle	odpowiedzialne	
i	pasjonujące	zajęcie,	od	którego	
niejednokrotnie	zależy	podejście	

i	dbałość	młodych	pokoleń	o	hi-
storię,	 kulturę	czy	właśnie	dzie-
dzictwo.	Nie	ma	cienia	wątpliwo-
ści,	iż	dzięki	pasji	i	popularyzacji	
otaczającego	 nas	 dziedzictwa	
przetrwał	 niejeden	 zrujnowany	
przez	 czas	 zabytek,	 zapomniany	
zwyczaj	czy	tradycja.

Kiedy	 na	 początku	 2020	 r.,	
ze	 względu	 na	 pandemię	 koro-
nawirusa	 SARS-CoV-2,	 społe-
czeństwo	 zostało	 poddane	 na-
rodowej	 kwarantannie,	 nauczy-
ciele	 i	 edukatorzy	 stanęli	 przed	

Portal edukacyjny  
Narodowego Instytutu Dziedzictwa
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W południowej	 części	 Mazow-
sza,	 w	 Nowym	Mieście	 nad	

Pilicą,	 funkcjonuje	 od	 80	 lat	
skromny,	 niepozorny	 sklep	 ro-
dziny	 Nowiszewskich,	 w	 którym	
zawsze	 można	 było	 kupić	 rze-
czy	nieosiągalne	gdzie	 indziej	−	
farbki	 do	 tkanin,	 ultramarynę,	
saletrę,	drożdże	winne,	artykuły	
pasmanteryjne,	 piśmiennicze,	
fryzjerskie,	 gospodarstwa	 do-

mowego,	 zabawki,	 obuwie,	 ar-
tykuły	 zoologiczne,	 wędkarskie.	
Właściwie	wszystko,	z	wyjątkiem	
towarów	spożywczych…

Zapewne	 są	 w	 Polsce	 star-
sze	 sklepy.	 W	 internecie	 można	
znaleźć	 informacje	 o	 sklepach	
spożywczych	 –	w	 Krakowie	 przy	
ul.	 Rajskiej,	 który	działa	97	 lat,	
czy	w	Warszawie	przy	ul.	Bema,	
młodszym	o	lat	10,	albo	o	apte-
ce	 na	 warszawskim	 Grochowie,	

założonej	w	1937	r.	Sklep	funk-
cjonujący	 nieprzerwanie	 od	 80	
lat	 w	 Nowym	 Mieście	 to	 jednak	
fenomen.	To	już	nie	sklep,	to	in-
stytucja,	trwale	obecna	w	struk-
turze	miasta.	

Sklep	 rodziny	 Nowiszewskich	
w	Nowym	Mieście	został	 założo-
ny	 przez	 seniora	 rodu,	 Wincen-
tego	 Nowiszewskiego,	 oraz	 jego	
synów,	 Stanisława	 (ur.	 1913)	

i	Jana	(ur.	1920),	na	krótko	przed	
drugą	wojną	światową	w	budyn-
ku	odkupionym	w	1938	r.	od	Ży-
dów,	którzy	wyjechali	z	Polski	do	
Nowego	 Jorku.	 W	 czasie	 wojny	
był	 to	 sklep	 mięsny	 z	 masarnią	
w	 piwnicy;	 Wincenty	 i	 Jan	 byli	
masarzami.	 Zakład	w	 tych	 trud-
nych	czasach	mógł	funkcjonować	
dzięki	 szczęśliwemu	 zdarzeniu.	
Pewnego	 dnia,	 kiedy	 w	 masar-
ni	 robiono	 wędliny,	 wszedł	 do	

Osiemdziesięciolatek

1 |	Sklep	
rodziny	
Nowiszewskich	
w	Nowym	
Mieście	nad	
Pilicą

2 |	Schody	
do	sklepu	
te	same	od	
kilkudziesięciu	
lat

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

2
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PROBLEMY	MODERNIZACJI	
KOLEKCJONERSKICH	MUZEÓW	SZTUKI

Pod	koniec	2020	 r.	nakładem	wydawnictwa	Narodowego	 Instytutu	Muzeal-
nictwa	i	Ochrony	Zbiorów	w	serii	Biblioteka NIMOZ	ukazała	się	książka	Anny	

i	Artura	Jasińskich	Stare kolekcje – nowa architektura. O problemach moderni-
zacji kolekcjonerskich muzeów sztuki.	

Autorzy	przeprowadzili	w	publikacji	analizę	przyczyn	i	skutków	dokonywanych	
współcześnie	modernizacji	 kolekcjonerskich	muzeów	 sztuki.	W	 pierwszych	 roz-
działach	przedstawili	 losy	dwóch	największych	 instytucji	zajmujących	się	muze-
alnictwem	i	badaniami	historii	sztuki,	u	źródeł	których	leżały	kolekcje	prywatne:	
Solomon	R.	Guggenheim	Foundation	z	Nowego	 Jorku	 i	The	 J.	Paul	Getty	Trust	
z	Los	Angeles.	Na	ich	przykładach	omówili	zjawiska	globalizacji	i	komercjalizacji	
muzealnictwa	oraz	przedstawili	koncepcję	tzw.	nowego	muzealnictwa.	Do	szcze-
gółowego	opracowania	w	kolejnych	rozdziałach	Anna	i	Artur	Jasińscy	wybrali	dzie-
sięć	muzeów,	które	w	ostatnim	czasie	zostały	rozbudowane	lub	nadal	są	w	trak-
cie	przekształceń.	Są	to:	Dulwich	Picture	Gallery	i	Wallace	Collection	w	Londynie	
(Wielka	Brytania),	 Isabella	Stewart	Gardner	Museum	w	Bostonie	(USA),	Barnes	
Collection	w	Filadelfii	(USA),	Kröller-Müller	Museum	w	De	Hoge	Veluwe	National	
Park	(Holandia),	Kimbell	Art	Museum	w	Forth	Worth	w	Teksasie	(USA),	Calouste	
Gulbenkian	Museum	w	Lizbonie	(Portugalia),	Whitney	Museum	of	American	Art	
i	The	Frick	Collection	w	Nowym	Jorku	(USA)	oraz	Muzeum	Książąt	Czartoryskich	
w	Krakowie	(Polska).	

Muzea	te	od	lat	funkcjonują	jako	miejsca	otwarte	dla	publiczności.	Z	czasem	
ich	zaplecza	i	infrastruktura	okazały	się	niewydolne	wobec	rosnącej	liczby	odwie-
dzających,	 co	 spowodowało	 decyzje	 o	modernizacjach	 placówek.	 Nasuwają	 się	

więc	 pytania:	 czy	 współczesne	 modernizacje	 muzeów	
kolekcjonerskich	mogą	zniszczyć	równowagę	między	za-
wartą	w	nich	ideą	a	materią,	z	jakiej	zostały	stworzone?	
Jak	dostosować	je	do	współczesnych	standardów	muze-
alnictwa	i	do	potrzeb	szerokiej	publiczności,	zachowując	
przy	 tym	 ich	 integralność	 i	 pierwotny	 charakter?	 Jak	
modernizować	muzea	kolekcjonerskie	nie	 zabijając	 ich	
ducha?	

Autorzy	postawili	na	wstępie	dwie	hipotezy	badaw-
cze	–	pozytywną	 i	 negatywną.	 Ta	pierwsza	 zakłada,	 że	
„współczesne przekształcenia muzeów kolekcjonerskich 
są obiektywną koniecznością związaną ze wzrostem ich 

popularności oraz zmianą społecznej roli muzeów i sposobów ich funkcjonowania”.	
Druga	–	że „stare muzea kolekcjonerskie stały się u progu XXI w. ofiarami procesu 
komercjalizacji muzeów, dążenia ich władz do poszerzenia pola działalności, a przez 
to zwiększenia frekwencji, konkurencyjności i zyskowności”.

Po	przeprowadzonej	analizie	autorzy	doszli do	wniosku,	że	„najlepiej znoszą 
przekształcenia muzea kolekcjonerskie o charakterze krajobrazowym, galerie 
osadzone w otoczeniu parkowym lub ogrodowym, o słabych lub otwartych for-
mach architektonicznych, w których kolekcje były tworzone z myślą o ich dalszej 
rozbudowie” (np.	Kröller-Müller	Museum	w	De	Hoge	Veluwe	National	Park).	Ina-
czej	rzecz	ma	się	ze	śródmiejskimi	rezydencjami	kolekcjonerskimi,	tzw.	muzeami	
domowymi.	Brak	miejsca	uniemożliwia	dobudowywanie	dodatkowych	obiektów	
przejmujących	potrzebne	funkcje,	dlatego	często	ich	rozbudowy	sprowadzają	się	
do	realizacji	kubatur	podziemnych	i	lepszego	wykorzystania	dziedzińców	(np.	Wal-
lace	Collection	w	Londynie,	The	Frick	Collection	w	Nowym	Jorku	i	Muzeum	Książąt	
Czartoryskich	w	Krakowie).	Trzeci	model	polega	na	kreacji	nowej	formy	w	nowym	
otoczeniu,	a	przykładem	może	tu	być	nowy	gmach	Whitney	Museum	of	American	
Art	w	Nowym	Jorku.

Zdaniem	autorów:	„Kolekcjonerskie muzea sztuki – zarówno te powstałe nie-
gdyś, jak i te powstające dziś – z ich kameralną, utrzymaną w skali człowieka 
przestrzenią i kolekcjami wyrosłymi z pasji ich twórców, stanowią skuteczne an-
tidotum na największe bolączki współczesnego muzealnictwa: manię wielkości 
i obsesję multimedialności. To oczywiste, że siedziby tych instytucji muszą być 
utrzymywane w należytym stanie i dostosowywane do wymagań współczesnej 
publiczności, czyli muszą podlegać stałym procesom przemian i modernizacji. 
Jednak należy pamiętać o przestrodze prof. Żygulskiego – ich przekształcenia nie 
mogą naruszyć stanu kruchej równowagi panującej pomiędzy duchem kolekcji 
a materią budynku”.

Ta	obszerna	(332	strony),	bogato	ilustrowana	publikacja	zawiera	też	szczegó-
łową	bibliografię	i	indeks	osób.
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wyrobów,	zobaczył,	że	produkcja	
utrzymana	 jest	 w	 „niemieckiej”	
czystości	i	pozwolił	dalej	funkcjo-
nować.	Wincenty	zginął	pod	gru-
zami	szpitala	w	czasie	powstania	
warszawskiego.

Sklep	mięsny	istniał	do	końca	
wojny,	a	przebranżowiony	 został	
prawdopodobnie	 już	 po	 wyzwo-
leniu.	 Najpierw	 była	 to	 „Księ-
garnia”,	 w	 której	 sprzedawano	
książki	 i	 artykuły	 piśmienne.	

Stanisław,	pracujący	przed	wojną	
jako	 subiekt	 w	 księgarni	 prowa-
dzonej	przez	zakon	braci	 św.	 Jó-
zefa	przy	ul.	Warszawskiej	w	No-
wym	 Mieście,	 zatrudnił	 brata	
Jana	 jako	 sprzedawcę.	 Z	 czasem	
księgarnia	 zmieniła	 się	 w	 sklep	
z	różnościami	i	otrzymała	nazwę	
„Upominki”.	 Stopniowo	 docho-
dziły	artykuły	przemysłowe,	takie	
jak	dekoracje	choinkowe,	artyku-
ły	 komunijne,	 obrączki	 ślubne.	
Po	 potrzebne	 przedmioty	 ludzie	
zjeżdżali	z	całej	okolicy.	

Po	 przedwczesnej	 śmierci	
w	 1951	 r.	 Stanisława	 (miał	 36	
lat)	właścicielem	 sklepu	 stał	 się	
Jan.	 Prowadził	 go	 przez	 niemal	
50	 lat,	 najpierw	 z	 pomocą	 żony	
Rozalii,	 a	 potem	 najmłodsze-
go	 syna,	 Macieja	 (od	 1985	 r.).	
Maciej	 przejął	 sklep	 w	 2000	 r.	
Oficjalnie	 nosi	 on	 nazwę	 „Sklep	
Wokulskiego	 –	 artykuły	 różne”	
–	 to	 ukłon	 w	 stronę	 kupieckiej	
tradycji.	Właściciel	ma	ogromny	
szacunek	do	przeszłości,	dlatego	
wyposażenie	sklepu	nie	zmieniło	
się	przez	lata.	Te	same	lady,	pół-
ki,	regały,	te	same	okiennice,	te	
same	 kamienne	 schody,	wytarte	
tysiącami	 stóp	 wiernych	 klien-
tów.

Stopniowo	asortyment	się	po-
szerzał	o	artykuły	pasmanteryjne	
(koronki,	nici,	wstążki,	włóczka,	
sznurowadła,	 sznury),	 piśmien-
nicze	(bibuły,	pisaki,	długopisy),	
fryzjerskie,	gospodarstwa	domo-
wego,	zabawki,	obuwie,	artykuły	
zoologiczne,	wędkarskie.	Artyku-
łów	 coraz	 więcej,	 miejsca	 coraz	
mniej,	 ale	 wybór	 towarów	 do-
stosowany	jest	do	potrzeb	rynku.	
Jeśli	klienci	pytają	o	artykuł,	któ-
rego	do	tej	pory	sklep	nie	prowa-
dził,	 to	 z	 całą	pewnością	pojawi	
się	on	wkrótce.	Pan	Maciej	reali-
zuje	również	indywidualne	zamó-
wienia.	Dla	wielu	klientów	zagad-
ką	jest,	jak	orientuje	się	on	w	ta-
kiej	masie	towaru…	A	wiemy,	że	
orientuje	 się	 świetnie,	 czasem	
tylko	 trzeba	 poczekać	 kilka	 lub	
kilkanaście	minut	 na	 znalezienie	
potrzebnej	rzeczy.

Jan	 Nowiszewski	 odszedł	 kil-
kanaście	lat	temu,	za	to	pani	Ro-
zalia,	jego	żona	i	mama	Macieja,	
obchodziła	niedawno	96	urodzi-
ny.	Jest	w	znakomitej	kondycji!

Jolanta	Strumiłło

sklepu	niejaki	Hoffman,	Niemiec,	
którego	 się	 wszyscy	 bali	 i	 od	
którego	 wiele	 w	mieście	 zależa-
ło.	 Jan	 myślał,	 że	 to	 już	 koniec	
działalności,	 że	 czeka	 go	 suro-
wa	 kara,	 ale	 Niemiec	 spróbował	

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

3 |	Założyciel	
sklepu	Wincenty	
Nowiszewski

4 |	Jan	
Nowiszewski,	syn	
Wincentego

5 |	Obecny	
właściciel	
sklepu	Maciej	
Nowiszewski

(zdjęcia: 1, 2, 
5 – fot. Marian 
Kokoszkiewicz; 
3, 4 – ze 
zbiorów rodziny 
Nowiszewskich)
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KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty: 

 
• wygoda 

• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• pięć losowo wybranych osób lub instytucji, które zamówią  

„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 
otrzyma książki lub płyty CD związane z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Wioletta	 Łazuka	 z	 Katowic	 −	Panorama Siedmiogrodzka,	wyd.	Wydawnictwo	Biały	 Kruk,	 Kraków	
2019
Grażyna	Ciechocińska	z	Raciborów	−	Piękno Niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego 
terenu Uniwersytetu Warszawskiego,	wyd.	Muzeum	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Warszawa	2020
Mateusz	Szopka	z	Elbląga	−	Zabytek Zadbany 2019,	wyd.	Narodowy	Instytut	Dziedzictwa,	Warsza-
wa	2019
Jacek	Dygas	z	Grodziska	Mazowieckiego	−	Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Nauko-
wego Płockiego,	wyd.	Towarzystwo	Naukowe	Płockie,	Płock	2020
Muzeum	Wojska	 Polskiego	 w	Warszawie	 −	Słownik Encyklopedyczny Muzeologii,	 wyd.	Muzeum	
Pałacu	Króla	Jana	III	w	Wilanowie,	Warszawa	2020

P R E N UM E R ATA
W	2021	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”,	opracowanych	w	wersji	elektro-
nicznej	(w	zapisie	PDF),	w	cenie	9	zł	każdy,	dostępnych	na	indywidualne	zamówienia.	
W	wypadku	 zamówienia	 całorocznej	 prenumeraty	 z	wysyłką	 koszt	wyniesie	54	 zł,	 ale	
można	 też	 zamawiać	 pojedyncze	 numery.	 Aby	 zamówić	 prenumeratę,	 należy	 złożyć	
zamówienie	 drogą	 e-mailową	 u	 wydawcy	 (prenumerata@spotkania-z-zabytkami.
pl),	 a	 następnie	 dokonać	 wpłaty	 należności	 na	 konto	 Fundacji	 Hereditas:	 Fundacja	
Hereditas,	ul.	Marszałkowska	58	lokal	24,	00-545	Warszawa.	

Konto:	ING	Bank	Śląski	36	1050	1038	1000	0090	6992	4562

W	 przypadku	 chęci	 otrzymania	 faktury	 VAT	 prosimy	 o	 podanie	 danych	 do	 jej	 wysta-
wienia.	 Osoby	 i	 instytucje,	 które	 chcą	 uczestniczyć	 w	 losowaniu	 nagród	 w	 ramach	
Klubu	„Spotkań	 z	 Zabytkami”	proszone	 są	ponadto	o	podanie	dokładnego	adresu,	 na	
jaki	 ma	 być	 dostarczona	 wylosowana	 książka.	 Wszelkie	 pytania	 w	 sprawie	 prenume-
raty	 numerów	 bieżących	 lub	 archiwalnych	 prosimy	 kierować	 do	 Fundacji	 Hereditas,	 
tel.	501	259	012,	e	mail:	prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.

NUM E RY 	 A R C H IWA L N E

Numery	 archiwalne	 „Spotkań	 z	 Zabytkami”	 są	 dostępne	 w	 postaci	 zdigitalizowanej	
na	 portalu	 Biblioteki	 Narodowej	 POLONA	 oraz	 na	 stronie	 spotkania-z-zabytkami.pl	
w	zakładce	Archiwum.	

ŻAGLE	NA	SZTALUGACH

To	 tytuł	 książki	 napisanej	 przez	 Krzysz-
tofa	Baranowskiego,	wydanej	w	2020	r.	

w	 serii	 „Biblioteka	 Szkoły	 pod	 Żaglami”.	
Krzysztof	 Baranowski,	 znany	 kapitan	 jach-
towy,	dziennikarz,	filmowiec,	pisarz,	 twór-
ca	 „Szkoły	 pod	 Żaglami”,	 jako	 pierwszy	
Polak	opłynął	samotnie	świat	wokół	trzech	
przylądków.

Publikacja	 stanowi	 studium	 200	 obra-
zów	marynistycznych,	w	tym	wielu	pocho-
dzących	 z	 kolekcji	 Narodowego	 Muzeum	
Morskiego	 w	 Gdańsku.	 Autor	 proponuje	
nowe	 odczytanie	 i	 interpretację	 dzieł	 ta-
kich	mistrzów	pędzla,	jak	Wojciech	Kossak,	
Iwan	Konstantinowicz	 Ajwazowski,	Willem	
van	de	Velde	(młodszy),	Rembrandt,	Mark	
Richard	Myers,	Władysław	 Jarocki	 czy	 Ju-
lian	Fałat.

W	 kolejnych	 rozdziałach	 zatytułowa-
nych:	Morze, W sztormie, Statki, Żegluga, 
Na pokładzie, Na redzie i przy brzegu, Ry-
bacy, Portrety kapitańskie, Bitwy morskie, 
Piraci, korsarze, kaprowie, przemytnicy, 
Katastrofy	 Krzysztof	 Baranowski	 objaśnia	
treści	 obrazów	 i	 otwiera	 przed	 odbiorcą	
nowe	 perspektywy	 patrzenia	 na	 przedsta-
wione	dzieła.	Tłumaczy	też	m.in.	zasady	hy-
drodynamiki,	obyczaju	morskiego,	odkrywa	
tajniki	 nawigacji,	 wyjaśnia	 szczegóły	 rze-
miosła	 i	 detali	 budowy	 statków,	 czym	 jest	
skala	Beauforta	i	skala	Petersena,	dlaczego	
nie	powinno	się	gwizdać	na	morzu	(istnieje	
ku	temu	siedem	ważnych	powodów),	co	to	
jest	Latający	Holender,	co	zrobić,	zanim	na-
dejdzie	sztorm	i	jak	zachowywać	się	w	cza-
sie	tego	zjawiska.

Krzysztof	 Baranowski	 zastrzega	 we	
wstępie,	 że	 nie	 jest	 krytykiem	 sztuki	 ani	
znawcą	malarstwa,	analizuje	treść	obrazów	
w	kontekście	realiów	żeglugi.	Jak	natomiast	
pisze	 w	 posłowiu	 kierowniczka	 działu	ma-
rynistyki	 Narodowego	 Muzeum	 Morskiego	
w	 Gdańsku,	 Monika	 Jankiewicz-Brzostow-
ska:	„pod piórem autora obrazy ożyły, bo-
wiem odczytana została kryjąca się w nich 
opowieść”,	a	malarstwo	to	 jedna	z	najbar-
dziej		pierwotnych	form	komunikacji.

Publikację	wzbogaca	spis	obrazów	i	noty	
biograficzne	 wszystkich	 malarzy,	 a	 także	
miniaturki	 omawianych	 obrazów	 z	 podsta-
wowymi	danymi	katalogowymi:	autor	(jeśli	
jest	znany),	datowanie,	technika,	wymiary,	
pochodzenie.	Na	końcu	książki	znajduje	się	
słowniczek	 terminów	 żeglarskich	 i	 biblio-
grafia.	

Spotkanie z książką

ROZMAITOŚCI




